
 
 
 

NR.3 MAART 2017 
 

 
 
 

Ignatiusnieuws is een uitgave van de 

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 
 
  



 

 

2 

 

Bij de voorplaat: 
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Tekening in kleur 

 
2. of via : ignatius@rkdenhaag.nl 

onder vermelding van: “Bezorgen Ignatiusnieuws” 
 

LET OP! 
 

De kosten zijn gewijzigd: € 17,50  
Het rekeningnummer is  

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. ’17 – jan. ’18  
 

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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In de veertigdagentijd lezen we 
verhalen over geloof in het le-
ven. 
De verhalen gaan over Jezus, 
die op weg gaat naar Pasen. 
Maar ook over al die andere 
mensen, die iets van die weg 
meemaken. Ze ontdekken dat 
God een God van leven is. Ook 
als er ziekte is of verdriet, als 
mensen hulp nodig hebben of 
hun hand op houden. 
Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht 
van Pasen zal gaan schijnen. 
 
Op de poster in de kerk is een opkomende zon te zien. De zon is een teken van 
leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schij-
nen. 
Zo heeft God het bedacht in het begin. En zo gaat het steeds weer. 
Op de zon worden iedere zondag verhalen geplakt. Het zijn verhalen waarin 
het licht van Pasen straalt. Ze laten zien hoe mooi en veelkleurig God het leven 
gemaakt heeft. 
Zo wordt de zon een teken van geloof in het leven. 
 
Er is iedere week iets te doen! 
 

- Op de zondagen 5, 12 en 26 maart is er kinderwoorddienst. 
- Op 19 maart is er een gezinsviering. 
- Op 2 april is er kinderwoorddienst. 

Na de viering maken we palmpaasstokken. 

- Op 9 april, Palmzondag, is er een gezinsviering. 

Na de viering brengen de kinderen de palmpaasstokken weg. 
 
Op 15 april, Paaszaterdag, is er om 19.00 uur een Kinderpaaswake. 
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*   M.i.v. de 1e zondag van de vasten wordt in onze gemeenschap niet meer 
onder twee gedaanten gecommuniceerd .  
 Het aantal personen die nù de communie uitreiken aan de parochia-
nen is gehalveerd van zes naar drie. Dit lijkt ons een goede gelegenheid om 
weer, als vanouds, de communie uit te reiken in de zijbeuk, da Costastraat . 
Verschillende parochianen hebben het jammer gevonden, dat dit niet meer 
gebeurde. 
 
*   I.v.m. de Mariabedevaarten: Mevrouw Marlies Klooster is bereid contact-
persoon te zijn in onze gemeenschap. 
 Wanneer U informatie wilt hebben over bedevaarten, kunt U aan 
haar uw vragen stellen. 

 

Kerstmis en Oud/Nieuwjaar zijn pas voorbij of Pasen  
komt al in beeld. Natuurlijk denken we dan ook aan 
de huispaaskaarsen, die besteld kunnen worden. 
Op zondag    5 maart 
                     12 maart 
kunt u me achterin de kerk vinden met het                                                                                           
bestelformulier voor de verschillende afbeeldingen 
en maten.         
 

Trees Krans     (afb. niet waarheidsgetrouw) 

 
 

Overleden 

zuster Jacoba van der Kun 

Peter van Mierlo 

Elisabeth van der Lans - Groenewegen 
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Op het parochiecentrum kwam het droevige bericht binnen van het overlij-
den van zuster Jacoba van der Kun. Zij is jaren (bestuurs)lid geweest van de 
Liturgiegroep Nieuwe Stijl. 
 
Menige zondag was zij in onze kerk aanwezig 
 
Wij herinneren ons haar als een bescheiden iemand met grote inzet voor de 
minder bedeelden. 
 
Moge zij rusten in vrede. 
 

 

Aanmelden kan bij het secretariaat: tel.: 070 364 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    5 maart 13:30u pastor Groenewegen wo 15 febr 20:00u 
za    15 april 19:00u M. Witteman  wo 22 mrt  19:30u 
 
De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:  
Da Costastraat 46 

De actie sparen van DE punten voor pakken koffie voor de Voedselbank gaat 
nog door tot en met 27 maart! 
 
