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Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.
Wilt u het "Ignatiusnieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een
kostendekkende bijdrage van € 15,- per kalenderjaar (voor 10 nummers), kunt
zich abonneren.
Het abonnement op het Ignatiusnieuws wordt NIET automatisch verlengd!
Degenen, die hun abonnement willen houden moeten zich
voor 1 december wéér opgeven:
1. of bij het parochiecentrum, da Costastr. 46 Den Haag,
telefoon 364 99 26
2. of via : ignatius@rkdenhaag.nl
onder vermelding van: “Bezorgen Ignatiusnieuws”
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.’16 – jan. ’17
Parochiecentrum/secretariaat Ignatius geloofsgemeenschap •
Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage
Tel + 31(0) 70 - 36 49 926 •
e-mail ignatius@rkdenhaag.nl•
www.ignatiusparochie.nl

Bij de voorplaat:
De geboorte van Jezus
Foto: Internet
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Beste parochianen,
Het is al bijna een jaar geleden dat we van Ignatiusparochie Ignatius geloofsgemeenschap binnen de parochie van Maria Sterre der Zee werden.
Het is een spannend jaar geweest voor ons allen, andere voorgangers, andere
manieren van vieren. De vertrouwdheid werd soms gemist. Daarbij werd
Pater van Haasteren ziek en moeten we hem op de zondagen missen. Ook
het Jenhkakoor missen we, dat zoveel jaren de vieringen van de eerste zondag van de maand en een aantal feestdagen een speciaal karakter gaf met de
mooie liederen van Oosterhuis. De aanwezigheid van de vaste aanspreekpunten in de persoon van Pastor Witteman en Pater van Haasteren werd minder
vanzelfsprekend. Gelukkig blijft Pater de Ruiter komen op de 4e zondag van
de maand. En, al was het wennen, u bleef de kerk trouw bezoeken.
Als pastoraatgroep en beheercommissie zochten we onze weg in de nieuwe
situatie. We deden ons best zoveel mogelijk van de eigenheid van de Ignatiusparochie in stand te houden. De geslaagde Vastenactie met al zijn activiteiten, de spontane actie van de verkoop van lekker hapjes ten bate van de
vluchtelingen en de actie schoenendoos hielpen daar aan mee. Het volgende
jaar gaan we door met aandacht voor de eigenheid van onze gemeenschap.
De muzikale opluistering van de vieringen van de tweede zondag van de
maand is daar een voorbeeld van. In januari wordt het jaar 2015 geëvalueerd.
Voor vragen en opmerkingen blijven we beschikbaar, u kunt ons altijd aanspreken.
De feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar komen er aan. In de Kerstnachtdienst zal de muziek verzorgd worden door het PAMA koor, uit de Antonius
Abt kerk, een jongerenkoor met een modern repertoire. Ze willen graag in
onze Kerk komen zingen en zijn al volop bezig met voorbereiding en repeteren.
We willen u alvast fijne feestdagen toewensen. We zullen elkaar ongetwijfeld
in de komende tijd ontmoeten bij de verschillende vieringen en zien u graag
op de nieuwjaarsborrel, 3 januari 2016.
Namens de beheercommissie
Yvonne Groenewegen

Namens de pastoraatgroep
Corrie Versluijs
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Eerste Communie en Vormsel in 2016
Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen of gevormd worden?
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden.
Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep
vier en voor het Vormsel voor kinderen van groep acht en de brugklas.
De viering van de Eerste Communie is op 19 juni 2016.
De informatieavond voor de ouders van de communicantjes is op
woensdag 11 november om 20.00 uur in het Parochiecentrum,
Da Costastraat 46.
De viering van het Vormsel is op 22 mei 2016.
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat:
Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of e-mail:
ignatius@rkdenhaag.nl
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl .

