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Bij de voorplaat: 
Meimaand Mariamaand. Deze maand de tentoonstelling Maria in de kunst in 

de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

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• 
Website: http://rkdenhaag.nl 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/:%20ignatius@rkdenhaag.nl
http://rkdenhaag.nl/
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Personalia 

     

 
Gedoopt 
Kayley van den Berg 
Annalie Don 
Mase Don 
Jake Nieuw 

Timo van Vliet 

Getrouwd 
Giovanni Gattone en  

Paula Andrea Gano Gomez 

 

Overleden 

Andrea Lamberta Leemeijer 
 

Gevormd 
Patrick dos Santos Correia 
 

  
  

 
Doopvieringen 

 
Vóór de zomer is er nog één doopviering in onze kerk: 
 
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. 

De volgende doopvieringen in onze kerk staan gepland op: 

Datum doopviering Voorganger  Voorbereiding  

zo 4 sept    13:30 Marijke Witteman wo 24 aug 20:00 uur 

zo 30 okt   13:00 Dolf Langerhuizen wo 12 okt 20:00 uur 

zo 27 nov  13:30 Yan Asa SVD  wo 16 nov  20:00 uur 
De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:  

Da Costastraat 46 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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De viering op Pinksteren, 15 mei, zal extra feestelijk zijn! 

 
Tijdens deze viering worden in de Kerk opgenomen: 
Carolaine Bintho 
Alphons Jacobs 
Mike Metz 
Lesley Nieuwenhuijs 
Brigitte Pawiroredjo 
Jennifer Semwell 
Clarien IJlstra 
Zij ontvangen het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie. 
 
Door de Doop wordt in de Kerk opgenomen: 
Macy Veldema, dochtertje van Marcelino Veldema en Brigitte Pawiroredjo 
 
Wij heten hen hartelijk welkom! 
 
 

Huwelijksvoorbereiding 

In de parochie worden stellen voorbereid op hun huwelijk. Tweemaal per jaar 
wordt een cursus steeds door een lid van het pastoraal team geleid. Op deze 
manier leren stellen elkaar kennen en kunnen zij van gedachten wisselen on-
der leiding van leden van het pastoraal team. Lees alles hierover op:  
http://rkdenhaag.nl/huwelijksvoorbereiding-in-het-najaar/ 
 

Vastenactie 2016: Oeganda 

 
In april beloofden wij u dat u  in mei het eindbedrag zou krijgen van de vasten-
actie 2016! 
Dit is het:  

                € 2235,90  
Naast de bedragen die u al kon lezen  in het aprilnummer,   
werd er in de rode bus   totaal  € 471,10  opgehaald 
Op de giro kwam €400 euro binnen. 
Verkoop cd’s concert €80 euro. 
Hartelijk dank ,  de MOV-groep  

http://rkdenhaag.nl/huwelijksvoorbereiding-in-het-najaar/
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Impressies van acti-

viteiten in verband 

met de Vastenactie 

voor Oeganda 

 

 

 

 

 

Voettocht 

 
Vijftiende interkerkelijke jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle zondag 29 mei 
2016 
 
Wat:  
Voettocht van Heenvliet naar Brielle met als doel uit te wisselen over geloven 
Voor wie: jongeren uit alle kerken in de leeftijd van 12 tot 30 jaar 
Waar: tien kilometer wandeling van de Hervormde Kerk van Heenvliet naar de 
Bedevaartskerk in Brielle 
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Wanneer:  
op zondag 29 mei 2016 14.00 uur tot 20.00 uur 
 
Programma:   

- 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet 
- 14.00 uur inleiding over (on)barmhartigheid ten tijde van het 

opkomend protestantisme en nu 
- 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de Brielse Maas 
- 16.00 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in Brielle 
- 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk in Brielle rond het thema: 

Jezus, het gezicht van Gods barmhartigheid 
- 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk 
- 20.00 uur einde  
-  

Kosten:  
Eigen bijdrage van 5 euro per persoon 
 
Thema: Barmhartigheid 
Het thema van het heilig Jaar door Paus Franciscus uitgeroepen heeft niets aan 
actualiteit ingeboet ten opzichte van de meedogenloze strijd tussen katholie-
ken en het opkomend protestantisme in de tijd van Merula en de martelaren 
van Gorcum. Hoe barmhartig zijn wij mensen en christenen van de 21e eeuw? 
Is niet barmhartigheid het kenmerk van ons Godsgeloof? En hoe kunnen wij in 
de harde wereld van vandaag juist dit handelsmerk uitdragen in de ontmoe-
tingen van alledag? Kortom: een thema waar je niet omheen kunt. Dus:  Loop 
je mee….?  
 
