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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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LET OP! LET OP!  GEWIJZIGDE INLEVERDAG!! 

In de lijst van inleverdata staat een foute datum voor de maand mei! 
Het Ignatiusnieuws van mei verschijnt op zondag 30 april. 
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag  21 april  12.00 uur inleveren  

Zie achterin dit blad.

Bij de voorplaat: 
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Tekening in kleur 
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In de veertigdagentijd lezen we 
verhalen over geloof in het leven. 
De verhalen gaan over Jezus, die 
op weg gaat naar Pasen. 
Maar ook over al die andere men-
sen, die iets van die weg meema-
ken. Ze ontdekken dat God een 
God van leven is. Ook als er ziekte 
is of verdriet, als mensen hulp no-
dig hebben of hun hand op hou-
den. 
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 2 april is er kinderwoorddienst. 
in aansluiting op de kinderwoorddienst 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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9 april is het Palmzondag. Veel kinderen 
maken dan een palmpaasstok. 
Ook wij gaan een palmpaasstok maken. 
 
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. 
 
Je krijgt van ons een palmtakje en een haantje. 
Voor alle dingen die aan de palmpaasstok hangen moet je zelf zorgen. 
 
De palmpaasstok kun je dan meenemen naar de viering  op  
Palmzondag, 9 april. 
De palmpaasstokken krijgen een speciale plaats in de kerk. 
Na de viering breng je met je ouders de palmpaasstok naar iemand die er 
heel blij mee zal zijn. 
Wij zorgen voor de adressen. 
 
De viering op Palmzondag begint  om 11.00 uur. 
 
Komen jullie ook? 

We maken de palmpaasstokken op zondag 2 april  
in aansluiting op de kinderwoorddienst vanaf 11.45 
uur in het Parochiecentrum. 
Ouders zijn ook van harte welkom! 
 
Tot dan! 

 
pastor Marijke Witteman 
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*   M.i.v. de 1e zondag van de vasten wordt in onze gemeenschap niet meer 
onder twee gedaanten gecommuniceerd .  

Verschillende parochianen vinden het jammer dat deze wijziging is door-

gevoerd. 

* De communie wordt nu uitgereikt door 3 personen, dus ook in de zij-

beuk, da Costastraat .  

*   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. 
 

 

      Overleden 
Jo Overvliet 

Gedoopt 
Selena Nieuw 
Giorgia Ponticorvo 
 
 

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 _______ 

za    15 april 19:00u M. Witteman  wo 22 mrt  19:30u 
zo    28 mei 13:30u D. Langerhuizen wo 17 mei  20:00u 
zo      2 juli 13:30u M. Witteman  wo 14 juni  19:30u 
De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:  
Da Costastraat 46 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Vastenactie 2017   voor de kinderen van San Salvador 
 
Zondag 26 maart  
Na de viering is er de solidariteitslunch. Niet alleen worden er  verschillende 
verse soepen geserveerd, home-made, vegetarisch  of een ouderwetse 
groentesoep met balletjes, maar er zijn ook kleine hapjes, ook Zuid-Ameri-
kaanse,  gemaakt door parochianen. 
  
Direct na de lunch is er een concert, georganiseerd door Tjin: er zijn solisten 
en verschillende koren.   
Aanvang 13.15u. Het concert is gratis en  zal ruim een uur duren.  
Na deze uitvoering   kunnen we nog even napraten in de koffiehoek, waar u 
een drankje wordt aangeboden.  
Als u de kerk verlaat, ziet u iemand met een mandje staan. Voor ‘De kinderen 
van San Salvador’. 
 
 
Zondag 16 april, Pasen 
Na de viering organiseren wij een feestelijke ‘paaskoffie’ met een keuze uit   
vrolijke taarten. De MOV-leden zullen  zorgen voor een paar  lente-paastaar-
ten’, maar in verband met  het aantal kerkgangers, vragen wij  u:  
‘’Wie bakt er ook een taart of cake voor ons goede doel?’ Als u mee wil doen, 
zeg het dan tegen één van de MOV-mensen of bel Elke de Jong 079-3213566,  
zodat wij weten op  hoeveel gebak wij kunnen rekenen.  
 
