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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 automa-

tisch 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 
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Pastoraal schrijven  
 

  Van liefde die overvloeit 

 

“In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeenschap. 

Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, 

aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt 

van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer ande-

ren de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderschei-

den wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken 

of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 

Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest.” 1 Korintiërs, 

12, 7-15a 

 

Pinksteren is het feest van gaven en talenten, vonken in ons hart gelegd door 

de Schepper en aangeblazen door de Geest. 

Pinksteren is het feest van eenheid in verscheidenheid. Hoe verschillend we 

ook zijn, we spreken die ene taal van geloof, hoop en liefde. 

Pinksteren is het feest van vernieuwing en durf.  

Pinksteren laat zich niet op één manier uitleggen. 

Pinksteren is het feest van iedereen en voor iedereen. 

Feest voor alle gaven en talenten die wij samen hebben en ieder van zichzelf 

heeft. 

Pinksteren is een smeltkroes van talen en talenten. 

Paulus bindt ons op het hart dat geen talent zonder het ander kan. 

Zonder geestkracht, zonder pinksterfeest, zonder dat vuur en die adem van de 

Geest, zal alles stollen en verstenen. 

Alles raakt onder een dikke laag stof, als de Geest niet meer waait. 

 

Wij vragen om de gave van wijsheid, omdat wij open willen staan voor wat 

mensen om ons heen bezielt. 

Wij vragen om de gave van geloof, zodat wij de weg kunnen gaan van Jezus 

Christus. 

Wij vragen om de gave van inzicht, zodat we mensen zien staan die ons nodig 

hebben. 

Wij vragen om de gave van verstand om goed te weten wat waarheid is en 

leugen. 

Wij vragen om de gave van kennis, zodat we al onze talenten goed gebruiken 

voor een betere wereld. 

Wij vragen om de gave van sterkte, zodat we niet vallen en niemand laten 

vallen. 
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Wij vragen om de gave van liefde.... 

 

“Vanuit de diepte tot hoog in de sterren 

overvloeit de liefde. 

 

Alles en allen 

wijdt zij zich toe 

in zorg en aandacht 

liefhebbend ieder 

waar ook op aarde. 

 

Want was het niet zij, 

die de Allerhoogste, 

de Enige, 

een kus gaf, 

de kus van de vrede 

 

Vanuit de diepte tot hoog in de sterren 

overvloeit de liefde.” 
    Jannet Delver, naar Hildegard von Bingen 

 

pastor Marijke Witteman 

 

 
St.lt. .n D.n H..g  Ook in onze kerk! 

 
Op vrijdag 9 mei werd om 10.30 uur in het aandachtscentrum aan de School-

straat 18 een stilte-schildje onthuld. Het stilte-schildje is een initiatief van de 

gezamenlijke binnenstadskerken om op die manier de plekken van stilte in de 

stad onder de aandacht te brengen. Mensen zijn welkom om zich uit de drukte 

van de binnenstad even terug te trekken voor een moment van rust. Kerken, 

kapellen en tuinen zijn stilteplekken die op deze manier hun gastvrijheid onder 

de aandacht willen brengen. Tezamen met een website die ook op 9 mei ge-

lanceerd werd, kan het schildje bewoners en bezoekers van de stad Den Haag 

de weg wijzen naar deze plekken in Den Haag waar stilte gevonden kan wor-

den. U bent van harte welkom.  

www.stilteindenhaag.nl. 

  

http://www.stilteindenhaag.nl/
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Personalia 
 

Gedoopt 

 

Viktor Kowakzyk 

Frans Vreeswijk 

Isabelle Bernoski 

Noor Bernoski 

 

 

Overleden 

 

Hanny van Abeelen 

 
Wij hebben onze Eerste Communie gedaan: 

 

Mickel Amanuel, Enrique Amanuel, Isabelle Bernoski, Dahmairo Haimé, 

Rivano Martha, Valentino Muzo, Isaiah Poterson, Julius Vermeulen, Max 

Vermeulen, Annabelle Winia en Xexsters Marchena. 
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Aankondiging Parochiefeest! 
 