Meer weten of je aanmelden: 
Pastor Huub Flohr, 06-52590015 of pastor.flohr@christoffelparochie.nl 
 
PS. Tip: neem een vriend(in) mee uit een andere kerk… 
 

 

  

mailto:pastor.flohr@christoffelparochie.nl
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Diaconale 

 
 
 

Wereldjongerendagen 2016 in Krakau en M25 
Van 17 juli tot 2 augustus worden de Wereldjongerendagen gehouden in Po-
len. 
Ook jongeren van M25 gaan mee. Het worden twee drukke weken waarin veel 
gedaan en beleefd wordt. 
De tocht per bus gaat via Echternach (Luxemburg), Marburg (Duitsland) naar 
Eichstätt. Van daar wordt een excursie gemaakt naar voormalig concentratie-
kamp Dachau. De reis wordt vervolgd naar Praag. Daar komen meerdere groe-
pen jongeren bij elkaar. 
Dan gaat de route verder naar Krakau, waar allerlei activiteiten op het pro-
gramma staan. De laatste dagen zal Paus Franciscus deelnemen met als afslui-
ting de grote Eucharistieviering, geleid door de Paus. 
Na afloop van deze viering zal Franciscus bekendmaken waar de volgende WJD 
zullen plaatsvinden. 
Voor tieners en jongeren van 14 t/m 30 jaar die niet mee kunnen op deze reis 
organiseert het bisdom Rotterdam samen met Breda een thuisblijversweek-
end. Dit weekend vindt plaats van vrijdag 29 t/m zondag 31 juli 2016. Meer 
info hierover volgt nog via www.bisdomrotterdam.nl/wjd 
  
Een bloemetje - aandacht voor elkaar. 
Sinds vorig jaar november wordt iedere week een bloemetje/plantje gebracht 
bij een van onze medeparochianen. De reden kan zijn dat iemand al wat langer 
ziek is, niet meer naar de kerk kan komen, dat er een kindje geboren is of dat 
er een ander bijzonder feest gevierd wordt. 
Het is goed dat we  weten dat we bij elkaar horen en elkaar niet vergeten. 
Bij de mededelingen na de zondagse viering wordt dan ook  meegedeeld naar 
wie het bloemetje gaat.  
Spectaculair? Nee, maar het is een van de manieren om te laten weten dat we 
samen de geloofsgemeenschap vormen en aandacht willen hebben voor el-
kaar. 
Als U dit leest kunt u zelf hieraan meewerken door aandacht te houden voor 
elkaar. Als u iemand een tijdje niet gezien heeft, te informeren of alles goed 
gaat. En, mocht het nodig zijn, door te geven dat extra aandacht gewenst is. 

diaconale 
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Geef dit dan door aan iemand van de Pastoraatgroep. Er is altijd iemand van 
hen aanwezig. 
Of aan iemand van de Werkgroep Diaconie, die ook meestal aanwezig is, ach-
ter in de kerk. 
Laten we letten op elkaar. Het is zo belangrijk dat wij als geloofs-gemeenschap 
bij elkaar blijven. 
 
Spreuk:  
Je geeft maar weinig, als je geeft van je bezit. Alleen wanneer je van jezelf 
geeft, geef je ten volle. 
 
In de sociale infohoek ligt de folder ….. 
“Geld en administratie. Cursus en workshop”. De cursus “Weet wat je be-
steedt” is iets voor u wanner u meer inzicht wilt in uw geldzaken, als rekenin-
gen blijven liggen of wanneer het niet lukt om te sparen. De cursus is gratis en 
bestaat uit 7 lessen. Interesse? De folder ligt dus in de sociale infohoek.  
 
