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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/
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Pastoraatgoep 2015-2018 

Het is oktober 2014, Marijke Witteman spreekt mij aan tijdens de “koffie”, na 
een viering, en vraagt mij voor de nieuw te vormen “Pastoraatgoep (PG)”. Daar 
ga ik uiteindelijk op in voor één periode en krijg mijn aanstelling per 1-1-2015. 
Met kerkzaken heb ik dan alleen ervaring als deelnemer aan vieringen en col-
lectant. Met alle andere vrijwilligers voor het besturen in de nieuwe situatie 
word ik geïnformeerd over wat er zoal verandert en wat er verwacht wordt. 
Dat is niet gering, optimistisch gaan we allemaal aan de slag. Tijdens de eerste 
PG-vergadering 2015 worden i.o. de taken verdeeld, die voor mij is “Gemeen-
schapsvorming”. In aanvang wordt dat ingevuld met “onderhouden van con-
tact met de bestaande werkgroepen”. De werkgroepen functioneren goed, 
voor mij is coördineren voldoende. Nieuwe activiteiten naar voren brengen en 
werving is dan mijn doel.  
 
Terugkijkend in mijn taakstelling: daar zijn projecten 
zoals tentoonstellingen en ondersteunend werk van 
gekomen. Er is intensief gewerkt aan werving, met 
klein succes. Het op gang krijgen en overeind hou-
den van onze “Ignatius”, nu als geloofsgemeen-
schap in de nieuwe parochie, heeft de meeste tijd 
en aandacht opgeslokt. U weet inmiddels dat er 
goede opvolgers zijn voor onze PG; wij zijn nu actief 
met hen aan het werk en zorgen voor een soepele 
overgang. 
Ik dank u voor het vertrouwen en wordt weer ge-
woon vrijwilliger. 
Groet, Nico de Groot     
 
Laatste Nieuws over de Pastoraatgroep 
 
Eerder meldde ik u al, dat Ellie van Rooij en Nico de Groot hun eerste termijn 
in de pastoraatgroep niet zouden verlengen. Dolf van der Sluijs was dat wel 
van plan. Er is echter het een en ander veranderd… Reeds lange tijd moesten 
we werken met een gemankeerde beheercommissie. Dat kan zo niet langer, 
want voor één man is al het werk ondoenlijk. Daarom heeft het kerkbestuur 
besloten om Dolf te benoemen tot voorzitter van de beheercommissie tot 1 
mei a.s. Harrie van Haastert blijft budgethouder en we hopen, dat deze com-
missie spoedig zal worden versterkt met meer vrijwilligers. In elk geval zijn we 
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erg blij met de tijdelijke versterking door Dolf. Intussen doen we een dringende 
oproep voor de daadwerkelijke versterking van de BC. 
Alleen…. het werd wel de reden, dat ook Dolf zijn eerste termijn PG  zal moeten 
gaan afsluiten. Gelukkig hebben we voor hem een goede vervanger gevonden 
in de persoon van Peter Witteman, die als aspirant-lid de portefeuille Diaconie 
op zich zal nemen. Zodra hij door de bisschop zal zijn benoemd, verlaat Dolf de 
PG. De PG zal daarom in de loop van het nieuwe jaar met een bijna nieuwe, 
frisse, maar nog onervaren club van start gaan. Maar met hulp van de H. Geest 
moet daar iets goeds uit komen! 
Marlies Klooster 

 

 

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 _______ 

Data zijn op het moment van samenstelling van dit blad nog niet bekend.  

 
Kijk op www.ignatius@rkdenhaag.nl voor de actuele info. 
 (onder voorbehoud) 

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

  

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
http://www.ignatius@rkdenhaag.nl
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Kinderen 

 

Geloof met me mee! Advent en Kerstmis 2018 

 
Ook dit jaar gaan wij weer met de kinderen op weg naar Kerstmis. 
 
