Informatieblad Sint Hippolytuskapel
voorheen Heilige Geestkapel

Postadres:
Contactadres:
Rekening:
Restauratiefonds:
Internet:

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat
(adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073
G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
www.hippolytuskapel.nl

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.
LITURGISCH PROGRAMMA juli 2020
vr.03 juli 19.15:
za.04 juli 17.15:
zo.05 juli 1030:
di.07 juli 19.15:
za.11 juli 17.15:
zo.12 juli 10.30:
di.14 juli 19.15:
za.18 juli17.15:
zo.19 juli10.30:
di.21 juli.19.15:
za.25 juli 17.15:
zo.26 juli10.30:
di.28 juli.19.15:

eerste vrijdag van de maand; eucharistieviering. Pr. B.Beijk
eucharistieviering van 14de zondag door het jaar; Pr.B.Beijk
hoogmis van de 14de zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
eucharistieviering. Pr. B.Beijk
eucharistieviering van de 15de zondag door het jaar. Pr. M. Reneerkens
hoogmis van de 15de zondag door het jaar. Pr. M.Reneerkens
eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
eucharistieviering van de 16de zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
hoogmis van de 16de zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs
eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
eucharistieviering van de 17de zondag door het jaar .Pr.B.Beijk
hoogmis van de 17de zondag door het jaar. Pr .B.Beijk
eucharistieviering. Pr. B.Beijk

Andere feesten in de maand juli:
Vr. 03 juli: feest van de H.Thomas apostel
Do.09 juli: feest van de H.Martelaren van Gorcum
Za.11 juli: feest van de H.Benedictus, abt, patroon van Europa
Wo.22 juli: feest van de H.Maria Magdalena
Ma.27 juli: zalige Titus Brandsma, priester en martelaar.
Misintenties voor de maand juli 2020
vr.03 juli 19.15: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Nel van Zon ;
overleden Ine en Joop Moormann;
za.04 juli.17.15: overleden Paul Houtman; overleden Frans en Wil Sedee
Romeijn;
zo.05 juli 1030: voor Suzie van Dorp die hier in de kapel vorige week zaterdag
gedoopt is; voor jarige Theo van Lier; voor Corry Steijger die
dinsdag 86 jaar wordt;voor genezing van Anneke Wolvekamp;
overleden Netty Van Lawick van Pabst;
overleden Kees van der Loos; overleden Jan en Ben Steijger;
overleden Toon van der Heijden;
di.07 juli 19.15: overleden Jan Stolk; overleden Toon en Jopie van Adrichem;
za.11 juli 17.15 : overleden Rhonda van den Biggelaar; overleden Jan en Lenie
Hoes;
zo.12 juli 10.30 :levenden en overledenen van de familie Rijk; overleden Netty
Van Lawick van Pabst; overleden ouders Van Paassen van
Bohemen;
di.14 juli 19.15: overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse;
za.18 juli17.15: voor de jarige Karin Holthuyzen; voor de zieke Corry en Ingrid
van der Krogt ;overleden Ton van der Burg;
zo.19 juli10.30: voor overleden Netty Van Lawick van Pabst
di.21 juli.19.15: voor onze priesters ; voor overleden Henk Rigters; overleden Jan Mulder

