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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 u 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 Costastraat 46 Den Haag, 
telefoon 364 99 26 

 
2. of via : ignatius@rkdenhaag.nl 

onder vermelding van: “Bezorgen Ignatiusnieuws” 
 

LET OP! 
 

De kosten zijn  € 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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Nieuws vanuit de beheercommissie 
 

- Wij zien de goede resultaten van de werkzaamheden van de schoon-
maker. Het is al een stuk schoner en minder stoffig en dat is voor een 
ieder  prettiger om in te werken. Laten wij meehelpen en zelf ook onze 
werkplek schoonhouden. 

- Naar het bestuur hebben wij een voorstel gezonden voor een structu-
reel betere aanpak van de inrichting van de toiletten. 

- De pastoraatgroep en de beheercommissie hebben gezamenlijk beslo-
ten het niet gepast te vinden dat er  mensen over het priesterkoor lo-
pen. Op de treden zal een bordje geplaatst worden met de mededeling 
“niet betreden”. Dit zal voor iedereen gelden, behalve de dienst-
doende koster. 

- Om kosten te besparen heeft het bestuur het verzoek gedaan om min-
der gebruik te maken van kleurcopieen. Dit blijkt een kostbare aange-
legenheid. Ook wij gaan dus bekijken hoe we deze kosten zoveel mo-
gelijk kunnen beperken. Voor het Ignatius Nieuws betekent dat waar-
schijnlijk dat de omslag wel in kleur gedrukt zal worden en de inhoud 
zwart/wit zal zijn. 

- Twee leden van de  beheercommissie zijn op 18 juni naar de informa-
tieavond geweest waar de jaarrekening 2018 gepresenteerd werd en 
de begroting van 2019 werd besproken. 

- U ziet dat er – mogelijk voor u achter de schermen – veel te doen is. 
Dit alles in de verwachting dat voor ieder de taken duidelijk worden, 
wie voor wat het aanspreekpunt is en zo een goede werksfeer te cre-
ëren. 

 
Rest ons nog u allen een goede en zonnige vakantie toe te wensen. 
 

       Met vriendelijke groet, 
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius  
Ruud Wiegant (voorzitter) 
Yvonne Groenewegen (secretaris) 
Wim Niemantsverdriet (budgethouder) 
 

Heb je opmerkingen / suggesties laat het ons weten!  
beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 

mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
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IN MEMORIAM 

 

“Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de 

Schriften voor ons opende?” 

Dankbaar voor al het goede, dat hij van God en zijn naasten mocht ont-

vangen en na een leven, dat vooral gewijd was aan de gelovige of levens-

beschouwelijke ondersteuning van zijn medemensen, is meegetrokken 

van de Emmaüsgangers, Christus achterna, onze oud pastoor 

PATER CORNELIS ANTONIUS MARIA van HAASTEREN C.ss.R. 

Overleden op 12 juni 2019 

 

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 doopviering in onze kerk staat gepland op: 
 
Datum doopviering  Voorganger   Voorbereiding __ 
 
zondag 7 juli          13.30 uur PW M. Witteman  woensdag  26 juni 
  
 (onder voorbehoud) 

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

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Personalia 
 
Getrouwd 
 
Fennie Euwema en Richard Grul 
Els Bruynooghe en Christophe Janssens 
 
Overleden 
 
Lia Netten – Busselaar 
Pater Kees van Haasteren C.ss.R. 
 
Wij hebben op 16 juni onze Eerste Communie gedaan! 

 

 
 

Julia Amolrzejewka, Alicja Arendsz, Renée van Bokhoven, Eline Brinkman,  
Ky Evers, Kamil Fizipek, Sergius Ostalecka, Jadore Goudberg, Faëll Goudberg, 
Amelia Granda, Laura Janosz, Mikaela Kelly, Nicola Kondraciuk, Anaïs Loos, 
Kabinas Nagarasa, Nikodem Polak, Emily Rietmeijer, Laila Sowada 
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Eerste Communie en Vormsel in 2020 
 
Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen of gevormd 
worden? 
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden. 
Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf 
groep vier en voor het Vormsel is deelname mogelijk voor kinderen uit 
groep acht en de brugklas. 
 