Personalia
Gedoopt
Keano Monteira
Fadrianne Marten
Fadreon Marten
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HOE LAAT IS HET?
In de advent is er iedere zondag voor de kinderen iets te doen!
In de verhalen van de advent gaat het vaak over de tijd:
“Toen Herodes koning van Juda was…”, “in de zesde
maand…”, “Toen Quirinius het bewind voerde over Syrië…”
Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus.
Maar is het wel echt “hun” tijd? Of is het tijd voor iets
anders? In de verhalen ontdekken we dat het tijd is voor
het licht, tijd voor een nieuw begin.
Voor ons is het de tijd van Advent, de tijd dat we toeleven naar Kerstmis. Wat
voor tijd is dat precies? En wat hoort daar allemaal bij?
Dat gaan we samen ontdekken.
Zondag 29 november
Zondag 6 december
Zondag 13 december
Zondag 20 december

11.00 uur Tijd om te verwachten;
11.00 uur Tijd om te luisteren;
11.00 uur Tijd om op weg te gaan;
11.00 uur Tijd om te zingen;

kinderwoorddienst
kinderwoorddienst
kinderwoorddienst
gezinsviering

Kerstmis
Donderdag 24 december 19:00 uur
Tweede Kerstdag 12:00 uur

Komen jullie ook?

Tijd voor het licht;
Kerstviering voor de kinderen
Kindje wiegen
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Berichten van de MOV

Actie Amnesty International , 1 november 2015
Net als voorgaande jaren was “Amnesty International “ in onze kerk present
na de viering van 11.00 uur met haar handtekeningenactie voor:

Yang Tongyan
die gevangen zit in de Nanjinggevangenis in de provincie Jiansu.
Hij is medeoprichter van een onafhankelijke democratische partij en heeft
vele artikelen gepubliceerd, ook op websites buiten China, waarin hij oproept
tot vreedzame hervorming. Dit was niet naar de zin van de autoriteiten: hij
kreeg 12 jaar gevangenisstraf. Hij wordt in deze gevangenis zwaar mishandeld en ondanks zijn zwakke gezondheid moet hij 10 uur per dag werken in
een omgeving met giftige gassen.
Yang Tongyan kreeg het aanbod voor vrijlating, wanneer hij de hem ten lasten gelegde misdaden bekent, maar hij weigert!
Amnesty International ondersteunt hem met deze handtekeningenactie.
Alle kaarten die Amnesty bij zich had werden door de kerkgangers ondertekend; daarnaast werd er voor 248,85 euro aan kaarten, pennen, notitieblokjes enz. gekocht. Een goed gebaar om de organisatie te helpen bij haar zinvolle werk.

Adventsactie 2015
Vandaag begint de Advent. U ziet de rode bus weer staan. Alles wat u doneert is voor de actie:
Vluchtelingen Syrië in Libanon
De geloofsgemeenschappen van de H.Jacobus, H.Ignatius en H.Willibrord
willen extra stilstaan bij het lot van de Syrische vluchtelingen die getroffen
worden door geweld, met name onschuldige kinderen. We vragen uw steun
voor een school in een vluchtelingenkamp in Jbeil in Libanon. Deze school
draagt de naam ‘Frans van der Lugt Center’, vernoemd naar de 75-jarige
Nederlandse Jezuïet Frans van der Lugt die in 2014 in het Syrische Homs werd
doodgeschoten. Achter in de kerk kunt u meer over deze actie lezen.
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Voor dit goede doel is er de derde en vierde zondag voor kerstmis weer

kerstmarkt

en wel op

Zondag 13 en 20 december
Er zullen door ons als vanouds kerststukjes gemaakt worden in alle soorten
en maten; er zal een kleine tweede-handsmarkt zijn en een tafel met leuke
prijzen. Degene die het eerste winnende lot heeft, mag het eerste kiezen. En
mocht u niets winnen, niet getreurd: er is koffie, er zijn lekkere hapjes en er
is weer warme Gluhwein!
Heeft u in de kast nog iets staan waarvan u denkt dat dit een leuke prijs zou
zijn voor de loterij of heeft u nog potjes, kandelaars die wij kunnen gebruiken voor onze kerststukjes, of andere snuisterijen voor de tweedehandsmarkt, dan zou het fijn zijn als u deze in het parochiehuis afgeeft of na
de viering van zondag 6 december aan een MOV-lid!

