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Bij de voorplaat: 
Maria met rond haar de zeven smarten van links boven naar rechts boven: 

1. Jezus' besnijdenis; 

2. Vlucht naar Egypte; 

3. Terugvinding van Jezus in de tempel; 

4. Jezus' kruisdraging; 

5. Jezus' kruisiging; 

6. Jezus sterft aan het kruis; 

7. Bewening. 

1498, Alberecht Dürer, altaarretabel. 

combinatie van twee schilderijen die zich resp. bevinden in München en 

Dresden (Duitsland). 

 



 3 

ignatius@rkdenhaag.nl 

ignatius@rkdenhaag.nl
Website: http://rkdenhaag.nl

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/:%20ignatius@rkdenhaag.nl
http://rkdenhaag.nl/
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Bij het lezen van dit bericht zijn de vakanties weer achter de rug en gaan we 
met frisse moed verder bouwen aan onze geloofsgemeenschap. Als beheer-
commissie hebben we de afgelopen anderhalf jaar een zeer intensieve peri-
ode gehad vanwege de fusie waarbij veel veranderingen op ons af kwamen. 
Al onze vrijwilligers hebben hun steentje weer bijgedragen om deze periode 
tot een succes te maken. We hopen dat wij nog in lengte van jaren op deze 
pijlers mogen bouwen……Dank daarvoor! 
 
Wij realiseren ons dat het voor onze geloofsgemeenschap in de afgelopen pe-
riode niet altijd even gemakkelijk is geweest. De vele veranderingen doen 
een beroep op de flexibiliteit van onze vrijwilligers en heel belangrijk in dit 
proces is communicatie. Uiteraard proberen wij om dit zo goed mogelijk te 
doen, maar soms gaan zaken toch anders. Binnen een fusie komen allerlei or-
ganisatorische zaken vanuit het verleden bovendrijven waar we als beheer-
commissie iets van moeten vinden.(of niet)  
Wij staan voor een rechtvaardig, transparant en eerlijk beleid waarin al onze 
vrijwilligers zich prettig voelen met het uiteindelijke doel om onze geloofsge-
meenschap verder uit te bouwen. Soms dienen afspraken vanuit het verleden 
tegen het licht te worden gehouden en opnieuw beoordeeld. We begrijpen 
heel goed dat dit soms lastige vraagstukken zijn, maar als beheercommissie 
lopen we er niet voor weg. Ook hierin is communicatie heel belangrijk en 
feedback vanuit onze vrijwilligers is van essentieel belang. Dus zijn zaken niet 
duidelijk of heb je opmerkingen / suggesties; laat het ons weten! 
In dit bericht willen we een kleine opsomming geven wat er zoal op gebied 
van organisatie gebeurd is. 
 
• Website: sinds april j.l. hebben we een website voor de gehele paro-
chie. Uiteraard zijn wij als geloofsgemeenschap hierin vertegenwoordigd. 
Mocht u een artikel betreffende onze geloofsgemeenschap geplaatst willen 
hebben neem dan contact op met Rick Herrera via het volgende mailadres: 
webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl 
 
• Vrijwilligersbeleid: Vanuit het bestuur is er een document opgesteld 
om te komen tot eenduidig beleid. In dit document worden allerlei zaken ge-
regeld om er voor te zorgen dat onze vrijwilligers op een goede manier kun-
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nen (samen)werken binnen onze geloofsgemeenschap. Binnenkort zal de be-
heercommissie met de contactpersonen van de werkgroepen hier nader over 
in gesprek gaan. Tevens realiseren we ons dat het lastig is om nieuwe vrijwil-
ligers te vinden. Als ze zich al aanmelden, dan willen we ze ook graag verwel-
komen en behouden. Soms vallen deze mensen nog wel eens tussen wal en 
schip omdat ze niet bij de juiste persoon terecht komen. Heb je iemand die 
zich wil inzetten voor onze geloofsgemeenschap? Neem altijd eerst even con-
tact op met de beheercommissie. beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl  
Vrijwilligers komen en vrijwilligers gaan. Dat hoort ook bij onze geloofsge-
meenschap, hoe vervelend dan ook. Mensen die zich jaren belangeloos heb-
ben ingezet voor onze gemeenschap. Een van deze vrijwilligers, Coen Mann, 
heeft besloten om de technische commissie te gaan verlaten en het stokje 
over te dragen. Coen heeft jarenlang alle technische zaken in onze kerk met 
veel passie onder zijn hoede genomen. Met name klein en groot onderhoud 
van onze kerk zat in zijn portefeuille. In overleg met Coen hebben we afge-
sproken dat we op zoek gaan naar een opvolger en dat hij tot die tijd wel het 
aanspreekpunt blijft. Uiteraard zal hij lopende zaken voorlopig blijven behar-
tigen. We streven ernaar om binnen een half jaar deze plek opgevuld te heb-
ben. Dus heb je enige affiniteit met techniek, ligt je interesse in bouwkundige 
zaken, hou je van organiseren en samenwerken met mensen binnen deze 
werkgroep? Meld je aan. Wil je eerst weten wat het precies inhoudt? Laat 
het weten aan de beheercommissie. Langs deze weg willen wij Coen nu al 
hartelijk bedanken voor al zijn inzet van de afgelopen jaren! 
 
