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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 u 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 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

Bij de voorplaat:
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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Nieuws vanuit de beheercommissie
Bij het verschijnen van dit Ignatiusnieuws is het jaar 2019 al weer
bijna voorbij. We willen u alvast fijne feestdagen toewensen. We zullen elkaar ongetwijfeld in de komende tijd ontmoeten bij de verschillende vieringen en zien u graag op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel na de viering
van 5 januari 2020.
Zoals al eerder vermeld zal het afscheid van pastor Marijke Witteman plaats
vinden op zondag 19 januari 2020. Er is een werkgroep in het leven geroepen
om dit afscheid vorm te geven. Er zal een feestelijke viering plaatsvinden om
11.00 uur in onze kerk met daarna een gezellig samenzijn op de galerij van
ongeveer 12.30 tot 15.00 uur. Zodra het definitieve programma bekend is brengen wij u op de hoogte. Bij een afscheid hoort natuurlijk ook een cadeau.
Het lijkt ons een goed idee om als geloofsgemeenschap Marijke een gemeenschappelijk cadeau aan te bieden voor al haar werk binnen de parochie en met
name onze geloofsgemeenschap. We hebben al een mooi cadeau op het oog
en uiteraard kunt u hieraan een bijdrage leveren. Hiervoor hebben we een rekening geopend en kunt u een bijdrage storten op NL76 INGB 0797 2393 24
tnv R. Wiegant onder vermelding van “cadeau Marijke”. Uiteraard kunt u ook uw
bijdrage in een enveloppe aan Bertus geven. U kunt dit doen tot uiterlijk 12
januari! Wij hopen dat veel mensen aan deze oproep gehoor zullen geven.
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om de website van onze
geloofsgemeenschap bij te houden. Kennis van een computer is handig, maar
heel ingewikkeld is het niet en voor een goede overdacht wordt gezorgd. Aanmelden kan bij de beheercommissie. Mocht u iets geplaatst willen hebben op
onze website dan kunt u dat sturen naar r.wiegant@rkdenhaag.nl
In het vorige nieuws is onze schoonmaak van de kerk aan de orde geweest. Nu
gebeurt dat door een schoonmaakbedrijf, maar mocht er een vrijwilliger zijn binnen onze geloofsgemeenschap die dit graag op zich zou willen nemen dan
horen wij dat graag.(vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar)
Tevens kunnen we u melden dat onze evenementen commissie (Octopus Evenementen) weer actief is voor het verzorgen van o.a. concerten binnen onze
kerk. Er zijn voor 2020 al meerdere aanvragen binnen. Vindt u het leuk om een
keer te assisteren bij een concert dan kan dat altijd! We horen het graag.
Met vriendelijke groet,
Tot slot nogmaals fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!
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 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 te voren even weten.
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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 voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum,
Da Costastraat 46, aanvang 20.00 uur.
Het rooster voor 2020 is nog niet bekend.

