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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
Nieuws vanuit de pastoraatgroep .............................................................. 4
Vooraankondiging..................................................................................... 5
Taize Vandaag ........................................................................................... 6
Personalia................................................................................................. 7
Doopvieringen .......................................................................................... 7
Eerste Communie en Vormsel in 2019........................................................ 8
Kinderkooruitje 16 oktober: Lekker springen! ............................................ 9
Verslag Adventsactie 2017 ...................................................................... 10
Volwassenen-catechese .......................................................................... 11
Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.................. 12
Concerten. .............................................................................................. 16
Avond over sexueel misbruik in de Katholieke Kerk ................................. 17
Nieuws van de meditatiegroep ................................................................ 18
Kleding voor de Stichting Clear Mind in Ghana. ........................................ 19
Bedevaarten ........................................................................................... 20
Parochie informatie ................................................................................ 21
Collecte opbrengst .................................................................................. 23
Spreken met een pastor .......................................................................... 24

4

Alweer vier jaar is onze gemeenschap onderdeel van de fusie-parochie Maria
Sterre der Zee. Krappe middelen, maar vooral te krappe bemanning in het
pastoraat noopten tot deze samenwerking. Dat was wennen. Vooral, omdat
de pastor niet meer vast verbonden aan de gemeenschap in nauwe relatie met
de gemeenschap kwam te staan. Het werk en alle taken moesten worden verdeeld en de gemeenschappen moesten wennen aan veel wisselende gezichten
en het ontbreken van de nabije pastor. Dit probleem was voorzien. Daarom
benoemde de bisschop in de diverse gemeenschappen pastoraatgroepen, die
uit leken bestaan zou, die als intermediair zorg zouden dragen voor de meest
noodzakelijke taken van de gemeenschap: liturgie, catechese, gemeenschapsopbouw en diaconie. Onze gemeenschap mocht zich gelukkig prijzen, dat daarvoor goede krachten beschikbaar waren. En de eerste termijn, die steeds vier
jaar duurt, zit er aan het eind van dit jaar op. De eerste pastoraatgroep ging
vol enthousiasme aan de slag, maar zij moesten hun taak en rol nog wel uitvinden en herkend worden door de gemeenschap; het was immers nieuw.
Die eerste groep heeft dat voortreffelijk gedaan, al was het zwaar. Hierdoor en
wegens ziekte moest Corrie Versluijs al ruim voor het verstrijken van de eerste
termijn afscheid nemen. Helaas werd ook Ellie van Rooij ziek. Nu zij bovendien
inmiddels 75 jaar is en haar eerste termijn dit najaar afloopt, heeft zij per 1
september besloten de pastoraatgroep te verlaten en de bisschop te verzoeken haar te ontslaan. Wij zijn Ellie veel dank verschuldigd. Zij heeft vol overgave en met grote toewijding en deskundigheid (Ellie studeerde theologie),
voorwaarden geschapen, opdat alles rond liturgie op waardige wijze doorgang
kon vinden. We missen haar zeer.
Intussen draait de pastoraatgroep en de rol van de leden is wat duidelijker.
Aan het eind van dit jaar zal ook Nico de Groot, eveneens 75 jaar, zijn termijn
afsluiten. Maar aspirant-kandidaten, (momenteel verkennen zij hun taak), om
de vacatures op te vullen, zijn er gelukkig. Wel hopen wij, dat zich méér mensen hiervoor en voor tal van ander vrijwilligerswerk, zullen aanmelden: vele
handen maken niet alleen licht werk, maar geven binding in de gemeenschap,
die daarmee sterker wordt en in stand kan blijven.
Marlies Klooster, secr. Pastoraatgroep
Opgave vrijwilligerswerk: ignatius@rkdenhaag.nl, of spreek een van ons aan.
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Maandag 5 november 2018 van 18.00 uur tot 21.30 uur
Het Platform Zorgzaam uit overtuiging en de gemeente Den Haag nodigen u
van harte uit voor een:
Ontmoetingsavond over gezondheid en wonen
op maandag 5 november 18.00 - 21.30 uur
in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 Den Haag

