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Onze parochie geeft tienmaal per jaar het "Parochienieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.
Wilt u het "Parochienieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een kostendekkende bijdrage van € 15,- per kalenderjaar (voor 10 nummers), kunt
zich abonneren.
Het abonnement op het Parochienieuws wordt NIET automatisch
verlengd!
Degenen, die hun abonnement willen houden moeten zich wéér opgeven.
1. of bij het parochiecentrum, da Costastr.46
Den Haag, telefoon 364 99 26
2. of via :
ledenadministratie@ignatiusparochie.nl
onder vermelding van: “Parochienieuws
De kosten blijven € 15,00
ING: NL64 INGB 0000 1439 80 t.n.v.
parochiebestuur. Ignatiusparochie,Den Haag.
Nieuwe abonnees zijn natuurlijk ook welkom.
Het abonnement loopt van febr.’14 – jan. ’15
Parochiecentrum/secretariaat •
Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage
Tel + 31(0) 70 - 36 49 926 •
e-mail: info@ignatiusparochie.nl •
www.ignatiusparochie.nl

Bij de voorplaat:
Azulejo (tegel) in de Portugese stad Lama
Hemelvaart van Jezus
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Het graf is open…
Het graf is open… en leeg
wij de achterblijvers zoeken
naar wat niet meer is,
naar wat voorbij is?
Petrus en Johannes staan er ook,
hollend nabij gekomen,
elk op zijn eigen manier.
Johannes, vol gevoel, ziet en gelooft,
Petrus probeert te begrijpen, vergeefs:
dat komt pas later, na vijftig dagen.
En dan die derde, een vrouw,
Maria van Magdala, zij weet
want zij heeft gezien,
Hem gezien
aan de leegte voorbij.
Dat zal zij iedereen vertellen
ook ons
als wij haar woorden
van leven willen verstaan…
Felicia Dekkers, “Op weg naar Pasen en verder…”.
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Personalia
Gedoopt
Romaysa Sichtman

Door Doop en Vormsel opgenomen in de Kerk
Max Hallensleben

Uitnodiging!
Wij doen op 18 mei onze Eerste Communie.
Wij vinden het leuk als u er ook bij bent.
Het begint om 11.00 uur.
Tot dan!
Mickel Amanuel, Enrique Amanuel, Isabelle Bernoski, Dahmairo Haimé,
Rivano Martha,Valentino Muzo, Isaiah Poterson, Julius Vermeulen, Max
Vermeulen en Annabelle Winia.
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Doopvieringen in de Ignatiusparochie
Zoals al gebruikelijk is bij de viering van de Eerste Communie en het Vormsel, zo is nu ook besloten om de viering van de Doop gezamenlijk te houden.
Met ingang van juni 2014 zullen in onze parochie alle kinderen gedoopt worden in een gemeenschappelijke doopviering.
Voorafgaand aan de viering is er een voorbereidingsavond voor de ouders.
Deze avond zal geleid worden door enkele vrijwilligers uit de parochie en de pastor.
Op deze avond worden ook afspraken gemaakt
over hoe de doopviering vervolgens gestalte
krijgt.
Door deze gezamenlijke viering willen wij benadrukken dat de Doop ook een viering is van de
kerkgemeenschap die de kinderen verwelkomt
en met de ouders bidt om een goede toekomst
voor hun kind.
Op deze manier komen de dopelingen en hun familie in contact met elkaar en
leren zij elkaar kennen.
Zo hopen wij de gemeenschap die wij vormen beter gestalte te kunnen geven.
Concreet houdt het in dat er tien keer per jaar een doopviering is, steeds op de
derde zondag van de maand.
Er worden maximaal vier kinderen gedoopt in iedere viering.
De eerste viering vindt plaats op 15 juni om 13.30 uur.
De afspraak met de ouders is op 21 mei om 20.00 uur.
Afspraken die al gemaakt zijn gaan natuurlijk gewoon door.
Aanmelden kan via:
dopen@ignatiusparochie.nl of telefonisch: 070-364 99 26
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen om u te informeren over
het te volgen traject.
pastor Marijke Witteman