Vijf belangrijke mensen uit de bijbel vertellen ons wat zij geloven. 
Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) on-
zichtbaar is. 
Hun geloof is aanstekelijk. 
Ze roepen ons op om met hen mee te geloven. 
Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. 
Kinderen en ouders worden uitgenodigd om na te denken over hun eigen ge-
loof en hoe je dit met elkaar kunt delen. 
 
Kinderwoorddienst: 2 december, 9 december en 23 december om 11.00 uur. 
 
Gezinsviering: 16 december om 
11.00 uur  
 
Kerstviering met en voor de kin-
deren: 24 december om 19.00 uur. 
 
Kindje Wiegen: 26 december om 
12.00 uur. 
 
 
Wil je meedoen met het Kerstspel op 
Kerstavond? 
Geef je dan op bij Teresa of Caroline 
of mail naar 
 kinderen.elandstraat-
kerk@gmail.com 

 
 
 

mailto:kinderen.elandstraatkerk@gmail.com
mailto:kinderen.elandstraatkerk@gmail.com
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Werkgroep Gemeenschapsvorming 

Onder deze naam is een groep parochianen aan het werk gegaan om te pro-
beren het saamhorigheidsgevoel in onze Ignatius geloofsgemeenschap te ver-
sterken. Want er is zoveel meer te doen in de kerk dan de Viering op zondag. 
Geloofsgemeenschap wil volgens ons zeggen dat je op basis van de geloofsbe-
leving iets met elkaar hebt, vanuit die geloofsbeleving voor elkaar en anderen 
een steun kunt zijn in je dagelijks leven.  
Wij vinden dat voor een gemeenschap behalve Vieren nodig is: 
-belangstelling voor elkaar, zorg voor elkaar, elkaar bijstaan in lief en leed, 
-dat je mensen mist als ze er niet zijn,  
-dat je elkaar kunt vinden wanneer je van mening bent dat je samen iets moet 
doen. 
We hebben een plan van aanpak gemaakt en dat met de Pastoraatgroep door-
gesproken. Die was verheugd over ons initiatief omdat het belangrijk is voor 
het voortbestaan van de gemeenschap dat deze aandacht krijgt en dat vrijwil-
ligers zich daarvoor ook daadwerkelijk inzetten. 
 
En wat willen wij nu concreet? 
In eerste instantie heeft de werkgroep een aantal onderwerpen benoemd die 
zij als eerste wil proberen te realiseren. Dat zijn: 
aandacht hebben voor de zieken, de langdurig afwezigen en al diegenen die 
wat extra aandacht nodig hebben door een bezoekje of een kleine attentie; 
Alice Olthof, Angelique de Groot, Ton Timmer en Wim Verhaar gaan proberen 
daaraan vorm te geven; 
 open stellen van de kerk doordeweeks waarbij tenminste twee mensen aan-
wezig zijn om bezoekers te ontvangen en desgewenst met hen in gesprek te 
gaan; wij streven niet naar een 24/7 openstelling; elke dag een paar uur vol-
gens een vast rooster is voldoende; Coen Mann gaat dit coördineren;   
napraten tijdens de koffie over de dienst en de preek en over wat deze voor 
het doordeweekse leven betekenen; Ron Fransen en Ton Timmer gaan hier-
mee beginnen; 
verwelkomen van nieuwe kerkgangers; door parochianen bij de ingang, door 
de voorganger aan het begin van de viering, en door het uitnodigen voor ken-
nismaking tijdens de koffie. 
 
Met de Pastoraatgroep hebben wij gesproken over de positie van de werk-
groep binnen de totale organisatie van de Ignatiusgemeenschap. De conclusie 
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daarvan was dat de werkgroep zelfstandig functioneert binnen zijn eigen doel-
stelling maar niet autonoom is. Zij koppelt voornemens en resultaten terug 
naar de portefeuillehouder gemeenschapsvorming in de Pastoraatgroep (nu 
Nico de Groot en na 1 januari naar verwacht Ron Fransen). Voor haar werk-
zaamheden overlegt zij desgewenst met andere werkgroepen binnen de ge-
meenschap en kan zij dan ook proberen werkzaamheden op elkaar af te stem-
men. 
 