Gedoopt
Luka Dominguez Alvarez

Overleden
Galina Berkova
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.
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Geef licht!
Ook dit jaar is er iedere zondag van de advent voor de kinderen iets te
doen.
Op 1 december, 8 december en 22 december is er tijdens de viering van 11.00
uur kinderwoorddienst, op 15 december is er een gezinsviering.
Dit jaar heet het project “Geef licht!”
Er zijn ramen die twee dingen tegelijk laten zien:
een schilderij dat erop staat en het licht dat erdoorheen schijnt.
Zo is het met de Bijbelverhalen ook.
Ze vertellen over mensen en gebeurtenissen.
Maar wie goed kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht.
Het licht van Gods liefde voor de mensen.
Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar de geboorte van Jezus,
naar de komst van het licht in de wereld.
Lang geleden was er een profeet die ook uitkeek naar een goede toekomst. Hij
heette Micha.
Micha liet de mensen van zijn tijd zien wat er in de wereld aan de hand was.
En hij legde uit dat er volgens hem een andere toekomst kon komen.
De woorden van Micha hebben ook nu nog veel te zeggen.
Komen jullie ook luisteren naar wat hij te zeggen heeft?
We gaan natuurlijk ook zingen, tekenen en knutselen.
Op Kerstavond 24 december is om 19.00 uur de Kerstviering met en voor de
kinderen, maar natuurlijk is iedereen welkom!
Op tweede Kerstdag is er om 12.00 uur Kindje Wiegen.
Wil je meedoen met het Kerstspel op Kerstavond?
Geef je dan op bij Teresa of Caroline of mail naar: kinderen.elandstraatkerk@gmail.com
Welkom allemaal!
pastor Marijke Witteman
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Kerststress
He, he....bijna Kerstmis! wat een drukte is het toch…. Maar het
wordt vast heel gezellig met gasten en een kerstdiner. Daar doe je
het toch allemaal voor?!
Maar vóór het zover is zijn er nog wel wat ‘troubles’:
-Eerst blijken de lampjes niet meer te werken'; de hele slinger moet
weer los... Hollen naar de winkel voor een nieuw stel.
-Dan gaat de telefoon...”Wat kan dat zijn, als je juist de
ballen wil ophangen? Pang... ...daar valt er een…
-De telefoon rinkelt door, juist als de splinters op de vloer worden opgeveegd, glijdt een tweede bal op de grond: kerststress heet dat.
En dan de boodschappen!! Sjouwen maar ! Je zou het er in deze gure
tijd warm van krijgen…
Langzaamaan wordt het steeds mooier in de kamer. De
lampjes gaan branden en de slingers glanzen. Straks mogen de kaarsjes aan, maar eerst worden de beelden uit de
doeken gerold en in de stal gezet: de os en de ezel, Jozef natuurlijk
en Maria! Daar komen de herders: een met een fluit, de ander
heeft een hond. Er is er ook nog een met doedelzak: het
maakt de stal completer. Daarna worden alle schaapjes
in het mos gezet. Zo schattig!
Boven de stal hangen we de engel, die een blijde boodschap verkondigt....Wat was dat ook al weer?
Onderin de doos ligt een grote kameel, beladen met de mooiste geschenken.
Dat brengt mij er op, dat ik ook nog niet alle cadeaus in huis heb. Nog meer
stress… Die kameel hoort bij de koningen: Caspar, Melchior en Balthazar. Ze
komen één voor één in het zicht. Wat staan die beelden prachtig!
Maar he...wat is dat? Waar is de kribbe? Daarin ligt het Kind! De hele doos
wordt leeg gehaald en het stro dwarrelt in het rond. Geen kribbe! Hoe kan dat
nu? Een stal met beelden, maar geen Kindje…
Nou ja....dan moeten we dát er maar ‘bij’ denken; wel jammer, maar sfeer
moet je zelf maken en daar helpen ook de andere beelden bij. Een cd met liedjes speelt de zoetste klanken van klokjes die klingelen en groene takken in de
sneeuw en van engeltjes, die door het luchtruim zweven.
En als de kaarsjes dan zijn aangestoken en de glazen gevuld, kan het Kerstfeest
beginnen.
Alle gasten stromen binnen en de complimentjes zijn niet van de lucht: prachtige boom! Heerlijke hapjes! Mooie muziek en een leuk stalletje!
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Maar....waar is het Kindje? Het Kindje is er niet! Hoe kun je nou Kerstmis vieren
zonder het Kind? Niet de boom en de ballen, niet het eten en drinken; ook niet
de engelen en de herders brengen de belofte van Kerstmis. Het is het Kind ,
dat het LICHT moet brengen. Het Kind brengt ons vreugde. Een nieuw geboren
kind: dat is altijd hoop op een nieuwe toekomst! Zonder Kind ziet de toekomst
er zwart en donker uit. Willen we nu Kerstmis vieren zonder het Kind? Zonder
Kind geen kerst.
Als je het voorrecht hebt om voor kinderen te mogen zorgen en met ze te werken, werk je ook steeds aan een nieuwe toekomst. Niet alleen aan de toekomst
van 2020, die nu bijna aanbreekt, maar vooral aan een toekomst, die veel verder reikt. Ieder kind belooft
een betere wereld. Wij mogen vieren met het Kind, dat
VREDE brengt en TOEKOMST voor alle mensen
van goede wil…
Daarom willen we geen
Kerstmis vieren zonder het
Kind. Moge het Kerstkind
ons zijn zegen geven over
ons doen en laten, over een
betere, rechtvaardige wereld, over 2020 nog vol belofte! Dat de vrede komen
mag!
Zalig Kerstmis, zalig Nieuwjaar!