Daarna moeten ze geteld worden en op 28 maart ingeleverd. 
 
Wij zijn heel trots op onze kerkgemeenschap, want wij hebben het gepresteerd 
om vorig jaar 120 pakken koffie op te halen. 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Dit jaar proberen we het vorige jaar te overtreffen! Het zal niet makkelijk zijn 
omdat onze doosjes met punten zo goed als leeg zijn. Maar we hebben vrien-
den en kennissen die wij kunnen vragen of zij nog punten hebben voor onze 
actie voor de voedselbank! Tot nu toe is een deel geteld en komen we al tot 
15 pakken koffie! 
 
Nog even hard doorsparen dus! 
 
DE Zegels kunnen in de rode bus achter in de kerk of in de brievenbus van 
Regentesselaan 79 in Den Haag worden ingeleverd. 
 
Heel veel dank voor jullie grote inzet en hulp namens de klanten van de voed-
selbank en Lions Club Den Haag Pleiades, die mee doet met deze actie voor 
de voedselbank. 
 
 Heel veel dank voor uw hulp en zorg om dit in het eerstvolgende parochieblad 
te zetten. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Alice Olthof 
 

 

Eilanden van hoop in San Salvador 

Dit jaar is het project van vastenactie gericht op de gelijknamige hoofd-

stad van El Salvador: San Salvador. Het gaat om de wijken Apopa en 

Mejicanos. 

 

Het land ligt in Midden-Amerika, grenzend aan Guatemala en Honduras. 

Het ligt ook aan de Stille Oceaan en heeft een tropisch klimaat. Het is 

eigenlijk een heel vruchtbaar land met een tropisch oerwoud, nevelwou-

den,  tropische palmstranden,  maar de geschiedenis is gewelddadig; zo 

ontstond  er een voedingsbodem  voor angst, wantrouwen en steeds meer 

geweld, tot nu toe! 

San Salvador, de hoofdstad, is de meest gewelddadige stad ter wereld. 

Kinderen in de wijken Apopa en Mejicanos kunnen niet zomaar op straat 
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spelen: dat is veel te gevaarlijk vanwege de vuurgevechten tussen de tal-

rijke bendes ’mara’s’  in die stad. Deze mara’s hebben ieder hun eigen 

territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijk volledig. Mensen worden 

bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie wordt  verminkt 

of vermoord. Mensen kunnen ook niet van de éne wijk naar de andere 

verhuizen: ze zijn dan indringers op vreemd terrein. Deze bendes werven 

actief leden onder kinderen en jongeren.  Lidmaatschap zorgt voor ‘res-

pect‘ en geld!   Als de oudere kinderen eenmaal lid worden van zo’n 

bende, dan zijn er twee mogelijkheden:  je belandt in een ziekenhuis of 

in de gevangenis.   

De landelijke vastenactie 2017 heeft de bedoeling om steun te geven aan 

een aantal katholieke organisaties die  ‘eilanden van hoop”  creëren, waar 

kinderen zich veilig kunnen voelen. Eén van die plekken, waar nu kin-

deren ‘onbezorgd’ kunnen spelen, is het jeugdcentrum van ‘de zusters van 

de beschermengel’ in Apopa. In het jeugdcentrum  kunnen de kinderen 

breakdancelessen krijgen, jazzdans,  muzieklessen volgen  enz. Tijdens 

deze lessen leren de kinderen om respectvol  en vreedzaam met elkaar 

om te gaan. Het jeugdcentrum wil nog meer kinderen mogelijkheden bie-

den.  De zusters zouden graag een speeltuintje hebben voor de allerklein-

ste kinderen, zij zouden een moestuin willen starten, waardoor ze groen-

ten en fruit kunnen oogsten.  

Het slaat echt aan en daarom hopen de initiatiefnemers op nog meer plek-

ken in dit  mooie, maar gewelddadige land om de kinderen te laten erva-

ren dat ’’er een leven is’ naast de bendes. Hier is geld voor nodig! 

 

Zondag  4 maart, de eerste zondag van de vasten, krijgt u na de viering,   

informatie over het project, het symbool en de activiteiten.  

