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 mei 2021
za.01 mei 17.15: eucharistieviering van de 5de zondag van Pasen. pr. B.Beijk
zo.02 mei 10.30: hoogmis van de 5de zondag van Pasen. pr. B.Beijk
di. 04 mei 19.15: eucharistieviering. pr. M.Reneerkens
vr.07 mei 19.15: eerste vrijdagviering toegewijd aan het H.Hart van Jezus.pr.B. Beijk
za.08 mei 17.15: eucharistieviering van de 6de zondag van Pasen. pr.M.Reneerkens
zo.09 mei 10.30: hoogmis van de 6de zondag van Pasen. pr.M.Reneerkens .
di. 11 mei 19.15: eucharistieviering pr. M.Reneerkens
do.13 mei 10.30: hoogfeest van Hemelvaart van Jezus. pr. B.Beijk
za.15 mei 17.15: eucharistie van de 7de zondag van Pasen. pr.R.Jacobs
zo.16 mei 10.30: hoogmis van de 7de zondag van Pasen. pr.R.Jacobs
di. 18 mei 19.15: eucharistieviering. pr. B.Beijk
za. 22 mei 17.15: eucharistie van Pinksteren
zo. 23 mei 10.30: hoogfeest van Pinksteren . pr. B.Beijk
ma.24 mei 10.30: eucharistieviering van de tweede Pinksterdag . pr. B.Beijk
di. 25 mei 19.15: eucharistieviering; pr. B.Beijk
za.29 mei 17.15: eucharistieviering van Drievuldigheidszondag. pr. B.Beijk
zo.30 mei 10.30: hoogfeest van de H.Drievuldigheid. pr. B.Beijk
Andere feesten in de maand mei:
01 mei: feest van St.Jozef , de arbeider
24 mei: feest van Maria, hulp der christenen, moeder van de Kerk.
27 mei: feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester.
31 mei: feest van het bezoek van de H.Maagd Maria aan
Elisabeth ( O.L.Vrouw visitatie )

Misintenties voor de maand mei 2021
za.01 mei: overleden Joop Rijk; overleden Joop Pieterse; overleden Nico
Oosterman; voor al onze weldoeners; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo.02 mei: voor het 50-jarg huwelijksjubileum van Wiebe en Tineke Brouwer; voor
het 60-jarig huwelijksjubileum van echtpaar Velis van Echteld; voor
overleden Wim Velis; overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon
van der Heijden; overleden Grar Bentvelsen van Zon; voor levenden en
overledenen van de familie Rijk de Boer;
di.04 mei: voor vele roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven; voor
de jarige Paul Lander; overleden Ellen Langenhorst;
vr.07 mei: overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen;