Contact met de Werkgroep Diaconie 
Wilt u meer weten van de Werkgroep Diaconie (voorheen PCI Ignatius geloofs-
gemeenschap), 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 

 

 

 

mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
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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 mei 
   
  1 mei :     de Heer Tanase  Ionita 
                  Riet Meiners - Krans 
 5 mei :     uit dankbaarheid voor 71 jaar vrijheid 
 8 mei :     voor al onze vrijwilligers 
15 mei :    Jan Juffermans en Auguste Juffermans - Habernig 
                  Riek Bom - Lijesen 
                  Gerard Vreeswijk en Leon Vreeswijk 
                  voor Roeland Schuitemaker en sterkte voor zijn familie 
22 mei :    pater Hans Bijmans 
29  mei :   Michiel en Antoinette Krans - van den Heuvel 

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 mei en juni 

Datum  Tijd Viering 

zo    1-mei  11:00 Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen  
Zang: Cantor en Orgel Ed v. Aken 

wo   4-mei  12:30  Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 

wo   4 mei  19:45  Ignatiaanse meditatie 
do   5-mei  11:00 Hemelvaart Eucharistieviering Vg: pater Y. Asa svd 
za    7-mei  19:30 Taizéviering 
zo   8-mei  11:00 Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 

Zang: Samenzang met cantor 
wo  11-mei  12:30  Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 
zo  15-mei  11:00  Pinksteren Eucharistieviering Vg: Pastor A. vd Helm  

   Zang: Ignatiuskoor 
wo  18-mei  12:30  Eucharistieviering Vg: Nog niet bekend 
zo  22-mei  11:00  Drievuldigheidszondag Eucharistieviering  

Vg: pater P. de Ruiter Zang: Ignatiuskoor 
wo  25-mei  12:30 Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 
zo  29-mei  11:00 Sacramentsdag Eucharistieviering  

Vg: Pastoor D. Langerhuizen diaken R. v. Berkel  
Zang: Cantate Domino 

zo  29-mei  13:30 Doopviering pw M. Witteman 
wo 1-jun 12:30 Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 
za 4-jun 19:30 Taizéviering 
zo 5-jun 11:00 Heilig Hart, Eucharistieviering Vg: pater Y. Asa svd, 

   Zang: Cantor en Orgel Ed v. Aken 
wo 8-jun 12:30 Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 
zo 12-jun 11:00 Kinderwoorddienst Woord- en Communieviering  

pw M. Witteman Zang: Samenzang met cantor 
wo 15-jun 12:30 Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 
zo 19-jun 11:00 1e Communie; Gezinsmis Eucharistieviering  

Vg: Pastor A. vd Helm pw M. Witteman  
Zang: Kinder- en jeugdkoor 

wo 22-jun 12:30 Eucharistieviering Vg: Nog niet bekend 
zo 26-jun 11:00 12e zondag Door het jaar Eucharistieviering  

Vg: pater P. de Ruiter Zang: Ignatiuskoor 
wo 29-jun 12:30 Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen 
(wijzigingen voorbehouden) 
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Tentoonstelling Maria een uitdaging 

 
Beeld: M. Middeldorp 

 
Het is zover! Na de viering van 1 mei, die volledig in het teken van Maria staat, 
zal de tentoonstelling “Maria een uitdaging” geopend worden. Uit goede bron 
heb ik vernomen dat Maria zelf die dag ook zal verschijnen.  
 
Zoals u kon lezen in de eerdere nummers van dit blad, werd aan mensen ge-
vraagd een nieuw portret van Maria te maken. In totaal hebben 51 kunste-
naars één of meerdere werken gemaakt, onder hen zowel amateurs als kun-
stenaars. De werken zullen geplaatst worden op de bovengalerij van de kerk.    
 
Er zijn schilderijen te zien, maar ook tekeningen en beelden.  
Na de viering van 1 mei wordt de tentoonstelling officieel geopend. U kan dan 
bij een hapje en een drankje de kunstwerken bewonderen en een deel van de 
kunstenaars ontmoeten. De tentoonstelling zal tot zondag 22 mei iedere zon-
dag, dinsdag en donderdag te bezoeken zijn van 12.00u tot 14.00u. Een deel 
van de kunstwerken wordt te koop aangeboden. 
 
Op zondag 22 mei wordt de tentoonstelling feestelijk afgesloten met een con-
cert (aanvang: 15.00u). 
 
U bent van harte welkom! 
De werkgroep 
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Bedevaart op Hemelvaartsdag 