De MOV-groep 
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Op donderdag 6 april gaan we aan de slag met verlies in het wijkcentrum van 
Stichting Mooi !, Aagje Dekenlaan Den Haag. 
Een avond voor jezelf waar jij op jouw manier mag omgaan met je verlies. Je 
wilt er iets mee doen maar je weet niet wat en hoe ? 
Tijdens deze avond geeft Paul Stolwijk, directeur van het Landelijk Platform 
voor Rouw en Spiritualiteit, aan de hand van creatieve oefeningen je hand-
vatten hoe je met rouw om kan gaan. 
Zijn ervaring is dat vele mensen niet willen / durven praten over het verlies 
van een dierbare.  
Een training rouwbegeleiding waarin gewerkt werd met creatieve vormen, 
tekenen, schilderen, schrijven hebben hem geholpen opnieuw met kracht in 
het leven te gaan. 
Hij wil dit graag met jou delen. 
 
Datum: 6 april 19.00 – 21:00 uur 
Opgave: 
Via: e.beekhuis@stichtingmooi.nl 
 

Dit jaar wordt in onze gemeenschap een Familiepaaswake 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 kinder- en Jeugdkoor, dat U kent van onze gezinsvieringen zal deze vie-
ring begeleiden. 
 
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! 
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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! 
 
 

 
Zondag 23 april 2017 om 16.00 uur herdenken wij de 6 miljoen vermoorde Jo-
den.  
Deze herdenking, die zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4  te 
Den Haag, en staat in het teken van een zin uit het lied 'Japie Groen' van Paul 
van Vliet:  
'Een wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de kampen en de treinen'.  
 
Paul van Vliet zal een toespraak houden, en de kroniek wordt gelezen door 
Leonie Cramwinckel-Bloch. Muzikale medewerking wordt verleend door cha-
zan Ken Gould en een voor de gelegenheid samengesteld octet. Ook leerlingen 
van onder andere het Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage leveren aan 
de bijeenkomst.  
Na afloop van de samenkomst zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods 
Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein. 
 
De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit 
deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrou-
wen dat wij jaar in jaar uit met hen zijn blijven herdenken. Toegang is vrij, re-
gistratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier treft u aan op: 
 
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ 
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag 
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De bron van het geloof 
   
“In ons gebed voltrekt zich een wederzijdse uitwisseling met God: Hij neemt 
zijn intrek bij ons door zijn heilige Geest, en Christus geeft zich aan ons in zijn 
woord en in de sacramenten. Op onze beurt kunnen wij alles wat er in ons 
leeft aan Hem toevertrouwen.” 
Frère Alois, Brief uit Cochabamba 

 

 
 
De Taizé diensten zijn in de Ignatiuskerk Elandstraat Elke 1e Zaterdag van de 
maand. De volgende dienst is op zaterdag 1 april, waar we stil zullen staan bij 
het lijden en weer opstaan in ons leven, zoals Christus ons voorleeft. En dit 
thema is actueel voor de vastentijd. Hoe gaan wij daarmee om in ons leven. 
Van harte welkom,     
Ton en Francoise Timmer 
 
Taizevieringen in Den Haag: 
Elke vrijdag om 20.00u    Houtrustkerk Beeklaan 535 
Elke maandag om 19.30 Kapel Thomas Schwenckstraat. 
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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. 
 
