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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. Zie bij punt 1.
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
LET OP!
Het rekeningnummer is GEWIJZIGD
ING: NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v.
parochiebestuur Ignatiusparochie, Den Haag.
Vermeld aub duidelijk PAROCHIENIEUWS
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:
Op Aswoensdag wordt het askruisje gegeven
Foto: Internet
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Viering met kinderzegen
Zondag 31 januari is er om 14.30 uur een viering waarvoor alle kinderen die
in het afgelopen jaar gedoopt zijn van harte worden uitgenodigd. Natuurlijk
zijn ook de ouders, de broertjes en zusjes, de opa’s en oma’s en overige parochianen welkom.
Tijdens deze viering wordt aan de ouders het
kaartje met de naam van hun kind, dat sinds de
doop in de doopkapel heeft gehangen, uitgereikt.
Ook ontvangen alle kinderen de zegen.
De viering begint om 14.30 uur. Het kinderkoor
zorgt ervoor dat de viering extra feestelijk wordt.
Na afloop drinken we koffie, thee of limonade met
iets lekkers erbij in de koffiehoek.
Van harte welkom!

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 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 .

5

Personalia
Overleden
Wil van den Maagdenberg – Martini

Huispaaskaarsen
Beste mensen,
De huispaaskaarsen komen er weer aan.
U kunt deze op de zondagen 31 januari, 7, 14, 21 februari na
de Viering achterin de kerk bestellen bij vooruitbetaling.
Er is dit jaar ook een goedkopere ( dus kleinere) versie te
koop.
18 cm. 6 cm. O
25 cm. 6 cm. O
30 cm. 8 cm. O
40 cm. 8 cm. O
60 cm. 8 cm. O
Trees Krans

€ 13, 95
€ 19. 95
€ 25, 95
€ 32, 95
€ 55. 95
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Oriëntatiedag Vronesteyn
Zondag 13 maart van 14.00 – 17.00 uur

Op het woord van de Heer gooien de leerlingen hun netten uit voor de vangst. Jezus
roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet
bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.’
En ze laten alles in de steek om Hem te
volgen. (Lc.5, 10)
Het priesterschap en diaconaat zijn geen
gewone beroepen in onze tijd. Het is een
roeping, je wordt er voor geroepen. Door
wie? Door God. Hij roept.
Ken je dat gevoel, dat de Heer jou roept om
alles neer te leggen en Hem te volgen? Ben
je geraakt door het evangelie van Jezus?
Voel je de liefde van God en wil jij als priester of diaken werken in zijn Kerk?
Kom dan naar de Oriëntatiedag op zondag 13 maart aanstaande.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar, het programma loopt tot 17.00 uur. Je
bent van harte welkom op Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
Informatie en contactgegevens
Meer weten? Neem contact op met rector Walter Broeders of meld je aan via
de e-mail.
Rector Walter Broeders
T: 070-3873804
T: 06 – 27 140 117
E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
Kijk ook eens op:
www.vronesteyn.nl
www.priesterworden.nl
www.diakenworden.nl.