za.08 mei: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der
Burg; overleden Hans Schaareman;
zo.09 mei: overleden Jeanne van Zon- Beentjes; overleden Netty Lawick van
Pabst; overleden Sjaan en Bep Hoogduijn; overleden ouders Van
Paassen van Bohemen
di.11 mei: overleden Pauline van der Heijden; overleden Paul Houtman;
do.13mei: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Tineke de Vreede;
za.15 mei: voor al onze medewerkers; voor levenden en overledenen van de
familie Rijk; overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Tineke de Vreede;
zo.16 mei: voor de jarige Jan van Velzen; voor Bep van der Heijden; de jarige
Gerard van der Heijden; overleden Francisca Clara Muller Weber;
overleden Franciscus Muller; overleden Cornelia van Zon van
Leeuwen; overleden Jan Stolk;
di. 18 mei: overleden Leen van den Bergen; overleden Nora Kropman;
za.22 mei: voor al onze weldoeners; overleden Joost Zomerdijk; overleden Annie
Dessens van der Heijden;
zo.23 mei: voor onze priesters; voor vele roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Toon
en Jopie van Adrichem;
ma.24 mei: voor alle zieken van onze gemeenschap dat zij mogen genezen en
stand houden; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs;
di.25 mei: overleden Henk Rigters; overleden Ine van der Burg ;
za. 29 mei: overleden Jan Mulder; overleden Frans en Wil Sedee Romeijn;
zo.30 mei: overleden Ad Broeders; overleden Bert en Cis Bom van Zon; overleden
Nel van Zon;
Vanuit het bestuur:
Onze vastenactie heeft 777,55 euro opgebracht voor het werk van zuster Rita. Hartelijk
dank voor uw gulle gaven.
Nog maar net hebben we het 60-jarig huwelijksjubileum van Gerard en Plony Wessling
gevierd en nu op 2 mei vieren we het 50-jarighuwelijkfeest van Wiebe en Tineke
Brouwer. Tineke als trouwe lezeres en Wiebe als onze hulpkoster. We wensen beide dat
zij nog lang zo door mogen gaan in goede gezondheid.
Wil iedereen nog proberen in de kapel gezonde afstand te houden voor zover nodig ,
mogelijk en wenselijk.
Inmiddels zijn al een flink aantal van onze bezoekers gevaccineerd en dat geeft
sommigen wat meer rust.
Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor mei 2021
Dat degenen die verantwoordelijkheid dragen in de financiële wereld , samenwerken met
de regeringen om de financiële sector te reguleren en de burgers te beschermen tegen
de gevaren ervan.
Gebed om roepingen mei 2021
Dat de vreugde van Jezus’verrijzenis velen doet opstaan om Hem als priester of diaken te
volgen.
Dat de Geest van de Heer die we met Pinksteren verwachten het hart van vele jongeren
opent voor de boodschap van het Evangelie en dat zij daarvan getuigen worden.
Dat op voorspraak van Maria velen haar volgen in haar beschikbaarheid voor haar Zoon
en zich als priester of religieus durven toewijden.

Beste Kapelgangers,
We zijn aangeland in de maand mei. Ieder weet dat naast oktober, de rozenkransmaand,
mei ook een Mariamaand is. We kennen de tekst van: gekomen is u lieve mei, Mar….i…a.
enz. En op 24 mei, 2de pinksterdag is het een Mariafeest, moeder van de kerk. Voor mij is
dat Maria, Hulp der Christenen. Dit bracht mij op het idee om u aandacht te vragen
voor de novene van Maria , hulp der christenen. In deze tijd waarin we nogal aan huis
gekluisterd zitten en een aantal dingen die we gewoon zijn te doen, niet kunnen, hebben
we misschien extra tijd over om eens een novene te bidden. Negen dagen bidden voor
uw intenties of die van anderen. Ik heb er twee in de aanbieding. De eerste is een van de
meest effectieve novenen die je kunt bedenken. Het kost je hooguit 3 minuten en de
beloften zijn buitensporig goed:
Ik, Jezus, beloof dat, elke keer u deze noveen bidt, Ik tien zondaars zal bekeren, tien
zielen zal brengen tot het ene ware geloof, tien zielen uit het vagevuur zal bevrijden,
waarvan vele zielen van priesters zijn, en minder streng zal zijn in mijn oordeel over uw
land.
De noveen tot eer van Jezus als ware Koning. Hij ligt bij de Piëta . Daarnaast is er
een behoorlijk uitgebreide novene van Maria Hulp der Christenen. Dat is een heel
boekje. Ga er maar aanstaan. Daarbij kunt u een novene kaars meenemen die op de
richel staat en die 9 dagen en nachten brandt. Als u die meeneemt, dan mag u er 4 euro
voor in het kaarsengeld doen ter bestrijding van de onkosten. Maar 9 dagen voor het
feest van Maria is wel zeer toepasselijk. Don Bosco zegt: elke steen aan de basiliek van
Maria , Hulp der Christenen in Turijn, is een gunst van Maria. In zijn leven zijn er
onnoemelijk veel wonderen gebeurd, waarvan hij zegt, door tussenkomst van Maria, hulp
der christenen. En wonderen zijn er in deze tijd wel hard nodig.
Er is ook nog een novene tot het Allerheiligst Hart van onze Heer Jezus die afkomstig is
van pater Pio. Daarvan leg ik ook een aantal teksten bij de Piëta. Zo zijn er natuurlijk
nog vele te vinden, maar voorlopig is dit een aardig aanbod voor ieder die wat van zijn /
haar tijd wil gebruiken om te bidden.

