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Inleiding 

Het primaire doel van de Stichting is behoud van de Victoriuskerk in de 

historische staat. Het secundaire doel is de kerk zodanig te beheren dat 

belangstellenden de gelegenheid krijgen het gebouw te ervaren. De 

Stichting streeft er naar om aan het gebouw een dusdanige functie te 

geven dat het gebouw optimaal gebruikt wordt op een wijze die past bij 

het karakter en de historie van de kerk. In het financiële model dat de 

Stichting hanteert komt dit onderscheid tussen behoud, beheer en gebruik 

eveneens naar voren. 

Behoud 

De Victoriuskerk is een rijksmonument en verdient alleen al vanuit dat 

oogpunt kwalitatieve inspanningen, gericht op conservering van het 

gebouw. 

De Victoriuskerk is tevens de plek waar de enige Nederlandse 

kerkhervormer Menno Simons, wiens vader in Pingjum woonde, als 

hulppastoor (vicaris) zijn kerkelijke loopbaan begon. Gelegen op de 

belangrijkste terp van het dorp symboliseert de kerk verder de 

geschiedenis van de strijd tegen het water, wat een belangrijk kenmerk is 

van de cultuurgeschiedenis in dit deel van Friesland. 

De protestantse gemeente van Pingjum, en vóór de hervorming de rooms 

katholieke parochie, heeft door de eeuwen heen de kerk in stand kunnen 

houden dankzij de inkomsten van landerijen en kapitaal afkomstig van de 

Pingjumer geloofsgemeenschap. 

De overdracht van het gebouw door de Protestantse Gemeente 

Pingjum/Zurich aan de Stichting Victoriuskerk Pingjum gaat gepaard met 

de overdracht van een deel van deze historisch verworven bezittingen. 

Het is in alle opzichten te verantwoorden dat de kerkelijke gemeente in 

het huidige tijdperk van secularisatie het gebouw en een deel van het 

bezit “teruggeeft” aan de dorpsgemeenschap. 

Het beleid van de Stichting zal zijn om de opbrengsten van dit historische 

kapitaal uitsluitend te bestemmen voor het langjarig onderhoud van het 

gebouw. Daarnaast zal de Stichting hiervoor uiteraard gebruik maken van 

de BRIM-subsidies van het Rijk. De verwachting is dat beide geldbronnen 

het mogelijk maken het gebouw langjarig in goede staat te houden.



Beheer 

Onder beheer verstaat de Stichting met name de dagelijkse inspanningen 

gericht op instandhouding en toegankelijkheid. Hierbij moet o.a. gedacht 

worden aan algemene voorzieningen die bijdragen aan de 

gebruiksmogelijkheden van het gebouw. Ook het toereikend verzekeren 

van het gebouw rekent de Stichting tot de beheerstaken. 

De belangrijkste voorziening die de Stichting op korte termijn wil 

realiseren is vloerverwarming. Het doel is om in het gebouw een continue 

minimumtemperatuur van 13 graden Celsius te realiseren. Daarnaast 

wordt er naar gestreefd enkele warmte-isolerende maatregelen te nemen. 

Momenteel wordt het gebouw bij kerkdiensten en incidentele culturele 

activiteiten warm gestookt met gasstralers. Deze verhogen echter ook het 

vochtgehalte wat een nadelige invloed heeft op met name de houten 

constructies. 

Gebruik 

Het gebouw is bestempeld als culturele ontmoetingsplek. Hier vloeit het 
gebruik uit voort. Een speerpunt is: duurzaamheid. In dit kader zien we 

ook de samenwerking met Gouden Land. Waar mogelijk willen we aan de 

activiteiten van Gouden onderdak bieden. We focussen hier in het 
bijzonder op de mogelijkheid van een permanentie tentoonstelling. 

Blijvend is het gebruik omtrent liturgie en rouw en trouw. 

 


