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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
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Aan alle kinderen en hun ouders
20 maart is het Palmzondag. Veel kinderen maken dan een palmpaasstok.
Ook wij gaan een palmpaasstok maken.
Dat willen we doen op zondagmiddag 13 maart na de viering om half een.
Voor een palmpaasstok heb je nodig:
twee stokken, die je thuis alvast aan elkaar gemaakt hebt,
crêpepapier en papier om slingers te maken, wat lekkers, pinda’s of wat fruit,
alles wat je zelf leuk vindt om de stok zo mooi mogelijk te versieren,
lijm, een naald, garen en natuurlijk een schaar.
De palmpaasstok kun je dan meenemen naar de viering op Palmzondag, 20
maart.
Je krijgt van ons een palmtakje en een haantje.
Voor alle dingen die aan de palmpaasstok hangen
moet je zelf zorgen.
De palmpaasstokken krijgen een speciale plaats in de
kerk.
Na de viering brengen we de palmpaasstokken naar
Huize Op de Laan.
Ook de ouders lopen dan met ons mee.
De mensen die daar wonen zullen er heel blij mee zijn!
De viering op Palmzondag begint om 11.00 uur.
Komen jullie ook?
Ouders zijn ook van harte welkom!
Pastor Marijke Witteman
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Met de kinderen op weg naar Pasen
In de Veertigdagentijd gaan we “Stap voor stap” op weg naar Pasen.
Het is een weg die begint in de woestijn en eindigt in een tuin.
Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen.
Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met
mensen meegaat. Onderweg wordt het donker, maar we zien ook lichtpuntjes die de weg naar Pasen wijzen.
De verhalen die we onderweg tegenkomen zien we in de kerk op zeven posters.
Voor de kinderen is er een klein reisgidsje met de verhalen.
Voor elke week is er een opdracht. Zo kom je steeds dichter bij Pasen!
Er is iedere week iets te doen!
Op de zondagen 14 februari, 28 februari en 6 maart is er kinderwoorddienst.
Op 21 februari is er een gezinsviering.
Op 13 maart is er kinderwoorddienst.
Na de viering maken we palmpaasstokken. Zie het artikel hiervoor.
Op 20 maart, Palmzondag, is er een gezinsviering.
Na de viering brengen de kinderen de palmpaasstokken weg.
Op 26 maart, Paaszaterdag, is er om 19.00 uur een gezinsviering.

Komen jullie ook?
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Doopvieringen
Vóór de zomer zijn er nog twee doopvieringen in onze kerk:
Zondag 17 april om 13.00 uur voorganger: pastoor D. Langerhuizen
Voorbereiding: dinsdag 5 april om 20.00 uur in het Parochiecentrum.
Zondag 29 mei om 13.30 uur voorganger: pastor M. Witteman
Voorbereiding: dinsdag 26 april om 20.00 uur in het Parochiecentrum.
Aanmelden kan bij het secretariaat: tel.: 364 99 26
of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen

Jaar van de Barmhartigheid
Nevenstaande afbeelding is ook te koop als pin
(speld). Nadere info volgt bij de mededelingen na
de viering.
Wie heeft belangstelling?
Al enig keren heb ik hier geschreven over de behoefte
in de Ignatius om het vrijwilligersbestand op peil te
houden en te verjongen. Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt van de
behoefte aan vrijwilligers. Daar kwam uit, dat veel werkgroepen het wel redden met het bestaande bestand, maar dat er ook behoefte bestaat aan nieuw
(jonger)-bloed.
Zo is er bij de werkgroep bijzondere vieringen behoefte aan iemand die zich
wil inwerken op het voorbereiden van vieringen en het maken van de boekjes
daarvoor.
Als U belangstelling hiervoor heeft, kunt U zich voor informatie wenden tot
Mevrouw Trees Krans of tot ondergetekende.
Corrie Versluijs
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Dank aan medeparochianen.
Graag wil ik allen bedanken, die in het afgelopen halfjaar mij een kaart of
brief toestuurden ter bemoediging of als teken van medeleven.
In augustus 2015 jl werd ik getroffen door een licht herseninfarct en vervolgens geconfronteerd met een ongeneeslijk kankerproces. Aanvankelijk bleef
onzeker hoeveel kans ik had op enig herstel. Maar door revalidatie en medicatie, die aansloeg, ziet het ernaar uit, dat ik voorlopig en in redelijk goede
doen nog een tijdje mag blijven rondlopen op moeder Aarde. En ik ben zover
dat ik nu regelmatig op woensdag onze Kerk aan de Elandstraat kan bezoeken. Dat doet mij goed en ik gedenk U allen, die met mij meeleefden.
Met vertrouwen in onze nabije God en in elkaar durf ik de toekomst aan.
Hartelijk dank voor uw medeleven en oprechte groeten van
pater Kees van Haasteren.