Achter in de kerk is er een tentoonstelling over het land,  de stad San 

Salvador, de  geschiedenis en de ‘eilanden van hoop’ 
Schrijft u ook alvast in uw agenda:  

Zondag 26 maart, de vierde zondag van de vasten:   

solidariteitslunch met benefietconcert o.l.v. Tjin en een drankje na 

afloop 

 

U mist dit jaar de carnavalskoffie, maar wij hebben voor een andere 

feestelijke taartverkoop gekozen. Die informatie krijgt u op zondag 

4 maart.  
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De rode bussen: u weet wel, vroeger kreeg je een vastenbusje thuis en 

daar stopte je geld in, dat aan het eind van de week overbleef in de  por-

temonnee omdat je minder gegeten had. Als het Pasen werd, hoorde het 

busje heel zwaar te zijn en de eigenaar een paar pond lichter .....   

Wel die bussen staat er ook weer 6 weken lang..... Het moet een keer 

gezegd worden. Geef gul. De bussen staan bij beide ingangen...”  

        

Project 2017- Eilanden van Hoop 
 

De gezamenlijke kerken haalden voor het adventsproject voor Suri-
name €10.500 op, door de Elandstraatkerk, werd er €1.416,30 opge-
haald. 
 
Er is bericht gekomen uit Suriname: een brief van de vicaris-generaal 
uit Paramaribo die bedankt voor het geld, dat door ons is opgehaald.   
 
Beste mevrouw Oosthoek, 
  
Wat een prachtig nieuws! Het is buitengewoon om zo’n verzoek te heb-
ben mogen ontvangen voor een project voor uw adventsactie, om dan 
in een krachtige samenwerking met ons RKBO in korte tijd een inspire-
rend project in ons binnenland goed en zakelijk beschreven te krijgen, 
het bij jullie te hebben ingediend en dan enige tijd later te mogen ver-
nemen dat de adventsactie zo geslaagd is dat het streefbedrag van 
euro 10.500,- gehaald is! Heel bijzonder! 
   
Met de directeur van het RKBO, mevr. Gloria Power, zal ik verder af-
stemmen over de uitvoering van het project. 
Bedankt voor de gulle gaven en inzet!! 
  
Met vriendelijke groet 
  
Esteban Kross 
Vicaris-generaal 
Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo/Diocese of Paramaribo 
(Bericht ingekort) 
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 Boekenmarkt 
Op 12 maart is er weer een boekenmarkt, er zijn weer 
allerlei verschillende boeken van romans, boeken 
over inspiratie en geloof, kunstboeken, enz. enz. Ook 
zijn er verschillende CD’s. Net als bij de laatste boe-
kenmarkt is de prijs vrij, oftewel “wat u het waard 
vindt”. Let wel: de gehele opbrengst wordt aange-
wend voor het werk van de werkgroep diaconie. 

Daarmee helpen wij mensen die onze steun hard nodig hebben.  
 

Bloemetje van de week:  
Wie wil helpen het bloemetje te bezorgen? 
De bloemetjes moeten ook bezorgd worden en niet altijd is er een kennis van 
de ontvang(st)er aanwezig. Dus waneer u dat af en toe wilt doen, meldt u zich 
dan bij de secretaris van de Werkgroep Diaconie, of bij de sociale infohoek of 
op het mailadres pci.ignatius@rkdenhaag.nl.  
 

Jaarverslag Werkgroep Diaconie 
Het verslag over wat de werkgroep diaconie het afgelopen jaar heeft gedaan 
is weer gereed. Een exemplaar kunt u meenemen bij de sociale infohoek.  
In het jaarverslag komt veel aan de orde, zoals de voedselmanden, de kerst-
pakketten, de individuele hulpverlening, de sociale infohoek, het ondersteu-
nen van organisaties, zoals het straatpastoraat. Ook ondersteunt de werk-
groep sociale activiteiten in de geloofsgemeenschap. Zo betaalt ze het bloe-
metje van de week, maar ook de plantjes in de Goede Week. Verder kunt u 
lezen over de samenwerking binnen de PCI van Maria Sterre der Zee, waar de 
werkgroep deel van uitmaakt.  
 

