
 

 

Jaarverslag 2020. 

Stichting Menno Simons Doopsgezinde Monumenten in Friesland. 

Op 13 januari 2020 kwam het bestuur bijeen in het schuilkerkje van Pingjum. Hierbij waren 

Aeltsje de Groot en Marjan Huisman voor het eerst aanwezig. 

Marjan is aangesteld om de activiteiten rond en met de vrijwilligers te coördineren. Zij zorgt 

voor de planning van bezoekers en koppeling met een vrijwilliger. Ook verzorgt ze de 

notulen van de bestuursbijeenkomsten. Dit op basis van een bescheiden bijdrage voor twee 

en een half uur in de week. 

Aeltsje gaat als secretaris de taak van Menno de Vries overnemen. Deze blijft wel lid van het 

bestuur. 

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

Andries Bakker – voorzitter 

Aeltsje de Groot – secretaris 

Jan Heeres – penningmeester 

Menno de Vries – lid 

Jan Meester – lid 

Voordat in maart het land min of meer op slot ging, waren er nog twee activiteiten. 

In de eerste plaats was er op 15 februari een uitstapje naar Haarlem, waar een vijftiental 

vrijwilligers en bestuursleden mee genomen werden in de geschiedenis van de 

Doopsgezinde gemeente aldaar. Een fantastische ervaring. 

Ook werd er afscheid genomen van Antoinette Hazevoet, die zich jarenlang als coördinator 

en “spin in het web” heeft ingezet voor de stichting.  

Harmen Ament nam afscheid als vrijwilliger en uiteraard werd hij ook daarvoor bedankt. 

Begin maart vond er nog een informatiemiddag plaats voor vrijwilligers. Flora Visser en 

Marijke Baarda hadden dit zeer goed voorbereid, zodat iedereen met een schat aan 

informatie naar huis kon gaan. 

De volgende bestuursvergadering was op 16 maart. Inmiddels was er een lockdown 

afgekondigd door de regering. Veel activiteiten werden op een laag pitje gezet, en ook 

bezoekjes aan de schuilkerk waren niet aan de orde. 

De zomer gaf wel enige verlichting, maar zowel het “Tsjerkepaad” als de Open 

Monumentendag gingen niet door. 

Het bestuur kwam nog bij elkaar op 22 juni en 21 september. 

Op 22 juni werd afscheid genomen van Jan Meester als bestuurslid. De boekhouding is 



overgedragen aan de ADS. Jan Heeres is aftredend in 2021 en er wordt naarstig gezocht naar 

een opvolger. 

Op 31 mei werd er een digitale Pinksterdienst verzorgd met als voorganger Flora Visser. De 

lokatie was in en rond het contourenkerkje in Witmarsum. Ook de molen en het 

“doopsgezinde brood” speelden een rol bij de opnames. Verder verleenden leden van de 

Lytse Streek hun medewerking. Namen SWS was Aeltsje de Groot aanwezig om een kleine 

bijdrage te leveren. De opnames werden gemaakt door vader en zoon Stenvers. 

In 2019 hebben wij besloten om te gaan onderzoeken of wij in Witmarsum een plek kunnen 

creeëren waar wij groepen beter kunnen ontvangen dan in het schuilkerkje te Pingjum. 

Tevens zouden wij daar een permanente en bescheiden tentoonstelling rond Menno Simons 

e.d. kunnen realiseren. De doopsgezinde gemeente Assen, welke in 2019 is opgeheven, 

stelde ons een bedrag ter beschikking voor een dergelijk ontmoetingscentrum. Met de 

doopsgezinde gemeente De Lytse Streek zijn orienterende gesprekken begonnen over dit 

centrum, omdat deze gemeente haar vermaning wil uitbreiden met een activiteitenruimte.  

Aan het einde van het jaar heeft der Stichting gekozen voor een nieuw en fris logo, 

ontworpen door Gertjan Huisman. 

We kunnen concluderen, dat het een jaar was, dat totaal anders verliep dan vooraf 

verwacht. 

Toch willen we de toekomst postief ingaan. Laten we hopen, dat er in het jaarverslag van 

2021 toch weer bezoekersaantallen kunnen worden genoemd... 

Stiens, maart 2021, Aeltsje de Groot. 

 

 

 