Lieve mensen, gulle gevers!
Namens de cliënten van de voedselbank van de Tenierstraat wil ik jullie hartelijk danken voor het geven van de Douwe Egberts waardepunten die jullie
en jullie vrienden/kennissen in de bus achter in de kerk hebben gedaan. Het
was een geweldig resultaat!
Voor al jullie punten hebben we 200 pakken koffie aan de voedselbank van
de Tenierstraat kunnen geven. Natuurlijk heeft DE er wat extra bij gedaan,
maar zonder jullie hulp hadden we nooit zoveel kunnen ophalen.
Heel veel dank.
Wij drinken er zondags een lekker bakkie koffie op met dank aan alle gevers
die aan ons gedacht hebben.
Hartelijke groeten,
Alice
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Oriëntatie dag 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
Oriëntatie dag 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.
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Diaconale

diaconale

“Waar wij vasten, worden anderen gevoed”
Onder dit motto nodigt de bisschop alle parochies in het bisdom uit om gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de voedselbank in de omgeving
van de parochie.
Voedselbank
Opvallend was een actie voor inzameling van
DE punten. Dat heeft geresulteerd in een gift
van 200 pakken voor de voedselbank. In dit
geval speciaal voor de voedselbank van het
MOC. Een woord van dank voor de gehele
organisatie aan mevrouw Alice Olthof.
Spreuk:
Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.
Straatpastoraat
Net als vorig jaar heeft het straatpastoraat ook dit jaar de waarderingsprijs van
de gemeente Den Haag ontvangen. Deze maatschappelijke waardering is voor
de vrijwilligers van het straatpastoraat zeker op zijn plaats. In totaal zetten per
jaar meer dan 100 mensen zich actief in, waarvan velen op regelmatige basis.
Zij werken mee aan het voorbereiden van de vrijdagse maaltijden, het bedienen, afwassen en opruimen en het zorgen voor een gastvrije ontvangst. Daarnaast zijn er altijd weer mensen bereid voor extra klussen, zoals bijvoorbeeld
het inrichten en opruimen van de 'herberg' in de Kersttijd. Het straatpastoraat
is trots op- en blij met haar toegewijde vrijwilligers en zal het toegekende
geldbedrag graag op een leuke en passende manier aan hen besteden.
(overgenomen van de website van het straatpastoraat)
Vluchtelingen
In onze wijk merk je weinig van vluchtelingen. In het Bezuidenhout staat het
voormalige ministerie van Sociale Zaken dat fungeert als opvangplek.
De protestantse kerken organiseren daar vlakbij een informatieavond over de
hulp aan de vluchtelingen uit Syrië en Irak over alles wat Kerk in Actie doet,
zowel in Syrië en Irak als in Libanon en Jordanië en langs de vluchtroutes in
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Europa. De avond is op maandag 29 februari 2016 om 20.00 uur in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.
Debatavond over de wijk
Op 1 maart is er een politiek debat met gemeenteraadsleden over onderwerpen
die de wijk betreffen. Het begint om 19.30 in de Groene Eland, Elandstraat
88A.
Welkom PCI Maria Sterre der Zee.
PCI-Ignatius is voortaan Werkgroep Diaconie
De fusie tot één PCI ging sneller dan verwacht. De bisschop heeft blijkbaar
meteen na ontvangst van de fusiedocumenten zijn handtekening gezet en de
fusie met een klein stukje terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in laten
gaan. Daarmee is de PCI Maria Sterre der Zee een feit. De PCI van de Ignatiusgeloofsgemeenschap is daarmee geen PCI meer, ze wordt een Werkgroep
Diaconie met voorlopig nog de zelfde personen.
Contact met de Werkgroep Diaconie
Wilt u meer weten van de Werkgroep Diaconie (voorheen PCI Ignatiusgeloofsgemeenschap), hebt u een hulpvraag of kent u iemand die zorg nodig
heeft? Neem gerust contact op met de werkgroep. Dat kan via de infostand
achter in de kerk of via ons e-mailadres dat ongewijzigd is:
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Steun de Werkgroep Diaconie (voorheen PCI)
Het bankrekeningnummer van de werkgroep Diaconie is ongewijzigd:
NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie
Elke bijdrage is welkom
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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.
Elke 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 maart
6 maart :
13 maart :
20 maart :

