
   Informatieblad Sint Hippolytuskapel 
      voorheen Heilige Geestkapel 
 
   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 

Postadres:  G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG  Delft, telefoon 015-2124298  
Contactadres:  J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391  
Rekening:  NL13RABO 0383 4084 23   t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft  
Restauratiefonds:  NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. 
Internet:   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 oktober 2021 

vr.01 okt. 19.15: eerste vrijdagviering toegewijd aan het H.Hart van Jezus.Pr. 

                          B.Beijk 

za.02 okt .17.15: eucharistieviering van  de 27ste  zondag d.h.jaar  Pr.B.Beijk 

zo.03 okt. 10.30: hoogmis van de 27ste  zondag d.h.jaar.  Pr. B.Beijk                                                                                                                      

di. 05 okt. 19.15: eucharistieviering Pr. B.Beijk 

za.09 okt. 17.15: eucharistie van de 28ste   zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens 

zo.10 okt. 10.30:  hoogmis van de 28ste  zondag door het jaar Pr.M.Reneerkens 

di.12 okt.  19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens 

za. 16 okt. 17.15: eucharistie van  de 29ste  zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs 

zo. 17 okt. 10.30: hoogmis  van de 29ste zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs 

di. 19 okt . 19.15: eucharistieviering; Pr.M.Reneerkens  

za.23 okt.  17.15: eucharistieviering van de 30ste  zondag door het jaar. Pr. B.Beijk 

zo.24 okt.. 10.30: hoogmis van de 30ste  zondag door het jaar. Wereldmissiedag . 

                            Pr. B.Beijk 

di. 26 okt.  19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk 

za.30 okt. 17.15:  eucharistieviering van de 31ste zondag  door het jaar. Pr. B.Beijk 

zo.31 okt. 10.30:  hoogmis van de 31ste zondag door .het jaar. Pr. B.Beijk 

 

Misintenties voor de maand oktober 2021 

vr.01 okt.19.15: overleden  Joop Pieterse  en Nico Oosterman ; overleden Jaap 

                           Uijlenbroek; 

za.02 okt. 17.15: voor alle studenten in onze stad; voor al onze weldoeners; 

zo.03 okt.10.30 : voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van 

                            der Heijden; levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer 

di. 05 okt. 19.15: voor de zieke Ingrid en Corry van der Krogt; 

za.09 okt. 17.15: overleden Hans Schaareman; overleden Pauline van der Heijden; 

zo.10 okt. 10.30: voor de jarige Anne van Eijkelenborg; voor de jarige Corry 

                             Zeestraten;  voor overleden Leo van Rijn ;overleden Cornelis en 

                             Cornelia van Zon van Leeuwen; overleden ouders Van Paassen 

                             van Bohemen 

di. 12 okt.  19.15: overleden Paul Houtman;overleden Ellen Langehorst; 

za. 16 okt. 17.15: overleden Ton van der Burg; overleden Jan en Lenie Hoes; 

zo. 17 okt. 10.30: voor al onze weldoeners; voor overleden Grar Bentvelsen van 

                              Zon; overleden Tineke de Vreede; overleden Koos van de 

                              Maarel  

di.19 okt.  19.15:  overleden Joop en Ine Moormann; overleden Nora Kropman; 

za.23 okt.  17.15:  overleden Bep Hoogduijn; overleden Annie Dessens van der 

                              Heijden 

 



zo.24 okt. 10.30: voor overleden  Nel van Zon; overleden Wim Bentvelsen; 

di. 26 okt. 19.15: voor jarige Nathan; overleden Jan Mulder; overleden Wies 

                             Schimmel; overleden Sjaan van der Kleij 

Za. 30 okt. 17.15: overleden  Henk Rigters; overleden Ine van der Burg; 

Zo. 31 okt. 10.30: voor onze zieke diaken Jousef Seraf; overleden ouders Van Rijn 

                             van Zon 

 

Andere belangrijke dagen deze maand. 

01 okt.: feest van de H.Teresia van het kind Jezus. 

02 okt.: feest van de H.H.Engelbewaarders. 

04 okt.: feest van de H.Franciscus van Assisi. 

07 okt.: feest van Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans.. 

15 okt.: feest van de H. Teresia van Avila. 

16 okt.: feest van de H.Margareta Maria  Alacoque. 

