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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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Pensioen pastoraal werkster Marijke Witteman en hoe ver-
der? 
 
De uitdrukking ‘met pensioen gaan’ roept altijd reacties op. De een vindt het 
een verademing; een ander vindt het verschrikkelijk. Hoe de beleving dan ook 
mag zijn: een pensioendatum is altijd een feit. Het betekent veel, voor zowel 
de werknemer als de werkgever. In de Kerk is dat niet anders. Op 21 november 
a.s. Is het een feit dat pastoraal werkster Marijke Witteman met pensioen gaat. 
Een gegeven om bij stil te staan. Allereerst zijn we Marijke dankbaar voor de 
vele jaren dat zij zich met hart en ziel heeft ingezet voor de parochie. Per 1 
november 2002 is Marijke aangesteld als pastoraal  
werkster voor de parochie H. Ignatius van Loyola. Met de oprichting van de 
parochie Maria Sterre der Zee op 1 januari 2015,  werd Marijke lid van het 
pastoraal team en pastoraal werkster voor de gehele parochie Maria Sterre 
der Zee. Als zodanig bleef zij eerst-aanspreekbare voor de 
geloofsgemeenschap H. Ignatius, naast haar andere werkzaamheden voor de 
parochie Maria Sterre der Zee.  
Op 21 november a.s. wordt de kerkelijke zending van Marijke Witteman 
beëindigd door de bisschop van Rotterdam. Daarmee is Marijke geen lid meer 
van het pastoraal team en geen pastoraal werkster meer voor onze parochie. 
Het impliceert ook dat Marijke, om deze reden, o.a. niet meer zal voorgaan in 
liturgische vieringen op zondag. Dit moge voor iedereen duidelijk zijn.  
Om alle lopende werkzaamheden niet abrupt te beëindigen, zal het afscheid 
van Marijke Witteman plaatsvinden op zondag 19 januari 2020 in de kerk aan 
de Elandstraat. Het spreekt voor zich dat we Marijke een mooi en feestelijk 
afscheid gaan geven. Nadere informatie daarover volgt nog. Op de vraag: ‘hoe 
gaat het nu verder?’ kan ik het volgende antwoord geven. Het pastoraal team 
onder leiding van de pastoor is in zijn geheel verantwoordelijk voor alle 
geloofsgemeenschappen in de gehele parochie. Dus ook voor de 
geloofsgemeenschap H. Ignatius. Echter: vanuit het pastoraal team zijn 2 
pastorale beroepskrachten ’eerst-aanspreekbaren’ voor iedere 
geloofsgemeenschap. Voor de geloofsgemeenschap H. Ignatius zijn dat 
pastoor Dolf Langerhuizen en pastoraal werkster Marijke Witteman. Na het 
vertrek van Marijke zal pater Vincent Wang SVD haar plaats innemen. Dit 
betekent dat alle werkzaamheden van Marijke in de geloofsgemeenschap H. 
Ignatius zullen worden overgenomen door pastoor Langerhuizen en pater 
Vincent Wang. Ik besef dat het vertrek van Marijke Witteman voor menigeen, 
met name in de geloofsgemeenschap H. Ignatius veel betekent. Maar afscheid 
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en veranderingen zijn inherent aan het leven, ook in de parochie Maria Sterre 
der Zee, ook in de geloofsgemeenschap H. Ignatius.  We bewaren alle goede 
herinneringen, maar we blijven niet staan in het verleden. Kerk-zijn betekent 
altijd óók: bouwen aan de toekomst.  Daar blijven we samen voor gaan, 
toch….? 
 
