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Het rekeningnummer is
ING: NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v.
parochiebestuur Ignatiusparochie, Den Haag.
Vermeld aub duidelijk PAROCHIENIEUWS
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Parochiecentrum/secretariaat Ignatius geloofsgemeenschap •
Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage
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Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor onze Geloofsgemeenschap met alle
vrijwilligers.
Iedereen heeft zijn of haar steentje weer bijgedragen om het afgelopen jaar
tot een succes te maken. We hopen dat wij nog in lengte van jaren op deze
pijlers mogen bouwen……
Dank daarvoor!
Op korte termijn zal het huidige Johannusorgel, wat beneden naast het priesterkoor staat, worden vervangen door een andere speeltafel. Daarmee wordt
het grote orgel bespeeld. Dit was een lang gekoesterde wens van de Orgelstichting. Tevens zijn er door de aanschaf van deze nieuwe speeltafel meer
mogelijkheden en is er een betere bediening. Ook kunnen de registraties, die
per muziekstuk verschillen, nu worden vastgelegd.
Het huidige Johannusorgel zal gekocht worden door Bert den Hertog. Alle
verdere kosten die gepaard gaan met de aanschaf van de speeltafel komen
voor rekening van de Orgelstichting.
Per 1 jan 2017 hebben zich twee nieuwe leden aangediend voor de technische commissie binnen onze Geloofsgemeenschap te weten Peter de Silva en
Leo Damen. Wij wensen hun veel succes toe om ons gebouw in goede staat
te houden. Ruud Wiegant zit vanuit de beheercommissie in de technische
commissie en zal tevens als contactpersoon fungeren.
Zijn er zaken van technische aard of heeft u andere vragen / opmerkingen
/suggesties over ons gebouw? Neem dan contact op met iemand van de TC.
Zoals al eerder vermeld heeft Coen Mann de TC verlaten. Wij hebben op passende wijze vanuit de beheercommissie afscheid van hem genomen. Wij willen hem nogmaals bedanken voor al het werk dat hij heeft verzet om ons
kerkgebouw in goede staat te houden.
Medio april 2017 zal de KinderMattheus wederom worden opgevoerd in de
Elandstraatkerk. Vanwege meerdere uitvoeringen op de zondag en maandag
zal het podium op het priesterkoor eenmalig op de zondag blijven staan en
zal het altaar vervangen worden door het kleine altaar uit de kapel.
Mocht u vragen / opmerkingen of suggesties hebben, we horen ze graag….
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Zondag 5 februari is er om 14.30 uur een viering waarvoor alle kinderen die
in het afgelopen jaar gedoopt zijn van harte worden uitgenodigd. Natuurlijk
zijn ook de ouders, de broertjes en zusje, de opa’s en oma’s en overige parochianen welkom.
Tijdens deze viering wordt aan de ouders het kaartje met de naam van hun
kind, dat sinds de doop in de doopkapel heeft gehangen, uitgereikt. Ook ontvangen alle kinderen de zegen.
De viering begint om 14.30 uur. Het kinderkoor zorgt ervoor dat de viering
extra feestelijk wordt.
Na afloop drinken we koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij in de koffiehoek.
Van harte welkom!

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 omgang met elkaar.
In het voorjaar 2017 is de cursus op 15 februari, 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.: 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
zo 5 maart
za 15 april

Voorganger

13:30u pastor Groenewegen
19:00u M. Witteman

Voorbereiding _______
wo 15 febr
wo 22 mrt

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46

Gedoopt
Nisha Boeldak

Kerstmis en Oud/Nieuwjaar zijn pas voorbij of Pasen
komt al in beeld. Natuurlijk denken we dan ook aan
de huispaaskaarsen, die besteld kunnen worden.
Op zondag 19 februari
26 februari
5 maart
12 maart
kunt u me achterin de kerk vinden met het
bestelformulier voor de verschillende afbeeldingen
en maten.
Trees Krans

