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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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Nieuws vanuit de beheercommissie
Vanaf 1 april j.l. zijn we als beheercommissie met frisse moed van start gegaan
in onze geloofsgemeenschap. Allereerst willen we Dolf van der Sluijs bedanken
voor al het werk dat hij verricht heeft in de afgelopen maanden binnen de beheercommissie. We voelen ons welkom geheten en hebben de afgelopen weken een start gemaakt met een inventarisatie van de organisatie waar wij als
beheercommissie voor verantwoordelijk zijn. Deze inventarisatie zal nog wel
enige maanden in beslag nemen. Er is genoeg werk aan de winkel. Aangezien
wij het belangrijk vinden dat de beheercommissie uit minimaal drie personen
bestaat, zijn we op zoek gegaan naar een budgethouder die we gevonden hebben in de persoon van Wim Niemantsverdriet.
Bij de inventarisatie hebben we gesproken met de pastoraatgroep en de kernvrijwilligers waarbij gebleken is dat een aantal zaken niet goed op de rails staan
en dat de afgelopen periode niet altijd even makkelijk is geweest. Er is behoefte aan goede structuur en communicatie binnen alle geledingen van onze
geloofsgemeenschap. Wij gaan onze uiterste best doen om dit te realiseren
maar wij kunnen dat niet alleen. Alle vrijwilligers kunnen hieraan hun steentje
bijdragen. Laten we met elkaar praten en niet over elkaar.
Binnen de geloofsgemeenschap zijn tal van werkgroepen actief die allen voorzien zijn van een contactpersoon. Communicatie verloopt via deze contactpersonen en zij zijn weer verantwoordelijk voor de juiste informatie naar de achterban. In het Ignatiusnieuws van juni a.s. zal een lijst opgenomen worden over
de werkgroepen, hun contactpersonen en het mailadres waarop ze te bereiken
zijn.
Regelmatig hebben pastoraatgroep en beheercommissie overleg om elkaar op
de hoogte te houden en zaken te bespreken die aan elkaar gelinkt zijn.
Wij staan voor een rechtvaardig, transparant en eerlijk beleid waarin al onze
vrijwilligers zich prettig voelen met het uiteindelijke doel om onze geloofsgemeenschap verder uit te bouwen. Soms dienen afspraken vanuit het verleden
tegen het licht te worden gehouden en opnieuw beoordeeld. We begrijpen
heel goed dat dit soms lastige vraagstukken zijn, maar als beheercommissie
lopen we er niet voor weg. Ook hierin is communicatie heel belangrijk en feedback vanuit onze vrijwilligers is van essentieel belang. Dus zijn zaken niet duidelijk of heb je opmerkingen / suggesties; laat het ons weten!
beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
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Alle vrijwilligers dragen hun steentje bij om onze geloofsgemeenschap op te
bouwen. We hopen dat wij nog in lengte van jaren op deze pijlers mogen bouwen……Dank daarvoor!
Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet pastorale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wil je een keer aanschuiven om
je vragen, opmerkingen en suggesties te bespreken?
Je bent het eerste half uur van harte welkom! In verband met onze agenda:
laat dit wel van tevoren even weten.
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius
Ruud Wiegant (voorzitter)
Yvonne Groenewegen (secretaris)
Wim Niemantsverdriet (budgethouder)

Kinderen
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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Personalia
Gedoopt
Xelast Marchena
Anna Starink
Hubert Stolarczyk
Alysha Coffy

