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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/


 3 

Inhoud 
Kinderen ............................................................................................................ 4 
Doopvieringen ................................................................................................... 4 
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen. ...................................... 4 
Personalia .......................................................................................................... 4 
Eerste Communie en Vormsel in 2020.............................................................. 5 
Het Vormsel ...................................................................................................... 5 
franciscus en de dieren ..................................................................................... 6 
Akathistos ter ere van maria ............................................................................. 7 
Toelichting akathistos ter ere van Maria .......................................................... 8 
Mededeling van uit de Parochie. ...................................................................... 9 
Activiteiten in de wijk van onze geloofsgemeenschap ..................................... 9 
Haagse Geloofs- en Ontmoetingsdag ............................................................... 9 
Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen .............................. 10 
Intenties voor oktober .................................................................................... 10 
Bedevaart Banneux ......................................................................................... 11 
Taizé van nu naar de toekomst ....................................................................... 12 
Diaconale......................................................................................................... 13 
Nieuws van de meditatiegroep ....................................................................... 14 
Het Oranjehotel .............................................................................................. 15 
orgelconcerten ................................................................................................ 16 
Kopij overzicht voor 2019 ............................................................................... 17 
Parochie-informatie ........................................................................................ 18 
Collecteopbrengst ........................................................................................... 19 
Spreken met een pastor .................................................................................. 20 
 

  

 

 

 

 

 

file:///N:/Nieuws%202019-09%20oktober.docx%23_Toc20986337
file:///N:/Nieuws%202019-09%20oktober.docx%23_Toc20986344


 

 

4 

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 10 nov.      13.30 uur PW M. Witteman  woensdag  16 okt. 
 
 (onder voorbehoud) 

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

 

Personalia 
 
Gedoopt 
 
Rosalie Napolitano 
 
Getrouwd 
 
 
Overleden 
 

 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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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. 
 
 

Het Vormsel 
 
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 de eerste en derde zondag van 10.15. uur – 11.45 uur in de Jaco-
buskerk. 
 
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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Franciscus en de dieren 
 
Zondag 6 oktober is er ’s middags een viering rond Franciscus – Dierendag. 
 
Op 4 oktober vieren we in de kerk het feest van Franciscus. 
Franciscus was iemand die veel van God hield en van de mensen. 
Maar hij hield ook veel van de dieren. Hij kon zelfs met ze praten! 
Omdat Franciscus zo’n grote dierenvriend was, is de dag waarop hij stierf uit-
geroepen tot Werelddierendag. 
Die dag worden de dieren net iets meer verwend dan anders. 
Over Franciscus worden veel verhalen verteld. 
In de viering van 6 oktober gaan we naar die verhalen luisteren. 
En we bedanken God voor alle dieren: 
voor de gezelligheid die we van dieren ervaren, 
voor het mooie fluiten van de vogels 
en voor de hulp die mensen soms van dieren krijgen. 
We gaan ook bidden dat mensen steeds beter met dieren omgaan 
en meer eerbied krijgen voor de hele schepping. 
Daarna worden alle dieren en hun baasjes gezegend. 
Dieren zijn vrienden, echte dieren, maar ook knuffeldieren.  
 
Kom jij ook met (knuffel)dier op zondag 6 oktober naar de kerk? 
Het begint om half drie. 
 
Het kinder- en jeugdkoor zingt met ons de liedjes. 
Na afloop is er koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij. 
Iedereen, jong en oud, is welkom! 
 

PW. M. Witteman-Bom 
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Akathistos ter ere van maria
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Toelichting akathistos ter ere van Maria 
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Mededeling vanuit de Parochie. 

Dit jaar is de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt organisator en gast-
heer en –vrouw van onze Parochie dag ! 
 

Deze is op zaterdag 12 oktober aanstaande en begint in elk geval om 
11:00 uur met een mis, het program  van deze dag duurt tot ongeveer 
15:00 uur en vindt plaats in de Antonius Abt kerk, Scheveningse weg 233 

Iedereen is hierbij van harte welkom. 

Op dinsdag 29 oktober organiseert RK Parochie ‘De vier Evangelisten’, 
‘Maria Sterre der Zee’ en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie 
en dialoog’. Akathistos ter ere van Maria In de H. Agneskerk, Beeklaan 
188 van 14:30 – 16:15 uur 

Inschrijving verplicht voor 28 oktober via cps@p4ev.nl 

Flyers liggen achterin de kerk. 

Activiteiten in de wijk van onze geloofsgemeenschap 
Zondag 20 oktober is er in de Heldenhoek, Elandstraat 88, een pannen-

koekenzondag. Onze koster Piet bakt samen met zijn team de pannen-

koeken weer heerlijk bruin. De keuze bestaat uit naturel, spek of appel. 