Diaconale zondag, Wensboom en een stapje verder  
Op de Diaconale Zondag in november was er een wensboom. Er waren meer 
dan 20 wensen, vele daarvan gingen over saamhorigheid. Zoals deze wens:  
Dat de kerk, de parochie, een echte gemeenschap is waar de leden zich thuis 
voelen en vanuit dit gevoel elkaar en anderen willen helpen waar nodig. 
Maar hoe doen we dat? We willen graag voorstellen ontvangen om dit een 
stap dichterbij te brengen. U kunt het mailen naar pci.ignatius@rkdenhaag.nl  
 

diaconale 

mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
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Spreuk 
Geef niet alleen wat je hebt, geef ook wat je bent. 
 
Mattheus 
Dit jaar is er weer de zogeheten Kindermattheus en wel op 9 en 10 april. De rol 
van de werkgroep Diaconie hierbij is: ondersteuning van vervoer voor ouderen 
die deze Mattheus-uitvoering willen bijwonen. Nadere informatie volgt nog.  
 
Verkiezingen en armoede 
Op 14 februari organiseerde de Raad van Kerken in Dudok aan de Hofweg een 
gesprek met een tiental politieke partijen. De deelnemers vertelden door 
welke waarden ze werden gedreven. Een ander onderwerp was armoede. Bis-
schop van der Hende leidde dit thema in. Hij wees er op dat het ene aspect van 
armoede het gebrek aan bepaalde goederen is (zoals voedsel en onderdak). 
Die nood moet zeker worden gelenigd. Maar er is ook een tweede aspect: een 
mens heeft een sociaal netwerk nodig. Een gebrek daaraan is ook onderdeel 
van armoede. Het gaat om de waardigheid van de mens, daarbij hoort ook dat 
hij opgenomen is in de samenleving.      
 
Stilteactie tegen armoede en verrijking 
Elke derde dinsdag van de maand, steeds om 13.00 uur houdt een groepje 
mensen op het Plein voor de Tweede Kamer een stilteactie om zo het tegen-
gaan van armoede onder ogen te brengen. Deze actie is er al meer dan 10 jaar. 
Een gelovige inspiratie ligt eraan ten grondslag. Wanneer het u aanspreekt, 
kunt u zich er zo bij aansluiten. 
 
Contact met de Werkgroep Diaconie 
Wilt u meer weten van de Werkgroep Diaconie, 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: pci.igna-
tius@rkdenhaag.nl 
 
Steun de Werkgroep Diaconie  
Het bankrekeningnummer van de 
werkgroep Diaconie is: 
NL69 INGB 0000 425772  
t.n.v. PCI-Ignatiusparochie 
Elke bijdrage is welkom. 

mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl


 

 

12 

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 woensdag is er een "Dag van Ontmoe-
ting", de kerk is dan open van 10:00 uur tot 
19:30 uur, met om 10.15u het ochtendgebed, 12:30 uur een Eu-
charistievering en om 14:30 een Rozenkransgebed en om 
19.00u het avondgebed.  

 Elke eerste woensdag van de maand om 10 uur is er een viering 
in Huize Op de Laan (Laan van Meerdervoort 112) 

 Elke eerste woensdag van de maand om 19.45u is er de Ignati-
aanse meditatie. 

 Elke eerste zaterdag van de maand is om 19.30u er een Taîzé-
viering 

 
I.v.m. Aswoensdag is de bijeenkomst van de Meditatiegroep verplaatst naar 
woensdag 8 maart om 19.45u. 

 

Citaten van paus Franciscus uit: Hoe mooi zou het zijn. 