Marlies Klooster, PG-catechese
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Reconciliation Magnificat (Loflied der Verzoening), componist Kris Oelbrandt

foto genomen in Den Bosch door William van der Voort
Het reconcilation Magnificat is een modern Magnificat dat op unieke
wijze de aloude band tussen de wereldgodsdiensten Islam, Christendom en Jodendom uitlicht en bekrachtigt. Een verzoenende lofzang als
handreiking aan de wereldreligies. Een wereld in verwachting van een
hoopvolle toekomst.
Het werk is een monumentale toonzetting van drie gelijkwaardige ‘cantica' uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Joods), de lofzang van Maria (christelijk) en Soera 87 (Islam) . In zijn compositie bouwt
Kris Oelbrandt deze oeroude liedteksten om tot een meditatieve klankkathedraal waarin woorden en muziek een inspirerende dialoog aangaan. Een indrukwekkende totaalervaring voor sopraan, alt, bariton, kamerkoor en instrumentaal kwartet.
"Drie solisten vertegenwoordigen drie godsdiensten en verenigen zich
op het podium. Kijk naar de wereld: er heerst onbegrip, er is nogal wat
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dat moet worden verzoend.” (Kris Oelbrandt in Trouw 'Componeren is
een soort bidden')
Reconciliation Magnificat (Loflied der Verzoening) wordt op Zondag 15
december in het Theater aan het Spui uitgevoerd door het Dudok Quartet, Capella Brabant met de solisten Katrien Baerts, Elsbeth Gerritsen en
Mattijs van de Woerd.
Voor de voorstelling is er een maaltijd waarvoor u kunt reserveren. Het
programma wordt ingeleid door musicoloog en theoloog Martin
M.J. Hoondert. Na afloop van het concert kunt u deelnemen aan een
gesprek met Marianne van Praag (Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente
Den Haag), David Schiethart (Predikant Protestantse Gemeente Den
Haag), Robina Joemmanbaks (Ladjna Ima’illah, vrouwenvereniging Ahmadiyya Moslimgemeenschap), Prija Jaipal (Pandita Arya Samaj), Pandit
Tewarie (Hindoecentrum Sewa Dhaam) en Derwisj A. Maddoe (Voorzitter Federatie Islamitische Organisaties) onder leiding van Henk Baars,
wiens geheim is: Samenwerken.
Componist Kris Oelbrandt
Binnen de eigentijdse muziek van de Lage Landen neemt Kris Oelbrandt
een werkelijk unieke positie in. Hij is actief als trappistenmonnik, maar
ook als componist. Een dubbele roeping die de in België geboren Oelbrandt met grote gedrevenheid volbrengt en zijn leven en muziek vervullen. In Oelbrandts muziek hoor je klankschaduwen van componisten
als Arvo Pärt en Olivier Messiaen, maar hij bewandelt wel zijn eigen spirituele pad. Oelbrandt werkte in het verleden vanuit de abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Momenteel is hij gevestigd in de abdij Orval
in België. Zijn composities verlaten slechts op spaarzame momenten de
kloostermuren, maar daar komt langzaam een kentering in. Zo spelen
pianist Ralph van Raat en organist Jan Hage regelmatig zijn werken en
heeft het koor Capella Brabant een speciale band met hem opgebouwd.
Kaartverkoop bij het Theater aan het Spui, https://www.hnt.nl/voorstellingen/3487/Capella_Brabant_/Loflied_der_verzoening/
Parochievicaris A. van der Helm
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Diaconale
Een hoopgevend verhaal over de diaconale zondag
Tijdens de diaconale zondag van 17 november hebben we in onze geloofsgemeenschap antwoord gegeven op de boodschap van paus Franciscus om tijdens de Werelddag van de Armen meer te doen dan alleen concrete hulp te
geven. Het doel van deze dag is volgens de paus te groeien in betrokkenheid
op de nood van concrete personen en om armen hoop te geven.
Die boodschap hebben we in de gezinsviering duidelijk kunnen maken. Kijk
naar het lot van de armen en maak het ook onze zorg. De oproep om voedselproducten te doneren voor de voedselbank bleef niet onbeantwoord. De kinderen hadden hun handen vol om alle volle dozen, tassen en manden
naar het altaar te brengen. Nog nooit is er zoveel in één keer gedoneerd en dat werd een
hele klus om alles naar
de voedselbank te brengen. Van meerdere kanten heb ik een woord
van dank gehoord en dat wil ik bij deze graag aan alle goede gevers overbrengen.
De tweede collecte die door de kinderen werd gehouden was bestemd voor
het werk van de PCI. Met deze financiële middelen is het mogelijk om onze
hulp te geven aan hen die in armoede leven, of aan mensen die lijden of eenzaamheid ervaren. We merken nog steeds dat er veel mensen zijn die door
allerlei oorzaken moeilijk rond kunnen komen. De beide collecterende kinderen, waarvan de jongste slechts 4 jaar was, hebben een geweldig bedrag
opgehaald. Totaal 322,44 euro werd op de rekening van de PCI bijgeschreven.
Daarvoor dank.
Maar er is nog meer gebeurd om te kunnen spreken van een geslaagde diaconale zondag. Alle werkgroepen waren bereid om na de viering een presentatie
te geven van hun activiteiten in de koffiehoek.
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Zo was er veel te zien op de tafels van de bezoekgroep, de MOV, de gezinsmiswerkgroep, de kledingactie voor Ghana, de breigroep en de PCI.
De MOV zorgde dat er allerlei lekkere hapjes voor bij de koffie te koop waren
tegen een kleine vergoeding voor het goede doel. Daarmee kon de collecteopbrengst voor het diaconale werk met 120 euro worden verhoogd.
Zo konden we ervaren dat diaconie mensen verbindt en dat we
samen sterk zijn om aan mensen
die het nodig hebben een betere
toekomst te geven. Het is voor
alle groepen een enorme stimulans om te ervaren dat alle activiteiten gedragen worden door
een geloofsgemeenschap die zich
betrokken weet op de nood van
mensen.
Ook de komende maanden zullen de activiteiten van de werkgroepen onverminderd doorgaan. Fijn als u ons daarin weet te steunen.
spreuk
Beoordeel een dag niet naar de oogst die je binnenhaalt, maar naar de zaden
die je zaait.

