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Bij de voorplaat: 
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

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! Dege-

nen, 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 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/:%20ignatius@rkdenhaag.nl
http://rkdenhaag.nl/


 3 

Inhoud 

Personalia ................................................................................................. 4 

Doopvieringen .......................................................................................... 4 

Volwassenen-catechese ............................................................................ 5 

Schoenendoosactie 2018: voor jou… van mij… ........................................... 6 

Misdienaarsuitje ....................................................................................... 7 

Taîzé Meditatiedienst zaterdag 3 november .............................................. 7 

2 November Allerzielen ............................................................................. 9 

Diaconale ............................................................................................... 10 

Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen .................. 12 

Verslag catecheseavond voor volwassenen .............................................. 14 

Nieuws van de meditatiegroep ................................................................ 16 

App- Tip .................................................................................................. 17 

Bedevaarten ........................................................................................... 18 

Vooraankondiging ................................................................................... 19 

Agenda ................................................................................................... 20 

Parochie informatie ................................................................................ 21 

Collecte opbrengst .................................................................................. 23 

Spreken met een pastor .......................................................................... 24 

 
 
 
 

file:///L:/Parochie/Nieuws/2018/Nieuws%202018-10%20November/Nieuws%202018-10%20November.docx%23_Toc527966471


 

 

4 

 
Personalia 

 Gedoopt 

Hubert Bonowski 
Julia Janosz 
Eloïse van der Ham 
 

Overleden 

Tiny Neleman - Overgaauw 
Cataleya Potinoor-Jugaroe 

 

 

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    Voorbereiding _______ 

zondag 11 november 2018 13:30   wo 17 oktober     20:00 

zondag 16 december 2018 14:30   wo 21 november 20:00 
(onder voorbehoud) 

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:  
Da Costastraat 46.  
 

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.  
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Volwassenen-catechese 

Catecheseavond voor volwassenen dinsdag 6 november:  

Diaconie 

De werkgroep volwassenencatechese van de H. Ignatius van Loyola geloofsge-
meenschap organiseert op dinsdag 6 november a.s. een avond over het thema 
diaconie, omdat dit een opdracht vanuit het Evangelie is. Onze gastspreker van 
deze avond is de heer Wim Verhaar, die als PCI-lid betrokken is bij de werk-
groep diaconie van de Ignatiusgeloofsgemeenschap. Hij zal ons deze avond uit-
leg geven over de ‘kern van diaconie’ en ‘De Werken van Barmhartigheid.’  
 
Enkele punten die aan de orde zullen komen zijn: 
* Waartoe is er diaconie in onze parochie en hoe wordt hier gestalte aan ge-
geven? 
* Hoe herkennen we onze 'diaconale' parochie? 
 
Ook gaat de spreker in op de wijze hoe u een bijdrage kunt doen in het ledigen 
van de grootste noden en daarbij zal hij aangeven wat daarbij de grootste uit-
daging vormt. Er is zoals gebruikelijk gelegenheid in de nabespreking voor al 
uw vragen rondom dit thema. (zie ook het artikel Diaconale. Pag.10) 
 
Aanvang van de avond is 20.00 uur. De bovenzaal aan de Da Costastraat 46 is 
geopend vanaf 19.45 uur. Er zal gezorgd worden voor koffie en thee.  
 
Voor deze speciale gelegenheid zouden we u als gast willen vragen om iets 
voor de voedselbank mee te brengen.  
 
U kunt zich voor deze avond opgeven via dit e-mailadres:  
Ignatius@rkdenhaag.nl. 
 
Komt u ook? 
Namens de werkgroep volwassencatechese, 
Marlies Klooster, Christophe Janssens en Ron Fransen 
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Schoenendoosactie 2018: voor jou… van mij… 

 
Om het jaar doet het kinder- en jeugdkoor mee met de landelijke schoenen-
doosactie Actie4Kids* van GAiN (Global Aid Network) en Stichting De Samari-
taan. Dit jaar doen we dit tussen 21 oktober en 18 november. Na de gezinsvie-
ring op 18 november mogen alle kinderen en hun ouders meehelpen om de 
schoenendozen te versieren en te vullen met schoolspulletjes, speelgoed en 
toiletartikelen voor kinderen in nood in Afrika en Oost-Europa. In 2018 gaan 
de gevulde schoenendozen naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië 
en vluchtelingenkampen op Lesbos. 
 
