
Overdracht parochiekerk, -zaal en pastorie H. Marcus te Jirnsum 

Nadat Mgr. de Korte besloot het aantal parochiekerken in Om de Zuid te verminderen, heeft een 
tijdelijk parochiebestuur destijds toegezegd haar best te zullen doen om ervoor te zorgen dat in 
Jirnsum gelegenheid is voor kerkelijke uitvaarten. Die tijdelijke bestuurders hebben alle opties 
bestudeerd, doorgerekend, besproken en overlegd met het bisdom. Het bouwen van een nieuwe 
kapel of het verbouwen van de parochiezaal tot kapel; financieel was het niet haalbaar. Toen is een 
andere optie gekozen: overdracht van de parochiekerk, -zaal en pastorie aan de Stichting Kerkelijk 
Erfgoed Jirnsum. 

Na veel en langdurige besprekingen, over alle financiële en juridische haken en ogen, was 31 
augustus 2017 na de weekdag Eucharistie de overdracht van het complex aan de nieuwe eigenaar. 
De notaris kwam op bezoek en tijdens het koffiedrinken na de viering werden de akte en diverse 
overeenkomsten getekend. Veel parochianen waren getuige. 

De zakelijke afspraak is niet geheim. De stichting is voor € 1,00 de eigenaar geworden en kreeg een 
geldsom van € 35.000,- als bijdrage in de kosten van achterstallig onderhoud. De bisschop heeft een 
decreet getekend waarbij de H. Marcus officieel aan de eredienst is onttrokken. Het gebouw oogt nu 
wellicht nog als een kerk, voor de Katholieke Kerk is het formeel geen kerk meer en teruggegeven 
aan profaan gebruik. De stichting zorgt voor de exploitatie en dat sluit fatsoenlijk wereldlijk gebruik 
niet uit. 

De parochie is huurder geworden. Aldus blijft de voormalige parochiekerk beschikbaar voor 
uitvaarten. Daarnaast is eens per twee weken donderdag om 09.30 uur de Eucharistie in de kapel. Na 
afloop is er koffiedrinken om elkaar te ontmoeten. 

Het kerkhof blijft eigendom van de parochie, hetzelfde geldt voor de kerkklokken. Het doopvont, 
tabernakel, voormalig altaar en de kerststal blijven parochiebezit; deze heeft de stichting tijdelijk in 
bruikleen. Daarnaast stalt de stichting de liturgische voorwerpen die de parochie nodig heeft bij de 
weekdag Eucharistie en bij kerkelijke uitvaarten. Andere inventaris: de banken, pijporgel en de 
inventaris van de parochiezaal en -keuken zijn eigendom geworden van de stichting. 

Op deze plek een woord van dank aan de voormalige tijdelijke kerkbestuurders Hans Offermans, Piet 
Elzinga, Ingrid Heins en Bouke de Vries. Het proces duurde lang, kostte hen veel tijd, energie en 
vindingrijkheid, maar zij hebben hun belofte, destijds aan de parochianen gedaan, met deze 
constructie volop waargemaakt. Daarvoor lof en grote dank! 
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