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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. ’19 – jan. ’20 
 

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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 Vastenactie 2019 

Bisschoppelijke Vastenactie loopt van 6 maart t/m 21 april. 

Hier vindt u het gironummer:  

NL12 INGB 0000 5879 15, met vermelding van: vastenactie 2019 

 

project “Lumen Valley3 Togo “ 

 
Aswoensdag, 6 maart, begint de vastentijd. De zes weken voor Pasen. De 

ouderen onder u weten misschien nog dat de vastentijd in hun jonge jaren 

echt een begrip was. 

De volwassenen mochten maar een keer per dag een volle maaltijd ge-

bruiken, de kinderen spaarden hun snoepjes in een trommeltje. Dan zaten 

de dropjes, de zuurtjes, de blokjes chocola, de pepermuntjes lekker door 

elkaar en op paaszaterdag was dat een heerlijke mix! 

In veel gezinnen stond het vastenbusje op de schoorsteen, want er werd 

immers bezuinigd op eten, drinken en roken. Dan kon het geld dat be-

spaard werd het in busje (later een envelopje) voor de arme mensen aan 

de andere kant van de wereld, die het veel minder hadden. 

  

Dat was een andere tijd.  

Echter....... het vastenidee ,dat het zo goed voor de mens is om een keer 

per jaar een tijdje ‘pas op de plaats te maken’, is zo gek nog niet. Het is 

niet voor niets dat in de grote godsdiensten het vastenidee stand houdt. 

Maar minstens zo belangrijk is, juist in deze tijd voor het hoogfeest van 

Pasen, te denken aan mensen die het minder hebben op onze wereld . Het 

is niet zo dat we dat niet weten, want uitdrukkelijker dan ooit, dag in en 

dag uit, worden we via de media geconfronteerd met ellende, onrecht-

vaardigheid, armoe, zelfs honger. We zijn op de hoogte, maar wat doen 

we er aan? 

 

Wel, de broeders van St.-Jan die zelf de gelofte van armoe hebben af-

gelegd, doen daar zeker iets aan. Ze kunnen het niet alleen: er is ook geld 

voor nodig.  

In 2016 begonnen zij een prachtig project om werkloze jongeren te scho-

len en aan duurzaam werk te helpen. Zonder werk hebben zij geen toe-

komst, en wat moeten ze dan?  
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Een mooi doel. Midden in de bush van Togo in West-Afrika, in een vallei 

niet ver van de stad Kara wordt hun een vak geleerd, en krijgen ze scho-

ling om kleine ondernemingen te starten. Er is al in vorige jaren geld 

ingezameld door verschillende parochies voor een bedrijfje dat vloerte-

gels maakt, met uitgehakte stenen uit de rotsen. Het loopt, het vak van 

metselaar moet geleerd worden en dit gebeurt.  

Belangrijk is dat men leert om te gaan met water, er moeten waterbekkens 

en irrigatiekanalen worden aangelegd. Hier is deskundigheid voor nodig. 

Vooral jonge vrouwen doen hieraan mee.  

Verder komen er opleidingen voor dakdekker, automonteur en bijenhou-

der. Er zijn nog meer plannen: er moet onder meer een medisch centrum 

komen, voor jong en oud. 

U begrijpt het, er moet geholpen worden! Wij hopen dat u het eens bent 

met de keuze van de MOV-groep, die zich nu aansluit bij de parochies 

uit onze regio. 

 

Zondag 3 maart, na de viering, beginnen we als vanouds met de carna-

valskoffie. U hoort dan ook van onze verdere activiteiten. Uitgebreide 

informatie over het project kunt u lezen op het informatiebord achter in 

de kerk. Vlakbij dit bord staat het oude missiebusje in moderne vorm! 

 

de MOV-groep 

 

 

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     3 en 10 maart      
Achter in de kerk na de Vieringen. 
De prijzen variëren van € 20,50 tot € 58,95 van 25 tot 60 cm. 
Tot ziens, Trees Krans 
 

 

Voorbeeld 
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Een nieuw begin 

De Veertigdagentijd en Pasen met de kinderen. 