Mei 2014

Parochienieuws

Diaconale

Wij zijn u dankbaar voor al uw gaven
Regelmatig ontvangen wij op onze girorekening een bijdrage voor het diaconale werk. We kunnen daarmee ook diverse instellingen steunen met een gift.
Binnen onze regio wordt vaak een beroep gedaan op onze steun. Een vitale
parochiegemeenschap kan zich niet afsluiten voor de nood die om ons heen
zichtbaar is. Voor u is het ook mogelijk om uw hulp gericht te geven. Zo kunnen wij op vele fronten hulp bieden.
Voedselbank
Helpt u liever in natura? Dat kan. De
voedselmanden achter in de kerk worden iedere zondag geleegd en de inhoud wordt wekelijks opgehaald door
de Voedselbank Haaglanden. Iedereen
weet dat veel mensen afhankelijk zijn
van wat de voedselbank hen wekelijks
levert. Daarom hopen we dat u regelmatig de manden blijft vullen met
houdbare voedselproducten.
Kleding
Vorige maand zamelden de jongeren van M25 kleding in voor de allerarmsten
in de wereld. De kleding, schoenen en huishoudlinnen gaan naar mensen in
Oost-Europa en Afrika via de Christelijke hulporganisatie Dorcas.
U bracht zoveel kleding naar de kerk dat we Scarlette Rodriguez van M25 een
handje moesten helpen om de kleding naar de Marthakerk te brengen.
Boekenmarkt
Al twee keer hebben we dit jaar een boekenmarkt
gehouden. We hebben nog erg veel boeken in voorraad voor een nieuwe boekenmarkt, maar mocht u
bijzondere boeken van de hand willen doen, geef de
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PCI dan even een seintje, dan kunnen we in juni een boekenmarkt houden met
een nieuw doel.
BabyBullenBank
Uw babyspulletjes die niet meer nodig zijn, zoals badje, bedje, box, kleding,
kinderwagen, enz. worden door de BBB van Stad en Kerk ingezameld voor
(aanstaande) moeders die zelf deze aanschaf niet kunnen doen.
Oikocredit
In februari en maart hebben we in de Diaconale een oproep gedaan om een
extra investering in het Oikocredit Nederland Fonds te doen. Miljoenen mensen worden door Oikocredit en haar partners geholpen om toegang te krijgen
tot microkrediet. Met onze belegging worden ondernemende mensen in staat gesteld om een beter
bestaan op te bouwen.
U kunt nog steeds een gift overmaken en daarmee
onze participatie in dit fonds uitbreiden.
Met de gift van enkele parochianen is een bedrag
van 200 euro al overgemaakt.
Gezinshulp
Gezinnen die door o.a. werkeloosheid in de schulden zijn gekomen en een
traject volgen om uit de financiële problemen te raken, worden regelmatig
door de PCI geholpen met een kleine bijdrage om het gezinsinkomen aan te
zuiveren.
Straatpastoraat
Er zijn in een grote stad als Den Haag veel dak- en thuislozen, gebruikers van
drugs en alcohol, mensen met psychische problemen en andere mensen die we
vaak sociaal kwetsbaar noemen. Het Straatpastoraat heeft aandacht voor deze
mensen en organiseert o.a. wekelijks een viering in de kapel van het stadsklooster in het Westeinde. Met het teruglopen van de gemeentelijke subsidie
zal onze hulp hard nodig zijn om de voorgestelde bezuinigingen op te vangen.
Paasattenties
Aan de mensen die eenzaam zijn, een teleurstelling te verwerken hebben, of
gewoon op onze aandacht en medemenselijkheid mogen rekenen, werd in de
Goede Week via u een plantje uitgereikt.
Ook de kinderen hebben op Palmpasen weer veel mensen blij gemaakt door
hun palmpaasstok versierd met kleine geschenken te brengen.
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De PCI wil deze acties in de parochie ondersteunen en ook in de toekomst
mogelijk maken.