Op zondag 7 september wordt bij ons in de Elandstraatkerk het parochiefeest 

gehouden. 

 

Iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij onze gemeen-

schap is van harte uitgenodigd! 

 

Op het feest kunt u zien en beleven wat onze parochie allemaal te bieden 

heeft.  

Muziek, bezinning, ontmoeting, eten en drinken: het zijn slechts enkele van de 

kernwoorden van deze middag.  

 

Het parochiefeest is een manier om alle actieve parochianen te bedanken voor 

hun betrokkenheid.  

Graag willen op deze middag samen met u in een speelse vorm nadenken over 

hoe we, ook in de toekomst, samen kerk kunnen zijn. 

 

Het parochiefeest wordt aansluitend aan de viering van 11 uur gehouden en 

duurt tot circa 15.30. 

In de komende tijd zult u via het parochienieuws en via de website meer de-

tails over deze middag vernemen. 

 

Natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Uw ideeën en inzet bij de voorbereiding 

en tijdens het feest zijn dan ook zeer welkom.  

Met name nodigen wij mensen uit die het leuk vinden om voor het feest eten 

te maken. 

 

Benieuwd wat u kunt doen? Houd dan de komende tijd de vacaturebank goed 

in de gaten.  

Kijk hiervoor op het bord achter in de kerk of op www.ignatiusparochie.nl 

 

Wij hopen velen van u op weg naar 7 september te mogen ontmoeten. 

 

Samen kunnen we het parochiefeest tot een succes voor onze gemeenschap 

maken! 

 

De werkgroep “Innovatie 2014”. 

  

http://www.ignatiusparochie.nl/
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Taizé 

 
“Het is echt een feest om zoveel jongeren, zoveel verscheidenheid, op de 
heuvel te zien samenkomen. Het wekt in ons de vurige hoop dat het mo-

gelijk is om als mensen in vrede samen te leven.” 
 

Broeder Alois 

 

Kom Heilige Geest 

O Geest van God, die leven om U spreidt, 

Laat hier de kerk niet hopeloos verzanden. 

Gij, die Gods kerk beveiligt wereldwijd, 

Vergeet Uw kerk niet in de lage landen. 

Doe in de jeugd een nieuwe gloed ontstaan, 

Wil op het altaar een nieuw vuur ontsteken 

Voordat de vlam geheel is uitgegaan. 

O Geest van God, laat toch de vurige tongen 

Weer zichtbaar worden boven Christus’ kerk. 

Dan zullen wij, de ouden en de jongen 

Weer blij getuigen van Gods heerlijk werk. 

                                               Enny IJskes-Kooger 

 

Thema van de viering van zaterdag 7 juni aanvang 19.30u 

 

Wondere Dingen zal Hij ons laten zien. 

 

Ton en Françoise  
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Diaconale 
 

 

 

 

 

 

Maak kennis met ATD – Vierde Wereld 

 

De PCI nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een thema-avond 

over ATD Vierde Wereld op dinsdag 3 juni. 

Onze gastheer Niek Tweehuijsen, landelijk coördinator Beweging 

ATD-Vierde Wereld Nederland, zal vertellen over de armsten in onze 

samenleving en hoe zij zich weren tegen armoede en uitsluiting. 

De avond begint om 20:00 uur in het parochiecentrum Da Costastraat 

46 en duurt tot ongeveer 21:30 uur. 

 

Armoede is isolatie, uitgesloten zijn en als mens geen erkenning krij-

gen.  

Bij de Vierde wereld moet je denken aan mensen die van generatie op 

generatie arm zijn. Die zijn er ook in ons land.  