• Financiën: in overleg met het parochiebestuur heeft de beheercom-
missie onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de financiële positie van 
onze parochie te verbeteren. Een aantal forse besparingen zijn inmiddels al 
doorgevoerd. Denk hierbij o.a. aan één leverancier voor kopieermachines, 
energie, kaarsen etc. Ondanks dat wij op de goede weg zijn als geloofsge-
meenschap zijn hier zeker nog meer mogelijkheden. Heeft u als parochiaan 
ideeën over wat anders zou kunnen mbt besparen? Laat het ons weten! 
 
• Overleg: Om de twee maanden hebben pastoraatgroep en beheer-
commissie overleg om elkaar op de hoogte te houden en zaken te bespreken 
die aan elkaar gelinkt zijn. 
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Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet pasto-
rale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Dit overleg is altijd op donder-
dag. Wil je een keer aanschuiven om je vragen, opmerkingen en suggesties te 
bespreken? 
Je bent het eerste half uur van harte welkom! In verband met onze agenda: 
laat dit wel van te voren even weten 
 
 
Vragen / opmerkingen of suggesties? We horen ze graag…. 
 
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius 
 
Yvonne Groenewegen 
Harry van Haastert 
Ruud Wiegant 
 

 
Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen? Dan kunt u het 
vanaf nu aanmelden. 
Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep 
vier. 
 
De viering van de Eerste Communie is op 18 juni 2017. 
 
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: 
dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of e-mail: igna-
tius@rkdenhaag.nl  
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl 

 

Aanmelden kan bij het secretariaat: tel.: 364 99 26  
of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl 
 
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen. 

De volgende doopvieringen in onze kerk staan gepland op: 

mailto:m.witteman@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Datum doopviering Voorganger  Voorbereiding  

zo 30 okt   13:00 Dolf Langerhuizen wo 12 okt 20:00 uur 
zo 27 nov  13:30 Yan Asa SVD  wo 16 nov  20:00 uur 
 
De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:  
Da Costastraat 46 

In de parochie worden aanstaande echtparen voorbereid op hun huwelijk. 
Tweemaal per jaar wordt een cursus steeds door een lid van het pastoraal 
team geleid. Op deze manier leren ze elkaar kennen en kunnen zij van ge-
dachten wisselen onder leiding van leden van het pastoraal team. Lees alles 
hierover op:  
http://rkdenhaag.nl/huwelijksvoorbereiding-in-het-najaar/

 
Ben je tussen de 6 en 11 jaar?  
Houd je van zingen? Of kom je graag 
naar de gezinsviering? 
Doe dan mee met ons kinderkoor! 
 
Iedereen mag meedoen. Dus of je een 
jongen of een meisje bent, of je wat 
verlegen bent of heel veel praat, het 
maakt niet uit. Iedereen is welkom. Je 
mag ook een vriend of vriendin, of je 
broer of zus meebrengen. Bij ons kan 
iedereen zingen en vóór je het weet, 
ken je al heel wat leuke liedjes uit je 
hoofd. 
 
 

http://rkdenhaag.nl/huwelijksvoorbereiding-in-het-najaar/
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We gaan elke donderdag oefenen van 19.00 tot 19.30 (Da Costastraat 46). 
Als je donderdag niet kan komen, kom dan gewoon even oefenen op zondag 
om 10.30, vlak voor de gezinsviering. Schuif aan en zing mee. 
 
Als alle kinderen meedoen, hebben we vanzelf een heel groot koor! 
 
Ben je 12 of ouder? Dan ben je nog altijd welkom bij het jeugdkoor. 
 
 

 
Achterin de kerk staat de fotostand. In deze stand liggen foto’s van onze kerk, 
en ook enkele foto’s van paus Franciscus. Laatst zijn er nieuwe foto’s aan het 
assortiment toegevoegd nl. foto’s van alle heiligenbeelden in de kerk. 
De meeste foto’s kosten €0,50, de grotere foto’s  €1,00. 
Er is ook een boekje met foto’s en een korte beschrijving van de kerk (ook in 
het engels) voor €2,00. 
Steun de kerk en koop de foto’s 
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Het nieuwe schooljaar is begonnen, de vakantie ligt achter ons. Het is goed 
om even stil te staan en terug te kijken naar al wat we hebben meegemaakt 
de afgelopen maanden.  Welke onverwachte dingen zijn er gebeurd?  Wat 
heeft ons nu echt blij gemaakt?  Welke ontmoetingen hebben ons energie 
gegeven om de komende winter door te brengen? Waar hebben we troost 
mogen ontvangen?   Al die dingen kunnen ons op het spoor brengen van hoe 
Gods barmhartigheid voor ieder van ons persoonlijk aanwezig is.   
Dat wij kostbaar zijn in zijn in Gods ogen, is een ervaring die veel mensen 
voor ons hebben gehad.  De kinderen van Abraham schreven die ervaringen 
op in boeken.  Die verzameling aan ervaringen is doorgegeven van generatie 
op generatie en wordt Bijbel genoemd.  Ook wij worden uitgenodigd onze ei-
gen ervaring aan deze lange rij toe te voegen.   
De meditatiegroep komt samen in de kerk iedere eerste woensdag van de 
maand, om 19.45u, na de Oecumenische vesper.   U bent ook dit nieuwe jaar 
van harte welkom! 
Christophe Janssens  



