
  

Het komend jaar houden we ons bezig 
met het thema ‘duurzaam leven’.  Het 
gaat om vragen als: Hoe hou je het vol 
in deze tijd? Ook willen we op termijn 
het aantal zinzoekers weekenden 
uitbreiden. We ervaren dat de 
behoefte aan deze weekenden groot 
is. Tevens is dit ook een kans om 
financieel meer op eigen benen te 
gaan staan. Om die reden is ook het 
initiatief Vrienden van De Plaats 
opgezet. We vragen betrokkenen om 
ons geestelijk en financieel te steunen. 
In 2022 willen we dit verder 
uitbreiden.

We weten ons gezegend en hopen in 
het komende jaar nieuwe stappen 
vooruit te zetten. In 2021 hebben we 
geleerd dat een jaar heel anders kan 
lopen dan je vooraf had gepland. 
Tegelijkertijd hebben we juist nu 
ervaren dat geloof, hoop en liefde 
nooit ver weg zijn.

Engbert van der Meulen, beheerder De Plaats
Sijbrand Alblas, predikant-pionier

Iedere maand en in de zomer iedere 
week zijn er kinderactiviteiten 
geweest. Tijdens de lockdowns waren 
dat speurtochten. Deze zijn over het 
algemeen goed bezocht, met als 
hoogtepunt honderd kinderen die met 
kerst door de straten van Hollum op 
zoek gingen naar het kindje Jezus. 
Tevens waren er Real Life 
Bijbelvertellingen waarbij we verhalen 
uit de Bijbel in de open lucht 
naspeelden. Één van de toeschouwers 
vertelt hierin dat het verhaal nu veel 
dichterbij komt. ‘Je moet het zien, en 
dan onthoud je het ook’.

Zinzoekersweekenden

Kinderactiviteiten

Toekomstgericht

2021: EEN STERK GEKLEURD JAAR

H I E R  Z I J N  W E  T R O T S  O P !

De jongste vrijwilliger van de 
Plaats is 16 jaar, de oudste 78. 

Op alle vrijwilligers zijn we 
enorm trots!

Zo'n 100 kinderen deden mee aan 
onze kerstspeurtocht. Een hele 

geslaagde dag!
 

In de coronatijd bakten onze 
jongeren taarten en koekjes voor 

de ouderen. Dat werd erg 
gewaardeerd!

Ondertussen is de 
Plaats één van 

de meer dan 100
pioniersplekken 

in Nederland.

Samen met stichting Als Kanker Je 
Raakt hebben we een 
zinzoekersweekend georganiseerd 
voor christelijke jongeren die te 
maken hebben met kanker. Het was 
een emotioneel weekend waar twintig 
jongeren lief en leed deelden. Ook 
hielden we in samenwerking met 
Mijnkerk.nl twee weekenden 
Unplugged. Deelnemers vertelden 
hoe ze verdriet, twijfel en onvrijheid 
op het eiland achterlieten om met 
moed, vertrouwen en hoop weer naar 
huis terug te keren. Tijdens het 
weekend Opleven merkten de twintig 
vrouwen hoe goed het is om even de 
tijd te nemen voor jezelf en tijd te 
hebben voor God. De behoefte aan 
dergelijke weekenden is groot.

Lockdown

Het jaar 2021 is sterk gekleurd door alles wat met corona te maken 
heeft. Ook als stichting moesten we flexibel zijn. Veel activiteiten zijn 

niet doorgegaan of verplaatst. Ook een zinzoekersweekend is 
verschoven. De theoloog Jos van Oord, die tijdens dit weekend de 

hoofdgast zou zijn, noemde dit ‘wonen in het uitstel.’

www.deplaats-ameland.nl

Tijdens de lockdowns hebben we de 
deuren van De Plaats enkel geopend 
voor de meest kwetsbaren. Zo hebben 
we bijvoorbeeld in tweetallen koekjes 
gebakken met onze tieners, en deze 
bezorgd aan mensen die wel een 
steuntje in de rug konden gebruiken. 
Voor kwetsbare ouderen zijn we 
doorgegaan met het serveren van 
maaltijden op donderdag. Dit 
organiseren we samen met het Sociaal 
Cultureel Werk. Ook waren er 
doordeweeks inloopmomenten waar 
je even je hart kon luchten. 

In tijden dat het niet mogelijk was om 
samen te musiceren bij de Sing-inn 
hebben we Muziek Die Je Raakt 
opgenomen in een kerk. Thuis was het 
te volgen via YouTube. Het aantal 
kijkers is sterk gegroeid en we gaan 
nu meestal over de honderd views 
heen.

Het complete jaarverslag lezen?

Eén van onze berichten op 
Facebook is wel meer dan 5000 

keer bekeken!

Ook vriend  van
de Plaats worden?

 
deplaats-ameland.nl/vriend