Op donderdag 5 mei a.s., Hemelvaartsdag, wordt voor de 28e keer de bede-
vaart naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen gelopen. Deze ruïne is 
een restant van de kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is ge-
bouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De kapel werd toegewijd aan 
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. De laatste jaren is de ruïne op deze och-
tend een ontmoetingsplek voor de vroege vogels onder de gelovigen van alle 
katholieke geloofsgemeenschappen in Den Haag. Om 07.00 uur komen de 
groepen vanuit die geloofsgemeenschappen samen bij de ingang van de be-
graafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom de ruïne met liederen 
en gebed. Aansluitend (7.15 uur) wordt in de aula een eucharistieviering ge-
houden. De bedevaart en de eucharistieviering staan dit jaar in het teken van 
het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar is de bisschop van Rotterdam, 
Mgr. Van den Hende, uitgenodigd om aan de bedevaart deel te nemen en voor 
te gaan in de eucharistieviering. Het is nog niet bekend of hij aanwezig zal zijn. 
Op de website van de parochies houden we u op de hoogte. Als u aan de be-
devaart wilt deelnemen, zorg dan dat u op tijd bij uw eigen geloofsgemeen-
schap bent. De vertrektijden zijn als volgt: 
05.30 uur : H.Antonius Abt, Scheveningseweg 233 
05.45 uur : H. Ignatius van Loyola, Elandstraat 194 
05.30 uur : Sint Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65a 
05.30 uur ; Paschalis van Baylon vertrekt vanaf de St Jacobus de Meerdere 
05.45 uur : Emmaus, Leyweg 930 
05.45 uur : H. Martha, Hoefkade 623 
06.00 uur: H. Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4 
06.15 uur: Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4 
06.30 uur : St Agnes , Beeklaan 188 
06.45 uur : H. Titus Brandsma , Kamperfoeliestraat 279 
Zie ook www.stjacobus.nl of www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

 

Zomerkampen Bisdom Rotterdam: inschrijven tot 10 juni 

Al ruim 30 jaar organiseert het Bisdom Rotterdam zomerkampen voor kinderen 
en jongeren. Een week waarin het geloof wordt gedeeld, in een mooie afwisse-
ling tussen sport, spel en inhoud. 

Er worden drie kampen georganiseerd, voor verschillende leeftijden: 

-     Kinderkamp: 8-12 jaar, 

http://www.stjacobus.ie/
http://www.stjacobus.ie/
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
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-     Tienerkamp: 13-14 jaar en 

-     Jongerenkamp: 15-17 jaar  

Elk kamp heeft zijn eigen kleur, maar wat overeenkomt is het katholieke ge-
loof. Dit krijgt de dag door vorm, in het bijzonder tijdens de dagopening en de 
dagsluiting. Tijdens de week is er een viering, die we samen voorbereiden. 
Daarnaast is er veel ruimte voor sport, spel en andere activiteiten. Het thema 
van de zomerkampen is ‘Een tweede kans’. Hierin staat het verhaal van Jona 
centraal. 

De prijs voor het kamp dekt alle kosten: huisvesting, maaltijden, activiteiten. 
Kinderkamp: 10 – 16 juli 2016.  
Het kamp vindt plaats in Gemert en kost € 120,-. 
 
Tienerkamp: 17 – 23 juli 2016.  
Het kamp wordt georganiseerd in Vinkeveen en kost € 130,-. 
Jongerenkamp: 10 – 16 juli 2016.  
Het kamp vindt plaats in Roosendaal en kost € 140,-.  
 
De inschrijving voor de zomerkampen is open tot 10 juni 2016. 
Meer informatie en de folder is te vinden op 
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen, of neem contact op met Fredi Ha-
gedoorn-Timmermans, pastorale dienstverlening Bisdom Rotterdam,  
via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of 010-2815184. 
 
 
Heel veel misboekjes….. 

 
In de sacristie kunt u een grote doos 
zien staan met vele misboekjes: van 
heel vroeger en van nog niet heel lang 
geleden. Misschien vindt u het leuk om 
een kijkje te nemen en zou u er best wat 
willen meenemen. Dat kan tot en met 
eind mei! 

Elke de Jong, namens sector liturgie 
 
 
  

file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
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Wijziging emailadres voor de aanlevering van kopij voor de Web-
site 

Met ingang van heden is de webredactie van de Ignatiuspagina overgedragen 
aan Rick Herrera. 
Het emailadres is: webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl. 
 
Het emailadres voor het Ignatiusnieuws blijft: ignatius@rkdenhaag.nl 
 

 

Fietsen op tweede pinksterdag. 

 
Op maandag 16 mei gaan wij weer fietsen. 
We verzamelen om 10.30 in de kerk, drinken een kopje koffie en starten om 
11 uur. 
Na de groepsfoto voor de kerk vertrekken we voor een gezellige fietstocht. 
Iedereen kan meedoen, want er wordt rustig gereden en regelmatig gestopt. 
De deelname is gratis! Zorg voor je eigen lunchpakket en neem geld mee om 
onderweg zelf je koffie/thee te kunnen betalen. 
We hopen op mooi weer, bij 
extreem slecht weer wordt 
de tocht afgelast.  
 
