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 juli en augustus 2021
vr.02 juli 19.15: eerste vrijdagviering toegewijd aan het H.Hart van Jezus.Pr.
B.Beijk
za.03 juli 17.15: eucharistieviering van de 14de zondag d.h.jaar Pr.B.Beijk
zo.04 juli 10.30: hoogmis van de 14 de zondag d.h.jaar. Pr. B.Beijk
di. 06 juli 19.15: eucharistieviering Pr. M.Reneerkens
za.10 juli 17.15: eucharistie van de 15de zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens
zo.11 juli 10.30: hoogmis van de 15de zondag door het jaar Pr.M.Reneerkens
di.13 juli 19.15: eucharistieviering. Pr. M.reneerkens
za. 17 juli 17.15: eucharistie van de 16de zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs
zo. 18 juli 10.30: hoogmis van de 16de zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
di. 20 juli 19.15: eucharistieviering; Pr.M.Reneerkens
za.24 juli 17.15: eucharistieviering van de 17de zondag door het jaar. Pr. B.Wessel
zo.25 juli 10.30: hoogmis van de 17de zondag door het jaar. Pr. B.Wessel
di. 27 juli 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Wessel
za.31 juli 17.15: eucharistieviering van de 18de zondag d.h.jaar . Pr. B.Beijk
zo.01 aug. 10.30: hoogmis van de 18de zondag d.h. jaar Pr. B.Beijk
di.03 aug. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
vr.06 aug. 19.15: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het H.Hart van Jezus.
Pr. B.Beijk
Za.07 aug.17.15: eucharistieviering van de 19de zondag d.h.jaar. Pr M.Reneerkens.
Zo.08 aug.10.30: hoogmis van de 19de zondag d.h.jaar. Pr. M.Reneerkens
di.10 aug. 19.15 :eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens.
za.14 aug.17.15: eucharistieviering van de 20ste zondag d.h.jaar. Pr. R.Jacobs
zo.15 aug 10.30: hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Pr. R.Jacobs
di.17 aug. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens.
za.21 aug.17.15: eucharistieviering van de 21ste zondag d.h.jaar. Pr.B.Beijk
zo.22 aug.10.30: hoogmis van de 21ste zondag d.h.jaar. Pr. B.Beijk
di.25 aug.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.28 aug.17.15: eucharistieviering van de 22ste zondag d.h.jaar. Pr.B.Beijk
zo.29 aug.10.30: hoogmis van de 22ste zondag d.h.jaar. Pr. B.Beijk
di.31 aug.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
Misintenties voor de maand juli en augustus 2021
vr.02 juli 19.15: overleden Joop Pieterse en Nico Oosterman ; overleden Jaap
Uijlenbroek;
za.03 juli 17.15: voor zieke Ingrid en Corry van der Krogt; overleden Hans
Schaareman

zo.04 juli 10.30: voor de jarige Corrie Steijger, de jarige Theo van Lier; voor
overleden Jan en Ben Steijger; overleden Kees van der Loos;
overleden Toon van der Heijden; levenden en overledenen van
de familie Rijk de Boer; overleden Tinus en Rietje van
Veldhoven;
di. 06 juli 19.15: overleden Pauline van der Heijden; overleden Paul Houtman;
za.10 juli 17.15: overleden Joop en Ine Moormann; overleden Ellen Langenhorst;
zo.11 juli 10.30: voor al onze weldoeners; overleden Koos van der Maarel;
overleden Tinus en Rietje van Veldhoven van Velzen; overleden
ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Tineke de Vreede
di.13 juli 19.15: overleden Nora Kropman; overleden Joost Zomerdijk;
za. 17 juli 17.15: voor genezing van al onze zieken; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo. 18 juli 10.30: voor de jarige Karin Holthuijzen; overleden Ton van der Burg;
overleden pastoor van Ingen; overledenTinus en Rietje van
Veldhoven; overleden Nel van Zon;
di. 20 juli 19.15: overleden Annie Dessens van der Heijden; overleden Jan Mulder;
za.24 juli 17.15: overleden Wies Schimmel; overleden Sjaan van der Kleij;
zo.25 juli 10.30: voor de jarige Jozef Seraf; overleden Jeanne van Zon Beentjes;
overleden Dries van Zon; overleden ouders Van Rijn van Zon;
di. 27 juli 19.15: overleden Henk Rigters; overleden Ine van der Burg;
za.31 juli 17.15: voor al onze medewerkers; overleden Frans en Wil Sedee
Romeijn;
zo.01 aug. 10.30: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden;
voor levenden en overledenen van de familie Rijk de Boer;
overleden Jan Stolk;
di.03 aug. 19.15: overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Joop Pieterse;
vr.06 aug. 19.15: overleden Leen van den Bergen; overleden Nico Oosterman;
Za.07 aug.17.15: overleden Jan en Lenie Hoes;
Zo.08 aug.10.30: overleden Wim en Grar Bentvelsen van Zon; overleden ouders
Van Paassen van Bohemen; overleden Netty Lawick van Pabst;
di.10 aug. 19.15 :overleden Wies Schimmel; overleden Bep Hoogduin;
za.14 aug.17.15: overleden Frans en Wil Sedee Romeijn;
zo.15 aug 10.30: overleden Nel van Zon; overleden Francisca Clara Muller Weber;
overleden Franciscus Muller;
di.17 aug. 19.15: overleden Joop en Ine Moormann;
za.21 aug.17.15: voor vele nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze
leven; overleden Paula van der Burg Linthorst;
zo.22 aug.10.30: voor de jarige Franciska Uroth; :overleden pastoor van Ingen;
overleden Ellen Langenhorst; overleden Joop Rijk;
di.25 aug.19.15: overleden Ton en Ine van der Burg;
za.28 aug.17.15: overleden Piet Rijk; overleden Pauline van der Heijden;
zo.29 aug.10.30: overleden Bert Bom; overleden ouders Van Rijn van Zon;
di.31 aug.19.15: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Henk Rigters;
Vanuit het bestuur
Nu de coronamaatregelen weer verdwijnen en de vakantie voor de deur staat, wensen
we iedereen een hele goede rustige, vredige tijd toe met oog voor alle weldaden die het
leven en de natuur ons geven.