Diaconale

diaconale
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Speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar
Wanneer je dit nummer van Ignatiusnieuws onder ogen krijgt, is M25 allang
weer begonnen.
Op zondag 17 januari hadden de jongeren van M25 een high tea met exgevangenen.
Voor geïnteresseerden vermeld ik een aantal activiteiten die de komende tijd
zullen plaatsvinden en waaraan je mee kunt doen:
Vrijdag 29 januari, 17-21 uur: maaltijd voor daklozen( alleen 14+)
Vrijdag 19 - zaterdag 20 februari: Nacht zonder dak voor vluchtelingen
Zondag 13 maart, 9-13 uur: op bezoek in het ziekenhuis
Zondag 3 april,15-18 uur: voedselbank activiteit
Vrijdag 29 april,17-21 uur: maaltijd voor daklozen( alleen 14+)
Woensdag 4 mei,14-17 uur: dodenherdenking met ouderen
Zondag 15 mei,15-18 uur: verwendag tienermoeders
Zondag 12 juni, 15-18 uur: kledinginzamelingsactie
Zondag 10 juli, 15-18 uur: gezellige seizoensafsluiting.
Info en aanmelden via: www.m25denhaag.nl
Je moet het gewoon een keer doen. Je zult zien: het smaakt naar meer.
Namens M25, Toon Groenewegen
Spreuk:
In soberheid zit veel rijkdom
Inzameling voor de Voedselbank.
Het gaat heel goed! Iedere week komt de Voedselbank zelf alles wat we ingezameld hebben ophalen. Steeds zijn er weer mensen die het een en ander
meebrengen en in de manden achterin de kerk deponeren. De collectanten
brengen de mand naar voren, tegelijk met de collectegelden.
Het is geweldig te horen hoe blij de voedselbank is met onze bijdragen.
Ik heb misschien nog een goede tip voor u:
De grote winkels hebben vaak leuke acties, zoals: 2e gratis of 2 plus 1 gratis,
of 2e voor de halve prijs.
Je denkt wel eens: leuk. Maar ik heb aan 1 genoeg.
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Geen bezwaar, neem die tweede dan gewoon mee voor de voedselbank. Zo
help je anderen op een voordelige manier.
Hartelijk dank voor uw royale giften. Het is jammer dat de voedselbank nodig
is, maar fijn dat wij iets kunnen doen voor die mensen die het hard nodig
hebben.
Steun de PCI
Het bankrekeningnummer van de PCI is:
NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiuspariochie
Elke bijdrage is welkom
De PCI’en fuseren. Een diaconale werkgroep.
De parochies zijn al enige tijd gefuseerd. Binnenkort gaan ook de PCI’en fuseren. Dat is gegaan in goed onderling overleg en het bisdom is akkoord met de
organisatievorm die de huidige PCI’en hebben voorgesteld.
Voor de gehele parochie Maria Sterre der Zee komt er één PCI (Parochiële
Caritas Instelling). In principe zit er vanuit elke lokale geloofsgemeenschap
iemand in het nieuwe bestuur. Wim Verhaar van de Ignatiusgeloofsgemeenschap wordt de secretaris.
Maar het eigenlijke diaconale werk zal toch in de lokale geloofsgemeenschappen moeten gebeuren, want daar kent men elkaar het beste.
Dat betekent dat er ook in onze geloofsgemeenschap een diaconale werkgroep zal komen.
Het zou fijn zijn wanneer dat een nieuwe werkgroep wordt die fris van start
kan gaan. De huidige drie leden van de PCI zitten er al minimaal 15 jaar in.
We zijn bezig om verschillende mensen in onze geloofsgemeenschap te vragen wat zij belangrijk vinden dat een diaconale werkgroep in onze geloofsgemeenschap gaat doen en of ze mensen weten die daaraan zouden willen
bijdragen.
Vragen aan de lezer(es): Vindt u dat het werk van de PCI voldoende bekend
is?
Waar zou de nieuwe werkgroep vooral aandacht aan moeten besteden?
Kent u iemand die u graag in de nieuwe werkgroep zou willen hebben?
Zou u zelf willen meewerken?
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Contact met 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 via de infostand achter in de kerk of via ons e-mailadres: pci.ignatius@rkdenhaag.nl