 11 

 
 
 
Voor onze Jongeren 
Ga de uitdaging aan: slaap een Nacht Zonder Dak voor straatjongeren. 
Begin jouw schooljaar goed door een dakloze jongere aan school te helpen. 
Op vrijdag 23 t/m zaterdag 24 september organiseert M25 van 19.00 uur tot 
07.00 uur een Nacht Zonder Dak actie met verschillende jongeren uit kerken 
en scholen in Den Haag. Deze nacht gaan we in een zelfgebouwd krotje van 
kartonnen dozen slapen en ondervind je aan den lijve hoe het is om dakloos 
te zijn. Laat jezelf sponsoren en help straatkinderen aan onderdak, maaltijd 
en school, zodat ze net als jij kunnen dromen over hun toekomst. 

 

 
 
Om aan te melden, ga dan naar: http://www.nachtzonderdak.nl/doe-
mee/m25-den-haag-23-09-2016/ . Klik op ík wil deelnemen’ en je krijgt jouw 
eigen pagina, waarop mensen jou kunnen sponsoren. Bij aanmelding krijg je 
meer informatie over wat je kan verwachten voorafgaand en tijdens de 
nacht. Meld je dan ook nu aan en begin met inzamelen! Kijk op 
http://www.nachtzonderdak.nl/wat-is-nzd/ voor een filmpje over een NZD 
actie om een indruk te krijgen. 
 
Spreuk:  
Bewaar goede voornemens niet voor de dag van morgen 

 

diaconale 

http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/m25-den-haag-23-09-2016/
http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/m25-den-haag-23-09-2016/
http://www.nachtzonderdak.nl/wat-is-nzd/
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Boekenmarkt 
De volgende boekenmarkt is op 6 november. 
 
Het werk van de PCI vraagt uw steun 
• De PCI vindt aandacht en zorg voor elkaar belangrijk. 
• De PCI helpt mensen in acute, vaak financiële nood met een kleine, 

vaak eenmalige gift. 
• De PCI werkt altijd vertrouwelijk, doeltreffend en snel.  
• De PCI kan mensen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de 

rug geven.  
• De PCI onderhoudt contacten met andere hulpverleners en kan ook 

doorverwijzen. 
• De PCI geeft giften aan diverse instellingen die opkomen voor men-

sen in nood, zoals het 
-  Straatpastoraat voor de dak- en thuislozen,  
- Justitiepastoraat en de Stichting Exodus voor (ex)gedetineerden,  
-  Aandachtscentrum waar midden in de stad rust en stilte geboden 
wordt en aandacht is voor mensen en hun problemen. 
De werkgroep Caritas van de Ignatius geloofsgemeenschap is bereikbaar op 
zondag na de viering. U vindt ons meestal in de informatiestand.  
Voor een persoonlijk gesprek kunt u vragen naar de heer Toon Groenewegen. 
Een briefje in de brievenbus van het secretariaat, Da Costastraat 46 met 
daarop vermeld ‘t.a.v. de werkgroep Diaconie’ komt ook bij ons terecht. 
Ons e-mailadres pci.ignatius@rkdenhaag.nl wordt regelmatig gelezen en be-
antwoord. 
Zonder uw steun kunnen wij dit werk niet mogelijk maken. Wij doen een be-
roep op u voor een financiële bijdrage. Die steun is nu belangrijker geworden. 
Denk daarom aan de collectebus achter in de kerk. Vele kleine bedragen zijn 
altijd welkom. 
Kent u het girorekeningnummer van de PCI? Met giften op het bankrekening-
nummer NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie kunnen wij het 
caritaswerk van onze geloofsgemeenschap voortzetten.  
Een idee voor u is wellicht om uw bank de opdracht te verstrekken om maan-
delijks enkele euro’s over te maken op de girorekening. Makkelijk voor u, be-
langrijk voor de diaconie. 
Hartelijk dank.                                             
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Voedselbank 
Vergeet u op zondag niet met een kleine bijdrage de manden voor de voed-
selbank te vullen? 
Alle houdbare producten zijn welkom, maar wij zijn vooral blij met gezonde 
producten.  
Denk bijvoorbeeld aan houdbaar eiwitrijk voedsel, zoals: 
 
- vis in blik 
- vlees in blik     
- peulvruchten, gedroogd of in blik 
- noten 
 
Daarnaast is ook welkom 
- gesteriliseerde melk 
- gedroogde vruchten 
- volkoren granen 
- zilvervliesrijst 
- zonnebloemolie of olijfolie 
- kruiden 
- koffie en thee 

 

uit: Hoe mooi zou het zijn.  
We moeten ons vooral realiseren dat de Kerk (La Chiesa) een vrouwelijk lid-
woord (La) heeft. 
De Kerk is een moeder die ons de taal van het geloof leert spreken. 
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Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:  

 Elke tweede zondag van de maand is er 
kinderwoorddienst en elke derde 
zondag van de maand een 
gezinsviering. In de Advent en de 
Veertigdagentijd is er elke zondag 
kinderwoorddienst of een 
gezinsviering. Er is geen 
kinderwoorddienst of gezinsviering in 
de zomervakantie. 