De viering van de Eerste Communie is op 21 juni 2020. 
 
De informatie avond voor de ouders van de communicantjes is op dins-
dag 10 september om 20.00 uur in het Parochiecentrum, Da Costa-
straat 46. 
 
De voorbereiding start met een bijeenkomst voor ouders en kinderen na 
de Gezinsviering op zondag 15 september om 12.45 uur. 
 
 
Het Vormsel 
 
Ook deze voorbereiding start op zondag 15 september in de 
Paschaliskerk met een viering voor alle vormelingen en hun ouders. 
De Vormselviering is in februari, ook in de Paschaliskerk. 
 
De voorbereiding vindt plaats op twee locaties: 
Op woensdag van 19.15 uur – 20.30 uur in The Corner  
(bij de Paschaliskerk) 
Op zondag van 10.15. uur – 11.45 uur in de Jacobuskerk. 
 
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: 
Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of e-
mail: ignatius@rkdenhaag.nl  
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl . 
 
 
 
 
 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:m.witteman@rkdenhaag.nl
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Volwassenen catechese  op dinsdagavond 11 juni 
 

De avond was gepland vlak 
na Pinksteren. Daarom 
werd geopend met een 
tekst uit de Handelingen, 
over de bekering  en de 
doop van de Ethiopiër. 
En daarbij snijden we met-
een het thema van de 
avond aan: stilstaan bij het 

sacrament van de doop. 

 

Ron Fransen had hiervoor een uitvoerige presentatie gemaakt over de achter-
gronden en praktijk bij dit sacrament. Ook Bijbelse achtergronden kwamen 
aan de orde. 
Behalve de presentatie was er ook nog een 
kleine tentoonstelling ingericht. Jammer was, 
dat we slechts met acht personen aanwezig wa-
ren. Daarbij moeten we de vraag stellen of alle 
moeite nog in verhouding staat met de belang-
stelling. “Waar er twee of drie in Mijn naam 
aanwezig zijn, ben Ik in hun midden!” ; dat is ze-
ker waar, maar of we daarmee het doel berei-
ken om meer mensen méér over ons geloof te vertellen, is de vraag. Voor het 
najaar staan nog twee écht interessante thema’s op het programma:  Chris-
tophe Janssen zal stilstaan bij het sacrament van het huwelijk en Hugo Klooster 
bij de geschiedenis van de vroege Kerk; wat kunnen we daar heden ten dage 
van leren? Daarna zullen we tot een grondige evaluatie moeten komen. We 
hopen, dat de trouwe bezoekers willen blijven komen en er nog meer mensen 
meekomen! 

 

Namens de werkgroep,  
Marlies Klooster 
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Vakantie 
Tijdens de vakantie is onze kerk vaak leger…..veel mensen zijn een tijdje weg. 
Gaat dan ons geloof ook met vakantie? 
Ik zou zeggen van niet: door de vakantie kunnen we juist weer op Adem ko-
men! Dat is Gods Geest weer ruimte bieden in onszelf. En hoe doen we dat 
bijvoorbeeld: 
Door: 

- te genieten van Gods  schepping: de hoge bergen, de 
golven van de zee, kabbelende beekjes, mooie bloemen 
en insecten , de zon en de maan,  de vogels en de an-
dere dieren; kortom: de natuur doet ons ontzag hebben 
voor deze prachtige schepping en het bewustzijn bij-
brengen, dat we die goed moeten beheren; 

- ontmoeten van mensen, die we nog niet kenden, die andere talen spreken 
en andere gewoonten hebben; wat mooi hen te leren kennen en te weten, dat 
we zo God kunnen ontmoeten; 
-te lopen langs de wegen en over slecht-begaanbare pa-
den. Moe worden, blaren op de voeten…En dan toch 
doorlopen, verder komen. Van oudsher is de bedevaart 
een vorm van gebed.  Zo is lopen haast bidden, maar 
geen gebed zonder eind…; 

-te bewonderen van wat mensen gebouwd hebben; 
stenen in verband gebracht; vooral al die prachtige 
kerken en kathedralen, die we ’s zomers bezoeken 
kunnen en genieten van de kunst die daar te zien is. 
We komen er even tot rust; er is koelte en stilte; zo 
ontmoet je jezelf…zo ontmoet je God. 

