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Ignatiusnieuws is een uitgave van de

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola
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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.’16 – jan. ’17
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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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: ignatius@rkdenhaag.nl
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl

In de parochie worden stellen voorbereid op hun huwelijk. Tweemaal per jaar
wordt een cursus steeds door een lid van het pastoraal team geleid. Op deze
manier leren stellen elkaar kennen en kunnen zij met elkaar van gedachten
wisselen onder leiding van leden van het pastoraal team.
Wanneer mensen gaan trouwen, leggen zij een basis voor hun verdere leven
als gelovige mensen. In deze huwelijksvoorbereiding worden handvatten aangereikt om dit katholieke en christelijke leven gestalte te geven.
In de katholieke traditie is het huwelijk de sacramentele basis van het gezin
als huiskerk. Ook zogenaamde “gemengde” stellen van wie een van de partners een andere geloofsachtergrond heeft worden uitgenodigd hieraan deel
te nemen.
Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn onder andere het Bijbelse fundament van het huwelijk en de menselijke omgang met elkaar.
In het voorjaar 2017 is de cursus op 15 februari en 1 en 15 maart. Deze cursus wordt begeleid door diaken Ronald van Berkel en vindt plaats in de pastorie H. Paschalis Baylon (Neuhuyskade 97).
U kunt zich opgeven via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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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

Zo 22 Januari 13:30u Ronald van Berkel
zo 5 maart 13:30u M. Witteman

Voorbereiding
wo 11 jan. 19:30u
wo 15 febr19:30u

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46

Gedoopt
Fien Haarsma
Elaëshia Rijsenburg
Sarah Vreeswijk
Overleden
Huub Meiners

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 (ook in het Engels).
De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.
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Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
En jij maakt het mee.

In de Adventstijd gaat het over verwachting.
Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen daarover.
In hun verhalen gaat het niet over verwachting van iets dat ooit, ver weg in
de geschiedenis zal gebeuren. Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen
dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien.
En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

In de Advent is er iedere zondag voor de kinderen iets te doen!
MAAK HET MEE!
Zo 27 nov
Zo 4 dec
Zo 11 dec
Zo 18 dec

Vrede
Een nieuw begin
Wachten
Het komt goed

kinderwoorddienst
kinderwoorddienst
kinderwoorddienst
gezinsviering

Kerstmis
Za 24 dec
Ma 26 dec

Maak het mee!
Tweede Kerstdag

Kerstviering voor de kinderen 19.00
Kindje wiegen
12.00

Komen jullie ook?

Wil je meedoen met het Kerstspel op Kerstavond?
Geef je dan op bij Teresa of bij Caroline.

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
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TAIZE IN TEKEN VAN ADVENT
VOLGENDE DIENST
ZATERDAG 3 DECEMBER 2016.
THEMA: “IK MAAK ALLES NIEUW”