ACTIE SCHOENMAATJES
Wat kunnen de kinderen goed collecteren!
De "doos-"collecte heeft € 215 opgebracht. Daarvan kunnen al onze dozen
worden verstuurd. Geweldig!!
32 goedgevulde
dozen met leuke, nuttige dingen zijn naar
Zevenhuizen
gebracht.
Vandaar gaan
ze naar kinderen, die daar
ontzettend blij
mee zullen zijn.
Zien jullie ook
die toetjes al
voor je?
Hartelijk dank. de commissie SCHOENMAATJES
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Diaconale

Missie en Diaconie kalender 2016 te koop
De kalender voor 2016 komt er aan. De uitvoering van de kalender is vergelijkbaar met de kalender van vorig jaar, gedrukt op mooi dik glad FSC hergebruikt papier.
U zult foto’s zien van koptische christenen in
Egypte, die verloren en opgegeven mensen
met een handicap nieuw uitzicht geven; van
een groep jonge Anglicaanse zusters die hun
handen uit de mouwen steken voor hun omgeving; van de onafhankelijke kerk in de
Filippijnen waar men met steeds moeilijker
weersomstandigheden door de opwarming
van de aarde kampt; ook van een alsmaar sneller groeiende kerk in het land
Mozambique, waar de blijdschap over jong geloof en een nieuwe toekomst
van de foto’s afstraalt.
Dus: veel te zien en te lezen over het Missie en Diaconaatwerk in de wereld.
U kunt de projecten steunen door een kalender te kopen voor 8 euro.
Als u zegt: ik gebruik nooit een kalender, koop hem dan om hem cadeau te
doen. De cadeaumaand komt er aan. U kunt ook 8 euro geven en dat wij de
kalender aan iemand cadeau doen.
In elk geval, alvast hartelijk dank namens al die harde werkers.
De kalender is te verkrijgen bij Toon Groenewegen achter in de kerk.
Kerstpakketten van de parochie
In de maand december wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen op de
kerstvieringen. De PCI stelt voor mensen die leven in eenzaamheid, armoede,
of gehandicapt zijn, tegenslagen ondervinden, enz. een kerstpakket ter beschikking. Wij willen onze solidariteit met deze mensen tonen en hopen dat u
deze mensen aan ons bekend maakt. Geeft u daarom naam en adres op in de
PCI stand? Wij kunnen dan mogelijk namens de
parochie een kerstpakket aanbieden.
Misschien wilt u dan ook in de week voor Kerstmis
een handje helpen bij de bezorging van de kerstpakketten? Uw hulp zal zeer welkom zijn.
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Met uw hulp een volle voedselmand
Wekelijks worden de voedselmanden gevuld met houdbare producten. Het
blijft nodig zolang er in Nederland veel mensen onder de armoedegrens leven.
Veel gezinnen in onze regio hebben een aanvullend voedselpakket nodig om
gezond te kunnen blijven leven.
Wij vinden de inzameling voor de voedselbank zo belangrijk dat we in de zondagse viering tijdens de offerande de
manden naar voren dragen. Daarmee bieden we onze gaven aan.
Met uw hulp gaan er ook deze maand
weer volle manden naar de voedselbank Haaglanden.

Steun de PCI
Het girorekeningnummer van de PCI is:
NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI - Ignatiusparochie.
Elke bijdrage is welkom.