De volgende informatiebijeenkomst is gepland op: 
 
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 te mogen ontmoeten. 
Cisca van der Sluijs 
 
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag 06 283 27 388 
cisca.vandersluijs@gmail.com 

 

 

http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:cisca.vandersluijs@gmail.com


 13 

 
 
Nieuwe werkgroep diaconie 
Tijden zijn aan het veranderen en dus moet ook de wijze waarop we mensen de hel-
pende hand reiken veranderd worden. Een nieuwe situatie vraagt om nieuwe men-
sen met een nieuwe aanpak. 
Diverse keren is gevraagd om vernieuwing van de werkgroep Diaconie.  
Tot nu toe nog geen aanmelding van mensen die zich hiervoor willen inzetten. 
Ondergetekende wil niet wachten en trekt zich terug in de hoop dat er iemand voor 
in de plaats komt. Een nieuw iemand en iemand die jonger is. 
De Geloofsgemeenschap is per definitie een diaconale gemeenschap en het lijkt 
daarom vanzelfsprekend dat er mensen zijn die hieraan willen werken. 
Het is belangrijk werk, maar ook dankbaar werk. Denk er eens serieus over na of het 
niet op uw weg ligt om hier enige tijd aan te besteden. 
Alvast dank voor uw reactie. 
Toon Groenewegen 
 
Matteus 
De uitvoering van de Matteus dit jaar in onze kerk is op maandag 10 april. Er zijn dan 
twee uitvoeringen: een om 11.00 uur en een om 13.30 uur. Ouderen kunnen zich op-
geven bij de Werkgroep Diaconie, mondeling in de infohoek achter in de kerk of per 
mail naar pci.ignatius@rkdenhaag.nl. Het kan ook via een briefje of per telefoon naar 
de receptie van ons parochiecentrum. Wanneer u vervoer nodig hebt, wilt u dat er 
dan meteen bij vermelden. 
 
Spreuk 
Als we elkáár niet helpen, wie dan wel. 

Contact met de Werkgroep Diaconie 
Wilt u meer weten van de Werkgroep Diaconie, hebt u een hulpvraag of kent u ie-
mand 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.ignatius@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. 
 

diaconale 

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

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

 

Intenties voor de maand april 

 2 april   Mevrouw Jo Overvliet       
 9 april   Mevrouw Jo Overvliet 

Pater Minderop 
15 en    Piet Huiisman 
16 april  Marie en Koos van den Goorbergh 
                 Jan Straathof 
            Daan van den Goorbergh 
          Jan en Auguste Juffermans – Habernig 
                Riek Bom – Lijesen 
             Mevrouw Jo Overvliet 
23 april  Willy Goolaerts – Brussee 
                 Mevrouw Jo Overvliet 
30 april   Mevrouw Loof 
               Mevrouw Jo Overvliet 
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Vieringen in april en mei 
Datum  Tijd Viering 
zo         2-apr  11:00    Eucharistie; Kinderwoorddienst; Jubileum  
   Cantate Domino pastoor Langerhuizen  

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

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

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

Ignatiuskoor 
vr       14-apr   15:00    Goede vrijdag; Mw. Klooster 
vr       14-apr     19:30    Goede vrijdag; pastor pw M. Witteman 
za      15-apr  19:00    Familiepaaswake; pastoor D. Langerhuizen;  

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

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

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

pastoor D. Langerhuizen; Cantate Domino 
zo 7 mei,  11:00 Vicaris vd. Helm - samenzang/cantor 
zo        14 mei,  11:00 Diaken van Berkel ovb, samenzang/cantor 
zo        21 mei,  11:00 Pater Asa/Pastor Witteman, Gezinsviering,  

Kinder- en Jeugdkoor 
Do       25 mei,  11:00 Hemelvaart, Pastoor Langerhuizen, samenzang 
Zo        28 mei,  11:00 Pater de Ruiter, Ignatiuskoor. 
(wijzigingen voorbehouden) 

 

 
Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in 
het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zo bij de dienstdoende koster in 
de kerk. 
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twee gespreksavonden: 

Wat je aan je kinderen mee wilt geven!  

Waar opvoeden vroeger iets ‘vanzelfsprekends’ had, het was immers duidelijk 

wat er als ouder en als kind van je werd verwacht, is dat er in onze moderne 

dynamische en veelkleurige samenleving niet eenvoudiger op geworden. 

Jonge ouders moeten hun eigen weg vinden als 

opvoeders in een onoverzichtelijk landschap 

van concurrerende en tegenstrijdige wijshe-

den en richtlijnen en dat vraagt dus ook dat je 

tijd neemt om je een aantal zaken af te vragen. 