Joseph Wresinki, de oprichter van ATD-Vierde Wereld beschreef de 

impact die dat heeft op mensen. De armsten zeggen het vaak tegen ons: 

"Het grootste ongeluk voor de mens is niet de honger, het is niet het 

ongeletterd zijn, zelfs niet het zonder werk zitten. Het grootste ongeluk 

is te weten dat je niet meetelt, dat je verdriet wordt genegeerd. Het erg-

ste is de minachting van je medemensen. Die minachting plaatst je bui-

ten het recht en daardoor is er niemand verontwaardigd over het leven 

dat je moet leiden. Om die reden worden we niet gezien als mensen die 

hun eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen”. 

 

De Vierde Wereldbeweging Nederland heeft in Wijhe een ontmoetings-

centrum. 

  



 

 

 

10 

 Niek Tweehuijsen 

zegt daarover: De 

mensen die wij op 

ons ontmoetings-

centrum ’t Zwervel 

bij elkaar brengen spreken erg vaak over schaamte: de schaamte voor de 

buurt, de schaamte om te vertellen waarom je het niet redt, de schaamte 

om naar de voedselbank te gaan,… zelfs de schaamte om te vragen wat 

je zou willen weten over de opvoeding van je kinderen. Waarom lukt 

het deze mensen om op ’t Zwervel wel over schaamte te spreken?  

Een moeder zei: “In ons leven overheerst de schaamte, Je voelt je be-

oordeeld, … Bij ATD merk je geen ver- of beoordeling, je bent er ge-

lijkwaardig.” 

De vraag is: Ontmoeten de armsten vandaag de dag mensen die resoluut 

armoede veroordelen en armoede een onrecht vinden of… ontmoeten 

zij mensen die hen betuttelen, hen ver- of beoordelen… en zo hun 

schaamte in stand houden? 

Op plaatsen zoals ’t Zwervel wordt de schaamte overwonnen. Er heerst 

vertrouwen vanuit de overtuiging dat armoede onrecht is en de wereld 

uit moet. Zulke plaatsen willen wij overal maken; plaatsen waar het 

vertrouwen de schaamte overwint en waar echt met de armsten wordt 

samengewerkt 

 

Er is weer een boekenmarkt 

 

Op zondag 1 juni organi-

seert de PCI weer een 

boekenmarkt voor ieder-

een die graag een mooi 

boek tegen een lage prijs 

wil aanschaffen.  

Er is weer een grote keuze 

aan boeken. U kunt na de 

viering weer rondsnuffelen in de PCI stand achter in de kerk. We hopen 

dat u ev. belangstellenden informeert. Hoe meer boeken we kunnen 

verkopen, hoe groter de opbrengst is.  
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De opbrengst komt ten goede aan het werk van de internationale bewe-

ging ATD Vierde Wereld en hun strijd tegen armoede. 

 

Spreuk 

 

Armoede is heel mooi in gedichten, maar kwaad in huis.  

Ze is heel mooi in spreuken en preken, maar heel kwaad in het werke-

lijke leven. 

 

Collectebus 

 

Hebt u de collectebus achter in de kerk gezien? Het geld dat hierin 

wordt ingezameld komt het werk van de PCI ten goede. We hopen dat 

uw gaven een belangrijke bijdrage leveren om de diaconie in onze paro-

chie mogelijk te maken. Kerken spelen een relevante rol aan de onder-

kant van de samenleving door het ondersteunen van mensen in financië-

le nood. Daarnaast worden veel projecten die ten goede komen aan 

mensen in nood door ons mede gefinancierd. 

 

Per giro 

Een gift over maken op de girorekening van de PCI kan ook. Gebruikt u 

dan IBAN nummer NL69 INGB 0000 425772 ten name van PCI-

Ignatiusparochie Den Haag. 

Geeft u bij de omschrijving desgewenst aan waarvoor uw gift bedoeld 

is?  

Hartelijk dank voor uw steun! 

 

Reageren? 

