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 november 2021
ma.01 nov. 19.15: hoogfeest van Allerheiligen Pr. B.Beijk
di. 02 nov. 19.15: feest van Allerzielen Pr. B.Beijk
vr.05 nov. 19.15: eerste vrijdagviering toegewijd aan het H.Hart van Jezus.Pr. B.Beijk
za.06 nov. 17.15: eucharistieviering van de 32ste zondag d.h.jaar Pr.B. Wessel
zo.07 nov. 10.30: hoogmis van de 32ste zondag d.h.jaar. Pr. B.Wessel
di. 09 nov. 19.15: eucharistieviering Pr. B.Beijk
za.13 nov. 17.15: eucharistie van de 33ste zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens
zo.14 nov. 10.30: hoogmis van de 33ste zondag door het jaar Pr.M.Reneerkens
di.16 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za. 20 nov. 17.15: eucharistie van de zondag van Christus Koning. Pr.R.Jacobs
zo. 21 nov. 10.30: hoogfeest van Christus Koning. Pr. R.Jacobs
di. 23 nov. 19.15: eucharistieviering; Pr. B.Beijk
za.27 nov. 17.15: eucharistieviering van de eerste zondag van de Advent. Pr. B.Beijk
zo.28 nov.. 10.30: hoogmis van de eerste zondag van de Advent. Pr. B.Beijk
di. 30 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

Misintenties voor de maand november 2021
ma.01 nov.:voor onze zieke Yousef Seraf;voor overleden John van Heel
di. 02 nov.: voor overleden Francisca Clara Muller- Weber; Louise Lisette Maria
Schimmel Thijs; overleden Jozephus Johannes Antonius van Kruining;
Overleden Sevana Shauout; overleden Koos van der Maarel;
vr.05 nov.: overleden Joop Pieterse en Nico Oosterman ; overleden Jaap
Uijlenbroek;
za.06 nov. : voor de jarige Dik van Stoppelenburg ;voor alle studenten in onze stad;
voor al onze weldoeners; voor de genezing van Mariet Rijk;
zo.07 nov : voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden;
levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer
di. 09 nov.: voor de zieke Ingrid en Corry van der Krogt;
za. 13 nov.: overleden Hans Schaareman; overleden Pauline van der Heijden;
zo.14 nov.: voor overleden Leo van Rijn ;overleden Cornelis en Cornelia van Zon
van Leeuwen; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;
overleden Netty Lawick van Pabst;
di. 16 nov.: overleden Paul Houtman ; overleden Ellen Langehorst;
za. 20 nov.: overleden Ton van der Burg; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo. 21 nov.: voor al onze weldoeners; voor overleden Grar Bentvelsen van
Zon; overleden Tineke de Vreede; overleden Koos van de
Maarel ; overleden Cornelia van Zon van Leeuwen;

di.23 nov.: overleden Joop en Ine Moormann; overleden Nora Kropman;
za.27 nov.: overleden Bep Hoogduijn; overleden Annie Dessens van der
Heijden
zo.28 nov.: voor de jarige Theo van der Reijken ;voor overleden Nel van Zon;
overleden Wim Bentvelsen; overleden ouders Van Rijn van Zon
di. 30 nov.: overleden Jan Mulder; overleden Wies Schimmel; overleden Sjaan van
der Kleij
Andere belangrijke dagen deze maand.
07 nov.: feest van de H.Willibrord
22 nov.: feest van de H.Cecilia
30 nov.: feest van de H.Andreas
De Gerardus kalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerardus kalender, 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:
Het komende kerkelijke jaar start alweer op het einde van deze maand. Het komende
kerkelijke jaar is voor ons heel bijzonder want in juli 2022 bestaat onze kapel 50 jaar als
Sint Hippolytuskapel. Dat zullen we ook gaan vieren. Voor ons is het wel belangrijk dat
wij als bestuur alle adressen van U hebben om u zo nodig te kunnen informeren. We
hebben vanwege corona van een aantal mensen wel een telefoonnummer maar geen
postadres en dat willen we ook graag hebben om u te informeren.
Als u bijvoorbeeld foto’s heeft over vieringen of gebeurtenissen in onze kapel en die
foto’s zijn goed scherp, dan kunnen we die misschien wel goed gebruiken. Die kunt u
sturen naar mailadres: kemojesi@caiway.nl Wij gaan in ieder geval beelden verzamelen
uit ons rijke bestaan.
Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor november 2021.
Dat mensen die lijden aan een depressie of burn-out, steun vinden en licht dat
hen openstelt voor het leven.
Gebed om roepingen november 2021.
Bidden we de Heer om arbeiders voor de oogst; dat Hij met liefde neerziet op zijn Kerk
en haar steeds nieuwe roepingen schenkt.
Bidden we voor de leden van de gebedsgroepen die bidden om roepingen; dat hun
gebeden verhoord mogen worden.
Bidden we voor de jongeren in ons midden en wereldwijd; dat ze zich door het Woord
van de Levende Heer uitgedaagd mogen weten om Hem op bijzondere wijze te dienen,
als priester, diaken of religieus