Contact met de Parochiële Caritas Instelling
Wilt u meer weten van de PCI, hebt u een hulpvraag of kent u iemand
die zorg nodig heeft? Neem gerust contact op met de PCI. Dat kan in de
info stand achter in de kerk of via ons e-mailadres:
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Spreuk
Het kleinste gebaar is meer waard dan de beste bedoelingen.
Uitreiking Diaconieprijs 'Brood en Rozen'
Het bisdom Rotterdam heeft voor de vijfde keer de diaconieprijs 'Brood en
Rozen' uitgereikt. Met deze prijs wil het bisdom diaconale activiteiten zichtbaar maken voor een breder publiek en de inzet van diaconale vrijwilligers
erkenning geven. De categorieën dit jaar waren: 'Diaconie dichtbij', 'Diaconie
ver weg' (Missie, Ontwikkeling en Vrede) en de 'Eenzaamheidsbestrijding'.
De PCI was vertegenwoordigd bij de prijsuitreiking, temeer omdat onze
MOV-werkgroep genomineerd was. Zij hadden met het Vastenproject de ge-
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hele parochiegemeenschap enthousiast gekregen om het jongerenproject op de
theeplantages in Sri Lanka te ondersteunen.
De prijs in de categorie 'Diaconie dichtbij' is gegaan naar de werkgroep Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp in Rotterdam. Men zet zich in voor de
ondersteuning van vluchtelingen door het bieden van een luisterend oor, hen
wegwijs te maken in de wijk en het geven van praktische hulp.
In de categorie 'Diaconie ver weg' (MOV) ging de prijs naar de Vastenaktie
voor Benin van de regionale MOV-groep Delflanden. Deze MOV-groep onderhoudt goede contacten met de eigen missionarissen en ontwikkelingswerkers.
De prijs in de categorie 'Eenzaamheidsbestrijding' en de daaraan verbonden wisselbeker is
toegekend aan de Bezoekgroep Sint Jacobsstaf
van de parochiekern Sint Jacobus in Den Haag.
De werkgroep werkt eraan dat de parochie blijft
omzien naar de mensen in de buurt. Maar de
betrokkenheid en de inzet van de vrijwilligers
bij het bezoeken van ouderen en vaak eenzamen
gaat veel verder. De Sint Jacobsstaf is een parochieel initiatief voor de buurt, maar werkt tegelijk samen met een aantal maatschappelijke
organisaties, van wijkcentrum tot Hogeschool.
Hoe verschillend de leefwerelden soms ook
zijn, toch kan er een sterke band groeien tussen
de bezochte en de vrijwilliger.
Voor mensen die willen meedoen aan het bezoeken van mensen in tijden van ziekte, eenzaamheid, ziekenhuisopname,
kunt u contact opnemen met de PCI.

Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:

•

•
•
•

Elke eerste zondag van de maand is er
kinderwoorddienst en elke derde zondag
van de maand een gezinsviering. In de
Advent en de Veertigdagentijd is er ook elke
zondag
kinderwoorddienst
of
een
gezinsviering.
Er is geen kinderwoorddienst in de zomer
vakantie (juli en augustus).
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

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)
Intenties voor de maanden december en januari
6 december:
Jan Juffermans
13 december:
Riet Meiners - Krans
24/25 december:
Gerard en Leon Vreeswijk
Riet Meiners - Krans
Marie en Koos van den Goorbergh
Daan van den Goorbergh
Jan Straathof
Jan en Auguste Juffermans - Habernig
31 december:
voor de parochianen, die we het afgelopen jaar
moesten missen.
Uit dankbaarheid voor het goede dat wij mochten
ontvangen.
1 januari '16:
Om Gods zegen over het komende jaar
10 januari:
Jan Juffermans

17 januari:

Tot welzijn voor onze geloofsgemeenschap

Vieringen in december en januari
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Datum

Tijd

za 5 dec.
zo 6 dec.

19:30;
Taizé
BS
11:00; 2e zo van de Advent; Kinderwoorddienst;
Eucharistieviering;
pastoor D. Langerhuizen;
Orgel: Ed van Aken, Cantor Joost de Ridder
PD
11:00; 3e zo van de Advent; Kinderwoorddienst;
Eucharistieviering;
voorganger n.n.b;
BS
11:00; 4e zo van de Advent; Gezinsviering;
Kinderwoorddienst;
Eucharistieviering; pastor Y. Asa +
pastor M. Witteman; Kinder- en jeugdkoor;
PdS
19:00; Kerstmis;
Gezinsviering;
Kinderkerstviering;
Woordviering;
pastor M. Witteman; PdS
22:30; Kerstmis;
Kerstnachtmis; Eucharistieviering;
pastor Ad van der Helm + pastor R. van Berkel; PaMa-koor
BS + TK
11:00; Kerstmis;
Eucharistieviering;
pater P. de Ruiter S.J.; Ignatiuskoor;
PD
12:00; Kerstmis;
Kindje wiegen; Woorddienst;
pastor M. Witteman; Kinder- en jeugdkoor;
BS
11:00; Eucharistieviering;
pater P. de Ruiter S.J.;
Ignatiuskoor;
TK

zo 13 dec.
zo 20 dec.
do 24 dec.
do 24 dec.
vr 25 dec.
za 26 dec.
zo 27 dec.