 Elke woensdag is er een "Dag van Ontmoeting", de kerk is 
dan open van 10:00 uur tot 19:30 uur, met om 12:30 uur 
een Eucharistievering en om 14:30 een Rozenkransgebed.  

 Elke eerste woensdag van de maand om 10 uur is er een 
viering in Huize Op de Laan (Laan van Meerdervoort 112) 

 Elke eerste woensdag van de maand om 19.45u komt de 
meditatiegroep bijeen in de kerk. 

 Elke eerste zaterdag van de maand is er een Taîzé-viering 

 
Intenties voor de maand september 
 
  4 september :     Willy Goolaerts – Brussee 
                                 Henk Soonieus 
11 september :     Auguste Juffermans – Habernig 
18 september :     Auguste Juffermans – Habernig 
                                Pater Alfons Grimberg 
25 september :     Caroline Blom – Ides 
                                Voor onze dierbare overledenen      

Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 
uur in het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de dienst-
doende koster in de kerk. 
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Datum  Tijd Viering 

zo   4 sept.  11:00 Woord- en Communieviering, Vg: pw J. Eijken  
zo 11 sept.  11:00 Eucharistieviering, Vg: pastoor D. Langerhuizen,
   Met kinderwoorddienst   
zo 18 sept.  11:00 Eucharistieviering, Vg: pater Y. Asa en  

pw M. Witteman, Gezinsviering, Kinder en Jeugdkoor 
zo 25 sept.  11:00 Eucharistieviering, Vg: pater P. de Ruiter  

zang: Ignatiuskoor 
zo    2-okt 11:00 Eucharistieviering; Vg. Pater Y. Asa SVD; 
zo    2-okt 14:30 Franciscusviering; pw M. Witteman; 

Kinder en Jeugdkoor 
Zo   9-okt 11:00 Feest Maria Sterre der Zee; Met kinderwoorddienst 

Vg. A. van der Helm & diaken R. van Berkel 
Zo  16-okt 11:00 Gezinsviering; Vg. D. Langerhuizen;  

Kinder en Jeugdkoor 
Zo  23-okt 11:00 Eucharistieviering; Vg. P. de Ruiter sj; Ignatiuskoor 
Zo  30-okt 11:00 Eucharistieviering; Vg. Y. Asa SVD; Cantate Domino 
(wijzigingen voorbehouden) 
 

De redactie van het Ignatiusnieuws zoekt mensen die regelmatig een bijdrage 
kunnen leveren aan ons nieuwsblad. 
De artikelen moeten specifiek gaan over onze kerk en de gemeenschap.  
Artikeltjes over de buurt zijn ook welkom. Er gaan max. 350 woorden op een 
A5 pagina. De opmaak graag aanleveren in Word met lettertype Calibri 11. 
 
 
Citaten van paus Franciscus 
 
Het kardinalaat is geen bevordering, geen eerbewijs of onderscheiding, 
maar is een dienst die van betrokkene verlangt dat hij zijn blikveld 
verruimt en zijn hart wijder opent. 
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De nieuwe vertaling van het gebed het Onze Vader wordt 27 november inge-
voerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied. 
De nieuwe versie van het Onze Vader wordt tegelijk ingevoerd in Nederland 
en België, meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hol-
landse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Ne-
derlandstalige versies waren. 
Over de juiste versie van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden ge-
discussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de 
Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt. 
Verheugend 
''Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst 
van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus bisschop Jan Liesen van 
Breda. Hij begrijpt ''dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van 
de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe 
vertaling.'' 
Toch zijn de verschillen tussen de oude Nederlandse en nieuwe versie niet zo 
groot. Het verschil zit vooral in het tweede deel. De oude tekst ''en vergeef 
ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: en leidt ons 
niet in bekoring'' wordt in de nieuwe versie: ''en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproe-
ving, maar verlos ons van het kwade.'' 
 
De nieuwe tekst: 
''Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.” 
Amen. 
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Feest 15 september (daags na Kruisverheffing!) 
(zie voorpagina) 
Varianten 
België: Onze Lieve Vrouwe van Zeven Weeën; 
Duitsland: Schmerzhafte Mutter, Fest der Sieben Schmerzen; 
Frankrijk: Notre Dame des Douleurs; 
Latijns: Septem dolorum, Mater Dolorosa; 
Spanje: Nuestra Señora de los Dolores, Maria Dolores, Dolores, Dolorita, Lola, 
Lolita. 
 