Maak het stil om Gods Stem te horen.
Hij is steeds bij jou. Door zijn stem te horen wordt je
gelukkig.
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diaconale
Diaconale zondag
Op de diaconale zondag waren er na afloop van de viering informatietafels in
de koffiehoek, onder andere van M25, MOV, de voedselbank, bloemattentie,
werkgroep diaconie, schuldhulpverlening, justitiepastoraat. Ook was er een
wensboom waarin ieder zijn of haar gedachte of wens kon hangen. Hier is
druk gebruik van gemaakt. Woorden die vaak terugkwamen waren ‘saamhorigheid’, ‘gemeenschap’ en ‘samenleving’ te lezen waren.
De voedselmanden waren goed gevuld! Daarvoor dank.
Opbrengst collecte en boekenmarkt
De deurcollecte op de diaconale zondag voor het werk van de werkgroep diaconie heeft 95 euro opgebracht.
De boekenmarkt van 6 november leverde een bedrag op van 150 euro. De
werkgroep diaconie dankt alle gevers en boekenkopers.
Kerstpakketten van de parochie
In de maand december wordt er hard gewerkt aan de
voorbereidingen op de kerstvieringen. De werkgroep
diaconie stelt voor mensen voor wie de kerst door
eenzaamheid, armoede, gehandicapt zijn, tegenslag,
enz. geen echt feest kan zijn een kerstpakket ter beschikking. Wij willen onze solidariteit met deze mensen tonen. Als u mensen kent die mogelijk voor een kerstpakket in aanmerking komen kunt u deze mensen aan ons bekend maken. Wilt u daarvoor
naam en adres opgeven in de diaconie stand? Wij kunnen dan mogelijk namens de geloofsgemeenschap een kerstpakket aanbieden.
Misschien wilt u dan ook in de week voor Kerstmis een handje helpen bij de
bezorging van de kerstpakketten? Uw hulp zal zeer welkom zijn.
Radio en TV voor de Voedselbank
De actie ‘Samen voor de Voedselbank’ wordt ook dit jaar door Radio en TV
West ondersteund. De actie loopt van 9 tot en met 16 december. U wordt
dan via radio en TV verzocht om houdbare levensmiddelen te doneren tijdens
de actieweken van ‘Samen voor de Voedselbank’. Inleverpunten zijn er in het
Zeeheldenkwartier niet, maar u kunt altijd terecht van maandag tot en met
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vrijdag in de pastorie aan de Da Costastraat tussen 10 en 12 uur. Verder is de
kerk vrijwel elke dag geopend. Achter in de kerk staan de manden klaar. Wij
zorgen dat uw voedselproducten worden afgeleverd bij de Voedselbank. U
doet toch ook mee?
Armoede in Nederland: onderzoek van Kerk in Actie
Eind oktober publiceerde Kerk in Actie, waaraan ook de katholieke kerk deelneemt, een onderzoek naar armoede en met name naar het beroep dat op
de diaconieën van de verschillende kerken wordt gedaan.
Het rapport schrijft onder andere:
* Voor mensen in acute financiële nood zijn kerken steeds vaker een laatste
reddingsboei. In 2015 werd 50.000 keer op de deur van de kerk geklopt
om hulp. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van 2012, toen
zo'n 40.000 keer om hulp werd gevraagd.
* Alles bij elkaar opgeteld gaven de kerken in 2015 ruim 36 miljoen euro uit
aan armenhulp
* De diaconale organisaties treffen mensen met schulden, een langdurig
laag inkomen en onvoorziene hoge uitgaven. Ook kennen armen vaak de
regels niet, lopen ze vast in loketten van meerdere instanties of ingewikkelde formulieren. De veranderingen in de zorg spelen volgens de kerkelijke hulpverleners een grote rol.
* Bijna de helft van de financiële hulp is bedoeld als 'broodnood', noodhulp
om te voorkomen dat gas, water en licht worden afgesloten. Ook springen
kerken bij in het voorkomen van huisuitzettingen. Daarnaast runnen kerken ook voedselbanken.
Spreuk
God vergeet diegene niet die zichzelf vergeten en aan anderen denken.
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

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

Viering

zo 4 dec

11:00 2e zondag vd Advent, vg: Y. Asa SVD
Met kinderwoorddienst
zo 11 dec
11:00 3e zondag vd Advent, vg: Pastoor D. Langerhuizen
Kinderwoorddienst
zo 18 dec
11:00 4e zondag vd Advent, pw M. Witteman Gezinsviering
Kinder en Jeugdkoor
Za 24 dec
19:00 Kerstavond, vg: pw M. Witteman Kinderkerstviering
Kinder en Jeugdkoor
za 24 dec
22:30 Kerstavondviering, vg: Y. Asa SVD & pw M. Witteman
Nachtmis Cantate Domino
zo 25 dec
11:00 KERSTMIS, vg: P. de Ruiter sj
ma 26 dec
12:00 Kindje wiegen, pw M. Witteman
zo 1 jan
11:00 Nieuwjaar, H. Maria, Moeder van God,
vg: pw M. Witteman, Woord- en Communieviering
zo 8 jan
11:00 Driekoningenfeest, vg: Y. Asa SVD
(wijzigingen voorbehouden)

Intenties voor de maanden december en januari
4 december
11 december
18 december
24/25 dec.

