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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. ’18 – jan. ’19
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

3

Inhoud
Uitnodiging!.............................................................................................. 4
Personalia................................................................................................. 5
Doopvieringen .......................................................................................... 5
Aan de ouders van basisschoolkinderen .................................................... 5
Nieuws van de meditatiegroep .................................................................. 7
Diaconale ................................................................................................. 8
Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.................. 10
Orgelconcerten. ...................................................................................... 12
Informatie Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola ........................... 13
Collecte opbrengst .................................................................................. 15
Spreken met een pastor .......................................................................... 16

4

Wij doen op 17 juni onze Eerste Communie.
Wij vinden het leuk als u er ook bij bent.
Het begint om 11.00 uur.
Het thema van de viering is: Handen die je dragen
Tot dan!
Sybrand Andringa, Tjalling Andringa, Dante Delfos, Marin Kettenis,
Nathan Loos, Noa Latour, Niels Latour, Ruben Machado Ribeiro, Constança
Machado Ribeiro, Xurriantelly Marchena, Nashaitely Martha, Cyrus Relucio,
Esmée Schneemann, Sofia Tieland, Ishairo Te Vrede en Floris Winia.
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Overleden
Mevr. Elisabeth Maria Hetem-de Vos (Bep)
Op 19 april 2018 in de leeftijd van 95 jaar.

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

Voorganger

Zo 1 juli 2018 13.30u M. Witteman

Voorbereiding _______
woensdag 13 juni om 20.00 uur

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46

Beste Ouders,
In de afgelopen periode hebben vele kinderen bijeenkomsten meegemaakt,
waarin zij zich voorbereidden op hun Eerste H. Communie. Dit wordt op 17
juni feestelijk afgesloten, omdat de grote dag dan daar is.
We hopen dat deze kinderen het fijn vonden om samen met pastor Marijke
Witteman bijeen te komen en dat ze het ook gezellig hadden met elkaar.
Vooral hopen we, dat ze er veel van hebben geleerd. Op die manier zullen ze
namelijk méér beleven aan hun grote dag en aan de betekenis van de H. Communie in het algemeen. We hopen hen ook na 17 juni nog vaak terug te zien;
het liefst als een actieve deelnemer aan onze gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld door misdienaar te worden, deel te nemen aan de nevendiensten of lid
van ons kinderkoor te worden.
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Toch is het jammer, dat er een einde komt aan de bijeenkomsten tot de tijd
van voorbereiding op het H. Vormsel weer begint ( vanaf 12 jaar zijn…). Eigenlijk valt er nog veel meer te leren en dat zou ook kunnen op gezellige bijeenkomsten. Helaas bieden wij die momenteel (nog) niet. Daarvoor hebben we
vrijwilligers nodig, maar ook inzicht, wanneer de deelnemertjes beschikbaar
zouden zijn voor deze bijeenkomsten.
Daarom willen we u vragen ons te laten weten, hoe dat voor uw kind(eren)
mogelijk zou zijn. Doet u dat door onderstaande strook in te vullen en in te
leveren bij pastor Marijke of ondergetekende. Het is NIET bedoeld als opgaveformulier, maar uitsluitend om ons inzicht te geven in de mogelijkheden. Wij
danken u op voorhand voor uw betrokkenheid.
Met vriendelijke groeten,
Marlies Klooster, lid pastoraatgroep, catechese
(Achterin de kerk ligt een los inschrijfformulier. Red.)

Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Naam/namen kinderen:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Leeftijd(en)……………………………………………………………………………………………………..
Heeft wel/ geen belangstelling: ja/ nee*
Kan komen op: woensdagmiddag, zaterdagmorgen, zaterdagmiddag, zondagmorgen, zondagmiddag*
*) graag doorhalen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PS: Mocht u beschikbaar zijn als vrijwilliger, wilt u dit dan met pastor Marijke
Witteman bespreken?
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Eén van de bekendste
verhalen uit het oude
testament is dat van de
toren van Babel. De
mensen bouwden een
toren die zo hoog moest
worden dat hij tot in de
Hemel, de woonplaats
van God, zou reiken.
God strafte de hoogmoed van de mens, de
toren werd vernietigd
en de volkeren van de
aarde, die tot dan toe
slechts één taal hadden gesproken, konden elkaar niet meer verstaan omdat
God ieder volk ter lering een eigen taal had gegeven. Voor vele mensen stopt
het verhaal daar. Dat is jammer, want dan blijf je zitten met het beeld van een
straffende en sadistische God, want hoeveel oorlogen en ruzies zijn er niet begonnen door een simpel gebrek aan communicatie?
Maar God is anders.
Nog maar kortgeleden was het Pinksteren. Lucas laat er in de Handelingen der
Apostelen geen twijfel over bestaan: alle volkeren der wereld hoorden de
apostelen spreken in hun eigen taal. Inderdaad, precies het tegenovergestelde
van wat er in Babel gebeurde, vond toen plaats. Dat is een bijzondere boodschap: er is nog steeds een taal die iedereen van waar ook ter wereld en van
welke tijd dan ook kan verstaan.
Wie naar de stem van zijn hart luistert, kent die taal. Het is de taal van de naastenliefde. Het is de taal die ervoor zorgt dat je iemand die om een brood vraagt,
geen steen doet geven. Het is de taal die Jezus leert.
Christophe
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Onze steun aan de Voedselbank
Weet u dat de steun die wij aan de Voedselbank leveren belangrijk is voor veel
mensen? Nog steeds zijn er mensen die niet weten wat ze dagelijks aan voedsel kunnen kopen. Dat veroorzaakt een ongezonde leefsituatie. Wij kunnen
hen niet aan hun lot overlaten en willen graag wat doen voor deze mensen.
U kent het oude gezegde: Alle beetjes helpen. Daarom doen we een beroep
op u voor de inzameling van houdbare producten die u voor de zondagse viering in de manden achter in de kerk kunt inleveren.
We rekenen op u!
Soms lezen we van initiatieven van mensen die op een speciale manier mensen
helpen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Zo ook in het artikel dat te lezen was op de website van de Voedselbank.
Elke dag verse groente op het bord. Het is een luxe die niet iedereen zich kan
permitteren. Hagenaar Bilal Aknouch wil daar verandering in brengen.
Daarom is hij op zijn volkstuin groenten gaan verbouwen voor de Voedselbank.
Lente-uitjes, doperwten, tuinbonen, courgettes en komkommers worden door
hem op dit moment geteeld op zijn tuin van 400 vierkante meter aan het Hildebrandplein. Binnenkort worden de lente-uien al geoogst.
Ze gaan in kratten naar zo’n 150 cliënten van de Voedselbank.
Deze Hagenaar verbouwt al jaren groente op zijn volkstuin en geregeld kwamen er mensen vragen of hij wat groente over had. Het waren meestal voorbijgangers die de gratis groente goed konden gebruiken.
Zo ontstond het idee om niet voor zichzelf, maar voor de Voedselbank te gaan
telen. Aknouch kreeg hulp van de Voedselbank, de gemeente Den Haag voor
een stukje grond en subsidie van Fonds 1818 om materialen en een kas aan te
schaffen. Het is een goed initiatief in onze samenleving. Het project wordt met
een groep vrijwilligers tot een succes gemaakt. Ook wil men de cliënten van de
Voedselbank erbij betrekken. Ouders en kinderen uit de buurt mogen meehelpen bij het zaaien en oogsten van de groenten.
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Meer weten van de PCI ?
Het werk van de PCI is belangrijk in onze parochie. Het is meer dan alleen maar
goeddoen voor mensen in onze samenleving. Diaconie is zelfs wezenlijk voor
ons kerkzijn. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn sleutelwoorden bij het helpen van mensen in nood. We handelen vanuit de kerken en zijn ook geïnspireerd vanuit het evangelie.
Onze hulp kan pas echt effectief zijn als er genoeg handen zijn om te helpen.
Helpen kan op vele manieren, daarom doen we een beroep op u om in de
praktijk het werk van de PCI te steunen.
Heeft u ook een goed idee, of kunt u praktisch meewerken?
Laat het ons weten; misschien kunnen we als PCI meehelpen om goede initiatieven voor medemensen te verwezenlijken.
Wilt u meer weten wat het allemaal inhoudt? Op dinsdag 5 juni kunt u een
gezamenlijke vergadering van de werkgroepen bijwonen.
U bent van harte welkom.
Steun het werk van de PCI
Dankzij uw steun kan de PCI mensen in nood helpen. Daar zijn we u dankbaar
voor. Wij blijven op uw financiële steun rekenen.
Een gift op onze girorekening NL 69 INGB 0000425772 t.n.v. de PCI-Ignatiusparochie wordt goed besteed. Elke maand automatisch een klein bedrag overmaken, maakt toch op jaarbasis een mooi bedrag.
Giften aan de PCI zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
Neem contact hierover op via Wim Verhaar.
e-mail: pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Spreuk
We kunnen geen grote liefde doen. We kunnen alleen kleine dingen doen met
grote liefde.
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Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:
 Kinderwoorddienst: elke tweede zondag
van de maand, en elke zondag In de Advent
en de Veertigdagentijd. Er is geen
kinderwoorddienst in de zomervakantie.
 Gezinsviering: elke derde zondag van de
maand. Er is geen 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:
a. 10.15 uur het ochtendgebed,
b. 11.00 uur Bijbellezing,
c. 12:30 uur een Eucharistievering,
d. 14:30 uur een Rozenkransgebed en om
e. 19:00 uur het avondgebed.
 Elke eerste woensdag van de maand om 10:00 uur is er een viering in Huize Op de Laan (Laan van Meerdervoort 112)
 Elke eerste woensdag van de maand is er om 19.45 uur de
Ignatiaanse meditatie.
 Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.30 uur een
Taîzé-viering