Adventsactie 2015
Zoals vorige jaren was er in de Ignatiuskerk, op 13 en 20 december, na de
viering van 11.00u, de kerstmarkt.
Dit jaar was de opbrengst bestemd voor een schooltje 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.
Het zag er in de koffiehoek van de Elandstraatkerk weer fleurig uit: een cadeautafel met prijzen voor de loterij, een tweede-handsmarkt met ‘van alles
wat’ en natuurlijk de kerststukjes gemaakt door de MOV-leden en door parochianen, die de groep ieder jaar weer een handje wilen helpen. Bij een aparte stand werden er zelfgemaakte kerstkaarten verkocht!
Koffie is er altijd, maar nu was er ook Glühwein; er was een keuze uit kleine,
hartige hapjes, koekjes en cakes. Alles ging grif ’over de toonbank’: een
gezellige drukte was het, beide zondagen!
Er werd 749,02 euro opgehaald! Dit bedrag is netto. De onkosten, die gemaakt zijn bij het maken van de kerststukjes, wijn, hapjes cakes, kerstkaarten
zijn voor rekening van de mov-groep en haar helpers.
Ook via internet kwam tot Kerstmis 380 euro binnen voor dit goede
adventsdoel.
Dit betekent dat we, met elkaar, 1134 euro kunnen overmaken!
Namens de kinderen: “Hartelijk dank.”
De MOV-groep
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Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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 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 maand februari
31 jan.
31 jan.
7 febr.
14 febr.
21 febr.
28 febr.

Cok van der Helm – in liefde herdacht
Bij gelegenheid van een verjaardag
Cok van der Helm in liefde herdacht
Jan Zonderop
Cok van der Helm in liefde herdacht
Cok van der Helm in liefde herdacht
pater Hans Bijmans
An Timmermans
pater van Vught

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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Vieringen in febr. en maart
Datum/Tijd Viering
3-feb
6-feb
7-feb
10-feb
10-feb
14-feb
17-feb
21-feb
24-feb
28-feb
2-mrt
5-mrt
6-mrt
9-mrt
13-mrt
16-mrt
16-mrt
20-mrt
23-mrt
24-mrt
25-mrt
25-mrt
26-mrt

12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
19:30 Taizéviering
11:00 Eucharistieviering Ad van der Helm
Orgel Ed van Aken en Cantor
12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
19:30 Aswoensdag Start oecumenische vespers
Marijke Witteman
11:00 1e zondag Veertigdagentijd Kinderwoorddienst
Woord- en Communieviering Marijke Witteman Samenzang
12:30 Eucharistieviering Voorganger Nog niet bekend
11:00 2e zondag Veertigdagentijd Gezinsmis Eucharistieviering
Dolf Langerhuizen Marijke Witteman Kinder- en jeugdkoor
12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
11:00 3e zondag Veertigdagentijd Kinderwoorddienst
Eucharistieviering Peter de Ruiter Ignatiuskoor
12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
19:30 Taizéviering
11:00 Zondag Laetare Eucharistieviering Ad van der Helm
Orgel Ed van Aken en Cantor
12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
11:00 5e zondag Veertigdagentijd Kinderwoorddienst
Woord- en Communieviering Ronald van Berkel Samenzang
12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
19:30 H. Joseph Boeteviering Eucharistieviering Ad van der Helm
11:00 Palmzondag Gezinsmis Eucharistieviering
Ad van der Helm Marijke Witteman
12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
19:30 Witte Donderdag Eucharistieviering Peter de Ruiter
15:00 Goede Vrijdag Kruisweg Marijke Witteman
19:30 Goede Vrijdag Kruishulde Dolf Langerhuizen en
Marijke Witteman
19:00 Stille Zaterdag Gezinsviering Ronald van Berkel
Kinder- en jeugdkoor

12
26-mrt 21:30 Stille Zaterdag Paaswake Eucharistieviering
Koos de Rooij en Marijke Witteman
27-mrt 11:00 Pasen Kinderwoorddienst Eucharistieviering Peter de Ruiter
Ignatiuskoor
30-mrt 12:30 Eucharistieviering Dolf Langerhuizen
(wijzigingen voorbehouden)

Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de
priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan
te sporen tot bezinning, boete en bekering. Terwijl de priester het askruisje
zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: 'Gedenk, mens, dat
je stof bent en tot stof zult wederkeren, of 'Bekeer u en leef volgens het
Evangelie'.
Paasvasten
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding
op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen
direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede
Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor
Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en boete, naar analogie
van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn had doorgebracht.
Gedurende de drie laatste dagen van de Veertigdagentijd onthield men zich
volledig van voedsel.
Aanvang Veertigdagentijd
Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast bepaalde Paus Gregorius de
Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen
moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van de zondagen, tot Pasen 40
werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de Grote ving
de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: de Aswoensdag.
Palmtakken
Sinds de 10e eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan
de mis gewijd. Sinds de 14e eeuw wordt de gebruikte as bovendien gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar te ver-
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branden. Die takken waren het teken van overwinning en zegepraal, hun as
verbeeldt juist vernedering en rouw.
Zak en as
Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de Bijbel algemeen
bekend. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij
gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking
'in zak en as zitten'.
Lokale gebruiken
In de regio van Antwerpen wordt er op Aswoensdag traditioneel pruimentaart gegeten,
in Nederland haring (het zogenoemde haringhappen).
Bron: www.kro-ncrv.nl

Nieuws van de Meditatiegroep

Afbeeelding: Intrige (James Ensor)

14
Februari!
Tijd van carnaval, tijd van maskers. Geen enkele kunstenaar was zo gefascineerd door maskers als de Belgische kunstenaar James Ensor. Zijn ouders
hadden, toen Oostende nog het centrum van de wereld was, een klein winkeltje vlak bij de zeedijk waarin ze de hoge gasten allerlei exotische souvenirs
verkochten. Daaronder ook maskers vanuit de hele wereld, van Venetië tot
Japan. Het viel de jonge James meteen op dat sommige mensen wel erg veel
weg hadden van de maskers in de winkel van zijn ouders en dat vele mensen
maskers droegen die, zoals Herman van Veen het ooit verwoordde, tegen
weer en wind bestand zijn.
Jezus roept ons op dat laatste soort maskers, de maskers die wij ons zo vaak
opzetten, af te leggen en oprecht te leven. Wij zijn door God geliefd zoals wij
zijn. Wij hoeven ons niet mooier te maken dan wij zijn. Zijn wij niet het
mooist wanneer wij geen rol hoeven te spelen?
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand om
19.45u, na de oecumenische vesper. U bent van harte welkom.
Christophe Janssens

Lezing: Maria als levend voorbeeld
In het kader van het project “Maria een uitdaging” wordt er voor de derde
keer een lezing gehouden.
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. Het is
een unieke gelegenheid om kennis te maken met de gemeenschap en hun
spiritualiteit.
De lezing duurt een half uur, daarna is er tijd om vragen te stellen.
Waar: Parochiecentrum, Da Costastraat 46.
Wanneer: Dinsdag 16 febr. 2016
Aanvang: 20.00u
Zie ook www.facebook.com/mariaeenuitdaging
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Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 3 jan. werd er de jaarlijkse nieuwjaarsborrel gehouden.
Namens alle medewerkers, bestuursleden en voorgangers
wensen wij u een

Gezegend en Gelukkig 2016
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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 febr. 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.
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
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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)

Bankrekening

NL12 INGB 0000 5879 15
t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie

070 345 99 77

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
48
49
50
51
52

1
2
3

Datum
25 nov.
2 dec.
9 dec.
16 dec.
23 dec.
24 dec.
27 dec.
30 dec.
3 jan.
6 jan.
13 jan.

12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
22.30u
11.00u
12.30u
11.00u
12.30u
12.30u

Collecte
22,22
16,90
20,15
13,20
25,90
1386,87
255,37
21,15
204,99
27,25
20,70

Datum
29 nov.
6 dec.
13 dec.
20 dec.
24 dec.
25 dec.

11.00u
11.00u
11.00u
11.00u
19.00u
11.00u

Collecte

298,42

1 jan.

11.00u

142,56

10 jan.
17 jan.

11.00u
11.00u

250,74
309,80

Collecte opbrengst voor de vluchtelingen
Week 48
€ 26,55
Week 51
€ 69,77
Het Ignatiusnieuws van maart verschijnt op zondag 28 februari.
De kopij hiervoor uiterlijk maandag 22 februari 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

300,32
236,34
322,75
650,94
639,87
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Spreken met een pastor

Pastoraal
Tea
m
Pastoor
D.
Langerhuizen

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
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