We wensen iedereen toe, dat de vakantie die ruimte mag bieden; dat je weer 
kunt ademen en de H. Geest ervaart. Dan zal dat een aanmoediging zijn om in 
het nieuwe seizoen weer samen te komen in onze prachtige kerk, want ….we 
hebben elkaar wel een beetje gemist, toch? 
 
 Marlies Klooster                                                       
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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,  

 12:30 uur een Eucharistievering, 

 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 juli 2019 
Datum           Tijd Viering 
zo    7 juli     11:00   V. Wang SVD 
zo  14 juli     11:00   woord & communie, pw M. Witteman 
zo  21 juli     11:00   D. Langerhuizen 
zo  28 juli     11:00   P. de Ruiter SJ 
 
Vieringen augustus 2019 
Datum           Tijd             Viering 
zo    4 aug    11:00   D. Langerhuizen 
zo  11 aug    11:00   woord & communie, pw J. Eijken 
do 15 aug    11:00   J. Rivadeneira Aldás 
zo  18 aug    11:00   woord & communie Diaken H. van Zoelen 
zo  25 aug    11:00           P.de Ruiter SJ 

(Wijzigingen voorbehouden) 
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Intenties voor juli  
7 juli      Lia Netten-Busselaar 

              Pater C.A.M. van Haasteren C.ss.R. 

14 juli    Lia Netten-Busselaar 

              Pater C.A.M. van Haasteren C.ss.R. 

21 juli    Lia Netten-Busselaar 

              Pater C.A.M. van Haasteren C.ss.R. 

28 juli    Pater C.A.M. van Haasteren C.ss.R. 

Intenties voor augustus 

4 augustus Ben Hetem sr. 

 

Bedevaart Lourdes 

Beste Parochianen 
 
De bedevaart naar Lourdes, die dit jaar plaatsvindt van 18 t/m 26 september 
a.s. heeft als thema: ‘Gelukkig de armen, want voor jullie is het Koninkrijk van 
God.’ Het belooft een prachtige reis met de bus te worden. Zo zullen we de 
Kathedraal van Reims en het plaatsje Vézelay bezoeken, dat op een heuvel ligt 
en een monumentale basiliek herbergt. En natuurlijke alle inspirerende vierin-
gen in Lourdes meemaken. Ook bezoeken we Nevers, waar de Heilige Berna-
dette ligt en op de terugweg gaan we eerst Rocamadour bezoeken. Als slot 
hebben we een viering in de kathedraal van Chartres. Voor meer informatie 
kunt u altijd contact met mij opnemen. Er liggen folders achter in de kerkge-
bouwen. 
U gaat toch ook mee?? 
 
Werkgroep Bedevaarten 
Cisca van der Sluijs 
Langestede 83 
2543 VE Den Haag 
06 283 273 88 
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TAIZEVIERING 

De bron van het geloof 

 

“In ons gebed voltrekt zich een wederzijdse uitwisseling met God: Hij neemt 
zijn intrek bij ons door zijn heilige Geest, en Christus geeft zich aan ons in zijn 
woord en in de sacramenten. Op onze beurt kunnen wij alles wat er in ons leeft 
aan Hem toevertrouwen.” 

Frère Alois, Brief uit Cochabamba 

De Taizé diensten zijn in de Ignatiuskerk Elandstraat De volgende viering is op 
13 juli 2019 THEMA Het leven door de Geest 
Vanaf september weer elke 1e Zaterdag van de maand 

Van harte welkom,    Ton en Francoise Timmer 
Taizevieringen in Den Haag: 

Elke maandag om 19.30 Kapel Thomas Schwenckstraat. 
Elke 2e zaterdag om 19.30u  Koningskerk Bruinings Inghenhoesstraat 

Voorburg 
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Diaconale 

 

 
Wat doen wij vanuit de parochies tegen armoedebestrijding? 

 Wij geven individuele steun waar sociale voorzieningen ontoereikend 
zijn. 

