
Wim Jurg vindt lintje erkenning voor functioneren 
van kerk Grootebroek 
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Wim Jurg in de Oude Kerk: „Ook investeren in de verdieping van geloofsbeleving.” 



GROOTEBROEK - „Het was wel heel bijzonder dat het tijdens een 

kerkdienst gebeurde.” Wim Jurg kreeg vorige week een koninklijke 

onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij de protestantse 

gemeente in Stede Broec. „Ik zie het ook als een erkenning voor hoe de 

kerk nu functioneert, ook ten dienste van de burgerlijke gemeente.”  

Door Theo Groot - 6-2-2017, 17:23 (Update 6-2-2017, 17:23) 

 

Wim Jurg (74) kwam vanuit Enschede naar Grootebroek als conrector van het 

nieuwe Marcus College. „Ik was al acht jaar docent en ik wilde nu meemaken hoe 

je zo’n school opzet. We waren ook een ’eigenwijze’ school en wilden het graag 

op de manier doen zoals wij dat goed achtten, en hebben dus heel veel zelf 

bedacht.” 

Hij was niet alleen met rector Jaap Molenaar druk met het opbouwen van de 

school, maar Jurg was ook van 1974 tot 1985 secretaris van de Rayonschoolraad 

voor het Protestants Christelijk Onderwijs. Het was zaak om niet alleen de 

scholen met verschillende levensovertuiging op één lijn te krijgen, maar ook 

regionaal. „Ik kreeg gelukkig steun van een betaalde secretaresse, maar toch was 

het best intensief.” 

Subsidies 

Hij was lang ’slapend’ lid van de kerk maar werd actief toen Aris Krijger als 

voorzitter van de bouwcommissie bij hem op de stoep stond. Hij richtte zich 

voornamelijk op de financiële kant met de werving van fondsen en subsidies. „In 

het verleden zijn er wel subsidies toegekend maar die kwamen dan niet los. Door 

mijn werk voor de school wist ik al aardig de weg.” 

De Oude Kerk heeft vanaf 1975 leeggestaan en is rond de eeuwwisseling 

gerestaureerd. In 2002 kon de protestantse gemeente het kerkje in gebruik 

nemen. Daarmee smolten de hervormden vanuit De Ark en De Driesprong in 

Bovenkarspel samen met de protestanten uit De Streek die in Enkhuizen kerkten. 

„Ik denk dat het goed is gegaan, juist doordat we begonnen in een voor iedereen 

nieuw kerkgebouw. Ieder verloor wat vaste bezoekers, maar gaandeweg kwamen 

mensen terug. De komst van dominee Nanne Haspels heeft daar zeker aan 

bijgedragen.” 



Als penningmeester van het college van rentmeesters, sinds 2004, maakte Jurg 

zich sterk om ook te investeren in verdieping van de geloofsbeleving. „Dat was 

voor mij nog de aardigste activiteit, daar draait het geloof tenslotte om. De 

dominee inspireert met zijn preken, legt huisbezoeken af en is er bij doop en 

overlijden, hoewel de doop niet zo veel meer voorkomt.” 

Jurg neemt de tijd om zijn taken en het financieel beheer over te dragen. „Nu zie 

je dat het behoorlijk complex is.” 

Kerktuin 

Hij vond het leuk dat de herinrichting van de kerktuin werd aangestipt door de 

waarnemend burgemeester. „We hebben er nog een proces over moeten voeren 

tegen de gemeente en gewonnen. Ze heeft een bijdrage gegeven, maar verder 

heeft de gemeente nooit subsidie verleend voor het kerkje.” 

 