Uiteraard kunnen de werkgroep en haar leden al deze werkzaamheden niet in 
hun eentje doen. Wij doen daarom een dringend beroep op alle parochianen 
aan wie de Elandstraatkerk ter harte gaat om waar mogelijk samen met ons 
een klein stukje vrijwilligerswerk te doen. Dat kan zijn een huisbezoekje aan 
zieken en anderen, dat kan zijn een paar uur per week in de kerk aanwezig zijn, 
dat kan zijn het gesprek aan een van de koffietafels begeleiden, dat kan zijn 
het verwelkomen van kerkgangers of welke andere activiteit u ook zou willen 
doen.  
Wij hopen op veel reacties. U kunt hiervoor aanspreken Alice of Herman Olt-
hof, Yvonne of Toon Groenewegen of een van de andere leden van de werk-
groep. 
 
Tot slot nog een mededeling i.v.m. de Privacywetgeving. Wij maken gebruik 
van de naam- en adresgegevens die zijn opgeslagen in het adressenbestand 
van de Ignatiusgemeenschap. Mocht u bezwaar hebben dat wij voor uw gege-
vens hieruit putten, wilt u ons dat dan meedelen.  
 
Herman Olthof  

 

Concerten  

Onlangs hebben er 2 prachtige concerten in onze kerk plaatsgevonden. 
De een had ’n bezetting van 350 bezoekers en de ander 700. 
In het komende jaar staan er weer enige leuke initiatieven op stapel, ook van-
uit onze eigen gelederen. 
Niet alleen draagt muziek bij aan onze innerlijke rust maar het levert tevens 
geld op voor de algemene kosten van onze kerk. 
Voor beiden doen wij dat. 
 
Harry van Haastert, Octopus Evenementen. 
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Berichten van de MOV (1): 

 

Amnesty International: schrijfactie 
 
Zoals ieder jaar was er zondag 4 november, na de viering, een Amnestystand 
in de Ignatius- kerk. 
Er waren twee petities: 
 
Protest tegen het achter de tralies zetten van Leila de Lima die een felle tegen-
stander is van de Filipijnse president Rodrigo Duterte en zijn bloedige oorlog 
tegen de drugs waarbij onnodig vele onschuldige mensen omkwamen. 
 
Een zeer dringend verzoek aan de minister van Binnenlandse zaken van Myan-
mar om de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo onmiddellijk vrij te laten die 
ten onrechte tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld werden, terwijl zij gewoon 
hun werk deden en daarbij informatie naar buiten brachten  ivm het optreden 
van Myanmarese militairen tegen de Rohingya (een moslimminderheid), die 
de regering niet welgevallig is.  
 
Er werden 72 protesten ondertekend. 
 
Daarnaast werd er voor Amnesty 210,75 euro opgehaald. 
Verkoop van kaarten, schrijfwaren enz:  187,55 euro 
          giften    23,20 euro 
 
Namens Amnesty dank voor uw medewerking! 
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DIACONALE ZONDAG  

 
Op zondag 18 november vierden wij de diaconale zondag. Het is een goede 
zaak om daarmee aan te sluiten bij de Werelddag van de Armen, die door Paus 
Franciscus is ingesteld. Tegelijkertijd werden door de kinderen de versierde 
schoenendozen ingezameld, gevuld met o.a. speelgoed en schoolspullen om 
verzonden te worden naar landen in Afrika. Twee initiatieven die passen in het 
thema ‘zorg voor elkaar’ en ‘zorg voor de armen’. 
Zo werken we als geloofsgemeenschap samen aan de inzet voor een betere en 
een rechtvaardige wereld.   
Waar gemeenten en maatschappelijke organisaties zorgtaken niet kunnen uit-
voeren, komen kerken vaker als hulpverlener in beeld. Hier ligt een taak voor 
de PCI, ofwel de werkgroep diaconie. Die taak nemen we vaak in samenwer-
king met andere hulpverlenende instanties op. Als mensen het financieel niet 
redden, kunnen wij ook een beroep doen op de hulpverlening van bijvoorbeeld 
SchuldHulpMaatje. Die begeleiding helpt mensen vaak weer op weg om uitein-
delijk zelf de juiste beslissingen te kunnen nemen. 
 
