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Bij de voorplaat: 
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Tekening in kleur 

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 € 17,50 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” 
 

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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Bericht van het parochiebestuur  

over het vertrek van twee leden van de beheercommissie van de ge-
loofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 

Na enig overleg tussen een vertegenwoordiging van het parochiebestuur en 
de leden van de beheercommissie H. Ignatius van Loyola, moeten we tot onze 
spijt melden dat twee leden van de beheercommissie hun ontslag hebben in-
gediend. Het betreft de voorzitter en de secretaris van de beheercommissie, 
te weten de heer Ruud Wiegant en mevrouw Yvonne Groenewegen. Daaraan 
ten grondslag ligt een verschil van mening tussen partijen over de afwikkeling 
van een eerder gerezen conflict. Ondanks pogingen van beide kanten, is het 
spijtig genoeg niet mogelijk gebleken het verschil van mening te overbruggen. 
Temeer spijtig, omdat het twee parochianen betreft die zich de afgelopen ja-
ren sterk hebben ingezet voor het reilen en zeilen in deze geloofsgemeen-
schap. Ook langs deze wil weg wil het parochiebestuur uitdrukkelijk zijn erken-
telijkheid en dankbaarheid uitspreken voor alle diensten die beiden hebben 
verricht en voor de mooie resultaten die daarmee zijn behaald voor zowel deze 
geloofsgemeenschap als de parochie in zijn geheel.  

In goed overleg worden lopende zaken afgewikkeld en/of overgedragen. Het 
parochiebestuur gaat op korte termijn met de bestuurlijk verantwoordelijken 
van de geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola in overleg, om ons te bera-
den over de ontstane situatie en om de continuïteit van de gang van zaken 
binnen deze gemeenschap zo goed als mogelijk te borgen. Het parochiebe-
stuur is zich er ter dege van bewust dat het vertrek van beide bestuurders ons 
allen voor een fors probleem stelt, omdat het vinden van vrijwilligers die be-
stuurlijke taken op zich wil nemen in de praktijk niet gemakkelijk is gebleken. 
We doen dan ook langs deze weg uitdrukkelijk een oproep aan kerkgangers 
van de Ignatius, aan allen die zich betrokken voelen bij deze gemeenschap en 
zich willen inzetten als bestuurlijk verantwoordelijke, om zich aan te melden.  

Laten we ons ervan bewust zijn dat het de bereidheid en inzet van vrijwilligers 
is die deze gemeenschap draagt en voortzet. Zonder die bereidheid en inzet  
zal het niet mogelijk zijn om met al het moois in deze gemeenschap en onze 
parochie verder te werken aan de opbouw van onze parochie en om ons geloof 

te vieren.  

Degenen die belangstelling hebben voor de ontstane vacatures kunnen zich melden 
bij de voorzitter van het parochiebestuur (secretariaat@rkdenhaag.nl)  

Den Haag, 23 april 2017 
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Personalia   
     

Gedoopt Overleden 
Jada Bhola Catharina Zwaga 
Sharan Vinothan  
Nora Valentin  

       
 
 
 
Doopvieringen 

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    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 
 
Van de budgethouder 

Beste parochianen, 
Regelmatig kom ik op de bankrekening van Ignatius gelden tegen welke zijn 
bestemd voor misintenties. 
Echter de bankafschriften krijg ik enigszins vertraagd binnen omdat zij eerst 
bij de hoofdpenningmeester langs gaan. 
Maar het is wel de bedoeling dat u uw intenties persoonlijk of schriftelijk 
doorgeeft aan Trees Krans en bij haar afwezigheid aan de koster of het secre-
tariaat. 
U mag wel contant afrekenen met Trees Krans indien u dat prettiger vindt, 
maar via de bank is ook prima. 
Dus niet vergeten, aub wel persoonlijk of schriftelijk doorgeven. 
  
Harry van Haastert, budgethouder Ignatius 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Familiepaaswake …. een succes ! 

 
Deze paaswake was goed bezet en levendig! Niet alleen door veel bezoekers 
vanuit andere gemeenschappen, maar óók door de gezellige drukte die de kin-
deren met zich meebrachten. 
 