: Jan Juffermans
: pater Hans Minderop
: Gidus Veltman
: Gerard Vreeswijk
: Leon Vreeswijk
: Koos en Marie van den Goorbergh
: Daan van den Goorbergh
: Jan Straathof
: Jan en Auguste Juffermans-Habernig

1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari

: Gods zegen over onze gemeenschap
: Willy Goolaerts – Brussee
: pater Hans Bijmans
: Henk Soonieus
: pater Frans van der Lugt
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en – uitvoering in kerstthema voor kinderen
op 10 december
Hou je van zelf zingen, dansen, acteren? Zou je zelf eens in een musical willen
meedoen? Kom naar de musicalworkshop op zaterdag 10 december! Vanaf 9
uur ’s ochtends ga je met andere kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar oefenen en treed je die dag nog om 16:00u op in je eigen musical!
De musical heet De hemel op stelten. Het thema past bij de voorbereiding op
het Kerstfeest, want de kinderen spelen engelen die leren waarom God in de
gedaante van het kindje Jezus naar de mensen komt. (Tekst op de website
van KISI: “Een sympathieke, vrolijke musical die de aandacht wil vestigen op
dat het eigenlijk een schandaal is dat de Almachtige God uit liefde voor ons
mensen de hemel heeft verlaten om een hulpeloze baby te worden.”)
Iedereen is welkom bij deze musicalworkshop. Voor pauzehapjes en -drankjes en voor lunch wordt gezorgd. Om 16:00 uur kunnen je opa, oma, je vader,
moeder, je broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes komen kijken en luisteren naar de musical waar de hele dag voor geoefend is.
De workshop zelf is gratis! Toegangskaartjes voor de opvoering van de musical (+/- 50 minuten) kosten EUR 5. Dat is weinig, zeker in het licht van wat het
organiseren van de musical kost. De rest van het geld hopen we te verzamelen via kerkcollectes en donaties en verkoop van cup cakes. We hopen op de
steun van eenieder die wil helpen om de Goede Boodschap op een actieve
manier aan kinderen en jongeren te verkondigen. Helpt u mee? INFO en aanmelding: KISIDenHaag@gmail.com.
Website KISI: https://www.kisi.org/nl/
Over de musical: https://www.kisi.org/nl/over-ons/onze-musicals/de-hemelop-stelten/

Meer informatie op de website: www.rkdenhaag.nl
Alles onder voorbehoud. Nadere info volgt evt. in de kerk en het Ignatiusnieuws

13

Afbeelding: hedendaags Ethiopisch icoon

Als je de berichten van het afgelopen jaar leest, dan lijkt het alsof de wereld
op drift is. Schokkende gebeurtenissen volgden elkaar in sneltempo op. Tegelijkertijd voelen mensen zich machteloos. In zulke omstandigheden heb ik altijd veel steun aan het verhaal van de storm op het meer. Daar zijn twee versies van. In de ene versie ligt Jezus te slapen op de achtersteven van het schip.
“Meester, raakt het u niet dat wij vergaan?” roepen de apostelen onthutst uit.
In de andere versie komt Jezus, wandelend over het water naar de apostelen
toe. In beide gevallen temt Hij de storm. Jezus is veel meer dan een wachttoren in de verte, stevig gebouwd op een verre onbereikbare kust, waarnaar we
ons bootje moeten richten. Nee, Hij is iemand die kiest om ons nabij te zijn,
iemand die naar ons toe komt, iemand die oog heeft voor onze noden en verlangens. Maar bovenal is Hij iemand die het aandurft om aan onze kant te
staan, even kwetsbaar als ieder ander mensenkind. De meditatiegroep wenst
ieder van u een zalig Kerstfeest!
Christophe Janssens
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Amnesty International
Zondag 6 november, na de viering, was Amnesty er weer met haar bekende
stand. Zoals ieder jaar ging de verkoop van kaarten, kaarsen, tasjes enz. uitstekend. Er werd voor 236 euro opgehaald!
Namens Amnesty Den Haag: Hartelijk dank!!

