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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
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Beheercommissie
Van uit het parochiebestuur ben ik tijdelijk gedetacheerd in de Beheercommissie van onze geloofsgemeenschap. De functie lid van het parochiebestuur en
tevens lid van een Beheercommissie is tegen de regels in van het parochiebestuur. Maar voor deze periode tot 1 mei 2019 heb ik ontheffing van het parochiebestuur.
Vanaf nu is het zeer belangrijk dat er een nieuwe Beheercommissie gevormd
wordt. De Beheercommissie regelt de facilitaire zaken in en om het kerkgebouw. Onze geloofsgemeenschap kan niet bestaan zonder vrijwilligers dus ook
niet zonder een beheercommissie.
Wel ben ik op zoek naar personen die gezamenlijk de beheercommissie kunnen vormen. Met meerdere personen deze commissie vormen is een leuke
maar zeker ook een verantwoordelijke klus. Veel van het werk kan gedaan
worden via e-mail en via de telefoon.
Mocht u wat meer over deze taak willen weten dan kunt u mij altijd aanspreken.
Om het maar heel kort en krachtig te zeggen:
Zonder vrijwilligers kan de Ignatius geloofsgemeenschap niet bestaan.
Helpt u ook een handje mee. Bij voorbaat hartelijk dank.
Dolf van der Sluijs
tel.: 06 - 26 06 03 63

Bloemen en kaarsen in de kerk.
Het is al een tijdje opgevallen dat er veel kaarsjes, plastic bloemen met vaasjes,
planten, zelf meegebrachte dikke kaarsen enz. door iedereen neergezet worden in de kerk. Op het Maria-altaar, voor de communiebank, in de kapel van
de Moeder van smarten vlak naast het beeld, bij het Regis-altaar, enz.
Dit allemaal is niet de bedoeling.
Mocht u toch een bos bloemen of een plant willen zetten bij het Mariabeeld
of in de kapel van de Moeder van Smarten dan kunt u dit afgeven aan de koster. Hij zorgt voor een schone vaas met water en tafel om de vaas op te zetten.
Alleen de waxine lichtjes die in de kerk verkocht worden en kaarsen neergezet
door de koster mogen in de kerk branden.

5
De waxinelichtjes mogen alleen branden op de standaards die daar speciaal
voor zijn. Op alle andere plaatsen worden deze door de koster direct verwijderd.
Dolf van der Sluijs
Tel.: 06 - 26 06 03 63

