
 

Uitnodiging voor Regenboogweekend op Ameland 

 

 

  

Homo, lesbisch en geloof. Hoe vind je jouw plek? 

  

Ben je eenmaal uit de kast, dan begint voor iedere gelovige homo en lesbienne 

een weg door geloof en kerk. Voor de één is het een weg zonder al te veel 

hobbels en kuilen. Na een eerste onwennige periode vind je je plek en al snel is 

het weer alsof het nooit anders was. Voor anderen verloopt het niet zo 

voorspoedig en wordt de weg een hele zoektocht met een hoop geworstel en 

waarop ook mensen voorkomen die afwijzend reageren. 

In dit Regenboogweekend staan we stil bij dat moment van coming out: voor 

sommigen langer geleden, voor anderen een recente gebeurtenis - en bij die 

weg daarna. Hoe is die geweest. Wat was belemmerend? Wat heeft je 

gesteund? En wat heb je hierin over jezelf ontdekt? 

Onder leiding van LHBTI-predikant Wielie Elhorst en pionier Sijbrand Alblas van 

De Plaats spreken we over deze vragen en wisselen we ervaringen uit. We laten 

ons hierbij inspireren door een Bijbelverhaal dat een eigen licht schijnt over 

wat we hebben meegemaakt. Onze verhalen worden zo opgenomen in het 



grote Verhaal van liefde en trouw. Het worden, het zijn verhalen onder de 

regenboog die van die liefde en trouw het teken is. 

Op zaterdagochtend is er een creatieve workshop waarbij we met originele 

knutselmaterialen onze identiteit verbeelden. Deze worden ook onder een 

regenboog geplaatst. Het verbeeldt onze geborgenheid. In de middag maken 

we een heerlijke wandeling over het prachtige eiland en raken verder in 

gesprek. ‘s Avonds is er een muzikale avond waarbij iedereen een lied laat 
horen dat iets vertelt over het eigen verhaal.  Op zondag hebben we een 

gezamenlijke viering. Deelnemers van vorige weekenden gaven aan dat het 

voor hen helend gewerkt heeft. Velen zijn dichter bij zichzelf gekomen. We 

kijken er naar uit om jou te ontmoeten voor een ontspannen, verdiepend en 

gezellig weekend op Ameland. En natuurlijk hopen we dat het nieuwe kracht en 

energie geeft op jouw levensweg.   
 

Wat is De Plaats? 

 

De plaats is een pioniersplek op Ameland. Wij houden ons bezig met God, we 

kijken om naar elkaar, en denken na over de zorg voor de schepping. In onze 

prachtig gerenoveerde boerderij in het pittoreske Hollum organiseren wij 

bezinningsweekenden voor verschillende doelgroepen. We zien deelnemers 

anders vertrekken dan hoe ze gekomen zijn. Nieuwe energie en kracht liggen 

hier voor het oprapen om mee terug te nemen naar huis. 

Meer info, zie: www.deplaats-ameland.nl 
 

Wie zijn wij? 

 

Wielie Elhorst (1969) woont in Amsterdam en is 

aangesteld als LHBT-predikant in Amsterdam. 

Wielie groeide op in het Leger des Heils, maar 

koos tijdens zijn studie aan de (toen nog) 

Theologische Universiteit Kampen voor het 

lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland, later de Protestantse Kerk. Hij was 

van 1998-2015 professioneel actief in het 

jeugdwerk en de catechese, vanaf 2010 ook als 

predikant voor het landelijke jeugdwerk. Wielie is sinds 1989 nauw verbonden 

met het werk dat wordt verricht voor de emancipatie en sociale acceptatie van 

LHBTI-personen in christelijke kring, in Nederland en in Europa. Hij put daarbij 

uit de mensenrechtentraditie die benadrukt dat gelijkwaardigheid tussen 

mensen en optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving essentieel is. Aan 

de christelijke traditie ontleent hij het belang van hen die er niet bij horen en 



die daarom steeds Gods gekozenen blijken te zijn. ‘Ik zie uit naar het weekend 
op Ameland. Coming out is een mooi thema. Voor mij was het het begin van 

een ander leven. En het was de eerste van vele coming outs daarna. Dat houdt 

nooit op en steeds is ook voor mij weer de vraag: wat zeg ik wel en wat zeg ik 

niet en hoe doe ik daarmee geen afbreuk aan mijzelf.’ 
 