Om zoveel mogelijk dozen te vullen hebben wij uw hulp nodig.  
Denk bijvoorbeeld aan: 
 

 Schoolspullen: schriften, pennen, (kleur)potloden, schrijfblok, 
gummetje, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek, draagtas 

 Toiletartikelen: zeep, tandpasta, tandenborstel, haarspullen, 
kam, borstel, toilettasje, kunststof beker, sieraden, T-shirt, petje 

 Klein speelgoed: knuffel, pop, auto, balletje, puzzeltje, knikkers, 
springtouw, bellenblaas, muziekinstrument, speelkaarten, enz.  

 
Wat mag niet mee? 
Shampoo (gaat lekken!), stiften, klei of lijm (droogt snel uit), snoep of ander 
eten, oorlogsspeelgoed, speelgoed met batterijen 
 
U kunt deze spullen inleveren tot 18 november op het parochiecentrum of tij-
dens de viering op 18 november.  
Of u kunt zelf een doos versieren en vullen. Geef dan aan of het voor een jon-
gen of een meisje is en voor welke leeftijd: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. 
Een bijdrage in de transportkosten is ook welkom. Op 18 november zullen de 
kinderen van het kinder- en jeugdkoor hiervoor een collecte houden. 
 
Dank alvast voor uw steun! 
Namens het kinder- en jeugdkoor en de gezinsvieringwerkgroep 
 
* Tip: Zie ook www.actie4kids.nl voor meer informatie over de actie en foto’s 
van het uitdelen van de schoenendozen in andere jaren. 
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Misdienaarsuitje  

De misdienaars van onze geloofsgemeen-
schap zijn op zaterdagmiddag 8 september 
getrakteerd op GlowGolf, spiegeldoolhof 
en een heerlijke snack bij Mac Donalds. Om 
half twee verzamelden we ons in Scheve-
ningen bij de Palace Promenade. Na gezel-
lig wat gedronken en popcorn gegeten te 
hebben, gingen we het indoor minigolf spe-
len in twee teams. Het bijzondere aan 
GlowGolf is, dat we het spel speelden in 
“blacklight”, dat zorgde voor een prachtig 
lichteffect. Er moesten 18 holes gespeeld 
worden en het was de uitdaging om elke 
hole in gemiddeld 3 slagen te halen. De win-
naar van de eerste groep was Lesley met 57 punten, Ron was de winnaar van 
groep 2 met 63 punten. Omdat Lesley de beste was, heeft hij een medaille 
ontvangen. Na het golfspel hebben we nog driekwartier rondgedwaald in het 
spiegeldoolhof. Dit spel confronteert je met je eigen spiegelbeeld en alle spie-
gels verleidden je om een verkeerde weg te nemen. Ze vonden het op den duur 
zo leuk, dat ze er bijna niet meer uit wilden (de leiding heeft ze uiteindelijk uit 
het doolhof laten halen). We besloten na onderling overleg gezellig wat te 
gaan eten bij de Mac Donalds aan de boulevard. We hebben daarna nog wat 

stoere games gespeeld in een Arcade (speelhal) en 
rond half vijf zijn we huiswaarts gekeerd.  

Al met al een geslaagde middag. 

Ron Fransen (coördinator misdienaars)  

 

 

Lesley met zijn welverdiende medaille 

Taîzé Meditatiedienst zaterdag 3 november  
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(en elke 1e zaterdag van de maand) 
AANVANG 19.30u 
IN DE ELANDSTRAATKERK  
 
Thema: GODS GEEST WERKZAAM IN WAT WIJ DOEN 
In de Taîzé vieringen zijn stilte en meditatie een belangrijk aspect in de vierin-
gen. Juist in de stilte word je geraakt door het contact met jou en God. Alle 
dagelijkse bezigheden, zijn even niet belangrijk. Hoe krijg je verbinding tussen 
jouw relatie met God en naar je medemens in je werk, studie, buiten tussen 
mensen zijn etc. 
Tijdens de stilte van 10 minuten na een overweging maken verbinding met God 
door via de voorbeden een kaars bij het kruis van Christus te zetten en een 
gebed uit te spreken. De kleine kring van deelnemers aan de viering maakt dit 
mogelijk. Juist door een stukje kwetsbaarheid van jezelf te geven ontstaat con-
tact met de groepsleden. Samen voelen we dan de eenheid met elkaar daarin. 
We hebben allemaal onze gebrokenheid. Het is goed dit met elkaar te delen. 
Vervolgens de vredewens, die je aan elkaar doorgeeft, maakt de verbinding 
met elkaar nog groter. 