Met hartelijke groet, 
 
Dolf Langerhuizen 
Pastoor parochie Maria Sterre der Zee 

Nieuws vanuit de Beheercommissie 
 
Onlangs hebben de pastoraatsgroep en beheercommissie in overleg 
met de coördinator van de werkgroep “ kerk open houden” zich gebogen 
over welke aanpassingen er mogelijk zouden zijn om onze kerk bij bin-
nenkomst een rustigere en mooiere uitstraling te geven. Ook was vanuit 
de huidige plek geen goed zicht op de gehele kerk. Het gaat hierbij om 
o.a. de informatieborden, de plek waar de gastvrouwen/heren zitten om 
mensen welkom te heten in onze kerk en de hoeveelheid informatie die 
op de houten tafels achter in de kerk ligt. Voordeel is dat de huidige 
ruimte vrij komt waardoor de biechtstoel weer volledig zichtbaar is. Ook 
hoeft deze ruimte niet meer veranderd te worden bij het plaatsen van de 
kerststal en het gebruik tijdens concerten Tevens zullen er op korte ter-
mijn een aantal nieuwe offertafels geplaatst worden ipv de ronde kaar-
senstandaards. Rede is om meer waxinelichtjes te kunnen branden en 
ook voor de veiligheid. Binnen afzienbare tijd zal een en ander aange-
past worden. Mochten er vragen zijn dan vernemen wij dit graag. 
Heb je opmerkingen / suggesties; laat het ons weten!  
beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 
Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet 
pastorale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wil je een keer aan-
schuiven 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 te voren even weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius 
Ruud Wiegant (voorzitter) 

mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
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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   

 
 (onder voorbehoud) 

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum,  
Da Costastraat 46, aanvang 20.00 uur.  
Het rooster voor 2020 is nog niet bekend. 
 

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. 
 
 

 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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2  November Allerzielen 
  
Zaterdag 2 november zijn al onze dierbare overledenen weer bijzonder in ons 
midden. Ze zijn er altijd, maar 2 november is er een bijzondere plaats voor 
hen in de viering van 19.30 uur. 
  
Wie van ons heeft er geen dierbaren om aan te denken en naarmate we ou-
der worden, zijn het er steeds meer. 
  
In de viering worden de namen van de overledenen  van het laatste  jaar  
genoemd. Iedereen kan daarna een kaarsje komen aansteken. 
  
Met Marinus van den Berg kunnen we zeggen: 
  
ELKE NAAM: 
Elke naam een licht 
Elke naam een belofte 
Elke naam een verbondenheid 
Elke naam een verhaal 
Elke naam een gezicht 
Elke naam een herinnering 
Elke naam noemenswaardig. 
  
Wij hopen 2 november om 19.30 uur met velen troostvol bij elkaar te zijn. 
  
Trees Krans,  Rouw- en Trouwkoor 
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Verslag bijeenkomst volwassenencatechese op 24 september 2019. 
De werkgroep volwassenencatechese,  die bestaat uit Christophe, 
Ron en Marlies, heeft opnieuw een avond georganiseerd, die in het 
teken staat van één van de sacramenten. Deze avond stond in het 
teken van “Het christelijk huwelijk” en werd gepresenteerd door 
Christophe Janssens en zijn vrouw Els Bruynooghe. Els en Christophe 
zijn 8 juni jl. in onze kerk getrouwd. Zij openden de avond met het 
ontsteken van hun huwelijkskaars en alle aanwezigen, we zijn met 
een groep van veertien mensen,  maken een kruisteken. 

Daarna zet Els het programma van de avond uiteen, die grof weg te verdelen 
is in: 

- Wat IS een huwelijk; 

- Wat betekent het christelijk huwelijk? 

Huwelijk heeft te maken met: 
Liefde; 
Voortplanting; 
Ordening in de samenleving 

Interactief zoeken de 
aanwezigen in twee-
tallen teksten bij drie verschillende plaatjes van 
het  Germaanse huwelijk, het Romeinse huwelijk 
en het Christelijk huwelijk. Er zijn vele overeen-
komsten, maar ook grote verschillen, waarbij het 
christelijk huwelijk een enorme verdieping biedt 
t.o.v. de andere twee…Daarbij worden ook enkele 

