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Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.
Wilt u het "Ignatiusnieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een kostendekkende
bijdrage van € 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

Bij de voorplaat:
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Tekening in kleur
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Den Haag, 26 april 2017
Beste parochianen,
Op 18 april 2017 hebben zowel Ruud Wiegant als Yvonne Groenewegen het
parochiebestuur schriftelijk laten weten dat ze met onmiddellijke ingang hun
ontslag indienden als lid van de beheercommissie H. Ignatius. Het parochiebestuur heeft dit ontslag aanvaard en heeft in de H. Mis op zondag 23 april
de geloofsgemeenschap daarvan in kennis gesteld. Deze kennisgeving is
vooraf voorgelegd aan beiden en had hun instemming.
Per onmiddellijke ingang benoemt het parochiebestuur Harry van Haastert
als voorzitter a.i. van de beheercommissie H. Ignatius. Hem is gevraagd voorstellen te doen aan het parochiebestuur en maatregelen te nemen om de
continuïteit van de gang van zaken in de geloofsgemeenschap zo goed als
mogelijk te borgen. Het bestuur is Harry zeer erkentelijk dat hij deze taken op
zich wil nemen en hoopt van ganser harte op steun van alle betrokkenen bij
het uitvoeren van deze taken.
Met vriendelijke groet,
Max Timmerman
Vicevoorzitter bestuur Parochie Maria Sterre der Zee
(Dit bericht is reeds voorgelezen tijdens de H. Mis van zondag 14 mei)
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Gedoopt
Olivia Schaap

Overleden
--

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 2 juli
13:30u M. Witteman
wo 14 juni
De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46

20:00u

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 penningmeester van het parochiebestuur langs gaan.
Daarom mijn dringend verzoek uw intenties ook persoonlijk of schriftelijk
door te geven aan Trees Krans en bij haar afwezigheid aan de koster of de receptie.
U mag ook 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
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Wij doen op 18 juni onze Eerste Communie.
Wij vinden het leuk als u er ook bij bent.
Het begint om 11.00 uur.
Het thema van de viering is: Ik zal bij je zijn!
Tot dan!
Plamen Brown, Temelko Brown, Lila Czarnecka, Isabella Gurunian, Djesseka
Hoffmans, Filip Karwat, Sophie Klooster, Amelia Krynska, Daniël Lont, Aleksej Lont, Daveney Nivillac, Femke Peters, Isabel Zonneveld