Onze twee gespreksavonden kunnen daarbij 

van dienst zijn. Samen twee avonden met an-

dere jonge ouders stilstaan bij wat je wezenlijk 

vindt in de opvoeding. Je wilt je kinderen “wat” 

meegeven, maar wat wil je je kinderen nou ei-

genlijk écht meegeven en wat vraagt dat ‘mee-

geven’ eigenlijk van jou? Wat vind je als jonge 

ouder belangrijk in je leven? Hoe helpen ervaringen uit de eigen opvoeding bij 

de opvoeding van je kinderen? Wat kan een open en moderne geloofsopvoe-

ding daaraan bijdragen?  

Twee gespreksavonden voor ouders van kinderen tot twaalf jaar.  

Dinsdag 4 en woensdag 19 april 19.30 – 21.30 uur.  

Locatie: Elandstraatkerk, Da Costastraat 46 Den Haag.  

Inschrijven: t/m 31/3 via: info@dezinnen.nl o.v.v. “waardevolle opvoeding”.  

Begeleiding: Marijke Witteman, pastoraal werker van de rk parochie Maria 
Sterre der Zee en Theo Wierema, directeur van DEZINNEN. Voor meer info: 
theowierema@dezinnen.nl of m.witteman@rkdenhaag.nl 

mailto:m.witteman@rkdenhaag.nl


 17 

 

 

Beeld: Emmausgangers uit Kameroen 

De Emmaüsgangers.  Ja, dat verhaal dat kennen we.  Het gaat over twee leer-
lingen van Jezus die niet herkennen dat Jezus al de hele tijd met hen meeloopt 
en Hem pas herkennen als Hij brood breekt, en zo kunnen wij ook Jezus in de 
eucharistie herkennen en loopt Hij heel ons leven met ons mee.  Klaar.  Tot 
volgend jaar, Emmaüsgangers.   

Of toch niet.  Luister naar deze versie, die onder andere door woestijnvader 
Gregorius in de eerste eeuwen van onze jaartelling verteld werd, maar nog al-
tijd brandend actueel is.   

Twee mensen keren terug naar huis, veilig en ver weg van het gedoe in de stad 
waar niets meer hun inspireren kan.  Onderweg komen ze een vreemdeling 
tegen.  Ze spreken met hem, luisteren naar hem, vertellen hem hun diepste 
gevoelens en laten zich door zijn woorden raken.  Daarna nodigen ze hem uit 
aan tafel.  Ze zetten de schalen klaar en delen de maaltijd met hem.  Zo, zegt 
Gregorius, moeten wij ook doen wanneer wij gastvrij willen zijn ten opzichte 
van vreemdelingen.  Dan zullen wij echt leerlingen zijn en Jezus zien. 
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Hoe zit dat met ons?  Trekken wij ons terug in onze comfort-zone, ver weg van 
de nieuwsberichten en het gedoe in onze wereld?  Met hoeveel vreemdelin-
gen/vluchtelingen hebben wij al gesproken?  Luisteren wij echt naar hen?  Dur-
ven wij onze diepste gevoelens aan hen laten zien?  Laten wij ons door hen 
aanraken?  Willen wij hen dienend nabij zijn?  Doen wij wel voldoende om Je-
zus te kunnen zien? 

De meditatiegroep wenst u een Zalig Pasen! 
Christophe Janssens 
 

In januari reisden mijn echtgenoot en ik naar Ghana. We wilden het land te-
rugzien, en vooral oude vrienden ontmoeten en bekende plaatsen bezoeken. 