 

Wilt u reageren op de Diaconale of heeft een vraag of opmerking voor 

de PCI? Dat kan via de heer Toon Groenewegen of per e-mail: 

pci@ignatiusparochie.nl  

mailto:pci@ignatiusparochie.nl
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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 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 15 juni 13:30; Doopviering; Pastor M. Witteman; gedoopt worden:  

Hadewieg Andringa, Sepp van Dijk en Frederique    

Nomes. 
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 

 

 

Misintenties voor de vieringen in juni 

  

1 juni     pater Alfons Grimberg 

              Jan Zonderop 

 8 juni    Jan en Augusta Juffermans 

              overleden familie Ex 
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15 juni   Gerard en Leon Vreeswijk 

22juni    Antonia Krans - van den Heuvel 

              Michiel Krans 

29 juni  Theodora Raymann - van den Heuvel 

  Hanny van Abeelen 

 

 

 

 

 

Vieringen in juli/augustus 

Za 5-jul  19:30  Taizéviering  

Zo 6-jul 11:00 Woord- en communieviering, Kinderwoorddienst 

  Pastor M. Witteman Jenhkakoor  

Zo 13-jul 11:00 Eucharistieviering Pater C. van Haasteren  

samenzang + Cantor  

Zo 20-jul 11:00 Woord- en Communieviering Pastor M. Witteman 

  Samenzang  

Zo 27-jul 11:00 Eucharistieviering Pater P. de Ruiter S.J.  

Ignatiuskoor  

za 2-aug 19:30  Taizéviering  

zo 3-aug 11:00 Woord- en communieviering Pastor R. Akkermans

  Samenzang  

zo 10-aug 11:00 Eucharistieviering Pater C. van Haasteren  

samenzang + Cantor  

zo 17-aug 11:00 Woord- en Communieviering Pastor R. Akkermans

  Samenzang  

zo 24-aug 11:00 Eucharistieviering Pater P. de Ruiter S.J.  

Ignatiuskoor  

zo 31-aug 11:00 Eucharistieviering Pater C. van Haasteren 

  Samenzang 

  

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 dienst-

doende koster in de kerk. 

In de maanden juli en augustus zijn er GEEN gezinsvieringen.  

De laatste kinderwoorddienst vóór de vakantie is op 6 juli. 

De eerstvolgende kinderwoorddienst is op 7 september. 
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Nieuws van de meditatiegroep 

 
(foto: www.indonesiamatters.com) 

 

Mijn petekind vroeg mij eens: ”Zijn alle woorden die op “-en” eindigen en 

geen meervoud zijn, werkwoorden?” Ik antwoorde dat ik dacht van wel. “Dan 

is Pinksteren een werkwoord!” antwoorde ze blij. En gelijk had ze. Pinksteren 

is begeesterd zijn, gepassioneerd, vurig, enthousiast en die vreugde delen met 

en doorgeven aan de mensen met wie je dagelijks leeft. Dat kan je bijvoor-

beeld doen door de dingen die je de moeite waard vindt om te doen, met volle 

aandacht en liefde te doen en door dankbaar te zijn voor alles wat je vandaag 

wel gekregen hebt en voor alles wat vandaag wel gelukt is. Door te pinksteren 

begin je vanzelf weer te stralen en komen er weer lichtjes in je ogen.   

Pinksteren werkt aanstekelijk. 

 

Stilstaan bij wat je vandaag van God gekregen hebt kan door te mediteren.  

 

De meditatiegroep komt samen, iedere eerste woensdag van de maand om 

19.45u in de kerk, na de oecumenische vesper. Opgelet: in augustus is er 

zoals gewoonlijk vanwege de vakantie geen meditatie. Aan wie zich in de 

zomermaanden graag meer wil verdiepen in de Ignatiaanse spiritualiteit, raden 

wij van ganser harte de geestelijke oefeningen in de Oude Abdij van Drongen 

aan (zie www.oudeabdij.be). 