Michiel Krans
voor de jarige Tjin
pater Jacques Mulders
pater Jacques van Weert

Paaswake en Pasen :
Piet Huisman
Koos en Marie van den Goorbergh
Daan van den Goorbergh
Jan Straathof

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 maart en april
Datum/Tijd Viering
2-mrt 12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen
5-mrt 19:30 Taizéviering
6-mrt 11:00 Zondag Laetare Kinderwoorddienst Eucharistieviering
A. van der Helm Orgel Ed van Aken en Cantor
9-mrt 12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen
13-mrt 11:00 5e zondag Veertigdagentijd Kinderwoorddienst
Woord- en Communieviering diaken R. van Berkel Samenzang
16-mrt 12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen
16-mrt 19:30 Boeteviering Eucharistieviering A. van der Helm
20-mrt 11:00 Palmzondag Gezinsmis Eucharistieviering
A. van der Helm en pastor M. Witteman
23-mrt 12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen
24-mrt 19:30 Witte Donderdag Eucharistieviering pater P. de Ruiter
25-mrt 15:00 Goede Vrijdag Kruisweg pastor M. Witteman
25-mrt 19:30 Goede Vrijdag Kruishulde D. Langerhuizen en
Marijke Witteman
26-mrt 19:00 Stille Zaterdag Gezinsviering diaken R. van Berkel
Kinder- en jeugdkoor
26-mrt 21:30 Stille Zaterdag Paaswake Eucharistieviering
Pater K. de Rooij en pastor M. Witteman
27-mrt 11:00 Pasen Kinderwoorddienst Eucharistieviering Pater de Ruiter
Ignatiuskoor
30-mrt 12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen
2-apr
3-apr
6-apr
10-apr
13-apr
17-apr
17-apr
20-apr

19:30 Taizéviering
11:00 Beloken Pasen Eucharistieviering pater Y. Asa svd
Orgel Ed van Aken en Cantor
12:30 Eucharistieviering Voorganger Nog niet bekend
11:00 3e zondag van Pasen Kinderwoorddienst
Eucharistieviering A. van der Helm Samenzang
12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen
11:00 4e zondag van Pasen Gezinsviering Woord- en Communieviering pastor M. Witteman Kinder- en jeugdkoor
13:00 Doopviering D. Langerhuizen
12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen >>

14
24-apr 11:00 5e zondag van Pasen Eucharistieviering
Pater de Ruiter Ignatiuskoor
27-apr 12:30 Eucharistieviering D. Langerhuizen
(wijzigingen voorbehouden)

Bericht van het kinder- en jeugdkoor
Jas aanhouden!
Ondanks de kapotte verwarming was het toch een gezellige repetitie.
We hopen wel dat de verwarming snel gemaakt wordt!
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Nieuws van de Meditatiegroep

Afbeelding: Jezus in Gethsemani (www.jesus.fr)