Ziekentriduüm
Op 3 – 4 – 5 juni is er voor de laatste keer het ziekentriduüm in Don Bosco in
Rijswijk.
Voor zieke en aan huis gebonden mensen in onze regio een driedaagse van
bezinning, ontmoeting en ontspanning in de vorm van muziek en dans. We
hopen met uw steun de organisatie van dit evenement mogelijk te maken.
Aandachtscentrum
Het Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag en is open
voor hen die een moment van rust en stilte zoeken in het jachtige leven van
alledag.
Het is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar
men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen.
Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd en
kan hier even op adem komen en een luisterend oor
vinden, zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.
Ook kan men informatie of raad verkrijgen als men
de weg niet weet in het ingewikkelde netwerk van
hulp- en welzijns-instellingen.
Exodus
Hoe krijg je ex-gedetineerden weer op het goede spoor? Dat is een heel traject
waar gevangenen voor kunnen kiezen in de laatste fase van hun detentie. Exodus is een nazorgorganisatie en hanteert een programma van integrale en
structurele aanpak. Vier sleutels zijn daarbij belangrijk: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarbij is een persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel
voor de werkwijze van Exodus.
PCI geeft jaarlijks een donatie voor het werk om mensen te begeleiden op hun
terugkeer naar de maatschappij. Zolang mensen daarin slagen, blijft Exodus
een verlengstuk van de diaconie in het beantwoorden van complexe hulpvragen. Dit verdient onze steun!
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Leidraad voor ons werken
We proberen met onze aanpak een eigentijds antwoord te geven op de woorden van Christus volgens het Evangelie van Matteüs:
Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te
drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt
en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.
Hieruit zijn de werken van barmhartigheid ontstaan. In de Middeleeuwen is
nummer 7 hieraan toegevoegd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De hongerigen spijzen
De dorstigen laven
De naakten kleden
De vreemdelingen herbergen
De zieken verzorgen
De gevangenen bezoeken
De doden begraven
Mocht u met een gift het werk van de
PCI willen steunen, denk dan aan de
collectebussen achter in de kerk. Liever een gift overmaken per giro? Dat
kan op IBAN nummer
NL69 INGB 0000 425772
t.n.v. PCI-Ignatiusparochie Den Haag.
Desgewenst kunt u in de omschrijving
aangeven voor welk doel uw bijdrage
bedoeld is.
Hartelijk dank.

Spreuk
Kleine daden die men uitvoert, zijn beter dan grote daden die men slechts bedenkt.
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Een avond over ATD Vierde Wereld.
Op dinsdag 3 juni a.s. bent u van 20.00-22.00 uur uitgenodigd om in de Da
Costastraat 46 samen te komen om met elkaar te spreken over het werk van
ATD Vierde Wereld.
Wat is dit?
De ATD is een wereldwijde beweging voor armoedebestrijding. Ze werd in
1957 door Joseph Wresinski, een Franse priester, opgericht samen met de
inwoners van een sloppenwijk vlak bij Parijs. Er is een film over gemaakt.
Omdat Wresinski zelf in armoede opgroeide, had hij een eigen kijk op hoe zij
kan worden bestreden: met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis.
ATD Vierde Wereld wil een samenleving opbouwen waarin niemand wordt
uitgesloten en waarin ieder volwaardig medeburger kan zijn.
(ATD-Agir Tous pour la Dignité - allen samen in de weer voor waardigheid)

Wij van ATD kiezen ervoor om voorrang te geven aan de mensen die vaak al
generaties lang in schrijnende armoede leven. Ons ontmoetingscentrum ’t
Zwervel in Wijhe (Overijssel) bestaat binnenkort 40 jaar en wij vertellen u
graag hoe daar al die jaren met de armsten is gebouwd aan een brede maatschappelijke stroming tegen armoede en uitsluiting.
Omdat we de mensen moeten laten zien wie we zijn, hoe we zijn. Dat we voor
elkaar moeten opkomen, dat we ons niet hoeven te schamen voor wie we zijn.
Uw gastheer zal zijn: Niek Tweehuijsen, landelijk coördinator Beweging
ATD-Vierde Wereld-Nederland.
We zien u graag op dinsdag 3 juni om
20.00 uur in het parochiecentrum.
Namens de PCI-Ignatiusparochie.
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Liturgie in de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen
Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een viering:
 de eerste zondag een Woord- en Communieviering
met een kinderwoorddienst;
 de tweede zondag een Eucharistieviering;
 de derde zondag een Gezinsviering;
 de vierde zondag een Eucharistieviering.
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.
Iedere eerste woensdag van de maand om 10 uur is er een viering in Huize Op
de Laan (Laan van Meerdervoort 112)
Vieringen in mei
za 3 mei 19:30;
zo 4 mei 11:00;

zo 11 mei 11:00;

zo 18 mei 11:00;

zo 25 mei 11:00;

do 29 mei 11:00;