Overleden
Leen Eckhardt

Kerk is kapot…
Dat bleef onze kleinzoon van drie dinsdag 16 april maar vertellen tegen ieder,
die het horen wilde…Hij was zeer ontdaan over de helse vlammen, die de
Notre Dame voor een groot deel in de as
legden. En wie niet? Kippenvel en koude
rillingen…tranen…Ook bij mij.
Voor Parijs, voor Frankrijk was dit in deze lijdensweek een gevoelige, pijnlijke catastrofe. En
heel Europa leed met de Fransen mee, want één
van de belangrijkste symbolen van het christelijk
Europa dreigde ten onder te gaan. De kathedraal van Onze Lieve Vrouw, die ons met de Middeleeuwen verbond, was in de ziel geraakt,
kunstschatten, eeuwen lang verzameld door gelovigen, gingen verloren. De richtingwijzer naar
de hemel zeeg ineen en viel ter helle. Het angelus kon niet meer klinken.
Katholiek Frankrijk was dakloos geworden en toen de camera’s naar binnen
gluurden, zag je de verkoolde puinhopen.
En hoe is het met het christendom in Europa? Is dat ook ineen gestort? Hebben
we het nog alleen over de relicten uit de
Middeleeuwen? Zijn we het zicht op de
hemel ook kwijt?
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Maar dan: midden in die smeulende
rommel, straalde het kruis. De muren
staan nog overeind! (Met veel dank aan
de slimme brandweermensen. Red.)
De Parijse katholieken, die samen elkaar
moed inzongen, samen de rozenkrans
baden en op de knieën gingen. Ook zij
blijven overeind. Het wordt Pasen na de
lijdensweek: de wederopstanding. Christus is verrezen en ook de Notre Dame zal verrijzen. Dat we mogen bidden voor
de wederopstanding van de Kerk in Europa. De Kerk is NIET kapot!
Marlies Klooster

Aankondiging volwassenencatechese…
De werkgroep volwassenen-catechese heeft opnieuw een
mooi programma samengesteld om u een interessante avond
te bezorgen. Deze keer zullen we nader ingaan op de betekenis en de rituelen en symbolen van het sacrament van het
H. Doopsel. De meesten van ons zullen zich van hun eigen
doop niets meer herinneren, omdat we nog klein waren…soms nog maar net geboren. Maar misschien weet u nog wel, hoe uw
kinderen of kleinkinderen werden gedoopt. Wat komt daar allemaal bij kijken,
voor het zo ver is? Welke voorbereiding gaat daar aan vooraf en hoe is de praktijk daarvan in onze eigen kerk?
Het belooft weer een mooie en leerzame avond te worden, die verdieping zal brengen. Houd u daarom de datum van 11 juni in het vizier! We beginnen dan om
20.00 uur in de bovenzaal. Welkom!
Namens de werkgroep volwassenen-catechese,
Marlies Klooster
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Diaconale

Bermhartigheid blijft nodig in een welvarend Nederland
Het gaat goed met Nederland hoor je regelmatig terugkomen in het nieuws.
Minder werklozen, er is meer werk te besteden en er zijn kansen genoeg om
een goed inkomen te kunnen hebben. Ons land staat nu op plek veertien van
de rijkste landen ter wereld. Maar toch…. er bestaan gaarkeukens voor mensen die niet rond kunnen komen. De inzameling voor de voedselbank blijft nog
steeds nodig, omdat veel mensen daar voor een gezonde maaltijd afhankelijk
van zijn. Nee, armoede bestaat wel degelijk. Volgens het Nibud behoort 4%
van de bevolking tot de groep die onvoldoende inkomen heeft om te besteden
aan voeding, huur, energie, e.d. Het risico om in armoede terecht te komen is
hoog voor mensen met een minimum loon of een uitkering.
Als de samenleving tekort schiet, moeten kerken de armen bijstaan. Het is een
christenplicht om te zorgen voor mensen die niet of moeizaam terecht kunnen
bij instanties. We kunnen ook zeggen dat we als Kerk onze barmhartigheid tonen. Barmhartigheid; ook wel alledaagse goedheid genoemd. We kunnen niet
onverschillig toekijken naar mensen in nood zonder onze hulp aan te bieden.
De diaconie probeert die hulp vanuit de kerken te organiseren. De PCI wil de
zorg voor onze naasten gestalte geven. We helpen mensen als ze de eindjes
niet meer aan elkaar kunnen knopen. Als armoede dreigt, of al een feit is. Soms
kunnen we doorverwijzen, maar meestal zijn we om hun lot begaan en proberen de mensen niet met lege handen weg te sturen. Om dit te kunnen blijven
doen, vragen we wel uw financiële hulp.
Help ons via de collectebussen achter in de kerk of maak een gift over op girorekening NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie.
Om dit niet te vergeten kunt u maandelijks via uw bank automatisch een klein
bedrag overmaken.
Wilt u uw gift aftrekbaar maken van de belasting? Dat kan. De PCI is een erkende ANBI stichting. Meer informatie hierover kunnen we u op verzoek geven. Verderop leest u hoe u in contact kunt komen met de PCI.
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Boekenmarkt
Een andere vorm van inkomsten
verkrijgt de PCI door de verkoop
van 2e handsboeken.
Op Bevrijdingsdag 5 mei na de zondagsviering kunt u weer terecht
voor de aanschaf van mooie boeken, zowel voor jong als oud. Kom
eens kijken. Voor een luttel bedrag neemt u een paar mooie boeken mee voor
uzelf of een ander. Door uw aankoop steunt u de caritas in de parochie.
Vul de voedselmand
Denkt u ook wel eens aan de wekelijkse inzameling voor de voedselbank? We
brengen iedere zondag ongeveer een mand vol naar het altaar om later af te
dragen aan de voedselbank. We zijn blij met al die producten. Toch willen we
een beroep op u doen om meer noodzakelijke voedselproducten te doneren
in plaats van allerlei versnaperingen. Als je werkelijk te weinig
voedsel hebt, ben je gebaat bij gezonde producten, zoals maaltijdsoepen, groente in blik of pot,
rijst, jam, ontbijtkoek, frisdrank,
enz. Soms koopt u in de supermarkt het 2e product voor de
halve prijs. Is dit niet een goed
idee om dit product te doneren
aan de voedselbank? U helpt toch ook weer mee?
Vragen aan de PCI
Vrijwel elke zondag kunt u na de viering contact opnemen met de PCI voor uw
vragen of inlichtingen. We zijn ook per e-mail bereikbaar. Ons e-mailadres
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Spreuk
Wie rijk is en veel wenst, is arm.
Wie arm is en weinig wenst, is rijk.
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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 mei 2019
Datum
Tijd
zo 5 mei
zo 12 mei