De zorg voor elkaar pakken we in de geloofsgemeenschap van de Ignatius gezamenlijk op.
De bezoekgroep neemt contact op met mensen die ziek zijn, oud of eenzaam.
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De MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Zij zet zich in voor een eerlijke en vreedzame wereld en geeft mensen in ontwikkelingslanden nieuwe
kansen.
Het kledingproject voor Ghana zamelt uw gebruikte kleding in en steunt daarmee de organisatie Clear Mind met verschillende projecten in Ghana.
De gezinsmiswerkgroep organiseert met de kinderen enkele keren per jaar
een hulpactie voor mensen die onze aandacht verdienen of helpt kinderen
door middel van de schoenendoosactie.
De breigroep breit mutsjes voor pasgeboren kinderen in India en ook warme
dassen voor de dak- en thuislozen in onze stad.
De PCI is de caritasorganisatie van de parochie en heeft als doel om naastenliefde permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap. We kunnen mensen met acute problemen tijdelijk helpen
als ze nergens anders hulp ontvangen.
Wij doen een beroep op uw steun.
Financieel door uw bijdrage in de collectebus achter in de kerk.
Of per bank NL69 INGB 0000 4257 72 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie.
Uw daadwerkelijke hulp aan een van deze werkgroepen blijft zeer welkom. We
kunnen nog heel wat hulp gebruiken.
Neem daarvoor contact met ons op.
U kunt ons ook bereiken per e-mail: pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Wim Verhaar
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Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen








Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Viering:
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 december 2019
Datum
zo 1 dec.
zo 8 dec.
zo 15 dec.
zo 22 dec.
di 24 dec.
di 24 dec.
wo 25 dec.
do 26 dec.
zo 29 dec.

Tijd
11:00
11:00
11:00
11:00
19:00
22:30
11:00
12:00
11:00

Viering
P. V. Wang SVD, cantor, 1e advent
woord & communie, pw M. Witteman, cantor 2e advent
woord & communie pw M. Witteman, gezinsviering 3e advent

P.K. van der Geest SVD, Ignatiuskoor 4e advent
pw M. Witteman, gezinsviering Kerstnacht
P. V. Wang SVD, pw M. Witteman, CD koor, Nachtmis
P. de Ruiter SJ, Kerstmis, Ignatiuskoor
pw M. Witteman, kindje wiegen
A. van der Helm, Cantate Domino

(Wijzigingen voorbehouden)
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Intenties voor december 2019
zo 1 dec.
zo 8 dec.
zo 15 dec.
zo 22 dec.
di 24 dec.
di 24 dec.
wo 25 dec.

