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NIEUWS  BRIEF  

  

  

                      opgericht op 5 november 2003   
          nieuwsbrief nr. 39 – mei 2021                        

  

 
  

We willen u weer graag ontmoeten 
  
Wij hopen dat het goed gaat met u. Helaas hebben veel mensen de corona aan den lijve ervaren of naasten 

moeten gaan missen of helpen herstellen. Op het moment dat we dit schrijven is het vaccineren op gang 

gekomen. De versoepelingen komen eraan. Daarom durven we weer een zaterdagochtendbijeenkomst 

aan te kondigen in het vertrouwen dat we niet meer terug een lockdown in hoeven. We willen onze 

bijeenkomst houden in de Maria van Jessekerk waar we, zo het ernaar uitziet met circa 80 mensen 

aanwezig mogen zijn. Wij hopen u dan te zien. 

Verder hebben we weer de diverse wetenswaardigheden. En, zoals u gewend bent bij de eerste 

nieuwsbrief van het nieuwe jaar, een acceptgiro. Wij hopen dat u deze weer wilt gebruiken om ons te 

steunen. U leest in deze nieuwsbrief over wat we verder willen ondernemen.   

 

Uitnodiging lezing “Het 18de eeuws 

altaarstuk van de fam. Van Berckel” 
  

Meer dan anders zijn wij verheugd u weer uit te 

nodigen voor een boeiend verhaal over een altaar-

stuk, een 18de eeuws schilderij, dat nu even in Delft 

terug is en hebben dit als “Delfts kerkelijk erfgoed” 

betiteld. Nu het verhaal nog. We verwelkomen u 

graag op zaterdagochtend 3 juli 2021 om 10.00 

uur in de Maria van Jessekerk in Delft.   

 

Programma 26 juni 2021 

09.30 uur inloop, koffie en thee 

10.00 Opening door Wim van Leeuwen 

10.05 Inleiding door onze voorzitter 

10.50 Koffiepauze en bezichtiging van het schilderij 

11.10 Vervolg inleiding en vragen 

12.00 Afsluiting  
 

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. Wij mogen max 80 mensen in de 

kerk verwelkomen, dus schroom niet te komen. 

Wel wordt, overeenkomstig de 

kerkvoorschriften, uw naam bij de ingang 

opgeschreven voor het geval dit nodig blijkt te 

zijn. Deze ochtend zal onze voorzitter Wim van 

Leeuwen een lezing geven over het geslacht van 

Berckel dat van grote betekenis is geweest voor 

Delft en de kerken in Delft tussen 1700 en 1900. 
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Een onderdeel van het verhaal is het altaarstuk dat in 

de huiskapel bij de van Berckels aan de Voorstraat 

heeft gehangen en voor deze dag uit Veere is 

teruggekomen naar Delft. U kunt het dus bekijken. 

Het schilderij zal t.z.t. gerestaureerd moeten worden 

waarvoor we een deskundige benaderen die dit in 

overleg met de familie van Berckel kan uitvoeren. 

Het schilderij is nog steeds in bezit van de familie 

van Berckel. We zijn dus heel verheugd dat we het 

voor deze dag in Delft mogen tonen.  

Wij hopen u, eventueel met een introducee, te 

ontmoeten.  

 

Terugblik Lezingen De Sacramenten  

Eindelijk was het dan toch zover. Wat hebben we 

ernaar uitgezien! Na het uitstel, vanwege de Covid-

19, van de opening van onze tentoonstelling over De 

Sacramenten op 4 april 2020, is de lezing op 26 

september doorgegaan. In plaats van in de Jozefzaal 

is de lezing, op gepaste afstand, gehouden in de kerk 

van de Maria van Jesse, waar bijna 50 donateurs en 

andere belangstellenden een plekje vonden. 

Op deze ochtend hebben ds. Taco Smit, predikant in 

de Lutherse Kerk en Robin Voorn, pastoor van de 

Oud-Katholieke Kerk ons meegenomen in de 

verhalen over 2 sacramenten in de Protestantse Kerk 

(Doopsel en Avondmaal) en over de 7 Sacramenten 

die in de RK en Oud-Katholieke Kerk bestaan. 

De inleiding van Ds. Smit voerde ons naar de 

bijeengeroepen Rijksdag van Augsburg (1530), 

georganiseerd door Keizer Karel V. Melanchton 

(medewerker van Luther die al verbannen was) 

stelde in de Augsburgse Confessie de 21 

(gematigde) hoofdstellingen op, als dé geloofs-

belijdenis van de Reformatorische beweging. Er 

werd gehoopt op een verzoening tussen katholieken 

en protestanten om tot één christelijke waarheid te 

komen; maar dit kwam, zoals we weten, niet tot 

stand. Belangrijke artikelen hieruit zijn art. 7 (Over 

de Kerk) in de hand zijn de art. 9 (Over de Doop) en 

art. 10 (over de maaltijd van de Heer). 