Geachte Lezers,
Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.” Deze woorden uit het evangelie van
Johannes passen heel goed bij het begin van de maand november. Na het feest van
Allerheiligen vieren we immers op 2 november Allerzielen. We bidden in het bijzonder
voor de overledenen van het afgelopen jaar. Voor hen heeft Jezus een plaats bereid bij
de Vader in de hemel, om voor eeuwig te leven in Gods tegenwoordigheid. Het
“heengaan” van Jezus d.w.z. zijn offer aan het kruis en daarmee zijn overgave aan de
Vader heeft dit bewerkt en zal dit bewerken. Jezus is niet “weg” maar heengegaan. Zo
geloven we ook dat de overledenen niet weg zijn, maar thuis gekomen zijn bij God. Voor
hen en voor ons, wanneer het uur gekomen is, heeft Jezus het eeuwige huis voorbereid.
Voor ons hier op aarde moge dit woord van Jezus nog meer betekenen. Hij spreekt ook
over zijn heengaan, maar dan vanuit de zending van de Heilige Geest. “Als ik niet
heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik Hem tot u zenden.” Door het
doopsel zijn we binnengeleid in het koninkrijk van God en hebben we plaats genomen in
dit koninkrijk. Elke gedoopte heeft een plaats gekregen en krijgt ook zijn of haar plaats.
In het koninkrijk van God is ruimte voor velen, in feite voor alle mensen, daar Jezus, de
verrezen Heer aan zijn Kerk de evangelisatie-opdracht heeft gegeven. Om de gehele
mensheid binnen te leiden in zijn Koninkrijk.
Wanneer we ons bezinnen op dit woord zijn we uitgenodigd en opgeroepen om onze
plaats in het Koninkrijk van God aan te nemen. Dit gebeurt allereerst daardoor, dat we
erkennen dat Jezus ook voor mij persoonlijk een plaats bereid heeft, en wel in het hier en
nu. Door deze bewuste erkenning worden we vervolgens begenadigd door de komst van
de Heilige Geest. Als tempel van de Heilige Geest mogen we ons door Hem, dat wil
zeggen de Heilige Geest, laten vervullen met liefde, geloof, kracht en alle andere gaven
die de Heilige Geest ons wil geven. De plaats die ik mag innemen wordt dan een plaats
waar de Heilige Geest mij kan leiden en troosten. Ook al is het een “moeilijke plaats”:
juist deze plaats wordt voor mij een “heilige grond”, waar de Heer mij heiligt en waar ik
de Heer kan heiligen.
De bezinning op het Woord van God leidt dan daartoe, dat ik de ware zin “van mijn
plaats” ontdek, meer nog, dat ik op deze plaats christen kan en mag zijn, vervuld met de
kracht van de Heilige Geest. Maar ook dat ik tot het volle leven kom en daarin kan
groeien om eens, wanneer de tijd op aarde hier vervuld en volbracht is, mijn plaats in
het eeuwige Koninkrijk van God kan gaan ontvangen. De zin van mijn leven op de plaats
waar ik ben, ga ik ontdekken. Dit geeft aan mijn leven een nieuwe kracht, waardoor ik
kan geloven en vertrouwen dat zelfs dat wat ik als mens onmogelijk acht, voor God
mogelijk gaat worden.

