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 elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur
LITURGISCH PROGRAMMA OKTOBER
za.01 okt.17.15: eucharistieviering van 27ste zondag d.h.j.. pr.B.Beijk
zo.02 okt.10.30: Hoogmis van de 27ste zondag door het jaar pr. B.Beijk
di. 04 okt.19.15: eucharistieviering.Feest van Sint Franciscus pr. B.Wessel
vr.07 okt. 19.15: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het H.Hart
pr. B.Beijk
za.08 okt. 17.15: eucharistieviering van de 28ste zondag door het
jaar.pr. M.Reneerkens
zo,09 okt. 10.30: Hoogmis van de 28ste zondag door het jaar. pr. M.Reneerkens
di.11 okt. 19.15: eucharistieviering. pr.M.Reneerkens
za.15 okt. 17.15: eucharistieviering van de 29ste zondag d.h.j. .pr. R.Jacobs
zo.16 okt. 10.30: Hoogmis van de 29ste zondag d.h.j. pr. R.Jacobs
di. 18 okt. 19.15: eucharistieviering. pr. M.Reneerkens
za. 22 okt. 17.15: eucharistieviering van de 30ste zondag door het jaar.
pr.B.Wessel
zo.23 okt. 10.30.: Hoogmis van de 30ste zondag door het jaar. pr.B.Wessel
di. 25 okt. 19.15: eucharistieviering.pr. B.Wessel
za.29 okt. 17.15: eucharistieviering van de 31ste zondag door het jaar pr.
B.Beijk
zo.30 okt. 10.30: hoogmis van de 31ste zondag door het jaar pr. B.Beijk
Andere belangrijke feesten:
01 okt.: Feest van de H.Theresia van het Kindje Jezus
04 okt.: Feest van de H.Franciscus van Assisi
07 okt.: Feest van de H.Maagd Maria van de rozenkrans
10 okt.: Feest van H. Maagd Maria, sterre der zee
22 okt.: Feest van H.Johannes Paulus 2, paus.
Misintenties voor de maand oktober 2022
za.01 okt.: voor de nieuwe gewijden priester Ad van Luyn
zo.02 okt.: overleden Peter van Leusden; overleden Jan en Ben
Steijger ; overleden toon van der Heijden
di. 04 okt.: voor overleden Joop Pietersen ; overleden Nora Kropman;
vr. 07 okt.: overleden An en Jan Stolk; overleden mevr. Stift van der Goes;
za.08 okt.: overleden Frans en Wil Sedee Romeijn;
zo.09 okt.: voor Anne van Eijkelenborg die dinsdag jarig is;
overleden ouders Van Paassen van Bohemen ;
overleden Leo van Rijn;
di. 11 okt.: overleden Joop en Piet Rijk; overleden Jaap Uijlenbroek;
za.15 okt.: overleden Sjef van Kruining; overleden mevr. Elk Overschie;

zo.16 okt.: voor de jarige Corry Zeestraten; overleden Grar
Bentvelsen van Zon; overleden Franciscus en Francisca Clara
Muller- Weber
di. 18 okt.: overleden Sjaan en Bep Hoogduyn; overleden Agnes Tersmette;
za.22 okt.: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Joop en Wies
Schimmel;
zo.23 okt.: overleden Nel van Zon; overleden Henk Rigters;
di. 25 okt.: overleden Ine en Ton van der Burg; overleden Mevr. Verstraaten
Alblas; overleden Paul Houtman; overleden Pauline van der
Heijden
za.29 okt.: overleden John van Heel
zo.30 okt.: overleden ouders Van Rijn van Zon ; overleden Wim
Bentvelsen
Vanuit het bestuur.
Er zijn ook een aantal mensen geweest die hebben bedankt voor het mooie feest op 4
september. Allen hebben heel erg genoten. Ook mensen die ons hebben gefeliciteerd met
soms een gift erbij. Ook Mayra feliciteert ons met het 50-jarig bestaan. Moge de Lieve
Heer alle kerkgangers zegen en gezondheid geven . Dat we lang samen kunnen zijn in
deze kapel. Blessings voor alle medewerkers. Ook goede wensen van Paul Koop. We
hebben op het feest ook bijzonder gulle bijdragen ontvangen in de collecte. Mogen de
goede God al onze weldoeners in Zijn Liefde net zo verwennen.
Iedereen die ik spreek was heel positief over het feest en over de reis naar Kevelaer.
Pastoor Maurice heeft er een waar feest van gemaakt.
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.kloosterwittem.nl
U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job Duijndam, Ton Sedee,
of Niek of Corry Zeestraten. De kalender kost € 9.00.
Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Francisus voor oktober 2022
Bidden we dat de Kerk, getrouw aan het Evangelie en moedig in de verkondiging, een
plaats mag zijn van solidariteit, broederlijkheid en gastvrijheid in een geest van
synodaliteit.
Gebed om roepingen oktober 2022
Dat de Heer van de oogst de harten van vele jongen mensen opent dat ze oog krijgen
voor de nood van mensen en zich durven geven om het Evangelie te verkondigen.
Dat de Heer de harten van velen edelmoedig en dienstbaar maakt voor de Blijde
Boodschap: dat velen Jezus volgen en verkondigen, als priester, diaken of religieus.
Dat onze bisschoppen, priesters, diakens en religieuzen vele jonge mensen mogen
inspireren om de roepstem van de Heer te beantwoorden.

Aan het bestuur gezonden berichten en wensen rond het 50-jarig jubileum van
onze kapel.
Van harte proficiat met uw 50 jaar “Kerk aan de weg”Dat deze weg en kerk door velen
gevonden zal worden.
Nada te turbe
-Laat niets je verstoren,
God alleen volstaat
Solo Dios Basta
Buiten jezelf hoef je mij niet te zoeken,
Want voor al wie mij wil vinden,
Is het voldoende mij te roepen:
Ophetzelfde ogenblik kom Ik tot jou
En zo , ziel , moet je Mij zoeken in jezelf.
Hartelijke groet ,Lia Magdelijns
Beste Job en anderen.
Van harte gefeliciteerd, 50 jaar kerk in de kapel
Veel voorspoed voor de komende jaren.
Annie van de Burg
Geacht bestuur, medewerkers, gelovigen,” mensen van goede wil”
Van harte mijn gelukwensen bij dit jubileum, het vele goede werk dat de afgelopen 50
jaar is verricht en met alle hoop en zegen voor de toekomst!
Op een verdere fijne samenwerking !
Gods zegen en van harte
Maurice Reneerkens pr.
Beste mensen,
Met dank voor de vriendelijke uitnodiging wens ik jullie allen voor de komende zondag
een gedenkwaardige viering van het 50-jarig bestaan.
“Aan de vruchten ken je de boom”: het kerk-zijn aan de weg in Delft toont ecclesiale
vitaliteit voor de toekomst.
Zegen, Vrede en alle goeds, pater dr. Frans Vervooren OCD

