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Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola
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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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Bericht van Pater de Ruiter sj
Het is al enige tijd duidelijk dat de Jezuïetencommuniteit, die gehuisvest was
in het Stanislashuis, Westplantsoen 73 te Delft, langzaamaan toch te oud en te
klein wordt om nog lang te kunnen voortbestaan.
Daarom heeft onze Provinciale overste besloten om deze communiteit op te
heffen.
Voor mij houdt dat in dat ik per 8 augustus ben verhuisd naar Aqua Viva; het
nieuwe huis voor bejaarde medebroeders aan de Heyendaalseweg in Nijmegen.
In dat gebouw heeft ieder een eigen appartement met een eigen voordeur,
een eigen huisnummer en een eigen telefoonnummer. Mijn adres is:
Heyendaalseweg 294 G, 6525 SM, Nijmegen.
Mijn telefoonnummer wordt dan: 024 35 29 028. Helaas zit daar geen antwoordapparaat aan verbonden omdat dat technisch onmogelijk is. Maar gelukkig blijf ik per email bereikbaar via: pderuitersj@hotmail.com
Het ligt in de bedoeling dat ik in ieder geval eenmaal per maand blijf voorgaan
in een zondagsviering in de kerk aan de Elandstraat te Den Haag en dat ik elke
maand een hele zaterdag in Rotterdam bezig ben met een Bijbelgroep.
Moge het jullie allen goed gaan.
Met een vriendelijke groet,
Peter de Ruiter sj

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:
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Datum doopviering

Voorganger

Voorbereiding _______

Zo 24 september
Zo 12 november
Zo 17 december

13.30u Y Asa SVD
wo 13 september 20.00u
13.30u M. Witteman wo 25 oktober 20.00u
13.30u M. Witteman wo 6 december 20.00u

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46
Personalia
Verhuizing
Pater de Ruiter S.J.
Heyendaalseweg 294G
6525 SM Nijmegen
Telefoon: 024 3529028

Eerste Communie en Vormsel in 2018
Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen of gevormd worden?
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden.
Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep vier
en voor het Vormsel is deelname mogelijk voor kinderen van groep acht en de
brugklas.
De viering van de Eerste Communie is op 17 juni 2018.
De informatieavond voor de ouders van de communicantjes is op dinsdag 12
september om 20.00 uur in het Parochiecentrum, Da Costastraat 46.
De voorbereiding start met een bijeenkomst voor ouders en kinderen na de
Gezinsviering op zondag 17 september om 12.45 uur.
De viering van het Vormsel is op 4 februari of op 28 januari 2018 in onze kerk.
Ook deze voorbereiding start in september.
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat:
Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26
of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl .
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125 jaar Elandstraatkerk!
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 in de Da Costastraat.
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.
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!
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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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De PCI komt op voor kwetsbare mensen
Te midden van ons allen leven mensen van zo’n bescheiden inkomen dat zij in
sommige gevallen in financiële nood raken door zaken die zij niet altijd zelf in
de hand hebben.
De PCI ontvangt ook hulpaanvragen uit de wijk. Als het gaat om werkelijke
nood van mensen zijn wij bereid om met een gift te helpen, indien de overheid
geen uitkomst biedt.
Hulp voor een crematie
Zo bereikte ons via de organisatie ATD Vierde Wereld (de mensenrechtenbeweging met de allerarmsten) het bericht van het plots overlijden van Helena,
een vrouw uit de wijk. Haar partner Frans wilde voor haar een waardig afscheid
organiseren.
Frans en Helena waren als koppel elke dag onderweg om lege flessen te verzamelen bij flessenbakken en supermarkten. Met het dagelijkse extraatje van het
statiegeld van de gevonden flessen kwamen zij maandelijks rond. Frans en Helena zijn trotse mensen en zijn gewend om hun problemen zelf op te lossen.
Zij lopen niet te koop met hun moeilijkheden en waren samen erg gelukkig.
Een aantal weken geleden had Helena het erg moeilijk. Zij had geen energie
meer om de gebruikelijke route van flessenbak naar flessenbak af te leggen en
ademde erg zwaar. Het werd noodzakelijk om een bezoek aan de huisarts te
brengen. Daarmee kwam de eerste financiële tegenslag vanwege het eigen risico van de zorgverzekering met wie zij al een afbetalingsregeling had. Het paar
hield nog maar zo'n 20 Euro per week over om van te eten en te drinken. Helaas, met de gezondheid van Helena ging het verder achteruit.
Helena is toen in het ziekenhuis opgenomen en na verder onderzoek is bij haar
kanker in een ver gevorderd stadium geconstateerd. Op donderdag 10 augustus is Helena in het ziekenhuis St-Antoniushove overleden. Er was geen begrafenisverzekering.
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De leden van ATD hebben samen met Frans besloten om een low budget crematie te organiseren waarvan de totale kosten op 1500 Euro uitkwamen. Helena is toen naar het Landelijk Centrum van ATD overgebracht om de kosten
van een rouwkamer te besparen.
Een mooie mobilisatie in de buurt is op gang gekomen. Buren verzorgden de
momenten dat anderen afscheid konden komen nemen. Samen werd een afscheidsceremonie gepland, waarna Helena werd gecremeerd.
De PCI van de Elandstraatkerk heeft 400 Euro gedoneerd voor deze crematie
die door een buurtinitiatief werd georganiseerd. Mensen uit de buurt en vrienden van ATD uit het hele land vulden met kleine bijdragen de totale som van
de crematiekosten verder aan.
Om Frans te ondersteunen wordt geprobeerd om nog een maand huur voor
zijn kamer bijeen te krijgen, waardoor hij iets van rust heeft om zijn zaakjes
verder op orde te krijgen. Ook is er contact opgenomen met het Maatschappelijk werk ter ondersteuning.
Steun de PCI
De PCI vindt het belangrijk dat we mensen noodhulp kunnen blijven bieden.
We willen niet met lege handen staan als er een beroep op ons wordt gedaan.
Zonder uw steun kunnen wij dit werk niet mogelijk maken. Wij doen een beroep op u voor een financiële bijdrage. Denk daarom aan de collectebus achter
in de kerk of stort uw bijdrage op het bankrekeningnummer
NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie.
Een idee voor u is wellicht om uw bank de opdracht te verstrekken om maandelijks een klein bedrag over te maken op de girorekening. Makkelijk voor u,
belangrijk voor de diaconie. Hartelijk dank.
Spreuk
Naastenliefde bestaat niet uit elkaar aanstaren, maar uit samen dezelfde richting inslaan.
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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 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 is er om 19.45u de
Ignatiaanse meditatie.
• Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.30u een
Taîzé-viering

