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Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen? Dan kunt u het
vanaf nu aanmelden.
Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep
vier.
De viering van de Eerste Communie is op 18 juni 2017.
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat:
dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of
e-mail: mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl

De viering van het Vormsel is op 12 of 19 februari 2017.
Kinderen/jongeren in de leeftijd van twaalf t/m veertien jaar worden
hiervoor uitgenodigd.
Aanmelden kan tot 10 oktober bij het parochiesecretariaat:
dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel 364 99 26 of
e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl
of bij Dolf van der Sluijs, lid van de pastoraatgroep,
e-mail: pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl.

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/
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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 30 okt 13:00
Dolf Langerhuizen
wo 12 okt
zo 27 nov 13:30
Yan Asa SVD
wo 16 nov
De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46

20:00 uur
20:00 uur

Ben je tussen de 6 en 11 jaar?
Houd je van zingen? Of kom je graag
naar de gezinsviering?
Doe dan mee met ons nieuwe kinderkoor!
Iedereen mag meedoen. Dus 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 gaan elke donderdag oefenen van
19.00 tot 19.30 (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.
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Gedoopt
Noa Brouns
Tygo Klooster

Overleden
Shirly Lie A Young-Klompenhouwer

Omdat er meestal weinig mensen gebruik maken van de rode stoelen op de
“zijkanten”, wordt er vanaf 1 oktober geen communie meer uitgereikt ter
plaatse.
De betreffende parochianen worden nu uitgenodigd zich aan te sluiten via
het middenschip.
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

Heeft u de fotohoek al eens bezocht? Er zijn veel foto’s te koop, bijna allemaal in eigen beheer gemaakt. Er is een nieuwe serie gemaakt van alle heiligenbeelden in onze kerk.
Er is ook een fotoboekje met de belangrijkste foto’s en een korte beschrijving
van onze kerk (also in English).
De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.

7

diaconale
Schuldhulp
De PCI steunt het project SchuldHulpMaatje Den Haag.
Schuldhulpmaatjes is een landelijke organisatie. In 2015 wisten ze totaal 371
afsluitingen van nutsvoorzieningen te voorkomen en 238 huisuitzettingen.
Ruim 1500 maatjes waren actief in 76 projecten, waarbij in totaal 105 gemeenten betrokken waren. Zo ook de gemeente Den Haag. Die maatjes begeleidden bijna 5000 mensen. Hulpvragers zijn te vinden in alle leeftijdscategorieën: 8 % is jonger dan 25 en 6 % ouder dan 65. Dat valt te lezen in het
Jaarverslag 2015 van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. (te vinden
op hun website: www.schuldhulpmaatje.nl)
Diaconale zondag
De diaconale zondag is dit jaar op 13 november. Meer informatie kunt u lezen in het novembernummer van het Ignatiusnieuws.
Spreuk:
Luisteren en gehoord worden is de beste basis voor elk vertrouwen
Boekenmarkt
De boekenmarkt is slechts op één zondag, en dat is op 6 november. Wanneer
u boeken wilt aanschaffen en tegelijk de PCI wilt steunen, houdt u die datum
dan in de gaten.
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: pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Steun de Werkgroep Diaconie
Het bankrekeningnummer van de werkgroep Diaconie is:
NL69 INGB 0000 425772
t.n.v. PCI-Ignatiusparochie
Elke bijdrage is welkom.
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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 oktober
2 okt.
Henk Soonieus
9 okt.
Willy Goolaerts - Brussee
16 okt.
Caroline Blom - Ides
23 okt.
Pater Jaques van Weert

30 okt.

Pater Hans Minderop

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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Datum

Tijd

zo 2 okt
zo 2 okt

11:00 Eucharistieviering; Vg. Pater Y. Asa SVD;
14:30 Franciscusviering; pw M. Witteman;
Kinder en Jeugdkoor
11:00 Feest Maria Sterre der Zee; Met kinderwoorddienst
Vg. A. van der Helm & diaken R. van Berkel
11:00 Gezinsviering; Vg. D. Langerhuizen;
Kinder en Jeugdkoor
11:00 Eucharistieviering; Vg. P. de Ruiter sj; Ignatiuskoor
11:00 Eucharistieviering; Vg. Y. Asa SVD; Cantate Domino

Zo 9 okt
Zo 16 okt
Zo 23 okt
Zo 30 okt

Viering

wo 2 nov
zo 6 nov
zo 13 nov

19:30 ALLERZIELEN Y. Asa SVD & pw M. Witteman
11:00 Woord & Communieviering pw J. Eijken
11:00 Diaconale zondag A. van der Helm & diaken
R. van Berkel Met kinderwoorddienst
zo 20 nov
11:00 CHRISTUS KONING vg: pastoor D. Langerhuizen &
pw M. Witteman Gezinsviering Kinder en Jeugdkoor
zo 27 nov
11:00 1e ZONDAG VD ADVENT P. de Ruiter sj &
diaken R. van Berkel Met kinderwoorddienst
Ignatiuskoor
(wijzigingen voorbehouden)

Ten onrechte is vorige maand e.e.a. gepubliceerd over te verwachten evenementen. Dit was niet de bedoeling. Onze excuses hiervoor.
Wanneer een evenement definitief doorgaat vindt u daarover meer op de
website: www.rkdenhaag.nl
Alles onder voorbehoud. Nadere info volgt in de kerk en het Ignatiusnieuws
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Foto: Chinese kinderen in de sneeuw (Robert Capa 1937)