Taizéviering
3e zo van Pasen; Woord- en communieviering,
Kinderwoorddienst; Pastor M. Witteman; Jenhkakoor;
Koster: Piet Dijkman
4e zo van Pasen; Eucharistieviering;
Pater C. van Haasteren; Cantate Domino;
Koster: Bertus Schmitz
1e Communie; Eucharistieviering; Gezinsviering;
Pater van Haasteren, M. Witteman; Kinder- en Jeugdkoor; Koster: Peter de Silva
6e zo van Pasen; Eucharistieviering;
Pater P. de Ruiter S.J.; Ignatiuskoor;
Koster: Tinie Kos
Hemelvaart; Eucharistieviering;
Pater P. de Ruiter S.J.; Koster: Bertus Schmitz

Misintenties voor de vieringen in mei
4 mei:
voor alle slachtoffers van de 2e wereldoorlog
Pater J. van Weert
Rollie Gene Fernandez
Nancy Peria
11 mei:

voor al onze moeders, overleden of bij ons: in
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dankbaarheid voor wat ze ons gegeven en geleerd hebben.
An Timmermans
overleden familie Ex
Jan Zonderop

25 mei:

Pater Alfons Grimberg

29 mei:

voor allen, die gebukt gaan onder een verlies

Vieringen in juni
zo 1 juni 11:00; 7e zo van Pasen; Woord- en communieviering,
Kinderwoorddienst; Pastor M. Witteman; Jenhkakoor;
Koster: Piet Dijkman
za 7 juni 19:30; Taizéviering
zo 8 juni 11:00; Pinksteren; Eucharistieviering; Pater C. van Haasteren;
Ignatiuskoor; Koster: Bertus Schmitz
zo 15 juni 11:00; Drievuldigheidszondag; Woord- en Communieviering,
Gezinsmis; pastor J. Batist ; Kinder- en Jeugdkoor;
Koster: Peter de Silva
zo 22 juni 11:00; Sacramentsdag; Eucharistieviering; Pater P. de Ruiter S.J.;
Ignatiuskoor; Koster: Tinie Kos
zo 29 juni 11:00; 13e zo Door het jaar; Eucharistieviering;
Pater C. van Haasteren; Samenzang; Koster: Bertus Schmitz

Wilt u een misintentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 –
12:00 uur in het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de
dienstdoende koster in de kerk.

Beloken Pasen
Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag
wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. "Beloken" komt van beluiken,
een oud Nederlands woord dat "afsluiten" betekent. Deze dag wordt ook wel
aangeduid als Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).
De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis (zondag in witte
kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. De
Paus draagt dan speciale witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet
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met bont. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom "Witte Zondag" genoemd. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag genoemd naar de beginwoorden van het introïtus dat op die zondag wordt gezongen: "Quasi modo
geniti infantes..." (1 Petrus 2:2).
In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd.
Bron: Wikipedia

Ingezonden bericht
Op zaterdag 15 maart j.l. bezochten Trees Krans en Corrie Versluijs
een bijeenkomst van Professorenmanifest /Bezield Verband Utrecht in
Amersfoort.
Deze bijeenkomsten hebben tot doel locale geloofsgemeenschappen die
problemen ervaren in het proces van fusie van parochies te ondersteunen.
Deze keer was het onderwerp: Versterk je Gemeenschap.
Er werd verslag gelegd over de manier waarop verschillende gefuseerde geloofsgemeenschappen bezig zijn hun eigenheid te bewaren in het grote verband van een gefuseerde parochie.
Veel voorbeelden werden gegeven van levende gemeenschappen waar gezocht
werd naar activiteiten en vieringen die aansluiten bij en voortbouwen op de
traditie en gebruiken uit de tijd dat de gemeenschap nog een aparte parochie
vormde. Inspirerende activiteiten en vieringen versterken het gemeenschapsgevoel en houden de gemeenschap bij elkaar. Belangrijk is actief te blijven en
onzekerheid over de toekomst geen kans te geven het werk voor de gemeenschap af te remmen.
Ter inspiratie: Deze dag werd vaak de uitspraak uit het evangelie herhaald:
“Wanneer er twee of meer in Mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden!”
Meer informatie op de volgende websites
http://www.professorenmanifest.nl en www.bezieldverbanduterecht.nl
Corrie Versluijs