Veel mensen zijn bereid om hulp te verlenen door producten af te staan ten 
bate van de voedselbank. Die hulp blijft nog steeds noodzakelijk. Daarom wil-
len we een beroep op u blijven doen om de manden achter in de kerk telkens 
weer te vullen met gezonde en ook houdbare producten.  
 
Bezoekgroep  
Een ander probleem in onze samenleving is dat mensen eenzaamheid ervaren.   

Het is niet altijd een gevolg van het feit dat men-
sen ouder worden. Een lichamelijke handicap kan 
ook de oorzaak zijn dat mensen contacten verlie-
zen en vereenzamen. Dan is het belangrijk dat er 
iemand voor je is en naar je luistert. Mensen kun-
nen gewoon de behoefte hebben aan een ge-
sprek, maar een ingrijpende gebeurtenis, zowel 
positief of negatief, kan reden genoeg zijn om een 
gesprek aan te gaan met iemand van de parochie-
gemeenschap. 

We kennen in onze geloofsgemeenschap de ‘bezoekgroep zieken en ouderen’, 
maar onlangs zijn nieuwe initiatieven besproken om deze bezoekgroep meer 
leven in te blazen. Daarvoor stelt de werkgroep diaconie u twee vragen: 
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1. We willen graag weten wie behoefte heeft aan een gesprek met een 
vrijwilliger vanuit onze parochiegemeenschap? 

2. Wie is bereid om als vrijwilliger toe te treden aan deze bezoekgroep 
om af en toe een huisbezoek te doen? 

De werkgroep wil in de aanvangsfase de coördinatie, de instructie en de be-
kostiging op zich nemen. Hopelijk versterken we door dit initiatief onze ge-
meenschap. We horen graag uw reactie. Neemt u contact op met ons? 
   
Diaconie in de maand december 

Ook in deze maand wil de werkgroep di-
aconie zich bijzonder inzetten.  
Bezoekt u op zondag 9 en/of 16 decem-
ber onze boekenkraam? We sluiten ons 
aan bij de adventsmarkt van de MOV en 
verkopen tegen geringe prijzen tweede-
hands boeken.  
Voor ieder wat wils. De opbrengst gaat 
voor 100% naar het goede doel.  
 

Verder deelt de werkgroep diaconie in de week voor kerstmis attenties uit aan 
mensen die dit jaar veel moeilijkheden en tegenslagen hebben ondervonden. 
Het is een vorm van medeleven. We zijn je niet vergeten. We willen je een hart 
onder de riem steken. We steunen je.   
 
Hulp gevraagd 
We zijn dringend verlegen om iemand die een keer in de veertien dagen de 
inhoud van de voedselmanden van ons Parochiecentrum wil brengen naar de 
Voedselbank Haaglanden aan de Boomaweg (bij Madestein).   