liederen/teksten ten gehore gebracht. Het geeft de avond een afwisselend  en 
interactief karakter. 
Hierna zoeken we samen in de bijbel waar iets over het huwelijk staat geschre-
ven. De aanwezigen kwamen op verschillende teksten uit Genesis, Johannes,  
de psalmen en Paulus. Ook het Hooglied en Deuteronomium. We bespreken 
een tekst van Mattheus 19, 3-9, waarin Jezus op de proef wordt gesteld en in 
Zijn antwoord refereert aan Genesis.De brief aan de Efeziërs van Paulus be-
spreken we eveneens; deze tekst is vaak misbruikt om te kunnen onderstre-
pen, dat de man hoofd is van de vrouw en we komen er achter dat Paulus iets 
heel anders bedoelt dan het lijkt: “Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf!” 
Maar dit stuk gaat OOK over de relatie van Christus en de Kerk. (vers 29) 
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Na de pauze, die zeer geani-
meerd was, al was de koffie 
gauw op… gingen we dieper in 
op het christelijk huwelijk als 
duurzaam verbond.  
Een verbond, dat méér is dan 
een contract; duurzaam: door 
dik en dun geroepen om lief 
te hebben. Het biedt hoop, 
verwachting en vertrouwen voor de rest van het leven. Het is aangegaan UIT 
VRIJE WIL. Het is een sacrament, dat aan elkaar wordt toegediend en een ver-
bond sluit tussen bruid, bruidegom en God. 
Vruchtbaarheid is een geschenk van God;  kinderen zijn een geschenk van God. 
Hierna wordt een kring gemaakt voor een gesprek samen, waarin we elkaars 
ervaringen t.a.v. vrijheid, dankbaarheid, kostbaarheid van de liefde, belofte 
aan elkaar  delen en elkaar goede raad geven.  Ook bespraken we de rituelen 
en de inbreng daarop. De verschillende gehuwden deze avond waren in de ja-
ren 60, 70, 80 en in 2019 gesloten. Want het huwelijk is voor goede en kwade 
dagen, in armoede en rijkdom bij ziekte of gezondheid, alle dagen van het le-
ven. Het gesprek samen en de boeiende avond hebben er toe bijgedragen dat 
de aanwezigen tot de conclusie kwamen dat deze avond hun onderlinge ver-
houdingen heeft versterkt en dichter bij elkaar gebracht. Jammer is, dat de 
kring deze avond niet nog groter was, want zo’n mooie avond wens je iedereen 
toe! 
Deze prachtige avond werd besloten met een gebed ( Valeer Deschacht, Om 
verder te gaan…) 
Hier volgt de uitslag van de gehouden evaluatie: In totaal waren er 14 evalua-
tieformulieren ontvangen; gemiddelde beoordeling: 9.1 
Drie mensen gaven commentaar: - De avond roept mij op om in mijn huwelijk 
meer respect voor elkaar te tonen.  Liefde blijft.  In alle tijden steun je elkaar. - 
Prachtig slotgebed, alleen jammer dat daarin de niet- gehuwden niet zijn mee-
genomen.  Mooie avond.  Verfrissing van je huwelijksbelofte. – het was fijn om 
de inbreng van iedereen te horen. 
Voor de gemaakte kosten ( verwarming, licht, koffie ) is een bedrag van € 41,75 
opgehaald.  

De volgende avond volwassenencatechese zal op 19 november  a.s. plaats-
vinden en heeft het thema: ‘de vroege kerk en de Reformatie’ en wordt van 
harte aanbevolen. Tijd: 20.00 -22.00 uur; plaats: bovenzaal. 
Namens de werkgroep volwassenencatechese, 
Marlies Klooster                 
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Mededeling vanuit de parochie. 
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. 

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, en tegelij-

kertijd de diepe rijkdom van Banneux. 

 
Binnenkort vinden de volgende bijeenkomst : 

  **  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 
 

 

 

 

 

mailto:cps@p4ev.nl
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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 de  "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 november 2019 
Datum           Tijd             Viering 
za    2 nov.   19:30   pw M. Witteman, Rouw- en Trouwkoor 
zo    3 nov.   11:00   A. van der Helm, pw M. Witteman, cantor   
zo  10 nov.   11:00   woord & communie, pw M. Witteman, cantor 
zo  17 nov.   11:00   D. Langerhuizen, pw M. Witteman gezinsviering 
zo  24 nov.   11:00   P.de Ruiter SJ, Ignatius koor 

Intenties voor november  
 
  2 nov.  Fam. Hetem en Fam. De Vos 

 2 nov.  Alle overledenen 

17 nov.   Zegen over Fam. Ong              

(Wijzigingen voorbehouden) 
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Vieringen december 2019 
Datum           Tijd             Viering 
zo    1 dec.   11:00   P. V. Wang SVD,  cantor, 1e advent 
zo    8 dec.   11:00           woord & communie, pw M. Witteman, cantor 2e advent   
zo  15 dec.   11:00           D. Langerhuizen, pw M. Witteman gezinsviering 3e advent 
zo  22 dec.   11:00   P.K. van der Geest SVD, Ignatius koor  4e advent 
di   24 dec.   19:00   pw M. Witteman, gezinsviering Kerstnachtmis 
di   24 dec.   22:30          P. V. Wang SVD, pw M. Witteman, cd koor, Nachtmis  
wo 25 dec.   11:00   P. de Ruiter SJ, Kerstmis, Ignatius koor 
do  26 dec.   12:00          pw M. Witteman, kindje wiegen 
zo  29 dec.   11:00          A. van der Helm, 
(Wijzigingen voorbehouden) 
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Taizé van nu naar de toekomst 
 