Op 1 december 1892 werd de monumentale nieuwe kerk aan de Elandstraat 194 ingewijd met als patrones
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Op 8 december 1892 werd
voor het eerst een mis opgedragen.
Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw
dus 125 jaar en dat willen we vieren!
De parochie bestaat sinds 8 december 1877 en werkte vanuit een hulpkerk.
Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep
gevormd. Deze groep is al een paar
weken bezig met voorbereidingen
voor een feestelijk najaar. Die feestelijke tijd willen we beleven met iedereen in onze gemeenschap en met
de buurt.
We doen dit onder het motto: “Elandstraatkerk, zichtbaar en bewogen”
In de periode van 26 november tot en met 10 december moet het allemaal
gaan gebeuren.
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Op 26 november openen we met een speciale viering waarin pater de Ruiter
en pastor Witteman voorgaan en het Ignatiuskoor zingt. De geschiedenis van
onze kerk is nauw verbonden met de Jezuïeten. Tijdens de openingsviering zal
dan ook worden stilgestaan bij deze band. Daarom is het heel mooi dat er met
pater de Ruiter die dag een Jezuïet in onze kerk voorgaat.
Op 10 december sluiten we af met een feestelijke viering waarin onder andere
mgr. v.d. Hende en pastoor Langerhuizen voorgaan. Tijdens deze viering zingt
Cantate Domino, aangevuld met ons eigen kinder- en jeugdkoor. Na de viering
is er een scala aan activiteiten gepland. Hier wordt nog hard aan gewerkt. We
kunnen wel alvast verklappen dat er voor elk wat wils zal zijn, speciaal ook voor
de kinderen en jongeren in onze geloofsgemeenschap!
In de twee weken tussen de openings- en de sluitingsviering is er ruimte voor
verschillende activiteiten. Ook hier wordt nog hard aan de invulling gewerkt.
Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! Dus heeft u een leuk idee of wilt
u rondom een van de vieringen een steentje bijdragen, bijvoorbeeld met muziek (wie schrijft een feestlied?), met iets lekkers uit eigen keuken of assisteren
bij de uitvoering, laat het ons weten.
Eén idee willen we nu al noemen: de fototentoonstelling! Wij zijn op zoek naar
fotomateriaal dat met activiteiten vanuit de Elandstraatkerk te maken heeft.
Bijvoorbeeld een foto van uw eerste communie, van processies of de straten
van toen? Stelt u zich eens voor wat een prachtig beeld van 125 jaar kerk en
omgeving er ontstaat als al uw herinneringen verzameld zijn!
In de tijd tot de feestelijkheden houden wij u op allerlei manieren op de
hoogte, omgekeerd horen wij ook graag van u. Dat kan via
corrieversluijs-c@telfort.nl of spreek ons aan in de kerk (Trees Krans).
Met feestelijke groet,
groep Elandstraatkerk 125 jaar
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voor de kinderen van San Salvador
Vorige keer beloofden wij u dat u in de maand juni het totaalbedrag zou horen van vastenactie 2017. Inmiddels is het bekend dat er via de giro 740
euro binnenkwam.
Dat betekent dat wij samen ervoor gezorgd hebben dat er

2192,00 euro
overgemaakt kan worden op rekening van dit mooie project!
Wij danken u namens de kinderen voor uw giften, voor uw belangstelling en
vooral voor uw hulp tijdens de acties!
MOV-groep

