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Personalia
Gedoopt
Ayden Dalmijn
Christoph Holling
Emeline Loos
Rose Martha
Julian Gurunian

Rosemarijn Nomes
Jennaisley Semwell
Raichenelly Alexander
Christopher vanLienden
Marcus van Lienden

Overleden

Willy Goolaerts – Brussee

In de Kerk opgenomen door Doop en Vormsel
Jennifer Semwell
Doopvieringen
Aanmelden kan bij het secretariaat: tel.: 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 4 sept 13:30
zo 30 okt 13:00
zo 27 nov 13:30

Marijke Witteman
Dolf Langerhuizen
Yan Asa SVD

wo 24 aug.
wo 12 okt
wo 16 nov

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46

Huwelijksvoorbereiding
In de parochie worden aanstaande echtparen voorbereid op hun huwelijk.
Tweemaal per jaar wordt een cursus steeds door een lid van het pastoraal
team geleid. Op deze manier leren ze elkaar kennen en kunnen zij van gedachten wisselen onder leiding van leden van het pastoraal team. Lees alles
hierover op:
http://rkdenhaag.nl/huwelijksvoorbereiding-in-het-najaar/

De Communiecantjes

Op de voorste rij vlnr: Noor, Neia, Jane, Charlotte en Radboud

Orgelconcerten
3e Internationaal Symfonisch Orgel Festival
2 juli – Thomas Trotter
Uit Birmingham (Town Hall)
Thema Concert

24 september – Bert Den Hertog
Georganiseerd door het Haags Orgel Kontakt
Toegang conform andere HOK concerten

Zie ook: www.haagsorgelkontakt.nl

Nieuws van de Meditatiegroep

Afbeelding: William Shakespeare

In de les Engels leerden we: ”To be or not to be, that’s the question!”. Voor
Bijbelse mensen is de vraag van zijn of niet zijn echter niet de kernvraag van
het bestaan. De Bijbel is geen boek dat het bestaan van God wil bewijzen. De
Bijbel is een verzameling teksten geschreven door mensen die zich verwonderden over de grootsheid van God. Die ligt hem niet in het feit dat Hij bestaat,
maar wel in het feit dat Hij aanwezig is. Dat lijkt een klein verschil, maar het is
goed om daar even bij stil te staan. De vraag naar het bestaan van iets of iemand is een rationele, wetenschappelijke vraag die maar twee antwoorden
kan hebben: ofwel is iets, ofwel niet. Het antwoord op die vraag geeft maar
weinig zin aan ons bestaan. Aanwezigheid echter heeft te maken met gevoel
en kwetsbaarheid. De mensen die de Bijbelse teksten hebben geschreven wilden laten zien dat God, in tegenstelling tot andere goden, niet hoog en ver van
ons vandaan is, maar weet heeft van ons bestaan in deze tijd en begaan is met
ieder van ons. Ja, het is waarlijk groots dat Hij, die eeuwig is en alles geschapen
heeft, zich laat raken door Zijn schepping en dat van in den beginne. De vraag
der vragen is dus niet “Zijn of niet zijn?” maar wel “Heer, onze Heer, hoe zijt
Gij aanwezig?”.
De medtiatiegroep komt bij elkaar iedere eerste woensdag van de maand, om
19.45u, na de Vesper. Opgelet: in augustus is er vanwege de vakantie geen
meditatie.