 
Als laatste onderdeel 
van de Taîzéviering 
ontmoeten we elkaar 
met koffie/thee in de 
koffiehoek. Een in-
tieme sfeer maakt dat 
we open met elkaar 
op een informele wijze 
bij elkaar zijn en onze 
gedachten met elkaar 
uitwisselen.  U bent 
welkom. 
 

 
Tot slot zou juist de verbinding met elkaar, de ervaring van de Taîzé-dienst een 
roep kunnen zijn om dagelijks verbindingen te leggen met je medemens, waar 
je ook mee bezig bent.  
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2 November Allerzielen 
 

Vrijdag 2 november zijn al onze dierbare overledenen weer bijzonder in ons 
midden. Ze zijn er altijd, maar 2 november is er een bijzondere plaats voor hen 
in de Viering van 19.30 uur. 
 
Wie van ons heeft er geen dierbaren om aan te denken en naarmate we ouder 
worden, zijn dat er steeds meer. 
 
In de Viering worden de namen van de overledenen van het laatste jaar ge-
noemd. Iedereen kan daarna een kaarsje komen aansteken. 
 
Met Marius van den Berg kunnen we zeggen: 
ELKE NAAM 
 
Elke naam een licht 
Elke naam een belofte 
Elke naam een verbondenheid 
Elke naam een verhaal 
Elke naam een gezicht 
Elke naam een herinnering 
Elke naam noemenswaardig 
 
Wij hopen 2 november om 19.30 uur met velen troostvol bij elkaar te zijn.  
 
Trees Krans.  
Rouw- en Trouwkoor 
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Diaconale 

 
 
DIACONALE ZONDAG  
 
Op 18 november a.s. wordt voor de tweede keer de Werelddag van de Armen 
gehouden. Paus Franciscus heeft de dag ingesteld in het verlengde van het Jaar 
van Barmhartigheid. ‘God antwoordt de arme’, zegt de paus. En dat antwoord 
van God is een oproep aan ons allen om te doen wat binnen onze mogelijkhe-
den ligt. 
De Werelddag van de Armen wil een teken zijn van bereidheid om te delen 
met mensen in nood. Paus Franciscus zal in Rome mensen uitnodigen voor een 
gezamenlijke maaltijd. Ook in de week voorafgaand aan de Werelddag van de 
Armen zullen er in het Vaticaan tal van activiteiten plaatsvinden. 
Onze parochie en onze diaconale werkgroepen zijn, met tal van caritasinstel-
lingen wereldwijd, uitgenodigd  om aan te sluiten bij de Werelddag van de Ar-
men.  
 
Zondag 18 november staat bij ons weer in het teken van de Diaconale Zondag. 
De keuze voor deze dag is niet toevallig. Het is de opmaat naar het feest van 
Christus Koning een week later. Christus heeft zichzelf immers geïdentificeerd 
met de geringe en arme mens en richt ons op de werken van barmhartigheid. 
(vlg. Mt. 25) Paus Franciscus wil dat dit een dag is, die de geloofsgemeenschap-
pen en iedere gedoopte helpt om erover na te denken hoe in het evangelie de 
aandacht voor de armoede een centraal gegeven is, en dat er geen gerechtig-
heid of sociale vrede kan bestaan, zolang er nog mensen naast ons in armoede 
leven.  

De PCI vraagt uw medewerking om op de We-
relddag van de Armen uw hulp en solidariteit 
aan te bieden aan degenen die dat nodig heb-
ben. We vragen u om mee te werken aan een 
ontmoeting met de arme mensen. Daarvoor rei-
ken we op deze diaconale zondag aan het eind 
van de viering kaarten uit die u ter bemoediging 
aan iemand kunt geven die voor u bekend is als 

iemand die leeft in gebrekkige omstandigheden. Het moet een uiting zijn van 
onze solidariteit met de ander; we geven om het wel en wee van die persoon. 