Bent u vanuit een moskee, kerk, tempel, synagoge, humanistische of andere
levensbeschouwelijke organisatie betrokken bij sociale initiatieven voor bewoners van Den Haag?
Of organiseert u samen met deze organisaties maatschappelijke activiteiten
voor inwoners van onze stad? Of zou u dat in de toekomst willen doen? Dan
biedt deze avond u inspiratie, kennis en netwerk.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom voor een vegetarische maaltijd. Om 19.00 uur
starten we het programma.
Ontmoetingsbijeenkomst Wmo & levensbeschouwelijke organisaties 2018
Tijdens de bijeenkomst staat de thematiek van gezondheid en huisvesting centraal. Er is veel aandacht voor praktijkervaringen rond dit thema. Diverse levensbeschouwelijke organisaties vertellen over hun sociale initiatieven, van
voedselbank tot groepswonen.
Begin oktober ontvangt u de uitnodiging met het programma.
Wilt u meer informatie? Of heeft u zelf een goed praktijkvoorbeeld om te delen? Neem dan contact op met de intermediair Wmo & levensbeschouwelijke
organisaties Andrea van Dijk via 06-25775309.
De gemeente Den Haag heeft in 2017 het Platform Zorgzaam uit overtuiging
ingesteld. De leden van dit platform komen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Het platform adviseert de gemeente en organisaties in de wijken over zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Intermediair Andrea van Dijk ondersteunt het platform en is contactpersoon
voor levensbeschouwelijke organisaties in de stad. Met vragen over zorg, ondersteuning en maatschappelijke activiteiten kunt u bij haar terecht.

6

Wisten jullie van parochies in Den Haag, dat er Taizevieringen zijn?
1e Elandstraatkerk: elke 1e zaterdag vd maand om 19.30u
2e Koningskerk Bruinings Inghoesstraat elke 2e zaterdag vd maand om 19.30u
3e Bethelkapel Thomas Schwenckestraat om 19.30u
Iedereen komt weer terug van de (zomer)vakantie. Hebben jullie een goede
zomervakantie gehad? Het is een tijd van tot jezelf te komen en te genieten
van Gods schepping.
Morgen komt het dagelijks leven op gang. De drukte van het leven komt je
weer tegemoet. De vraag blijft: Kunnen wij in het dagelijkse leven de rust ervaren om Gods stem in ons hart te voelen. Hij wil graag met ons meereizen.
Iemand zei mij op een zondag toen zij voor het eerst in de kerk kwam:
“Wat een rust hier om tot mijzelf te komen.”
De taizevieringen hebben als doel even los te komen van de dagelijkse drukte,
om in de stilte God te ontmoeten en uiteindelijk de liefde voor elkaar te beleven.
Wellicht iets voor jou?
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Voor de maandelijkse Taizevieringen in onze kerk (Elandstraat). nodigen wij
iedereen van harte uit.
Elke 1e zaterdag v.d. maand om 19.30u. Met daarna een gezellig samenzijn.
Volgende vieringen zaterdag 6 oktober, 3 november. en 1 december 2018.
Francoise en Ton.

Gedoopt
Dante Denneman
Darlijn Gonzalez
Massïmo Gonzalez

Overleden
Paul Witteman

Gitta Scheenhouwer

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 11 november 2018
zondag 16 december 2018