Na zeer vele jaren zich op verschillende terreinen dienstbaar te hebben gesteld als vrijwilliger voor de geloofsgemeenschap H. Ignatius hebben per 01
april 2017 Gerard van Santen en Nelly v.d. Kooij, in goed overleg met ondergetekende, besloten hun taken als vrijwilliger neer te leggen.
Namens het parochiebestuur en de geloofsgemeenschap H. Ignatius wil ik
Gerard en Nelly hartelijk dank zeggen voor hun trouwe inzet en heb ik hen
namens iedereen persoonlijk bedankt met een mooi boeket bloemen.
Harry van Haastert,
voorzitter a.i.
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Sinds een paar maanden heeft U, na een oproep in het Ignatius nieuws, meegewerkt aan de inzameling van kledingen schoenen voor het Clear Mind rehabilitatie project in Nkoranza, Ghana. Elke maand proberen wij een aantal
koffers gevuld met kleding en schoenen naar Ghana te sturen. In Ghana hebben we een "Clear Mind" winkel annex werkplaats waar momenteel drie ex
alcohol verslaafden en twee spastische mensen werk, en dus levensonderhoud en structuur, hebben gevonden.
Niet alleen schenkt de winkel werkgelegenheid en inkomen voor de lopende
kosten die in Ghana gemaakt moeten worden. Zoals maaltijden voor verslaafden, medicatie, de telefoonkosten ter plaatse en het maandgeld van de mensen die in de Clear mind winkel werken. We helpen in principe geen mensen
van buiten ons district, omdat we veel aan nazorg doen en op bezoek gaan en
mensen vragen naar AA vergaderingen te komen, maar het komt toch steeds
vaker voor dat wanhopige mensen uit ander steden bij ons hulp proberen te
vinden. Alcohol verslavingszorg wordt niet aangeboden in Ghana, behalve in
een privé kliniek voor AA in de hoofdstad, 400 km van ons vandaan en bij
ons, het Clear Mind project. Afgelopen Kerstmis hebben we een man uit de
stad Kumasi in huis genomen omdat hij om hulp bleef vragen. Hij is heel snel
afgekickt en heeft vier maanden bij ons op het project gelogeerd om weer
sterker in zichzelf te staan. Bij ons kreeg hij een kamer, eten en medicatie. Hij
had niets. We hebben ook werk voor hem gevonden in de bouw. Na 4 maanden ging hij met vier geiten op het dak van de bus gebonden terug naar huis
om een nieuw leven te beginnen. Een week of twee later kwam hij nog eens
terug voor om nog zes geiten te kopen. Joe heeft een succesverhaal te vertellen en er zijn er meer, vandaar dat de vraag naar hulp bij ons toeneemt.
Om de winkel draaiend te houden vragen we op doorlopende basis om oude
kleding, schoenen en koffers.
Dank dat u ons geholpen heeft en blijft helpen.
Ineke Bosman
Directeur Clear Mind Foundation
www.operationclearmind.com
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met heel Den Haag, van 20 t/m 28 september
In het reisverslag van de Lourdesreis van
twee jaar terug kun je de indrukken van verschillende pelgrims lezen. Er staat bijvoorbeeld: …‘Tijdens de H. Mis bij de grot, gaat
een van de pelgrims op haar knieën op de tegel, waar staat dat Bernadette er knielde bij
de eerste verschijning op 11 februari 1858’
en verderop: ….’Ik kreeg het zogenaamde
“Lourdes gevoel”. Alsof alles wegviel en ik alleen was, er prikten tranen achter mijn oogleden ……..’ En ook: ‘We namen deel aan de
lichtprocessie, we bidden de rozenkrans en
het lijkt wel Pinksteren, in zoveel talen klinkt
het Wees Gegroet. Wat een mensenmenigte!
De kleine Bernadette heeft zoveel mensen bij elkaar gebracht en het doet de
mensen goed!....’
Voelt u zich al aangemoedigd voor de
Lourdesreis dit jaar: Schrijf u in, er is nog
plaats!!!
Heeft u behoefte aan meer informatie?
Bel gerust!
Cisca van der Sluijs
06 28327388
Of Marlies Klooster
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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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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 Ontmoeting", de kerk is dan open van 10:00 uur tot
19:30 uur, met om 10.15u het ochtendgebed, 12:30 uur een Eucharistievering 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 juni
04 juni; Jan en Auguste Juffermans – Habernig
Riek Bom – Lijesen
11 juni: pater Hans Bijmans
18 juni: voor de kinderen
25 juni: bij gelegenheid van het gouden Jezuïetenjubileum van
pater de Ruiter S.J.
Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in
het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de dienstdoende koster in de kerk.
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Vieringen in juni en juli
Datum
Tijd
Viering
zo 4 juni
11:00 Pinksteren Vicaris vd Helm - Ignatiuskoor
zo 11 juni
11:00 H. Drie-eenheid Woord & Communie
pw M. Witteman, Samenzang/cantor
zo 18 juni
11:00 H. Sacrament Eerste H. Communie D. Langerhuizen
pw M. Witteman - Kinderkoor
zo 25 juni
11:00 P. de Ruiter SJ - Ignatiuskoor
zo 2 juli
11:00 pw R. Akkermans Woord- en Communieviering,
Samenzang/cantor
zo 9 juli
11:00 K. van der Geest SVD Samenzang
zo 16 juli
11:00 pw M. Witteman - Samenzang
zo 23 juli
11:00 P. de Ruiter SJ - Ignatiuskoor
zo 30 juli
11:00 D. Langerhuizen - Cantate Domino
(wijzigingen voorbehouden)