 11 

We zijn bereid om de ander bij te staan of hulp te verlenen als die hulp gewenst 
is. Het gaat hierbij niet alleen om materiële armoede, het gebrek aan vol-
doende geld om rond te komen. We willen het begrip armoede breed zien en 
denken ook aan mensen die eenzaamheid ervaren, in een sociaal isolement 
verkeren, contacten zijn kwijtgeraakt en misschien dak- of thuisloos raken. Of 
kent u mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn? Het zou een mooi re-
sultaat van deze actie zijn om naast deze mensen te staan en te zien en te 
horen waar de pijn is en misschien kunnen we ook een beetje helpen. 
 
Hoe helpt u mee? 
Voor alle mensen die in behoeftige omstandigheden leven, wil de PCI zich blij-
ven inzetten. Dat doen we graag met uw hulp.  

 Uw gift blijft daarom altijd nodig. Steun de PCI  tijdens de speciale 
collecte op Diaconale Zondag, of maak uw gift over op rekening-num-
mer NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie. 

 Wij hopen en verwachten ook dat een actieve inzet door uw deel-
name aan de kaartenactie laat zien dat u betrokken bent met het lot 
van de arme mensen.  

 Zoals op elke zondag kunt u de voedselmand vullen achter in de kerk. 
Deze producten worden dan aangeboden aan mensen die wekelijks 
van de voedselbank afhankelijk zijn.  

Door uw hulp toont u ook aan dat onze kerk een sociaal gezicht heeft. 
 

INFORMATIEAVOND OVER DIACONIE 
We verwelkomen u graag op de catecheseavond voor volwassenen op dinsdag 
6 november in de bovenzaal van het parochiecentrum, Da Costastraat 46, aan-
vangstijd is 20:00 uur. De PCI geeft informatie over de kern van de diaconie en 
waar deze christelijke opdracht vandaan komt. Ook zult u zien hoe we dit in de 
praktijk kunnen brengen. Met deze informatie en discussie daarna belooft het 
een interessante en leerzame avond te worden. We zien u graag! 

 
Spreuk:  “Alle liefde die je geeft, komt uiteindelijk weer bij je terug.” 
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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 Ontmoe-
ting", 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 november 

2 nov.    :  bij het overlijden van Oscar de Silva 
                    Maximo Fernandez 
                     Nancy Peria Fernandez 
                     Rollie Fernandez 
                     Al onze dierbare overledenen 
4 nov.   :  Olga Marie Adel 
18 nov. :  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. 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 
vr  2 nov. 19:30  Allerzielen   D. Langerhuizen  