Elke eerste zaterdag van de maand in de  ELANDSTRAATKERK aanvang 19.30 
uur. 
i.v.m. ALLERZIELEN NIET OP 2 NOVEMBER in het parochiecentrum op de da cos-
tastraat 46. Volgende viering Zaterdag 9 november 2019  

 
Persoonlijk gebed: Het persoonlijk 
gebed kent talloze uiterlijke vor-
men, gebaren als het kruisteken, 
symbolen, zoals die van de leer-
lingen van wie aan het slot van het 
Lucasevangelie gezegd wordt dat 
ze deemoedig neerknielden, met 
het hoofd de grond rakend. Zo’n 
gebedshouding drukt het intieme 
verlangen uit op ieder moment de 

gave van je leven te hernieuwen. Sommigen bidden met veel woorden, anderen 
met een kort gebed, slechts enkele woorden, steeds dezelfde uitdrukking van 
een innerlijke roep. Zo’n gebed kan zeker geen methode worden. 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. 
 
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 een gebed of in stilte een kaars bij het 
kruis neer te zetten 
Na enkele liederen is er de vredeswens naar elkaar en vervolgens het afsluitend 
gebed. 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 
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Diaconale 
 

Wereld dag van de Armen 
 
Zondag 17 november staat in alle vieringen in onze parochie de diaconale zon-
dag centraal. Wij sluiten ons aan bij de oproep van paus Franciscus om iedere 
33e zondag door het jaar te bestemmen als de Wereld dag van de Armen.  Dit 
jaar is het de 3e keer dat wij deze zondag  gezamenlijk vieren. 
 
Al veel langer brengen wij het lot van de arme en eenzame mensen onder de 
aandacht. Wij doen ook telkens een beroep op uw vrijgevigheid en dat doen 
wij niet voor niets. Er zijn veel initiatieven om onze hulp en onze nabijheid te 
tonen in de vele vormen van armoede die wij om ons heen zien. Ook sluiten 
wij ons vaak aan bij andere instanties die door menselijke solidariteit worden 
bezield en die hulp bieden die wij zelf niet kunnen verwezenlijken. Denk hierbij 
aan de voedselbank, de begeleiding van dak- en thuislozen of aan de hulp die 
aan mensen wordt geboden die met schulden leven. Wij worden gedreven om 
de christelijke naastenliefde in praktijk te brengen. Of zoals de paus verwoordt 
dat de christelijke gemeenschappen steeds meer en steeds beter een concreet 
teken worden van de liefde van Christus voor de meest behoeftige mensen.  
 
In de week voor de diaconale zondag zijn er verschillende activiteiten. Zo is er 
op woensdag 13 november de Franciscustafel in de Antonius van Padua. Na de 
eucharistieviering worden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de 
maaltijd voor de kwetsbaren. Ter afsluiting is er een lezing over geestelijke ver-
zorging. 
 
Op donderdag zijn er activiteiten van hulp en ontmoeting op het uitdeelpunt 
van de voedselbank in het MOC aan de Teniersstraat.   
Op vrijdag wordt een oecumenische maaltijd voor ouderen gehouden in de 
Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan. 
 
Diaconale zondag 
Op zondag 17 november staan we in de gezinsviering stil bij de zorg en aan-
dacht die wij aan armen kunnen geven. De kinderen helpen mee om de voed-
selmanden te vullen met houdbare producten en u kunt zich daarbij aanslui-
ten. Na de viering presenteren alle diaconale groeperingen van onze geloofs-
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gemeenschap zich in de koffiehoek. U kunt hier de leden van MOV, de bezoek-
groep, de kledinginzameling voor Ghana, de werkgroep voor de gezinsmis en 
de PCI ontmoeten.  
 
Voor de steun aan armen en eenzamen doen wij een beroep op u voor een 
financiële bijdrage voor het werk van de PCI middels de extra collecte. Spreekt 
een van deze activiteiten u aan en wilt u meer informatie of misschien uw hulp 
aanbieden? Neem dan gerust contact op met ons.  
Alle hulp is welkom. 
 