 Wij geven adviezen over hulpverlening vanuit de gemeente of andere 
instanties 

 We steunen collectieve initiatieven zoals Schuld-Hulpmaatje, de voed-
selbank en inloophuizen. 

 We geven informatie over kindervakantiekampen die georganiseerd 
worden vanuit de kerken of het bisdom. Indien nodig geven wij daar-
voor een financiële ondersteuning. 

Steun de PCI 
Uw hulp is altijd welkom en wordt aan de armen besteed. Het rekeningnum-
mer van de werkgroep Diaconie is NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignati-
usparochie.  
Een bijdrage via de collectebussen achter in de kerk is ook welkom.  
 

 

Nieuws van de meditatiegroep 
 
Deze maand omwille van blije omstandigheden geen uitgebreid bericht van de 
meditatiegroep, behalve dan dat zoals steeds in de zomer geen meditatie is in 
augustus, maar wel in de maand juli.  In september gaan we weer verder.  Ie-
dereen is welkom iedere eerste woensdag van de maand, om 19.45u na de 
vesper.   De meditatiegroep wenst eenieder een inspirerende vakantie toe! 
 
Christophe Janssens   
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Openstellen kerk 
 
In nummer 4 van de Nieuwsbrief van het bisdom ’s Hertogenbosch heeft bis-
schop mgr dr. Gerard de Korte een artikel geschreven over o.a. het iedere dag 
openstellen van de kerk. Sinds april 2019 is onze geloofsgemeenschap daar-
mee gestart. Er hebben zich 14 vrijwilligers aangemeld. Ik hoop naar tevreden-
heid van de bezoekers van de kerk. Nieuwe gastvrouwen of gastheren, die een 
dagdeel, eventueel 1 keer per 14 dagen of als reserve de kerk willen openstel-
len van maandag tot en met zaterdag 10-12 uur en van 14-16.30 uur zijn echter 
nog van harte welkom. Er is per 1 juni een vacature op de maandagmiddag. 
Meldt u aan bij een lid van de beheercommissie, pastoraatsgroep, koster Ber-
tus of ondergetekende. 
Hierna volgt een gedeelte van het artikel van bisschop Gerard de Korte. 
“Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot graf. Ook de 
katholieken die de zondagse liturgie niet meer meevieren en moeite hebben 
met de ethische opvattingen van de Kerk, wonen als het ware in dit katholieke 
milieu. Zij denken veeleer in termen van wij dan ik; vinden gemeenschapszin 
en solidariteit belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel binnen om een 
kaarsje te branden bij Maria. Zo hebben zij toch een lijntje naar de hemel. 
Tegen die achtergrond vond ik in een recent artikel van de hand van professor 
Paul van Geest belangwekkende gedachten. Hij woont in Zuid Holland, om pre-
cies te zijn in Berkel Rodenrijs en constateert dat ook daar, zoals in bijna alle 
dorpen en steden, het zondagse kerkbezoek flink is afgenomen. Uit de nieuwe 
wijken die er zijn  gebouwd, komen nauwelijks mensen naar de zondagse ere-
dienst. Tegelijkertijd houdt de hoogleraar een pleidooi om niet alleen naar het 
bezoek op zondag te kijken en vooral om onze kerkgebouwen iedere dag open 
te stellen. In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms 
kort, soms lang het huis van God binnen om er te bidden,  te mediteren of 
zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak branden zij een 
kaarsje bij Maria of een andere heilige. In kerken die dagelijks open zijn, komen 
veel mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan. Onze kerken blijken be-
langrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en soms gehuild kan worden. 
Van Geest eindigt met de hoop dat de afzonderlijk biddende mensen een 
nieuwe gemeenschap zullen vormen en zich verantwoordelijk zullen voelen 
voor het voortbestaan van het kerkgebouw” einde citaat. 
 

Coen Mann (coördinator openstellen kerk) 
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Bertus Schmitz | Foto: Carolien Paasman 

open de poort 

‘Ook aparte figuren zijn kinderen van God, dus laat ze maar 
binnenkomen’ 
 
Wie zijn ze, de mensen die letterlijk de kerkdeuren voor 
ons openen? In het zesde deel van deze serie Bertus 
Schmitz, die in maart 2020 zestig jaar koster van de 
Haagse 'Elandkerk' hoopt te zijn. Hij biedt daar met een 
groep vrijwilligers dagelijks koffie, thee en een luisterend  
oor aan wie dat nodig heeft.  