pw M. Witteman  

zo  4 nov. 11:00  vicaris A. van der Helm  Cantor Joost 

zo 11 nov. 11:00  Kinderwoorddienst Woord- en Comm.viering

   pw M. Witteman   

Cantor Hans 

zo 11 nov. 13:30  Doopviering  pw M. Witteman   

zo 18 nov. 11:00  Gezinsviering D. Langerhuizen  

pw M. Witteman Kinder- en Jeugdkoor 

zo 25 nov. 11:00  Christus Koning  P. de Ruiter SJ   

Ignatiuskoor 

zo  2 dec. 11:00 1e zo vd Advent Kinderwoorddienst  

pater K. vd Geest Cantor Joost 

zo  9 dec. 11:00 2e zo vd Advent Kinderwoorddienst  

Woord- en Comm.viering pw M. Witteman

 Cantor Hans 

zo 16 dec. 11:00 3e zo vd Advent Gezinsviering  

D. Langerhuizen pw M. Witteman  

Kinder- en Jeugdkoor 

zo 16 dec. 13:30 Doopviering pw M. Witteman   

zo 23 dec. 11:00 4e zo vd Advent Kinderwoorddienst  

pw M. Witteman Ignatiuskoor 

ma 24 dec. 19:00 Kerstnachtviering Gezinsviering  

pw M. Witteman Kinder- en Jeugdkoor 

ma 24 dec. 22:30 Kerstnachtmis Eucharistie  

D. Langerhuizen Cantate Domino 

di 25 dec. 11:00 Kerstmis Eucharistie P. de Ruiter SJ

   Ignatiuskoor 

wo 26 dec. 12:00 Tweede Kerstdag Kindje wiegen 

pw M. Witteman   

zo 30 dec. 11:00 H. Familie Y. Asa svd Cantate Domino 

ma 31 dec. 11:00 Oudjaar Geen viering   

di 1 jan.19 11:00 Nieuwjaar Woord- en Comm.viering  

pw J. Eijken 

zo 6 jan.19 11:00 Driekoningen D. Langerhuizen  

pw M. Witteman Cantor Joost 

zo 13 jan19 11:00 Kinderwoorddienst Woord- en Comm.viering 

   pw M. Witteman Cantor Hans 

zo 20 jan19 11:00 Gezinsviering D. Langerhuizen  

pw M. Witteman Kinder- en Jeugdkoor 

zo 27 jan19 11:00 P. de Ruiter SJ Ignatiuskoor 

 (Wijzigingen voorbehouden) 
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Verslag catecheseavond voor volwassenen  

25 september 2018 

Op dinsdagavond 25 september heeft de werkgroep volwassencatechese een 
avond verzorgd over het thema “Het Kruis”. 

De avond werd geopend met een kruisteken en het aansteken van een kaars 
als uitdrukking van Christus aanwezigheid. Hieronder leest u een korte weer-
gave van de avond die door tien personen is bezocht. Aan de hand van de 
presentatie van mevr. M. Klooster hebben we meer inzicht ontwikkeld hoe 
het kruis binnen ons gelovige bestaan vorm en betekenis krijgt. Het kruis zo-
als in het voorbeeld van een kruispunt, geeft een bepaalde richting aan bij 

het nemen van beslissingen en wijst ons 
een bepaalde weg.    

Een kruispunt roept daarbij wel vragen op 
zoals welke afslag moet ik nemen en 
waarom? Het is daarom een uitdaging om 
te bepalen welke kant we op moeten gaan 
in het leven. Het is vaak onzeker waar we 
ons naar toe bewegen als we een richting 

hebben bepaald. Was het de juiste keuze en wellicht vragen we ons erbij af 
wie die keuze mede heeft beïnvloed?  

Het kruisteken is een dynamisch symbool, dat ons aanzet om te bewegen, zo-
wel horizontaal als verticaal. Het kruisteken dat we kennen, is een kort gebed 
maar drukt heel veel uit. In de eerste plaats verbindt het kruisteken ons in ge-
loof met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ten tweede krijgt het kruiste-
ken betekenis als we ons denken (hoofd), voelen (hart) en handelen (handen) 
in geloof afstemmen op God. Op deze manier kunnen we leven onder de inspi-
rerende leiding van God die ons door het kruis een teken geeft van zijn liefde, 
verlossing en leven. Door ons kruis op te nemen en een plaats te geven in ons 
leven, kunnen we als gelovigen elkaar helpen om elkaars lasten te dragen. Het 
kruis dat door de Romeinen als een weerzinwekkend en vernederend folter-
werktuig werd gebruikt, is door Jezus Christus lijden en sterven een teken van 
overwinning geworden.                                    
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Het kruis gevormd uit een stuk hout, is te beschouwen als 
een nieuwe boom des levens, want het is Jezus zelf, de 
nieuwe Adam, die ons het leven teruggeeft. Hij maakt de 
eerste overtreding goed die het eerste mensenpaar (Adam 
en Eva) beging, door te eten van de boom van kennis van 
goed en kwaad. We mogen erop vertrouwen dat eenieder 
die gelooft in Jezus kracht zal ontvangen naar zijn of haar 
kruis. Omdat het kruis een diepgeworteld en krachtig chris-

telijk symbool is, mogen we dit teken van verlossing herkenbaar aan ons ver-
binden. 
 
De meesten drukken de liefde voor hun geloof zichtbaar uit door het dragen 
van een kruisje en in de meeste katholieke huishoudens hangt in een be-
paalde ruimte of boven de deurpost een crucifix. Dit doen we omdat we uit 
de traditie van de Joden hebben geleerd, wat 
het betekent om onze liefde tot God uit te 
drukken. Die liefde praktiseerden ze door de 
woorden van God letterlijk aan zich te binden 
op hun lichaam (handen en voorhoofd), in hun 
huizen (deurposten), en door hun kinderen 
deze woorden van leven in te scherpen  
(Deut.6:4-9). 
 