Uit Matteus 25 – de Werken van Barmhartigheid 
Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, 
hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben 
jullie Mij in huis genomen. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren 
gegeven. Toen Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in de gevange-
nis zat, hebben jullie Mij bezocht.' 
En de Koning zal zeggen: 'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor 
één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook 
voor Míj gedaan.' 
  
Steun de Werkgroep Diaconie  
In de collectebussen achter in de kerk kunt u een donatie doen, of per giro  
op bankrekeningnummer NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie.  
Uw bijdrage wordt goed besteed. 
Informatie kunt u verkrijgen via de contactpersoon: Wim Verhaar. 
 
Spreuk 
Vrijwilligers worden niet betaald.  
Niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.   

 

Wim Verhaar                             
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Nieuws van de meditatiegroep 
 

 
foto: wapenstilstand 
 
Wanneer november aanbreekt, het weer naargeestig is en de bomen weer 
kaal, hebben we tijd om stil te vallen en terug te kijken op het verleden.  Het is 
dan ook niet voor niets dat de kerk er voor gekozen heeft Allerheiligen en Al-
lerzielen in deze maand te vieren.   
In België - en in veel andere landen - wordt dat nog eens versterkt door de 
uitgebreide herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, de slacht-
offers die daarbij gevallen zijn en de slachtoffers van alle oorlogen die sinds de 
Eerste Wereldoorlog gestreden zijn.  Ook in Nederland is er deze dagen veel 
aandacht voor oorlog, in het bijzonder voor de bevrijding en de hongerwinter 
die 75 jaar geleden plaatsvond.  Gelukkig ligt de nadruk vooral op herdenking.   
Maar af en toe lees je nog tussen de lijnen door verbittering, bijvoorbeeld wan-
neer soldaten van de bezetter “moffen” genoemd worden.   
Er zijn echter ook mensen die een andere keuze maken.  De Koerdische schrij-
ver Mehmed Uzun bijvoorbeeld.  Afkomstig uit een streek/land waar al zolang 
een bloedig conflict gaande is, schreef hij het boek “Licht als de liefde, donker 
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als de dood”, over twee mensen die ongewild in de oorlog meegezogen wor-
den.  Eén van de twee hoofdpersonages is een legercommandant die veel te 
laat beseft dat ook hij door het regime van zijn land als een marionet misbruikt 
is geweest voor doeleinden die niets met zijn idealen te maken hadden.  
Mehmed Uzun legt hem de volgende woorden in de mond “Pas toen besefte 
ik, dat ik met iedere mens die ik doodde, ook een stukje van mijn eigen men-
selijkheid gedood heb.”    
Wanneer wij beseffen dat in elke oorlog, ook de kleinere oorlogen die wij elke 
dag voeren, elke partij fouten maakt en elke partij slachtoffer is, kunnen wij er 
toe komen personen los te zien van daden.  Pas dan wordt het mogelijk om 
van harte iemand te vergeven en verder te leven.  Pas dan is er een uitweg uit 
de verbittering mogelijk. 
De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand samen om 
19.45 uur, na de vespers.  U bent van harte welkom.    
 
Christophe Janssens   
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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--2020 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

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 

donderdag  20 Febr. zondag    1 Mrt.   3 – maart 2020 

donderdag  19 Mrt. zondag  29 Mrt.   4 – april 2020 

donderdag  16 Apr. zondag  26 Apr.   5 – mei 2020 

donderdag  21 Mei. zondag  31 Mei.   6 – juni 2020 

donderdag  18 Juni. zondag  28 Juni   7 – juli/augustus 2020 

donderdag  20 Aug. zondag  30 Aug.   8 – september 2020 

donderdag  17 Sept. zondag  27 Sept.   9 – oktober 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  
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.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag
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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 

38  18 sept €    17,50 22 sept €  343,13 

39  25 sept €    17,85 29 sept €  312,83 

40    2 okt €    22,00   6 okt €  184,82 

41    9 okt €    15,85 13 okt €  242,26 

42  16 okt €    19,30 20 okt €  234,45 

DEUR MIVA      25 aug. €  194,05 

DEUR MISSIE    20 okt €  189,60 

     
     
     
     
     

mailto:tjintjia@ziggo.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