 

Christophe Janssens 

 

file:///D:/Temp/zie%20www.oudeabdij.be
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Week Nederlandse Missionaris 
 

De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 

40 missionair werkers zich in voor kwetsbare medemensen. Wij in Nederland 

maken dat mede mogelijk, via de Week Nederlandse Missionaris.  

 

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de Pinksteractie voor de Week Nederlandse 

Missionaris (WNM). Doordat parochianen in heel Nederland elk jaar zo’n 

belangrijke bijdrage leveren aan deze actie, kan de WNM een echte steun zijn 

voor onze missionarissen en voor onze missionair werkers, die met jeugdig 

elan de missionaire traditie voortzetten.  

 

Zij geven veel  

Onze missionarissen en missionair werkers stellen zich met liefde ten dienste 

van anderen. Ze geven veel. Maar ze hebben uw steun nodig. Neem missiona-

ris en priester Matthieu Ham (59). In Brazilië helpt hij onder andere oude 

mensen die leven in armoede. De WNM helpt hem met een vergoeding voor 

noodzakelijke verzekeringen, zorgt voor veiligheidstrainingen en betaalt één 

keer in de drie jaar een ticket naar huis. Of kijk naar het verhaal van Karin 

Swagemakers (26). Zij is tijdelijk uitgezonden naar Peru. Daar leert ze jonge-

ren weerbaar te worden en zo verantwoording te nemen voor hun eigen toe-

komst. Ook zij ontvangt een kleine toelage voor verzekeringen en een ticket 

naar huis. Maar onze bijdrage is niet alleen van financiële aard. Matthieu 

noemt de WNM zijn ruggensteun. En Karin weet dat ze dankzij de WNM een 

bijdrage kan leveren aan het bestrijden van onrecht. Onze steun, via de WNM, 

is hun houvast. 

 

Waar Christus’ gelaat is vervormd 

Ondanks dat de Braziliaanse economie floreert, is er altijd een groep die bui-

ten de boot valt, zegt Matthieu Ham. Hij ziet er een uitdaging in de rijken te 

laten delen met de armen. De opbrengsten uit de zorg voor welgestelde oude-

ren met Alzheimer, dementie en Parkinson, besteedt hij aan de hulp aan oude-

ren die geen zorg in een tehuis kunnen betalen. “Veel zieke ouderen leven in 

grote eenzaamheid: niemand let erop of ze hun medicijnen slikken, te eten 

hebben en zorg krijgen”, vertelt Matthieu. “Voor die mensen opkomen is iets 

moois. Bijbels gezien ligt concreet je roeping dáár waar je ziet dat Christus’ 

gelaat vervormd is.”  

 

Ook Karin Swagemakers wordt gedreven door die strijd tegen ongelijkheid. 

Een groot taboe op seksualiteit en de vaak ongelijkwaardige relaties tussen 

man en vrouw, leiden in Peru tot schrijnende situaties. Karin: “Een meisje dat 
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zwanger is, wordt er meestal direct van school gehaald, omdat ze een slecht 

voorbeeld zou zijn voor anderen. De kans is groot dat ze op straat belandt.” 

Karin verzorgt trainingen om jongeren zelfvertrouwen te geven en duidelijke 

keuzes te maken met het oog op hun toekomst. “Ze leren hoe ze gezonde rela-

ties kunnen aangaan, gebaseerd op eerlijke communicatie en gelijkheid.”  

 

Nederland ‘loopt mee’ op het pad van Matthieu en Karin, in de vorm van de 

steun van ons allen via de Week Nederlandse Missionaris. “Daar ben ik ont-

zettend blij mee”, zegt Karin. “Er is nog zoveel onrecht en er moet nog zoveel 

gebeuren om dat bestrijden. Daar lever ik met hart en ziel mijn bijdrage aan. 

Dat kan, mede dankzij de steun van al die mensen via de Week Nederlandse 

Missionaris.” 