Als u hierbij wilt helpen, meldt het bij Wim Verhaar of stuur een mailtje naar 
pci.ignatius@rkdenhaag.nl    

 
We zoeken ook hulp voor het bezorgen van de kerstpakketten in de wijk of 
soms daarbuiten. Het gaat slechts om enkele pakketten. Alle hulp via 
 
  

mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
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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 december en januari 

  2 december: Jan Juffermans 
16 december: Riek Bom – Lijesen 
24 en 25 dec:  bij het overlijden van Oscar de Silva 
                          Overleden familie Hetem – de Vos 
                          Koos en Marie van den Goorbergh 
                          Daan van den Goorbergh 
                          Jan Straathof 
                          Jan en Auguste Juffermans – Habernig 
                          Riek bom - Lijesen 
 
  6 januari   :   Riek Bom – Lijesen 
13 januari   :   Jan Juffermans 
20 januari   :   Riek Bom - Lijesen 
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Vieringen december t/m februari 2019 
Datum  Tijd Viering 
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 pw M. Witteman  

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) 
 
 

  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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Volwassenen-catechese: Thema Diaconie 

Op dinsdag 6 november zat het bovenzaaltje vol; meer dan 25 
mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om over deze 
kerntaak van de Kerk meer te leren. En ze kwamen niet voor 
niets! Wim Verhaar, namens onze gemeenschap lid van het be-
stuur van de PCI (= parochiële charitas instelling) en samen met Louis Flapper 
de voortrekker van de diaconie in onze Ignatiusgemeenschap, gaf een zeer 
boeiende presentatie over dit onderwerp. Hij begon met theorie; Het gaat er 
in ons geloof niet alleen om, de relatie met God te onderhouden (verticaal), 
maar even hard om de relatie met onze medemens (horizontaal). Daartussen 
is een evenwicht, gesymboliseerd in het kruis, van groot belang. Naast Vieren 
(liturgie) en Leren (catechese), is Diaconie kern van ons geloof. Daarom wordt, 
in het ‘jaar van het gebed’ met gebed begonnen, want door gebed kunnen we 
steun en kracht ervaren bij deze soms moeilijke taak, die Diaconie…of Caritas 
heet en het -door de kerk geïnspireerd- handelen vanuit het Evangelie is.                                                                                                                                        
God moet geëerd en de naaste als onszelf…. En de Kerk (o.a. door tal van en-
cyclieken over dit onderwerp) zendt ons daartoe door:  

➢ Hulp aan mensen in nood. Breder, want er is meer dan rechtstreekse 

hulp; 

➢ Voorkomen van lijden en sociaal-maatschappelijke nood; 

➢ Scheppen van barmhartige en rechtvaardige samenleving. 

Wat staat ons te doen: werken aan barmhartigheid en 
rechtvaardigheid. Dat komt vanuit de joodse traditie, die 
Jezus tot vervolmaking bracht, toen Hij zijn Blijde Bood-
schap in de synagoge bracht en een genadejaar afkondigde. 
En, radicaal: zoals we lezen in Mattheüs 25, “Want Ik had 
honger…. en Gij hebt Mij gevoed….” Daarna besprak hij de 
zeven werken van barmhartigheid, waar er nog twee aan 
zijn toegevoegd: Bidden om vrede en zorg voor het milieu. 

Zo weten we wat WIJ moeten doen om God te eren.  En Wim laat ons zien, hoe 
we dat kunnen doen en vanuit welke werkgroep: we verzamelen voor de voed-
selbank (ook deze avond kwam er weer een volle mand!), we verzamelen kle-
ding voor de organisatie “Clear mind”, waardoor we mensen kansen bieden en 
kleden met menswaardigheid, vluchtelingenwerk, al moet dat in onze ge-
meenschap nog goed van de grond komen, de actie Schoenendoos, het justi-
tiepastoraat, dat we financieel ondersteunen, zieken- en ouderenbezoek 
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(waarvoor dringend meer vrijwilligers nodig zijn) en de Zonnebloem, en door 
onze MOV (= missie, ontwikkeling en vrede) voor vrede bidden in de vredes-
week… actie voor Amnesty. Deze opsomming inspireerde enorm en maakte de 
aanwezigen enthousiast om al onze werkgroepen een nieuwe impuls te geven. 
Want geld is niet eens het grootste probleem bij de taak diaconie (daarvoor 
zijn soms subsidies bij instanties aan te vragen), maar mensen, die hun handen 
uit de mouwen willen steken: Dáár ontbreekt het helaas vaak aan.  Binnenkort, 
op 18 november, is er Diaconale zondag. Die biedt ons de kans om ‘in tijden 
van zwaar weer voor de kerk’ DADEN te laten zien! Want waar draait het om: 
om barmhartigheid! Steun de PCI: vul onze collectebus voor de diaconie en 
word vrijwilliger met helpende handen U kunt uw bijdrage ook overmaken 
naar rekeningnummer: NL69INGB0000425772 t.n.v. PCI-Ignatius. De avond 
werd zeer goed gewaardeerd: 21 formulieren zijn ingeleverd. Gemiddeld ga-
ven de mensen een dikke 8 (8.26 om precies te zijn). Er zat één twee tussen 
van iemand, die deze gedachten te radicaal vond en dat haalt het gemiddelde 
sterk naar beneden.  De andere commentaren waren unaniem positief. En met 
de suggesties zal de werkgroep volwassenen-catechese hard aan de slag gaan! 
Want op 12 maart organiseren we wederom een interessante avond! 
Marlies Klooster 
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Nieuws van de meditatiegroep 