Met een aantrekkelijk verhaal leidde ds. Smit ons 

door een aantal artikelen heen, die aan de 21 zijn 

toegevoegd, t.w. art. (Over de beide gestalten), art. 

23 (Over het gebruik van de Sacramenten) en art. 24 

(Over de Mis). Belangrijk was dat de Protestanten 

via deze nieuwe artikelen, houvast kregen in hun 

geloof en daarmee feitelijk ook de toen bestaande 

misbruiken in de RK aan de kaak stelden. Ds. 

Smit besloot met een belangrijke zin: ‘In het 

begin was er Gemeente, daarna komen de 

Sacramenten’, waarbij de essentie van zijn 

voordracht o.i. treffend werd uitgebeeld! 

 

Daarna kwam pastoor Robin Voorn van de Oud-

Katholieke Kerk aan het woord. Zijn uitspraak: 

“ik doe een poging tot een oecumenische 

benadering vanuit katholiek perspectief”, was de 

trigger om 7 Sacramenten vanuit RK en OKK-

perspectief voor het voetlicht te brengen. Dit 

bracht ons al snel bij de volgende vraag met 

bijbehorend antwoord: Wat is een sacrament? 

‘Een Teken dat toegepast wordt op Goddelijke 

zaken’. Vanuit de vroege Middeleeuwen werden 

in de 12e eeuw, onmisbare componenten voor 

Sacramenten ingesteld: 

Gelijkenis hebben (wijn/bloed);  

Geldig zijn (door Christus zelf ingesteld)  

Moet werkzaam zijn (het moet ‘werken’). 

In de Reformatie-periode kwam de vraag naar 

voren: Wat doen Sacramenten? 

-Ze bemiddelen genade; 

-Versterken het geloof; 

-Versterken eenheid en betrokkenheid in de kerk; 

-Bevestigen van Gods belofte aan ons. 

Met enige voorbeelden werden deze antwoorden 

toegelicht. 

 

 
De tentoonstelling De Sacramenten nog steeds 

te zien. 

 

Conclusie uit deze beide inleidingen van de 

sprekers: Wij hebben sterk het gevoel gekregen 

dat er meer onderlinge verbondenheid bestaat 

dan we wellicht denken! 
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Boek over Henricus van Berckel 

Het afgelopen jaar heeft onze voorzitter, thuiszittend 

vanwege coronatijd, literatuuronderzoek gedaan wat 

begon met de vraag: is het aangeboden schilderij als 

Delfts kerkelijk erfgoed te beschouwen? En: zou het 

in Delft weer een mooie plek kunnen krijgen? Het 

onderzoek liep wat uit de hand waardoor er een 

boekwerk is ontstaan van 125 pagina’s. Het boek ligt 

nu bij de drukker en op onze bijeenkomst op 3 juli 

overhandigen we de eerste exemplaren aan mevr. L. 

van Berckel uit Veere, haar neef H. v. Berckel en 

onze burgemeester mevr. M. van Bijsterveldt. Het 

boek is ook voor u beschikbaar voor € 12,- kunt u 

het deze ochtend meenemen. Die prijs is mogelijk 

gemaakt door financiële bijdragen van Delfia 

Batavorum, de stichting cultuur-historisch erfgoed 

Hendrik van Berckel en vanuit onze eigen reserves.  

 

 
 

Kennismaking mevrouw H. Schölvinck 

Begin dit jaar hebben wij als bestuur kennis mogen 

maken met mevrouw H. Schölvinck, het nieuw 

Hoofd Collectie & Presentatie. Tijdens de 

kennismaking, waarbij we haar hadden uitgenodigd 

om elkaar in de Maria van Jessekerk te ontmoeten, 

heeft zij de tentoonstelling “De Sacramenten” 

bezocht. In een bijzonder prettig gesprek zijn een 

aantal onderwerpen aan de orde geweest zoals 

afspraken om bruiklenen te mogen gebruiken, 

evenals welke voorwerpen heeft het museum die 

voor onze tentoonstellingen mogelijk interessant 

zijn. Hiervoor gaan we een definitie maken wat 

verstaan we onder “Delfts kerkelijk erfgoed” zodat 

het museum een overzicht kan maken uit hun 

duizenden voorwerpen. Van beide kanten spraken 

we het vertrouwen uit dat we elkaar gemakkelijk 

kunnen blijven vinden. Heel fijn zo’n steun in je 

eigen stad.     