Betekenis van het Feest  
Op het moment dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de 
Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van een grote vreugde. Zij 
zong een beroemde lofzang voor God, het Magnificat ('Mijn ziel prijst hoog 
de Heer...': Lukas 01,26-38.46-56). Net als haar zoon Jezus is haar het lijden 
niet bespaard gebleven. Maar dat had niet het laatste woord over haar. Inte-
gendeel, zij is door het lijden heen een vrouw van de liefde geworden. De 
Kerk noemt haar 'de eerste van de gelovigen', 'beeld van de kerk zelf'. In haar 
smarten kunnen de gelovigen hun eigen verdriet herkennen; zij kunnen in 
hun gebed hun toevlucht nemen tot Maria en haar vragen voor hen bij de 
Heer een goed woordje te doen: zij weet wat het is verdriet te moeten door-
maken. Wij zouden haar het geheim kunnen vragen om door het lijden heen 
te groeien in liefde en geloof. 
Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van 
verdriet in het leven van Maria. Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven mo-
menten van smart: 
 
1. Een week na Jezus' geboorte moet hij in de tempel aan God worden opge-
dragen. Op het moment dat Maria en haar man Jozef op het tempelplein arri-
veren, verschijnt daar de oude Simeon. Hij neemt het kind in zijn armen en 
dankt God met de woorden: "Laat uw dienaar nu maar, Heer, naar uw woord 
in vrede gaan. Want op dit moment hebben mijn ogen uw heil aanschouwd, 
dat U voor alle volken hebt bereid. Een licht dat voor de heidenen straalt; een 
glorie voor uw volk Israël." En tot de verbaasde Maria sprak hij: "Zie, dit kind 
is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weer-
sproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mag worden. 
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En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord." [Lukas 02,22-
35] 
 
2. Enige tijd na Jezus' geboorte verschijnen er wijzen uit het oosten. Zij die-
nen zich aan bij koning Herodes met de vraag, waar de pasgeboren koning 
van de Joden te vinden is, want - zeggen zij - "wij hebben zijn ster in het oos-
ten gezien". Herodes schrikt en heel Jeruzalem met hem. Hij is niet een gebo-
ren koning, hij heeft het koningschap gekocht. Hij besluit het kind te doden 
en stuurt de wijzen naar het nabijgelegen plaatsje Bethlehem, want daar 
moet het kind volgens de heilige boeken geboren zijn. En hij vraagt hen, of ze 
na afloop terug willen komen, "want dan kan ook ik het hulde gaan brengen". 
De wijzen aanbidden het kind, maar gewaarschuwd door een engel, dat 
Herodes het kind wil doden, gaan zij niet meer bij hem langs: zij keren langs 
een andere weg naar huis terug. Herodes bemerkt dat hij bedrogen is en 
geeft zijn leger bevel alle kinderen onder de twee jaar in en om Bethlehem te 
doden. Jozef krijgt een droom waarin een engel hem aanspoort het kind en 
zijn moeder te nemen en te vluchten naar Egypte. Daar moeten ze blijven tot 
Herodes gestorven is en het gevaar geweken. 
[Matteüs 02,01-21] 
 
3. Als Jezus twaalf jaar is, reist hij bij gelegenheid van het paasfeest met zijn 
ouders mee naar Jeruzalem. Hij wordt zo geboeid door de gesprekken met de 
leraren en schriftgeleerden, dat Hij alles om zich heen vergeet. Op de terug-
weg bemerken zijn ouders dat hij niet ergens anders in de karavaan met fa-
milieleden meereist, en dodelijk ongerust keren ze terug naar Jeruzalem. Na 
drie dagen zoeken vinden ze Hem, nog altijd gezeten tussen de leraren, die 
verbaasd staan over zijn begrip en zijn antwoorden. Zijn ouders stonden per-
plex en zijn moeder zei: "Maar kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Moet 
je kijken met hoeveel smart je vader en ik naar je hebben gezocht?" Maar hij 
antwoordde: "Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" 
[Lukas 02,41-52] 
 
4. Omdat Jezus veel kritiek had op de schijnheiligheid van de religieuze lei-
ders van zijn dagen, had Hij zich veel vijanden gemaakt. Uiteindelijk wisten ze 
Hem te pakken te krijgen en aan de Romeinse overheid voor te geleiden. Ze 
bewerkten de stadhouder Pilatus, zodat deze besloot Hem te laten kruisigen, 
ondanks het feit dat hij erkende geen schuld in Hem te vinden. Jezus moest 
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zelf zijn kruis dragen naar de plaats van de terechtstelling even buiten Jeruza-
lem. Lukas vertelt, dat Jezus zelfs in die situatie kans zag wenende vrouwen 
te troosten [Lukas 23,27-31]. Hoewel geen van de evangelisten het uitdrukke-
lijk vertelt, heeft Hij volgens de overlevering op die kruisweg ook zijn moeder 
Maria ontmoet: een smartelijk gebeuren. 
 