Voorbereiding _______

13:30
14:30

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
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
De voorbereiding is reeds gestart in september.
Aanmelden kan bij uitzondering nog via 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 .
Zie ook de website voor meer informatie: www.rkdenhaag.nl
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Tijdens de viering zaten we al te wiebelen op onze stoelen, want we konden
bijna niet wachten tot we met z’n allen naar Planet Jump zouden gaan! Gelukkig ging het zingen wel heel goed, bij het laatste lied zong iedereen uit de kerk
zelfs heel hard mee.
Daarna was het eindelijk zo ver; we stapten allemaal op de fiets of in de bakfiets en reden naar Planet Jump, dat in een omgebouwde kerk tegenover het
Museon zit. Vóór we daar naar binnen gingen, aten we eerst nog even onze
lunchpakketjes op. Het springen was heel leuk, er waren heel erg veel trampolines, sommige stonden zelfs schuin rechtop!
Ook was er een spannend Ninja-parcours met touwen, ballen, schuimblokken
en nog veel meer. We hadden heel veel lol! Toen we klaar waren, kregen we
chips, drinken en snoepjes, jummie! O papa's en mama's haalden ons weer
met de fiets op. Het was heel erg gezellig; bedankt Maria, Teresa en Caroline!!!
Sofia (8 jaar)
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Beste parochianen,
In de afgelopen Adventsperiode heeft uw geloofsgemeenschap meegedaan met de bisschoppelijke Adventsactie en daarbij de keuze gemaakt
voor het project “Straatkinderen terug naar huis” van CECYDAR in
Rwanda.
Door het goede verloop van de Adventsactie 2017 kon het beloofde bedrag van 70.000 euro voor dit project worden overgemaakt aan
CECYDAR.
Dit project wordt in 2018 ook ondersteund door de Adventsactie. We
hopen dat uw geloofsgemeenschap ook in dit jaar voor dit project kiest.
Zodoende houdt u continuïteit en kunt u uw parochianen informeren
wat er met hun geldelijke bijdrage is gebeurd en zal gebeuren.
Wij zouden het waarderen wanneer u het ons kunt laten weten als u
weer voor dit project kiest. Het is mogelijk om een spreker aan te vragen
die inhoudelijk meer over het project in Rwanda kan vertellen. Dat kan
ook buiten de Adventstijd om.
Wendt u zich daarvoor tot de Adventsactie, www.adventsactie.nl, en
één van onze mensen komt dan naar u toe.

Met vriendelijke groeten,
Johannes en Miriam Witt
Fidesco Nederland
www.fidesco-international.org/nl/prj/straatkinderen-in-rwanda
tel: 0852-731732
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Catecheseavonden voor volwassenen najaar 2018
Naar aanleiding van het succes van onze eerste catecheseavond over
de “eucharistie“ van 29 mei jongstleden, organiseert de werkgroep volwassenen-catechese dit najaar twee catecheseavonden.
Op dinsdagavond 6 november 2018 a.s. zal het thema “De PCI“ worden
behandeld. De vragen die aan de orde zullen komen zijn o.a. wat is de
PCI, van waaruit komt deze “opdracht“, op welke wijze geven wij er uitvoering aan en wat is de rol van vrijwilligers hierbij?
We houden rekening met uw vragen, stelt u ze gerust. Er zullen op de
avond enkele momenten voor interactie worden ingepland. Na het officiële gedeelte ontvangt u een kort evaluatieformulier om in te vullen,
uw feedback stellen we zeer op prijs.
Overige informatie
De aanvangstijd is 20.00 uur. De avond vindt plaats in de bovenzaal,
Da Costastraat 46, te Den Haag. In de pauze zal er koffie en thee worden
geschonken met wat lekkers erbij. Aan de avond zijn geen kosten verbonden maar we vragen wel een kleine vrijwillige bijdrage om in onze
onkosten te kunnen voorzien.
Ook vragen we u om iets voor de voedselbank bij te dragen. Dat is niet
verplicht, maar alles wat u zou kunnen missen is van harte welkom, bijv.
koffie, thee en andere houdbare producten etc.
Graag verwelkomen we u op onze catecheseavonden. Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel personen er komen, daarom
verzoeken wij u om uw komst (aantal personen) even te melden via emailtje naar Ignatius@rkdenhaag.nl. Neemt u gerust uw partner, vriend
of vriendin mee.
De leden van de werkgroep volwassen catechese hopen u op deze avonden te mogen begroeten,
Marlies Klooster, Christophe Janssens en Ron Fransen
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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 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 september
7 okt. Gitta Scheenhouwer
Paul Witteman
14 okt. Paul Witteman
Maximo Fernandez
21 okt. Paul Witteman
Nancy Peria
Rollie Fernandez