We reisden door het land en bezochten ziekenhuizen,  die ongeveer 60 jaar 
geleden op initiatief  van plaatselijke gemeenschappen door de katholieke bis-
dommen gesticht zijn en nog steeds door hen bestuurd  worden.  In het verle-
den werkten er naast plaatselijke krachten Nederlandse artsen en verpleeg-
kundigen, nu worden de ziekenhuizen volledig bemand door Ghanese staf. De 
ziekenhuizen zijn druk, vooral op de polikliniek. De ziekenhuizen zijn sinds ons 
vorige bezoek weer gegroeid, kregen soms nieuwe voorzieningen zoals een 
zwembad voor de revalidatie na orthopedische operaties of een modern rönt-
genapparaat, soms meer bedden, soms nieuwe specialisten. De ziekenhuizen 
functioneren goed.  Er is veel aandacht voor de zorg voor moeder en kind, van 
controle gedurende zwangerschap en bevalling onder deskundige begeleiding 
in het ziekenhuis tot mobiele consultatiebureaus, waar de kinderen onder de 
5 jaar op gezette tijden in de dorpen gecontroleerd worden op groei en ont-
wikkeling en vaccinaties krijgen. Ziekten als polio en tetanus worden nog zel-
den gezien. Ook wordt er voorlichting gegeven over gezonde voeding.  

U herinnert zich misschien nog het project van de Vastenactie van een aantal 
jaren geleden, waar geld ingezameld werd voor de aankleding van het verblijf 
voor moeders van wie baby’s in het ziekenhuis liggen en voor familieleden  (wij 
zouden zeggen mantelzorgers) die in het ziekenhuis zorgen voor hun verwan-
ten, in het Holy Family Hospital in Techiman. We hebben gekeken hoe het er 
voorstond met dit project. 
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De kamers zijn met de bijdrage van de Ignatiusparochie ingericht met bedden 
en gordijnen.  Een gastvrouw heeft de zorg over de gasten en het gebouw, Er 
verblijven moeders die hun baby’s in het ziekenhuis voeden, maar ook  men-
sen die poliklinische zorg nodig hebben, maar te ver weg  wonen om dagelijks 
terug te komen voor behandeling. Zoals de man die na een beenamputatie 
dagelijks verbonden moet worden.  

   Family Hostel 

We hebben ook een paar dagen in de Hand in Hand Community in Nkoranza 
doorgebracht.  Dit is een   gemeenschap waar verstandelijk gehandicapte kin-
deren en jong volwassenen wonen en verzorgd worden. Er wordt gezorgd voor 
bezigheden en aangepast onderwijs. Het was een hartverwarmende ervaring, 
te zien hoe ongeveer 80 kinderen en jongeren van veel verschillende leeftijden 
met elkaar leven en gelukkig zijn.  In Ghana worden nog steeds weinig waarde 
gehecht aan verstandelijk gehandicapten en soms ook aan lichamelijk gehan-
dicapten. Ze worden gezien als bedreiging. Het gevolg is dat ze verstoten wor-
den of dat hun verzorging verwaarloosd wordt. Moeders die wel goed voor 
hun gehandicapte kind willen zorgen, worden vaak niet gesteund worden door 
hun omgeving. Veel van de kinderen hebben een hele trieste voorgeschiede-
nis.  Voor hen is de Hand in Hand leefgemeenschap een veilig thuis. 

In Nkoranza Is nog een interessant project gaande: De Clear Mind foundation 
Deze stichting, opgericht door Ineke Bosman, gepensioneerd tropenarts, ver-
zorgt alcohol-verslavingszorg in de stad Nkoranza. 
Alcoholisme komt overal voor, mogelijk in Afrika wat meer door het ontbreken 
van werk voor veel jonge mensen en het feit dat drinken bij het sociale leven 
hoort; vooral op  begrafenissen wordt veel gedronken en jongeren komen al 
vroeg in aanraking met alcohol. 
Er is een groep Ghanese vrijwilligers opgeleid, die de mensen die af willen kic-
ken begeleiden en zo nodig ook onderdak bieden. De stichting biedt hulp op 
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maat, met respect voor de cliënt en de gemeenschap. Rehabilitatie en het bie-
den van een nieuw toekomstperspectief is onderdeel van de begeleiding. Er 
wordt gekeken of mensen zelf weer in hun onderhoud kunnen voorzien. Een 
timmerman kreeg gereedschap, een ander werd geholpen door het ter be-
schikking stellen van een tuk-tuk vervoermiddel. Voor begeleiding en rehabili-
tatie is geld nodig. De stichting verkoopt tweedehands kleding, kunst en plaat-
selijk gemaakte souvenirs in een eigen winkeltje ter plaatse. 