5. De evangelist Johannes vermeldt uitdrukkelijk, dat Jezus' moeder onder 
het kruis stond op het moment dat Hij stierf: "Toen Jezus zijn moeder zag, en 
naast de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: "Vrouw, ziedaar uw 
zoon. Vervolgens zei Hij tot de leerling: "Zie daar uw moeder." En van dat 
ogenblik nam de leerling haar bij zich in huis. 
[Johannes 19,26-27] 
 
6. Toen Jezus na zijn dood van het kruis werd afgenomen, legde men Hem in 
de schoot van zijn moeder. Ook dit wordt niet verteld door de evangelisten. 
Maar het tafereel is vooral in de middeleeuwen vaak afgebeeld. Zo'n afbeel-
ding van Maria in droefheid met de dode Jezus op haar schoot noemt men 
een Pietà. 
 
7. Tenslotte werd Jezus in een nieuw graf gelegd. Als Maria onder het kruis 
stond, was ze daar natuurlijk ook bij aanwezig. Dat is de zevende smart. 
 
Verering & Cultuur  
De gedachtenis van Maria van Zeven Smarten groeide in de middeleeuwen 
uit tot een kerkelijke feestdag. In de 15de eeuw werd het gevierd in Keulen 
en Erfurt. De Servieten voerden het vanaf 1667 in als het titelfeest van hun 
orde. 
In 1814 voerde paus Pius VII († 1823) het feest in voor de hele kerk. 
In de Vlaamse plaatsen Peer en Bree zijn er eens in de vijfentwintig jaar de 
Jubelfeesten van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. In de Bretonse plaats 
Grande-Brière (dep. Morbihan) vindt op 15 september de Pardon des Boeufs 
('boetprocessie met vee') plaats. 
 
Maria van Smarten is patrones van de servieten. 
Zij wordt afgebeeld met één, maar ook wel met zeven zwaarden door het 
hart of omgeven door zeven medaillons waarop de smarten zijn uitgebeeld. 
[Lin.1999; Dries van den Akker s.j./2007.09.09]  
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op de Nationale Bedevaart naar Brielle met opening Heilige Deur, zaterdag 9 
juli 2016 
 
Ook dit jaar werd (voor het zesde achtereenvolgende jaar) op 9 juli de Natio-
nale Bedevaart naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum in 
Brielle gehouden. ‘Geheel Katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten’, zo 
las ik in de het Sint Jacobusnieuws. Aldus, besloot ik mij op die zaterdag aan 
te sluiten bij de groep enthousiaste, sportieve fietsers die om 6.45 uur zou 
starten op het kerkplein van de H. Jacobuskerk om vervolgens te fietsen naar 
de Emmauskerk waar de overige groepsleden zich verzameld zouden hebben. 
 
Na het gezamenlijk openingsgebed op het kerkplein Leyweg en de pelgrims-
zegen van parochievicaris Ad van der Helm stappen de pelgrims op de peda-
len op weg naar een dag vol devotie. De route op deze vroege ochtend loopt 
via ‘t Woudt, waar we even pauzeren om 
de benen te strekken en te genieten van 
het landelijk uitzicht. Vervolgens richting 
Maassluis waar we, terwijl we wachten op 
de veerboot, verrast worden met verse 
koffie en koek. 
Als we na de veerboot onze route vervol-
gen richting Brielle worden we op de brug 
ingehaald door een toeterende bus vol pel-
grims, het blijken onze mede pelgrims uit 
Den Haag die ons vrolijk toezwaaien.  
 
We fietsen langs het water richting Brielle, 
de frisse tegenwind doet mij mijmeren 
over het gebed van de vicaris deze morgen, 
met name over de uitspraak: “de tegenwind 

Het thema: “Wees barmhartig”  

http://www.martelarenvangorcum.nl/
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in ons leven, maakt van ons sterke christenen”. Met deze mooie uitspraak in 
gedachte gaat het trappen als vanzelf. Bovendien voel ik me gesteund door 
de groep enthousiaste mede pelgrims. 
Aangekomen bij het Heiligdom treffen we de overige pelgrims van de bus. 
We zijn mooi op tijd, om 11 uur begint de pontificale eucharistieviering. De  
hoofdcelebrant was Mgr. H.J.H. van den Hende. De kerk zit overvol met pel-
grims afkomstig uit diverse regio’s. Niet alleen de kerk, maar ook het altaar is 
goed gevuld met een overvloed aan concelebranten, als ik goed heb geteld 
maar liefst 17 misdienaars en 30 priesters. Ik ben onder de indruk………. 
  

In dit Heilig jaar van Barmhartigheid, is 
er in de bedevaartkerk een Heilige deur 
geopend, waar de bedevaartgangers 
doorheen gaan (een voor een en van 
buiten naar binnen). De heilige deur is 
een symbool voor Christus zelf. Christus 
is de deur waardoor wij een nieuw leven 
binnengaan. Zo komen de thema’s van 
verzoening met God en de naasten en 
het ontvangen en tonen van barmhartig-
heid in dit Heilig Jaar van de Barmhartig-
heid bij elkaar. 
 
 

Tijdens de viering wordt de bedevaartkaars gezegend met wijwater en ver-
volgens ontstoken. 
Een spannend moment, het aansteken 
van de kaars gaat moeizaam, de vlam 
pakt niet. 
Misschien toch teveel wijwater gebruikt? 
Het is muisstil in de overvolle kerk. een 
ieder houdt zijn adem in. 
Bij een naderende tweede poging, pakt 
de vlam alsnog……. 
De kaars brandt, het laat zijn licht schij-
nen. 
De aanwezigen zijn merkbaar opgelucht 
en uiten zich met een bescheiden applaus. 

