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, tel. 06-40876397 /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 maart 2021
di. 02 mrt.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
vr. 05 mrt.19.15: eucharistieviering van het H.Hart v. Jezus. Pr.B.Beijk
za.06 mrt.17.15 : eucharistieviering van de 3de zondag van de vasten. Pr B.Beijk
zo.07 mrt.10.30 hoogmis van de 3de zondag v.d. 40-dagentijd. Pr. B.Beijk
di.09 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za.13 mrt. 17.15: eucharistie van de 4de zondag v.d. 40-dagentijd. Pr.M.Reneerkens
zo.14 mrt. 10.30: hoogmis van de 4de zondag v.d. 40-dagentijd. Pr.M.Reneerkens
di. 16 mrt.19.15: eucharistieviering pr. Pr. M.Reneerkens
vr.19 mrt. 19.15: Hoogfeest van Sint Jozef. Pr. R. Jacobs.
za. 20 mrt. 17.15: eucharistie van de 5de zondag van de vasten. Pr.R.Jacobs
zo. 21mrt. 10.30: hoogmis van de 5de zondag van de vasten. Pr.R.Jacobs
do. 25 mrt. 19.15: Hoogfeest van Maria Boodschap. Pr.B.Beijk
di. 23 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za. 27 mrt. 17.15: eucharistie van de zondag palmpasen, palmzondag Pr. B.Beijk
zo. 28 mrt. 10.30: hoogmis van de zondag van palmpasen, palmzondag. Pr. B.Beijk
di. 30 mrt. 19.15: eucharistieviering; pr. B.Beijk
Andere feesten in de maand maart :
19 mrt.: feest van de H.Jozef, bruidegom van de maagd Maria
25 mrt.: feest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap
Misintenties voor de maand februari 2021
di.02 mrt.: overleden Joop Rijk; overleden Joop Pieterse; overleden Nico
Oosterman;
vr.05 mrt.: voor al onze medewerkers; overleden Netty Lawick van Pabst;
za.06 mrt.: voor al onze weldoeners; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo.07 mrt.: overleden Louise lisette Maria Schimmel Thijs; overleden Francisca
Clara Muller Weber ; overleden Bep Hoogduin; overleden Ben en Jan
Steijger; overleden Piet Rijk; overleden Toon van de Heijden;
overleden Cornelis van Zon;
di.09 mrt.: overleden Ine en Joop Moormann; overleden Ellen Langenhorst;
za.13 mrt.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der
Burg; overleden Hans Schaareman;
zo.14 mrt.: overleden Tineke de Vreede ; overleden Wim van Zon; overleden Nel
Van Zon; ; overleden Joop Rijk; overleden ouders van Paassen van
Bohemen; overleden Paul Houtman; overleden Cis Bom van Zon;
di.16 mrt.: overleden Pauline van der Heijden;
vr.19 mrt.: levenden en overleden van de familie Rijk de Boer; overleden Laurentia
Maria Dickens;

za.20 mrt.: voor al onze medewerkers; voor levenden en overledenen van de
familie Rijk; overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Tineke de Vreede;
zo.21 mrt.: overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Franciscus Muller;
overleden Cornelia van Zon van Leeuwen; overleden Jan Stolk;
di. 23 mrt.: overleden Leen van den Bergen; overleden Nora Kropman;
do.25 mrt.: overleden Annie Dessens van der Heijden; overleden Hans Papendrecht
za.27 mrt.: overleden Hans Schaareman; overleden Jan Mulder
zo.28 mrt.: overleden Bep Hoogduijn; overleden Louise Lisette Maria Schimmel
Thijs; overleden Tineke de Vreede; overleden Jan Bentvelsen;
overleden ouders Van Rijn van Zon;
di.30 mrt.: overleden Henk Rigters; overleden Hans Schaareman; overleden Ine
van der Burg ;
Vanuit het bestuur :
Onze pastoor R.Jacobs heeft een paar lastige weken achter de rug door het coronavirus.
In het weekend van 20/21 februari kon hij toch weer bij ons de H.Mis opdragen gelukkig.
Laten we in gebed goed aan elkaar denken.
Ik nodig u uit om de feesten van Sint Jozef en Maria boodschap mee te komen vieren in
onze kapel.