Een jezuïet is een persoon met een gedachtegoed dat nooit helemaal af 
is, maar dat gekenmerkt wordt door een ruimheid van denken. 
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Vieringen in maart en april 
Datum   Tijd Viering 
wo 1-mrt-17 19:30 Aswoensdag; pw M. Witteman  
zo 5-mrt-17 11:00 Eucharistie met kinderwoorddienst;  
    Pastor J. Groenewegen  
zo 12-mrt-17 11:00 Woord & Communie; kinderwoorddienst; 
     pw M. Witteman  
zo 19-mrt-17 11:00 Gezinsviering; pw M. Witteman;  

Kinder- en jeugdkoor 
zo 26-mrt-17 11:00 Eucharistie; kinderwoorddienst;  

pater P. de Ruiter SJ; Ignatiuskoor 
zo         2-apr-17 11:00    Eucharistie; Kinderwoorddienst; Jubileum  
    Cantate Domino pastoor Langerhuizen  

Diaken R. van Berkel (ovb) 
wo    5-apr-17             19:30    Boeteviering pastoor Langerhuizen 

pw M. Witteman 
zo         9-apr-17              11:00    Palmzondag; Gezinsviering;  

Woord & Communie; pw M. Witteman 
    kinder- en jeugdkoor 
do      13-apr-17              19:30     Witte donderdag; pater P. de Ruiter SJ;  

Ignatiuskoor 
vr       14-apr-17              15:00     Goede vrijdag; Diaken R. van Berkel (ovb) 
vr       14-apr-17              19:30     Goede vrijdag; pastor J. Groenewegen  

en pw M. Witteman 
za      15-apr-17              19:00     Kinderpaaswake; Gezinsviering   

pastoor D. Langerhuizen; pw M. Witteman 
    kinder- en jeugdkoor 
zo       16-apr-17             11:00     PASEN;  Eucharistie; Kinderwoorddienst;  

pater P. de Ruiter SJ; Ignatiuskoor 
zo       23-apr-17             11:00     2e zo van Pasen; Eucharistie; 

pater P. de Ruiter SJ; Ignatiuskoor 
zo       30-apr-17             11:00     3e zo van Pasen; Eucharistie;  

pastoor D. Langerhuizen; Cantate Domino 
(wijzigingen voorbehouden) 
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Intenties voor de maand maart 

05 maart :  voor de jarige Tjin 
12 maart :  Caroline Blom – Ides 
19 maart :  Willy Goolaerts – Brussee 
27 maart :  pater Minderop 
 
Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in 
het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zo bij de dienstdoende koster in 
de kerk. 
 

 

Dit jaar wordt in onze gemeenschap een Kinderpaaswake gevierd om 19:00 
uur. Dus geen Paaswake op de gebruikelijke tijd van 21:30.  
  
Deze Paaswake is geconcentreerd rondom kinderen, jeugd en volwassenen.  
Het kinderkoor, dat U kent van onze gezinsvieringen zal deze viering begelei-
den. 
 
Omdat de laatste jaren is gebleken, dat de Paaswake die later werd gehou-
den, steeds minder bezet werd, en juist de kinderpaasviering steeds beter  
vertegenwoordigd werd ook door onze ouderen, wordt er dit jaar een vroege 
Paaswake gehouden. 
 
Zó kunnen  geïnteresseerden van andere geloofsgemeenschappen hieraan 
óók deelnemen: met de jonge kinderen naar een echte Paaswake! 
 
Juist, omdat kinderen de geheimzinnige rituelen héél spannend vinden, is het 
de moeite waard op deze wijze samen, jong en oud het grote Paasmysterie 
met elkaar te beleven. 
 
Wij hopen, dat deze "jongerenpaaswake" een succes gaat worden! 



 15 

 
 
Aan het begin van de vasten horen we het verhaal van Jezus die beproefd 
wordt in de woestijn.  Dat is geen toeval.  De liturgie wil ons met beide voeten 
op de grond zetten:  hier begint een tijd die moeite kost, dit is niet iets wat je 
maar half kan meemaken of dat je lichtvoetig kan oppakken.  Het is een tijd 
om jezelf, je keuzes in doen en laten, ja zelfs je levensdoel opnieuw in vraag te 
durven stellen in het licht van Jezus, om op die manier jezelf beter te leren 
kennen en om dichter bij God te kunnen komen.  
De tekst die Mattheus ons aanreikt (Mt.4,1-11)  is niet voor watjes.  Hoe vaak 
kiezen wij niet voor de zachte weg van het heerlijk geurende versgebakken 
brood en gunnen we de stenen niet de miste aandacht?  De harde kanten van 
ons leven leren liefhebben, dat vergt moed.  Hoe vaak niet storten wij ons een 
afgrond van avontuur in, er van uitgaande dat God ons wel zal opvangen?  Ver-
antwoordelijkheid opnemen, dat vergt veel moed.  Hoe vaak niet streven we 
er naar alle koninkrijken van de wereld te bezitten, door de goedkeuring van 
ons doen en laten na te streven van onze medemensen?  Geloven dat Gods 
liefde en vreugde ons zal vervullen wanneer we datgene doen wat noodzake-
lijk is en dat dat voldoende is, dat vergt heel veel moed.     
Wij worden uitgenodigd om met Jezus op stap te gaan.  Hij ging ons voor in de 
woestijn en door af te zien van alle verleidingen leerde Hij zichzelf en de Vader 
beter kennen.   En engelen kwamen Hem hun diensten bewijzen. 