11:00
11:00

zo 19 mei
zo 26 mei
do 30 mei

11:00
11:00
11:00

Viering
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)

Intenties voor april
5 mei : Leen Eckhardt
12 mei : Riek Bom – Lijesen
Floor Bom
19 mei : Riek Bom – Lijesen
Floor Bom
30 mei : Jan en Auguste Juffermans - Habernig
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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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Werkgroep gastvrouwen en gastheren gestart
Op 1 april is de nieuwe werkgroep gastvrouwen en -heren gestart met het assisteren van onze koster Bertus bij het openhouden op doordeweekse dagen
van onze kerk. Ondergetekende, coördinator van de werkgroep, maar ook het
bestuur, is heel blij dat vrijwilligers zich hebben opgegeven om ‘s morgens van
10 – 12 uur en ’s middags van 14 – 16.30 uur te assisteren met het openhouden
van onze Ignatiuskerk. Alle dagdelen hebben nu een invulling gekregen. Daarvoor hebben zich 14 vrijwilligers aangemeld.
Om op de middagen niet 2,5 uur maar ca 1,5 uur aanwezig te zijn zouden wij
nog enkele vrijwilligers kunnen gebruiken. Dan zou een schema van 14 - 15.30
uur en van 15 – 16.30 uur gemaakt kunnen worden.
Geef u daarvoor op bij Coen Mann als u ’s middags ca 1,5 uur gastvrouw of
gastheer wilt zijn.
Coen Mann (06-4045 2620)