Sancta porta 

De Heer helpt het vuur brandend te 

houden 

http://www.stichting-corantijn.nl/nl/archief2012/20120315_actie_kaarsvet_2012
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Na de viering nuttigen we samen de lunch op het 
veldje naast de kerk. 
Aansluitend volgt het middagprogramma: 
-Rozenkransgebed in de kerk, waarbij wederom de 
kerk vol zit met pelgrims 
-Kruisweg door de rondgang 
-Vesperviering met processie naar het martelveld
   

 
Afsluiting met de pelgrimszegen 
Vandaag hebben wij ons laten ons inspireren door het diepe geloof van voor-
gangers, de 19 martelaren die hun leven hebben gegeven voor het Pontifi-
caat, de Eucharistie en de Sacramenten.  
 
Tenslotte, hoe bijzonder is het dat op deze plek, waar destijds in 1572 zoveel 
hardheid heeft plaatsgevonden, vandaag zoveel saamhorigheid en barmhar-
tigheid voelbaar is! 
   
Om 17 uur vangt de terugtocht aan. 
We fietsen retour, wederom via Maassluis 
en t Woudt.  
Er is nog een hindernis te gaan: een smalle 
brug waarvoor we moeten afstappen, om 
hem vervolgens een voor een te kunnen 
passeren. Opgemerkt wordt: “het lijkt wel 
een heilige brug”,  Sancta pontem. 
 
Wederom rusten we bij t Woudt, hier ne-
men we afscheid van elkaar. Ad van der 
Helm sluit af met gebed en onder de zegen: 
Laten we verder gaan op het pelgrims pad 
van het leven”, gaat een ieder zijn weg naar 
huis. 
 
 
Deze dag heeft mij geraakt………………… 
Een dag om aan te bevelen voor volgend jaar, voor u, voor jou! 

Sancta pontem 

http://www.martelarenvangorcum.nl/images/fotos/home_or_foto2.jpg
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Met dank aan Ad van der Helm voor de geestelijke leiding en dank aan Kees 
Nusteling en Cisca van der Sluijs voor de organisatie en hun goede zorg van 
deze bedevaart. 
Annette Kuiper-Cazander 
 

 

 

 
 
Op 24 september wordt voor de derde keer een wandeling gehouden ter na-
gedachtenis van de in 2014 vermoorde Jezuiet pater Frans van der Lugt.   De 
wandeling begint om 14:00 in de Stanislaskapel, Westplantsoen 73 in 2613GK 
Delft. Er is daar een zijkapel die speciaal is toegewijd aan pater Frans van der 
Lugt en aan pater Nikolaas Kluiters, een andere Jezuiet die jaren geleden on-
der gelijkaardige omstandigheden is omgekomen.   Het exacte verloop van de 
wandeling is nog niet bekend, maar de vorige wandelingen waren ongeveer 
8km lang.  Organisator is Alexander Flügel, stichter en inspirator van de 
“vrienden van Frans van der Lugt”.   Bij hem kan je ook terecht voor meer in-
formatie.  Stuur hiervoor een mail naar FransVrienden@gmx.com of bel 
Alexander (tel. 0610024537). 

FransVrienden@gmx.com%20
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Orgelconcert 
Thema Concert 
24 september – Bert Den Hertog 
Georganiseerd door het Haags Orgel Kontakt 
Toegang conform andere HOK concerten 
Zie ook: www.haagsorgelkontakt.nl 
 

Overige te verwachten activiteiten: 

Datum  Activiteit   Locatie  Tijd 
 
Za 10-sep-16 Open monumentendag  OLVOO  12 – 17 uur 
     Teresia van Avila 12 – 17 uur 
Za 17-sep-16 Misdienaarsdag bisdom  OLVOO  13.00  
Za 15-okt-16 Dag van de branding  OLVOO  17.00 

Concert 17.00 - 17.45  uur   Nader bericht 
Zo 6-nov-16 Concert Corda Vocale  OLVOO  Tijd nnb 
 
Za 10-dec-16 KISI kindermusical  OLVOO  nader bericht 
 
Vr 16-dec-16 Concert Krashna   OLVOO  avond 
    
Za 17-dec-16 Concert Corda Vocale  OLVOO middag+avond 

Alles onder voorbehoud. Nadere info volgt in de kerk en het Ignatiusnieuws 

http://www.haagsorgelkontakt.nl/
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Secretariaat 
Da Costastraat 46 
2513 RR Den Haag 
070 364 99 26 
Email: ignatius@rkdenhaag.nl 
Website: rkdenhaag.nl  
 
Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur 
 
Kerkgelegenheden: 
OLV Onbevlekt Ontvangen Elandstraat 194 
H. Teresia van Avila  Westeinde 12 a 
 
