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 NIEUWSBRIEF  

  

  

                          opgericht op 5 november 2003   
       nieuwsbrief nr. 38 – september 2020                        

  

 
  

Uitgestelde opening tentoonstelling over Sacramenten 
  

Wij hopen dat het goed met u gaat. Deze Coronatijd vergt van ons allemaal voorzichtigheid en het 

naleven van de nieuwe richtlijnen. Dit heeft ons er ook toe gebracht dat we de geplande opening van de 

tentoonstelling in het voorjaar moesten uitstellen. Nu de maatregelen weer wat versoepeld zijn, nodigen 

we u graag alsnog uit bij de officiële opening van onze tentoonstelling. U leest er over. 

Natuurlijk is er weer meer nieuws. Ook danken wij u voor uw financiële steun die u ons in het voorjaar 

weer gaf. Het is steeds weer een inspiratie voor ons door te gaan met onze activiteiten.

 

Uitnodiging lezing   

De Sacramenten 
  

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een 

boeiende ochtend over de Sacramenten in ons geloof 

op zaterdagochtend 26 september 2020 om 10.00 

uur in de Maria van Jessekerk in Delft.   

Vanwege de Coronamaatregelen zal de lezing niet 

in de Jozefzaal zijn (daar kunnen we geen 1,5 m 

afstand houden) maar in de Maria van Jessekerk 

zelf). U hoeft zich voor deze ochtend niet vooraf aan 

te melden. Er mogen 100 mensen in de kerk en dat 

halen we nooit. Wel wordt, overeenkomstig de 

kerkvoorschriften, uw naam bij de ingang 

opgeschreven voor het geval dit nodig blijkt te zijn.  

 

Deze ochtend zal Taco Smit, predikant in de 

Lutherse Kerk ons meenemen in de verhalen over de 

twee Sacramenten in de Protestantste Kerk t.w. 

Doopsel en Avondmaal, terwijl Robin Voorn, 

pastoor in de Oud Katholieke Kerk(OKK) Delft ons 

vertelt over de Zeven Sacramenten die in de RK en 

OKK bestaan. Maar de nadruk ligt op het Heilig 

Doopsel en de H.Eucharistie. Aansluitend kunt u  

 

 

natuurlijk de nieuwe tentoonstelling “De 

Sacramenten” bezoeken. 

 

Programma 26 september 2020 

09.30 Uur inloop, koffie en thee 

10.00 Opening door Wim van Leeuwen 

10.05 Inleidingen door Taco Smit - Robin Voorn  

10.50 Koffiepauze 

11.10 Vervolg inleidingen en vragen 

11.45 Afsluiting  

 

Wij hopen u, eventueel met een introducee, te 

ontmoeten.  

 

De tentoonstelling “Sacramenten in beeld” 

In de vorige nieuwsbrief schreven wij al over de 

nieuwe tentoonstelling. Wij hebben de 

tentoonstelling stilzwijgend geopend. Misschien 

bent u al een keer gaan kijken. U bent natuurlijk 

welkom, ook vóór 26 september.  

De accenten liggen, zoals we eerder schreven op  

de sacramenten Het Doopsel/Heilig Doopsel en 

het Avondmaal/ De Eucharistie. Mooie 

doopschalen, doopkannen doopschelpen krijgt u 

te zien, maar ook 2 doopboeken uit vervlogen 

tijden: het oudste in Delft aanwezige doopboek  



  2  

 
 

van de Oude Kerk van 1616-1624 en van de RK 

Schuilkerk op de Oude Langendijk (De Papenhoek) 

uit 1677-1683. Ook laten wij u voor de eerste keer 

publiekelijk de grootste neogotische monstrans 

die we in Delft hebben met een dementering 

zien. Een monstrans is om de gewijde hostie, 

symbool van het Lichaam van Christus, aan de 

gelovigen te laten zien.   

 

 
De nieuwe tentoonstelling De Sacramenten 

 

Inventariseren bibliotheek Oud Katholieke 

Kerk  
 

Eind vorig jaar/begin dit jaar werkten we aan de 

plannen hoe we de 2000 historische kerkelijke 

boeken van de Oud-Katholieke Kerk kunnen 

inventariseren. U zult begrijpen dat toen in maart 

de wereld stilviel ook op dit punt geen stappen 

zijn gezet. Ondertussen zijn de plannen om eind 

september weer bij elkaar te komen (De Oud- 

Katholieke Kerk als eigenaar, wij als SKED en 

een vertegenwoordiger van de Koninklijke 

Bibliotheek en de landelijke commissie van de 

Oud-Katholieke Kerk). In dit komend overleg 

willen we kijken hoe we een start kunnen maken. 