Mei 2014

Parochienieuws

Vastenactie 2014 voor Sierra Leone
Vastenactie heeft tot nu toe meer dan 3000 euro opgebracht!
Dit is een mooi bedrag! Het definitieve bedrag is op het moment van drukken
nog niet bekend.
Misschien is het aardig om te zien, hoeveel er voorgaande jaren is opgehaald:
2013 2250 euro
2012 2621,15 euro
2011 2100 euro
Daarnaast waren er veel meer parochianen dan voorheen die ons wilden helpen met het maken van soep en allerlei hapjes, bijvoorbeeld voor de solidariteitslunch op zondag 30 maart.
Het aanbod was zo royaal, dat wij de hapjes en soep ook nog konden aanbieden in de pauze van het concert, dat Tjin, na de lunch voor het goede doel ,
organiseerde. Zij had weer solisten gevonden die voor ons zongen en speelden, ja, zelfs een heel koor was er te beluisteren. De belangstelling voor dit
concert was groter dan vorig jaar, zo groot dat de MOV-leden wijn in kartonnen bekertjes moesten schenken tijdens de pauze, omdat zij te weinig glazen
in voorraad hadden. Zal volgend jaar niet meer gebeuren! Het concert van Tjin
bracht 583 euro op! De solidariteitslunch 285 euro!
U heeft in het aprilnummer kunnen lezen dat de sponsorloop heel succesvol
was.
Dit nieuwe initiatief houden wij zeker in ons programma. Niet alleen bracht
deze actie 1190 euro op en kregen wij ook hier spontaan hulp van parochianen, maar ook buurtgenoten moedigden enthousiast de grote en kleine renners
aan!
In welke krant stond het, dat de Ignatiusparochie haar langste tijd heeft gehad??????
De MOV-groep
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Nieuws van de meditatiegroep

(foto’s Americamagazine.org)

Als christenen worden wij opgeroepen tekenen van hoop te zijn. Dat kan in
het groot, zoals de aartsbisschop van Bangui, Dieudonne Nzapalainga en het
hoofd van de moslimgemeenschap, Imam Omar Kobine Layama. Terwijl hun
land (de Centraal Afrikaanse Republiek) verscheurd wordt door een vreselijke
burgeroorlog, proberen zij op zoek te gaan naar een oplossing. Maar het kan
ook in het klein, door een kaars aan te steken of door een half uur in stilte bij
elkaar te zijn in gebed.