Diaconale

diaconale

Exodus
Zoals u weet heeft Exodus zorg voor de mensen die uit de detentie (de gevangenis) komen en weer een plek zoeken in onze samenleving.
De spreuk die boven de laatste informatiebrief staat luidt: ”Mensen maken
fouten, maar verdienen ze daarom geen tweede kans?”
Dit werk doet Exodus, met beroepskrachten en vrijwilligers.
De medewerkers van Exodus gaan werken aan: huisvesting, werk, herstel van
relaties. In de tussentijd maken ze de bewoners in hun huis krachtig om een
nieuwe start te maken, een tweede kans.
In Den Haag heeft Exodus 3 panden aan de Frankenslag.
Er zijn op dit moment in Nederland 11 van deze stichtingen.
De vernieuwde structuur laat 5 regio’s zien. Ook de methodiek om (ex) gedetineerden te begeleiden is vernieuwd. Meer nog dan voorheen stelt het de
deelnemer centraal en zijn of haar weg naar herstel. Dat betekent dat gekeken wordt naar de
sterke kanten van de persoon en die wordt uitgebouwd. Op deze wijze verwacht Exodus dat de
deelnemers nog meer gemotiveerd worden
structureel uit de criminaliteit te blijven.
In de informatiestand van de PCI achter in de
kerk ligt altijd een exemplaar van de nieuwsbrief.
Wilt u meer weten over Exodus? Het blad Exodus Info is gratis. Info@exodus.nl.
Voedselbank
Ook tijdens de zomermaanden staan de voedselmanden achter in de kerk. Uw
bijdrage in de vorm van houdbaar voedsel is zeer welkom en nodig.
Armoede en asielzoekers
Hoe gaat een armoedeorganisatie in Nederland om met asielzoekers? ATD
Vierde Wereld schrijft daarover in haar vakantiegeldbrief:
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“Wie moet als eerste die goedkope huurwoning krijgen? De een wacht al zolang en de ander heeft huis en haard verlaten. Wie van hen heeft er recht op
voldoende inkomen, als je hoort dat het geld maar een keer kan worden uitgegeven, en dat schulden moeten worden terugbetaald zelfs ten koste van de
beslagvrije voet? Wie heeft het recht op die goede school als blijkt dat kinderen uit de armste gezinnen minder kans hebben op goed vervolgonderwijs
als kinderen uit andere groepen? Wie vecht er met je mee als je hier in Nederland in armoede leeft, als je spookburger bent zonder uitkering, als je uit huis
wordt gezet, als je naar de voedselbank moet. Wat moet je als er geen land ter
wereld is waar je naar toe kunt om aan je ellende te ontsnappen?
Op ons ontmoetingscentrum 't Zwervel (in Wijhe, Overijssel) bieden wij uit
vriendschap voor twee jaar huisvesting aan twee asielzoekers; onze nieuwe
buren. Twee vrouwen die door het onrecht van hun gezinnen zijn gescheiden.
Zij maken deel uit van de andere bezoekers die ook armoede in hun leven kennen.
Wij kunnen het ons niet veroorloven elkaar als concurrenten te zien, omdat
wij samen op weg zijn uit de armoede. Wij voeren actie voor de gelijkwaardigheid van ieder mens, en gebruiken de kennis van de mensen die hier vaak generaties lang in armoede verkeren.”
Spreuk:
Denk aan de armen, het kost niets.
Contact met de Werkgroep Diaconie
Wilt u meer weten van de Werkgroep Diaconie, hebt u een hulpvraag of kent
u iemand die zorg nodig heeft? Neem gerust contact op met de werkgroep.
Dat kan via de infostand achter in de kerk of via ons e-mailadres dat ongewijzigd is: pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Steun de Werkgroep Diaconie
Het bankrekeningnummer van de werkgroep Diaconie is ongewijzigd:
NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie
Elke bijdrage is welkom

10
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
12:30 uur een Eucharistievering en om 14:30 een Rozenkransgebed.
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 komt de meditatiegroep bijeen in de kerk.
Elke eerste zaterdag van de maand is er een Taîzé-viering

Intenties voor de maanden juli/augustus
3 juli:
10 juli:
17 juli:
24 juli:
31 juli:

Willy Goolaerts - Brussee
Willy Goolaerts - Brussee
Willy Goolaerts - Brussee
voor onze dierbare overledenen
op het feest van Ignatius: voor onze Ignatiusgemeenschap

7 aug:
14 aug:
21 aug:
28 aug:

broeder Jos Schilders en broeder Hans Cevat
pater Jacques van Weert
om moed
voor de jarige pater de Ruiter

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 juli, augustus en september

Datum

Tijd

Zo 3 juli
zo 10 juli
zo 17 juli

11:00 Eucharistieviering Vg: pater K. vd Geest
11:00 Eucharistieviering, Vg: pater K. van Haasteren
11:00 Woord- en Communieviering
Vg: pw M. Witteman, zang: Kinder- en Jeugdkoor
11:00 Eucharistieviering, Vg: pater P. de Ruiter
zang: Ignatiuskoor
11:00 Woord- en Communieviering, Vg: pw J. Eijken
Koor: Cantate Domino

zo 24 juli
zo 31 juli

Viering

zo 7 aug.
zo 14 aug.
zo 21 aug.
zo 28 aug.

11:00
11:00
11:00
11:00

zo 4 sept.
zo 11 sept.

11:00 Woord- en Communieviering, Vg: pw J. Eijken
11:00 Eucharistieviering, Vg: pastoor D. Langerhuizen,
Met kinderwoorddienst
11:00 Eucharistieviering, Vg: pater Y. Asa en
pw M. Witteman, Gezinsviering, Kinder en Jeugdkoor
11:00 Eucharistieviering, Vg: pater P. de Ruiter
zang: Ignatiuskoor

zo 18 sept.
zo 25 sept.