 

Op zondag 8 juni is de opbrengst van de collecte in onze kerk geheel bestemd 

voor de Week Nederlandse Missionaris.  

 

Meer informatie over de WNM vindt u op:  

www.weeknederlandsemissionaris.nl 

 

 

Van de werkgroep “Innovatie 2014” 
 

Parochianen, 

Opnieuw een bericht van de werkgroep “Innovatie 2014”. Deze keer betreft 

het extra schoonmaak werkzaamheden. Niet het reguliere werk, daarin is 

voorzien, maar o.a. het “afstoffen” van de ornamenten, biechtstoelen en de 

kerkbanken en stoelen.  

 

Wij nodigen u daarvoor uit voor vrijdag 6 juni 2014,  aanvang 10.00 uur, Da 

Costastraat 46. 

 

Het is dan ook handig als u stoffers, plumeaus of batterij handstofzuigers 

meebrengt. 

 

Namens de werkgroep “Innovatie 2014”: Nico de Groot 

e-mail: innovatie2014@ignatiusparochie.nl 

telefoon: 070-3252587 

 
  

Oproep voor mevrouw Requena. 
Uw paaskaars ligt op u te wachten 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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Van de werkgroep Bedevaarten. 
 

Op zaterdag 12 juli 2014 wordt de 

Nationale Bedevaart naar Brielle 

gehouden. Een bedevaart waarbij 

geheel Katholiek Den Haag zich gaat 

aansluiten. U kunt mee per bus of per 

fiets. Wij willen namelijk massaal 

aanwezig zijn in de Martelarenkerk 

voor de jaarlijkse herdenking van een 

historische gebeurtenis waarbij men-

sen hun leven gaven voor het geloof. 

Negentien geestelijken zijn er gemar-

teld en opgehangen omdat ze weiger-

den hun geloof in de H. Eucharistie 

en hun trouw aan de Paus op te ge-

ven. De City-Brielle-City is een inspi-

rerende bedevaart, voor de fietsers 

bovendien een sportieve uitdaging, voor allen vooral een zoektocht naar het 

geloof van de martelaren. Deze bedevaart is bedoeld om het eigen geloof te 

versterken. Wij hebben elkaar nodig. Wij dragen elkaar zoals ook de martela-

ren elkaar bemoedigd hebben. De geestelijke leiding van de fietstocht is in 

handen van pastoor (bisschoppelijk vicaris) A. van der Helm.  

 

In Brielle 

Bisschop J.H.J. van den Hende is hoofdcelebrant tijdens de plechtige Eucha-

ristieviering van 11.00u in de Martelarenkerk. Hij zal ons bemoedigend toe-

spreken na afsluiting van het themajaar Daden van Liefde, een vervolg in ons 

bisdom op  het wereldwijde Jaar van het Geloof.  

Na de viering is er  een lunchpauze met koffie. Voor een gemeenschappelijke 

eettafel en stoelen wordt gezorgd. In de middag is er gelegenheid tot biechten 

en rozenkransgebed. Om 14:00u begint de Kruisweg in de Ommegang rond 

het Martelveld. Als afsluiting is er om 15:00u een vesperviering, processie en 

pelgrimszegen. Rond 16:00u verzamelen we voor de terugtocht.  

 

Ben je nog jong? 

Voor de jongere bedevaartgangers zal dit jaar meer gerichte aandacht worden 

gegeven binnen het bedevaart programma. Zo zal er een ‘parallelprogramma’ 

zijn tijdens het rozenkrans bidden. De bisschop geeft  dan catechese.  
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Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook ge-

denktekenen gekregen:  

- de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein),  

- de zalige Karl Leisner en  

- de zalige Titus Brandsma.  

Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede We-

reldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’. 

 

In gebed zullen onze gedachten ook uitgaan naar pater Frans van der Lugt, de 

Nederlandse jezuïet die dit jaar door onbekenden op koelbloedige wijze in 

Syrië werd vermoord.  

