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 NOVEMBER 2020
zo. 01 nov. 10.30: hoogfeest van Allerheiligen Pr. B.Beijk
ma.02nov. 19.15: feest van Allerzielen. Pr. B.Beijk
di.03 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
vr.06 nov. 19.15: eerste vrijdag van de maand . Pr. B.Beijk
za.07 nov. 17.15: eucharistieviering van 32ste zondag door het jaar Pr.M. Reneerkens.
zo.08 nov. 10.30: hoogmis van de 32ste zondag door het jaar. Pr.M. Reneerkens
di. 10 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.M. Reneerkens
za.14 nov. 17.15 : eucharistieviering van de 33ste zondag door het jaar. Pr.R. Jacobs
zo.15 nov. 10.30 hoogmis van de 33ste zondag door het jaar. Pr. R. Jacobs
di. 17 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr. M. Reneerkens
za. 21 nov. 17.15: eucharistieviering van het feest van Christus Koning van het heelal. Pr.B.Beijk
zo.22 nov.. 10.30: Hoogfeest van Christus Koning van het heelal. Pr.B.Beijk
di. 24 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
za.28 nov. 17.15: eucharistieviering van de eerste zondag van de Advent. Pr.B. Beijk
Zo.29 nov. 10.30: hoogmis van de eerste zondag van de Advent. Pr. B.Beijk
Andere feesten in de maand november:
07 nov. Feest van de H. Willibrordus
17 nov. Gedachtenis van de H. Elisabeth van Hongarije
18 nov. Gedachtenis van de kerkwijding van de basilieken van de
Heilige apostelen Petrus en Paulus
21 nov. Gedachtenis van de opdracht van de H.Maagd Maria in de tempel
30 nov. Feest van de H.Andreas, apostel
Misintenties voor de maand november 2020
zo.01 nov.: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden;
overleden Piet Rijk; overleden Annie Dessens van der Heijden;
overleden Bep Hoogduijn; overleden Magdalena Gerdina Lydia Ferdinandus;
overleden Kees van der Loos;
ma.02 nov.: overleden Magdalena Gerdina Lydia Ferdinandus; overleden Bep Hoogduijn;
overleden Netty Van Lawick van Pabst;
overleden Piet Rijk; overleden Annie Dessens van der Heijden
di.03 nov.: overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Joost Zomerdijk;
vr.06 nov.: voor de jarige Dik Stoppelenburg;
za.07 nov.: overleden Henk Rigters; overleden Joop Schimmel;
zo.08 nov.: overleden Leo van Rijn; de levende en overledenen van de familie Rijk;
overleden Annie Dessens van der Heijden; overleden ouders
Van Paassen van Bohemen; overleden Bep Hoogduijn
di.10 nov.: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman;
za.14 nov.: voor al onze weldoeners; overleden Jan en Lenie Hoes;

zo.15 nov.:
di.17 nov.:
za.21 nov.:
zo.22 nov.:

di.24 nov.:
za.28 nov.:
zo.29 nov.:

overleden Bep Hoogduijn; overleden Grar Bentvelzen van Zon;
overleden Piet Rijk; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden
ouders Van Paassen van Bohemen;overleden Annie Dessens van der Heijden;
overleden Ine en Joop Moormann; overleden Ellen Langenhorst;
voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der Burg;
overleden Nel van Zon; overleden Wim Bentvelsen; overleden Joop Rijk;
overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Netty van Lawick van Pabst ;
overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Annie Dessens Van der Heijden;
overleden Cornelia van Zon van Leeuwen;
voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt; overleden Pauline van der Heijden;
overleden Hans Schaareman; overleden Jan Mulder
voor de jarige Theo van der Reijken; overleden Bep Hoogduijn;
overleden Pauline van der Heijden

