OKTOBER
20172018
NRN
. 7R.9
JULI
- AUGUSTUS

125 jaar Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Ignatiusnieuws is een uitgave van de

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola

2
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
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Personalia
Gedoopt
Félix Dominguez Alvarez
Nathanael-Najee Offerman

Wij hebben onze Eerste Communie gedaan
Sybrand en Tjalling Andringa, Dante Delfos, Marin Kettenis, Nathan Loos, Noa
en Niels Latour, Ruben en Constança Machado Ribeiro, Xurriantelly Marchena,
Enashaitely Martha, Cyrus Relucio, Esmée Schneemann, Sofia Tieland, Ishairo
Te Vrede en Floris Winia
Door Doop, Vormsel en Eucharistie in de Kerk opgenomen
Barry Vermeulen
Doopvieringen
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

zondag 23 september 2018
zondag 11 november 2018
zondag 16 december 2018

Voorbereiding _______

13:30
13:30
13:30

wo 5 september 20:00
wo 17 oktober 20:00
wo 21 november 20:00

(onder voorbehoud)

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46.
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Eerste Communie en Vormsel in 2019
Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen of gevormd worden?
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden.
Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep vier
en voor het Vormsel is deelname mogelijk voor kinderen uit groep acht en de
brugklas.
De viering van de Eerste Communie is op 16 juni 2019.
De informatieavond voor de ouders van de communicantjes is op
woensdag 12 september om 20.00 uur in het Parochiecentrum,
Da Costastraat 46.
De voorbereiding start met een bijeenkomst voor ouders en kinderen na de
Gezinsviering op zondag 16 september om 12.45 uur.
Het Vormsel
Ook deze voorbereiding start in september.
Nadere gegevens volgen nog.

Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat:
Maandag t/m vrijdag 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 .
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Volwassenen-catechese
Blijft dit doen!
Op dinsdagavond 29 mei kwamen wij bijeen in het parochiezaaltje voor de eerste bijeenkomst van de nieuw-opgezette volwassenen-catechese.
Er was een goede opkomst met een volle zaal, ondanks
het snikhete weer en de dreigende onweersbuien. Leuk
ook, was te zien, dat zowel jong als oud belangstelling
toonden voor het thema. Helaas was er verwarring rondom de juiste aanvangstijd, per abuis was 19.30 uur aangekondigd in een flyer in plaats van de juiste
aanvangstijd 20.00 uur. De organisatie zal in de toekomst duidelijk aangeven
dat de avond steeds om 20.00 uur zal beginnen.
Ron Fransen opende de avond met een welkom en de introductie van Vicaris
Lex van Deelen, die bij sommigen van ons nog wel bekend is van zijn stage in
onze kerk, zo’n 20 jaar geleden. We hadden een boeiend thema voor deze
avond: de Eucharistie.
Als openingsvraag stelde hij: “Hoe kennen we de Eucharistie sinds het Tweede
Vaticaans Concilie? De eerste en beste aanbevelingen zijn de Bijbelse instellingswoorden van het Laatste Avondmaal dat verbonden is aan het paasverhaal. De opdracht daarbij was : “Blijft dit doen…” en dat gebeurt al 2000 jaar,
waarmee het de bron en hoogtepunt werd van de levende Kerk.
Maar…..die paar woorden…wat er verder gebeurt tijdens de mis en waar Jezus
ons gezegd heeft hoe we die moeten vieren….dát weten we niet. Dat is gaandeweg ontstaan en gebaseerd op Bijbelse gegevens uit het verhaal van de Emmaüsgangers en vooral uit Handelingen II. Daarin staan
de kernwoorden, waaruit de H. Mis moet bestaan:
➢
➢
➢
➢