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 september en oktober
Datum
Tijd
Viering
zo
zo
zo
zo
zo
vr
zo
zo
zo
zo
zo

7 okt. 11:00 pater K. vd Geest
7 okt. 14:30 Franciscusviering pw M. Witteman
Kinder- en Jeugdkoor
14 okt. 11:00 Kinderwoorddienst pw M. Witteman
21 okt. 11:00 Gezinsviering A. van der Helm
Kinder- en Jeugdkoor
28 okt. 11:00 pater P. de Ruiter SJ Ignatiuskoor
2 nov. 19:30 Allerzielen D. Langerhuizen
pw M. Witteman
4 nov. 11:00 vicaris A. van der Helm Cantor Joost
11 nov. 11:00 Kinderwoorddienst pw M. Witteman
Cantor Hans
11 nov. 13:30 Doopviering pw M. Witteman
18 nov. 11:00 Gezinsviering D. Langerhuizen
pw M. Witteman Kinder- en Jeugdkoor
25 nov. 11:00 Christus Koning P. de Ruiter SJ
Ignatiuskoor

(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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Parochiedag ‘18
Zaterdag 13 oktober

• Lunch
• Kwartetspel
• Rondleiding
• Bier proeven
• Iconen presentatie
• Samenzijn
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ONTMOETING

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert de geloofsgemeenschap
van de heilige Jacobus in nauwe samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen de parochiedag van de parochie Maria
Sterre der Zee. Ging het vorig jaar vooral om het kennismaken met
de activiteiten van de diverse geloofsgemeenschappen; dit jaar
staat de parochiedag in het licht van het thema Ontmoeting. Door
het deelnemen aan diverse activiteiten wordt u uitgenodigd uw
medeparochianen en de leden van het pastoraal team in een gezellige ambiance te ontmoeten.
We treffen elkaar rond half twee op het plein voor de Sint Jacobus
aan de Parkstraat, waar de mensen, die de H. Mis van 12.45 uur
hebben bijgewoond, zich kunnen aansluiten. Vanaf daar wandelen
we gezamenlijk naar het klooster van de Broeders van Sint Jan aan
de Oude Molstraat 35. U kunt ook rechtstreeks naar het klooster
gaan. Na een kort welkom en een ‘inloopbroodje’ zijn er twee rondes met activiteiten, die worden verzorgd door de geloofsgemeenschappen van de parochie en waarbij u uw medeparochianen kunt
ontmoeten. Zo zullen de Broeders u rondleiden door het Willibrordushuis en hun bierbrouwerij, maar tegelijkertijd kunt u ook een
origineel kwartetspelspel spelen of een lezing over iconen volgen.
Kunsthistorica Desiree Krikhaar houdt een power point presentatie ‘Maria haar oorsprong, beeld en leven’ aan de hand van afbeeldingen van iconen. De diverse activiteiten worden afgesloten met
een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een
hapje.
Ook voor de kinderen is er een activiteit.
Wij hopen van harte dat veel parochianen aan deze middag
zullen meedoen.
Wilt u zich wel even opgeven bij het
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070-8209866

Voor informatie: parochiesecretariaat 070-8209866
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Programma
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 14.45 uur

Verzamelen op het kerkplein van de Jacobus
Wandeling naar het Willibrordushuis
Inloop lunch met koffie en thee (Agnes en Jacobus)
Activiteitenronde 1
 Rondleiding Willibrordushuis, priorij en brouwerij (Broeders)
 Lezing rond iconen (Abt)
 Kwartetspel (Ignatius)
 Lezing rond het gebed in diverse godsdiensten (Drie Koningen) (gaat niet door wordt
alternatief gezocht)