Er is iets groots te vieren in onze geloofsgemeenschap: 50 jaar geleden op 10
juni besloot Pater de Ruiter in te treden bij de paters Jezuïeten.
Een gouden jubileum....
Wij zouden deze gebeurtenis héél graag willen vieren met Pater de Ruiter,
het Ignatiuskoor o.l.v. Tjin en U allen!
De vierde zondag, op 25 juni zal dit feestelijk gebeuren plaatsvinden en wij
hopen er natuurlijk een héél bijzondere viering van te maken met extra bijdrage aan gebed en zang, want ... 50 jaar trouw zijn, dat is geen kleinigheid,
dat weten álle mensen, die een gouden jubileum hebben mogen meemaken.
Dit betekent door dik en dun trouw blijven aan een belangrijke keuze... , de
gezondheid te mogen behouden om dit jubileum mee te maken, dát gaan wij
vieren en deze dag tot een gelukkige herinnering maken.
Wij hopen dat veel parochianen hiervan getuige willen zijn.
Trees Krans
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Pal op de grens van België en Frankrijk, precies daar waar Vlaanderen in Wallonië overgaat, ligt een klein dorpje met een prachtige naam: “Risquons-tout”.
Er zijn veel dorpjes die namen van heiligen dragen, maar wat mij betreft hebben de inwoners die deze naam bedachten pas echt begrepen waar het toe
doet als je in de voetsporen van Jezus wilt treden: alles riskeren. Het is een
oproep om wat meer te durven, te wagen, onbekende wegen te gaan, het lef
te hebben het avontuur aan te gaan, zonder de garantie op succes. Jazeker,
riskeren houdt ook in dat er gevaar is. Wij krijgen wel de belofte mee die ook
Mozes mee kreeg op zijn tocht door de woestijn, want ook tegen ieder van ons
zegt God: “Ik zal er zijn voor jou”. En meer nog dan Mozes krijgen wij het voorbeeld mee van Jezus zelf, die alles riskeerde uit liefde voor zijn leerlingen.
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand, om
19.45u, na de oecumenische vesper.
Christophe Janssens
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Vanaf de fusie van parochie Maria Sterre der Zee zijn de leden van het parochiebestuur benoemd voor een termijn van vier jaar. Omdat de meeste bestuursleden van het eerste uur veelal minimaal één termijn in de voormalige
parochies hebben gehad, hebben ze samen een schema van aftreden opgesteld om zowel continuïteit te waarborgen als vernieuwing mogelijk te maken.
Op dit moment doen zich twee vacatures voor:
- Vicevoorzitter, in verband met het verlopen van de termijn voor vier
jaar van de huidige vicevoorzitter;
- Bestuurslid communicatie, in verband met de toenemende behoefte
aan inhoudelijke expertise op dit gebied.

De taak van de vicevoorzitter
Zij/hij:
- Is contactpersoon naar beheercommissies
-

Is contactpersoon naar het bisdom

-

Gesprekspartner voor parochie Vier Evangelisten

-

Verantwoordelijk voor continuïteit van parochiebestuur
a. Coördineert werving en selectie leden parochiebestuur
b. Zorgt voor het opstellen en bewaken van rooster van aftreden
c. Ziet toe op vervulling van de bestuurlijke portefeuilles

-

Verantwoordelijk voor het organisatiemodel

-

Zit bestuursvergaderingen voor

-

Is gemachtigd tot vertegenwoordiging samen met secretaris

Profiel van de vicevoorzitter
Wij zoeken een vrouw of man, die
- Woonachtig is in onze parochie;
-

Lid is van de Rooms Katholieke kerk en kerkelijk betrokken is;

-

Jonger is dan 70 jaar;
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-

Bereid is te werken in avonduren (vergaderingen);

-

Minimaal een dagdeel in de week tijd heeft voor parochiewerk;

-

Beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve
vaardigheden;