Feestdag/Bijzonderheden Viering

koster

vr 1 jan 2016 11:00 Nieuwjaar; voorganger nog niet bekend
zo 3 jan 2016 11:00 Eucharistieviering; voorganger nog niet bekend;
Orgel: Ed van Aken, Cantor Joost de Ridder
zo 10 jan 2016 11:00 Nog geen gegevens bekend
zo 17 jan 2016 11:00 Gezinsviering; voorganger nog niet bekend;
Kinder- en jeugdkoor
zo 24 jan 2016 11:00 Eucharistieviering; pater P. de Ruiter S.J.; Ignatiuskoor
(wijzigingen voorbehouden)

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 dienstdoende koster in de kerk.
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Pater Lodders
Beste mensen,
In september stond op de teletekst van T.V. West een oproep van het
N.I.O.D. (instituut voor oorlogsdocumentatie) dat er gezocht werd naar informatie over mensen, die in de oorlog in het “Oranjehotel” hebben gezeten.
Als oude parochiaan ken ik het verhaal van pater Lodders S.J., die door de
Duitsers werd opgepakt en naar het Oranjehotel werd gebracht, omdat hij
Joodse kinderen had gedoopt. Hij kwam weer vrij, nadat hij een brief had
ondertekend, dat hij geen Jodenkinderen meer zou dopen. Dat gebeurde,
maar het dopen heeft hij wél gedaan.
Ik heb dit aan het N.I.O.D. geschreven en kreeg het volgende antwoord:
"Het verhaal van pater Lodders is inderdaad bij ons bekend. Hij wordt b.v.
ook genoemd in het Gedenkboek van de heer Weber uit 1946. Pater Lodders
zat iets minder dan een maand in het Oranjehotel in 1944."
Ik wil dit verhaal graag delen met andere oud(e) parochianen.
Pater Lodders was een bijzondere pastor.
Trees Krans

Gezocht
Wij zoeken mensen die in ons parochienieuws willen vertellen over wat
ze binnen onze geloofsgemeenschap doen. Bijvoorbeeld hun activiteiten
als vrijwilliger of als betrokken parochiaan.
Heeft
u
interesse,
mail
nieuws@ignatiusparochie.nl

uw

Collecte-opbrengst tbv. de vluchtelingen:
Wk 38 € 65,16

Wk 40 € 16,41

Wk 39 € 26,40

Wk 41 € 45,70

bijdrage

dan

naar
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Nieuws van de Meditatiegroep
Hebben en zijn
Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.
(Ed. Hoornik)
Als straks de Kerstperiode voorbij is, hoe zal jij dan terugkijken? Zal je je
vrienden vertellen welke cadeaus je gekregen hebt, wat je gegeten hebt of je
iets aan de middernachtmis had? Of zal je wat meer zijn wie je ten diepste
bent en zal je dankbaar zijn voor wie je voor anderen mocht zijn? Zal er iets
van de hemel in jou geboren zijn?
De meditatiegroep wenst iedereen een Zalig Kerstfeest en een goede start in
het nieuwe jaar toe!
Volgende bijeenkomsten: woensdag 2 december 2015 en woensdag 6 januari
2016, 19.45u.
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Stella Maris Leerhuis: Achtergronden van Maria

Binnen het kader van het project “Maria, een uitdaging” worden drie lezingen georganiseerd. De lezingen zijn bedoeld voor iedereen die zijn kennis
over Maria wil bijspijkeren. In iedere lezing wordt één bepaald aspect van
Maria belicht.
Iedere lezing duurt een half uurtje, daarna is er uitgebreid de tijd om vragen
te stellen onder het genot van een kopje koffie of thee. De lezingen vinden
telkens plaats in het parochiecentrum van de Ignatiusgemeenschap (Da Costastraat 46, 2513 RR Den Haag). De aanvang is telkens om 20:00u.

Dinsdag 1 december 2015: Maria als Bijbelse vrouw
Iedereen kent wel de verhalen over Maria uit het nieuwe testament. Maar
wat vele mensen niet weten is dat in Maria veel karaktertrekken van andere
Bijbelse vrouwen terugkomen. Zo wordt van Maria wel eens gezegd dat ze
“de nieuwe Eva” is. Maar waar komt dat vandaan en wat wil men daar eigenlijk mee zeggen? En zijn er misschien nog andere voorbeelden te vinden van
vrouwen in het eerste testament die sterk met Maria verbonden zijn? Pastor
Marijke Witteman geeft hier graag meer uitleg over.