Christophe Janssens 
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Gezocht: Uw verhaal over de kerk! 
 
Er is binnen onze geloofsgemeenschap ontzettend veel kennis beschikbaar 
over de geschiedenis van onze kerk en dat willen we graag vastleggen. De in-
novatiegroep is dan ook op zoek naar mensen die hun verhaal over onze kerk 
voor de camera willen vertellen. Zo ontstaat een beeldarchief, in de eerste 
plaats gewoon om alle kennis en verhalen te bewaren, later wellicht als basis 
voor een film over onze geloofsgemeenschap. 
 
Heeft u interesse? Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via: 
l.flapper@wxs.nl, elkecatharinadejong@gmail.com  of g.vandijk@ymail.com  
 
of spreek ons aan in de kerk 
 
Het Projectbord 
 
Achter in de kerk staat nog steeds het projectbord. Dit bord is voor alle werk-
groepen en kan gebruikt worden voor het ophangen van allerhande materi-
aal. U mag zelf uw materiaal ophangen, wel graag even een mailtje naar 
g.vandijk@ymail.com 

Kom en vervul mijn dag. 
Schenk mij uw Geest, 

Dat in mijn denken, spreken en 
Handelen iets van uw stille 

Aanwezigheid mag doorbreken. 
 

Laat me niet enkel voor mezelf 
leven, maar zoals Jezus 

verbonden met u en 
gegeven aan mensen. 

Naar Ignatius van Loyola. 
Uit de Gerarduskalender uitgegeven door het  
klooster Wittem, te Wittem. 

 

l.flapper@wxs.nl
elkecatharinadejong@gmail.com
mailto:g.vandijk@ymail.com
g.vandijk@ymail.com
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Inspiratie om te leven met “Liefdevolle aandacht”. 
 
In ons dagelijks leven worden we  vele malen verleid tot materiele aandacht. 
Bewust worden van je eigen “zijn” in de wereld raakt onder gesneeuwd. Mer-
ken wij niet hoe God zijn liefdevolle aandacht aan ons geeft? 
Tijdens deze vieringen ervaren we God in ons.: Hij toont zijn volledige aan-
dacht voor ons. Momenten van bezinning kunnen daarbij helpen. 
Is het niet wonderlijk dat we elkaars gebrokenheid ervaren?  Gewoon een 
kaars opsteken en bidden voor…… Als we samen zijn na de dienst zijn er 
echte ontmoetingen. 
Creativiteit in onze geest opent zich spontaan. 
Mogen we dan niet blij zijn en gevuld met de onbegrensde liefde van God en 
naar elkaar? 
 
In de regio Den Haag zijn op verschillende plaatsen Taizé-ontmoetingen. 
Elke vrijdag om 20.00u in de Houtrustkerk  Beeklaan 535 
Elke maandag om 19.30u in de Bethelkapel  Thomas Schwenckestraat 28 
1e zaterdag vd maand om19.30u  Elandstraatkerk    Ignatiusparochie 
Allen van harte welkom. 
 
Ton en Francoise Timmer 
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De parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten gaan samen naar 
Lourdes.! 
 
