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geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola
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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. ’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

Bij de voorplaat:
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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Beste parochianen van de geloofsgemeenschap H. Ignatius
Twee jaar geleden zijn Yvonne Groenewegen en Ruud Wiegant vertrokken uit
de beheercommissie van onze geloofsgemeenschap. Dat was een pijnlijk moment dat niet had mogen gebeuren. De afgelopen weken hebben Yvonne,
Ruud en ik enkele gesprekken gevoerd die ik kwalificeer als eerlijk, open en
constructief. Na twee jaren was de tijd gekomen om het ontstane conflict te
bespreken en bij te leggen. Ik ben blij dat dit nu gebeurd is en dat we elkaar de
hand hebben gereikt. Ik heb Yvonne en Ruud gevraagd of zij bereid zouden zijn
om als vrijwilliger (i.c. de beheercommissie) terug te komen. Yvonne en Ruud
hebben daarover nagedacht, zij hebben met elkaar - en opnieuw met mij - hierover gesproken. Yvonne en Ruud vinden het belangrijk dat hun terugkomst instemming vindt bij de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Tijdens een
extra bijeenkomst met de Pastoraatgroep, waarbij Ruud en Yvonne aanwezig
waren, evenals ondergetekende, heeft de Pastoraatgroep verheugd gereageerd op hun terugkomst. Hetzelfde geldt o.a. ook voor de medewerkers van
het secretariaat. Dit goede nieuws wil ik u van harte meedelen. Ik ben blij met
hun terugkomst en dankbaar dat Ruud en Yvonne bereid zijn om vanaf
1 april (en dat is géén grap!) hun plaats in de beheercommissie in te nemen.
Met hartelijke groet,
Dolf Langerhuizen, pastoor

Berichten van de MOV
Vastenactie 2019
project “Lumen Valley3 Togo “, AFRIKA
Informatie over dit project vindt u achter in de kerk! Naast de vastenbus!!
De carnavalskoffie van 3 maart, bracht voor dit goede project de eerste 98 euro
op en de vastentijd was nog niet eens begonnen.
zondag, 10 maart
De eerste zondag van de vasten hoorden de kerkgangers tijdens de viering wat
het symbool is van dit jaar:
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een tegel als symbool van het bedrijfje dat o.l.v.
de broeders van St. Jan vloertegels maakt, met
de uitgehakte stenen uit de rotsen.
Er werden 6 tegels bevestigd op de ondergrond.
Als u bekend bent met de jaarlijkse vastenacties
in de Ignatiusparochie, zult u verwonderd zijn
dat de tegel dit jaar € 25 euro waard is i.p.v. € 50.
We vonden het jammer dat wij vorig jaar soms
moesten meedelen dat, (als wij geen extra activiteit hadden), geen nieuw symbool konden toevoegen, omdat er eenvoudig te weinig geld was
in de vastenbus.
Omdat wij dit jaar geen concert zullen hebben,
waardoor er waarschijnlijk minder geld opgehaald zal worden, leek het ons beter om de tegels minder kostbaar te maken: € 25,Dat betekent dat er op de eerst zondag in de vasten € 98,- is opgehaald. Er
konden dus 3 tegels bevestigd worden. En daar blijft het niet bij, want:
zondag 24 maart:
- was er de bekende solidariteitssoep,
lunch met zelfgemaakte soepen en hapjes
-porselein schilderen voor jong en oud
zondag 31 maart:
kinderen en volwassenen kunnen hun beschilderde porselein verkopen in de
‘koffiehoek-winkel’. Opbrengst is voor het goede doel!!
Mocht u geld willen storten, dan hierbij het gironummer:
NL12INGB0000587915, met vermelding van: vastenactie 2019.
Tot slot kunnen wij u het totaalbedrag meedelen dat in de adventstijd is opgehaald:
De kerstmarkt € 710,10, via de giro € 523,50 geeft een totaal van € 1233,60
Dit is het bruto- en nettobedrag, maar dat weet u, alles wat u geeft, gaat rechtstreeks naar het gekozen doel!
Namens de MOV, Elke de Jong
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Werkgroep gezinsmis

