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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. ’20 – jan. ’21
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
We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om de website
van onze geloofsgemeenschap bij te houden. Een beetje 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
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?
Ons eerstvolgende overleg is op maandag 16 maart, aanvang 14.00 uur in ons
parochiecentrum.
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
beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
Ruud Wiegant (voorzitter)
Yvonne Groenewegen (secretaris)
Wim Niemantsverdriet (budgethouder)
Gaarne vragen we uw aandacht voor het volgende.
Het betreft de toegang tot de Sacristie voor de aanvang van onze vieringen.
De dienstdoende koster en degenen die rechtstreeks bij de viering betrokken
zijn dragen zorg voor alle zaken die de voorganger nodig heeft.
Het is belangrijk dat onze voorgangers zich op de viering kunnen voorbereiden
en verzoeken u dan ook om na 10.30 uur de Sacristie niet meer te betreden.
Onze kerk is ruim op tijd open zodat iedereen via de voorkant of invaliden ingang de kerk kan betreden. Mocht u naar het toilet willen dan kan dat achter in
de kerk.
Wij verzoeken u om bovenstaande te respecteren.
Bedankt voor de medewerking!

Pastoraatgroep en Beheercommissie
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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 mei.
zondag 12 juli

Pater V. Wang svd
Diaken H. van Zoelen

woensdag 8 apr.
dinsdag
16 juni

13:30 uur
13:30 uur

(onder voorbehoud)