Kerk blijft dicht.
Al een tijdje heeft koster Bertus de gewoonte om door de weeks, wanneer het
hem uit komt, de kerk open te zetten voor bezoekers. Hij zorgt dan dat de Pauselijke vlag buiten staat en veel mensen weten dan, de kerk is “open”.
Dit gaat echter veranderen.
De regel van het parochiebestuur die geldt om de kerk in de week open te
zetten is dat er twee aangestelde kerkwachten aanwezig moeten zijn.
In bovenstaand geval is dat niet zo. Omdat we niet aan de regel voldoen en
omdat Bertus behoorlijk op leeftijd is, zal binnenkort een besluit genomen
worden om de kerk door de week gesloten te houden.
Misschien wilt u helpen door twee uurtjes per week kerkwacht te zijn. Bij voldoende aanmeldingen kan in een schema toch de kerk worden opengehouden.
Dolf van der Sluijs
Tel.: 06 - 26 06 03 63
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Vanuit de pastoraatgroep
In december bespraken we in de pastoraatgroep, dat er sinds de fusie veel is
veranderd. Het was erg wennen voor de gewone parochiaan om niet meer
een vast aanspreekpunt te vinden onder de pastores, die ook op locatie aanwezig zijn. Er ontstond een leemte, die iedereen betreurde, maar die ook onduidelijkheid verschafte, als er knopen doorgehakt moesten worden. Vrijwilligers, welke dan ook, zijn tenslotte nooit eindverantwoordelijk.
Intussen is er een nieuw jaar. We wensen eenieder Zalig Nieuwjaar. We willen er ook een goed jaar van maken en spannen ons in onze taak goed te vervullen tot meerdere eer van God.
Soms is het voor mensen belangrijk om een pastor te kunnen spreken. Na de
zondagsviering komt dat niet altijd goed uit, hoewel u altijd een afspraak kunt
maken. Maar wist u, dat u een deel van onze pastores ook op andere momenten dan op zondag bij ons kunt vinden?
Pastor M. Witteman is aanwezig (behoudens tijdens vergaderingen) op dinsdag en vrijdag; pastoor Langerhuizen is op woensdag en vrijdag beschikbaar.
Het neemt niet weg, dat een afspraak maken altijd verstandig is. Er kan van
alles tussen zijn gekomen, als u zich op een van deze dagen aanmeldt, zoals
vergaderingen, besprekingen met medeparochianen, vieringen bij uitvaart of
huwelijk…noem maar op. Dat zou tot teleurstelling kunnen leiden, terwijl zij
zeer bereid zijn om met u het gesprek aan te gaan.
Waarvoor kunt u bij hen terecht?
Als u wil bespreken, wanneer sacrament-toediening voor u of uw familie kan
worden afgesproken, kunt u het beste bij pastor Witteman terecht; zij kan u
verder helpen en afspraken maken of doorverwijzen.
Wilt u biechten of een afspraak maken voor een ziekenzalving, dan heeft u
een afspraak met pastoor Langerhuizen nodig.
Overigens zijn beiden zijn graag bereid om een pastoraal gesprek met u aan
te gaan, mocht u daar behoefte aan hebben.
Pastor Witteman kunt u bereiken op nr: 070 – 820 92 85,
m.witteman@rkdenhaag.nl
Pastoor Langerhuizen op nr.: 06 460 849 81, d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
Uiteraard kunt u hen ook een mailbericht sturen.
De contactgegevens staan eveneens op de website:
https://www.rkdenhaag.nl/
Marlies Klooster, secr. pastoraatgroep
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Doopvieringen
Aanmelden kan bij het secretariaat:
tel.: 070 364 99 26
of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen.
De volgende doopvieringen in onze kerk staan gepland op:
Datum doopviering
Zondag 17 maart 13.30 uur
Zaterdag 20 april 19.00 uur
(Familiepaaswake)
Zondag 26 mei 13.30 uur
Zondag 7 juli
13.30 uur

Voorganger
Voorbereiding __
pw M. Witteman
woensdag 20 februari
past. D. Langerhuizen woensdag 3 april
pw M. Witteman
pw M. Witteman

woensdag 8 mei
woensdag 26 juni

(onder voorbehoud)

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum:
Da Costastraat 46, 19.30 uur (aanvang 20.00 uur).

Viering met kinderzegen: voor alle kinderen!
Zondag 3 februari is er om 14.30 uur een viering waarvoor alle kinderen die in
het afgelopen jaar gedoopt zijn van harte worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn
ook de ouders, de broertjes en zusjes, de opa’s en oma’s en overige parochianen welkom.
En in het bijzonder: alle andere kinderen!
Tijdens deze viering wordt aan de ouders het kaartje met de naam van hun
kind, dat sinds de doop in de doopkapel heeft gehangen, uitgereikt. Ook ontvangen alle kinderen de zegen.
De viering begint om 14.30 uur. Het kinderkoor zorgt ervoor dat de viering extra feestelijk wordt.
Na afloop drinken we koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij in de koffiehoek.
Van harte welkom!
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Personalia
Overleden
Floor Bom
Ron Meiners