Pasen is het feest van het nieuwe begin. 
We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer fris en groen, 
alsof de wereld opnieuw begint. 
Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. 
Steeds opnieuw wordt verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. 
En als het donker wordt in zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, 
laat God Hem opstaan uit de dood. 
Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. 
God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht! 
 
Wij maken kennis met Julia en Stef. 
Zij mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. 
Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! 
Aan de hand van wat Julia en Stef meemaken en het Bijbelverhaal van de zon-
dag kunnen de kinderen en de mensen in de kerk nadenken over hoe zij een 
nieuw begin kunnen maken. 
 
Kinderwoorddienst: 10 maart, 24 maart, 31 maart en 7 april om 11.00 uur. 
 
Gezinsviering:  17 maart en 14 april Palmzondag om 11.00 uur. 
 
Familiepaaswake: zaterdag 20 april om 19.00 uur. 
 
WELKOM! 
 
 

 

Personalia 

Overleden 

Mevr. Ans Ex 
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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  Voorganger   Voorbereiding __ 
Zaterdag 20 april   19.00 uur past. D. Langerhuizen  woensdag   10 april 
(Familiepaaswake)                      
Zondag 26 mei      13.30 uur   pw M. Witteman  woensdag    8 mei 
Zondag 7 juli          13.30 uur pw M. Witteman  woensdag  26 juni 
  
 (onder voorbehoud) 

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

 

Opbrengst D-E punten 

 Beste parochianen, wij gaan gewoon door met het sparen van Douwe Egberts 
waardepunten. Op die manier hebben we eind van het jaar weer een heleboel 
zegels voor pakken koffie voor de mensen/cliënten van de voedselbank!  
 
Vergeet niet: elk puntje telt mee. Alle punten samen maken een grote hoe-
veelheid. 
Dit keer hebben we met z'n allen 124.718 punten verzameld in onze kerk en 
omgeving! Het is een geweldig resultaat. Laten we hopen dat wij in januari 
2020 weer hetzelfde aantal of meer punten bij elkaar harken. Vraag vrienden 
en kennissen of zij D-E punten hebben waar ze niets mee doen. Wij weten wel 
wat we ermee kunnen doen! 
 
Achter in de kerk staat de doos. Of geef de zegels aan Trees Krans of aan een 
van de kosters. 
Heel veel dank voor jullie inspanning en hulp! 
Met vriendelijke groet, 
 
Actiegroep Douwe Egberts zegels. 

mailto: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:  

 10.15 uur het ochtendgebed,  

 11.00 uur Bijbellezing,  

 12:30 uur een Eucharistievering, 

 14:30 uur een Rozenkransgebed en om  

 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 maart  11:00  Woord & Communie, pw M. Witteman, cantor Joost 

wo  6 maart  19:30  Aswoensdag, pater V. Wang svd, pw M. Witteman

  

zo 10 maart  11:00  Woord & Communie, Kinderwoorddienst,  

   pw M. Witteman, cantor Hans 

zo 17 maart  11:00  Eucharistie, Gezinsviering, A. van der Helm, 

    pw M. Witteman, Kinder- en Jeugdkoor 

zo 24 maart  11:00  Eucharistie, Kinderwoorddienst pater P. de 

   Ruiter, Ignatiuskoor 

zo 31 maart  11:00  Woord & Communie, Kinderwoorddienst  

   pw M. Witteman,  Cantate Domino 

De data voor April zijn bij het ter perse gaan nog niet bekend. 
(Wijzigingen voorbehouden) 
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Intenties voor februari 

3 maart  Ans Ex 
  Willem van der Meer 
10 maart Riek Bom-Lijesen en Floor Bom 
  Ans Ex 
  Ter nagedachtenis aan Eef van Straaten 

17 maart Ans Ex 

  Riek Bom-Lijesen en Floor Bom 

  Ter nagedachtenis aan Helena Bialas 

  En voor Johanna Sergio 
24 maart Ans Ex 
  Ter nagedachtenis aan Eef van Straaten 

   

Napraten over de zondagsviering  

met de vraag: “Wat neem je mee naar huis?” 
 
Onlangs zijn we begonnen om na de zondagsdienst ervaring met de dienst te 
delen in een kleine groep. “Wat neem je mee naar huis om in je dagelijks leven 
in de praktijk toe te passen?” 
Gewoonlijk vervaagt de inhoud als je weer thuis bent. 
 