Aan alle kinderen en hun ouders
14 april is het Palmzondag. Veel kinderen maken dan een palmpaasstok.
Ook wij gaan een palmpaasstok maken.
Dat willen we doen op zondagmiddag 7 april.
Voor een palmpaasstok heb je nodig:
Twee stokken, die je thuis alvast aan elkaar gemaakt hebt,
Crêpepapier en papier om slingers te maken,
Wat lekkers, pinda’s of wat fruit,
Alles wat je zelf leuk vindt om de stok zo mooi mogelijk te versieren,
Lijm, een naald, garen
En natuurlijk een schaar.
De palmpaasstok kun je dan meebrengen naar de gezinsviering op Palmzondag, 14 april.
Je krijgt van ons een palmtakje en een haantje.
Voor alle dingen die aan de palmpaasstok hangen moet je zelf zorgen.
De palmpaasstokken krijgen een speciale plaats in de kerk.
Na de viering brengen we de palmpaasstokken naar mensen die er heel blij
mee zullen zijn.
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De adressen worden na de viering uitgedeeld.
De gezinsviering op Palmzondag begint om 11.00 uur.
Komen jullie ook?
We maken de palmpaasstokken op zondagmiddag 7 april.
van 12.30 uur – 13.45 uur in het Parochiecentrum. (Da Costastraat 46)
Ouders zijn ook van harte welkom!
Tot dan!
pastor Marijke Witteman

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
Zaterdag 20 april 19.00 uur
(familiepaaswake)
zondag 26 mei 13.30 uur
zondag 7 juli
13.30 uur

Voorganger
Voorbereiding __
past. D. Langerhuizen woensdag 10 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).
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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 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
zondag 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, 7 april om 11.00 uur
Gezinsviering: 17 maart en 14 april Palmzondag om 11.00 uur
Familiepaaswake: 20 april om 19.00 uur
WELKOM!
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Personalia
Gedoopt
Michiel van der Ham
Olivier van Meenen

Van de redactie
Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan. U zult wel denken: “Wat is dit
nu weer voor een opening?”
Ik doe de redactie, de opmaak en (deels) het printen van het maandbericht
“Ignatiusnieuws” nu al 10 jaar. Er is echter de laatste tijd veel veranderd in
mijn bezigheden voor de kerk. Zodanig dat er steeds minder tijd voor mijn taken over blijft.
Ik heb daarom besloten te stoppen
met het Ignatiusnieuws. Jawel, juist
nu we dringend verlegen zitten om
meer vrijwilligers. Maar ja, als steeds
meer taken vervuld moeten worden
door steeds minder mensen, komt er
een moment dat het teveel wordt.
Hierbij dus de oproep aan u om zich
aan te melden als samensteller/opmaker van ons nieuwsblad.
Het mei-nummer is (voorlopig?) het
laatste nummer dat ik heb gedaan,
mede omdat ik de komende tijd twee
maanden niet beschikbaar ben. Ik
hoop van harte dat er iemand is die dit
wil overnemen.
Peter de Silva
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Vieringen in de 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:
 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
Taizé-viering

Vieringen april en mei 2019
Datum
Tijd
Viering
zo 7 apr
zo 14 apr

11:00
11:00

di
do
vr
vr

apr
apr
apr
apr

19:30
19:30
15:00
19:30

za 20 apr

19:00

zo 21 apr
zo 28 apr
zo 5 mei
zo 12 mei

11:00
11:00
11:00
11:00

zo 19 mei
zo 26 mei
do 30 mei

11:00
11:00
11:00

16
18
19
19

5e zo veertigdagentijd V. Wang SVD
Palmzondag Gezinsviering (Woord & Communie)
pw M. Witteman
Boeteviering D. Langerhuizen
Witte donderdag V. Wang SVD
Goede vrijdag Kruisweg pw M. Witteman
Goede vrijdag Kruishulde V. Wang SVD
pw M. Witteman
Familiepaaswake D. Langerhuizen
pw M. Witteman
PASEN P. de Ruiter SJ
Woord & Communie pw J. Eijken
D. Langerhuizen
Woord & Communie / Kinderwoorddienst
pw M. Witteman
Gezinsviering V. Wang SVD pw M. Witteman
P. de Ruiter SJ
Hemelvaart A. van der Helm

(Wijzigingen voorbehouden)
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Intenties voor april
14 april:
Riek bom - Lijesen
Floor Bom
Mevrouw Bep Hetem - de Vos
20/21 april:
Riek Bom - Lijesen
Floor Bom
Marie en Koos van den Goorbergh
Daan van den Goorbergh
Jan Straathof
Jan en Auguste Juffermans - Habernig