Intenties voor de maand juni
03 juni:

voor een parochiaan en familie

10 juni:

voor een parochiaan en familie

17 juni:

Riek Bom – Lijesen
Bij het overlijden van Oscar de Silva.

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 mei en juni

Datum
Zo

Tijd

3 juni 11:00

Zo 10 juni 11:00
Zo 17 juni 11:00
zo 24 juni 11:00
zo 1 juli 11:00
zo 8 juli 11:00
zo 15 juli 11:00
zo 22 juli 11:00
zo 29 juli 11:00

Viering
H. Sacrament, Eucharistieviering,
A. van der Helm
Woord & Communie, pw M. Witteman
1e H. Communie,
D. Langerhuizen
pw M. Witteman
Eucharistieviering, P. de Ruiter SJ,
Ignatiuskoor
Woord & Communie, pw. Elma Beerends
Woord & Communie, pw M. Witteman
Eucharistieviering, Y. Asa svd
Eucharistieviering, P. de Ruiter SJ
Woord & Communie, pw J. Eijken

(Wijzigingen voorbehouden)

Wilt u niks missen?
Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie?
Neem elke week 5 minuten de tijd voor het nieuws op www.rkdenhaag.nl.
Dan mist u niks.
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De volgende Orgelconcerten staan gepland voor:
2 juni – Olivier Penin – organist van de St.-Clotilde te Parijs.
Programma:
Felix Mendelssohn,
César Franck Trois Pièces
Fantasie, Cantabile, Pièce héroïque
9 juni – Ton van Eck, organist Kathedrale Basiliek St.-Bavo te Haarlem
Programma:
Thema : Muziek rond de Eerste Wereldoorlog
Hendrik Andriessen Fête Dieu (1918)
Paul de Maleingreau Credo quod Redemptor meus vivit
Max Reger Siegesfeier op. 145, nr. 7 (1916)
Jacques Ibert Choral: Justorum animae in manu Dei sunt
René Vierne Toccata
Charles V. Stanford Sonata Eroica, nr. 2, op. 151 (1917)
Na afloop van het concert zal Ton van Eck een presentatie geven over orgelmuziek rond de eerste wereldoorlog.
Volgende concerten
16 juni Bert den Hertog (concertorganist Elandstraatkerk)
(Widor, Franck, Langlais, Messiaen)
23 juni Thorsten Maus (Recklinghausen, Duisland)
15 september Bert den Hertog
Aanvang steeds om 15.00 uur
Toegang: € 10,00 (incl. drankje) (tot 15 jaar gratis)
Georganiseerd door: Stichting Orgel Elandstraatkerk (SOEK)

13

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:
Harry van Haastert

Beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
: Voorzitter
: secretaris a.i.
: penningmeester
: Octopus Evenementen
octopus.ignatius@rkdenhaag.nl
: Teresia van Avila teresia.ignatius@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep:

pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
: Ellie van Rooij
: Marlies Klooster
: 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

070 364 33 78

Zieken- en Ouderengroep:
Angelique de Groot

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: Tjin Nio Tjia. tjintjia@ziggo.nl
Kinder- en Jeugdkoor:
Maria voor ’t Hekke

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)

Kerkbijdrage:
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
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Wk
17

Datum
25 apr-18

Coll.
8,15

Datum
29 apr-18

Coll.
305,65
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02 mei-18 10,90

06 mei-18

189,20

19

09 mei-18 11,20

13 mei-18

388,60

20

16 mei-18 10,85

20 mei-18 420,20
Pinksteren/Ned. missionarissen

Het Ignatiusnieuws van juni verschijnt op zondag 24 juni 2018.
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 15 juni 12.00 uur inleveren bij voorkeur
per e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage UITSLUITEND 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 u 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
Wilt u niks missen?
Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie: neem elke week 5
minuten de tijd voor het nieuws op www.rkdenhaag.nl. Dan mist u niks.