Ergens staat mij bij dat de paus dit jaar speciaal aandacht vraagt voor de Heilige Jozef,
de stille kracht in het heilig huisgezin.
Misschien is het goed om u mijn ( Job Duijndam ) nieuwe email adres te laten weten:
Ramses0mozes@gmail.com .Achteraf is mijn telefoonnummer niet gewijzigd,
dus 015-2125391
Onze pastoor Maurice Reneerkens heeft een nichtje, dat in het komende studiejaar in
Delft gaat studeren. Zij zoekt een kamer in Delft. Wie van U weet of heeft een kamer
beschikbaar voor deze rustige studente. U kunt altijd melden bij Job of in dit geval
bij M.Reneerkens.
Gebed om roepingen maart 2021
Op voorspraak van Sint Jozef bidden we:
Om roepingen tot het priesterschap,
Het diaconaat en het religieuze leven,
Dat jonge mensen Gods roepstem horen
En met onverdeeld hart Jezus volgen.
Voor alle gelovigen: dat zij met hun herders
Moedig getuigen van het Evangelie,
Opdat Gods woord gehoord
En beantwoord kan worden.
Voor allen in de dienst van de Heer:
Dat zij toegewijd en trouw getuigen
En velen inspireren tot navolging van de Heer.
Gebedsintentie van de Heilige Vader paus Franciscus voor de maand maart
2021.
Dat we het sacrament van Boete en Verzoening met hernieuwde diepgang
mogen ervaren om de oneindige barmhartigheid van God te proeven.

Beste Kapelgangers, onze vastenactie
Het is alweer de 40-dagen of vastentijd. En zoals wij gewoon zijn , hebben wij dan een
deurcollecte voor een speciaal goed doel vanuit onze kapel. Het afgelopen jaar was dat in
vasten en advent voor de blauwe zusters. In de hal ligt daar nog een uitgebreid verslag
van hen , dat u kunt meenemen. Nu is ons tweede project weer aan de beurt, nl voor
zuster Rita van der Reijken waarover de navolgende tekst:
Kindertehuis “POCONAS”Sucre Bolivia
Zuid Amerika, een in Nederland minder bekend ontwikkelingsland In Bolivia, hoog in de
Andes, tussen 3000 en 6000 meter , ligt het werkterrein de Nederlandse zuster “Madre
Rita”. Zij begon zo’n 55 jaar geleden in Sucre, Bolivia, met haar werk, uitgezonden door
een Duitse orde, “de zusters van de heilige Jozef”, ging zij met twee medezusters naar
Bolivia.
Van het bisdom hadden zij een stuk grond gekregen voor huisvesting. Het was een stuk
grond buiten de hoofdstad Sucre, onbebouwd. Het eerste waarmee zij begonnen was het
bouwen van een simpel leem huis zonder ramen en deuren. Eén van de zusters was
verpleegster en hielp een Boliviaanse vrouw met de bevalling. De volgende dag was de
vrouw weg en de baby nog daar. Dit was eigenlijk het eerste min of meer gedwongen
begin van wat nu het kindertehuis is.
Inmiddels is de stad Sucre zo ver uitgegroeid dat het tehuis in een buitenwijk ligt. De
lemen hut is nu een groot drie verdiepingen tellend gebouw geworden, waar gemiddeld
140 kinderen verblijven. De kinderen zijn onder te verdelen in 3 groepen. De oudere
meisjes, ongeveer 60 in getal in de leeftijd van 6 tot ongeveer 23; een groep kleuters
van 2,5 tot 5 jaar, ongeveer 40 in aantal en de rest zijn baby’s. Jongens boven de 5
kunnen niet in dit tehuis blijven.
Er is een polikliniek in het huis, waar jaarlijks velen voor de meest uiteenlopende zaken
komen vanuit de binnenlanden.
De personeelsbezetting is minimaal. Eén vrouw in de keuken en één in de was- en
verstelkamer. Twee verpleegsters voor ’s nachts op de baby-afdeling. Overdag 2
religieuze zusters voor het parochiewerk, 1 voor de hand en spandiensten, zoals de
keuken en inkopen doen etc. En Madre Rita als moeder overste. Voor dit werk is onze
vastenactie bedoeld, want hun inkomsten bestaan uitsluitend uit giften.