Beheercommissie  beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl 
Yvonne Groenewegen-van Wijk Secretaris  
Harry van Haastert   Penningmeester  
Ruud Wiegant    Evenementen / Teresia van Avila  

octopus.ignatius@rkdenhaag.nl 
teresia.ignatius@rkdenhaag.nl 

 
Pastoraatgroep   pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl 
Corrie Versluijs 
Ellie van Rooij 
Nico de Groot 
Dolf van der Sluijs 

 
Contactpersonen   geloofsgemeenschap: 
PCI    
Toon Groenewegen   pci.ignatius@rkdenhaag.nl  
  
Ledenadministratie   
Coenraad Vrouwenvelder  ignatius@rkdenhaag.nl  
 
Misintenties:    opgeven bij de dienstdoende koster  

of Trees Krans: ttkrans@ziggo.nl 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
http://www.ignatiusparochie.nl/
mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/octopus.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:teresia.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/pci.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ttkrans@ziggo.nl
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Autovervoer   
Rita van Santen   070 364 33 78 
 
Zieken- en Ouderengroep 070 325 25 87 
 
Doopbewijzen:   
Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs, of tele-
fonisch op vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het parochiecentrum / secreta-
riaat 
 
Koren    
Ignatiuskoor    
Ellie van Rooij    emvanrooij@gmail.com 
Kinder- en Jeugdkoor:   
Maria voor ’t Hekke   mariavth@hotmail.com 
 
Kosters    Bertus Schmitz, Tinie Kos, Piet Dijkman,  

Peter de Silva, Andrzej Michalski 
  

Communie thuis  Trees Krans  070 345 99 77  
 
Redactie Ignatiusnieuws ignatius@rkdenhaag.nl 

o.v.v.  nieuws (maand) 
 
Bankrekening   NL12 INGB 0000 5879 15  

t.n.v. Kerkbijdrage  parochie  
    o.v.v. de reden van uw betaling 

 
Hebt u algemene vragen betreffende onze locatie Ignatius, dan kunt u een 
mail sturen naar: ignatius@rkdenhaag.nl 
 
Voor specifieke vragen betreffende het beheer van de locatie Ignatius  kunt u 
een mail sturen naar: beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl 
 
Voor specifieke vragen omtrent het pastoraat kunt u een mail sturen naar:  
pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl 
 

file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:emvanrooij@gmail.com
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/mariavth@hotmail.com
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-03/ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
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Week Datum   Collecte    Datum   Collecte  

26 22 juni 12.30u 

12.30u 

 

16,95  26 juni 11.00u 308,16 

27 29 juni 12.30u 

 

20,35  3 juli 11.00u 276,32 

28 6 juli 12.30u 

 

24,40  10 juli 11.00u 336,16 

29 13 juli 12.30u 

 

11,60  17 juli 11.00u 264,72 

30 20 juli 12.30u 

 

17,45  24 juli 11.00u 313,87 

31 27 juli 12.30u 

 

34,00  31 juli 11.00u 217,25 

32 3 aug. 12.30u 

 

0  7 aug. 11.00u 178,47 

33 10 aug. 12.30u 

 

14,70  14 aug. 11.00u 275,42 

34 17 aug. 12.30u 

 

33,40  21 aug. 11.00u 180,37 

        

        

Het Ignatiusnieuws van oktober verschijnt op zondag 25 september. 

De kopij hiervoor uiterlijk maandag 19 september  inleveren bij voorkeur 
per e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage op  

ignatius@rkdenhaag.nl 

of op het parochiecentrum: Da Costastraat 46 bij de receptie. 

Vermeld duidelijk t.a.v. Ignatiusnieuws (maand) 

De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdra-
gen te wijzigen of te weigeren. Bij drastische wijzigingen of weigeren van 
een aangeleverde bijdrage wordt contact opgenomen met de inzender. 

Vragen of opmerkingen kunt mailen naar: ignatius@rkdenhaag.nl 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Pastoraal Team 
Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl 070 820 92 80  
Vicaris A. van der Helm  a.vanderhelm@rkdenhaag.nl 070 820 92 81  
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl 
        070 820 92 82  
Parochievicaris Y. Asa SVD  y.asa@rkdenhaag.nl  070 365 77 29 
Diaken R. van Berkel  r.vanberkel@rkdenhaag.nl 070 820 92 83  
Pastoraal werker J. Eijken j.eijken@rkdenhaag.nl  070 820 92 84 
Pastoraal werker M. Witteman m.witteman@rkdenhaag.nl 070 820 92 85  
 
Uitvaartlijn   06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
Parochiesecretariaat 
Mw. T. van der Lubbe 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
Tel: 070 820 98 66 

 

 

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal ge-
sprek. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters, 
de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op 
zondag of door de week om een afspraak te maken.  
  
In de kerk van de Ignatiusgeloofsgemeenschap (Elandstraatkerk) is daar 
beschikbaar: 
Pastoraal werker Marijke Witteman  
Tel: 070 820 92 85  
Email: m.witteman@rkdenhaag.nl 
 

file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:y.asa@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/r.vanberkel@rkdenhaag.nl
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/m.witteman@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/m.witteman@rkdenhaag.nl