onderwijs,
gemeenschap,
het breken van het Brood
en het gebed.
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Er volgde een historische blik op de 2000 jaar kerkgeschiedenis. Naarmate het
christendom groeide ontstonden er vanaf het vroege christendom op verschillende plaatsen diverse liturgische handelingen en symbolen. Het Oosten orienteerde zich liturgisch op Antiochië, Alexandrië en Jeruzalem. De stad Rome
werd liturgisch maatgevend voor de ontwikkeling van de westerse liturgie. Uiteindelijk ontstonden er twee grote liturgische stromingen: de Oosterse of Byzantijnse rite van Crysostomus en de Romeinse oftewel de Westerse rite. In de
gebieden buiten Rome bleven er -ondanks dat men streefde tot een gemeenschappelijke liturgie- diverse lokale liturgische riten bestaan. In de 16e eeuw
stelt Maarten Luther de wanorde in de R.-K.-Kerk aan de orde; hij heeft hierin
gelijk. Dat leidde helaas tot de Reformatie, maar ook tot het Concilie van
Trente. Na het concilie van Trente (1545) werd de Romeinse rite wijd verspreid
in de wereld, ook door de ontdekkingsreizen van die tijd. De Byzantijnse rite
bleef echter hierbij tot op heden behouden. Dit Concilie was een belangrijk
want daarin werd één enkele orde van dienst, één missaal vastgesteld. Vier
eeuwen lang houdt de kerk vast aan dit missaal, tot tijdens het Tweede Vaticaans Concilie een herziening komt. Enkele belangrijke afspraken hierin zijn:
➢
➢
➢
➢

Niet 1 maar 20 keuzemogelijkheden voor het Eucharistisch Gebed;
Latijn blijft de voorkeur houden, maar gebruik van de volkstaal mag;
De gelovigen/ leken zijn actief betrokken bij o.a. gebed en zang;
Er worden ook lezingen uit het Oude Testament toegevoegd (vaak
eerste lezing)

Overal greep men de kans voor de volkstaal met beide handen aan, ook in Nederland. Dat heeft voordelen gehad voor de betrokkenheid voor de gelovigen,
maar een van de nadelen was, minder goede gemeenschap met de wereldkerk: in een ander taalgebied werd het moeilijker de mis goed te volgen. In elk
geval moesten er in 1968 in grote haast vertalingen van alle teksten worden
gemaakt. Vooral in Nederland was men daar zeer creatief mee, wat tot uitwassen kon leiden, maar ook tot onzorgvuldigheden. Op dit moment wordt dat
stapsgewijs verbeterd. Het Onzevader is hiervan het eerste voorbeeld. Hierna
is stap voor stap uiteengezet uit welke onderdelen de mis bestaat en in welke
volgorde ze horen te zijn. Boeiend te horen van het hoe en waarom.
De Eucharistieviering eindigt met: “Ite missa est”….wat betekent: “Dit is uw
opdracht ( die u mee naar huis neemt)!”
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We hebben dus een opdracht om het brood te delen in de rest van de week en
om te zien naar elkaar. We hebben ook een opdracht het geloof levend te houden en te verspreiden. Daarom zullen er in het nieuwe seizoen meer catechese-avonden volgen, want we zijn extra gemotiveerd geraakt. De goede uitslag van de evaluatie, van gemiddeld een 8,8, die door Christophe Janssen met
behulp van korte formulieren werd uitgevoerd, is daarbij een extra aanbeveling: WIJ BLIJVEN DIT DOEN! Een weergave van enkele reacties:
1) "Goede presentatie. Heel duidelijk de bedoeling van vieren uitgelegd. Humor en kan leuk vertellen." (8)
2) "Een prachtig ritueel hebben wij als katholiek. Staat het nu niet los van de
snel veranderende maatschappij? Worden wij niet geroepen om liefdevolle
aandacht te geven?" (4)
3) "Top: heel interessant en heel enthousiast verteld. Tip: nog iets meer interactie, vb. 2e deel meer uitwisseling." (9).
Mogen we bij de volgende bijeenkomst ook op uw belangstelling rekenen?
Marlies Klooster-Ranke