De meditatiegroep komt bijeen iedere eerste woensdag van de maand, om
19.45u, na de oecumenische vesper. U bent van harte uitgenodigd.
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Van de werkgroep Bedevaarten.
12 mei 2014
Er zijn niet veel bedevaartoorden waar het er zo gemoedelijk aan toegaat als in
het Limburgse Smakt. Dit past ook goed bij Sint Jozef, de heilige die daar
sinds 1880 wordt vereerd.
Sint Jozef heeft vast moeten glimlachen
toen hij in het intentieboek in zijn kapelletje
in Smakt geschreven zag staan: „Lieve
Jozef, dikke kus en tot volgende week”. In
het geloof dat hieruit spreekt, zal hij zijn
eigen rotsvaste geloof hebben herkend.
Voor allen die zich aangesproken voelen
door het geloof, de bescheidenheid en de
eenvoud van Sint Jozef, houdt Haagse Bedevaarten ieder jaar een bedevaart naar
Smakt. De bedevaart naar dit plaatsje, dat
door de jaren heen zijn karakter als „waarlijk pure bedevaartplaats” heeft behouden,
vindt dit jaar plaats op maandag 12 mei
2014 en wordt afgesloten met een plechtig
Lof in de Maria-bedevaartplaats Renkum.
De bedevaart wordt begeleid door pastoor J.H. Smith en diaken G.J. Clavel uit
Leiden.
Wilt u meer informatie?
Raadpleeg de website (www.ignatiusparochie. nl) of (www. bedevaart. nl) of
stuur een e-mail (info@bedevaart.nl). U kunt ook bellen na 19:00 uur met
diaken G.J.Clavel (06 53732362)
29 mei 2014
26ste keer met Hemelvaart op Bedevaart
Het is een mooie eeuwenoude traditie om op Hemelvaartsdag in alle vroegte
op pad te gaan. „Dauwtrappen” wordt dit genoemd, waarbij je getuige mag
zijn van de ontwakende wereld en haar natuur.
In Den Haag hebben we onze - stille - wandeltocht verbonden aan de Bedevaart naar de ruïne van de Mariakapel op Oud Eik en Duinen. Deze kapel was
in de dertiende eeuw gebouwd en was gewijd aan Onze Lieve vrouw van Zeven Smarten. Deze Haagse bedevaarttocht heeft zich de afgelopen jaren mo-
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gen verheugen in een steeds groter wordende groep mensen waaronder ook
kinderen.
Wandelt u dit jaar ook mee?
We vertrekken vanaf verschillende kerkplekken o.a.
05:45 uur: OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194
Om 07:00 uur lopen we in processie rondom de ruïne. Aansluitend vieren we de
Eucharistie in de aula op de begraafplaats
van Oud Eik en Duinen. Celebrant: Pastoor Dolf Langerhuizen.
We sluiten af met koffie en ontmoeting.
Mocht u niet naar Lourdes willen maar wel
een bijdrage willen geven, zodat iemand
anders, waarvoor de reiskosten te hoog
zijn, deze betekenisvolle reis kan meemaken. Door uw bijdrage helpt u mee dat
deze reis voor iedereen is. Arm of rijk,
iedereen gaat mee!
Uw bijdrage kunt u over maken op:
1.
Op rekening nummer NL64INGB 0000 1439 80 t.n.v.
Parochiebestuur Ignatius parochie onder vermelding van:
werkgroep bedevaarten.
2.
Op rekening nummer NL16RABO 0121 6513 47 t.n.v.
Lourdeswerk onder vermelding van Ignatius parochie
049390.
Wilt u zich inschrijven of wilt u informatie ontvangen over de verschillende bedevaarten? Neem dan contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep bedevaarten Ignatius parochie
Cisca en Dolf van der Sluijs
e-mail: bedevaarten@ignatiusparochie.nl
Telefoon: 070-3294927 / 06-26060363
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De werkgroep “Innovatie 2014”
Hoe kunnen we onze eigen gemeenschap én onze plek in de wijk versterken
en behouden?
Parochianen bleken met veel ideeën te komen. Allereerst op de vergadering
van 18 feb j.l., maar ook daarna, tijdens persoonlijke gesprekken, met parochianen en met mensen uit de buurt.
Deze ideeën heeft de werkgroep op een rij gezet en dit heeft geresulteerd in
een zogenaamde ‘regellijst’ van ideeën die ‘geregeld’ moeten worden.
Naast deze lijst bleek het van belang om te zorgen voor een goede berichtgeving.
Ten eerste: berichtgeving naar de parochianen, middels dit bulletin.
Ten tweede: berichtgeving ‘naar buiten’: laten zien in de wijk wie we zijn, wat
we te bieden hebben en welke nieuwe initiatieven op stapel staan. Binnenkort
kunt u een stuk hierover lezen in de Elandkrant.
‘Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers’ is ons speerpunt. Alle werkgroepen
hebben een uitnodiging gekregen om na te denken welke vacatures zij hebben,
niet alleen structureel, maar vooral taken die eenmalig zijn. We hebben een
standaardformulier voor deze vacatures ontwikkeld.
U kunt dit lezen op het nieuwe vacaturebord achter in de kerk en op de website!
Op dit moment is de werkgroep ‘Innovatie’ ‘de
beheerder’ van het bord. Wat houdt deze taak in?
De leden van deze werkgroep hebben nu de taak
te bedenken welke mogelijkheden er zijn nieuwe
mensen, binnen en buiten de parochiegemeenschap geïnteresseerd te maken voor specifieke
taken binnen de werkgroep.
Daarnaast zorgt de werkgroep in deze periode dat
het bord er verzorgd uitziet. Bijv. oude vacatures
moeten verwijderd worden.