Afscheid bijbelgroep van pater van Haasteren
Met liefde en dankbaarheid denkt onze bijbelgroep terug aan onvergetelijke
ochtenden met pater van Haasteren. Bijbelgroep betekende zeker niet alleen
uit de bijbel lezen en daarover praten. Nee, dat vooral niet, het betekende
ademloos luisteren naar de pater die zijn kennis van het oude testament ten
opzichte van het nieuwe met ons deelde. Bij hem “luisterde” je niet alleen
maar “wandelde” je door de bijbelboeken en je wist dat hij zoveel als mogelijk
was voor ons “leken” uitlegde.
Niet alleen de bijbel lag op tafel (die bijbel die z’n beste tijd had gehad) maar
ook hele interessante boeken van geleerden, dominees, schrijvers zoals Benoit
Standaerd en Theo Wierden die onze ogen openden voor nieuwe inzichten.
Nooit heeft hij al die informatieve boeken als “werkelijkheid” aan ons opgedrongen maar liet ons zien dat je op veel verschillende manieren naar bijbelteksten kunt kijken.
Nu ik dit stukje schrijf komen de tranen, tranen van gemis maar ook van innige
dankbaarheid.
Lieve pater van Haasteren, als u dit leest, weet dan dat wij u zullen missen
maar dat wij uw levenslessen ter harte zullen nemen en de bijbel met een ruimere en intensere blik zullen lezen.
In liefde geschreven door uw bijbelgroep.
Els
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HUISPAASKAARSEN 2019
Nog maar net hebben we de kaarsjes van de kerstkransen gedoofd of
de HUISPAASKAARSEN dienen zich al aan.
U kunt deze bestellen op
Zondag 17 februari
24 februari
3 maart
10 maart
Achter in de kerk na de Vieringen.
De prijzen variëren van € 20, 50 tot € 58, 95 van 25 cm. tot 60 cm.
Tot ziens, Trees Krans
Voorbeeld

DANK JULLIE WEL!
Een-dank-je-wel aan iedereen, die zijn/haar kerst- en nieuwjaarswens naar
het parochiecentrum heeft gestuurd.
Een dank-jullie-wel aan de kerkversierders, kerststalopbouwers, die er weer
een prachtig schouwspel van hebben gemaakt in onze kerk.
Een-dank-jullie-wel aan de voorgangers, werkgroepen, zangkoren, kosters,
koffiemensen, drukkers, die er een liturgisch Kerstfeest van hebben gemaakt.
We kunnen er met vreugde op terugzien.
Trees Krans

Rozenkransgebed
Iedere woensdagmiddag om 14.30 uur is er rozenkransgebed in onze kerk.
Het bezoekersaantal loopt drastisch terug tot af en toe 1 of 2 personen.
Om dit mijns inziens toch wel prachtige initiatief niet verloren te laten gaan
doe ik, indien u kunt, een oproep op u om hier aan deel te nemen.
Immers moeder Maria roept ons in haar vele verschijningen op om de rozenkrans te bidden voor de zondaars van de wereld.
Daarnaast is Zij door ons gebed ons aller steun.
Harry van Haastert
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Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:
 Kinderwoorddienst: elke tweede zondag
van de maand, en elke zondag In de Advent
en de Veertigdagentijd. Er is geen
kinderwoorddienst in de zomervakantie.
 Gezinsviering: elke derde zondag van de
maand. Er is geen gezinsviering in de
zomervakantie.
 Elke woensdag is er een "Dag van Ontmoeting", de kerk is dan open van 10:00 uur tot
19:30 uur, met om:
a. 10.15 uur het ochtendgebed,
b. 11.00 uur Bijbellezing,
c. 12:30 uur een Eucharistievering,
d. 14:30 uur een Rozenkransgebed en om
e. 19:00 uur het avondgebed.
 Elke eerste woensdag van de maand is er om 19.45 uur de
Ignatiaanse meditatie.
 Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.30 uur een
Taîzé-viering
Vieringen februari en maart 2019
Datum
Tijd
Viering
zo 3 febr.
zo 3 febr.
zo 10 febr
zo 17 febr.
zo 24 febr.
zo 3 maart
wo 6 maart
zo 10 maart
zo 17 maart
zo 24 maart
zo 31 maart

11:00 Eucharistie, pater V. Wang svd, cantor Joost
14:30 Kinderzegen, pw M. Witteman
11:00 Woord & Communie, Kinderwoorddienst,
pw M. Witteman, cantor Hans
11:00 Eucharistie, Gezinsviering, D. Langerhuizen,
pw M. Witteman, Kinder- en Jeugdkoor
11:00 Eucharistie, pater P. de Ruiter, Ignatiuskoor
11:00 Woord & Communie, pw M. Witteman, cantor Joost
19:30 Aswoensdag, pater V. Wang svd, pw M. Witteman
11:00 Woord & Communie, Kinderwoorddienst,
pw M. Witteman, cantor Hans
11:00 Eucharistie, Gezinsviering, A. van der Helm,
pw M. Witteman, Kinder- en Jeugdkoor
11:00 Eucharistie, pater P. de Ruiter, Ignatiuskoor
11:00 Woord & Communie, pw M. Witteman,
Cantate Domino