Tegen een betaalbare prijs. Van 13:00 tot 16:00 uur 

Haagse Geloofs- en Ontmoetingsdag  23 oktober 2019  
 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bovengenoemde 
ontmoetingsdag. 
Plaats van samenkomst: Parochie De Vier Evangelisten, locatie  Leywegkerk 
aan de Leyweg 930, 2545 GV den Haag. 
Aanvang 10.00 uur met een H. Mis, afsluiting 16.00 uur met een Lof. 
De geestelijke verzorging mag duidelijk zijn, voor de inwendige mens zal ook 
worden gezorgd. 
U kunt zich opgeven bij Angelique de Groot, telefoon 070-3252587. 
Als gebruikelijk ligt er ter informatie in de kerk een flyer. 
 

mailto:cps@p4ev.nl
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Met vriendelijke groet namens de werkgroep Ouderen 

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 oktober 2019 
Datum           Tijd             Viering 
zo    6 okt.    11:00   V. Wang SVD,  cantor 
zo    6 okt.    14:30   pw M. Witteman, Franciscus viering   
zo  13 okt.    11:00   woord & communie, pw M. Witteman, cantor 
zo  20 okt.    11:00   D. Langerhuizen, pw M. Witteman gezinsviering 
zo  27 okt.    11:00   P.de Ruiter SJ, Ignatius koor 

 

(Wijzigingen voorbehouden) 

Intenties voor oktober  
 
  6 okt.  Agaath Klooster-Bunnik en Frederikus Albertus Ranke 

13 okt.   

20 okt. In dankbare herinnering aan een honderdjarige huwelijksdag 

27 okt. Gebed voor steun in moeilijkheden                
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Bedevaart Banneux 
 
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende 
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria 
verschenen is aan Mariëtte 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, maar te-

gelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 

 

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een 

priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zo-

dat u goed verzorgd bent. 

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook 

als u van een rolstoel gebruik moet maken. 

 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 
 

  **  Afsluitende Banneux dag, op zaterdag 9 november 2019. 

  in ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 Pijnacker. 
   
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma 
kunt u onze brochure raadplegen. 
 
U kunt deze aanvragen bij: 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan 
tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com 
b.g.g. 

Dhr. G.J. de Bruijn 
tel. 070  3205872   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 
     

 

 

mailto:gerard.debruijn@planet.nl
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Taizé van nu naar de toekomst 

Het persoonlijk gebed kent talloze uiterlijke vor-

men, gebaren als het kruisteken, symbolen, zoals die 

van de leerlingen van wie aan het slot van het Lucas- 

evangelie gezegd wordt dat ze deemoedig neer-

knielden, met het hoofd de grond rakend. Zo’n ge-

bedshouding drukt het intieme verlangen uit op  

Bijbelteksten met uitleg     elk moment de gave van je leven te hernieuwen. 

Sommigen bidden met veel woorden, anderen met een kort gebed, slechts en-

kele woorden, steeds dezelfde uitdrukking van een innerlijke roep. Zo’n gebed 

kan zeker geen methode worden, Maar op de meest verschillende ogenblikken 

van de dag kan zo’n aanroep vanzelf uit ons opkomen en ons tot de bron leiden. 

Vrede in je hart, vreugde, eenvoud en barmhartigheid. 
 

Elke eerste zaterdag van de maand in de RK Elandstraatkerk om 19.30 
uur. Volgende viering zaterdag  5 oktober 2019 
 
Verbinding leggen met bezoekers van onze kerk in een Taizéviering 
Hoe ziet een viering eruit? Eerst worden er enkele liederen gezongen en volgen 
er een  lezing uit de Bijbel en een overweging. Er volgt dan een stilte van tien 
minuten. Vervolgens is er gelegenheid voor een gebed of om in stilte een kaars 
bij het kruis neer te zetten. Na enkele liederen is er de vredeswens naar elkaar 
en vervolgens het afsluitingsgebed. Samen zingen we nog enkele liederen. 
Na de Taizéviering  ontmoeten we elkaar  bij de koffie/thee in een intieme 
sfeer 

contact: Ton & Françoise Timmer         e-mail: apmtimmer@gmail.com 
 

 

 

http://www.taize.fr/nl_article173.html
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Diaconale  

 
Steeds meer mensen zijn van de voedsel-
bank afhankelijk. 
Het aantal huishoudens dat uit financiële nood aanklopt bij de voedselbank is 
in de eerste helft van dit jaar met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête die koepelorganisatie Voedselban-
ken Nederland heeft gehouden onder haar leden. Het aantal kinderen dat via 
de voedselbank hulp kreeg, groeide met 7 procent. 

Dit bericht haalde het nieuws. Geen goed vooruitzicht dat in een welvarend Ne-
derland meer alleenstaanden en eenoudergezinnen afhankelijk zijn van wat de 
voedselbank levert aan dagelijkse voedselproducten.  

Weet u trouwens dat in Nederland meer dan een miljoen mensen beneden de 
armoedegrens leven? Maar niet iedereen die onder de armoedegrens zit, komt 
ook in aanmerking voor voedselhulp. Men schat dat 400 tot 450 duizend men-
sen om financiële redenen niet elke avond een warme maaltijd hebben.  