Dinsdag 19 januari 2016: Maria als onderwerp van je studie
Jaarlijks verschijnen honderden wetenschappelijke publicaties over Maria.
Wereldwijd wijden wetenschappers hun onderzoek naar haar. Ook in Nederland zijn er theologen die op hoog niveau Maria bestuderen.

18
Marcel Sarot is professor dogmatiek aan de Tilburg School of Theology, een
onderdeel van de universiteit van Tilburg. Hij komt ons graag de grote vraagstukken van het hedendaags theologisch onderzoek naar Maria toelichten.

Dinsdag 16 februari 2016: Maria als levend voorbeeld
Toen de engel Gabriel het aan Maria bekend maakte dat ze zwanger zou
worden en een zoon zou baren, heeft Maria voluit “ja” geantwoord. Ook
vandaag kiezen mensen er voor om voluit “ja” te zeggen tegen God.
Sinds kort is de Boskant bewoond door zusters. Een van hen, Zr. Nadia, wil
graag getuigen hoe zij en haar gemeenschap dit ja-woord vorm geven.

Vuurdoornpark 62, 2724 HG Zoetermeer.
Lions Clubs in Nederland zamelen dit jaar weer DE-punten in voor
de voedselbank.
Ik wil als lid van de Lions Club Den Haag Pleiades er graag aan mee
doen en mijn steentje bijdragen voor de voedselbanken.
De zegels worden per locatie geteld en daarna verzameld bij het centrale verzamelpunt Lions Club Voorburg. Daar worden met een heel
stel leden de zegels gesorteerd en weer geteld. Zo weet elke club hoeveel punten ze verzameld hebben en hoeveel pakken koffie er door de
diverse Lions Clubs zijn opgehaald.
Op een zaterdag in februari worden alle zegels ludiek overhandigd aan
Douwe Egberts. DE neemt de punten in en legt een bepaald percentage bij. Voor elke 500 punten krijgen wij dan als Lions een pak koffie
voor de door ons geselecteerde voedselbank.
De centrale voedselbanken zorgen voor de verdeling over de door de
clubs aangegeven uitdeelposten.

19

Elke Lions club die mee doet mag een uitdeelpunt van de voedselbank
aanwijzen,
Als u of uw vrienden en kennissen nog DE punten ergens in een laatje
hebben liggen, gooi ze niet weg. Denk aan ons!
Achter in de kerk staat een inzamelbus voor deze punten. De punten
worden door Lions Club Den Haag Pleiades geteld voordat wij ze naar
Lions club Voorburg sturen. Hoe meer punten hoe meer pakken koffie
voor de voedselbank.
Help ons de voedselbanken blij te maken met wat extra koffie.
Hartelijk dank namens Lions Club Den Haag Pleiades en de gezinnen
die jullie blij hebben gemaakt.
Alice Olthof
T 070-360 97 53
E Alice@olthof.me
Nieuws van de budgethouder,
In oktober jl. gaf ik u aan binnenkort met ’n herinneringsbrief te komen voor
de reguliere kerkbijdrage 2015 of indien mogelijk voor ’n extra bijdrage.
Zonder de brief af te wachten hebben diversen onder u reeds spontaan gereageerd.
Daar niet alle ingeschreven parochianen wekelijks in de kerk komen en aldus
niet altijd ’t Ignatiusnieuws lezen is de aangekondigde herinneringsbrief alsnog van belang.
Eén dezer dagen ontvangt u de brief in uw brievenbus.
Ook de in 2015 nieuw ingeschreven parochianen zullen ’n brief ontvangen in
de hoop enig steentje te willen bijdragen.
Mocht u de mening zijn toegedaan naar draagkracht of om andere redenen
voldoende te hebben bijgedragen dan mag u de brief als niet verzonden beschouwen.
Mede namens de penningmeester H. van Ruijven, hartelijk dank voor uw
bijdragen.
Harry van Haastert, budgethouder.
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Prijsvraag
Weet u wie dit zijn? Deze foto is wel van even geleden.
Stuur de oplossing vóór 31 januari naar Ignatius@rkdenhaag.nl
Vermeld: oplossing prijsvraag of een briefje in de brievenbus
da Costastraat 46 met op de envelop: prijsvraag.
Onder de goede inzendingen wordt een heerlijke fles wijn
met een speciaal zegel verloot. Commissie PRIJSVRAAG

