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
Za.01 aug.
Zo.02 aug.
di.04 aug.
vr.07 aug.
za.08 aug.
zo.09 aug.
di.11 aug.
za.15 aug.
zo.16 aug.
di.18 aug.
Za.22 aug.
zo.23 aug.
di.25 aug.
za.29 aug.
zo.30 aug.

PROGRAMMA augustus 2020
17.15: eucharistieviering van de 18de zondag van het jaar. Pr B.Beijk
10.30:hoogmis van de 18de zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
19.15: eucharistieviering pr. B.Beijk
19.15: eerste vrijdag van de maand; eucharistieviering. Pr. B.Beijk
17.15: eucharistieviering van 19de zondag door het jaar;Pr. M.Reneerkens
1030: hoogmis van de 19de zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens
19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
17.15 hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Pr. B.Beijk
10.30 hoogmis van de 20ste zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
17.15: eucharistieviering van de 21ste zondag door het jaar. Pr.B.Beijk
10.30: hoogmis van de 21ste zondag door het jaar. Pr.B.Beijk
19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
17.15:eucharistieviering van de 22ste zondag door het jaar .Pr.B.Beijk
10.30 hoogmis van de 22ste zondag door het jaar. Pr .B.Beijk

Andere feesten in de maand augustus
4 aug.:
H. Pastoor van Ars
6 aug.:
feest van de gedaanteverandering van de Heer
14 aug.:
Maximiliaan Kolbe
22 aug.
Feest van Maria , koningin
28 aug.:
H. Augustinus
29 aug.:
Marteldood van de H. Johannes de Doper
Misintenties voor de maand augustus 2020
Za. 01 aug.: overleden Rhonda van de Biggelaar; overleden Ton van de Burg;
overleden Hans Schaareman;
Zo. 02 aug.: overleden Netty Van Lawick van Pabst; overleden Pauline van der
Heijden; overleden Toon van der Heijden; overleden Jan en Ben
Steijger;
di. 04 aug.: overleden Sjaan van der Kley; overleden Henk Rigters;
vr.07 aug.: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Nel van Zon ; overleden
Ine en Joop Moormann;
za.08 aug.: overleden Paul Houtman; overleden Frans en Wil Sedee
Romeijn;
zo.09 aug.: overleden Franciscus Muller; overleden Ine van der Burg;
overleden Netty Van Lawick van Pabst; overleden Joop Rijk;
di.11 aug.: overleden Jan Stolk; overleden Toon en Jopie van Adrichem;
za.15 aug. : overleden Rhonda van den Biggelaar; overleden Jan en Lenie
Hoes;
zo.16 aug. : levenden en overledenen van de familie Rijk; overleden Netty
Lawick van Pabst; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;

di.18 aug.: overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse;
Za.22 aug.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der
Burg;
zo.23 aug.: voor alle zieken van onze gemeenschap; voor overleden Netty Van
Lawick van Pabst; overleden Jaap Uijlenbroek;
di.25 aug.: voor onze priesters ; voor overleden Henk Rigters; overleden Jan
Mulder;
za.29 aug.: voor vele nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze
leven; overleden Hans Schaareman;
zo.30 aug. : voor overleden Netty Lawick van Pabst; overleden ouders Van Rijn
van Zon;
Vanuit het bestuur
Zoals U gemerkt zult hebben, zijn we weer als vanouds met ons programma van vieringen en ook
is het plastic zakje verdwenen. We zijn zoals de bisschop wenst, overgegaan op het communiceren
met behulp van een pincet. Ik hoop dat ieder die naar de H.Mis komt toch aandacht blijft houden
voor een gezonde onderlinge afstand. Er zijn stickers geplakt op plaatsen voldoende uit elkaar. Als
we Onze Lieve Heer en Maria vragen om ons bij te staan, zal alles zeker goed komen. Het
vertrouwen van Don Bosco is een mooi voorbeeld van hoe het kan zijn.
Ook de vakantie is weer in aantocht. Een tijd om, ook al zijn de meesten van ons vrij van werk,
toch even te herademen en de tijd te nemen . In de bijbel staat wel 365 keer: vreest niet.
Misschien lukt het ons om te ontspannen van een angstaanjagende periode. We kennen toch de
weg , de waarheid en het leven en de bron van alle geluk. En we kennen Hem die het licht der
wereld is. Het bestuur wenst u in ieder geval een mooie zomer- en vakantietijd toe.
Uit het depot van het Reinier de Graafgasthuis / ziekenhuis hebben wij een tabernakel, lessenaar
en kaarsenstandaard gekregen, ontworpen door een kunstenaar. In de toekomst zullen wij die
gebruiken als rustaltaar op Witte Donderdag en ook wanneer wij Onze Lieve Heer in veiligheid
brengen als er in de kapel iets gebeurt, waarbij niet ieders eerbied gegarandeerd is.
Gebed om roepingen augustus 2020
Voor alle herders van de kerk, dat zij hart hebben voor de gelovigen die aan hun zorgen zijn
toevertrouwd en dat ze hen voorgaan op de weg van het evangelie: dat ze voor velen een
uitnodiging en inspiratie mogen zijn ook zelf de Heer te volgen.
Om roepingen tot het priesterschap, het diakonaat en het religieuze leven: dat de Goede Herder
weerspiegeld mag worden in vele jonge mensen. Voor allen die hun roeping als priester, diaken of
kloosterling zijn gevolgd: dat zij de nabijheid van de Heer ervaren en uitstralen.
Gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand augustus
Voor allen die werken op zee en er van moeten leven, zoals zeelieden, vissers en hun gezinnen.