Bel bij twijfel naar de pastorie 
tussen 10-11 uur 070-
3649926. 
 
De fietscommissie: Liesbeth, 
Nicole, Theo, Nelly, Leo en In-
grid 

  

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Nieuws van de Meditatiegroep 

 
(afbeelding www.lcmnz.org) 

 
Maria zingt Magnificat.  Wij mogen iedere avond van harte met haar meezin-
gen. Want God heeft oog voor ons, ook al lijken wij nietig in de grote stroom 
van de geschiedenis.  God doet grote dingen aan ieder van ons, hiervan getui-
gen vele mensen in de geschiedenis.   
 
Magnificare, dat betekent “groot maken”.  Precies dat is wat God met ons wil 
doen.  Het beste in ons boven halen, opdat dat een licht zou zijn voor de andere 
mensen om ons heen.  Ieder van ons heeft iets unieks in zich dat de moeite 
waard is.  Het is zomaar aan ons gegeven, als een geschenk en als een op-
dracht.   
 
Maria heeft niet éénmaal gezongen, maar zingt nog steeds en hoopt dat wij 
allen dankbaar met haar mee kunnen zingen, voor alles wat we krijgen en ge-
kregen hebben, nu en in het uur van onze dood.   
De meditatiegroep komt in principe samen iedere eerste woensdag van de 
maand om 19.45u, na de vespers.  Opgelet!  De meditatie van mei gaat van-
wege de dodenherdenking niet door op woensdag 4 mei maar wel een week 
later, op 11 mei. 
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Informatie Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 

Secretariaat 
Da Costastraat 46 
2513 RR Den Haag 
070 364 99 26 
Email: ignatius@rkdenhaag.nl 
Website: rkdenhaag.nl  
 
Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur 
 
Kerkgelegenheden: 
OLV Onbevlekt Ontvangen Elandstraat 194 
H. Teresia van Avila  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   pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl 
Corrie Versluijs 
Ellie van Rooij 
Nico de Groot 
Dolf van der Sluijs 

 

Contactpersonen Ignatius geloofsgemeenschap: 

PCI    

Toon Groenewegen   pci.ignatius@rkdenhaag.nl  

  

Ledenadministratie   
Coenraad Vrouwenvelder  ignatius@rkdenhaag.nl  

 

Misintenties:    opgeven bij de dienstdoende koster  

of Trees Krans: ttkrans@ziggo.nl 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
http://www.ignatiusparochie.nl/
mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/octopus.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:teresia.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/pci.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ttkrans@ziggo.nl


 

 

18 

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 pa-
rochiecentrum / secretariaat 
 

Koren    

Ignatiuskoor    
Ellie van Rooij   emvanrooij@gmail.com 

Kinder- en Jeugdkoor:   

Maria voor ’t Hekke   mariavth@hotmail.com 

 

Kosters   Bertus Schmitz, Tinie Kos, Piet Dijkman,  

Peter de Silva, Andrzej Michalski 

  

Communie thuis  Trees Krans  070 345 99 77  

 

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 

 
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 

 

 

file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:emvanrooij@gmail.com
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/mariavth@hotmail.com
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-03/ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
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Collecte opbrengst Ignatius geloofsgemeenschap 

Week Datum   Collecte    Datum   Collecte  

14 30 mrt 12.30u 21,15  3 april 11.00u 211,77 

15 6 april 12.30u 10,50  10 april 11.00u 275,78 

16 13 april 12.30u 13,60  17 april 11.00u 276,27 

17 20 april 12.30u 21.90  24 april 11.00u 320,13 

     24 april Oekraine 130,70 

        

        

        

        

        

        

Het Ignatiusnieuws van juni verschijnt op zondag 29 mei. 

De kopij hiervoor uiterlijk maandag 23 mei  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. 

De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdra-
gen 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 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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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   06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
Parochiesecretariaat 
Mw. T. van der Lubbe 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
Tel: 070 820 98 66 

 

 

Spreken met een pastor 

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal ge-
sprek. 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.  
  
In de kerk van de Ignatiusgeloofsgemeenschap (Elandstraatkerk) is daar be-
schikbaar: 
Pastoraal werker Marijke Witteman  
Tel: 070 820 92 85  
Email: m.witteman@rkdenhaag.nl 
 

file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:y.asa@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/r.vanberkel@rkdenhaag.nl
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2016/Nieuws%202016-04/m.witteman@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/m.witteman@rkdenhaag.nl