Ik hoop dat u nog weet dat u altijd intenties bij mij kunt opgeven voor de vieringen.
Mocht u intenties missen in het maandblad, laat het mij dan weten ( Job).
Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor juli 2021
Dat we in sociale, economische en politieke conflictsituaties moedig en gedreven dialoog
en vriendschap tot stand brengen.
Gebed om roepingen juli 2021.
Dat steeds meer mensen redding en geborgenheid mogen vinden bij onze goede Herder
en Hogepriester, Jezus Christus.

Dat velen durven ingaan op de uitnodiging van de Heer om Hem als priester op
bijzondere wijze na te volgen en te vertegenwoordigen.
Dat de priesters die zich aan God hebben toegewijd hun roeping trouw blijven en zich
telkens opnieuw volledig aan de Heer toevertrouwen.
Dat onze paus, bisschoppen en priesters in eenheid met elkaar de Sacramenten mogen
toedienen en ware zielenherders mogen zijn voor de hun toevertrouwde gelovigen.
Bezinning
In het evangelie wordt een lamme die op een bed lag naar Jezus toegebracht. Jezus ziet
dit heel duidelijk als een teken van geloof; niet alleen van de lamme maar ook van
degenen die hem naar Hem toegedragen hebben. Met dit beeld voor ogen mogen wij
ontdekken en leren, dat Jezus ons geloof ziet , wanneer wij anderen bij Hem brengen of
naar Hem toedragen. Dat kan letterlijk zijn, bijvoorbeeld wanneer ouders hun
pasgeboren kindje naar Jezus brengen voor het Doopsel. Dat kan ook figuurlijk zijn,
bijvoorbeeld wanneer wij in geestelijke zijn mensen met hun noden en zorgen bij Jezus
brengen door onze gebeden. Mensen in geloof bij Jezus brengen is een roeping en een
taak voor ons christenen. Mensen met Hem kennis laten maken, zodat ze leren wie Jezus
voor hen wil zijn, dat werkt heilzaam en genezend.
Door de genezing van de lamme maakt Jezus tevens duidelijk wie Hij is: de Mensenzoon,
de Zoon van God. De schriftgeleerden reageerden op de vergeving van de zonden van de
lamme door Jezus met de woorden:” Die man spreekt godslasterlijk.” Alleen God kan
immers zonden vergeven. Met die uitspraak zijn de schriftgeleerden op het spoor van wie
de Mensenzoon is, alleen trekken ze de verkeerde conclusie. Zij denken kwaad over
Jezus en daarom daagt Jezus hen uit met de vraag:” Wat is gemakkelijker te zeggen: uw
zonden zijn u vergeven, of: Sta op en Loop?” Door de genezing van de lamme, die een
teken is van goddelijke kracht in Jezus, wordt duidelijk dat Jezus echt de Zoon van God is
en dat Hij ook de goddelijke macht heeft om zonden te vergeven. De menigte die erbij
was, trekt wel de juiste conclusie en komt tot geloof in God door God te verheerlijken.
Wanneer wij geloven in Jezus als de Zoon van God, dan kunnen wij met onze woorden en
gebeden ook onze medemensen- en zeker hen die door het leven lamgeslagen zijn- bij
Jezus brengen, opdat zij tot geloof komen en genezing ontvangen om weer vooruit te
kunnen komen in het leven, Voor de vegeving van de zonden van de mensen heeft Jezus
als Zoon van God zijn leven gegeven. Het offer van Isaak door Abraham is hiervan een
voorafbeelding. Abraham is bereid om zijn zoon te offeren, van wie de belofte van God is
dat deze zoon hem een groot nageslacht zal geven. Abraham gelooft dat God zelf voor
het passende offer zal zorgen, zoals hij dit zelf zegt in de eerste lezing. Dit geloof wordt
hem door God aangerekend. Ook hier zien we dat geloof in God en zijn voorzienigheid
heilzaam werkt, zoals bij de dragers die de lamme naar Jezus hebben gebracht.

