
   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 elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur 

 
 

LITURGISCH  PROGRAMMA  JUNI 2022 

vr.03 juni 19.15: eerste vrijdag van de maand  ter van het H.Hart. pr. B.Beijk                                              

za.04 juni 17.15: eucharistieviering van Pinksteren. Pr. B.Beijk 

zo.05 juni 10.30: Hoogfeest van Pinksteren .Pr. B.Beijk 

ma.06juni 10.30: Tweede Pinksterdag.Ook viering van de Heilige Maria, Moeder 

                              van de Kerk.  Pr. B.Beijk 

di. 07 juni 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk 

za.11 juni 17.15:  eucharistieviering  van Drievuldigheidszondag.Pr. M.Reneerkens 

zo.12 juni 10.30:  Hoogfeest van Drievuldigheid Pr. M.Reneerkens 

di.14 juni 19.15:  eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens 

za.18 juni 17.15:  eucharistieviering van Sacramentsdag .Pr. R.Jacobs 

zo.19 juni 10.30:  Hoogfeest van het H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van 

                              Christus Sacramentsdag; vaderdag. Pr. R.Jacobs 

di. 21 juni 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens 

vr. 24.juni 19.15: Feest van het H.Hart van Jezus. Pr. B.Beijk 

za. 25 juni 17.15: eucharistieviering van de 13de zondag door het jaar. Pr.B.Beijk  

zo.26 juni  10.30: Hoogmis van de 13de zondag door het jaar. Pr. B.Beijk 

di. 28 juni  19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk 

vr. 01 juli  19.15: Eucharistieviering van de eerste vrijdag van de maand Pr. B.Beijk. 

za. 02 juli  17.15: eucharistieviering van de 14de zondag door het jaar .Pr B.Beijk 

zo. 03 juli  10.30:  hoogmis van de 14de zondag door het jaar. Pr B.Beijk 

 

 
Andere liturgische feesten in juni 

do.09 juni: feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige 

                  hogepriester  

ma.13 juni: feest van H.Antonius van Padua,  

di.  14 juni: feest van H. Lidwina 

do. 23 juni:  Hoogfeest van de geboorte van de H.Johannes de 

                  Doper. 

vr. 24 juni:  Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. 

za.25 juni:  feest van het onbevlekt hart van Maria van Fatima 

wo.29 juni: Hoogfeest van de H.apostelen Petrus en Paulus 

 

 
Misintenties voor de maand juni 2022 

vr.03 juni: verleden Franciscus en Maria Klessens Stӧssl;  

za.04 juni:  voor al onze zieken o.a. Aad , Mariet , Yoesef; Jan;  

 

 



zo.05 juni:  voor Gerard van Eijkelenborg die dinsdag jarig is;  overleden Jan en 

                  Ben Steijger; overleden familie Van der burg; overleden Toon van der 

                  Heijden 

ma.06 juni: voor al onze kinderen;  overleden Nel van Zon; overleden Bep 

                  Hoogduijn;  

di. 07 juni: overleden Jan Mulder ; overleden Jan en Annie Dessens 

za.11 juni:  overleden Jan en Lenie Hoes; 

zo.12 juni:  overleden pastoor van Ingen; overleden Wim van Zon; overleden Ad 

                   Broeders; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden ouders Van 

                   Paassen van Bohemen; 

di. 14 juni:  overleden John van Heel; overleden Bart en Louis Verstraaten; 

za.18 juni:  overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse; overleden Nico 

                  Oosterman 

zo.19 juni:  voor al onze weldoeners;  overleden Kees van der Loos; overleden Cor 

                   van Rijn van Zon;  overleden Tineke de Vreede Windmeijer; overleden 

                   Francisca Clara en  Franciscus Muller- Weber; overleden Pauline van 

                   der Heijden 

di. 21 juni: overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen; 

vr.24 juni: overleden Henk Rigters; overleden Jaap Uijlenbroek 

za.25 juni: voor al onze priesters; overleden Jan en An Stolk; 

zo.26 juni: voor Theo en Katarzina die dinsdag 3 jaar getrouwd zijn; overleden 

                  Sjef van Kruining; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden 

                  ouders Van Rijn van Zon 

di.28 juni: overleden Paul Houtman; overleden Ellen langenhorst; 

 
 

Vanuit het bestuur. 

ATTENTIE ! ATTENTIE !!!!!!!! 

Wanneer u een uitnodiging wilt ontvangen voor het feest van ons 50-jarig jubileum, dan 

hebben wij wel uw adresgegevens nodig. En wij hebben lang niet van iedere bezoeker 

het adres. Wij vieren dat feest op zondag 4 september om 11.00 uur in onze kapel en 

daarna in het Meisjeshuis. Wilt u uw adres doormailen naar n.zeestraten@kabelfoon.nl  

Wanneer u niet kunt mailen dan kunt ook bellen naar Job Duijndam 0640876397. 

Afgelopen dinsdag 24 mei hebben wij improviserend het feest gevierd van het 25-jarig 

priesterjubileum van Remy Jacobs. Het werd een H.Mis met drie Heren en na afloop een 

gezellig samenzijn. Even leken de dichtgeslibde verkeersaderen ons feest nog te 

bederven, maar met de overredingskracht van pastoor B.Beijk kwam toch alles nog goed. 

En gezellig was het. 

Sprekend over dichtslibben van aderen; we werden opgeschrikt door een bericht over Jan 

van der Werf die een hartinfarct had. Gelukkig is na dotteren en een stent plaatsen Jan 

weer op de been en op Hemelvaartsdag was hij weer in onze kapel. Laten we in ons 

gebed om elkaars gezondheid  vragen. 

Op 19 juni zal de Maria van Jesse Ommegang plaatsvinden, die om 10.00 uur start in 

onze St. Hippolytuskapel  met monseigneur Van den Hende. 

 

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor juni 2022 

Bidden wij dat de christelijke gezinnen in de hele wereld daadwerkelijk mogen leven 

vanuit het geschenk van liefde en heiligheid in het dagelijks bestaan. 

 

Gebed om roepingen juni 2022. 

Voor de herders van de Kerk: dat zij steeds meer mogen lijken op de Goede Herder, 

Jezus Christus. 

Voor de vele jongeren die Gods roepstem horen in hun hart: dat velen uit hun midden de 

weg durven gaan van de dienst in Jezus’Kerk. 

Voor allen die hun roeping als priester, diaken of religieus zijn gevolgd: dat zij de 

nabijheid van de Heer in hun leven steeds mogen ervaren en van Hem inspirerend 

getuigen. 

mailto:n.zeestraten@kabelfoon.nl