Eén van de vacatures op het bord verdient extra
aandacht: het open stellen van de kerk. Er hebben zich al verschillende mensen bereid verklaard hieraan mee te werken, zelfs iemand die de coördinatie
op zich wil nemen, maar er zijn nog mensen nodig.
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JOM HASJOA - DAG DER VERNIETIGING
ZONDAG 11 MEI 2014 OM 14.00 UUR KLOOSTERKERK,
LANGE VOORHOUT 4, DEN HAAG
JOM HASJOA is de gedenkdag voor de Joden die vermoord zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog, vastgesteld op de 28e Nissan ter herinnering aan de
vernietiging van het getto in Warschau. In aansluiting op deze gedenkdag in
Joodse kringen komen op enkele plaatsen in ons land jaarlijks Joden en Christenen bijeen. Hiervoor organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken dit
jaar, 75 jaar na de Kristallnacht en 100 jaar na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog, voor de 29e keer een samenkomst van Joden en Christenen.
Deze herdenking zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te
Den Haag, op zondag 11 mei 2014 om 14.00 uur.
De toespraak wordt gehouden door Judith Belinfante, voormalig directeur van
het Joods Historisch Museum en oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en
5 mei. Pfr. Eckhard Benz-Wenzlaff, predikant van de Duitse Evangelische
Gemeente, leest de kroniek. Chazzan Ken Gould en het Leiden University
College Choir verlenen vocale medewerking. De muzikale ondersteuning is in
handen van organist Geerten van de Wetering.
De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit
deze bijeenkomst bij te wonen. Velen die zich verbonden voelen met de Haagse kerken, hebben zich het leed dat de Joden in de Tweede Wereldoorlog ook
in onze stad is overkomen, aangetrokken. Het geeft onze Joodse stadgenoten
vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen zijn blijven herdenken.
Na afloop zullen de bloemen van de samenkomst naar het Joodse Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein gebracht worden.
Meer informatie en een contactformulier treft u aan op
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/
Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,
Commissie Jom Hasjoa Herdenking,
Adriaan Snijders, commissielid.

Mei 2014

Parochienieuws

Dertiende oecumenische jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle
Zondag 1 juni 2014 vindt voor de dertiende keer de oecumenische jongerenvoettocht plaats, van Heenvliet naar Brielle. Jongeren tussen de 12 en 30 jaar
zijn van harte welkom om de tien kilometer van de Hervormde Kerk van
Heenvliet naar de Bedevaartskerk in Brielle samen af te leggen.
Thema: Daden van Liefde
Bisdom Rotterdam heeft dit werkjaar ‘Daden van liefde’ als thema, in vervolg
van het vorige thema ‘Jaar van geloof’. De deelnemers aan de voettocht, komende uit verschillende kerkgenootschappen, zullen zich bezighouden met
wat hen onderling bindt: de praktische opdracht van Jezus om het geloof te
tonen in daden van naastenliefde.
Leidraad vormen twee voorbeelden. Van de eerste martelaar van de Reformatie in de Lage Landen, pastoor Merula, is bekend dat hij bijzondere aandacht
had voor ouderen en wezen. Sporen daarvan zijn nog te vinden in het hedendaagse Brielle. De Franciscaanse martelaren uit Gorcum waren daar geliefd
vanwege hun inzet voor de armen. Merula en de Franciscanen komen overeen
in hun praktisch geleefde geloof, zich uitend in daden van liefde.
Programma:
13.30 uur
verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet
14.00 uur
inleiding door ds Dick Sonneveld over de diaconale
projecten van Angelo Merula
14.30 uur
begin gesprekswandeling langs de Brielse Maas
16.00 uur
bezoek aan de St. Catharijnekerk in Brielle
17.30 uur
viering in de Bedevaartkerk in Brielle rond het thema:
daden van liefde o.a. van de franciscanen van Gorcum
ingeleid door pater Ed Metz ofm
18.30 uur
BBQ bij de Bedevaartkerk
20.00 uur
einde
Kosten: eigen bijdrage van 5 euro per persoon.
Meer informatie en aanmelden bij:
Pastor Huub Flohr: 079-3163044 (09-12.30 uur) / h.flohr@hnpz.nl
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Octopus evenementen
Secretariaat: Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
Telefoon: 070-3649926
www.ignatiusparochie.nl
octopus@ignatiusparochie.nl
Octopus Evenementen houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van de
kerkgebouwen voor concerten, lezingen, exposities, recepties of andere culturele activiteiten.
Locatie: Elandstraatkerk
Donderdag 22 mei 2014
Concert Krashna
Aanvang: 20.15 uur
Zaterdag 24 mei 2014
Concert Musica
Aanvang: 20.15 uur
Zaterdag 27 september 2014
Benefiet Concert voor Oranjehotel
Nadere details nog niet bekend
Kijk voor een actueel overzicht op:
http://www.ignatiusparochie.nl/index.php/octopus.html