-

Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

De taak van het bestuurslid communicatie en PR
Zij/hij:
- Is verantwoordelijk voor interne communicatie (Bestuursbrief, website
en parochieblad Stella Maris);
- Is verantwoordelijk voor het organiseren van communicatie via de social
media;
- Zorgt voor de externe communicatie en PR;
- Woont incidenteel commissie- en werkgroep vergaderingen bij;
- Bewaakt huisstijl Maria Sterre der Zee. Zorgt in die hoedanigheid voor
het vormgeven van de communicatiemiddelen die past bij de uitstraling
en structuur van de parochie en dienend als inspiratiebron voor eenieder
die het leest;
- Beheert IT en telecom
Profiel van het bestuurslid Communicatie en PR
Wij zoeken een vrouw of man, die
- Woonachtig is in onze parochie;
- Lid is van de Rooms Katholieke kerk en kerkelijk betrokken is;
- Jonger is dan 70 jaar;
- Bereid is te werken in avonduren (vergaderingen);
- Minimaal een dagdeel in de week tijd heeft voor parochiewerk;
- Beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve
vaardigheden;
- Kennis van en ervaring met communicatie en PR en van de moderne media.
- Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.
Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
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Het werk in het parochiebestuur is veelzijdig, uitdagend en verantwoordelijk,
ook vraagt het de nodige probleemoplossende vaardigheden en een energierijke aanpak. Onze parochie is volop in beweging, op weg naar de toekomst,
en dat betekent dat er steeds het nodige te doen is en zal blijven. Elk lid heeft
zijn eigen aandachtsgebied, maar we zijn en voelen ons samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze mooie parochie. Als bestuurslid staat u
er dus niet alleen voor!
Spreekt deze taak u aan en past het beschreven profiel bij u, dan bent u misschien wel de nieuwe vicevoorzitter of bestuurslid communicatie en PR (m/v)
die wij zoeken. Neem dan vóór 1 juli contact op met het parochiesecretariaat
(secretariaat@rkdenhaag.nl).

Wandeling en lezing
11 juni, 13:00 uur, Westplantsoen 73, Delft
"Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip." - Koran 3:190
We willen een korte wandeling houden, geïnspireerd door pater Frans van
der Lugt (1938 in Den Haag - 2014 in Syrië), gevolgd door een presentatie live
via Skype door Tariq Ramadan (Professor of Contemporary Islamic Studies,
University of Oxford) met als titel "Islam, The Essentials" (in het Engels) met
vragen van het publiek daarna. De wandeling is over een afstand van bijna 6
km. De start zal zijn om 13:00 uur in een zijkapel van de Stanislaskapel aan
het Westplantsoen 73, 2613GK Delft, die is gewijd aan pater Frans.

De Skypepresentatie door Tariq Ramadan vindt
plaats om 15:45 uur in de moskee Al-Ansaar aan de
Vulcanusweg 265-A, 2624AV Delft.
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Zorg voor de juiste kleding afhankelijk van de weersomstandigheden.
Deelname is gratis. Uit beleefdheid
en gezien het feit dat het evenement in de islamitische vastenperiode valt, waarbij eten en drinken
overdag niet toegestaan is, wordt
de deelnemers gevraagd om deze
traditie te respecteren, voor zover
mogelijk. Meer informatie is beschikbaar op internet op:
http://www.facebook.com/FransVrienden

األم ام إل ى
Motivatie voor het evenement: Frans van der Lugt organiseerde 8-daagse
wandelingen door heel Syrië voor mensen met verschillende achtergronden
om de eenvoudige taal van de natuur te ervaren en om elkaar te ontmoeten.
In Syrië waren dat meestal moslims, christenen, alawieten, druzen etc. "De
wandeling brengt mensen bij elkaar. Ze delen de gemeenschappelijke ervaring van vermoeidheid, van slapen en samen eten, en dit schept een band
tussen mensen. Na de wandeling is het niet belangrijk meer of je christen of
moslim bent, het is belangrijk om aanwezig te zijn."
In de Skype-presentatie na de wandeling geeft Tariq Ramadan een korte
inleiding in de islam. Dit is niet bedoeld om de deelnemers ergens van te
overtuigen, maar om een spiegel aan te reiken die ons kan helpen echt
aanwezig te zijn. Wij kunnen de eigen situatie niet kennen zonder te reflecteren, zonder relaties op te bouwen.
Foto van Frans van der Lugt in
de Stanislaskapel in Delft