Bijv.: De lezing over de wijze waarop Jezus de leerlingen vertrouwen geeft na 
een mislukte visvangst in de nacht. 
Een vraag was: ”Als er in je leven iets mislukt kun je je dan tot God keren en op 
Hem vertrouwen?” 
Dat Hij je helpt om alles ten goede te keren. Hoe vaak zijn we geneigd om pro-
blemen met ons verstand op te lossen? Hoe is jouw ervaring?  
 
DOEL 
We proberen dit elke zondag te doen.  
Doel: onze kerkbezoekers wat beter te leren kennen. Dat kan tot meer ge-
meenschapsvorming leiden. 
 
Ton Timmer 
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Nieuws van de meditatiegroep 

 
En Jezus zei: Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen  (Lc. 23:43). 
 
 Als er één zin is die Jezus’ houding ten opzichte van de wereld beter 
laat zien, dan is het bovenstaande zin wel. Het is goed te beseffen dat Jezus 
deze zin uitspreekt op het moment dat ze Hem aan het kruis aan het nagelen 
zijn.  Toen, op dat moment, dat mensen Hem de meest eerloze dood lieten 
sterven.  Jezus had alle redenen om te zeggen: “Vader, laat uw wraak op hen 
neerkomen en vernietig hen tot er niets meer van hen overblijft.”  Maar Jezus 
kiest radicaal voor een andere weg. 
 Heel veel Bijbeluitleggers focussen op het eerste deel van die zin “Va-
der vergeef het hun”.  Dat is belangrijk.  Als christenen worden wij opgeroepen 
om elkaar steeds weer opnieuw te vergeven, niet zevenmaal, maar altijd, ja 
zelfs onze andere wang aan te bieden.  Ieder die ooit echt een grote fout heeft 
begaan, bewust of onbewust, weet dat vergeving niet vanzelfsprekend is.   
Elkaar vergeven is de enige manier om uit de verlamming “oog om oog, tand 
om tand” weg te raken, en om nieuwe paden ten leven mogelijk te maken. 
 In een van zijn preken legt de Amerikaanse dominee Martin Luther 
King veel nadruk op het laatste deel.  Beseffen dat de mensen die ons kwaad 
doen intellectueel en spiritueel blind zijn, bevrijdt ons van de gedachte dat zij 
“slechte” of “kwade” mensen zijn.   Die mensen doen vaak die daden uit 
plichtsbesef of omdat ze overtuigd zijn van een ideaal.  Ze denken dat ze het 
gelijk aan hun kant hebben.  Het zijn mensen die oprecht denken dat ze iets 
goed doen.  Zoals Saulus, die oprecht dacht dat hij het joodse geloof zuiver kon 
houden door christenen te vervolgen.  En dus, zegt dominee King, is oprecht-
heid en toewijding niet genoeg, we moeten ten allen tijden ook ons verstand 
blijven gebruiken.  Staat er immers niet geschreven dat we God moeten lief-
hebben met heel ons hart en met heel ons verstand?  King zegt het als volgt: 
“We moeten leren dat het hart het nooit bij het rechte eind kan hebben als het 
hoofd er volledig naast zit.”  We hebben als christenen dus ook de opdracht 
gekregen om kritisch te blijven kijken naar alles wat om ons heen gebeurt, zelfs 
naar de dingen die ons het meest vanzelfsprekend lijken. 
 Daarom is het goed om een kuisbeeld niet alleen te zien als het sym-
bool van de ongelooflijke liefde die haat verslaat en van het licht dat duisternis 
overwint, maar als een blijvende herinnering aan de blindheid die mensen in 
staat stelt de meest wrede dingen te doen.   
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De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand, om 
19.45 u.  Opgelet: omwille van Aswoensdag is de eerstkomende meditatie 
niet op 5 maart, maar op 13 maart.  
 