PASPOORT 
Naam: Bertus Schmitz 
Leeftijd:76jaar 
Functie: koster en gastheer 
Kerk: Onze-Lieve-Vrouw, Onbevlekt Ontvangen (‘Elandkerk’) 
Adres: Elandstraat 194, Den Haag 
Geloofsgemeenschap: 
Heilige Ignatius van Loyola 
Parochie: Maria Sterre der Zee 
Bisdom: Rotterdam 
Een afspraak maken met Bertus Schmitz is niet nodig. Hij is zeven da-
gen per week in de kerk, op werkdagen van 10.00 tot 13.30 uur en van 
14.00 tot 16.30. Als je eerder of later bent, moet je aanbellen op zijn 
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huisadres, aan de andere kant van de weg. Dan steekt hij wel even 
over om de kerkdeur open te doen.  

EEN PRACHTIGE TIJD 
Een man met een blauwe vlinderdas zet tegen half twee een groot 
schoolbord buiten: ‘Kerk open voor bezichtiging, gebed, kaarsje bran-
den’. Met een stevig tempo loopt hij de kerk door, naar de zijbeuk die 
is ingericht als inloophuis. Het is midden in de meimaand, hij is druk 
met het klaarmaken van flesjes wijwater. Zou dat Bertus Schmitz zijn? 
“Jazeker, ga maar zitten”, en weg is-ie weer. Met een paar thermos-
kannen koffie en thee komt hij even later terug om in vriendelijke 
Haags te vertellen hoe hij op deze plek terecht is gekomen. “Ik deed op 
school niet zo veel meer. Mijn vader wilde voorkomen dat ik een eeu-
wige student zou worden en dus moest ik gaan werken. Ik kon aan het 
werk bij de jezuïeten in het klooster dat vroeger achter de kerk stond, 
als assistent van een broeder. Toen kwamen er in deze kerk elke zon-
dag nog drieduizend mensen en hadden we achttien paters en een 
pastoor. Dit was de kerk van de kruideniers en de middenstand in het 
Zeeheldenkwartier, voor hen was er elke dag om half zeven ’s ochtend 
een heilige Mis. Een prachtige tijd was dat.” 
DE KINDEREN 
Een vrouw met lang, zwart haar en vuurrood geverfde lippen komt er 
bij zitten. Schmitz informeert naar het welzijn van haar zoon en 
schenkt koffie voor haar in voordat hij verder vertelt. Toen hij zijn toe-
komstige vrouw ontmoette, mocht hij een woning naast het klooster 
betrekken. Hij trouwde in de Elandkerk en hun vijf kinderen groeiden 
er op. “Alle kinderen zaten in het zangkoor en waren acoliet”, vertelt 
hij trots. “Mijn inmiddels overleden vrouw en ik deden er alles aan om 
de kinderen in de kerk te krijgen. We hebben een speelhoek in de kerk. 
De Grote Baas zegt: laat de kinderen tot Me komen en niet: ga de kerk 
maar uit.” Er komt nog een vrouw aan de tafel zitten. De eerste vrouw 
haalt een broodtrommel vol macaroni uit haar tas. De tweede eet de 
helft van de koude pasta met de bijgeleverde plastic vork op en laat 
weten dat ze de rest vanavond warm maakt voor haar man. Toen het 
klooster verkocht werd, vond Schmitz werk bij de gemeente. Tot zijn 
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pensioen was hij conciërge op een school. Hij verhuisde van achter 
naar voor het gebouw, maar bleef koster en klusjesman van de kerk. 
Die werd in 1995 Rijksmonument en Schmitz kreeg een pauselijke on-
derscheiding voor het vele werk dat hij destijds verzette rond de res-
tauratie. In 2012 kreeg hij een koninklijke onderscheiding als voor het 
organiseren van de dagelijkse openstelling van de kerk, waar nog altijd 
veel mensen gebruik van maken. 
GASTVRIJ ZIJN 
Meer mensen lopen de kerk in. De een steekt een kaars op, een ander 
schrijft 
iets in het intentieboek. Een volgende komt voor de gratis koffie en 
neemt de 
volle beker direct mee naar buiten. Rustig verder praten gaat beter tij-
dens een rondleiding. Schmitz vertelt dat hij na zijn pensionering een 
deel van het werk op zich nam dat de pastoor vroeger deed. “Toen ik 
jong was, hielp de pastoor overal waar armoede was. Een huisuitzet-
ting? De pastoor regelde wel wat, die had overal mensen voor. We 
hebben nu een geweldige pastoor, maar die kan niet alles alleen. En bij 
de Parochiële Caritasinstelling moet je het van tevoren aanvragen als 
je hulp nodig hebt. Dus zijn wij er; vrijwilligers die de kerk openhou-
den, zorgen voor koffie, thee en aandacht en als het nodig is bijsprin-
gen bij andere noden. De Kerk moet gastvrij zijn, ook voor aparte figu-
ren. We zijn nu eenmaal allemaal kinderen van God, dus laat ze maar 
binnenkomen.’’ 
LANGS ELKAAR HEEN 
In de kerk komen dagelijks mensen uit de GGZ-instelling Parnassia, 
dak- en thuislozen en mensen die gewoon behoefte hebben aan een 
praatje. “Vroeger informeerde de pastoor hoe het ging als de gordij-
nen dicht bleven bij opoe, nu leven we langs elkaar heen. Het is de 
taak van de Kerk om huilende mensen weer te laten lachen.” ^  