(Wijzigingen voorbehouden)
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Intenties voor februari
3 februari
10 februari

17 februari

Cornée vd Helm;
in liefde herdacht
Riek Bom – Lijesen
Floor Bom
Voor troost en kracht voor de familie van Cees Hoek
Cornée vd Helm;
in liefde herdacht
Riek Bom – Lijesen
Floor Bom
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

Kloek met 9 kuikens
In overleg met Bertus liep ik 2 maanden geleden voor weinig geld tegen ’n kippenhok aan en ’n kloek met 9 kuikens.
Inmiddels hebben veel kinderen uit onze kerk hier plezier aan.
Het onderhoud aan het hok en de ren doen wij zelf.
Zijn er misschien sponsors onder u die ’n kleine bijdrage willen doen voor het
voedsel. Met zijn tienen eten zij aan zaad niet meer aan dan € 3,80 per week.
Indien u het leuk lijkt mag u met Bertus afrekenen.
Harry van Haastert
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Nieuws van de meditatiegroep
We zijn allemaal erg vertrouwd met het
beeld van de lijdende Christus. In elk huis
hangt wel een kruisbeeld, iedereen kent wel
een familielid met een kruisje om de nek en
in iedere kerk is er wel een kruisweg aanwezig.
Een beeld van de verrezen Christus voor de
geest halen is veel moeilijker. En toch hebben door de eeuwen heen vele kunstenaars
er zich aan gewaagd. Eén van die beelden is
“gewonde stad” van de Russisch-Franse kunstenaar Zadkine dat in Rotterdam te bewonderen is.
Rotterdam was na de tweede wereldoorlog
nagenoeg geheel verwoest, niet alleen de
gebouwen waren kapot, ook relaties tussen
de mensen waren stukgemaakt. En dan komt Zadkine met dit beeld van een
man die zijn handen uitstrekt naar de hemel als teken van hoop en een gat in
zijn buik, als teken dat hij niet vergeten is wat er gebeurd is: de totale verwoesting van het hart van de stad. Het beeld is radicaal anders dan alle andere beelden die ooit in Rotterdam stonden, maar staat qua gevoel dichter dan ooit bij
het gevoel van de inwoners van de stad. Geen wonder dat de Rotterdammers
uit dit beeld moed hebben kunnen putten om hun stad weer op te bouwen.
Jezus wil op dezelfde wijze ons nabij zijn. Midden in ons leven komt Hij staan,
zijn armen uitstrekkend naar Zijn Vader in de hemel. Anders dan wij ooit hadden kunnen voorstellen, niet als een buitenstaander, maar als een medemens,
die net als wij gewond is geraakt door het leven. Uit Zijn verhaal mogen wij
moed putten om verder te gaan.
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand om
17.45u.
Opgelet! Omwille van Aswoensdag is de meditatie in maart verschoven naar
13 maart.
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Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 10 februari 2019
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over
hun plaats in de kerk.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar
wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten
omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar...
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die
bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen
worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en
toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor
informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het
priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf
halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.)
Graag tot ziens!
Rector Walter Broeders
T: 070 – 3873804
M: 06-271 401 17
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
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OOK DIT IS ONZE GEMEENSCHAP
U heeft misschien achter in onze kerk voor Kerstmis op de informatietafel de
folder gezien over de kerststallententoonstelling van broeder Frans in het
Westeinde 101.
Niet te geloven: zoveel beeldjes en groepen en zo goed verzorgd.
Ook vertelde broeder Frans een kerstverhaal aan de hand van beeldjes. Hij
zong er ook nog bij.
Daarbij waren een koning en herder uit het publiek uitgenodigd.
De meer dan volle kapel heeft genoten: groot en klein.
Als u er niet was, heeft u echt veel gemist. Misschien kunt u aan het eind van
dit jaar uw gemis inhalen.
Als u er wel was, dan hebt u geen aanmoediging nodig om dit jaar wéér te
gaan.
BEDANKT BROEDER FRANS.
Wat hebben we toch veel talent in onze gemeenschap!
Trees Krans