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

Wij zijn blij dat pastor Witteman ook dit jaar nog betrokken blijft bij de
voorbereiding van de Eerste Communie
Eerste Communie in 2020
De viering van de Eerste Communie is op 21 juni 2020.
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Een teken van leven, met de kinderen op weg naar Pasen
Ook dit jaar is er iedere zondag van de veertigdagentijd voor de kinderen iets
te doen.
Op 1 maart, 8 maart en 22 maart en 29 maart is er tijdens de viering van 11.00
uur kinderwoorddienst, op 15 maart en op 5 april (Palmzondag) is er een gezinsviering en natuurlijk op zaterdag 11 april om 19.00 uur de familiepaaswake.
Dit jaar heet het project “Een teken van leven”.
We gaan op weg naar Pasen met verhalen uit het boek Exodus.
“Ik ben er”
De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar
God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven.
Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom
moet Mozes naar de farao gaan.
Met dit verhaal beginnen we deze veertigdagentijd.
We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw hopen op een teken van leven.
Een teken van leven
Die keer bij de brandende braamstruik
was zeker niet de laatste keer dat God een
teken van leven gaf.
De Bijbel vertelt hoe
Hij dat steeds weer
blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook
aan toe kunnen zijn
en hoe verlaten ze
zich ook kunnen voelen, God geeft steeds
een teken van leven.
Met Pasen zullen we
horen hoe verlaten
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Jezus zich voelde toen zijn weg in het donker leek te eindigen.
Maar dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden, en we
kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar.
Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die
het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: ook voor jou is er een teken van leven.In de kerk staat een groot boek dat de kinderen iedere zondag mee zullen
nemen naar de kinderwoorddienst.
Voor thuis is er voor ieder gezin een klein boekje waarin voor iedere dag een
verhaal, activiteit, gebed of gedicht staat.
Zo ga je samen op weg naar Pasen.
Doen jullie weer mee?
Van harte welkom!
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Aan alle kinderen en hun ouders
5 april is het Palmzondag. Veel kinderen maken dan een palmpaasstok.
Ook wij gaan een palmpaasstok maken.
Dat willen we doen op zondagmiddag 29 maart.
Voor een palmpaasstok heb je nodig:
twee stokken, die je thuis alvast aan elkaar gemaakt hebt,
crêpepapier en papier om slingers te maken,
wat lekkers, pinda’s of wat fruit,
alles wat je zelf leuk vindt om de stok zo mooi mogelijk te versieren,
lijm, een naald, garen
en natuurlijk een schaar.
De palmpaasstok kun je dan meebrengen naar de gezinsviering op Palmzondag, 5 april.
Je krijgt van ons een palmtakje en een haantje.
Voor alle dingen die aan de palmpaasstok hangen moet je zelf zorgen.
De palmpaasstokken krijgen een speciale plaats in de kerk.
Na de viering brengen we de palmpaasstokken naar mensen die er heel blij
mee zullen zijn.
De adressen worden na de viering uitgedeeld.
De gezinsviering op Palmzondag begint om 11.00 uur.
Komen jullie ook?
We maken de palmpaasstokken op zondagmiddag 29
maart.
van 12.30 uur – 13.45 uur in het Parochiecentrum. (Da Costastraat 46)
Ouders zijn ook van harte welkom!
Tot dan!
Werkgroep Eerste Communie
Werkgroep Gezinsviering
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Vastenwandelingen 2020
Ook deze 40-dagentijd willen we graag, al wandelend tijd maken voor bezinning en voorbereiding op Pasen.
We nodigen u van harte uit om samen te verkennen wat gelovig zijn anno nú
kan betekenen - op dít moment in íeders leven.
De 40-dagentijd refereert aan woestijn, aan duister, aan onze ervaringen van
verdriet en machteloosheid. Het is een tijd van reflectie en inkeer, en bovenal
van het besef als kwetsbare mensen onderweg te zijn naar licht en nieuw leven. Met de Goede Week en Pasen krijgt lijden, dood en opstanding haar bevrijdende betekenis.
Tegelijkertijd herdenkt Nederland in deze periode 75 jaar Vrijheid.
Daarom is het thema van deze vastenwandelingen ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ – we gaan op zoek naar sporen van het passieverhaal.
En dat doen we in 6 wandelingen op woensdagochtend, van 4 maart t/m 8
april 2020.
Iedere woensdag starten we vanuit een ander kerkgebouw en wandelen we
naar een bijzondere locatie waar een gastspreker vanuit een specifieke invalshoek het thema Vrijheid en Verantwoordelijkheid belicht. Vervolgens wandelen we verder en terug naar het startpunt.
Tijdschema: Verzamelen om 9.15 uur, vertrek om 9.30 uur na een korte overweging van een lid van het pastoraal team, wandelend naar een bijzondere
locatie met gastspreker en terug bij de kerk rond 11.00. Daar kunnen we met
een kopje koffie/thee nog wat napraten.
LET OP: op 18 maart starten we vroeger, vertrek om 9.15 uur!
Data en Startpunten (in de pastorie):
4 maart: Paschaliskerk, Paschalispad 1.
11 maart: Jacobus de Meerdere (Parkstraat), Willemstraat 60.
18 maart: Elandkerk OLV Onbevlekt Ontvangen, Da Costastraat 46.
LET OP: Verzamelen om 9.00 en VERTREK om 9.15 !
en indien u beschikt over een Museumkaart deze svp meenemen!
25 maart: Antonius Abt, Scheveningseweg 235.
1 april: Agneskerk, Beeklaan 186.
8 april: Marthakerk (Hoefkade), De Bockstraat 58 ( zij-ingang kerk).
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Voor nadere informatie: de flyer in de kerk, de parochie-website www.rkdenhaag.nl
en het secretariaat van de Antonius Abt-kerk, 070-3541742, antoniusabt@rkdenhaag.nl . Aanmelden niet verplicht.
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten bij een, meerdere of alle wandelingen!
Namens de voorbereidingscommissie,
pastor Jan Eijken.

Volwassenen catechese
Welkom op de avond van 10 maart.
Wat is de betekenis van het sacrament van de biecht?
De werkgroep volwassenencatechese organiseert dinsdag 10 maart a.s. om
20.00 uur een avond over het sacrament van verzoening, beter bekend als de
biecht. Deze avond wordt verzorgd door broeder Jan-Marie van de congregatie
Broeders van Sint-Jan.
Misschien vraagt u zich wel eens af, waarom de biecht is ingesteld en wat u er
aan hebt. Missen we iets als we niet biechten? U ontvangt deze avond informatie over wat nu de voorwaarden zijn voor een goede biecht. Waarin verschilt de biechtpraktijk van vandaag met de biechtpraktijk die tot midden jaren
zestig van de vorige eeuw, toen biechten voor velen een wekelijkse verplichting was? De broeder wil u graag te woord staan en u voorzien van antwoorden op bovenstaande vragen maar daarnaast is er zoals altijd veel ruimte voor
uw persoonlijke vragen, discussie en ervaringen met de biecht.
De koffie/thee zal klaar staan. Een eigen vrijwillige bijdrage is gewenst. We
hopen weer op een goede opkomst. U kunt de bovenzaal bereiken via de ingang: Da Costastraat 46.