 
In het gemeentemuseum kan je deze dagen 
bovenstaand schilderij bewonderen, dat de 
titel heeft “Het gezicht van de verlosser – 
Verwachting.” Van de Russische schilder 
Alexej van Jawlensky.  Het is niet onwaar-
schijnlijk dat u bij dit schilderij denkt: “Ik 
had mij Jezus toch anders voorgesteld.”    
En toch.  Elk jaar met Kerstmis worden wij 
eraan herinnerd dat Jezus op een onver-
wachte manier naar ons toekomt.  Staan wij 
nog open voor dat mysterie?  Houden wij 
onze ogen open om te zien waar Jezus van-
daag geboren wil worden?  Laten wij ons 
nog ons aankijken door Zijn ogen, die mis-
schien vanuit een heel onverwachte hoek 
komen? 
 
Laten we dus dit jaar met Kerstmis wat tijd nemen om te kijken naar een por-
tret van Jezus.  Het mag dat van Jawlensky zijn, maar ook een ander beeld is 
goed.  En laten we ons dan afvragen waar we Jezus afgelopen jaar ontmoet 
hebben.  Misschien ontdekken we dan wanneer wij onze herberg gesloten hiel-
den, wanneer wij zijn ster zagen of wanneer wij Engelen hoorden zingen dat 
ene lied dat nog steeds weerklinkt: door de geboorte van dit kind hebben wij 
alles te verwachten. 
De meditatiegroep wenst u een zalig Kerstfeest toe en heet u welkom iedere 
eerste woensdag van de maand om 19.45u na de Vesper.  
 
Opgelet: omwille van sinterklaasavond is de meditatie van december niet op 
5 december, maar op 12 december. 
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Berichten van de MOV (2): 

 
Adventsactie 2018, voor ‘Schoon water in Hulanok’ 
 
Een arm dorp in West-Tumor, waar de inwoners iedere dag ongeveer 5 km 
moeten lopen om uit een bron schoon water te halen. 
Wat zou het een uitkomst zijn als er voldoende geld wordt opgehaald voor een 
waterput met pompinstallatie. 
 
Daar gaan wij aan meewerken! 
Maar vergeet u dan niet de volgende data in uw agenda te noteren: 
 
9 december: Advents- tweedehandsmarkt met een verantwoord hapje 
16 december: feestelijke kerstmarkt, verkoop van de u bekende MOV-kerst-
stukjes, daarnaast: kerstkaarten, kerstspulletjes, een loterij, een hapje en een 
drankje.  
U komt toch ook, gewoon omdat het gezellig is, maar vooral voor “schoon wa-
ter in Hulanok” 
 de MOV-groep 
 

 

 
 1In de adventsperiode voeren de werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van de parochie 
Maria Sterre der Zee gezamenlijk actie voor een project van pater Yan Asa – lid van het pas-

toraal team en nu met groot verlof in West-Timor - Indonesië 

  