za.25 juli 17.15: voor vele nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze
leven; overleden Hans Schaareman;
zo.26 juli10.30 : voor Joseph Seraf die vandaag 82 jaar wordt; voor Wies
Schimmel die vrijdag 92 jaar werd; voor overleden Netty Van
Lawick van Pabst; overleden ouders Van Rijn van Zon;
di.28 juli.19.15: overleden Ellen Langenhorst; overleden Pauline van der Heijden;
Vanuit het bestuur
Beste medeparochianen
Vanaf 1 juli gaan we in de kapel weer het normale rooster invoeren. Waarschijnlijk is een aantal
van ons niet op de hoogte van wat er in de kapel gebeurt. Een aantal maakt gebruik van de
kapelapp; sommigen volgen de site van de kapel; anderen laten zich leiden door het maandblad.
Maar als u vanwege de coronamaatregelen een tijd niet in de kapel bent geweest, dan kunt u ook
het maandblad niet hebben meegenomen. Daarom hoop ik dat u elkaar probeert te informeren
over de nieuwe situatie, want nu missen we een aantal trouwe kerkgangers. We zullen zelf als
bestuur ook mensen proberen te bereiken en te informeren. Vooral hopen we dat het ieder van u
goed gaat en daar bidden we ook voor. We hebben elkaar ook nodig om gemeenschap te ervaren.
Vooral ook met de mensen die we niet konden en mochten bezoeken in verpleeghuizen of thuis.
Ook de mensen die bang waren om naar de kapel te komen vanwege alle berichten die over corona
werden verspreid. Tot en met juni hebben we het aantal moeten beperken tot 30 personen, maar
dat geldt nu gelukkig niet meer. Onze priesters staan paraat om bij ons te komen en zo hebben we
gelukkig al een aantal mooie gezongen eucharistievieringen met echte H.Communie kunnen
meemaken. We zien uit naar weer een gewone enthousiaste toekomst. En als u denkt dat wij iets
voor u kunnen betekenen, laat het ons dan weten.
Inmiddels is op 26 juni onze Netty Van Lawick van Pabst overleden en vanuit onze kapel in
besloten kring begraven. Maar ook is zaterdag 27 juni Suzie van Dorp in onze kapel gedoopt,
dochter van Ronald en Rianne .Voor beiden kan uw gebed geen kwaad. Onderwijl is gebleken dat
Anneke Wolvekamp ziek is en na een ingreep met Chemo is begonnen. Gebed voor haar genezing
mooi zijn.
Gebed om roepingen juli 2020
Voor de herders van de kerk,
Dat zij in woord en daad getuigen van de blijde boodschap en velen weten te enthousiasmeren om
op zoek te gaan naar de bedoelingen van de Heer.
Voor religieuze orden en congregaties, dat zij zich mogen verheugen in nieuwe roepingen.
Voor alle christenen, dat ze elkaar hun roeping voorleven.
Gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand juli.

Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede raad.
Beste Kapelgangers:
Inbreng vanuit de kapel om informatie te geven over de nationale bedevaart Brielle. Nu , hier is dat
dan.
Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te
bidden bij de relieken van de heilige martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar
niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen deze bijzondere dag mee kan maken.
De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart wordt live gestreamd. Zo is het toch mogelijk om
samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun
geloofsgetuigenis.
De martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de
paus. Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd en gedood, omdat ze getuigen van hun geloof
in Jezus. “Getuigen van het woord “is het thema van de viering van de Nationale bedevaart.
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De Nationale Bedevaart
sluit met het thema aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom
Rotterdam.
De uitnodiging om de Nationale Bedevaart mee te maken is vernieuwd. Er is een nieuwe huisstijl
voor de poster en de advertentie voor parochiewebsites en parochiebladen. De custos van het
heiligdom, pastor Jack Glas, zegt daarover. “Het is een poster met een krachtige uitstraling , die de
historische gebeurtenissen in Brielle en de geschiedenis van de Martelaren van Gorcum verwerkt
doordat de eerste letter van hun naam is opgenomen. De kleur rood verwijst naar hun
martelaarschap.

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli vanaf 11.00 uur te volgen op
www.martelarenvangorcum.nl. Op deze website vindt u ook informatie over de novene die
voorafgaand aan de eigenlijke feestdag van de Martelaren van Gorcum wordt gebeden op dinsdag
30 juni t/m woensdag 8 juli. U kunt dagelijks online de noveen meebidden om 14.00 uur. Op de
feestdag zelf, donderdag 9 juli, is er om 14.00 uur een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is
live te volgen via de website. Bekijk ook op zondag 28 juni het geloofsgesprek met custos Jack
Glas. Dit wordt uitgezonden om 9.45 uur op NPO2.