Het kruis heeft ons deze avond na doen denken over dit bijzondere funda-
ment voor ons leven. Het kruis geeft ons richting in de verbinding met God en 
tot elkaar. In de discussie mochten we ervaren dat we in het kruis kracht kun-
nen ontvangen om met moeilijke situaties om te gaan zoals ziekte en gebro-
kenheid. Daarnaast worden we uitgedaagd om in kracht van het kruis goed te 
doen aan onze naasten. We hopen u met deze avond geïnspireerd te hebben 
om op zoek te naar de persoonlijke waarde en betekenis die verborgen ligt in 
het kruis. De avond werd volgens een evaluatie, gemiddeld met een acht ge-
waardeerd en mondeling aanbevolen als “voor herhaling vatbaar!” Bent u er 
de volgende keer ook bij? 

Ron Fransen 
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Nieuws van de meditatiegroep 

 
In de Dom van Utrecht zag ik 
onlangs bovenstaand schilderij 
uit 2017 van Hansa Versteeg. 
Voor mij was het meteen dui-
delijk: dit is een hedendaags 
portret van Maria. De gouden 
folie die de moeder en het kind 
hebben omgeslagen, hebben 
een koninklijk allure. Het is te-
gelijkertijd een thermische de-
ken die vluchtelingen vaak krij-
gen aangereikt. Als stralen van 
een ster wordt het licht naar 
de toeschouwer weerkaatst. 
 
De schilder gaf het schilderij de 
titel: “Maria del Mare Nostrum”, wat je als Maria van de Middellandse Zee 
kunt vertalen. Inderdaad zijn er veel vrouwen met kinderen op weg op de Mid-
dellandse zee, op zoek naar een beter leven. Maar je kan het ook vertalen als 
“Maria van Onze Zee”. Daarin zit ook een opdracht aan ons verscholen. Wat er 
de laatste jaren op de Middellandse Zee aan het gebeuren is, gaat ook ons aan.  
 
Hoe zit dat met ons? Durven wij, parochianen van de parochie Maria Sterre 
der Zee, ons nog laten raken door wat er aan het gebeuren is op amper 2000 
km van hier? Of laten wij de moed zakken en sluiten we ons aan bij de mensen 
voor wie het allemaal “oud nieuws” geworden is? 
 
De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand bijeen om 
19.45u, na de vesper. U bent van harte welkom. 
 
Christophe JANSSENS 
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App- Tip 

Vroeger…. toen ging je dagelijks naar de mis. En zeker op zondag! De dagelijkse 
gang naar de kerk, waar je de verhalen hoorde uit de H. Schrift, is aardig ver-
waterd. Zelfs op zondag lukt het niet iedereen meer om naar de kerk te komen. 
Dat is erg jammer en niet goed voor de gemeenschap. Maar voor je zelf kan 
dat ook een verarming zijn; de verhalen uit de bijbel raken op de achtergrond, 
de heiligen worden vergeten en de economie holt zo hard door, dat je soms 
moeite hebt om het bij te benen.  
 
Maar de verworvenheid van het moderne leven, brengt soms ook weer nieuwe 
kansen en mogelijkheden. Zo heeft onze parochie Maria Sterre der Zee een 
mooie website, zoals veel parochies en katholieke organisaties. Ook daarmee 
breng je de Blijde Boodschap verder. 
 
Onlangs ontdekte ik een mooie app, die ik op mijn 
I-phone heb gedownload.  Wat biedt deze app? 
Wel: In de eerste plaats het Evangelie van de dag. 
Daarvoor moet toch wel een momentje gevon-
den kunnen worden; dat dwingt je tot rust. Het 
evangelie wordt beëindigd met een commentaar 
op deze evangelielezing. Soms is dat een modern 
en recent commentaar, maar …heel interessant: 
soms ook door een oud commentaar. Of een heel oud commentaar uit de 
vroege christentijd. Daar kunnen we ook vandaag nog van leren! 
 
In de tweede plaats biedt het de heilige(n) van de dag. Als je het pijltje volgt 
achter hun naam, kun je nader kennismaken met deze heilige; dat inspireert!  
In de derde plaats kun je tal van gebeden vinden; vooral de vaste gebeden, 
geloofsbelijdenissen, oefeningen. Ook staan er Maria-gebeden op en novenen. 
Tenslotte staan er opties: daar kun je kiezen, in welke taal je alles wil lezen, 
maar ook, hoe groot de letters moeten zijn; klein, middel of groot.  
 