Jan Juffermans, Galina Berkova
Galina Berkova
Galina Berkova
Galina Berkova
Jan Juffermans en Auguste Juffermans - Habernig
Galina Berkova
Maria en Koos van de Goorbergh, Daan en Paul van de Goor
bergh, Jan Straathof

Vieringen januari 2020
Datum
Tijd
Viering
wo 1 jan. 11:00
P. V. Wang SVD, samenzang
zo 5 jan. 11:00
D. Langerhuizen, pw M. Witteman, cantor
zo 12 jan. 11:00
woord & communieviering, cantor
zo 19 jan. 11:00
D. Langerhuizen, gezinsviering
zo 26 jan. 11:00
P.de Ruiter SJ, Ignatius koor
Intenties voor januari 2020
1 jan. Gods zegen over het nieuwe jaar
12 jan. Jan Juffermans
19 jan. Floor Bom, Riek Bom-lijesen,
uit dankbaarheid voor het werk van pw. M.Witteman
(Wijzigingen voorbehouden)
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WEET U NOG?
Een aantal jaren geleden hebben we in de Ignatius babymutsjes
gebreid? Wat was dat leuk! Iedere week gingen we kijken achterin de
kerk hoe hoog de thermometer nu weer was gestegen.
De eindstand was 121 mutsjes. Geweldig: 121 warme babyhoofdjes in India.
Nu is er een soortgelijke actie voor daklozen in onze eigen stad.
Komende tijd zal ik achter in de kerk staan met een voorbeeldmuts + breipatroon natuurlijk met de vraag of u een muts ( of
sjaal) wilt breien. Wilt u een dakloze deze winter warme oren
of nek geven, brei dan mee. Wilt u dit met anderen samen
doen, laat het dan weten.
Trees Krans

Prachtige Kente-stof in de aanbieding

Al jarenlang maken de jong
volwassen bewoners van de
Peace of Christ – ook: Hand in
Hand – Community in Ghana
mooie Kente-stof op de
weefgetouwen van de beschutte
werkplaats.
De community is opgericht door parochiaan Ineke Bosman en wordt,
nu zij met pensioen is, geleid door Albert van Galen, ook tropenarts. In
de community vinden kinderen en jongeren met een geestelijke
beperking een liefdevol huis.
De jongeren weven met veel overgave en hebben in de loop van de
jaren zoveel stof gemaakt dat er een overschot is. Een deel daarvan wil
PCC nu voor een redelijke prijs verkopen.
Het gaat om diverse kleurrijke en meterslange rollen van ongeveer 15
tot 40 cm breed (zie foto). Hebt u belangstelling? Meld u aan via het emailadres: handinhandcommunity@gmail.com
Ineke Bosman
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Taizéviering
7 december (en elke 1e zaterdag van de maand)
AANVANG 19.30 uur in januari d.d. 4-01-2020
IN DE ELANDSTRAATKERK
Thema: GODS GEEST WERKZAAM IN WAT WIJ DOEN
In de Taizé vieringen zijn stilte en meditatie een belangrijk aspect in de vieringen. Juist in de stilte wordt je geraakt door het contact van jou met God. Alle
dagelijkse bezigheden zijn even niet belangrijk. Hoe krijg je binding tussen
jouw relatie met God en je medemens in je werk, studie, buiten tussen mensen
etc.…
Tijdens de stilte van tien minuten na een overweging maken wij verbinding
met God door via de voorbeden een kaars bij het kruis van Christus te zetten
en een gebed uit te spreken. De kleine kring van deelnemers aan de viering
maakt dit mogelijk. Juist door een stukje kwetsbaarheid van jezelf te geven
ontstaat contact met het mede groepslid. Samen voelen we dan de eenheid
met elkaar daarin. We hebben allemaal onze gebrokenheid. Het is goed dit met
elkaar te delen.
Vervolgens maakt de vredewens, die je aan elkaar doorgeeft, de verbinding
met elkaar nog groter.
Het laatste onderdeel van de Taizéviering vindt plaats bij de koffie/thee ontmoeting. Een intieme sfeer maakt, dat we op een informele wijze bij elkaar zijn
en onze gedachten met elkaar uitwisselen. U bent welkom.
Tot slot: zou juist de verbinding met elkaar door de ervaring van de Taizédienst
een roep kunnen zijn om dagelijks meerdere verbindingen te leggen met je
medemens. Gewoon waar je ook mee bezig bent?

