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Beste Vrienden, Vrijwilligers en Relaties van de Schuilkerk aan het Bagijnhof, 
 
Doelstelling 
Zoals u weet is de doelstelling van de Stichting het in stand houden, renoveren 
en/of verbeteren van het monumentale kerkgebouw van de Oud-Katholieke Kerk 
op het Bagijnhof in Delft. En het bevorderen van de belangstelling en openstelling 
van dit gebouw voor een groot en breed publiek. 
 
Realisatie  
Ondanks de beperkte menskracht van het bestuur is het ons redelijk gelukt om de 
doelstelling te realiseren. Dit komt met name door de steun van fondsen voor de 
restauratiewerkzaamheden van de muren, het orgel, de keuken en toiletgroep. 
Samen hebben de volgende fondsen zo’n € 44.500 gedoneerd:  
 

• Prins Bernhard Cultuurfonds 
• Fonds 1818 
• Dinamofonds 
• Mullerfonds 
• Schadeefonds 
• Van der Mandele Fonds 
• Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel 

 
De Stichting heeft in 2021, mede op grond van inkomsten uit 2020 in het kader van 
de zomerse openstelling een bedrag van € 3.500,00 kunnen bijdragen aan de 
restauratieprojecten. 
 

 

Feest 

Met een feestelijke bijeenkomst staan we stil bij de afronding van de restauraties. 
Het koor “Voci Cantanti” (Koorschool Delft) brengt daarbij het Gloria van Vivaldi 

en Geistliche Lieder van Mendelsohn ten gehore. U bent van harte welkom. 
 

Zondag 23 oktober, 15:00 uur.  
Opgave: uiterlijk 16 oktober bij secretaris@delft.okkn.nl. 
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Koorschool Delft 
 
In nauwe 
samenwerking 
met de 
Koorschool van 
Petra Weijers 
hebben we 
kunnen bijdragen 
in de realisatie 
van het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest.  
 
Ook voor dit jaar 
staat dit weer op 
het programma. 
 

 
Terugblik: openstelling in de zomer 
Op zaterdagmiddagen in de zomermaanden juli, augustus en september, tot en met 
de Open Monumentendagen 10 en 11 september. Het is ook dit jaar een groot 
succes geweest. Het heeft bijna 1100 mensen getrokken en een bedrag van ruim            
€ 580 opgeleverd. Met grote dank aan de 13 vrijwilligers die zich 1 of meer keren 
bereid hebben getoond om een dagdeel voor hun rekening te nemen als gastvrouw 
of gastheer.Traditiegetrouw verkochten we op de Open Monumentendagen de 
Bagijnenkoeken gebakken door Bakkerij “De Diamanten Ring” in Delft. 
 
De organisatie van de Open Monumentendagen had als thema voor dit jaar 
gekozen: “Duurzaamheid duurt het langst”. Als kerk en Vriendenstichting hebben 
we er voor gekozen om aan te sluiten bij een zeer actueel verhaal uit het evangelie 
van Mattheus over de zgn. Werken van Barmhartigheid. Ter illustratie kregen we 
van het Rijksmuseum in Amsterdam de ruimte om een goede kopie te maken van 
het schilderij van de Meester van Alkmaar over die werken. 
Het draait erom dat een samenleving die toekomst zoekt zich vóór alles bekommert 
om de meest kwetsbare mensen in de samenleving: de Hongerigen, de Dorstigen, 
de Naakten, de Zieken, de Vluchtelingen, de Gevangenen, en het begraven van de 
Doden. Paus Franciscus heeft later daar nog een 8e werk aan toegevoegd, namelijk 
Aandacht voor het milieu op de aarde die ons is toevertrouwd. 
Tal van mensen raakten onder de indruk van de actualiteit van een dergelijk 
verhaal van eeuwen her. 
 
Hand en span diensten 
Het bestuur van de Stichting heeft op verschillende momenten hand en span 
diensten verricht voor het Kerkbestuur, daarbij geholpen door een paar 
enthousiaste vrijwilligers. 
 
 
 



De nabije toekomst 
Het kerkbestuur heeft naarstig gezocht naar eigen middelen om de verschillende 
restauratieprojecten geheel te kunnen realiseren. Eigen werkzaamheden van b.v. 
Joop Bakker en Peter Lafeber, zoals schilderwerk van toiletgroep, keuken en hal 
van de kerk en ten laatste ook de buitenkant van de kerkdeuren hebben de finishing 
touch kunnen leveren. 
 
Maar er resten nog meer projecten die gerealiseerd zouden moeten worden ter 
bevordering van het gebruik van de kerk. 

• Vernieuwing van de versleten en verouderde vloerbedekking; 
• Aanpassing van de Cv-installatie; 
• Verbetering van de geluidsinstallatie. 

Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Voor dit alles is 
meer geld hard nodig. 
 
Dank aan de Vrienden 
Het bestuur is m.n. dank verschuldigd aan de Vrienden van de Stichting, voor de 
trouwe jaarlijkse bijdragen en donaties. Dank aan wie hun bijdrage voor dit jaar al 
hebben overgemaakt. Ten overvloede vermelden we nog even de gegevens voor 
het overmaken van de bijdragen voor dit jaar: 
NL66 TRIO 0391 2009 17 ten name van Stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof 
Delft.  
 
Zegt het voort!  
De kring van Vrienden zien we graag uitgebreid. Zou u in overweging willen nemen 
om bijvoorbeeld zelf 1 andere Vriend te werven voor de kring van Vrienden van de 
Schuilkerk? We stellen ons zo voor dat wie het meest betrokken is op de mooie 
Schuilkerk ook de beste reclame weet te maken. Het bekende: “Van mond tot 
mond”. Bij voorbaat dank! U kunt hiervoor verwijzen naar de website van de 
Stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof: www.schuilkerkbagijnhof.nl 
 
Personele bezetting bestuur 
Het bestuur telt vier leden. Graag zouden we het bestuur uitbreiden met nog een 
allround lid. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de stichting:  
 
Met hartelijke groet, 
Bestuur Stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof 
 
Martien Uittenbosch, voorzitter 
Petra Weijers, secretaris 
Marijn van Viegen, Penningmeester 
Robert Reijns, communicatie en website en algemene zaken. 
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