Info: copyright Evangelizo 2001-2012 Powered by keyneosoft Version 2.2.0.1 
Ik hoop hiermee een goede app-tip te hebben gegeven, want de Blijde Bood-
schap wil je immers doorvertellen! 
Marlies Klooster-Ranke  
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Bedevaarten 

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rot-
terdam in november een speciale reunie dag van het af-
gelopen 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 

mailto:gerard.debruijn@planet.nl
http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl/
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Vooraankondiging 

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 bewo-
ners 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 cen-
traal. Er is veel aandacht voor praktijkervaringen rond dit thema. Diverse le-
vensbeschouwelijke organisaties vertellen over hun sociale initiatieven, van 
voedselbank tot groepswonen. 
 
Wilt u meer informatie? Of heeft u zelf een goed praktijkvoorbeeld om te de-
len? 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 le-
vensbeschouwelijke stromingen. Het platform adviseert de gemeente en orga-
nisaties in de wijken over zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. In-
termediair Andrea van Dijk ondersteunt het platform en is contactpersoon 
voor levensbeschouwelijke organisaties in de stad. Met vragen over zorg, on-
dersteuning en maatschappelijke activiteiten kunt u bij haar terecht.  
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Agenda 

Muziek activiteiten november 2018 
 
 
Op vrijdag 16 november 2018 zingen en spelen het Nederlands Concertkoor 
NCK en symfonieorkest Bellitoni Brahms’ Ein Deutsches Requiem in onze 
Elandstraatkerk. 
Het muziekgezelschap bestaat uit de dirigent Jurjen Hempel, de organist (groot 
orgel), het koor 115 leden, ’n sopraan, ‘n bariton en het orkest 80 leden. 
Aanvang 20.15 uur, einde 22.30 uur. 
Toegangsprijs voorverkoop online tot 11 november 2018 € 20,00,  
aan de deur € 25,00. 
Consumptiebonnen aan de deur à € 1,75.  
 
 
Op zondag 18 november 2018 zingen en spelen het Residentiekoor in samen-
werking met Die Haghe Sanghers eveneens Brahms’  Ein deutsches Requiem in 
onze Elandstraatkerk. 
Echter dit optreden betreft de Engelse uitvoering. 
Het muziekgezelschap bestaat uit de dirigent Martin van der Brugge, 2 vleugel 
pianistes, de organist (groot orgel), de gezamenlijke koren 130 leden, ’n so-
praan en ’n bariton. 
Aanvang 15.30 uur, einde 17.45 uur. 
Toegangsprijs voorverkoop online € 20,00, aan de deur € 22,50. 
’n Pauze drankje is bij de toegangsprijs inbegrepen. 
 
  
Johannes Brahms schreef zijn Requiem na het overlijden van zijn moeder, in 
1865. 
In het werk, waarin hij Bijbelteksten als basis nam, ligt de nadruk vooral op 
troost en verzoening met het lijden en de dood. 
 
 
Harry van Haastert,  
Evenementen Ignatius. 
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Parochie 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:  Beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl 
Harry van Haastert : 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  
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:Beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:octopus.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:teresia.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto: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 

mailto:ttkrans@ziggo.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag
mailto:tjintjia@ziggo.nl
mailto:Fmariavth@hotmail.com
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
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Collecte opbrengst 

Wk  Datum   Collecte    Datum   Collecte 

  
     

38 19 sept €   7,10  23 sept € 331,05 

39 26 sept € 14,25  30 sept € 226,15 

40  3 okt € 33,10   7 okt € 202,85 

41 10 okt € 10,55  14 okt € 238,85 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

Het Ignatiusnieuws van december / januari verschijnt op:  

zondag 25 november 2018. 

De kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 16 november 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 bijdra-
gen 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 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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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     06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer  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 
 

Spreken met een pastor 

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal ge-
sprek. 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 be-
schikbaar: 
Pastoraal werker Marijke Witteman  
Tel: 070 820 92 85  
Email: m.witteman@rkdenhaag.nl 
 

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:y.asa@rkdenhaag.nl
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
mailto:m.witteman@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:backoffice@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/m.witteman@rkdenhaag.nl