Namens de werkgroep volwassenencatechese,
Ron Fransen, Christophe Janssens en Marlies Klooster
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Conferentie “Als God renoveert”.
Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart a.s. wordt in Oudenbosch een conferentie over parochievernieuwing georganiseerd met als titel “Als God renoveert”
naar aanleiding van het gelijknamige boek van James Mallon pr. Op deze grote
conferentie komen meer dan duizend pastorale beroepskrachten en vrijwilligers samen rond de vraag hoe in een parochie te komen “van onderhoud naar
bloei”, de ondertitel van het boek. Dit thema komt in verschillende inspirerende workshops over het bouwen aan een vitale parochie aan de orde. Namens onze parochie zullen diaken Henk van Zoelen, parochievicaris Ad van der
Helm, pater Vincent Wang, Annelies Brosch en Henk van Loon aan deze conferentie deelnemen. Na de conferentie zult u nader geïnformeerd worden over
de ervaringen die onze vertegenwoordigers hebben opgedaan en hoe we als
parochie hiervan de vruchten kunnen plukken.
Ron Fransen

Huispaaskaarsen
Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen
( bij vooruitbetaling) :
Dat kan nog op zondag 1 maart achter in de kerk.
De prijzen variëren van € 20.50 tot € 58,95. Er zijn verschillende afbeeldingen en maten.
Achter in de kerk kunt u die bekijken.

Trees Krans
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“Hij is degene die mensen zal dopen met de heilige Geest”
Geen gemakkelijke lezing voor een gezinsviering.
Geen gemakkelijke lezing voor de viering bij mijn afscheid, een dag waar ik erg
tegenop zag.
Maar wat werd het een mooie en bijzondere dag. Een dag met kleur en
“Geest”!
Op 19 januari vierde ik mijn afscheid. Ja, vierde, want het was een feest!
Blij was ik omdat de kinderen een groot aandeel hadden.
Blij om de medewerking van de verschillende koren.
Blij was ik met de aanwezigheid van zoveel mensen, van nu en van vroeger:
ouders van dopelingen, communicantjes, mensen met wie ik jarenlang samen
ben opgetrokken, leden van de verschillende werkgroepen, (oud)collega’s,
mensen vanuit het OBD en nog vele anderen.
Het is niet mogelijk om iedereen te noemen, maar in het bijzonder wil ik toch
noemen de werkgroep gezinsviering, het kinderkoor, de werkgroep bijzondere
vieringen en de beheercommissie. Deze laatste zorgde voor een feestelijke bijeenkomst op de galerij. Wat een verrassing!
Hartelijk dank! Hartelijk dank ook voor de lieve woorden, de goede wensen,
het optreden door de kinderen, de cadeaus en de bloemen. En niet te vergeten
natuurlijk de mooie cellokoffer, een gezamenlijk geschenk van de parochianen
en het parochiebestuur.
Nogmaals: hartelijk dank!
Deze bijzondere dag zal altijd verbonden blijven met u en met de Ignatiusgemeenschap.
Ook wij zijn gedoopt met heilige Geest.
Gods Geest wil ons blij maken en inspireren.
Dat wij samen steeds proberen de Geest zichtbaar en voelbaar te maken in
onze Ignatiusgemeenschap!
Marijke Witteman
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Een digitale retraite voor de 40-dagentijd