Nieuws van de meditatiegroep
“Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd , gestorven en begraven.” Deze zin zeggen we elke
week tijdens de mis wanneer we
samen ons geloof belijden in het
credo. En hoewel we er bij recht
staan, om aan te tonen hoe belangrijk deze woorden voor ons
wel zijn, dringt het niet altijd
even zeer tot ons door dat Jezus
geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd , gestorven en
begraven is voor ons.
Het is ook niet makkelijk om dat
te geloven. Na de verwoestingen en de verschrikkingen van
de tweede wereldoorlog vroeg
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de Zweedse schrijver Pär Lagerkvist zich af of dat überhaupt door iemand te
geloven is of was. De meeste christenen zijn geboren na Jezus’ kruisdood, kunnen zij dan ten volle beseffen wat die betekent? De leerlingen van Jezus waren
er natuurlijk wel bij, maar zij waren bij Hem toen Hij leefde en door de dorpen
van zijn landstreek rondtrok. Is voor hen Zijn leven niet belangrijker dan Zijn
kruisdood om in Hem te geloven? Is er wel iemand die onder geen beding kan
ontkennen Jezus voor hem of haar is gestorven?
Na lang zoeken en nadenken vond Pär Lagerkvist die persoon. Gewoon in de
Bijbel, in het evangelie volgens Mattheus, hoofdstuk 27, vers 16-26: Barabbas,
de misdadiger die vrijgelaten werd in plaats van Jezus. Mattheus zegt bijzonder weinig over hem, alleen maar dat hij “een beruchte gevangene” was. Maar
het is wel duidelijk dat Barabbas nooit gedacht had dat hij deze keer het kruis
had kunnen ontlopen. En dan sterft Jezus in zijn plaats, zonder dat hij er naar
gevraagd had. Met enkel dat gegeven ging Pär Lagerkvist aan de slag en
schreef er een bijzonder boek over. Een jaar na de publicatie van dat boek
won Lagerkvist de Nobelprijs literatuur.
Het is nu zomer, dus als u even tijd heeft, ga naar de bibliotheek en leen het
boek uit. Het is slechts 150 pagina’s lang en prachtig vertaald uit het Zweeds.
De titel is gewoon Barabbas. Mocht u 150 pagina’s nog te lang vinden, dan kan
u ook een verfilming van het boek bekijken (die uit 1961 heeft niemand minder
dan Anthony Quinn in de hoofdrol!). Waar wacht u nog op?
De meditatiegroep wenst u een inspirerende zomer toe. Opgelet: in augustus
is er zoals gebruikelijk geen meditatie. In september bent u weer van harte
welkom iedere eerste woensdag van de maand, om 19.45u, aansluitend op de
vesper.
Christophe Janssens
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Volwassenen- catechese: vooruitblik op seizoen 18-19
Terugblikkend op 29 mei, geeft het ons vertrouwen door te gaan met het organiseren van avonden voor volwassenen-catechese; het werd 29 mei goed
bezocht door jong en oud en de gemiddelde waardering kwam uit op 8,8.
We realiseren ons, dat dit ook aan de uitstekende spreker was te danken, al
kunnen we niet altijd een spreker uitnodigen. Dat geeft te veel druk op het
pastorale team of op het budget. Wel moeten we de opmerking serieus nemen, dat er behoefte is aan interactie. Ook moet duidelijk worden, dat de aanvangstijd steeds om 20.00 uur zal zijn.
Voor het nieuwe seizoen hebben we daarom vier avonden in gedachte. Voorlopig komen we uit op :
➢ Catechese-avond: dinsdag 25 september* Thema: Het Kruis;
Marlies Klooster zal m.b.v. een powerpoint presenteren.
➢ Catechese-avond: dinsdag 6 november* Thema: solidariteit
met onze naaste.
• We hopen hiervoor een spreker te kunnen uitnodigen. Meer
informatie volgt later.
➢ Catechese-avond: dinsdag begin maart; nader vast te stellen.
Thema: Ons kerkgebouw en de inrichting van het r.-k.- kerkgebouw in het algemeen. De avond zal beginnen met een
rondleiding door onze kerk en na de pauze een presentatie
met powerpoint (door Marlies Klooster).
➢ Catechese-avond in mei; nader vast te stellen. Thema: Maria,
moeder Gods, patrones van onze parochie EN van ons kerkgebouw; Ron Fransen zal de avond presenteren.
Voorwaar: thema’s waar veel over te vertellen is en waarover u mogelijk de
nodige vragen hebt. Het beloven interessante avonden te worden en we hopen andermaal op veel belangstelling. We houden u op de hoogte!
*) de genoemde data staan nog niet definitief vast.