Intenties voor de maand september
10 september: Jan Zonderop
17 september: Auguste Juffermans – Habernig
24 september: Auguste Juffermans – Habernig
Arda en Michel Krans – Schimmel

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 september en oktober
Datum
Tijd
Viering
zo 3 sept
zo 10 sept
zo 17 sept
zo 24 sept
zo 1 okt

11:00 A. van der Helm, cantor en orgel
11:00 Woord & Communie, pw M. Witteman, cantor
11:00 Gezinsviering,
A. van der Helm
pw M. Witteman, Kinder- en jeugdkoor
11:00 P. de Ruiter SJ, Ignatiuskoor
11:00 D. Langerhuizen, Diaken R. van Berkel,

cantor en orgel
zo
zo

1 okt
8 okt

zo 15 okt
zo 22 okt
zo 29 okt

14:30 Franciscusviering,
pw M. Witteman
11:00 Maria Sterre der Zee,
Woord & Communie,
pw M. Witteman, cantor
11:00 Gezinsviering, (Woord & Communie),
Diaken R. van Berkel, Kinder- en jeugdk.
11:00 P. de Ruiter SJ, Ignatiuskoor
11:00 A. van der Helm, Cantate Domino

(wijzigingen voorbehouden)

Bestuurlijke vacature
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.

Vicevoorzitter Parochiebestuur (m/v)
De taak van de vicevoorzitter
Zij/hij:
- Is contactpersoon naar Beheercommissies
- Is contactpersoon naar het bisdom
- Gesprekspartner voor parochie Vier Evangelisten
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-

-

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;
- 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.

Bestuurslid communicatie en PR (m/v)
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 ICT en telecom
Profiel van het bestuurslid Communicatie en PR
Wij zoeken een vrouw of man, die
- Woonachtig is in onze parochie;
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-

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.

Bent u de persoon die wij zoeken?
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).

Zing mee in de gezinsvieringen!
Heb je het misschien ook gemerkt?
Er zijn veel nieuwe gezichten in het kinderkoor. Daar zijn we heel blij mee. Er
kunnen natuurlijk nog meer kinderen bij.
Dus, ben je tussen de 6 en 11 jaar? Houd je van zingen? Of kom je graag naar
de gezinsviering?
Doe dan mee met ons kinderkoor!
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Iedereen mag meedoen. Of je een jongen of een meisje bent, of je wat verlegen bent of heel veel praat, het maakt
niet uit. Iedereen is welkom. Je mag ook
een vriend of vriendin, of je broer of zus
meebrengen. Bij ons kan iedereen zingen en vóór je het weet, ken je al heel
wat leuke liedjes uit je hoofd.
We oefenen elke donderdag van 19.00
tot 19.45 (Da Costastraat 46).
Als je donderdag niet kan komen, kom
dan gewoon even oefenen op zondag
om 10.30, vlak voor de gezinsviering.
Schuif aan en zing mee.
Als alle kinderen meedoen, hebben we
vanzelf een heel groot koor!
Ben je 12 of ouder? Dan ben je nog altijd welkom bij het jeugdkoor.
Contactpersoon: Maria voor ’t Hekke (dirigent), mariavth@hotmail.com