 
DOOR CAROLIEN PAASMAN 
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Orgelconcerten 
 
Het programma voor 2019 is: 

 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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VERSLAG PINKSTERFIETSTOCHT 2019 
 

Een geluksdag met zijn dertienen 
Al enkele tientallen jaren is er de traditie in onze parochie om op 

Pinkstermaandag een fietstocht te ondernemen. Zo ook dit jaar. 11 juni 
klonken om half elf de kerkklokken en gingen we op stap. Dit jaar voerde de 

route naar Delft en het prachtige Delftse Hout. 
De tocht was uitgezet door Liesbeth Schaar, Cora de neef, Nelly vd Kooij, 

Theo Janssen en Ingrid van den Goorbergh. Behalve door deze club van vijf 
werd de tocht uitgezeten door Barbara, Steven, Coenraad, Liliana, 

Alexander, Angélique en Frans. We waren dus met zijn dertienen. Maar het 
werd een gelukkige dag. 

Je maakte weer eens kennis met je medeparochianen. Samen genoten we 
volop van het prachtige Nederlandse landschap, dat je iedere keer weer 

voor verrassingen stelde. De weergoden waren ons goed gezind. Dagenlang 
was er voor deze dag  storm en regen voorspeld, maar pas op het laatste 
stukje van de terugweg werden de hemelsluizen open gezet, - zodat we 

even konden voelen hoe het ook geweest had kunnen zijn. 
Met opnieuw kerkklokken en met applaus van onze supporters (Trees Krans, 
Els, Judith en nog enkelen)  werden we welkom geheten.  Natuurlijk zorgde  
Bertus weer op zijn eigen onnavolgbare wijze voor de catering en voor de 

gezelligheid. Ook gaat onze hulde uit naar Coenraad die in een Delfts 
restaurant al onze drankjes voor zijn rekening nam. 

Met zijn dertienen op stap – een dag vol geluk! 
 
 
 

 

Broeder Frans Wils  
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“Zomer-Tijd voor de Ziel” 
 
Onder dit motto organiseert RK-parochie Maria Sterre der Zee deze zomer een 
reeks van 4 oecumenische wandelingen, door de natuur en langs de randen 
van de stad. Zomer is de tijd bij uitstek om even op adem te komen en bij te 
tanken, oftewel op ontspannen wijze inspiratie op te doen. Ook in Den Haag.  
Wanneer veel stadsgenoten de stad verlaten voor vakantiereisjes, wanneer 
alle dagjesmensen samenklonteren op de smalle zandstrook tussen land en 
zee of op de terrasjes hartje centrum, trekken wíj de stevige wandelschoenen 
aan.  
 