 

Route en vertrektijden 

De bus vertrekt om 09:15u bij de Emmauskerk, op de hoek Maartensdijk-

laan/Fluitenbergstraat, en haalt daarna rond 09:30u de deelnemers op bij de St. 

Jacobuskerk in de Parkstraat. Diaken Philip van Ruijven gaat mee als geeste-

lijk leider. We verwachten rond 17:30 terug te zijn in Den Haag.  

De fietsers verzamelen naar keuze om 06.45u op het kerkplein van de H. Ja-

cobuskerk of om 07:00u op het kerkplein van  de Emmauskerk (Leyweg 930). 

De twee groepen ontmoeten elkaar rond 07:15u in het Zuiderpark waar de 

‘wegzending’ zal plaatsvinden. De route loopt van het Zuiderpark via ’t 

Woudt en Schipluiden naar Maassluis waar we per veerboot oversteken naar 

het eiland Rozenburg en het Heiligdom in Brielle. De terugweg loopt groten-

deels via dezelfde route. Fietsers in leeftijd variërend van 9 tot 83 jaar hebben 

de eerdere tochten meegemaakt. Onderweg worden enkele korte tussenstops 

ingepast met een versnapering. En er gaat een bezemwagen mee.  

Toch blijft de tocht (± 75 km op één dag) voor velen een uitdaging: zorg dus 

voor een degelijke voorbereiding en een goede fiets of e-bike en neem bij 

twijfel de bus.  

 

Deelnamekosten 

De bedevaart is gratis voor fietsers die hun eigen lunch meebrengen, maar 2 x 

€ 1,00 zal worden opgehaald voor de collectieve aankoop van veerbootkaart-

jes. Graag gepast meebrengen. 

De prijs van de busbedevaart (exclusief de lunch) is € 25,- per persoon, voor 

vertrek over te maken op rekening NL34 INGB0000359278 t.n.v.  

R.K.Kerk-bestuur H.Jacobus de Meerdere, Den Haag,  

onder vermelding van ‘Brielle bedevaart’. 
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Meer informatie? 

Raadpleeg de website (www.stjacobus.nl of www.ignatiusparochie.nl ). U 

kunt ook bellen met Kees Nusteling 070-3063811 of met Cisca van der Sluijs 

070-3294927 of werkgroepbedevaarten@ignatiusparochie.nl. 

 

 

Aanmelden: 

 

Via de folder die ligt achter in de kerk op de tafels. 

 

 

Uiterste aanmelddatum 1 juli 2014 
 

 

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 

  

file:///D:/Temp/www.stjacobus.nl
file:///D:/Temp/www.ignatiusparochie.nl
mailto:bedevaarten@ignatiusparochie.nl


 

 

 

20 

Pinksterfietstocht 
 

Op tweede pinksterdag maandag 09 juni, gaan wij weer een fietstocht 

maken.  
 

Wij verzamelen om 10.30 in de koffiehoek van onze kerk en vertrekken om 

11uur, richting Wassenaar. Om 12.30 gaan wij lunchen in de aula van de 

St.Jozefschool.  

 

Wij fietsen via een prachtige route terug naar onze kerk. Onderweg stoppen 

wij bij de Japanse tuin. Er is gelegenheid om een wandeling te maken, in deze 

prachtige tuin. Om 16.30 zijn wij weer terug in de Ignatius kerk.  

 

Het parochiebestuur biedt ons een frisdrankje/borrel en een hapje aan.  

De tocht is ongeveer 40 km en er wordt in een rustig tempo gefietst. Iedereen 

krijgt een route boekje met de beschrijving van de fietsroute. 

 

De kosten zijn: 6 euro p.p. U kunt via het formulier, dat achter in de kerk 

ligt, aangeven dat u mee wilt fietsen. Het formulier en het geld a.u.b. in een 

enveloppe doen. U kunt deze enveloppe afgeven in het parochie centrum:  

Da Costastraat 46, met vermelding pinkster fietstocht! 