Met Pastoor D. Langerhuizen en Diaken J. van Adrichem gaan we als RK Den 
Haag met zoveel mogelijk pelgrims naar Lourdes. Dit jaar is dat van 20 t/m 28 
september 2017.  
Een bedevaart is drie reizen in één. Allereerst je eigen reis naar Lourdes en als 
tweede de ontmoeting met mensen, onderweg en in Lourdes. Als derde is de 
ontmoeting met Maria te noemen en door haar, met God, Vader, Zoon en Hei-
lige Geest. Een bedevaart is daardoor méér dan een vakantie.  
Mocht u liever per vliegtuig reizen van 22 t/m 27 september 2017 dan is dat 
ook beperkt mogelijk. Het verblijf en het programma in Lourdes sluiten volle-
dig aan bij deze bedevaart.  
 
In iedere geloofsgemeenschap is er een contactpersoon die u volledig kan in-
formeren. Voor ons is dat Marlies Klooster. 
Ook liggen achter in iedere kerk folders en aanmeldingsformulieren voor u 
klaar. 
 
Er zijn voorlopig 2 informatiebijeenkomsten gepland . 
 
zaterdag 25 maart 10.30 uur ( 10.00 uur inloop ) 
parochiezaal, locatie Emmaus, Leyweg 930, Den Haag 
http://www.rkparochievierevangelisten.nl 
Bus 21-23-25 of tram 9 
en  
zaterdag 22 april 10.30 uur ( 10.00 uur inloop ) 
Marlotkerk, Bloklanderplein 15, 2594 CK, Den Haag 
http://www.rkdenhaag.nl 
Gratis parkeren of bus 24-43 van af Den Haag CS 
 
We hopen u op een van deze dagen te mogen ontmoeten. 
Cisca van der Sluijs 
 
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag 06 283 27 388 
cisca.vandersluijs@gmail.com 

http://www.rkparochievierevangelisten.nl/
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:cisca.vandersluijs@gmail.com
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naar Lourdes voelt als herboren zijn. 
Negen dagen onderweg zijn, de dagelijkse zorgen thuis laten en de dingen 
delen die je wilt delen met medepelgrims, zijn ingrediënten voor een ont-
spannen thuis komen. Een bedevaart naar Lourdes biedt echter meer dan 
dat. Je verlangens, pijnen en verdriet in het leven mag je er toevertrouwen 
aan Maria. Als je haar vraagt om jouw voorspreekster bij God te zijn, en je op 
Maria’s gebed en op Gods barmhartigheid vertrouwt, kun je in Lourdes veel 
ballast achterlaten en voelt het als herboren als je weer thuis bent.  
Ervaar het zelf door van 20 tot en met 29 september mee te gaan met de ge-
zamenlijke Lourdesbedevaart van parochie Maria Sterre der Zee en parochie 
de Vier Evangelisten. Kom vrijblijvend naar één van onze informatiebijeen-
komsten: zie het artikel van de werkgroep Bedevaarten. 
Meer informatie en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de contact-
persoon van uw geloofsgemeenschap:  
 
Marlies Klooster   
070 362 22 71  
kloosterranke@planet.nl  
 
 

 
 

Wat? Alweer een Mariatentoonstelling in onze kerk?  Neen, dit jaar pakt het 
Catharijneconvent in Utrecht uit met een grootse tentoonstelling over de moe-
der aller moeders.  Naast een prachtige tentoonstelling, die nog tot eind au-
gustus te bezichtigen is, zijn er tal van lezingen en activiteiten.  Alle informatie 
vind je op de website van het museum.   
https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/maria/ 
 