De Ignatiusgemeenschap mocht zich dit keer écht verheugen op een feestelijk 
familiegebeuren!  
 
Pastoor Langerhuizen wist de kinderen goed bezig te houden: alle kinderen 
rondom de Paaskaars , ..een begrijpelijk, inspirerend verhaal rondom de ritue-
len over dood en verrijzenis van Jezus. Voor de volwassenen waarschijnlijk óók 
een opfrisser, want,.. hoe zat het ook alweer met die vijf wierookkorrels? 
Vervolgens mochten de kinderen het licht van de Paaskaars, het Licht van 
Christus aan de aanwezigen in de kerk overbrengen; een gewichtiger taak kun-
nen wij onze kinderen toch niet meegeven ?, dit las iedereen van de ernst van 
de kindergezichten af. 
De doop van de drie kinderen werd het een feestelijk gebeuren: voor de al-
taartafel met alle kinderen er omheen.  Al met al, een enthousiaste en goed 
bezochte Paaswake. 
 
Onze werkgroep Gezinsvieringen olv Teresa Morris en Pastor Marijke Witte-
man hebben jarenlang de weg gebaand voor kindervriendelijke vieringen. Het 
jeugdkoor zong de sterren van de hemel. Wat kwam dit nú goed van pas. Want 
: onze hoop ligt toch bij de kinderen? 
 
De leden van de pastoraatgroep danken iedereen, die hieraan hebben mee 
gewerkt. 
 
Hartelijk dank 
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Foto’s Familiepaaswake 
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Foto’s Palmzondag 
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Diaconale 

 
 
. 

Armoedebestrijding is een van de taken van  
geloofsgemeenschappen 

 
De gevolgen van de financiële crisis zijn nog steeds zichtbaar in de Neder-
landse samenleving. Wel daalt nu weer de werkloosheid en neemt ook het 
aantal mensen af dat leeft in armoede. Maar de cijfers zijn nog steeds fors 
hoger dan in 2008. 
Zelfstandigen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten lopen een bo-
vengemiddeld risico op armoede. Dat geldt ook voor kinderen. In 2014 groei-
den 380.000 kinderen op in armoede. 

Ook onze parochie zet zich op tal van manieren in voor de bestrijding van ar-
moede. 

Om de paar jaar houden de kerken een onderzoek naar de financiële hulp 
door caritasinstellingen en diaconieën. 

Kerken droegen in 2015 in totaal 36 miljoen euro in hulp en 1,25 miljoen uren 
aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. Het totaal aantal hulpvragen 
steeg van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. 
 
“De financiële ondersteuning van personen en gezinnen is ingebed in een bre-
der kader van ontmoeting en ondersteuning.” 
 
Armoedebestrijding vanuit onze parochie: 

 Individuele financiële steun waar sociale voorzieningen ontoereikend 
zijn. 

 Steun aan collectieve initiatieven zoals de voedselbank, SchuldHulp-
Maatje, het inloophuis, enz.  

 Verstrekken van kerstpakketten 

 Hulp bij het realiseren van vakanties  

 Informatie en doorverwijzing naar de juiste hulpverlenende instan-
ties. 
 

(tekst uit ‘Dienen – Bisdom Rotterdam) 
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Contact met de werkgroep Diaconie 
Wilt u het werk van de PCI steunen? Hebt u een vraag of kent u iemand die 
hulp nodig heeft? Neem dan gerust contact op met de werkgroep. Dat kan via 
de infostand achter in de kerk of via ons eigen e-mailadres:  
pci.ignatius@rkdenhaag.nl 
 
Steun de werkgroep Diaconie 
 

Steun door helpende handen te bieden bij incidentele 
projecten is altijd zeer welkom.  
Bij het wekelijks selecteren van de producten voor de 
voedselbank kunnen wij ook best wat steun gebruiken.  
Wilt u daarover meer weten? Dat kan. Neem daarvoor 
contact op met Louis Flapper of Wim Verhaar.  
 
 

 

Giften 
Uw financiële steun blijft ook welkom. Het rekeningnummer is: 
NL69 INGB 0000 425772  
t.n.v. PCI-Ignatiusparochie. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Spreuk 

Elke dag worden er geweldige dingen gedaan door gewone mensen. 