PARIJS
Zondag 15 november j.l. konden parochianen achter in de kerk een waxinelichtje aansteken en wensen gedachten opschrijven in een gedenkboek. Dit
allebei om stil te staan bij de afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs op 13 november.
Na de Viering hebben 2 parochianen het
altaar-bloemstuk met de wensen en
gedachten naar de Franse ambassade
gebracht en bij al die andere bloemen
neergelegd namens onze gemeenschap.
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Informatie Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola
Secretariaat
Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
070 364 99 26
ignatius@rkdenhaag.nl
www.ignatiusparochie.nl
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur
Kerkgelegenheden:
OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Teresia van Avila

Elandstraat 194
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
Corrie Versluijs
Ellie van Rooij
Nico de Groot
Dolf van der Sluijs

pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

Contactpersonen Ignatius geloofsgemeenschap:
PCI
Toon Groenewegen
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Ledenadministratie
Coenraad Vrouwenvelder
Misintenties:

ignatius@rkdenhaag.nl
opgeven bij de dienstdoende koster
of Trees Krans: 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 telefonisch op vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het
parochiecentrum / secretariaat

Koren
Ignatiuskoor
Ellie van Rooij
Kinder- en Jeugdkoor:
Maria voor ’t Hekke

emvanrooij@gmail.com
mariavth@hotmail.com

Kosters

Bertus Schmitz, Tinie Kos, Piet Dijkman,
Peter de Silva, Andre Michaelski

Communie thuis

Trees Krans

Redactie Ignatiusnieuws

ignatius@rkdenhaag.nl
o.v.v. ignatiusnieuws (maand)

Rekeningenoverzicht
Kerkbijdrage

070 345 99 77

NL12 INGB 0000 5879 15
t.n.v. kerkbijdrage Ignatiusparochie
H. Ignatius (incl. misintenties)
NL64 INGB 0000 1439 80
t.n.v. parochiebestuur Ignatiusparochie

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 pastoraat kunt u een mail sturen naar:
pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
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Collecte opbrengst Ignatius geloofsgemeenschap
Week
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Datum
23 sept
30 sept
7 okt
14 okt
21 okt
28 okt
2 nov
4 nov.
11 nov
18 nov

12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
19.30u
12.30u
12.30u
12.30u

Collecte
12,50
11,50
14,71
15,30
18,30
21,20
178,49
30,90
14,81
17,05

Datum
27 sept
4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov.

11.00u
11.00u
11.00u
11.00u
11.00u
11.00u

Collecte
301,37
193,41
284,97
375,51*
319,45
267,21

8 nov.
15 nov
22 nov

11.00u
11.00u
11.00u

272,71
227,26
261,00

* Tbv Pakistan. Zie elders voor de opbrengst tbv de vluchtelingen.

Het Ignatiusnieuws van februari verschijnt op zondag 24 januari.
De kopij hiervoor uiterlijk maandag 18 januari inleveren bij voorkeur per
e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage op
ignatius@rkdenhaag.nl
Vermeld duidelijk t.a.v. Ignatiusnieuws (maand)
of op het parochiecentrum: Da Costastraat 46.
Bij de receptie.
Kijk voor alle inleverdata op de website:
http://www.ignatiusparochie.nl/
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: ignatius@rkdenhaag.nl
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Spreken met een pastor
De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek. 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.
U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.
In de kerk van de Ignatiusgeloofsgemeenschap (Elandstraatkerk) is daar
beschikbaar:
Pastoraal werker Marijke Witteman
Tel: 070 820 92 85
Email: m.witteman@rkdenhaag.nl
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
Pastoraal Noodnummer

06 838 74 082
06 838 98 041

Parochiesecretariaat
Mw. T. van der Lubbe
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Tel: 070 820 98 66