Vrienden van Frans van der Lugt
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nodigt Haagse Christenen en andere belangstellenden van harte uit
voor de twee volgende bijeenkomsten:
maandag 5 juni 2e pinksterdag,
Pinksteren maakt de Tongen Los
Pinksteren laat ons bidden en zingen. De Geest
maakt de tongen los, en in vele talen en toonaarden wordt Gods lof bezongen. Ieder van onze gemeenschappen heeft eigen liederen en gebeden,
woorden en gebruiken. Laten we er een gezamenlijk feest van maken.
De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt je kerkgemeenschap uit om op
Tweede Pinksterdag bij elkaar te komen in de tuin van het stadsklooster aan
het Westeinde 101A om te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. We hopen op veel voorgangers en gemeenteleden om elkaars Pinksterverhalen en
ervaringen te delen.
2e Pinksterdag – 5 juni 2017 – 16.00 tot 17.30 uur
woensdag 28 juni 2017 ontmoeten de nieuwe burgemeester (mevrouw Paulien Krikke) en de Haagse Christelijke kerken elkaar in de Grote of St Jakobskerk
van Den Haag.
Thema is Met hart en ziel door hart en veen
Met een presentatie van de Haagse Kerkgemeenschappen (eo) en de organisaties die aan kerken gelieerd zijn, een korte paneldiscussie, en muziek willen
we de burgemeester kennis laten maken met het werk dat wij in Den Haag en
omstreken doen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op woensdagmiddag 28 juni, van 16.00
tot 18.00 uur aanwezig te zijn in de Grote Kerk.
Ad van der Helm
Margriet Quarles van Ufford
Info via secretaris@oecumenedenhaag.nl
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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.

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 ontvangen, 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

Harry van Haastert
Tevens ad interim

: Penningmeester
: Voorzitter
: Secretaris
: Octopus 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
Wim Verhaar
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Ledenadministratie
Coenraad Vrouwenvelder

ignatius@rkdenhaag.nl

Misintenties: opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans:
ttkrans@ziggo.nl
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Autovervoer
Rita van Santen
Zieken- en Ouderengroep
Angelique de Groot

070 364 33 78
070 325 25 87

Doopbewijzen:
Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs, of telefonisch op vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het parochiecentrum / secretariaat
Koren
Ignatiuskoor
Ellie van Rooij 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
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Week
16
17
18
19

Datum
19/4
26/4
3/5
10/5

Collecte
12.30u. € 18,70
12.30u. € 9,70
12.30u. € 14,55
12.30u. € 9,85

Datum
23/4
30/4
7/5
14/5

11.00u.
11.00u.
11.00u
11.00u

Collecte
€ 357,20
€ 225,15
€ 185,35
€ 215,60

LET OP! LET OP! UITERSTE INLEVERDAG!!
Het Ignatiusnieuws van juli en augustus verschijnt op zondag 25 juni.
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 16 juni 12.00 uur inleveren bij voorkeur 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 bijdragen te wijzigen of te weigeren. Bij drastische wijzigingen of weigeren
van een aangeleverde bijdrage wordt contact opgenomen met de inzender.
Vragen of opmerkingen kunt mailen naar: ignatius@rkdenhaag.nl

polski ksiądz:
S. Trypuc chr.
Beukelsdijk 177
3022 DG Rotterdam

Tel: 010 4770066
Mob: 06 18190004
e-mail: s.trypuc@onet.eu
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De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters,
de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op
zondag of door de week om een afspraak te maken.
In de kerk van de Ignatiusgeloofsgemeenschap (Elandstraatkerk) is daar
beschikbaar:
Pastoraal werker Marijke Witteman
Tel: 070 820 92 85
Email: m.witteman@rkdenhaag.nl

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
Pastoraal Noodnummer

06 838 74 082
06 838 98 041

Parochiesecretariaat
Mw. T. van der Lubbe
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Tel: 070 820 98 66