Er zijn maar weinig fotografen die zo intens geleefd hebben als de Hongaarse
fotograaf Robert Capa. Zijn roeping was oorlogsfotograaf. Hij was er bij tijdens de Spaanse burgeroorlog en raakte er bevriend met Ernest Hemmingway. Hij was er bij op D-Day en landde samen met de allereerste troepen op
Omaha Beach. Toen hij het na de tweede wereldoorlog rustiger aan ging
doen, fotografeerde hij niemand minder dan Picasso en liet de wereld zien
dat deze man niet alleen een geniaal schilder was, maar ook een liefhebbende opa. In 1954 kwam er bruusk een einde aan zijn leven toen hij in Vietnam op een landmijn stapte.
Alle foto’s van Capa getuigen van een intens medeleven met de mensen op
de foto. Hij is veel meer dan alleen een waarnemer die van af een afstandje
een kiekje maakt. En precies dat maakt zijn foto’s zoveel beter dan de foto’s
van andere fotografen. Kijk maar eens naar de foto hierboven. Ik weet zeker
dat Capa na het maken van deze foto nog lang met deze kinderen gespeeld
heeft.
Jezus roept ons op om niet aan de zijlijn te staan, maar volop in het leven te
gaan staan. Het maakt niet uit wat je doet, belangrijker is dat je dat wat je
ten diepste wil doen, met volle aandacht doet.
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand om
19.45u na de oecumenische vesper. Opgelet: omwille van Allerzielen is de
meditatie van november verschoven naar 9 november.

Christophe Janssens
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Beste medeparochianen,
Als budgethouder van onze geloofsgemeenschap is het mijn taak u periodiek
verantwoording af te leggen over de inkomsten en uitgaven van onze geloofsgemeenschap.
Inkomsten die door u allen bijeen zijn gebracht.
Het jaar 2015, het 1e fusiejaar van 6 vroegere parochies mag wervelend genoemd worden, niet alleen financieel maar ook organisatorisch.
Evaluatie op evaluatie heeft plaatsgevonden waardoor er uiteindelijk ’n fundament is ontstaan waarop verder gebouwd kan worden.
Om van 6 parochies met ieder ’n eigen vormgeving, ontstaan vanuit 6 verschillende sociale geloofsgemeenschappen en geloofsvisies, èèn eenheid te smeden zonder die eigen vormgeving volledig los te laten, daar komt veel voor kijken.
Vooral ’t financieel gebeuren heeft zwaar gewogen om tot fusie over te gaan.
Krachten bundelen, geven en nemen en ’n centraal aangestuurd financieel beheer leiden uiteindelijk tot kosten beperking.
De winst om tot ’n sluitende begroting te komen zit hedendaags niet meer in
de omzet, maar in de kostenbeperking, ’n noodzaak om te overleven.
Daarbij is ook ’t vermogensbeheer van de parochie van groot belang om zodoende ’n optimaal rendement te behalen.
De resultaten van bovengenoemd beleid is reeds duidelijk zichtbaar in de voorlopige cijfers van ‘t 1e half jaar 2016. (positief)
Maar budgethouders dienen ook kritisch te zijn en mee te denken, het bestuur
staat daar voor open en persoonlijk zou ik daar nog ’n stapje verder in willen
gaan dan tot nu toe mogelijk.
Over dit punt en diverse andere punten heeft de beheercommissie en de pastoraatsgroep ’n gesprek aangevraagd met ’t volledige bestuur.
Resultatenrekening 2015 van de geloofsgemeenschap Ignatius.
Deze rekening is door ’t bestuur goedgekeurd in de vergadering van 17 juni
2016.
Hierbij is aangetekend dat de resultatenrekening 2015 enigszins anders is samengesteld in vergelijk met de jaren van voor de fusie.
Dit gezien ’t feit dat bepaalde kosten door Parochie Maria Sterre der Zee
“breed” worden gedragen en niet meer voorkomen in locatie verband.
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Tevens is hierbij vermeld dat uw budgethouder niet verantwoordelijk is voor
de samenstelling van de rekening.
De boekhouding wordt gevoerd vanuit het secretariaat van het bestuur en de
balans- en resultatenrekening wordt door ’n extern bedrijf samengesteld.
Lasten :
Kosten onroerend goed € 83.195,=
Financiële lasten
€ 7.457,=
Personeelskosten
€ 7.718,=
Kosten erediensten
€ 10.525,=
Kosten pastoraal
€ 669,=
Verplichte- en vrijwillige bijdragen
€ 17.005,=
Beheerkosten
€ 19.482,=
Lasten totaal
Baten totaal
Resultaat

Baten :
Bijdragen parochianen
Opbrengsten uit bezit
Functionele inkomsten
Incidentele baten

€ 95.006,=
€ 14.231,=
€ 4.538,=
€ 2.260,=

€ 146.051,=
€ 116.035,=
- € 30.016,=

(2014 - € 22.921,=)

Bovengenoemde benoemingen zijn ’n samenstelling van vele subposten.
De negatieve toename t.o.v. 2014 houdt deels in ’t opschonen van de eindbalans 2014 en eenmalige kosten t.b.v. de fusie.
Ondanks ’n negatieve toename is er ’n toename van de bijdragen parochianen
van € 6.500,=.
Tot nadere toelichting gaarne bereid en hartelijk dank voor ieders bijdrage in
welke vorm dan ook.
Harry van Haastert, budgethouder.
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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:
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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Week
35
36
37
38

Datum
24 aug.
31 aug.
7 sept.
14 sept.

12.30u
12.30u
12.30u
12.30u

Collecte
20,51
13,64
19,85
19,30

Datum
28 aug.
4 sept.
11 sept.
18 sept.

11.00u
11.00u
11.00u
11.00u

Collecte
322,92
249,71
317,55
348,10

Het Ignatiusnieuws van november verschijnt op zondag 30 oktober.
De kopij hiervoor uiterlijk maandag 24 oktober 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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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