Eucharistieviering, Vg: pater Y. Asa
Eucharistieviering, Vg: pater K. van Haasteren
Woord- en Communieviering, Vg: pw M. Witteman
Eucharistieviering
Vg: pater P. de Ruiter zang: Ignatiuskoor

(wijzigingen voorbehouden)
Oproep
De redactie van het Ignatiusnieuws zoekt mensen die regelmatig stukjes kunnen schrijven voor ons nieuwsblad.
De artikelen moeten specifiek gaan over onze kerk en de gemeenschap.
Artikeltjes over de buurt zijn ook welkom. Er gaan max. 350 woorden op een
A5 pagina. De opmaak is in Calibri 11.
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Nieuwe versie Onze Vader wordt in november ingevoerd
De nieuwe vertaling van het gebed het Onze Vader wordt 27 november ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied.
De nieuwe versie van het Onze Vader wordt tegelijk ingevoerd in Nederland
en België, meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren.
Over de juiste versie van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de
Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Verheugend
''Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst
van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus bisschop Jan Liesen van
Breda. Hij begrijpt ''dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van
de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe
vertaling.''
Toch zijn de verschillen tussen de oude Nederlandse en nieuwe versie niet zo
groot. Het verschil zit vooral in het tweede deel. De oude tekst ''en vergeef
ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: en leidt ons
niet in bekoring'' wordt in de nieuwe versie: ''en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.''
De nieuwe tekst:
''Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.”
Amen.

13
Jaar der Barmhartigheid
Op zaterdag 18 juni kwamen
jongere religieuzen (jonger
dan 45) en Godzoekers (jonger dan 40) bij elkaar in de
abdij van Koningshoeven bij
Tilburg om met elkaar van gedachten te wisselen over
“Barmhartigheid”. Naast mijzelf was er ook nog iemand
anders aanwezig die vele parochianen zullen kennen: Ward Biemans S.J., die veel groeten overbrengt en
laat weten dat hij het goed stelt in zijn huidige woonplaats Amsterdam. In
totaal waren er een zestigtal deelnemers, de meerderheid actieve en contemplatieve religieuzen.
De dag begon met een eucharistieviering. Na een eenvoudig middagmaal was
het tijd voor een rondetafelgesprek tussen zuster Iuxtra Crucem, blauwe zuster in Heiloo, pater René Dinklo, overste van de dominicanen in Nederland en
broeder Thomas Quartier van de Benedictijnerabdij Slangenburg. Kernvraag
was: ”Wat betekend barmhartigheid voor mij?”.
Zuster Iuxta Crucem getuigde hoe barmhartigheid haar oorsprong vindt bij
God en hoe haar medezusters in Aleppo, Syrië, die zichtbaar proberen te maken door aanwezig te blijven daar waar iedereen op de vlucht slaat.
Pater René legde uit dat barmhartigheid niet alleen van God maar ook van je
medemensen komt. We kunnen barmhartig met elkaar omgaan wanneer we
elkaar kunnen verstaan zonder te oordelen.
Broeder Thomas maakte duidelijk dat barmhartigheid niet alleen maar actief
is en niet noodzakelijk te maken heeft met effectieve, meetbare acties. Het
komt er ook op aan om meer mens te worden en ruimte voor God te maken,
zodat de kiemen van een betere wereld de kans krijgen om te groeien tot een
vaste waarde.
Er was ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Na afloop was er tijd om elkaar te ontmoeten bij een barbecue. De dag werd
afgesloten met de vespers. Een bijzonder inspirerende dag!
Christophe Janssens
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TAÎZÉ

TAÎZÉ MEDITATIEDIENST
“Blijvende werking van de heilige Geest”,
Bijzondere viering met gitaarbegeleiding
Zaterdag 2 juli om 19.30u
Kunnen we de manier waarop wij leven onderzoeken en alles wat
kunstmatig en overmatig is eenvoudiger maken? Ons leven eenvoudiger
maken, kan een bron van geluk zijn. Hoe kunnen we meer ruimte
creëren om te delen; wat kunnen wij geven en wat kunnen wij
ontvangen? We moeten niet vergeten om God te danken voor de
schepping. Neem daarom tijd voor rust en overdenkingen.

De volgende viering in de Elandstraatkerk is na de
zomervakantie:
Zaterdag 3 sept. om 19.30u. .