Lezen is een plezier voor velen!
Leest u ook zo graag?
En zou u over wat u gelezen heeft,
Best wel willen praten met anderen?
Dat kan.
Neem contact op met Alice of mij, Anne Marie.
Ons e-mailadres staat onderin.
Wij vertellen u geheel vrijblijvend wat de bedoeling is.
Onder het genot van een hapje, drankje,
ontspannend praten, lachen en leren.
Kom in contact met mensen met dezelfde wens.
Lees boeken die u misschien niet zou hebben gelezen.
Laat u verrassen.
Wij hebben er zin in! Wij hopen u ook.
Alice Olthof – Broeks. Email: alice@olthof.me
Anne Marie Spoelstra-Lag. Email: annespoelstra@yahoo.com
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Bedevaart Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité van het Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar
Maria verschenen is aan Mariette Béco.
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, en tegelijkertijd 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 brochure 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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Nieuwe groep gastvrouwen en gastheren
Enige zondagen achtereen is bij de mededelingen een oproep gedaan om zich
aan te melden als gastvrouw of gastheer om op doordeweekse dagen onze
kerk open te blijven houden van 10-12 uur en 14-16.30 uur.
Onze koster Bertus heeft dat al jarenlang vrijwel in zijn eentje gerealiseerd.
Maar nu is het tijd geworden, volgens de nieuwe werkgroep Gemeenschapsvorming en de beheercommissie van onze kerk, dat meerdere vrijwilligers hem
gaan ondersteunen.
Ondergetekende heeft zich gemeld als coördinator van deze nieuwe groep vrijwilligers. Verder hebben verschillende mensen op de oproep positief gereageerd. Op zondag 10 maart meldde zich nog een vrijwilliger aan, waardoor alleen de woensdagmiddag en de zaterdagmorgen nog ingevuld moeten worden. Hopelijk lukt het om ook deze dagdelen in te vullen met nieuwe vrijwilligers als gastvrouwen en/of gastheren.
Bij de ingang, achter in de kerk, zijn reeds voorbereidingen getroffen om kerkbezoekers op doordeweekse dagen gastvrij te verwelkomen. Wij hopen op positieve reacties zowel van u als van de bezoekers.
Suggesties ter verbetering zijn echter altijd welkom. In de week van 18-23
maart hebben wij al proefgedraaid en vanaf 1 april gaan we definitief beginnen
met de nieuwe groep vrijwilligers als gastvrouwen en gastheren.
Coen Mann
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Nieuws van de meditatiegroep
Afbeelding: Hardloper
Michel Butter kon het
NK tien kilometer van
Schoorl alleen maar
winnen door langdurig
te trainen.