 

 

18 

Nieuwe werkgroep: Ignatius-redactie 

Hoewel het veelal niet eenvoudig is om vrijwilligers te vinden, was dat voor 
onze “werkgroep redactie” snel gelukt!  
Naast Peter de Silva en Nico de Groot, die al voor ons blad “Ignatiusnieuws” 
zorgen, hebben zich nu ook Hugo Klooster, Ron Fransen en ondergetekende 
aangemeld. Dat is ook nodig, want zowel het kerkbestuur, de beheercommis-
sie, als de pastoraatgroep willen werk blijven maken van de publicaties voor 
onze gemeenschap. “Ignatiusnieuws”, zoals het er nu uit ziet, zal mettertijd 
veranderen. Doel daarvan is, dat het compacter en overzichtelijker wordt. Dat 
heeft diverse voordelen: de drukkosten gaan omlaag, het drukken en uitgeven 
wordt minder werk (?) voor de vrijwilliger en gegevens zijn makkelijker vind-
baar. 

 Maar waar blijven dan de inhoudelijke artikelen? Goed 
nieuws: die komen in Stella Maris, dat eveneens in revisie 
gaat. Het wordt dikker en alle gemeenschappen krijgen er 
hun plaats om bijdragen te publiceren. Voordeel is, dat we 
op deze manier een mooier en lezenswaardig blad krijgen 
en ‘en passant’ ook nieuws vanuit de andere gemeen-
schappen kunnen vernemen. En het verschijnt dan uiter-
aard maandelijks.  
Wij komen ook met extra goed nieuws! Naast de publica-

ties op papier, wil de redactie zich ook bezighouden met de bijdrage van de 
Ignatius voor de website van de parochie… En omdat jongeren ook aangespro-
ken moeten worden, wordt gedacht ook een FB –pagina o.i.d. te gaan bijhou-
den. Voorwaar: goed nieuws! Mochten er onder u nu mensen zijn, die zich ook 
aangesproken voelen voor dit vrijwilligerswerk, dan kunnen zij zich uiteraard 
hiervoor opgeven bij 
pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl;  
u bent zeer welkom! 
Marlies Klooster 

 

  

mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl


 19 

Clear Mind project 

Ons Clear Mind project is in elk opzicht heel kleinschalig. De groep vrijwilligers 
is klein maar gemotiveerd. De alcoholisten druppelen stuk voor stuk naar bin-
nen (en voor driekwart ook weer net zo snel naar buiten). Werkgelegenheid 
bieden is reden voor een feestje als het lukt, zoals de tuctuc die David op afbe-
taling kocht om een nieuw begin te maken. Iedereen kent iedereen. Elke penny 
die met tweedehands kleding in Ghana verdiend wordt, wordt gewikt, gewo-
gen en naar de bank gebracht. Het project draait erop.  
Wat we dan in Nederland nog moeten doen is kleding sorteren en naar Ghana 
sturen en de vrachtkosten betalen. Dat is zo’n 250 euro per maand. Ons jaar 
budget ligt rond de 3000 euro. Ziet U? Klein maar fijn. Heerlijk klein. 
En dan strest en zweet je toch om die 3000 bij elkaar te brengen, elk jaar weer. 
Men geeft niet graag aan verslavingszorg: “Helpt toch niet” “is dat nou de pri-
oriteit in Ghana?” “Het is hun eigen schuld, dikke bult!” Dat soort wijsheden... 
Maar met marktjes, een webshop, het inkomsten van een boek, de verkoop 
van kerstkaarten, kralenkettingen, de befaamde sheabotercreme en poppen 
komen we toch meest rond de 1000 euro. En donaties worden gelukkig toch 
nog steeds ontvangen.  
En wat Fantastisch is het dan als je door de kerk wordt uitgenodigd om daar 
na de mis een marktje te organiseren, mensen te vertellen wat je doet, waar 
je het voor doet en wat je in de aanbieding hebt! Niet alleen dat maar je haalt 
in twee uur meer op dan al die andere marktjes samen! Ja en dat gebeurde! In 
een handomdraai kreeg Corrie het fiat van de PCI van de Ignatiuskerk en ston-
den we daar met onze leuke dingetjes. We telden een opbrengst van 188,70 
euro met daarna nog eens twee betalingen via internetbankieren, wat het to-
taal op 220 euro bracht! Dat is toch fantastisch! Dat geeft toch een zucht van 
verlichting! Dat is toch een 1-uit-1000 kerk, de Ignatiuskerk van de Eland-
straat.  Jawel dat is ook mijn kerk, daar wil ik wel graag bijhoren. Dank je wel, 
lieve kerk van me. Ook namens Kwame Evans, Bridget, Salamata, David, Paak-
wasi, AskGod, Francisca, Baffo, Mr.M en vele anderen in Ghana. Dank!  
 