18 okt.: feest van de evangelist H. Lucas. 

 

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 u 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.kl 

U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere  viering bij Job Duijndam of Niek of 

Corry Zeestraten. De kalender kost € 8.50. 

 

Vanuit het bestuur: 

Altijd nog zijn wij op zoek naar kosters, zangers en misdienaars. Dus als u iemand weet 

of zelf graag een functie wil vervullen, dan weet u dat u altijd welkom bent. 

In de oktobermaand zullen we elke dag open zijn voor het bidden van de rozenkrans.   

Of  19.00 uur of rond vieringen. 

 

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor oktober 2021. 

Dat iedere gedoopte zich in missionaire beschikbaarheid inzet voor de evangelisatie door 

te getuigen van een leven waarin het Evangelie doorklinkt. 

 

Gebed om roepingen oktober 2021. 

Bidden we tot de Heer die wil dat de kracht van het Evangelie als een gist de wereld 

doordringt; dat Hij ook uit ons midden mensen roept om het Evangelie uit te dragen en 

te verkondigen. 

Dat de Heer zijn hulp en zegen schenkt aan hen die Hij heeft geroepen tot het 

priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven; dat ze door Hem bezield en van 

Hem vervuld het Evangelie voorleven in hun dienstwerk voor de kerk en heel het volk 

van God. 

Dat de Heer vele met name jonge mensen bezielt met een christelijke geest en hen 

sterkt door zijn nabijheid, opdat ze hun roeping kunnen volgen en in deze wereld blijde 

getuigen zijn van het Evangelie. 

 

 

 

 

 



Beste Parochianen 

 

Wouw, een ruk door de hond, misschien een grote kiezelsteen , wankelen , plof en je zit 

met een gebroken heup. Oei ! Ziekenhuis in op woensdag 11.30 uur, zelfde dag een 

operatie; donderdag je bed uit; vrijdag paar treden de trap op; zaterdag naar huis en 

zondag niet naar de kapel. Zit ik in de nood voor de televisie en hoor en zie daar Leo 

Feijen met Michel Hagen. Michel als plebaan van de kathedrale kerk in bisdom Rotterdam 

vertelt over de keuze van de bisschop voor het thema van volgend jaar. Dat thema is: 

De sacramenten. God sloot een verbond met de mens via Abraham, Isaak, Mozes en 

David en gaf ons de zeven tekenen van het verbond, nl. de sacramenten. En dat hem dat 

serieus was blijkt als Hij , Zijn zoon Jezus,  zich wil laten dopen door Johannes de Doper 

in de Jordaan waar dan ook de H.Geest verschijnt en bij het Laatste Avondmaal waar Hij 

de H.Eucharistie instelt. Dus de 2 initiatiesacramenten tot het verbond en dan hebben we 

nog de mogelijkheid om ons verbond met Hem te herstellen, nl . de biecht en het 

H.Oliesel en bevestiging van het verbond waarbij we zelf het verbond zoeken in het 

huwelijk en het priesterschap. In de eucharistie kunnen we elke zondag , ja, elke dag ons 

verbond met Hem voeden en vernieuwen. Zonder die heup breuk  had ik dit verhaal toch 

gemist. Maar ik had ook al die lieve woorden, kaarten bloemen en fruit gemist . Veel te 

gek; jullie moeten mij niet zo verwennen. Ik heb geluk gehad, want  ik kan jullie zeggen: 

ik loop gewoon de trap op en kan eigenlijk alles weer. Natuurlijk ben ik nog wel 

voorzichtig en loop met een rollator, maar ik heb totaal geen pijn. Ik werd zondag 19 

september om 1.10 uur wakker en dacht zomaar: ik ben beter. Nu heb ik in het 

maandblad van september al gemeld, dat we in oktober elke dag de rozenkrans 

kunnen bidden in de kapel. Dat betekent dat elke dag de kapel om 19.00 uur 

open is tot ongeveer 19.30 uur, maar op de dinsdag iets eerder, nl. voor de 

H.Mis en zaterdag en zondag voor de H.Mis. Dan dus niet 's avonds. Ik hoop dat ik 

dit waar kan maken met mijn heupprobleem. Als er mensen zijn die willen helpen met 

het openstellen dan is dat wel prettig. Je kunt altijd contact met mij opnemen. 

 