Ron Fransen, Christophe Janssen en Marlies Klooster
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Fietstocht tweede pinksterdag 2018
Het was een mooie pinksterdag. Om 10.30 waren er 20 enthousiaste fietsers
in onze kerk. Zoals altijd had Bertus de koffie en thee al klaar staan. Na een
foto van de groep op het bordes, vertrokken wij richting Westland uitgezwaaid
door Ton en Piet. Cora had weer een mooie tocht bedacht. We reden langs
kassen en konden zelfs tomaten en paprika’s kopen. Onderweg aten we nog
een ijsje. Na een gezellige lunch op een grasveld, langs de weg reden wij richting Den Hoorn en zagen een mooi stukje natuur rond een kerk. Via Rijswijk
fietsten wij weer richting Elandstraat. Na 35 km werden wij gastvrij ontvangen
door onze Bertus. Hij had een drankje en hapje verzorgd. Onze fans Tjin, Trees
en Harry waren ook aanwezig. We konden nog napraten en dat is toch ook de
bedoeling van zo’n fietstocht. Jong en oud deden mee en dat was een groot
succes. We kregen nog een mooie oorkonde en een prachtige roos.
In 2019 gaan we weer fietsen op tweede pinksterdag!
Liesbeth Schnaar, Theo Janssen, Nelly v.d. Kooij, Cora de Neef en Ingrid van
den Goorbergh
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Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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 maanden juli en augustus
24 juni -

22 juli 19 aug. -

Ben Hetem
Bep Hetem - de Vos
Ben Hetem jr.
Oscar de Silva
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. Uw donatie gaarne op rek.nr. NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v.
Kerkbijdrage Ignatiusparochie o.v.v. Misintenties
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Vieringen in juli en augustus

Datum

Tijd

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
Woord & Communie, pw. Elma Beerends
Woord & Communie, pw. M. Witteman
Eucharistieviering, Y. Asa svd
Eucharistieviering, P. de Ruiter SJ
Woord & Communie, pw. J. Eijken

zo

5 aug. 11:00 Gedaanteverandering van de Heer
K. van der Geest SVD
zo 12 aug. 11:00 19e zondag door het jaar Y. Asa svd
zo 19 aug. 11:00 20e zondag door het jaar
K. van der Geest SVD
zo 26 aug. 11:00 21e zondag door het jaar
P. de Ruiter SJ

(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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TAÎZÉ
“Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land
bezitten.” (Matteüs 5:5)
De zachtmoedigen zijn degenen die
zichzelf niet op de voorgrond zetten.
Zij maken plaats voor anderen. Zij
overheersen het land niet. Aardigheid is geen terugtrekking, maar beheersing van gewelddadige prikkels
in onszelf.
Het land is niet van ons; het is ons
toevertrouwd, we zijn geroepen om
er zorg voor te dragen. De bronnen van onze planeet zijn niet onuitputtelijk.
We hebben een plicht van solidariteit ten opzichte van anderen en ten opzichte van generaties die na ons komen.
Er moet een goede balans gevonden worden tussen de manier waarop wij gebruik maken van natuurlijke bronnen voor onze dagelijkse behoeften en het
verlangen om altijd maar méér te willen hebben.
Om een levensstijl te vinden waarop we meer gebruik maken van duurzame
ontwikkelingen, moeten we al onze talenten op het gebied van verbeelding en
creativiteit inzetten, zowel in het dagelijkse leven als in bevorderend wetenschappelijk onderzoek, artistieke gedrevenheid en het opzetten van nieuwe
projecten voor de samenleving.
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.
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Elke eerste zaterdag van de maand is de rust om samen te luisteren naar wat
God van ons vraagt. De verbondenheid onder elkaar is een bron van vreugde.
Welkom op de 1e zaterdag van
de maand in de Elandstraatkerk om 19.30u.
De volgende viering is zaterdag 7 juli 2018 en 1 september 2018.