Nieuws van de Meditatiegroep
Het zal je maar gebeuren. Je bent een gevierd zangeres. Decennialang heb je
in uitverkochte zalen mensen kippenvel bezorgd met je liedjes. Jouw grote
held heeft net een prestigieuze prijs gewonnen en vraagt speciaal aan jou om
voor een heel select publiek één van zijn meest bekende liedjes ten gehore te
geven. En wanneer het zover is vergeet je na de eerste strofe de tekst...
Het overkwam Patti Smith tijdens het concert naar aanleiding van de Nobelprijs literatuur voor Bob Dylan. “A hard rain gonna fall” ging ze zingen, maar
die koude douche had ze niet verwacht.
De angst om te falen weerhoudt ons soms om voluit te leven. Voor veel mensen is gezichtsverlies het ergste wat iemand kan overkomen. Het is dan goed
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om te kijken naar de mensen in de Bijbel. Steeds weer klinkt die oproep: durf
opnieuw te beginnen, zelfs als het onmogelijk lijkt. En dan blijkt dat er vaak
onverwacht prachtige dingen naar voren
komen.
Patti Smith haalde even diep adem, verontschuldigde zich bij de koning en koningin van Zweden en de rest van de genodigden en hernam het lied. En nam
toen al die hoge heren en dames mee
met de blauwogige jongen uit het lied en
opende hun de ogen voor de noden van de wereld waar het Dylan in eerste
instantie om te doen was. Want ondanks het feit dat het lied al bijna een halve
eeuw oud is, zijn er nog altijd genoeg plaatsen “where black is the colour and
none is the number”. Een staande ovatie volgde.
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand, om
19.45u, in de kerk, als de temperatuur het toelaat. U bent van harte welkom.

Taize Vandaag
Iedereen
komt
weer terug van de
(zomer)vakantie.
Hebben jullie een
goede zomervakantie gehad? Het
is een tijd van tot
jezelf te komen en
te genieten van
Gods schepping.
Morgen komt het
dagelijks leven op
gang. De drukte
van het leven komt
je weer tegemoet.
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De vraag blijft: Kunnen wij in het dagelijkse leven de rust ervaren om Gods
stem in ons hart te voelen? Hij wil graag met ons meereizen.
Iemand zei mij op een zondag toen zij voor het eerst in de kerk kwam: “Wat
een rust hier om tot mijzelf te komen.”
De taizevieringen hebben als doel even los te komen van de dagelijkse drukte,
om in de stilte God te ontmoeten en uiteindelijk de liefde voor elkaar te beleven.
Wellicht een bijdrage voor jou.
In september starten we weer met de maandelijkse Taizevieringen in onze
kerk (Elandstraat). Wij nodigen iedereen van harte uit.
Elke 1e zaterdag v.d. maand om 19.30u. Met daarna een gezellig samenzijn.
Volgende vieringen zaterdag 2 september, 7 oktober en 4 november.
Françoise en Ton.

Stella Maris Nieuwe Opzet
Beste mensen,
De Stella Maris gaat op de schop.
De bedoeling is dat de lokale redacties een vaste plek krijgen in het nieuwe
Stella Maris. Een en ander gaat on-line ingevuld en opgemaakt worden. Daarvoor krijgen op dit moment de redacteuren van de lokale bladen een cursus
om dit te verwezenlijken. Maar het parochiesecretariaat wil graag dat er ook
nieuw bloed instroomt. Voor de volgende vergadering zou ik graag iemand
mee willen nemen naar de bijeenkomst van 12 oktober a.s.
Lijkt het u leuk om deel uit te maken van de (nieuwe) redactie van de Stella
Maris Nieuwe Stijl? Neem dan contact op met ondergetekende of met het Teresa van der Lubbe van het parochiesecretariaat.
Uw redacteur
Peter de Silva
pdesilva@ziggo.nl
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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: www.rkdenhaag.nl
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur
Kerkgelegenheden:
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 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
mailto: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 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur of via het parochiecentrum / secretariaat
Koren
Ignatiuskoor
Ellie van Rooij
Kinder- en Jeugdkoor:
Maria voor ’t Hekke

emvanrooij@gmail.com
mariavth@hotmail.com

Kosters
Bertus Schmitz, Tiny 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: mailto: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

19
Collecte opbrengst
Week
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Datum
14-jun 12:30u
21-jun 12:30u
28-jun 12:30u
5-jul 12:30u
12-jul 12:30u
19-jul 12:30u
26-jul 12:30u
2-aug 12:30u
9-aug 12:30u
16-aug 12:30u

Collecte
€ 23,70
€ 14,35
€ 10,60
€ 16,30
€ 22,00
€ 23,15
€ 24,20
€ 15,10
€ 10,80
€ 17,65

Datum
18-jun 11:00u
25-jun 11:00u
2-jul 11:00u
9-jul 11:00u
16-jul 11:00u
23-jul 11:00u
30-jul 11:00u
6-aug 11:00u
13-aug 11:00u
20-aug 11:00u

Collecte
€ 527,50
€ 334,15
€ 169,05
€ 300,65
€ 260,60
€ 324,35
€ 218,55
€ 224,15
€ 296,50
€ 299,50

LET OP! LET OP! UITERSTE INLEVERDAG!!
Het Ignatiusnieuws van oktober verschijnt op zondag 1 oktober.
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag september 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 u mailen naar: ignatius@rkdenhaag.nl

20
Spreken met een pastor
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