Christophe Jansens 
 

Bedevaart Banneux 

   
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité van het Bisdom Rotterdam verschil-
lende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar 
Maria verschenen is aan Mariette Beco. 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten 
voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. 
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar te-

gelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 

 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 
 
**  Een tweedaagse bedevaart op 4 en 5 mei 2019. 
   kosten slechts € 125.- 
 
**  Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  
           vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2019. 
   kosten slechts € 275.-  
                                 
**  Een eendaagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019. 
   kosten slechts  € 57.50 
 
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze bro-
chure raadplegen. 
 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan 
tel. 015-3693148,   e-mail : paula_opstal@hotmail.com 
Dhr. G.J. de Bruijn 
tel. 070-3205872,   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 
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TAIZÉ MEDITATIEDIENST 

Zaterdag 2 maart 2019 om 19.30u 

 

  Kunnen we de manier waarop wij leven onderzoeken en alles wat 
kunstmatig en overmatig is eenvoudiger maken? Ons leven eenvoudiger ma-
ken, kan een bron van geluk zijn. Hoe kunnen we meer ruimte creëren om te 
delen; wat kunnen wij geven en wat kunnen wij ontvangen? We moeten niet 
vergeten om God te danken voor wat we meemaken. Neem daarom tijd voor 
rust en laat dagelijks in de avond alle pijnlijke en vreugdevolle momenten voor-
bijkomen 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 

 1e zaterdag vd maand om19.30u,  Elandstraatkerk,   Ignatiusparochie 

 2e zaterdag vd maand om 19.30u, Koningskerk, Bruinings Ingenhoes-
straat 

Allen van harte welkom op zaterdag 2 maart, Elandstraat kerk. 

Ton Timmer 
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Lijst inlever- en verschijningsdata van het Nieuwsbulletin 
voor 2019 

Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

Donderdag 14 Maart  Zondag 24 Maart 4 - April 

Donderdag 18 April  Zondag 28 April 5 - Mei  

Donderdag 16 Mei Zondag 26 Mei 6 - Juni 

Donderdag 20 Juni Zondag 30 Juni 7 - Juli - Augustus 

Donderdag 22 Aug. Zondag 1 Sept. 8 - September 

Donderdag 19 Sept. Zondag 29 sept. 9 - Oktober 

Donderdag 17 Okt. Zondag 27 Okt. 10 - November 

Donderdag 21 Nov. Zondag 1 Dec. 1 - Dec./Januari 2020 

 

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van voor- en achternaam,  uiterlijk 

op de desbetreffende donderdag.  
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, 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. 

 

 

 

  

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 

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 
Dolf van der Sluijs : 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 

    : Peter Witteman, p.witteman@rkdenhaag.nl (diaconie) 
   : Els Vogelsang, e.vogelsang@rkdenhaag.nl  (liturgie) 
    : Marlies Klooster, m.klooster@rkdenhaag.nl (catechese) 
 :RonFransen. r.fransen@rkdenhaag.nl (gemeenschapsvorming)  
     

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 
Koren:  

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:p.witteman@rkdenhaag.nl
mailto:e.vogelsang@rkdenhaag.nl
mailto:m.klooster@rkdenhaag.nl
mailto:r.fransen@rkdenhaag.nl
mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ttkrans@ziggo.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag


 15 

Ignatiuskoor: Tjin Nio Tjia.   tjintjia@ziggo.nl 
         Tijdelijk: Coenraad Vrouwenvelder  

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 

 
Collecteopbrengst 

    

 
 

(nog tegoed) 

 
 

Wk Datum  Collecte Datum  Collecte 

47 21 nov  €   22,60 25 nov  €    371,55 

3 16 jan  €     5,00 20 jan  €    306,50 

4 23 jan  €   10,00 27 jan  €    288,62 

5 30 jan  €   19,70 3 feb  €    269,98 

6 6 feb  €     9,80 10 feb  €    259,08 

7 13 feb  €     8,90 17 feb  €    281,87 

14 feb  € 100,85 

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 V. Wang              v.wang@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) zijn daar 
beschikbaar: 
Pastoraal werker Marijke Witteman  
Tel: 070 820 92 85 Email: m.witteman@rkdenhaag.nl 
 
Pastoor Dolf Langerhuizen 
Tel: 070-820 9280/ 06 460 84 981   Email: d.Langerhuizen@rkdenhaag.nl 
 

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:v.wang@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
mailto:d.Langerhuizen@rkdenhaag.nl