De viering van Goede Vrijdag heft iets heel bijzonder over zich. Niets is zoals
het gebruikelijk is. De kerk is niet versiert, maar juist soberder gemaakt. Er
wordt geen communie uitgereikt, er is geen groot dankgebed. De viering
eindigt zonder zegen. Geen “Gaat nu allen heen in vrede” of geen “Moge Hij
die almachtig is in Liefde u bewaren”.
Op geen enkel moment tijdens het kerkelijk jaar voelen we Jezus’ eenzaamheid in de Hof van Olijven sterker. Maar juist door op dat moment in de Kerk
stilletjes aanwezig te zijn, is het een van de meest uitgelezen momenten om
Hem nabij te weten.
Ook op andere momenten in het kerkelijk jaar is het goed om Jezus’ nabijheid
op te zoeken en in te gaan op Zijn vraag om 1 uur met hem te waken. Ook
daarom komt de meditatiegroep samen, iedere eerste woensdag van de
maand, om 19.45u. U bent van harte welkom.
Opgelet! Omwille van de dodenherdenking is de meditatie van mei verplaatst naar 11 mei.
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Sepulchrum Domini:
Het Heilig Graf een kunsthistorisch fenomeen.

Op veler verzoek organiseert de Stichting Culturele Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere wederom een lezing, gegeven door kunsthistoricus Martijn Pieters.
Aan het begin van de 15de eeuw verschijnen er in kerken in Noord- en Midden-Europa steeds vaker grote groepen beeldhouwwerken van steen, hout of
terracotta, die de graflegging van Christus verbeelden. Zij getuigen van de
toenemende passiedevotie in de late Middeleeuwen, waarbij het immense
lijden van Christus welhaast voelbaar verbeeld moest worden.
Soms bevinden deze sculptuurgroepen zich zelfs in een kleine centraalbouw,
die de Heilige Grafkerk in Jeruzalem moet imiteren, of in een aparte kapel,
die in de kerk werd gebouwd. In de St. Bavo in Haarlem en de Oude Kerk in
Amsterdam zijn hier voorbeelden van te vinden. Bovendien werden dergelijke kapellen soms met bijpassende voorstellingen beschilderd.
De financiering en het onderhoud van dergelijke kapellen lag vaak in handen
van een broederschap, die zich door middel van een groepsportret in de kapel profileerde. Van de hand van Jan van Scorel (1495-1562) is een aantal van
dergelijke groepsportretten uit Haarlem en Utrecht overgeleverd.
In de lezing zal aan de hand van verschillende voorbeelden ingegaan worden
op de verschijningsvorm en het gebruik van de Heilige Grafgroepen. >>
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De lezing wordt gehouden op:
Zaterdag 12 maart 2016 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
In de grote zaal van de pastorie. Willemstraat 60 Den Haag.
Halverwege is een kleine pauze met koffie en/of thee.
Toegang gratis. Na afloop kunt u een vrijblijvende bijdrage geven.
Graag van te voren aanmelden via e-mailadres vrienden@stjacobus.nl

BIJBELLEZINGEN IN DE LITURGIE
Een van de vruchten van het Tweede Vaticaans concilie is dat de Bijbel meer
open gegaan is voor katholieken. In het verleden werd met bezorgdheid gekeken wanneer katholieken zelfstandig de Bijbel gingen bestuderen. Nu
wordt dat juist gestimuleerd. Er zijn op veel plaatsen bijbelgroepen ontstaan.
Het pleidooi om meer de Bijbel te lezen heeft ook zijn weerslag op de liturgie.
Het Bijbelrooster voor de eucharistievieringen is flink uitgebreid: er worden
op zondagen drie lezingen voorgesteld en in een rooster van drie jaar, komt
vrijwel het geheel van de vier evangelisten aan bod en wordt uit alle brieven
van Paulus voorgelezen. Ook het Oude Testament komt uitgebreider aan bod
dan in het verleden.
In de geloofsgemeenschap van Ignatius werd tot nu toe de tweede lezing
meestal achterwege gelaten. Als Pastoraal Team hebben we voorgesteld om
deze lezing voortaan ook te lezen, zodat ook Paulus meer bekend raakt. Omdat hij vaak concrete aanwijzingen geeft voor de christelijke gemeente die hij
schrijft, zijn deze brieven vaak herkenbaar en concreet. Het nodigt ook uit om
de brieven zelf ook meer te lezen. We hopen dat deze extra Bijbellezing allen
zal inspireren.
Pastoraal Team
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Vastenproject 2016: Voldoende te eten voor families in
Katakwi