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit !
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de
voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “Elke dag een beetje
spirit !”Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen./ De spreuk op de voorkant en de moppen,
puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel. De
kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede
aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd ( zie ook op internet:
www.kloosterwittem.nl
U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job Duijndam of Niek of Corry
Zeestraten. De kalender Kost € 7,95.
Vanuit het bestuur
Het is weer november en zeker tijd om de kachel aan te steken. Dat hebben we ook gedaan, maar
ook willen we in deze tijd zoveel mogelijk ventileren. Daarom wil ik er u op attenderen dat het slim
is om u goed en warm te kleden. Vindt u het te warm, dan is een jas uittrekken niet moeilijk maar
er een aantrekken die u niet bij u heeft, is moeilijker.
We zijn in de maand oktober in staat geweest om elke dag de kapel open te stellen voor het bidden
van de rozenkrans. We hopen dat u thuis ook meegedaan heeft. Sommigen maken er een
dagelijkse gewoonte van en er is veel om voor te bidden. Bijvoorbeeld, dat wij allen gevrijwaard
blijven van het coronavirus.
De laatste zondag van november is al weer de Eerste zondag van de Advent. Ik wil u ook danken
dat u zich goed houdt aan de regels van een redelijke afstand en het niet meezingen in de kerk,
hoe jammer ook.
Gebed om roepingen november2020
Dat de Heer velen mag roepen in zijn dienst, om voor Hem en met Hem te werken in deze wereld,
in het bijzonder als priester, diaken of religieus
Dat met name jonge mensen de liefde van de Heer mogen ervaren en zich geroepen weten om
toegewijd die liefde te beleven en uit te dragen in deze wereld.
Dat de Heer, op voorspraak van Sint Servaas en Sint Willibrord, die als eerste het geloof
verkondigden in onze streken, bisschoppen, priesters en diakens roept om naar zijn voorbeeld
trouw te blijven aan hun roeping.
Gebedsintentie van de Heilige Vader paus Franciscus voor de maand november 2020
Dat de vooruitgang van robotica en kunstzinnige intelligentie altijd dienstbaar is aan de mensheid.
Beste kapelgangers, heeft U dat ook weleens meegemaakt.
Misschien heeft u zelf ook een of meerdere foto’s staan of hangen in uw kamer op een opvallende
plaats van een dierbare. Soms kijk je ernaar en zoek je in de ogen de vraag: wat heeft jou zo
bijzonder voor mij gemaakt. Je krijgt een warm gevoel en je vindt allerlei mooie herinneringen en
eigenschappen en je wilt er een voorbeeld aan nemen, het wordt een identificatiefiguur voor je.
Ja, je kunt ze zelfs adoreren. Dat hebben we in de kerk ook gedaan. We hebben ze zelfs op een
sokkel gezet en er standbeelden van gemaakt om er tegenop te zien en vooral hun mooie daden
niet te vergeten. Dat zijn onze heiligen. We hebben zelfs gebrandschilderde ramen in de kerk.

Ik heb eens iemand horen zeggen :”Als de zon door die ramen schijnt , lijkt het alsof het licht door
de heiligen op ons overstraalt.” In onze tijd zijn er ook standbeelden van staatslieden, die worden
neergehaald om hun slechte daden. Misschien zijn dat de mensen die voor zichzelf beelden hebben
opgericht. Bij de heiligen is dat anders, want die deden juist niet aan zelfverheerlijking. Wil de kerk
je tot de eer der altaren verheffen dan wordt er een onderzoek ingesteld met ook een advocaat van
de duivel die heel kritisch naar de levenswandel van die persoon moet kijken. Bovendien moeten er
op voorspraak van de persoon wonderlijke dingen gebeurd zijn. Je wordt dus niet zomaar heilig
verklaard en dan nog, er is geen heilige die niet ook menselijke tekortkomingen had. Ja, Maria ,
maar die is van de buitencategorie. Veel mensen hebben idolen, ook onder de heiligen. Eigenlijk
heeft ieder mens idolen en dat zie je in de keuze van de namen van hun kinderen. Ineens heten
zeer veel meisjes Beyonce. Misschien is het wel onze taak om ook iets van die heiligen door te
laten schijnen naar anderen door onze levenswandel. Men zegt weleens dat wij tot heiligheid zijn
opgeroepen. Ik zie in veel mensen iets dat ik zo graag van hen zou willen overnemen om mij een
beter en mooier mens te voelen. Het proberen is vaak al de moeite waard. Mooi hė, dat we hoop
kunnen hebben en idealen koesteren. Heilig heeft ook iets van heel, heiligen is heel maken. We
zeggen wel eens: dat is mij heilig, daar moet je niet aankomen. Zomaar wat gedachten over
Allerheiligen.
Job Duijndam