‘Volharden in het Gebed’ is een mooi en ook belangrijk thema
‘Volharden in het Gebed’ is het thema van de Nationale Bedevaart op 7 juli
2018. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) sluit met dit thema aan bij
het diocesane Jaar van Gebed. “Bidden is precies wat die negentien mannen,
die we nu kennen als de Martelaren van Gorcum, deden in afwachting van hun
lot”, vertelt de voorzitter van de BBC, pastoor Jack Glas.
“Dat gebed gaf hen kracht om de weg die voor hen lag te gaan, met overtuiging
en met kracht. Net zoals ons gebed ons kracht kan geven om de tegenslagen
in ons leven het hoofd te bieden. Nu in het Jaar van het Gebed staan we daar
extra bij stil. De Martelaren van Gorcum volhardden in hun moeilijke laatste
dagen in gebed. Het gebed heeft hen geholpen. En het gebed kan ook ons helpen.”
Het thema van 2018 is een mooi thema en ook een belangrijk thema legt pastoor Jack Glas uit: “Gebed is onze levensbron. Het verbindt ons met God en is
de basis van waaruit we kunnen leven met Christus. En volharden in gebed is
belangrijk, omdat onze gebeden niet altijd direct verhoord worden. Ieder van
ons komt in zijn of haar leven het kruis tegen. Door te blijven bidden en niet
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op te geven kunnen we kracht vinden. Zoals de Martelaren van Gorcum in het
gebed de kracht vonden om trouw te blijven aan het geloof in de Heer en aan
de Kerk.”
Jongerenprogramma
Het Jongerenprogramma tijdens de Nationale Bedevaart wordt verzorgd door
de blauwe zusters. Zij gaan met jongeren in gesprek over het gebed van de
zusters. Daarbij zullen zij ook spreken over hun medezusters in conflictgebieden elders in de wereld. Er zijn bijvoorbeeld communiteiten van zusters in Syrië en Gaza. In die moeilijke situaties blijven de zusters bidden, terwijl ze zich
inzetten voor de nood van de mensen die ze helpen.
De Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in
Brielle op zaterdag 7 juli start met een plechtige eucharistieviering om 11.00
uur waarin bisschop Van den Hende hoofdcelebrant is en een aantal priesters
concelebreert. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door koor Canticum
Novum uit Lisse. ‘s Middags zijn er tal van andere gebedsmomenten, zoals het
Rozenkransgebed, de Kruisweg, een plechtige Vespers. De Nationale Bedevaart sluit af met een processie door de Ommegang en de pelgrimszegen.
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Bedevaarten