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk
zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn
de opbrengsten van het land echter veel te laag.
Soms gaan er maanden voorbij dat er geen druppel regen valt en dan weer
regent het extreem hard en langdurig, zodat de grond in een moeras verandert. Mensen lijden honger, kinderen krijgen onvoldoende eten.
Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om beter om te
gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken,
goede pompen, het telen van bepaalde gewassen die tegen dit extreme weer
kunnen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden
de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting
van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen,
kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien, maar in het district Teso moet
de hulp op gang komen.
De landelijke vastenactie richt zich op dit gebied en de Ignatiusparochie doet
graag mee!
Want weet u:
Voor 15 euro kan een boer 15 fruitbomen planten
Voor 30 euro ontvangt hij een zak met zaden
Voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten
Voor 150 euro kan een groep boeren een voet aangestuurde irrigatiepomp
kopen
Voor 500 euro kan een groep vrouwen een cooperatiegroep starten!
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Het moet toch lukken dat wij met elkaar zorgen dat we meerdere pompen
kunnen kopen !
Met die gedachte koos de MOV-groep dit jaar voor het symbool
‘waterdruppel’. Elke waterdruppel is 50 euro en met drie waterdruppels
hebben we al een pomp!
Wilt u meer weten over dit project dan verwijzen we u naar het bord achter
in de kerk en er was een indrukwekkende documentaire te zien op dinsdag 9
februari bij de KRO! Nu te zien op www.vastenactie.nl

Lees
verder>
>>
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Programma:
Zondag 28 februari, 2016: Bingo na de viering.
Voor 1,50 kunt u meedoen. Voor een pomp en ook nog prijs!

Zondag 13 maart, 2016: Solidariteitslunch
Direct na de koffie: Keuze uit verschillende soorten soep: vegetarisch, pikant,
met kip!
Aansluitend om 13.15: Muziek luisteren voor het goede doel
De musici spelen geheel belangeloos de sterren van de hemel om de vastenactie 2016 te steunen!
Er worden composities gespeeld door pianisten en fluitisten. Er wordt gezongen, solo, maar ook zijn er maar liefst 3 koren: het Gemengde koor van de
Antilliaanse kerk; De vocal Group van de Indonesische kerk en ons eigen Ignatiuskoor! Tenslotte zingen we twee liederen samen.
Voor dit evenement zijn er folders uitgedeeld ! Er liggen ook nog folders achter in de kerk
Het kan zijn dat u bij beide evenementen niet aanwezig kan
zijn! Als u toch mee wil doen aan dit goede project dan is er
gedurende de hele vastentijd de grote, rode bus achter in de
kerk.

U kunt ook gireren:

Het gironummer is NL INGB 0000 5879 15 t.b.v. vastenactie 2016
Tot slot: De carnavalskoffie bracht 450 euro op.
Dat betekent 3 waterdruppels en dus: de eerste pomp is er !
De MOV-groep
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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
o.v.v. de reden van uw betaling

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

Collecte opbrengst Ignatius geloofsgemeenschap
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Week
4
5
6
7
8

Datum
20 jan.
27 jan.
3 febr.
10 febr.
17 febr.

12.30u
12.30u
12.30u
12.30u
12.30u

Collecte
16,95
17,65
21,12
67,00
19,50

Datum
24 jan.
31 jan.
7 febr.
14 febr.
21 febr.

Collecte
11.00u
11.00u
11.00u
11.00u
11.00u
11.00u

Het Ignatiusnieuws van april verschijnt op zondag 3 april.
De kopij hiervoor uiterlijk maandag 28 maart 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

290,90
295,67
181,07
301,23
265,72
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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