Christophe Janssens 

mailto:kloosterranke@planet.nl
https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/maria/
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Op dinsdag 7 februari  gaf onze organist Ed van Aken een lezing over muziek 
en liturgie in de katholieke kerk.  Hierbij een korte samenvatting. 
Ed legde aan de hand van concrete voorbeelden, ofwel zelf spelend op de pi-
ano ofwel door muziekfragmenten op het wereldwijde net, hoe muziek en li-
turgie met elkaar verweven zijn.  Hij legde ook uit dat muziek geen wiskunde 
is en dus eeuwig en onveranderlijk.  Integendeel, muziek wordt sociaal be-
paald.  Verandert de samenleving, dan verandert ook de beleving van muziek.  
Anders dan taal heeft muziek te maken met emotie, is muziek niet in woorden 
te vatten en is de vorm waarin het gebracht wordt essentieel.  In Nederland 
werd muziek nooit erg hoog gewaardeerd.  Er werd wel altijd veel gemusi-
ceerd, maar dat was telkens iets wat je er bij deed.  Anders dan in andere lan-
den is er in Nederland nooit een echte hofcultuur geweest waar de vorst 
(graaf, koning of keizer) zijn stempel drukte op het culturele leven.    
In een historisch overzicht legde Ed uit hoe de Schola Cantorum (toen letterlijk: 
koorscholen) na de twaalfde eeuw uitgroeiden tot kapittelscholen die zich 
steeds meer gingen specialiseren en losmaken van het volk.  Vanaf de 15de 
eeuw werd er vaak meerstemmig gezongen, iets wat voor ongeschoolde zan-
gers onmogelijk is om mee te zingen. Tussen 1857 en 1960 was zingen een 
verplicht vak op school, waardoor een groot deel van de bevolking een goede 
kennis had van muziek.  Na 1960 nam de aandacht voor muziek in het onder-
wijs af.  
In de kerkmuziek zie je een min of meer parallelle evolutie. Door de afname 
van de kennis van het Latijn raakte het gewone volk vervreemd van de kerkge-
zangen, die in een taal stonden die ze niet meer machtig waren: het Latijn.   Na 
het Concilie van Trente (1545-1563) krijgt muziek de overhand in de Mis.  De 
vieringen verschillen haast niet meer van concerten.  Zo schrijft Cesar Frank  
rond 1860 een prachtig Gloria… dat maar liefst 15 minuten duurt.  Het volk in 
de kerk kan er ademloos naar luisteren.  Het Tweede Vaticaans Concilie (1963) 
wil het volk meer betrekken bij de viering en dus ook bij de muziek.  Er wordt 
volop geëxperimenteerd, met wisselend succes.    Grootste verandering is mis-
schien wel de invoering van de volkstaal.  In de lage landen schrijven mensen 
als Huub Oosterhuis een heel nieuw repertoire.   
Ook vandaag wordt er nog steeds nieuwe religieuze muziek gemaakt.  Bij de 
grote namen van vandaag hoort onder andere Arvo Pärt, die onlangs zijn 80ste 
verjaardag vierde.         
Christophe Janssens 
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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: 
     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 

Ellie van Rooij 
Nico de Groot 
Dolf van der Sluijs 

 
Contactpersonen   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
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Autovervoer     
Rita van Santen        070 364 33 78 

 
Zieken- en Ouderengroep    070 325 25 87 
 Angelique de Groot 
 
Doopbewijzen:     
Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs, of tele-
fonisch op vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het parochiecentrum / secreta-
riaat 
 
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.  nieuws (maand) 
 
Bankrekening  NL12 INGB 0000 5879 15  

t.n.v. Kerkbijdrage  parochie  
          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 het 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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Week Datum   Collecte    Datum   Collecte  

3 18 jan.  12.30u 9,10  22 jan. 11.00u 252,45 

4 25 jan. 12.30u 9,40  29 jan. 11.00u 324,22 

5 1 febr. 12.30u 11,70  5 febr. 11.00u 201,11 

6 8 febr. 12.30u 11,80  12 febr. 11.00u 139,00 

7 15 febr. 12.30u 12,67  19 febr. 11.00u 315,25 

        

        

        

LET OP! LET OP!  GEWIJZIGDE INLEVERDAG!! 

Het Ignatiusnieuws van april verschijnt op zondag 26 maart. 

De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 17 maart  12.00 uur inleveren bij voor-
keur per e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage op  

ignatius@rkdenhaag.nl 

of liever: pdesilva@ziggo.nl 

of op het parochiecentrum: Da Costastraat 46 bij de receptie. 

Vermeld duidelijk t.a.v. Ignatiusnieuws (maand) 

De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bij-
dragen te wijzigen of te weigeren. Bij drastische wijzigingen of weigeren 
van een aangeleverde bijdrage wordt contact opgenomen met de inzen-
der. 

Vragen of opmerkingen kunt mailen naar: ignatius@rkdenhaag.nl 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pdesilva@ziggo.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 

 

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 
beschikbaar: 
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