 
 
  

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 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 mei 

07 mei  :  Maria Meiners – Krans 
14 mei  :  voor alle moeders 
21 mei  :  pater Hans Bijmans 
25 mei  :  Frans Blaauw 
28 mei  :  familie 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 kos-
ter in de kerk. 
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Vieringen in mei en juni 
Datum  Tijd Viering 
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. 
zo     4 juni 11:00  Pinksteren, Ignatiuskoor 
zo   11 juni  11:00  H. Drie-eenheid, Woord & Communie,  

pw M. Witteman, samenzang/cantor 

zo   18 juni  11:00  Eerste H. Communie, D. Langerhuizen,  
pw M. Witteman, Kinder en Jeugdkoor 

zo   25 juni  11:00  pater P. de Ruiter SJ, Ignatiuskoor 

(wijzigingen voorbehouden) 

 

Enquête Berne Media en Katholiek.nl 

 
Sinds februari van dit jaar is een student van de Fontys Economische Hoge-
school Tilburg bezig met een afstudeeronderzoek voor Katholiek.nl. Dit onder-
zoek richt zich op mogelijke ontwikkelingen voor de website. 
 
Ben jij tussen 18 en 30 jaar en katholiek? 
Dan nodigen we je graag uit tot het invullen van de enquête.  
Deze kun je openen via de links: 
  
https://fontysfeht.qualtrics.com/jfe/form/SV_7UJm4zuQeOqu5iB 
 
Of via de website van Berne media: 
http://www.katholiek.nl/actueel/oproep-aan-katholieke-jongeren-mee-aan-
onderzoek/ 
 
Het invullen van de enquête duurt slechts 5á 10 minuten. Je maakt hiermee 
ook kans op het winnen van het boek: ‘Zin in Brabant’. Dit boek verloten we 
drie keer onder alle deelnemers. 
Namens Berne Media en Katholiek.nl, bedankt voor je deelname! 
Nieuws van de Meditatiegroep 

https://fontysfeht.qualtrics.com/jfe/form/SV_7UJm4zuQeOqu5iB
http://www.katholiek.nl/actueel/oproep-aan-katholieke-jongeren-mee-aan-onderzoek/
http://www.katholiek.nl/actueel/oproep-aan-katholieke-jongeren-mee-aan-onderzoek/
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Soms kan je pas iets leren waarderen door er veel mee bezig te zijn. Hoewel je 
iets al duizend keer hebt meegemaakt, toch kan het gebeuren dat iemand ter-
loops iets zegt of dat je plots iets vat waardoor alles in een heel ander licht 
komt te staan.  

Neem nu de schilderijen van Mondriaan. Toen ik er voor het eerst één zag, 
deed het me maar weinig: een abstracte voorstelling van zwarte lijnen en een 
paar gekleurde vlakken. Maar later las ik dat die schilderijen niet zomaar ont-
staan zijn. Wist je bijvoorbeeld dat Mondriaans’ schilderijen in de loop van de 
jaren 1930 steeds meer zwarte lijnen begonnen te vertonen? Mondriaan 
voelde de beknelling in de maatschappij door de opkomst van het nationaal-
socialisme steeds feller, de zwarte lijnen vormen als het ware tralies van een 
gevangenis. Kort voor de bevrijding schildert hij dan ook een heel ander werk: 
Victory boogie woogie, waar de zwarte lijnen vervangen zijn door feestelijke 
vlakjes vol kleur. Hoe zou het ook anders kunnen bij het feest van de overwin-
ning? Ik had nooit gedacht dat er bij Mondriaan zoveel engagement en emotie 
aan te pas kwam. 

Zo gaat het ook met Bijbelteksten en met woorden uit de mis. Door er ver-
trouwd mee te raken, komt alles in een ander licht te staan en kan een tekst 
beginnen te leven. Bijvoorbeeld: Johannes begint zijn evangelie met “In den 
beginne (was het woord)”… inderdaad, net als het scheppingsverhaal, want hij 
wil zeggen: met de komst van Jezus is er een hele nieuwe tijd begonnen. Of 
nog: bij het begin van iedere viering zegt de voorganger: “De Heer zij met u!” 
Niet toevallig dezelfde woorden die Maria van de engel te horen kreeg bij de 
aankondiging van de geboorte, want ook wij krijgen te horen dat God een heel 
leven lang met ons op weg wilt gaan en een bijzonder project met ieder van 
ons heeft. 
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Daarom is het goed om opnieuw naar de oude teksten te luisteren en de oude 
rituelen weer uit te voeren. Zij zijn geen fast food, maar laten zich als een ex-
clusief drankje voorzichtig proeven. Wij worden uitgenodigd om er in volheid 
van te genieten. 

