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Realisering van doelstellingen

Een van de doelstellingen van de SKED 
houdt in: het restaureren van Delfts kerke-
lijk erfgoed. Het kan gaan om kleine zaken 
zoals het vastzetten van de voet van een 
avondmaalskan, maar ook om een veelom-
vattend project zoals de restauratie van het 
torenuurwerk van de Lutherse Kerk aan het 
Noordeinde, een slingeruurwerk uit de tijd 
van Constantijn Huygens. Voor het veilig 
opslaan van waardevol erfgoed, heeft de 
stichting veiligheidsrapporten laten opstel-
len van kerken in de stad.
Om het publiek meer toegang tot het kerke-
lijk erfgoed te verlenen, heeft de stichting in 
2013 in de Maria van Jessekerk een museaal 
beveiligde tentoonstellingsruimte ger-
ealiseerd, waar erfgoed van Delftse kerken 
wordt geëxposeerd.
In 2017 heeft de SKED de opdracht ge-
geven tot de restauratie van acht jugendstil 
kruiswegstaties uit de gesloopte Sint Hip-
polytuskerk.

Samenwerking met aangesloten kerken

De stichting kan haar activiteiten alleen ontplooien 
met volledige medewerking van de eigenaren van 
het kerkelijk erfgoed, zij houden de exclusieve 
zeggenschap. De SKED is er niet op uit om erfgoed op 
enige manier in eigendom te krijgen. Zij streeft naar  
een open communicatie en een goede samenwerking 
met de eigenaren. De aangesloten kerken worden 
steeds op de hoogte gehouden van de activiteiten van 
de SKED.

Aanmelding als donateur

Particulieren en instanties zijn welkom om zich als 
donateur aan te melden. Met hun steun kan de SKED 
voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onacht-
zaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële 
middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.
Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk 
Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met 
verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de 
halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. 
De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een 
bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt 
ten goede aan het restauratiefonds van de stichting.
De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften 
zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte 
inkomstenbelasting.
U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail 
aan skeddelft@gmail.com, tel.015-2144366.

Eén van de te restaureren kruiswegstaties



Doelstelling van de stichting

De doelstellingen van de Stichting Kerkelijk 
Erfgoed Delft zijn: het roerend erfgoed 
van de Delftse kerken voor het nageslacht 
te bewaren, waar nodig te restaureren, de 
bewaaromstandigheden te verbeteren en de 
toegankelijkheid te vergroten met publicaties 
en tentoonstellingen.

De stichting is op 5 november 2003 opgericht 
vanuit particulier initiatief en opereert 
onafhankelijk en ongebonden. De stichting 
is uniek voor Nederland: zij is de enige die 
zich op lokaal niveau inzet voor het kerkelijk 
erfgoed zonder onderscheid te maken naar 
kerk of kerkgenootschap.

Voor het realiseren van haar doelstellingen 
doet de stichting een beroep op fondsen, 
sponsoren en particulieren.

Activiteiten

In maart 2017 werd de inventarisatie van al 
het erfgoed van de Delftse kerken voltooid, 
het betrof 4300 voorwerpen die professioneel 
zijn gefotografeerd en geregistreerd, dit 
had plaats in samenwerking met Museum 
Prinsenhof Delft. De stichting staat nu 
voor de taak om de inventarisatie op peil te 
houden. Er zijn groeiende contacten met de 
kerken uit andere steden, met bisdommen en 
met het Museum Catharijneconvent.
De stichting realiseert dankzij financiering 
door fondsen en donateurs grote en kleinere 
restauraties van het Delfts erfgoed.
Voor meerdere kerken heeft de stichting een 
professioneel advies voor de beveiliging van 
het erfgoed geregeld.
Met de wisseltentoonstelling in de Maria 
van Jessekerk en met lezingen wil de SKED 
bij belangstellenden en beheerders/eigenaren 
begrip voor de betekenis en de geschiedenis 
van het erfgoed bevorderen.

Stichting 
Kerkelijk Erfgoed Delft

Kerkelijk erfgoed verdient aandacht

Delft is van oudsher een stad van kerken, 
kloosters en kapellen. Kerken bezitten 
waardevolle voorwerpen die soms honderden 
jaren oud zijn: Bijbels, kandelaars, schilderijen, 
altaar-ornamenten, avondmaalstellen, kelken 
en gewaden. Dit erfgoed is niet alleen van 
kunsthistorische betekenis, maar heeft ook 
grote waarde omdat het de identiteit en het 
geloof van de gebruikers door de eeuwen heen 
weerspiegelt.

Deze kostbaarheden behoeven zorg. Ze zijn 
kwetsbaar door hun ouderdom, ze moeten 
wellicht gerestaureerd worden, de 
bewaaromstandigheden zijn in de 
loop der tijden niet altijd optimaal 
geweest, de deskundigheid in deze 
ontbrak soms bij de beheerders. In 
onze tijd vormen de ontkerkelijking  
en kerksluitingen een bedreiging 
voor het behoud van het waardevolle 
erfgoed. Waar vindt het erfgoed 
een nieuwe passende bestemming? 
Het mag niet verloren gaan uit 
zorgeloosheid.  
De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft 
(SKED) zet zich in om het roerend 
kerkelijk erfgoed van de kerken en 
kapellen in Delft op passende wijze 
te bewaren voor het nageslacht.

In een permanente 
tentoonstellingsruimte in de Maria 
van Jessekerk, Burgwal 20 in Delft, 
is een wisselende tentoonstelling 
van Delfts kerkelijk erfgoed het 
gehele jaar te zien op donderdag- en 
zaterdagmiddag Av
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Inventarisatie van kerkelijk 
erfgoed

Veel kerken hebben erfgoed in bezit dat vaak 
bijzonder en kostbaar is. Een goed beheer 
van de soms eeuwenoude voorwerpen is van 
groot belang. Daarvoor is wel gewenst dat 
de eigenaar weet wat hem is toevertrouwd. 
De SKED heeft van de kerken van Delft alle 
voorwerpen geïnventariseerd. Beheerders 
waren soms verrast over wat ze in eigen kast 
en kluis bewaarden. Het brengt ook aan het 
licht welke voorwerpen restauratie vereisen 
of betere bewaarcondities verlangen. Een 
goed overzicht van het eigen bezit helpt ook 
bij een kerksluiting. Men kan gemakkelijker 
vaststellen wat in aanmerking komt om aan 
een andere kerk over te dragen, aan een mu-
seum te schenken of anderszins op gepaste 
wijze weg te doen.
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