contact: Ton & Françoise Timmer

e-mail: apmtimmer@gmail.com
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Bericht van de MOV
We gaan weer naar de donkerste tijd van het jaar, maar ook naar
het lichtfeest van Kerstmis.
De advent, de 4 weken voor het mooie en gezelligste feest van het kerkelijk
jaar, is niet alleen een tijd van: “Gaan we naar de nachtmis?”.... of.........
“Wie zullen wij uitnodigen met kerstmis?” of ..........
“Zal ik al of niet een kerstboom opzetten, echt of kunst of?”.......
“Pak ik dit jaar het kerststalletje, de beeldjes te voorschijn?”.....
maar..... ook een tijd van niet alleen stil blijven staan bij onze eigen kleine wereld.
De MOV-groepen hebben als specifieke opdracht om aandacht te vragen voor
de mensen verder dan onze parochie, verder dan onze grenzen, mensen aan
de andere kant van onze wereld die moeite hebben het hoofd boven water te
houden.
Onze parochie koos dit jaar voor het project in
El Salvador, de aanpak van moeder- en kindsterfte.
Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders
en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen.
Tijdens de advent zullen wij voor deze moeders uit El Salvador en hun baby’s
uw aandacht vragen:
zondag1 december,
tentoonstelling in de kerk, u zult dan informatie krijgen over het gekozen project. Leest u het, het zal u bewegen om voor dit goede doel uw portemonnee
niet te vergeten, want
zondag 15 december
zijn er namelijk weer onze zeer gevarieerde, zelfgemaakte kerststukjes te
koop en mooie kerstkaarten. Natuurlijk is er koffie met iets lekkers en /of voor
de liefhebbers glühwein.
zondag 22 december
de welbekende kerstmarkt, een loterij én weer iets lekkers te drinken of te
eten.
De MOV-groep
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Nieuws van de meditatiegroep

Het is weer Kerstmis. Wij wensen elkaar het allerbeste toe en hopen op vrede
op aarde. Maar zijn onze wensen en hoop wel oprecht of is het enkel maar
routine, enkel maar traditie omdat het nu eenmaal zo hoort?
Critici zouden zeggen dat het wel heel naïef is om voor de 2020ste keer te hopen
op vrede op aarde. En dat er het komende jaar niets mis zou lopen in een
mensenleven. Pfft, wie durft daar nog geld op in te zetten!
Maar deze mensen vergeten één ding. Met Kerstmis vieren we niet dat Christus in de wereld gekomen is en dat daarmee alle problemen opgelost zijn. Nee,
wij vieren dat een Kind ons geboren is dat nog wel in een stal. Net zoals een
pasgeboren kind tegelijkertijd wonderbaarlijk en weerloos, hulpbehoevend en
beloftevol is, zo wordt ook ons de Vrede en het Leven geschonken.
Aan ons ieder jaar de keuze: kiezen wij om cynisch langs de kant te blijven
staan of werken wij mee om dat schamele begin tot wasdom te laten komen,
hoe groot de wanorde in de stal die deze wereld is ook moge zijn?
De meditatiegroep wenst u een Zalig Kerstfeest toe!
Christophe Janssens
- in januari is de meditatie omwille van nieuwjaar niet op 1/1 maar wel op 8/1.
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Digitale Adventsretraite 2019:

"Zie wat je hoort"

Het is weer advent. De nieuwe digitale retraite van de jezuïeten is klaar, dit
jaar onder de titel: Zie wat je hoort. De teksten zijn geschreven door pater Dries
van den Akker sj. Hij woonde tot voor kort in Delft, maar woont nu in Birmingham waar hij de jonge jezuïeten in opleiding begeleidt. Dit is zijn plan voor deze
retraite: We gaan niet alleen kijken naar de buitenkant van de dingen, we proberen
juist naar de binnenkant te kijken. Ik hoop dat de deelnemers door de retraite zich de
vaardigheid eigen maken om, net als de profeten of Jezus of de evangelisten, door de
gebrokenheid van de wereld heen te kijken, om te zien dat de nieuwe wereld waarnaar
ze verlangen al lang begonnen is.