20:00u
19:30u
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diaconale
Help ook mee voor de Voedselbank
Als u de kerk binnenkomt, ziet u twee manden staan voor de voedselbank.
Wij kunnen wekelijks de manden vullen met producten die samen met het
collectegeld tijdens de viering naar voren worden gedragen. We geven van
onszelf aan gezinnen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbank. Dat
doen we met heel veel mensen in onze regio. Tot nu toe mogen wij u dankbaar zijn dat u deze actie nog steeds blijft steunen.
In de maand december werd er extra gedoneerd, ook via het parochiesecretariaat dat dagelijks open is van 10 tot 12 uur. De landelijke actie ‘Samen voor
de Voedselbank’ werd ook vanuit onze parochie gesteund. Door deze actie
werden duizenden gezinnen geholpen.
Maar uw hulp blijft nodig. Vaak worden de manden gevuld met ‘lekkere producten’ zoals koek, snoep en chips. Dat mag, maar toch proberen wij de
manden de vullen met gezonde, eiwitrijke producten. Deze zijn het meest
nodig. Denk bijvoorbeeld aan:
- vis in blik
- vlees in blik
- peulvruchten, gedroogd of in blik
- noten
Daarnaast is ook welkom:
- gesteriliseerde melk
- gedroogde vruchten
- volkoren granen
- zilvervliesrijst
- zonnebloemolie of olijfolie
- kruiden
- koffie en thee
U doet toch ook weer mee met de inzameling van houdbare producten? De
mensen van de voedselbank rekenen op u.
Spreuk
Brood dat men deelt, smaakt beter.
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Hoe helpt u de werkgroep diaconie?
Diaconie – de hulp aan mensen in nood- is een taak van ons allemaal. We
kunnen in acute nood helpen aan individuele personen, maar ook steunen
we instanties die sociaal-maatschappelijk een belangrijke plaats innemen in
onze stad. We denken aan het Straatpastoraat. Zij helpen mensen die zelfs
geen eigen dak meer boven het hoofd hebben.
De werkgroep diaconie probeert via de stand belangrijke informatie door te
geven aan mensen die hulp zoeken. Ook hebben we tal van adressen om
mensen met vragen naar het juiste adres door te sturen. U kunt contact met
ons opnemen via de heer Toon Groenewegen of via de e-mail: pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Zonder uw financiële 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. Vele kleine bedragen zijn altijd welkom.
Kent u het girorekeningnummer van de PCI? Met giften op het bankrekeningnummer NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie kunnen wij het
caritaswerk van onze geloofsgemeenschap voortzetten.
Interesse in het werk van de diaconie?
Diaconaal werk is mensenwerk. Mensen helpen mensen. Dat kan op vele manieren. Soms praktisch door de dozen voor de voedselbank klaar te maken,
soms door een gesprekje met iemand die weinig aandacht krijgt. De werkgroep diaconie is hard op zoek naar mensen die op de een of andere manier
het diaconale werk willen steunen. Neemt u contact met ons op voor meer
informatie.
Wilt u meer weten over de organisatie in onze parochie? Kom dan vrijblijvend
naar de gezamenlijke vergadering van de werkgroepen van de parochie op
maandag 20 februari in de pastorie van de Antonius Abt om 20.00 uur.
Wim Verhaar, lid van de werkgroep diaconie en van het bestuur van de PCI,
kan u alle gewenste informatie geven.
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Sinds de oprichting van onze parochie Maria Sterre der Zee – 1 januari 2015 –
vier ik de Eucharistie met alle geloofsgemeenschappen van onze parochie.
Een kleurrijk geheel, bestaande uit heel verschillende gemeenschappen: dat
is onze parochie Maria Sterre der Zee. Verschillende belevingen in de viering
van de Eucharistie en andere Liturgische vieringen horen daar vanzelfsprekend bij. Nederlands, Latijn, een mengeling van beiden, liederen van Huub
Oosterhuis, Gregoriaans en een Mis van Perosi: het is er allemaal in onze parochie en het mag er ook allemaal zijn! In onze geloofsgemeenschap H. Ignatius wordt veel aandacht en zorg besteed aan de Liturgie. Dat hoort bij onze
gemeenschap en er wordt door onze pastoraatgroep, lectoren, zangers, kosters en andere vrijwilligers iedere week weer voor gezorgd dat alles goed en
waardig verloopt. Daarvoor dank ik jullie hartelijk! Als pastoor heb ik, krachtens mijn benoeming door de bisschop, de eindverantwoordelijkheid voor
de Liturgie. Omdat de viering van de Eucharistie het hart van onze Kerk en
ons geloof is, zijn er regels die deze viering beschermen. Er is zeker ruimte in
de keuze van liederen en gebeden en iedere priester-voorganger kan zijn eigen accenten leggen in bijvoorbeeld de preek of overweging. Er zijn echter
ook regels die zeer strikt zijn voor een aantal onderdelen van de Eucharistieviering. De wijze van communiceren hoort daar bij. In onze kerk is het een
aantal jaren gebruikelijk dat er gecommuniceerd wordt onder beide gedaanten: Brood en Wijn. Onze kerk is overigens de enige kerk in onze parochie
waar dit gebruik (nog) plaatsvindt. Dat is zeker niet verboden, maar de wijze
van communiceren wordt door het Altaarmissaal echter nauwkeurig omschreven. Na de hostie ontvangen en genuttigd te hebben kan de communicant uit de kelk drinken. De andere mogelijkheid is dat de priester de hostie
in de geconsacreerde wijn doopt en bij de communicant op de tong legt. De
manier die in onze kerk gebruikelijk is, nl. dat de communicant de hostie zelf
indoopt in de kelk, is niet toegestaan. Dat is bij nader inzien begrijpelijk want
er zijn allerlei praktische nadelen aan verbonden. Ik ervaar het zelf als niethygiënisch als alle kerkgangers met hun vingers indopen en de priester-voorganger na afloop van het communiceren drie kelken moet leegdrinken. Een
ander nadeel is, dat ik herhaalde keren heb gezien, dat druppels van de geconsacreerde Wijn gemorst worden op de vloer. In het pastoraal team en
met de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap is hierover uitvoerig
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gesproken. Met beider instemming is besloten om met ingang van Aswoensdag a.s. te stoppen met het communiceren onder beide gedaanten. Ik begrijp
dat sommigen van u dit betreuren, maar ik vraag uw begrip hiervoor. Dit besluit is in het geheel niet bedoeld om u iets belangrijks te ontnemen, maar
wel om eerbiedig met de gave van de Eucharistie om te gaan.
Met hartelijke groet voor u allen,
Dolf Langerhuizen, pastoor