ORGELCONCERTEN ELANDSTRAATKERK 2014
1 juni

Bert den Hertog
Hemelvaart & Pinksteren
o.a. Messiaen: l’Ascension / Reger: Pfingsten

Aanvang: 14.00 uur
Vrije toegang, collecte na afloop
OV: Randstadrail 3 / Tramlijn 17
www.orgelelandstraatkerk.nl
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Collecte opbrengst Ignatiusparochie
Week Datum
12
19 mrt
13
26 mrt
14
2 apr
15
9 apr
16
16 apr
19 apr
20 apr

12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
19.00u
11.00u

Collecte
23,72
16,40
15,60
19,95
14,50
185,16
618,01

Datum
23 mrt
30 mrt
6 apr
13 apr
17 apr
19 apr

11.00u
11.00u
11.00u
11.00u
19.30u
21.30u

Collecte
248,74
239,79
235,29
403,27
96,75
530,79

polski ksiądz:
S. Trypuc schr.
Beukelsdijk 177
3022 DG Rotterdam

Tel: 010 4770066
Mob: 06 18190004
e-mail: s.trypuc@onet.eu

Het nieuwsbulletin van Juni verschijnt op zondag 25 Mei.
De kopij hiervoor uiterlijk maandag 19 Mei inleveren bij voorkeur per
e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage op nieuws@ignatiusparochie.nl
of op het parochiecentrum: Da Costastraat 46.
(Receptie, postvak parochienieuws)

Kijk voor alle inleverdata op de website:
http://www.ignatiusparochie.nl/images/pdf/data nieuwsbulletin.pdf
De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdragen 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: nieuws@ignatiusparochie.nl

23

24

Parochienieuws

Mei 2014

Colofon
Het Parochiecentrum / Secretariaat is geopend:
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00, tel. 070-364 99 26
Pastor Mw. Drs. M. Witteman-Bom
Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
Tel: 070-364 99 26
email: marijkewitteman@ignatiusparochie.nl
Kerkbijdrage:
Parochiebestuur:
Communie thuis:

Ziekenbezoek:

Autodienst:

Doopbewijzen:

NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. kerkbijdrage
Ignatiusparochie
NL64 INGB 0000 1439 80 t.n.v. parochiebestuur
Ignatiusparochie (ook voor misintenties)
Parochianen die aan huis gebonden zijn en graag
de H. Communie thuis willen ontvangen kunnen
contact opnemen met
mw. Th. Krans, tel. 070-345 99 77
Parochianen (of hun familie) die in het ziekenhuis
liggen of net hebben gelegen kunnen bezoek krijgen van iemand van de sector Ziekenbezoek, tel.
070-325 25 87
Parochianen die moeilijk ter been zijn en toch
graag de kerkdienst willen bezoeken, kunnen contact opnemen met
mw. R. van Santen, tel. 070-364 33 78.
Via info@ignatiusparochie.nl of telefonisch op
vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het parochiecentrum / secretariaat

Heeft u algemene vragen betreffende onze parochie, dan kunt u een mail
sturen naar: info@ignatiusparochie.nl
Voor specifieke vragen aan het bestuur van de Ignatiusparochie kunt u een
mail sturen naar: bestuur@ignatiusparochie.nl
Internet:
www.ignatiusparochie.nl