Digitale retraite voor de veertigdagentijd
Wie de vasten op een intensievere manier wil beleven, kan binnenkort weer
(online) terecht bij de Jezuïeten.
Op Aswoensdag 6 maart start de digitale vastenretraite “Jezus ging de berg
op”, dit jaar geschreven door Gregory Brenninkmeijer sj. Iedere dag krijg je een
mail met een tekst en een paar vragen om een kwartier tot een half uurtje bij
stil te staan. Je kan de retraite ook rechtstreeks ontvangen op je smartphone.
Inschrijven kan door je mailadres op te geven via de website
www.ignatiaansbidden.org
Van harte aanbevolen!
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Op de valreep

TAÎZÉ MEDITATIEDIENST
Kunnen we de manier waarop wij leven onderzoeken en alles wat kunstmatig en overmatig is eenvoudiger maken? Ons leven
eenvoudiger maken, kan een bron van geluk zijn. Hoe kunnen we meer ruimte creeren om te delen; wat kunnen wij geven en
wat kunnen wij ontvangen? We moeten niet
vergeten om God te danken voor wat we
meemaken. Neem daarom tijd voor rust en
laat dagelijks in de avond alle pijnlijke en
vreugde volle momenten voorbijkomen en
leg deze in je hart zodat God nieuwe impulsen kan geven voor de dag van
morgen.
In de regio Den Haag zijn op verschillende plaatsen Taizé-ontmoetingen.
Elke maandag om 19.30u in de
Bethelkapel,
Thomas Schwenckestraat 28
e
1 zaterdag vd maand om 19.30u, Elandstraatkerk,
2e

zaterdag vd maand om 19.30u

Elandstraat 194
Koningskerk,

Bruinings Ingenhoesstraat
Allen van harte welkom op

Zaterdag 2 februari 2019 om 19.30u
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Lijst inlever- en verschijningsdata van het Nieuwsbulletin
voor 2019
Kopij inleveren uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

Vrijdag 15 Febr.
Vrijdag 15 Maart
Vrijdag 19 April
Vrijdag 17 Mei
Vrijdag 21 Juni
Vrijdag 23 Aug.
Vrijdag 20 Sept.
Vrijdag 18 Okt.
Vrijdag 22 Nov.

Zondag 24 Febr.
Zondag 24 Maart
Zondag 28 April
Zondag 26 Mei
Zondag 30 Juni
Zondag 1 Sept.
Zondag 29 sept.
Zondag 27 Okt.
Zondag 1 Dec.

3 - Maart
4 - April
5 - Mei
6 - Juni
7 - Juli - Augustus
8 - September
9 - Oktober
10 - November
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 Word.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 wijzigen 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.
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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
Kerk:

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194

Beheercommissie:
Dolf van der Sluijs

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

Pastoraatgroep:

pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
: Els Vogelsang
: Marlies Klooster
: Ron Fransen
: Dolf van der Sluijs

Contactpersonen geloofsgemeenschap:
PCI:
Wim Verhaar
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Ledenadministratie: Coenraad Vrouwenvelder
Misintenties:
Autovervoer:

ignatius@rkdenhaag.nl

opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans:
ttkrans@ziggo.nl
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
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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

48
49
50
51
52

28-11
5-12
12-12
19-12
24-12
25-12
30-1-19
2-01
9-01

11,20
9,65
18,80
10,40
673,45
660,53
245,05
21,50
14,75

2-12
9-12
16-12
23-12
24-12

308,33
269,62
342,92
286,78
1416,64

01-01
6-01
13-01

66,35
329,25
243,15

1
2
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Spreken met een pastor
De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters,
de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op
zondag of door de week om een afspraak te maken.
In de kerk van de Ignatiusgeloofsgemeenschap (Elandstraatkerk) is daar beschikbaar:
Pastoraal werker Marijke Witteman
Tel: 070 820 92 85
Email: m.witteman@rkdenhaag.nl
Pastoraal Team
Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 820 92 80
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
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