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
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Datum
zo

Tijd

Viering

5-feb-17

11:00 Woord & Communie met kinderwoorddienst;
Nog niet bekend
zo
12-feb-17
11:00 Woord & Communie; pw M. Witteman;
zo
19-feb-17
11:00 Gezinsviering; Eucharistie
(voorstellen communicantjes); pastor A. van
der Helm; pw M. Witteman; Kinderkoor
zo
26-feb-17
11:00 Eucharistie; P. de Ruiter SJ; Ignatiuskoor
wo
1-mrt-17
19:30 Aswoensdag; pw M. Witteman
zo
5-mrt-17
11:00 Eucharistie met kinderwoorddienst;
Pastor J. Groenewegen
zo
12-mrt-17
11:00 Woord & Communie; pw M. Witteman
zo
19-mrt-17
11:00 Gezinsviering; pw M. Witteman; Kinderkoor
zo
26-mrt-17
11:00 Eucharistie; P. de Ruiter SJ; Ignatiuskoor
(wijzigingen voorbehouden)

Intenties voor de maand februari
5 februari :

Paula Grossat
Cornée van der Helm: in liefde herdacht
12 februari : Cornée van der Helm: in liefde herdacht
19 februari : In dankbare herinnering.
Pater Hans Bijmans
Riek Bom - Lijesen
26 februari : Pater van Vught
Michél Krans

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.