Deze alarmerende cijfers zijn voor ons reden genoeg om door te gaan met de 
inzameling voor de voedselbank. Wekelijks worden de voedselmanden tijdens 
de offerande naar het altaar gebracht met houdbare voedselproducten die 
door u worden aangeboden voor de voedselbank. Daar zijn we u dankbaar voor 
en wij weten dat onze hulp wordt gewaardeerd. Maar toch moeten we u aan-
spreken op enkele zaken die we de laatste tijd regelmatig merken. Omdat we 
gehouden zijn aan de criteria die de voedselbank ons oplegt, willen we u ver-
zoeken om geen producten te doneren die over de datum zijn. Ook aangebro-
ken verpakkingen kunnen we niet doorsturen. Helaas komt het regelmatig voor 
dat we deze producten moeten verwijderen. Tenslotte blijft ons verzoek aan u 
om zo veel mogelijk gezonde producten in te leveren die mensen dagelijks kun-
nen gebruiken. Voor meer informatie kunt u altijd bij de leden van de PCI te-
recht. Hartelijk dank dat u de voedselbank blijft steunen.  
Steun de Werkgroep Diaconie  
Het bankrekeningnummer van de werkgroep Diaconie is:  
NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie. Elke bijdrage is welkom. 
Uw bijdrage kan ook via de collectebussen achter in de kerk. 
Spreuk  Denk aan de armen; het kost niets! 
 
Wim Verhaar 
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Nieuws van de meditatiegroep 

 

 
(foto: ddn777.nl) 
In Nederland is oktober Mariamaand. Het hoogtepunt van de maand valt reeds 
in het begin, op 7 oktober, wanneer het feest van Maria, koningin van de Ro-
zenkrans wordt gevierd.  
Door de Rozenkrans te bidden, leren we de geheimen van het leven van Maria 
beter kennen. Er zijn blijde geheimen, geheimen van het licht, droevige gehei-
men en glorievolle geheimen.  
Maria mag dan wel heilig zijn, zij was in de eerste plaats een mens zoals wij. 
De geheimen die ons worden voorgehouden herinneren ons er aan dat geen 
enkel leven alleen maar blijdschap is, alleen maar vol inspirerende momenten, 
alleen maar verdriet of alleen maar glorie is. Alles is aanwezig.  
We mogen ons dan ook getroost weten door Maria die veel heeft moeten 
doorstaan en die ondanks alles toch ten hemel werd opgenomen en gekroond 
werd tot koningin van het heelal.  
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand, om 
19.45 uur, na de oecumenische vespers. 
 
Christophe Janssens   
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Het Oranjehotel 
 
Een maand geleden ontving ik een uitnodiging aanwezig te zijn in het 
Oranjehotel bij de presentatie van het boek: “Het Oranjehotel, een Duitse 
gevangenis in Scheveningen” van Bas von Benda - Beckmann. 
 
lk heb deze uitnodiging gekregen, omdat ik een paar jaar geleden heb 
gereageerd op een oproep van TV-West, waarin werd gevraagd naar 
namen van mensen, die tijdens de oorlog in het Oranjehotel hadden 
gezeten. 
 
lk heb toen de naam doorgegeven van onze pater Lodders S.J., die 
daar heeft gezeten omdat hij Joodse kinderen had gedoopt. lk kreeg het 
bericht dat zijn naam bekend was en hij een maand in het Oranjehotel 
heeft gezeten.  
 
5 September ben ik er geweest en ik kan u zeggen, dat het zéér, zéér 
grote indruk op me heeft gemaakt. 
 
lk ging naar huis in de overtuiging, dat iedereen, maar zeker jonge 
mensen dit moeten gaan zien om zich te realiseren wat vrijheid en 
vooral het gemis hiervan doet in een mensenleven. Een bezoek is zéér 
aan te bevelen. Het zet ons tot nadenken. 
 
Volgend jaar mei vieren wij 75 jaar vrijheid. Dit gaan we zeker ook in 
onze geloofsgemeenschap vieren. Wij hopen dat met velen te doen. 
Zeker met degenen die de bevrijding hebben meegemaakt. 

 

Trees Krans 
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Orgelconcerten 
 
Het programma voor 2019 is: 

 
 

 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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Kopij-overzicht voor 2019 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

Donderdag 19 Sept. Zondag  6 okt. 9 - Oktober 

Donderdag 17 Okt. Zondag 27 Okt. 10 - November 

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

Donderdag  16 Jan. Zondag 26 jan. 2 – februari 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 
 

Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur 
 

Da Costastraat 46 email: ignatius@rkdenhaag.nl 
2513 RR Den Haag website: www.rkdenhaag.nl 
Telefoon: 070 364 99 26 
 

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194 
              Openingstijden: 10:00-12:00 en 14:00-16:30 uur                                         
 Wijzigingen voorbehouden                                                     

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) 
 : Ron Fransen. 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  

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.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag
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of via het parochiecentrum / secretariaat 
 

Koren:  
Ignatiuskoor: Tjin Nio Tjia.   tjintjia@ziggo.nl 

          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 

34  21 aug €    24,00 25 aug €  246,00 

35  28 aug €    23,20   1 sept €  348,64 

36   4 sept €    22,45   8 sept €  180,88 

37  11sept €    13,80 15 sept €  274,00 
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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
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