15.45 – 15.00 uur
15.00 – 15.45 uur

Thee en koffie met iets lekkers (Agnes)
Activiteitenronde 2
 Zie activiteitenronde 1
Feestelijke borrel (Driekoningen, Willibrord, culturele
gemeenschappen, Jacobus)

16.00 – 17.30uur (zolang
het gezellig is)

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
op zondagmiddag 18 november in de Paschaliskerk, Wassenaarseweg 53.
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De afgelopen tijd is de katholieke Kerk op negatieve wijze in het nieuws gekomen. Allerlei berichten verschenen in de media (journaal, NRC) over seksueel
misbruik in de Katholieke Kerk. Misbruik van kinderen en jongeren door priesters en religieuzen in Pennsylvania (VS) Duitsland en Nederland. Ook de rol van
kerkelijke overheden in deze pijnlijke kwesties is uitvoerig aan de orde geweest.
Veel heeft zich in het verleden afgespeeld en in Nederland hebben de bisschoppen en de oversten van religieuze orden en congregaties inmiddels veel
gedaan om recht te doen aan de slachtoffers.
Seksueel misbruik is vreselijk en beschamend en we veroordelen het ten zeerste! Paus Franciscus heeft hierover recent een brief geschreven die in iedere
kerk van onze parochie Maria Sterre der Zee te verkrijgen was, evenals een
schrijven van de Nederlandse bisschoppen.
De leden van ons pastoraal team hebben vele vagen van parochianen gehad
over de recente berichten over seksueel misbruik. Het pastoraal team en het
parochiebestuur hebben besloten een informatieavond hierover te houden
over deze pijnlijke kwestie.
Mevr. dr. Anke Bisschops (www.ankebisschops.nl) zal hierover een inleiding
verzorgen en als gespreksleider aanwezig zijn.
U bent van harte welkom: woensdagavond 3 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum bij de Paschaliskerk: Neuhuyskade 97 – 2596 XK Den Haag.
In verband met het aantal zitplaaten, koffie en thee vraag ik u zich tevoren
even op te geven. Dat kan per mail:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of telefonisch: 070 – 820 9866.
Parkeren rond het parochiecentrum is volop mogelijk en is gratis.
Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team:
Dolf Langerhuizen, pastoor.
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De eerste woorden die Jezus in het
evangelie volgens Johannes uitspreekt zijn niet: ”Hallo, ik ben Jezus!
En wie zijt gij?”, maar wel “Wat verlangt gij?” (Joh. 1, 38.1).
Johannes doet dat niet zomaar. Het
is een vraag waar iedereen die probeert christelijk te leven zich goed
over moet bezinnen. Jezus stelt deze
vraag dus ook aan u en aan mij. Wat
verlangen we nu echt, vanuit het
diepste van ons hart? Waar draait
het om in ons leven? Op welke wijze willen wij leven? Wanneer we daarachter
gekomen zijn, wordt het duidelijk dat heel veel van de dingen die in onze wereld “uitermate belangrijk” of zelfs “onmisbaar” genoemd worden, er eigenlijk
niet zo heel veel toe doen en andere dingen waar meewarig over gedaan wordt
of slechts door enkelen opgemerkt worden, er juist wel heel veel toe doen.
Aan ons om de juiste keuzes te maken.
In de bijbehorende evangelietekst stelt Jezus zijn vraag aan twee leerlingen
van Johannes de Doper. Zij antwoorden hem: ”Meester, waar kunnen wij u
vinden?”. Hierop nodigt Jezus de twee uit om Hem te volgen (Joh. 1, 38.2- 39).
Op het einde van het evangelie komt het antwoord: “Daar waar mensen in
liefde met elkaar omgaan, daar ben Ik aanwezig.”
De meditatiegroep komt bijeen iedere eerste woensdag van de maand, om
19.45u, na de oecumenische vesper. U bent van harte welkom.
Christophe Janssens
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Sinds bijna 2 jaar verzamelt de Ignatius parochiegemeenschap kleding
voor de Clear Mind Foundation in Nkoranza, Ghana.
Deze stichting verzorgt op kleinschalig niveau ondersteuning aan alcoholverslaafden die willen afkicken. Ze krijgen therapie, eventueel onderdak en voeding. Daarnaast wordt geprobeerd voor hen werk te vinden als de verslaving
genezen is. Vaak is ontbreken van werk en zinvolle bezigheden en kontakten
een probleem.