Sijbrand Alblas (36) woont samen met zijn vrouw 

en kinderen op Ameland. Hij is sinds vier jaar 

werkzaam als predikant op het eiland en hij werkt 

voor pioniersplek De Plaats. Zijn hele leven heeft 

hij op veel verschillende plekken gewoond, maar 

nergens voelt hij zich zo thuis als op Ameland. 'Ik 

vind het vaak moeilijk om mijn gedachten stil te 

zetten. Maar als ik hier door de natuur fiets of 

wandel dan lukt het mij al een stuk beter. Het 

leven is hier minder gestrest in vergelijking met de 

wal. Hier is ruimte voor vertraging en verwondering. Dit helpt mij om zelf ook 

meer in balans te zijn.' Hij geniet ervan om deze eiland ervaring ook met 

anderen te delen en biedt graag een luisterend oor. 
 

Voor wie is het weekend? 

 

Het is bedoeld voor iedereen voor wie geloof en homoseksualiteit een thema is. 

Voor de één is de coming-out heel recent, voor een ander is het al jaren terug. 

De één is kerkelijk, de ander juist helemaal niet. De één is jong van leeftijd, de 

ander is jong van geest. Het enige wat wij echt belangrijk vinden is dat we een 

open houding hebben voor elkaar. 
 

Accommodatie 

 

Op Ameland zijn veel accommodaties te vinden. Bij prijzen variëren sterk. 

Tegenover De Plaats is BB huize Sonja. Een goede en betaalbare plek om te 

overnachten. Ook bij Sier aan zee zijn goede en betaalbare kamers te vinden. 

Reserveer op tijd, want hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt om iets op 

Ameland te vinden. 
 

Sier aan zee 

Oranjeweg 59, 9161 CB Hollum 

Telefoon: 0519 555 353  
  

Huize Sonja, bed and breakfast 

https://sieraanzee.nl/
http://www.huizesonja.nl/


Oosterlaan 6, 9161 AC Hollum 

Telefoon: 0519 554 305 

  
 

Datum: 17, 18 en 19 februari 2023. 

Kosten: Eur. 150,- per persoon (exclusief overtocht en accommodatie). Klik op 

de linkjes voor informatie over het reserveren van de boot, hoe je naar 

Ameland afreist en nog meer accommodaties die je kunt boeken. 

Het weekend gaat in elk geval door als er minimaal 15 aanmeldingen zijn.  
 

Wat is inbegrepen 

 
 

• Programma en workshops 

• Warme maaltijd op vrijdag en zaterdagavond 

• Lunch op zaterdag en zondagmiddag 

• Koffie, thee en koek 

 

Wat is niet inbegrepen 

 
 

• Overnachting 

• Ontbijt (zelf regelen) 

• Drank en frisdrank (rekening volgt aan het einde van het weekend) 

 

Na ieder weekend krijgen wij complimenten over de fantastische verzorging 

door onze beheerder Engbert van der Meulen en Eeke Marees. 

  

Heb je een allergie of dieet? Op het aanmeldformulier kan je dit vermelden. 
 

Aanmelden 

Klik op de link en meld je aan. We zien er naar uit je te ontmoeten. 

De Plaats Ameland (deplaats-ameland.nl) 

 

Deadline 

 

Op 17 januari sluiten we de aanmeldtermijn. Na deze datum aanmelden wordt 

ook lastiger om een geschikte accommodatie te vinden. We adviseren dan ook 

om je zo snel mogelijk aan te melden.  
 

Contact 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? 

https://www.deplaats-ameland.nl/component/content/article/71-zinzoekweekenden-belangrijk/128-vervoer?Itemid=101
https://www.deplaats-ameland.nl/component/content/article/71-zinzoekweekenden-belangrijk/128-vervoer?Itemid=101
https://www.deplaats-ameland.nl/component/content/article/71-zinzoekweekenden-belangrijk/123-kies-uw-accommodatie?Itemid=101
https://www.deplaats-ameland.nl/component/content/article/71-zinzoekweekenden-belangrijk/122-direct-inschrijven?Itemid=101


Neem dan contact op met onze beheerder Engbert van der Meulen via 

info@deplaats-ameland.nl 

 

  

 
 