Adventsactie 2016
Dit jaar heeft de MOV-groep van de Ignatiusparochie gekozen voor een scholenproject in Suriname.
De school waar wij actie voor gaan voeren, ligt in het moeilijk begaanbare
binnenland van Suriname, in het dorp Masiakriki, district Sipaliwini.
Dit dorp ligt 6 uur reizen van Paramaribo en is alleen te bereiken via zeer
slechte wegen en vervolgens 50 km varen met een boot.
In Masiakriki staat een basisschool, de “Kakantrie”, waar 387 kinderen staan
ingeschreven. De leerlingen komen uit het dorp zelf of uit naburige dorpen.
Deze school moet opgeknapt worden, maar misschien nog belangrijker is de
renovatie van 5 eenvoudig onderwijzerswoningen. Deze zijn in zo’n slechte
staat dat de leerkrachten er niet meer kunnen wonen. Zij zoeken in het gunstigste geval in een naburig dorp een onderkomen, maar dikwijls gebeurt het,
dat zij liever naar een andere school gaan. Dit gaat natuurlijk ten koste van
het onderwijs!
De noodzakelijke renovatie van de school zal zeker leiden tot een betere leeren werkomgeving voor kinderen en personeel. De 5 nieuwe, goed leefbare
onderwijzerswoningen kunnen ervoor zorgen dat de school nu en in de toekomst over voldoende leerkrachten kan beschikken.
De Ignatius-gemeenschap zal zich in de adventsperiode, samen met de andere geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee inzetten
voor dit mooie project in Suriname.
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Zondag 27 november, de eerste zondag van de advent is er een tentoonstelling in de Ignatiuskerk waarin u uitgebreide informatie kunt vinden over de
school en omgeving van Kakantrie en natuurlijk dit project.
Zondag 11 december, de derde zondag van de advent is er na de viering van
11 uur de u langzamerhand bekende kerstmarkt met natuurlijk
. een uitgebreid aanbod van tweedehands spulletjes,
. kerststukjes, gemaakt door de MOV-leden,
. lekkere hapjes met Surinaamse pittigheid,
. glühwijn.
Ongeveer 13.00u start ons kerstconcert. Iedereen is welkom. Er volgt nog
nadere infomatie tijdens de mededelingen in de Adventsvieringen.
Zondag 18 december, 4de zondag van de advent, is er wederom
. de kerstmarkt, met nieuwe spullen!
. glühwijn en een lekker hapje!
. de U ook al bekende loterij.
Het geld dat opgehaald wordt, gaat voor 100% naar de school in
Masiakriki !!
DE MOV-GROEP
Dit had u nog tegoed.

Afbeeldingen van
de Misdienaardag.
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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
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
Corrie Versluijs
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
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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
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 Datum
44 26 okt.
45 2 nov.
46 9 nov.
47 16 nov.

12.30u
12.30u
12.30u
12.30u

Collecte
€ 14,10
€ 19,30
€ 13,75
€ 17,80

Datum
30 okt.
6 nov.
13 nov.
20 nov.

11.00u
11.00u
11.00u
11.00u

Collecte
€ 240,30
€ 234,73
€ 232,47
€ 276,90

LET OP! LET OP! GEWIJZIGDE INLEVERDAG!!
Het Ignatiusnieuws van februari verschijnt op zondag 29 januari.
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 20 januari inleveren bij voorkeur per email 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 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