Een project dat een paar jaar zal duren, maar van 

groot belang is omdat we dan weten wat er in de 

bibliotheek staat en hoe waardevol en bijzonder 

de boeken zijn.  

Wij zijn blij dat we ook dit project weer kunnen 

oppakken.  
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Eén van de kasten waar de boeken nu nog in staan 

en die één voor één bekeken moeten gaan worden, 

beschreven en gefotografeerd. 
 

 

Voortgang onderzoek altaarstuk uit een 19de -

eeuwse huiskapel 

 

Het onderzoek naar het altaarstuk uit de huiskapel 

van de familie van Berckel, destijds wonend aan de 

Voorstraat, heeft een steeds breder aspect gekregen. 

Zoals we al eerder schreven speelde het geslacht 

Van Berckel tussen 1650 tot 1900 een belangrijke 

rol binnen Delft. Eén van de belangrijkste 

familieleden was Hendrick van Berckel (1783-

1862). Hij was de eerste Katholieke burgemeester 

van Delft sinds de Reformatie (1840-1848). Hij en 

zijn familie hebben veel betekend voor de Rooms 

Katholieken in Delft en in het bijzonder voor de 

bouw van de beide binnenstadskerken, de St. 

Jozefkerk en de St. Hippolytuskerk. Hendrick had in 

zijn woning een huiskapel. Het altaarstuk wat 

daar hing was een schilderij dat een afmeting 

heeft van circa 180 bij 150 cm. Als SKED-

bestuur hebben we in onze vergadering van 29 

juni besloten dit als Delfts kerkelijk erfgoed te 

betitelen. Dat betekent dat we vinden dat het, 

zoals mevr. L. Van Berckel uit Veere graag wil, 

terugkomt in Delft. Het kerkbestuur van de 

Maria van Jessekerk is in principe bereid dit 

schilderij aan te nemen en dit dan in de Jozefzaal 

te hangen.  

Maar bij het onderzoek naar wat de van Berckels 

voor de Delftse katholieken hebben gedaan 

stuitten we op een veel breder verhaal. Op vier 

fronten hebben zij veel betekend: voor de RK-

kerk, op politiek vlak, voor de armen in Delft en 

op economisch terrein. Dit betekent dat er een 

boekje ontstaat over het geslacht van Berckel 

1700-1900. Misschien een mooi onderwerp om 

in het voorjaar 2021 u op een zaterdagochtend 

over te vertellen en het schilderij te laten zien.  

 

 
 

De jonge Hendrick van Berckel (1783-1862) nog 

als wethouder in Delft.  
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Donatie van Gilde Delft 

 

In maart ontvingen wij van de Stichting Gilde Delft 

een donatie van € 350,- om het werk dat onze 

stichting doet te ondersteunen. Wij zijn hier 

uiteraard heel blij mee en hebben het bestuur 

schriftelijk onze dank uitgebracht. Heel fijn dat zij 

ons werk op deze manier ondersteunen. Als bestuur 

hebben we besloten dat deze gift niet zomaar in de 

“algemene pot” moet verdwijnen. Het schilderij van 

de familie van Berckel, moet, als het naar Delft komt 

gerestaureerd worden. Wij hebben besloten om de 

donatie te reserveren voor de toekomstige 

restauratie. Uiteraard is dat niet genoeg maar we 

hebben een eerste aanzet tot financiering.  

  

Delft Kerkelijk Erfgoed in 2-maandelijks blad 

 

Onze donateur de heer H. Saeijs wees ons enige 

tijd geleden op onderstaand blad. De Stichting 

Devotionalia uit Eindhoven brengt 5 keer per 

jaar een blad uit over kerkelijke zaken, 

tentoonstellingen enz. Dhr. Saeijs moedigde ons 

aan contact op te nemen.  

 

 
 

 

Ondertussen hebben we tweemaal een artikel 

in het blad gehad. Een mooie manier om onze 

stichting landelijk meer bekend te maken.  

 

Lezing restauratie van de kruiswegstaties 

 

Het is nog ver weg, maar op dinsdag 23 

februari 2021 houdt onze voorzitter Wim van 

Leeuwen een lezing over de restauratie van 

de kruiswegstaties die we vorige jaar in de 

Oude kerk hebben mogen tentoonstellen. De 

lezing is dan in de Vierhovenkerk, aanvang 

14.00 uur. Deze lezing valt onder de 

activiteiten van de Sociëteit Vierhovenkerk, 

Obrechtstraat 50 in Delft. Noteert u het alvast 

en houdt hun agenda in de gaten. 
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