Je kan je inschrijven via www.ignatiaansbidden.org . Op zaterdagavond 30 november 2019 wordt de eerste mail met gebedsmateriaal opgestuurd, maar je kunt
je ook altijd later aanmelden.
Christophe Janssens
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KERSTSTALLEN IN HET STADSKLOOSTER
Al twintig jaar elk jaar opnieuw een belevenis
DIT JAAR ALLEEN KLOOSTERTUIN OPEN!

Zaterdag 21 december 2019 Rond 17 uur spirituele opening
Zondag 22 december 2019
Zaterdag 28 december 2019
Zondag 29 december 2019
Maandag 30 december 2019
Donderdag 2 januari 2020
Zaterdag 4 januari 2020
Zondag 5 januari 2020
Op deze dagen is de kloostertuin open van 10 tot 19 uur
Vanaf 16 uur aanwezigheid van gastvrouwen/heren met Glühwein
Westeinde 101 Den Haag
Ingang bij kloosterpad
In het midden van het Westeinde
Op sommige dagen muzikale toegift
Zie voor meer details op Facebook: ‘kerststallen stadsklooster’
Br. Frans Wils
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Concerten/ Orgelconcerten
Het programma voor 2019 is:

Concert Orkest Intermezzo
Zondagmiddag 8 december 2019
Aanvang: 16.00 uur
Kerk open: 15.30 uur
H.Ignatius van Loyola (Elandstraatkerk)
Elandstraat 194, Den Haag

Programma
Paul Dukas – L’Apprenti Sorcier
Nikolai Rimsky-Korsakov – Christmas Eve Suite
Giacomo Puccini – Messa di Gloria voor koor en orkest. Solisten: Pieter
Hendriks (bariton) en Felipe Gallegos (tenor)

Orgelconcert Elandstraatkerk
Franssen-orgel 1906
Zondag 15 december 2019
15:00 - 16:30
H. Ignatius van Loyola (Elandstraatkerk)
Elandstraat 194, Den Haag
Bert den Hertog, orgel
Capella Sine Nomine o.l.v André Vis
Kerstprogramma
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 uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

2 – februari 2020
3 – maart 2020
4 – april 2020
5 – mei 2020
6 – juni 2020
7 – juli/augustus 2020
8 – september 2020
9 – oktober 2020
10 – november 2020
1–december/januari
2020/2021

16 Jan.
20 Febr.
19 Mrt.
16 Apr.
21 Mei.
18 Juni.
20 Aug.
17 Sept.
22 Okt.
19 Nov.

26 Jan.
1 Mrt.
29 Mrt.
26 Apr.
31 Mei.
28 Juni
30 Aug.
27 Sept.
1 Nov.
22 Nov.

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam 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 Ignatiusnieuws)
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
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
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)
: Ron Fransen. r.fransen@rkdenhaag.nl (gemeenschapsvorming)

Contactpersonen geloofsgemeenschap:
PCI:
Wim Verhaar
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Ledenadministratie:
e-mail:

Coenraad Vrouwenvelder
ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl

Misintenties:

opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans:
ignatius@rkdenhaag.nl

Autovervoer:

Rita van Santen

Zieken- en ouderengroep:

070 364 33 78
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
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
43
44
44
45
46
47
DEUR

datum
23 okt
30 okt

collecte
€ 53,45
€ 32,15

6 nov
13 nov
20 nov
PCI

€ 00,00
€ 21,50
€ 13,75

datum
27 okt
2 nov
3 nov
10 nov
17 nov
24 nov
17 nov

collecte
€ 308,28
€ 169,90
€ 182,37
€ 301,20
€ 251,95
€ 312,86
€ 322,44
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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
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
Pastoraal Noodnummer
Parochiesecretariaat
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
Tel: 070 820 98 66

06 838 74 082
06 838 98 041

Lisette van Oordt
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Maggie Lagers
backoffice@rkdenhaag.nl