De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand, om 
19.45u. 

 
Pinksterfietstocht! 

 
Op tweede pinksterdag maandag 5 juni, gaan 
wij onze jaarlijkse fietstocht maken. 
Wij gaan richting Westland en vertrekken om 11 uur. 
De tocht is ongeveer 35 km en er wordt in een rustig tempo gefietst! 
Neem zelf uw lunch mee. Bij mooi weer gaan wij buiten lunchen. Bij minder 
goed weer proberen we ergens binnen te zitten, maar alles wat u gebruikt is 
voor eigen rekening. 
U hoeft zich niet aan te melden, wij vertrekken om 11 uur. De kerk is om 10.30 
open u kunt dan eerst een kopje koffie drinken. Na afloop, ongeveer 16.30 is 
er nog een gezellige afsluiting in de kerk. 
Bij extreem slecht weer wordt de tocht afgelast, bel bij twijfel vanaf 10 uur het 
parochie centrum in de Da-Costastraat 46. 
Tot ziens! 
Liesbeth, Nelly, Theo en Ingrid  
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Vastenactie 2017 

voor de kinderen van San Salvador 
Het was weer gezellig druk tijdens de 'Paaskoffie', keuze genoeg aan vrolijke 
taarten, ook dankzij een paar ijverige MOV-leden die op Paaszaterdag toch 
maar het zekere voor het onzekere namen ...en er nog een paar taarten bij 
bakten, want ' er zouden best wel eens veel mensen kunnen komen en dan is 
het is toch jammer als je 'nee' moet verkopen tijdens zo'n mooie paasmor-
gen, in zo'n mooie kerk voor zo'n prachtig doel!' 
En er was nog meer, jawel, ' paaseieren zoeken ' en waar kan dat beter dan in 
de spelonken en hoekjes en gleufjes van banken en pilaren.  
Met deze 'Paaskoffie'  werd 'vastenactie 2017' afgesloten. 
 
Tot nu toe is er voor 'De kinderen van Salvador'' €1452 opgehaald: 
 
Concert en soepmaaltijd:   € 993,60 
Paaskoffie:    € 221,00 
Rode bus:    € 237,40 
 
Maar....dit is een voorlopig bedrag! Het geld dat overgemaakt is per giro, is 
hier nog niet bij. U krijgt hierover de volgende maand bericht. 
 
Wij wensen u een zonnige zomer!!!!! 
 
de MOV- groep 
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Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren  

uit de parochies van het bisdom 

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef 
een week vol ontspanning, sport en spel, lol, inspiratie en geloof! De zomer-
kampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van 
het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de 
tweede week van de zomervakantie.  

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd. 

Kinderkamp: 8-12 jaar (€ 120,00 per kind) in Amerongen 

Tienerkamp: 13-14 jaar (€ 130,00 per tiener) in Lisse 

Jongerenkamp: 15-17 jaar (€ 140,00 per jongere) in Roosendaal 

De kampen zijn in scoutinggebouwen, 
op een mooie, vaak bosrijke, locatie in 
een prima omgeving. Er is sport, spel en 
activiteiten. De deelnemers worden in 
groepjes ingedeeld. In de groepjes wor-
den spellen gedaan en wordt het thema 
verdiept. Het uitstapje is één van de 
hoogtepunten van de week.  

Het is vooral de gezelligheid en vriendschap onderling die de kampen zo leuk 
maken. Leonie (15): “Het zomerkamp is een week vol sportiviteit, spelletjes, 
zingen en lachen. Ieder jaar verheug ik me er ontzettend op.”  