Brielle
Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 7 juli naar de Nationale
Bedevaart om de Martelaren van Gorcum te herdenken. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Jaar van Gebed en heeft als thema: Volharden in gebed. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Bedevaartsoord van de HH.
Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle.
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant
Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) o.l.v. dirigent Fabian Haggenburg en organist Johan Akerboom
13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen
Busvervoer
Voor deze gelegenheid is er busvervoer geregeld. Er zijn twee opstapplaatsen.
• Om 08.45 uur kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan
305 te Rotterdam. Deze bus zal om 09.00 uur vertrekken naar het
Centraal Station, Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw.
• Om 09.15 uur vertrekt de bus vanuit CS Rotterdam naar de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle.
• Om 16.30 uur gaat u huiswaarts en vertrekt u met de bus vanuit
Brielle via CS Rotterdam naar de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te
Rotterdam.
Aanmelden voor busvervoer
U kunt zich hiervoor aanmelden via T: 010 – 281 51 71 of via bureau@bisdomrotterdam.nl. De kosten hiervan bedragen € 10 p.p. en te betalen bij instappen
van de bus.
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Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria
verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten
voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een
priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook
als u van een rolstoel gebruik moet maken.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
** Een twee daagse bedevaart op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018.
begeleid door diaken J. Collignon
** Een één daagse bedevaart op 27 augustus 2018.
begeleid door pastoor C.N. Bergs
** Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding)
van 5 okt. t/m 9 okt. 2018.
begeleid door pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken J. Collignon
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma
kunt u onze brochure raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
evt. bij:
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl
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Heiloo
Eendaagse Bedevaart naar Heiloo op woensdag 19 september 2018
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale
bedevaartplaats in Nederland.
Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent
door zijn gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood,
de Moeder die alle noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem,
ook de zwakste.
Op woensdag 19 september is het mogelijk om vanaf o.a. Den Haag, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en Leiden naar dit Heiligdom op bedevaart te
gaan samen met de Haagse Bedevaarten. Op deze bedevaart zal een H.Mis met
wijding van de bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. Na de lunch in
Heiloo is er een plechtig Lof in de St. Adelbertadbij in Egmond waarna ook de
gekochte devotionalia gezegend kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte thuiskomst rond 21.00 uur.
De kosten zijn rond € 66,- per persoon, incl. vervoer, koffie met gebak, lunch,
diner, groepsverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia
e.d.).
Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen aan de eendaagse bedevaart
mits er een betalende volwassene hen begeleidt.
U kunt zich ook aanmelden via onze website www.bedevaart.nl of bellen met
de heer Dj.Bracke 010-4149577.
Folders met inschrijfformulieren vindt u vanaf medio augustus in de <vermeld
hier de namen van uw parochielocaties>
Wij hopen u te zien in Heiloo.
Voor meer informatie en uw vragen: kijk op onze website www.bedevaart.nl
of bel 010-4149577 of stuur een email naar info@bedevaart.nl
Vriendelijke groeten
Ineke Huitema-Versteeg,
secretaris Haagse Bedevaarten
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Concerten.
Orgelconcert:
15 september Bert den Hertog
Aanvang om 15.00 uur
Toegang: € 10,00 (incl. drankje)
(tot 15 jaar gratis)
Georganiseerd door: Stichting Orgel
Elandstraatkerk (SOEK)
Caeciliaconcert
Het Ceciliaconcert, dat vorig jaar voor de derde keer (en weer met succes)
werd georganiseerd, is inmiddels al een traditie geworden in onze parochie..
Dit jaar wordt het, net als vorig jaar, georganiseerd door het Driekoningenkoor
en wel op zondagmiddag 18 november in de
Paschaliskerk, Wassenaarseweg 53.

D.E. PUNTEN
Wat een goede spaarders zijn wij!
Vorige keer hebben we 120 pakken koffie van 500 gram aan de
voedselbank kunnen geven.
Nu zijn we al weer met meer dan 5000 punten op weg naar de volgende
pakken koffie.
Geweldig dat zoveel mensen meehelpen. Hartelijk, hartelijk dank.
WIJ ZULLEN DOORGAAN!!!!
Trees Krans
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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: 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
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: 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
Wk
21
22
23
24

Datum
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni

Coll.
12,35
39,30
0,00
22,30

Datum
27 mei
3 juni
10 juni
17 juni

Coll.
274,70
201,70
330,80
548,20

Het Ignatiusnieuws van september verschijnt op
zondag 26 augustus 2018.
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 17 augustus 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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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
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.