 

Bridget, bewoonster Hand-In-Hand Community 

Oproep: 

U kunt de stichting helpen door bruikbare tweede hands kleding te geven, die 
in de winkel  van de stichting verkocht kan worden. 
Meer informatie hierover achter in de kerk. Op de tafels ligt een informatiefol-
der en op het  Projectbord staat informatie met een enkele foto opgeprikt. 
Als U meer wilt weten over de Leefgemeenschap en het Alcoholprogramma 
kunt U de volgende websites bekijken: 

Hand in Hand community:   www.operationhandinhand.nl 
Clear mind foundation: www.operationclearmind.com 

Veel dank voor Uw deelname aan deze actie! 
 

Corrie Versluijs 

 

 

www.operationhandinhand.nl
www.operationclearmind.com
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Kort geleden volgde ik een college van de heer Ernst Verduin (90 jaar) met als 
thema “Hoe kon de Holocaust gebeuren”. 
Hij is 13 jaar oud als de 2e Wereldoorlog uitbreekt en 5 concentratiekampen 
verder nadat Nederland werd bevrijd. 
Bijna zijn gehele familie is in de gaskamers omgekomen en hij voelt het als 
zijn missie de herinnering daaraan levend te houden…… En hoe verging het 
de wereld sindsdien?   
Momenteel is de oorlogskrant te koop, een unieke 52-delige collectie oor-
spronkelijke dagbladen uit de 2e Wereldoorlog. 
U zult begrijpen dat hierin de gruwelijkheden van de kampen gecensureerd 
zijn weggelaten. 
een Onvoorstelbaar kwaad en toch blijven geloven in ’t goede, dat is de heer 
Verduin. Toch ziet hij de toekomst zorgelijk in. 
Na zijn gymnasium en studie economie heeft hij na de oorlog op positieve 
wijze de draad weten op te pakken. 
Maar geloven in God is voor hem tot op heden taboe. 
Op de vraag of zijn vele getuigenissen misschien de hand van de voor hem 
niet bestaande God is, kon hij niet ingaan. 
Piet Lieftinck, de briljante naoorlogse minister van financiën en bekend om 
zijn geldzuivering (iedereen startte met een tientje) noemt hij Piet de dief. 
Daar het verhoudingsgewijs slechts om enkelen ging en mocht Jan met de pet 
ook gerommeld hebben dan was dat in de marge vanuit ellende geboren. 
Tevens laakt hij de antisemitische houding van deze minister. 
Dat de heer Verduin de toekomst zorgelijk inziet staaft hij op hetgeen reeds 
enkele decennia gaande is, de fabrieksmatige moorden wereldwijd. 
Jaren geleden volgde ik een christelijk geënt programma waarin een pater 
staande op een oud trappengewelf van een klooster overtuigend aangaf dat 
God de moslims gebruikt om de christenen tot inkeer te brengen. 
Ontvangen wijsheid of niet? 
een Bekend islamoloog gaf vorig jaar aan dat vele dialogen tussen christen-
dom en islam gaande zijn, maar dat het in de kern niets oplevert, men luistert 
gestaag naar ons, maar de geheime agenda weerhoudt hen ervan om daad-
werkelijk tot consensus te komen. 
Waar of niet waar? 
Op sociale media staan vele artikelen dat de huidige Paus de valse profeet is 
zoals aangekondigd in de bijbel als voorloper van de antichrist. 
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De kerkelijke leer tekort doen ten opzichte van de sociale leer van de kerk. 
Gedurfde uitspraak of niet? 
Iedereen neemt vanuit zijn eigen invalshoek zijn eigen standpunt in en wie 
van ons heeft de wijsheid in pacht! 
Maar als ik dan ook nog in de krant lees dat er openlijk een geloofsoorlog 
wordt aangekondigd dan maak ik mij net als de heer Verduin en waarschijn-
lijk vele anderen ernstig zorgen, men heeft niets geleerd vanuit het verleden. 
Politiek correct denken en tevens wegkijken is mijns inziens uit den boze. 
In de overweging bij de intentie van de vorige week gehouden Stille Omgang 
in Amsterdam staat “Een moderne pastor is iemand die vaak niet meer doet 
dan luisteren en dat zijn geen verloren uren, als hij maar luistert”. 
De pastor ontvangt hierdoor een heel panorama van de behoeften en de 
vreugden van het bestaan. 
De gelovige heeft het recht met zijn niet opgelegd geweten gehoord te wor-
den en zich in zijn zorgen gesteund te zien. 
Een niet opgelegd geweten kan slechts veranderd worden door overtuiging. 
Het was juist de heidenman onder het kruis die zei “Hij is de Zoon van God”.       
En hoewel Jezus volgens Markus zei “Zeg ’t tegen niemand” (het Messias ge-
heim), stil houden, niet verder vertellen heeft niet te maken dat Jezus niet 
voor zijn woorden durfde uit te komen maar meer met de val van Jeruzalem 
en de vernietiging van de tempel in het jaar 70 na christus door de Romeinen. 
(De Joodse oorlog) 
Immers het evangelie van Markus dateert uit dezelfde periode en waarschijn-
lijk wilde Markus voorkomen dat zijn bekeerlingen ook in opstand kwamen. 
Waarschijnlijk heeft Jezus gezegd “Wees voorzichtig met verder vertellen”. 
De waarheidsvinding in dezen is minder belangrijk dan het theologisch ge-
halte. 
En nu Pasen nadert, de kern van ons geloof, wil ik zeggen “Wees waakzaam 
en verloochen ons geloof niet”. 
 