In 4 rond-wandelingen doen we Ockenburg en Madestein aan, evenals West-
broekpark met St Petrusbanden en Scheveningse bosjes, Meijendel met de 
Waalsdorpervlakte en het Haagse bos met Marlot/Clingendael.  
Op iedere wandeling vindt een ontmoeting plaats met een inspirerende gast-
spreker (m/v), die maatschappelijk actief is d.m.v. een bijzondere activiteit of 
op een bijzondere plek en dat op bevlogen wijze doet. Deze gast zal een per-
soonlijk verhaal vertellen over haar/zijn vrijwillige inzet voor de samenleving 
en uitnodigen tot overdenking. We hebben 4 interessante sprekers (m/v) in 
petto. De wandelingen eindigen met een ‘picknick’ (zelf meenemen) in de bui-
tenlucht - bij regen in een uitspanning. 
 
Wandelt en doet u mee?  
En wie weet, mogen we aan het eind van de rit constateren dat gezamenlijke 
inzet en fijne gesprekken  verrassing, ontspanning en bezinning hebben ge-
bracht. Als een zacht briesje op een heerlijke zomerochtend. 
 
Praktische informatie 
Wanneer: 24 juli, 31 juli, 7 augustus en 14 augustus. 
Tijdstip: Woensdagochtend. Aanvang 9.30 uur. Officiële afsluiting rond 12.30 
uur. Er is alle ruimte voor deelnemers naar believen langer na te praten. 
Organisatie: Jan Eijken vanuit het pastoraal team met enkele parochianen. 
Nadere informatie: secretariaat van H. Antonius Abt, 070-354 1742. 
Wandel-fitheid vereist. 
Opgave verplicht: per email  antoniusabt@rkdenhaag.nl  
 
Een week voor de wandeling wordt de laatste informatie over startpunt, route 
en gastspreker gemaild. 

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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voor 2019 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

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 naam uiterlijk op de desbetref-

fende 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 Ignatiusnieuws) 
 
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 
 
Ruud Wiegant  : Voorzitter  r.wiegant@rkdenhaag.nl 
Yvonne Groenewegen  : Secretaris  y.groenewegen@rkdenhaag.nl 
Wim Niemantsverdriet : 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:  Coenraad Vrouwenvelder   
e-mail:   ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 
Misintenties:  opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie 

of Trees Krans:   ignatius@rkdenhaag.nl 
Autovervoer:  Rita van Santen   070 364 33 78 
 
Zieken- en Ouderengroep:  Angelique de Groot 070 325 25 87 
 
Aanvraag doopbewijzen:  
Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs,  
of telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur  
of via het parochiecentrum / secretariaat 
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:Beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
file:///G:/Nieuws/2019/Nieuws%202019-05%20Mei/r.wiegant@rkdenhaag.nl
file:///G:/Nieuws/2019/Nieuws%202019-05%20Mei/y.groenewegen@rkdenhaag.nl
file:///G:/Nieuws/2019/Nieuws%202019-05%20Mei/w.niemantsverdriet@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:ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag
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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 070 364 99 26  
 
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 

19    8 mei €   0,00 12 mei €  0,00 

20  15 mei €   0,00 19 mei €  0,00 

21  22 mei €   0,00 26 mei €  0,00 

22  29 mei €   0,00 30 mei €  0,00 

22    2 juni €   0,00  €  0,00  

23    5 juni €   0,00   9 juni €  0,00 

24  12 juni €   0,00 16 juni €  0,00 

 

 

mailto:tjintjia@ziggo.nl
file:///D:/PAROCHIE/NIEUWS/2019/Nieuws%202019-04%20April/c.vrouwenvelder@rkdenhaag.nl
file:///D:/PAROCHIE/NIEUWS/2019/Nieuws%202019-04%20April/c.vrouwenvelder@rkdenhaag.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 
Diaken H. van Zoelen                   h.vanzoelen@rkdenhaag.nl        070 820 92 83 
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:h.vanzoelen@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