Alle activiteiten van de stichting worden door Ghanese mensen gedaan, er zijn
twee betaalde krachten en verder gemotiveerde vrijwilligers. De belangrijkste
inkomstenbron is de verkoop van goede tweedehands kleding in het winkeltje
van de stichting. Verder wordt er stof geweven en sheabutter (een verzorgende crème uit de noten van de shea boom) gemaakt. Hiermee wordt ook
werkgelegenheid geschapen.
Voor de voortgang van het werk van de stichting is het verzamelen en opsturen
van tweedehands kleding essentieel, U kunt daaraan nog steeds bijdragen.
De zomer loopt ten einde en het moment komt om de zomerkleding op te bergen en de winterkleding tevoorschijn te halen. Een uitgelezen moment om
eens te kijken of U misschien kleding heeft die niet meer gebruikt gaat worden
in de toekomst en die een goede bestemming kan vinden in het winkeltje van
de Clear Mind Foundation in Nkroanza.
U kunt deze kleding inleveren achterin de kerk. Er staat een doos voor kleding
in de hoek waar de kinderen kunnen spelen en waar de informatie van de PCI
ligt. De vertegenwoordigers van de PCI en koster Bertus nemen ook graag Uw
zakken met kleding in ontvangst.
Heel veel dank voor Uw bijdrage,
Corrie Versluijs
Website (www.operationclearmind.com)
U kunt via de website ook Sheabutter kopen.
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Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom
Rotterdam in november een speciale reunie dag van
het afgelopen bedevaartsjaar in:
Ontmoetingscentrum De Acker, Park
Berkenoord 2 in Pijnacker
In tegenstelling tot eerder bericht:
 Wordt deze dag gehouden op zaterdag 17 november 2018
Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te ontmoeten
tijdens de lunch.
Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aansluitend het bidden
van de Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening van de zieken.
Tevens is er gelegenheid om in het "winkeltje" artikelen uit Banneux te
kopen.
Graag willen wij U uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar
tegelijkertijd ook de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het
bedevaart seizoen van Banneux 2018.
 De zaal is vanaf 9.00 uur open en wordt u ontvangen met een
kopje koffie of thee.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het
programma kunt U onze brochure raadplegen.
U kunt deze aanvragen en voor verdere informatie:
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
of 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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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
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Misintenties: opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans:
ttkrans@ziggo.nl
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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Wk

Datum

Collecte

Datum

Collecte

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

20 juni
27 juni
04 juli
11 juli
18 juli
25 juli
01 aug.
08 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.
05 sept.
12 sept.

€ 10,50
€ 13,50
€ 18,55
€ 18,75
€ 20,75
€ 11,45
€ 26,90
€ 25,30
€ 42,05
€ 22,85
€ 16,45
€ 24,95
€ 6,00

24 juni
01 juli
08 juli
15 juli
22 juli
29 juli
05 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.
02 sept.
09 sept.
16 sept.

€ 261,90
€ 161,20
€ 211,70
€ 262,50
€ 355,95
€ 268,75
€ 192,40
€ 220,05
€ 240,55
€ 300,55
€ 211,50
€ 243,15
€ 185,65

Het Ignatiusnieuws van november verschijnt op:

zondag 28 oktober 2018.
De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 19 oktober 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

24

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
Parochievicaris A. van der Helm a.vanderhelm@rkdenhaag.nl 070 820 92 81
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29
Parochievicaris Y. Asa SVD
y.asa@rkdenhaag.nl
070 820 92 82
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
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
Tel: 070 820 98 66
Lisette van Oordt
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Maggie Lagers
backoffice@rkdenhaag.nl