Graag uw telefoonnummer vermelden, waarop u bereikbaar bent.  

 

Leo Damen, Theo Janssen, Nicole Disseldorp, Liesbeth Schnaar en Ingrid van 

den Goorbergh  
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Octopus evenementen 
 

 

 

 

 

 

Octopus Evenementen houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van de 

kerkgebouwen voor concerten, lezingen, exposities, recepties of andere cultu-

rele activiteiten. 

 

Locatie: Elandstraatkerk 

 

Voorjaarsconcert Krashna Musika 

Datum: 22 mei 2014 

Aanvang: 20:15 

Locatie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

  

Concert Musica Orkestvereniging 

Datum: 24 mei 2014 

Aanvang: 20:15 

Locatie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

 

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 

 

  

Secretariaat: Da Costastraat 46 

2513 RR Den Haag 

Telefoon: 070-3649926 

www.ignatiusparochie.nl 

octopus@ignatiusparochie.nl 

 

http://www.ignatiusparochie.nl/index.php/octopus.html
http://www.ignatiusparochie.nl/
mailto:octopus@ignatiusparochie.nl
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Maak kennis met  
ATD-Vierde Wereld 

 

 

 
De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld in Nederland, wat is dat, 

wie zijn dat? 

 

De PCI nodigt u uit voor een informatieavond over  

ATD-Vierde Wereld 

 

Waar?  Parochiecentrum – da Costastraat 46 

 

Wanneer? Dinsdag 3 juni om 20:00 uur 

 

Gastspreker: Niek Tweehuijsen, landelijk coördinator van de beweging 

ATD-Vierde Wereld 

 
Iedereen is welkom 
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Collecte opbrengst Ignatiusparochie 

Week Datum   Collecte    Datum   Collecte  

17 23 apr. 12.30u 17,85  27 apr. 11.00u 201,42 

18 30 apr. 12.30u 20,70  4 mei 11.00u 219,81 

19 7 mei 12.30u 19,30  11 mei 11.00u 240,03 

20 14 mei 12.30u 24,10  18 mei 11.00u 436,18 

        

        

        

        

        

Het nieuwsbulletin van Juli/Augustus verschijnt op zondag 29 Juni. 

De kopij hiervoor uiterlijk maandag 23 Juni 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 

 

polski ksiądz: 
S. Trypuc chr.   Tel: 010 4770066 

Beukelsdijk 177  Mob: 06 18190004 

3022 DG Rotterdam  e-mail: s.trypuc@onet.eu 

mailto:nieuws@ignatiusparochie.nl
http://www.ignatiusparochie.nl/images/pdf/data%20nieuwsbulletin.pdf
mailto:nieuws@ignatiusparochie.nl


 

 

 

24 

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:  NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. kerkbijdrage  

Ignatiusparochie 

Parochiebestuur: NL64 INGB 0000 1439 80 t.n.v. parochiebestuur 

Ignatiusparochie (ook voor misintenties) 

Communie thuis: 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 

Ziekenbezoek: Parochianen (of hun familie) die in het ziekenhuis 

liggen of net hebben gelegen kunnen bezoek krij-

gen van iemand van de sector Ziekenbezoek, tel. 

070-325 25 87 

Autodienst: Parochianen die moeilijk ter been zijn en toch 

graag de kerkdienst willen bezoeken, kunnen con-

tact opnemen met  

mw. R. van Santen, tel. 070-364 33 78. 

Doopbewijzen: Via info@ignatiusparochie.nl of telefonisch op 

vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het parochie-

centrum / 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  

 

mailto:marijkewitteman@ignatiusparochie.nl
mailto:info@ignatiusparochie.nl
mailto:info@ignatiusparochie.nl
mailto:bestuur@ignatiusparochie.nl
http://www.ignatiusparochie.nl/