Nieuws van de meditatiegroep
Recent kon je in het filmhuis gaan kijken naar de film “Another day of life” over
de lotgevallen van de legendarische Poolse oorlogsjournalist Ryszard Kapuscinski in het Angola van tijdens de onafhankelijkheidsoorlog begin jaren ’70.
Het bijzondere aan deze film is dat stukjes tekenfilm (echte beelden uit die tijd
zijn schaars) worden afgewisseld met interviews met mensen die Kapuscinski
toen gekend hebben. Meer nog dan Kapuscinski zijn zij de echte helden van
het verhaal. Door hun tussenkomst weet je dat je niet naar fictie zit te kijken,
maar naar dingen die mensen echt meegemaakt hebben. Of het echt zo gelopen is, is van minder belang: zij hebben het zo gevoeld. En misschien is de film
daarom meer waarachtig dan koele statistieken die later over de oorlog in An-
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gola zijn verschenen. Aan de hand van hun getuigenissen hoor je hun verlangens en dromen van vroeger. Heel indrukwekkend is het getuigenis van een
Angolese journalist. Op een gegeven moment zegt hij: “Wij (de linkse rebellen)
hadden de onafhankelijkheidsoorlog gewonnen. Maar in de lange burgeroorlog die daarop volgde verloren we al onze idealen. Waar is nu die gelijkwaardige samenleving? Waar zijn mijn broeders zonder honger?” De desillusie in
zijn ogen sprak boekdelen.
Wellicht keken de leerlingen op weg naar Emmaus net zo droevig uit hun ogen.
We moeten niet vergeten, de evangeliën zijn geschreven jaren na Jezus’ dood.
Wat bleef er toen nog over van het vuur van het eerste uur? Hadden ze niet
de verkeerde kant gekozen door Jezus te blijven volgen? Wat leverde het hun
nog op om op die weg door te gaan, behalve dan dat ze hun eigen leven in
gevaar brachten: er waren immers extremisten die niets liever wilden dan de
laatste restjes van die verfoeilijke sekte uitroeien. Nee, dan nog liever terug
naar waar het ooit begon: het saaie maar veilige (vissers-)leven, aan de oevers
van de zee (in de Bijbel het machtsgebied van de dood).
En dan gebeurt het onverwachte. Iemand gaat met hen mee. Hij luistert naar
hen. Een hele tocht lang. Hij rust met hen uit en geeft hen levend voedsel. En
dan gebeurt het wonder: zij zien terug zin in hun bestaan en keren terug op
hun stappen. Terug naar het centrum van het leven, Jeruzalem. Die plaats is
niet zonder gevaar, maar het is de plaats waar ze thuishoren. De plaats waar
ze kunnen zijn wie ze echt willen en mogen zijn. De plaats waartoe ze zich
geroepen voelen.
Ook ons kan het overkomen dat we in zak en as zitten en ons afvragen waarvoor al ons zwoegen nu wel goed was geweest. Het is goed om dan te weten
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dat er Iemand is die met ons gaat, met heel veel liefde naar ons luistert en ons
levend voedsel aanreikt.
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand om
19.45u, na het avondgebed.

Persoonlijk bericht

(foto: Irina Zhelnina)
Verleden jaar kon u meemaken hoe één van de lectoren een wel heel bijzonder
engagement vroeg aan zijn vriendin. U heeft er even op moeten wachten,
maar binnenkort is het zover. Els Bruynooghe en Christophe Janssens geven
elkaar hun ja-woord op zaterdag 8 juni om 13.30u in onze kerk. Wij hopen dat
u er bij kan zijn. Tot dan!
Els en Christophe
PS. Uw aanwezigheid is het grootste geschenk. Als u toch iets wilt schenken,
dan willen we u graag het Straatpastoraat Den Haag aanbevelen
(IBAN: NL73 INGB 0005 1614 46 t.n.v. Stichting Straatpastoraat Den Haag.).
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Gedicht
De mens op aarde.
Een mens op aarde te zijn,
Is eens voorgoed geboren te zijn,
Is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
Is leven van de wind.
De bomen hebben wortels,
De bomen mogen stevig staan.
Maar de mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
Maar mensen gaan voorbij.
De vossen hebben holen
De mensen weten heg noch steg
Zijn altijd naar hun huis onderweg
De vossen hebben holen
Maar wie is onze weg?
De mensen hebben zorgen
Het brood is duur, het lichaam zwaar
En wij verslijten aan elkaar
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
Een mens te zijn op aarde
Is pijnlijk begenadigd zijn
En zoeken, nooit verzadigd zijn.
Is rusten in de aarde
Als alles is volbracht.
Hoe zullen wij volbrengen
Wat door de eeuwen duren moet
Een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
Tot alles is voltooid.
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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 20 Juni
Donderdag 22 Aug.
Donderdag 19 Sept.
Donderdag 17 Okt.
Donderdag 21 Nov.

Zondag 30 Juni
Zondag 1 Sept.
Zondag 29 sept.
Zondag 27 Okt.
Zondag 1 Dec.

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:

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl

Ruud Wiegant
Yvonne Groenewegen
Wim Niemantsverdriet

: Voorzitter
r.wiegant@rkdenhaag.nl
: Secretaris
y.groenewegen@rkdenhaag.nl
: Budgethouder w.niemantsverdriet@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:
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
12
13
14
15

datum
20 maart
27 maart
3 april
10 april

collecte
€ 19,85
€ 37,55
€ 20,10
€ 25,90

datum
24 maart
31 maart
7 april
14 april

collecte
€ 335,70
€ 277,15
€ 328,€ 355,25
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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