15
Enkele gezegden van Ignatius
Ignatius (ook Iñigo) van Loyola, Rome, Italië; ordestichter & mysticus; † 1556.
Feest 20 mei (Pamplona: herdenking verwonding 1521) & 31juli.
Kijk naar Jezus voor je hangend aan een kruis en vraag jezelf af: wat heeft hij
voor mij gedaan?
En: wat doe ik nu voor hem?
God werkt en zwoegt in heel zijn schepping en in mensen afzonderlijk als een
bron van onophoudelijke liefde.
Als ik in mijn ziel niet iets zou ervaren dat niet van mezelf noch van iemand
anders was maar alleen van God, dan zou ik niet kunnen leven.
Als de volmaaktheid alleen in goede verlangens bestond zou ik het van niemand ter wereld hoeven te verliezen.
Misschien is er wel niemand in dit leven die volledig begrijpt hoe hij door zijn
eigen toedoen Gods werk in hem verhindert en wat God in ons zou kúnnen
doen als wij het Hem niet beletten.
Als wij tot de gemeenschap van Jezus behoren moeten wij hetzelfde doen
voor onze naasten als wat de engelbewaarders doen voor degenen die aan
hun zorg zijn toevertrouwd. We moeten hen namelijk zoveel mogelijk helpen
om zalig te worden.
Maar als wij dat alles hebben gedaan moeten wij niet bekommerd of innerlijk
in onvrede zijn als de anderen niet echt vooruitgaan.
In al wat wij doen moeten wij onze beste krachten geven, alsof alles van onszelf en niets van God afhing. Maar wij moeten daarbij innerlijk overtuigd blijven dat uiteindelijk alle goeds van Hem en niet van ons komt.
Alleen in die éne Naam (Jezus) is onze redding zeker.
We moet ons inspannen bij alles de juiste instelling te hebben: steeds oprecht beogend de Goedheid te dienen en te behagen, omwille van de Goedheid zelf en omwille van zijn liefde en weldaden, meer dan uit vrees voor
straf of hoop op beloning, hoezeer dat ook kan helpen.
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Het is goed om in alles wat we doen ernaar te streven aan de anderen de
voorrang te geven, innerlijk allen als onze meerderen te beschouwen en uiterlijk bescheidenheid en eerbied te betonen. Ja, laat ieder in de ander Gods
beeld erkennen.
Als je troosteloos bent, helemaal geen liefde voelt, integendeel alleen maar
afwezigheid, verwarring, bekoring en neerdrukkende gevoelens en bewegingen van binnen - breng dan nooit veranderingen aan in de besluiten of voornemens die je maakte vóór je zo troosteloos werd. Blijf daar dan juist trouw
aan.
Als je troost ervaart, dus gevoelens van liefde en vertrouwen en vurigheid en
innerlijke blijdschap en vrede, maak je dan bewust hoe je je zult gedragen in
de latere troosteloosheid en doe nu daarvoor nieuwe krachten op.
Meer dan welke wet of constitutie ook moet de inwendige wet van de liefde,
die de Heilige Geest in ons hart schrijft en inprent, ons leiden en besturen,
hoewel ook uitwendige richtlijnen daarbij meestal goed kunnen helpen.
Voor iemand die geestelijk wil leven is het van groot nut om totaal en niet alleen ten dele afstand te doen van al wat de wereldse mens liefheeft en omhelst en te aanvaarden en met al zijn krachten te verlangen wat Christus onze
Heer lief heeft gehad en omhelsd heeft.
Zij die vooruit willen gaan in het geestelijk leven en waarachtig Christus onze
Heer willen volgen moeten niet roem en een grote naam op aarde zoeken
maar juist het tegenovergestelde liefhebben en intens vagen.
Soms was er in mij een zo groot beminnen en voelen of zien van Jezus, dat
het mij toescheen dat er niets meer kon gebeuren dat mij van hem los zou
kunnen maken...
De voortdurende beoefening van de nederigheid kan niet genoeg geprezen
worden.
Liefde bestaat meer in daden dan in woorden.
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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:
OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Teresia van Avila

Elandstraat 194
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
Corrie Versluijs
Ellie van Rooij
Nico de Groot
Dolf van der Sluijs

pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

Contactpersonen geloofsgemeenschap:
PCI
Toon Groenewegen
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Ledenadministratie
Coenraad Vrouwenvelder
Misintenties:

ignatius@rkdenhaag.nl
opgeven bij de dienstdoende koster
of Trees Krans: ttkrans@ziggo.nl
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Autovervoer
Rita van Santen

070 364 33 78

Zieken- en Ouderengroep

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
Kinder- en Jeugdkoor:
Maria voor ’t Hekke

emvanrooij@gmail.com
mariavth@hotmail.com

Kosters

Bertus Schmitz, Tinie Kos, Piet Dijkman,
Peter de Silva, Andrzej Michalski

Communie thuis

Trees Krans

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

070 345 99 77

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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Collecte opbrengst Ignatiusgeloofsgemeenschap
Week Datum
Collecte
Datum
12.30u
22
25 mei
25,20
29 mei
12.30u
23
1 juni
33,00
5 juni
12.30u
12.30u
24
8 juni
23,70
12 juni

11.00u
11.00u
11.00u
11.00u

Collecte
308,61
263,09
324,32

Het Ignatiusnieuws van september verschijnt op zondag 28 augustus.
De kopij hiervoor uiterlijk maandag 22 augustus inleveren bij voorkeur
per e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage op
ignatius@rkdenhaag.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
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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