Op de Zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Er is een thema, 
ontleend aan een bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ 
waarin de werken van barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor 
een ander naar het voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt op ieder kamp cre-
atief en aansprekend uitgewerkt.  

De genoemde prijs voor het kamp dekt alle kosten: verblijf, maaltijden en ac-
tiviteiten. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni 
2017. Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier zijn te vinden op 
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of via  

pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl   

https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/zomerkampen-2017-tieners
http://www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
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Bedevaart naar Banneux 

 
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bis-
dom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar 
Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen 
waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er 
ook voldoende momenten voor gezelligheid en 
ontmoeting met andere mensen. 

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken 

met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 

 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 
 
** Een één-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017. 
   kosten slechts €54.- 
** Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  
   vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2017. 
   kosten slechts € 260.-          
** Een twee-daagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017. 
   kosten slechts €119.- 
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze bro-
chure raadplegen. 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan 
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com 
Dhr. G.J. de Bruijn 
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 
 

voor de bedevaarten:  
Mw. A.W. Opstal 
Westlaan 62 
2641 DN Pijnacker  
tel: 015 3693148. 
 

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl  

mailto:gerard.debruijn@planet.nl
http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl/


 19 

Concert agenda  

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. 
    

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 

 
 

 
 

 

mailto:info@orgelelandstraatkerk.nl
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Bedevaart Hemelvaartsdag 

Sinds 1988, toen pastoor Hofstede een oude traditie herstelde, vindt er 

ieder jaar op Hemelvaartsdag een bedevaart plaats naar de ruïne van een 

kapel uit de 12de eeuw, die zich op de begraafplaats van Eik en Duinen 

bevindt. In alle vroegte vertrekken er die dag vanaf alle kerklocaties in 

Den Haag groepjes mensen om op weg te gaan. Het is een bijzondere 

ervaring zo samen te lopen, in stilte, de rozenkrans biddend, in de lang-

zaam wakker wordende stad.  

 

Dit hele jaar wordt er met verschillende activiteiten de Reformatie van 

500 jaar geleden herdacht. Vandaar dat dit jaar deze bedevaart een oecu-

menisch karakter zal hebben en er ook protestantse deelnemers vanaf hun 

kerklocaties meewandelen. Aangekomen op de begraafplaats, 07:00 uur, 

lopen we drie keer om de ruïne heen, om daarna een woord en gebeds-

viering in de aula van de begraafplaats te hebben. Daarna is er tijd voor 

koffie en ontmoeting.  

Wandelt u mee dit jaar? 

 

Hieronder vindt u de vertrektijden van de diverse RK locaties.  

05:30 uur: Antonius Abt, Scheveningseweg 233 

05:30 uur: Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65a 

05:30 uur: Paschalis van Baylon, vertrek van Jacobus de Meerdere 

05:45 uur: Ignatius van Loyola, Elandstraat 194 

05:45 uur: Emmaus, Leyweg 930 

05:45 uur: Martha, Hoefkade 623 

06:00 uur: Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4 

06:15 uur: Maria Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4 

06:30 uur: Agnes, Beeklaan 188 

06:45 uur: Titus Brandsma, Kamperfoeliestraat 279 

 

 

VERGEET U ZICH NIET OP TE GEVEN VOOR DE LOURDES BE-

DEVAART VAN 20 TOT 28 SEPTEMBER DIT JAAR. ER ZIJN NOG 

PLAATSEN IN DE BUS EN IN HET VLIEGTUIG.  

 

Cisca van der Sluijs 06 28327388  
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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: 
  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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Collecte opbrengst Ignatiusgeloofsgemeenschap 

Week Datum   Collecte    Datum   Collecte  

12 22 maart 12.30u 23,85  26 mrt 11.00u 367,74 

13 29 maart 12.30u 32,70  2 april 11.00u 318,45 

14 5 april 12.30u 26,30  9 april 11.00u 434,35 

15 12 april 12.30u 20,25  15 april 19.00u 467,20 

15 13 april 11.00u 128,60  16 april 11.00u 624,10 

        

        

        

LET OP! LET OP!  GEWIJZIGDE INLEVERDAG!! 

Het Ignatiusnieuws van juni verschijnt op zondag 28 mei. 

De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag  19 mei  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 

 

 

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 
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