Ineke Bosman  
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Lijst inlever- en verschijningsdata van het Nieuwsbulletin 
voor 2019 

Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

Vrijdag 18 Jan. Zondag 27 Jan. 2 - Februari 

Vrijdag 15 Febr. Zondag 24 Febr. 3 - Maart 

Vrijdag 15 Maart  Zondag 24 Maart 4 - April 

Vrijdag 19 April  Zondag 28 April 5 - Mei  

Vrijdag 17 Mei Zondag 26 Mei 6 - Juni 

Vrijdag 21 Juni Zondag 30 Juni 7 - Juli - Augustus 

Vrijdag 23 Aug. Zondag 1 Sept. 8 - September 

Vrijdag 20 Sept. Zondag 29 sept. 9 - Oktober 

Vrijdag 18 Okt. Zondag 27 Okt. 10 - November 

Vrijdag 22 Nov. Zondag 1 Dec. 1 - Dec./Januari 2020 

 

Let op! Inleveren van de kopij uiterlijk op de desbetreffende Vrijdag, bij 

voorkeur als bijlage 1 Pagina A5,  opgemaakt in Word, Marges smal, Letter 
Calibri 11,  bestandsformaat .doc of .docx. 
naar e-mailadres: ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. “Nieuws (maand)”  
of op het parochiecentrum / secretariaat aan de Da Costastraat 46,  
2513 RR te Den Haag. (postvak parochienieuws) 
 
De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdragen te wijzi-
gen of te weigeren.  
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie, bereikbaar via e-mailadres: 

ignatius@rkdenhaag.nl   

of via het secretariaat van onze parochie. 

 

Agenda 

Nieuwjaarsreceptie 6 jan. 12.30u, in de kerk op de galerij. 
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Parochie informatie  

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 

Secretariaat 
Da Costastraat 46 Email: ignatius@rkdenhaag.nl 
2513 RR Den Haag Website: www.rkdenhaag.nl 
070 364 99 26 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur 
 
Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194 

 
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  
 
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 
 
Aanvraag 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 

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
mailto:ttkrans@ziggo.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag
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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 

 
Collecte opbrengst 

Wk Datum  Collecte Datum Collecte.       
42  17/10   € 15,35  21/10  € 284,60 
      21/10 € 205,15 schoenendoos 
43  24/10   € 26,95  28/10  € 164,05 
44  31/10   € 51,95  02/11  € 177,65 allerzielen 
     04/11  € 331,55 
45  7/11   € 30,25  11/11  € 184,65 
     11/11  €   95,40 jongeren  
46  14/11   € 15,75  18/11  € 233,70 

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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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
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Gedicht 

JEZUS 
Vrede zij met U 

Zo kwam Hij binnen 
Een diepe betekenis 

Een simpele taal 
Vrede zij met U 

Dat zijn van die zinnen 
Die klinken heel anders dan; 

Dag allemaal 
 