Harry van Haastert 
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Stichting Orgel Elandstraatkerk 

De doelstelling van de stichting is: 
1. Het restaureren van het Franssen-orgel van de Elandstraatkerk. (voltooid) 
2. Het onderhouden en stimuleren van het gebruik van het Franssen-orgel.  
3. Het realiseren en onderhouden van een koor-orgel in de Elandstraatkerk. 
 
22 april 15:00 Anton Doornhein & Bert den Hertog  
De ingebruikname nieuwe speeltafel beneden 
     

4e Internationaal Symfonische Orgel Festival Den Haag 
3 juni 15:00u  Bert den Hertog 

- herdenking Louis Vierne 
10 juni 15:00u  Jean-Baptist Monnot 

- Organist St.-Ouen, Rouen Frankrijk 
17 juni 15:00u  Stephen van de Wijgert  

- Organist De Duif, Amsterdam 
24 juni 14:30u !   Bert den Hertog (concert-organist Elandstraatkerk) 

Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis 
- Herdenking Hendrik Andriessen en Albert de Klerk  

 16 september 15:00u Anna Karpenko & Bert den Hertog 
- Engelse orgelmuziek 

 
Indien niet anders vermeld beginnen de concerten om 15:00 uur,  
de toegang bedraagt € 10,- incl. consumptie 
 
Nieuwsbrief 

Regelmatig versturen wij een digitale nieuwsbrief. Wilt U deze ook ontvan-
gen, dan kunt u een mail sturen naar: info@orgelelandstraatkerk.nl 
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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  

8 22 febr. 12.30u 12,75  26 febr. 11.00u 356,96 

9 1 mrt 12.30u 43,95  5 mrt 11.00u 241,24 

10 8 mrt 12.30u 10,42  12 mrt 11.00u 215,59 

11 15 mtr 12.30u 17,65  19 mrt 11.00u 334,72 

        

        

        

        

LET OP! LET OP!  GEWIJZIGDE INLEVERDAG!! 

Het Ignatiusnieuws van mei verschijnt op zondag 30 april. 

De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag  21 april  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