Mensen zeggen wel eens dat je iemand kan leren kennen aan zijn daden. Het
is goed om te beseffen dat het dan niet gaat om een éénmalige daad, maar om
volharding, het langdurig volhouden van een levenshouding. Als Julius Caesar
als een groot veldheer werd geëerd, was dat niet omdat hij één keer een grote
veldslag gewonnen had, maar omdat hij keer op keer liet zien dat zijn strategisch inzicht tot verschillende overwinningen leidde.
Het zich toe-eigenen van een bepaalde levenshouding gaat niet vanzelf. Daarvoor moet geoefend worden. De veertigdagentijd is zo een tijd van oefenen.
Vele mensen denken dat vasten veertig dagen minderen is, bijvoorbeeld op
het vlak van eten. Dat is op zich niet verkeerd, maar wat bereik je er mee als
je na die tijd gewoon verder blijft consumeren als voor de vastentijd? Voor
anderen is het een tijd van meer tijd voor God maken. Ook dat is zeker niet
verkeerd, maar hoe geloofwaardig ben je in Gods ogen als Hij na de vasten
geen deel meer van je leven mag uitmaken? Het is belangrijk dat we kunnen
groeien en die groei de rest van het jaar kunnen vasthouden.
Als er iemand is die heeft laten zien wat volharding werkelijk is, dan is het wel
Jezus. Door te sterven aan het kruis heeft Hij Zijn liefde laten zien tot het
uiterste toe. In Zijn verrijzenis heeft God laten zien dat geen enkele keuze voor
het leven ten dode opgeschreven is. Aan ons om samen met Hem verder te
blijven bouwen aan de voltooiing van Zijn droom: Gods koninkrijk.
De meditatiegroep wenst iedereen een zalig Pasen!
De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand bijeen om
19.45 u. U bent van harte welkom.
Christophe Janssens
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Kijken naar de kerk
Op dinsdag 12 maart organiseerde de werkgroep volwassenencatechese een
avond over het kerkgebouw. Even leek het er op dat een technisch defect roet
in het eten ging strooien, maar een technische engel zorgde er voor dat het
nieuw geïnstalleerde smartboard gebruikt
kon worden, en zo kregen de 17 aanwezigen zelfs een primeur! We openden de
avond met een tekst uit Handelingen 2.
Marlies Klooster legde aan de hand van
vele voorbeelden, zowel van onze kerk als
van andere kerken, uit hoe de vorm van
kerken ontstaan is. De nadruk lag daarbij
niet alleen op de architecturale ontwikkeling (van de Romeinse basilica tot de neogotiek), maar ook op hoe het kerkgebouw beeld wil zijn van de levende kerkgemeenschap en een hulp wil zijn in
het spirituele leven. Zo hebben kerken torens die naar boven wijzen om ons er
aan te herinneren dat er meer in het leven is dan het oppervlakkige. Dat geldt
niet alleen voor het uiterlijk van de kerk, maar ook voor de hele inrichting. Er
is veel te zien in een kerk, maar het belangrijkste is misschien wel dat we er
elkaar kunnen zien en een ander kunnen ontmoeten, en in de koelte en de rust misschien wel De
Ander. Na een korte pauze volgde nog een rondleiding in ons eigen kerkgebouw.
De aanwezigen reageerden enthousiast. Iemand
vroeg of er meer van dit soort avonden georganiseerd worden. Het antwoord is: ja. De volgende
avond zal plaatsvinden op 11 juni en zal gaan over
het sacrament van het doopsel. Meer informatie
volgt in de komende nummers van het Ignatiusnieuws.
Namens de werkgroep, Christophe Janssens
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Orgelconcerten
Het programma voor 2019 is:
 11 mei Bert van Stam, organist van de Maranathakerk te Den Haag.
 22 april Etienne Walhain, organist van de kathedraal van Tournai in
België.
 13 juli Bert den Hertog, concertorganist van de Elandstraatkerk
 3 augustus Pablo Marquez-Caraballo & Atsuko Takano, afkomstig uit
Valencia (Spanje).
 28 september Bert den Hertog
 15 december Bert den Hertog , orgel m.m.v. Capella Sine Nomine
o.l.v. André Vis.
Dit laatste concert staat in het teken van Kerstmis. Let op, dit concert is op
zondag !
De aanvang is steeds om 15:00 uur.
De toegang bedraagt € 10,- (incl. consumptie, tot 15 jaar gratis).
Locatie:
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Elandstraatkerk),
Elandstraat 194, 2513 GX – Den Haag
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Lijst inlever- en verschijningsdata van het Nieuwsbulletin
voor 2019
Kopij inleveren uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

donderdag 18 April
donderdag 16 Mei
donderdag 20 Juni
donderdag 22 Aug.
donderdag 19 Sept.
donderdag 17 Okt.
donderdag 21 Nov.

zondag 28 April
zondag 26 Mei
zondag 30 Juni
zondag 1 Sept.
zondag 29 sept.
zondag 27 Okt.
zondag 1 Dec.

5 - mei
6 - juni
7 - juli - augustus
8 - september
9 - oktober
10 - november
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 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.

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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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

Pastoraatgroep

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.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:
e-mail:
Misintenties:
Autovervoer:

Coenraad Vrouwenvelder
ledenadministratie.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
Tijdelijk: Coenraad Vrouwenvelder: c.vrouwenvelder@rkdenhaag.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

Collecteopbrengst
week datum

collecte

datum

collecte

8

21 februari

€ 26,05

24 februari

€ 320,05

9

27 februari

€ 17,45

3 maart

€ 212,54

10

6 maart

€ 51,12

10 maart

€ 278,17

11

13 maart

€ 22,70

17 maart

€ 285,94
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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) 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

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
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