Citaten van paus Franciscus uit: Hoe mooi zou het zijn.
Als we bescheiden blijven, herschept God onze kleine inspanningen en maakt
hiervan grote dingen.
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In de film “El abraso de la serpiente” zien we hoe twee westerlingen, de ene
veertig jaar na de andere, het amazonewoud in trekken op zoek naar een bijzondere plant. Ze krijgen hierbij hulp van dezelfde medicijnman. De twee
westerlingen lijken erg op elkaar: het zijn nuchtere wetenschappers, die tonnen bagage met zich mee dragen. De medicijnman draagt enkel een speer,
maar in de loop van de film wordt duidelijk dat ook hij iets bijzonder met zich
mee draagt: de geschiedenis van zijn stam, waarvan hij de laatste vertegenwoordiger is.
Ook wij dragen veel met ons mee, soms letterlijk in de vorm van bezit, maar
ook in de vorm van ingrijpende gebeurtenissen, ook die gebeurtenissen die
het leven van onze voorouders hebben bepaald. Al die dingen kunnen soms
zo zwaar op ons leven drukken waardoor we dan niet meer in staat zijn te
zien wat leven geeft. Jezus roept op om de lasten die ons het leven onmogelijk maken van ons af te leggen. “Geef alles wat je hebt aan mij!” zegt Hij.
De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand samen om
19.45u, na de Oecumenische Vesper. Opgelet! Omwille van Allerheiligen en
Allerzielen is de meditatie van november verschoven naar 9 november. U
bent van harte welkom.
Christophe Janssens
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Gezocht: Uw verhaal over de kerk!
Er is binnen onze geloofsgemeenschap ontzettend veel kennis beschikbaar
over de geschiedenis van onze kerk en dat willen we graag vastleggen. De innovatiegroep is dan ook op zoek naar mensen die hun verhaal over onze kerk
voor de camera willen vertellen. Zo ontstaat een beeldarchief, in de eerste
plaats gewoon om alle kennis en verhalen te bewaren, later wellicht als basis
voor een film over onze geloofsgemeenschap.
Heeft u interesse? Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via:
l.flapper@wxs.nl, elkecatharinadejong@gmail.com of g.vandijk@ymail.com
of spreek ons aan in de kerk
Het Projectbord
Achter in de kerk staat nog steeds het projectbord. Dit bord is voor alle werkgroepen en kan gebruikt worden voor het ophangen van allerhande materiaal. U mag zelf uw materiaal ophangen, wel graag even een mailtje naar
g.vandijk@ymail.com
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Adventsactie 2016 voor het scholenproject Masiakriki in Suriname
De derde en de vierde zondag (11 en 18 december) van de advent stonden in
het teken van onze actie!
Direct na de zondagse vieringen was er de bekende kerstmarkt met natuurlijk
veel nieuwe spulletjes; met kerststukjes, gemaakt door de MOV-groep; pittige hapjes, belegde broodjes, tosti’s, glühwein of gewoon het bekende kopje
koffie, maar wel met een plakje zelfgebakken cake.
Op deze derde zondag konden kerkgangers na de lunch genieten van een
kerstconcert van ons eigen Ignatiuskoor en musici van elders, die graag mee
wilden werken aan het mooie doel van de actie.
Op de vierde zondag was er weer de jaarlijkse loterij.
Tijdens beide dagen werden, als vorig jaar, mooie kerstkaarten verkocht.
Al met al een gezellige drukte en er werd een prachtig bedrag opgehaald!
De eerste zondag
€ 948,15.
De tweede zondag
€ 261,75
De opbrengst van de kaartverkoop was € 174,00
In de rode bus
€ 32,40
Totaal € 1416,30 euro dat is een heel mooi bedrag!
Dit kan zo hoog zijn, omdat o.a. de concertgangers gul gaven, maar ook omdat de onkosten, die gepaard gaan met het maken van kerstkaarten, kerststukjes, hapjes, drankjes, flyers, aanplakbiljetten enz. niet doorberekend
werden. Albert Heijn heeft bijvoorbeeld het grootste gedeelte van de lunch
bekostigd.
Het opgehaalde bedrag is dus als nettobedrag bestemd voor de adventsactie!
En nu …op naar de vastenactie, dan zijn we er weer!
De MOV-groep
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De parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten gaan samen naar
Lourdes.!
Met Pastoor D. Langerhuizen en Diaken J. van Adrichem gaan we als RK Den
Haag met zoveel mogelijk pelgrims naar Lourdes. Dit jaar is dat van 20 t/m 28
september 2017.
Een bedevaart is drie reizen in één. Allereerst je eigen reis naar Lourdes en
als tweede de ontmoeting met mensen, onderweg en in Lourdes. Als derde is
de ontmoeting met Maria te noemen en door haar, met God, Vader, Zoon en
Heilige Geest. Een bedevaart is daardoor méér dan een vakantie.
Mocht u liever per vliegtuig reizen van 22 t/m 27 september 2017 dan is dat
ook beperkt mogelijk. Het verblijf en het programma in Lourdes sluiten volledig aan bij deze bedevaart.
In iedere geloofsgemeenschap is er een contactpersoon die u volledig kan informeren.
Ook liggen achter in iedere kerk folders en aanmeldingsformulieren voor u
klaar.
Er zijn voorlopig 2 informatiebijeenkomsten gepland .
zaterdag 25 maart 10.30 uur ( 10.00 uur inloop )
parochiezaal, locatie Emmaus, Leyweg 930, Den Haag
http://www.rkparochievierevangelisten.nl
Bus 21-23-25 of tram 9
en
zaterdag 22 april 10.30 uur ( 10.00 uur inloop )
Marlotkerk, Bloklanderplein 15, 2594 CK, Den Haag
http://www.rkdenhaag.nl
Gratis parkeren of bus 24-43 van af Den Haag CS
We hopen u op een van deze dagen te mogen ontmoeten.
Cisca van der Sluijs
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag 06 283 27 388
cisca.vandersluijs@gmail.com
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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.

Regelmatig worden er in de kerk spullen gevonden
na de viering.

Bent u iets kwijtgeraakt?
Vraag ernaar bij de receptie (ma – vr 10 – 12 uur)
Of bij de koster in de kerk.
Bij het ter perse gaan van dit Ignatiusnieuws liggen
er nog:
o.a. Fietssleutels

Bijgaande foto is ergens in onze kerk te vinden. Weet u waar en ook de naam van de
voorstelling?

Foto: Henk Schoonens
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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
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
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 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
1
1 4 jan.
2 11 jan.

Collecte
12.30u
12.30u

21,97
12,50

Datum
1 jan.
8 jan.
15 jan.

11.00u
11.00u
11.00u

Collecte
133,34
291,53
262,88

LET OP! LET OP! GEWIJZIGDE INLEVERDAG!!
Het Ignatiusnieuws van maart verschijnt op zondag 26 februari.
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 17 februari 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