 

Lezing restauratie van de kruiswegstaties 

In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat 

onze voorzitter op dinsdag 23 februari 2021 

een lezing zou houden in de Vierhovenkerk 

over de restauratie van de kruiswegstaties die 

we in 2019 in de Oude kerk hebben mogen 

tentoonstellen. Die lezing is vanwege de 

corona uitgesteld en het wachten is op het 

moment dat deze weer mogen plaatsvinden.  

 

Nieuw lid Comité van Aanbeveling 

In 2019 kregen wij de mededeling dat Mgr.  

Vercammen, tot dan aartsbisschop van de 

Oud Katholieke Kerk Nederland was 

teruggetreden. Wij hebben hem toen 

geschreven of hij zijn lidmaatschap van het 

Comité van Aanbeveling wilde overdragen 

aan zijn opvolger. De wijding van zijn 

opvolger heeft door alle corona maatregelen 

op zich laten wachten. Maar als opvolger 

heeft de Oud Katholieke Kerk nu als nieuwe 

aartsbisschop Mgr. B. Th. Wallet MA 

aangesteld. Wij hebben vervolgens van hem 

de melding mogen ontvangen dat hij graag 

toetreedt tot het Comité van Aanbeveling. 

Wij heten hem van harte welkom en spreken 

de hoop uit dat we hem op enig moment in het 

Delftse mogen ontmoeten. Wij, als bestuur, 

wensen hem in ieder geval veel succes in deze 

zware functie.  

 

Piet Rijk overleden 

Op 10 augustus 2020 is Piet Rijk overleden.  Het 

bericht kwam te laat om in onze nieuwsbrief van 

augustus 2020 op te nemen. Daarom nu nog dit 

bericht. Piet was een trouw lid van onze stichting 

en kwam in het verleden met regelmaat naar onze 

bijeenkomsten. Bij de oprichting van onze 

stichting in de St. Hippolytuskapel kwam hij naar 

voren en overhandigde hij ons de kruiswegstaties 

uit de gesloopte Hippolytuskerk met de woorden 

“dan weet ik dat ze in veilige handen zijn”. Ze 
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lagen opgeslagen op de zolder van het Museum 

Prinsenhof 

Na de overdracht lukte het, u weet het, om deze te 

restaureren en een prachtige tentoonstelling in de 

Oude Kerk volgde. Die tentoonstelling heeft hij nog 

een keer kunnen bezoeken. We zijn hem zeer 

dankbaar hoe hij zich inzette voor het behoud van 

Delfts kerkelijk erfgoed en hij zal, mede door zijn 

staties, in onze herinnering blijven.  

 

 
 

Luidklok voormalige Pastoor van Arskerk 

Waarschijnlijk heeft u het al gezien, maar op dit 

moment wordt de voormalige P. van Arskerk 

gesloopt om plaats te maken voor woningen. De 

luidklok die in de toren hing is verwijderd en is bij 

een klokkengieterij in bewaring gegeven. Op dit 

moment kijken enige oud-parochianen van de kerk 

welke bestemming de klok in Delft kan krijgen.   

  

 
 

Financiën 2020  

2020 was natuurlijk een raar jaar, maar we konden, 

met name in september 2020 nog wat. Gelukkig 

kunnen we u in juli weer ontmoeten. Met de 

nieuwsbrief willen we ervoor zorgen dat u betrokken 

blijft bij alles wat er rond Delfts kerkelijk erfgoed 

speelt. Ook gaan we door met onze reguliere 

activiteiten zoals de wisselende tentoonstelling in 

de Maria van Jesse kerk en de altijd goed 

bezochte zaterdagochtenden. Om dit te kunnen 

organiseren is uw financiële steun belangrijk. 

Uw jaarlijkse bijdrage kunt u op onderstaande 

bankrekeningnummer overmaken of door 

gebruik te maken van bijgevoegde acceptgiro. 

Wij gaan uit van een basisbedrag van € 20. 

Bijdragen boven € 20 worden toegevoegd aan de 

projectenpot. De belastingdienst heeft ons een 

ANBI-erkenning gegeven onder nummer RSIN 

816803249. Het is mogelijk om uw jaarlijkse 

bijdrage om te zetten in een periodieke gift. Voor 

meer informatie hierover kunt u contact opnemen 

met de penningmeester G. Vertappen 

(govert.verstappen@xs4all.nl of tel. 015-

2629982 (na 19.00 uur). 

 

Govert Verstappen, Penningmeester 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =  
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