De morgen komt is de titel van de 40-dagenretraite 2020 van de jezuïeten. De
retraite gaat op Aswoensdag 26 februari van start, maar later aansluiten is
steeds mogelijk.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een e-mail met daarin gebedsteksten, bestaande uit Bijbelteksten en meditatieve vragen. Het geheel
vormt een innerlijke reis om het mysterie van Pasen intenser te beleven.
De teksten zijn dit jaar geschreven door dominee Judith van der Werf. Een primeur: Judith is de eerste vrouw en protestant die een digitale retraite voor de
jezuïeten maakte. De vorige elf edities werden door jezuïeten verzorgd. Zelf
zegt ze: 'In de retraite gaat het om wachten, wachten op de morgen die komt.
Niet afwachtend, maar waakzaam en open uitzien naar licht. Wat er ook gebeurt. En ook al is het duister voelbaar aanwezig, toch in alles je geest openhouden. In het vertrouwen dat er iets onverwachts kan gebeuren waardoor
alles anders wordt.'
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Voor de auteur
van de 40-dagenretraite 2020 betekent dat: ‘Doorleef je eigen werkelijkheid
en de dingen die je ervaart. Kijk niet weg. Niet van het duister, maar ga ook
niet te makkelijk voorbij aan het licht. En dan de vraag: hoe komt God hierin
naar mij toe?’
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.ignatiaansbidden.org.
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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 Taizéviering

Vieringen maart 2020
Datum
zo 1 mrt.
zo 8 mrt.
zo 15 mrt.
zo 22 mrt.
zo 29 mrt.

Tijd
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Viering
Pastoor D. Langerhuizen, cantor
Pater P. V. Wang svd, Diaken H. van Zoelen , cantor
Pater P. V. Wang svd gezinsviering, kinderkoor
Pater P. de Ruiter SJ, ignatiuskoor
Parochievicaris A. van der Helm, cantate domino

(Wijzigingen voorbehouden)

Intenties voor maart
1 mrt.
8 mrt.
15 mrt.
22 mrt. : voor de familie van Paulus Kwik ik Thay zaliger, in Indonesie
29 mrt.
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Wie weet wat?
In het oktobernummer stond een stukje over het ORANJEHOTEL.
Het is bijna niet te geloven, maar dit stukje heeft Amerika bereikt.
Ik kreeg via het parochiesecretariaat een e-mail uit Amerika van een
Holocaust overlevende.
Hij vertelde dat hij zijn leven te danken heeft aan o.a. pater Lodders en
Annie en Tolé Madna, wonende in de van Kinsbergenstraat.
Zijn zusjes zaten ondergedoken in de Reinkenstraat, zijn verraden en
in Auschwitz omgebracht.
Zijn moeder heeft verschillende kampen overleefd. Zijn vader ook, maar
stierf twee maanden na de bevrijding uit één van de kampen. Hij en zijn moeder overleefden dus de oorlog en zijn in 1958 naar Amerika vertrokken.
De vraag is nu: Wie van u weet iets over Annie en Tolé Madna?
We zouden iemand in Amerika héél blij maken.
U kunt me iedere dinsdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur vinden in het
Parochiecentrum, da Costastraat 46, telefoon 364 99 26, of per brief of
bezoek.
Heel hartelijk dank
Trees Krans

Taizevieringen:
De waarde van de stilte TAIZE
Drie keer per dag komt alles op de heuvel van Taizé tot stilstand: het werk, de
bijbelstudie en de groepsgesprekken. De klokken roepen op tot het gebed in
de kerk. Honderden, soms duizenden jongeren uit allerlei landen van de wereld bidden en zingen met de broeders van Taizé. Er is een bijbellezing in verschillende talen. Centraal in elk gemeenschappelijk gebed staat het lange stiltemoment dat een uniek moment is om God te ontmoeten.
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Stilte en gebed

Woorden die met luide stem uitgesproken worden, laten zich horen, maken
indruk. Maar wij weten goed dat ze de harten nauwelijks raken. In plaats van
een goede ontvangst, ontmoeten ze weerstand. De ervaring van Elia toont aan
dat God geen indruk wil maken, maar begrepen en ontvangen wil worden. God
heeft “een stem van zuivere stilte” gekozen om te spreken.
Spreekt u dit aan kom dan naar de Taizé ontmoeting in onze kerk elke 1e zaterdag van de maand om 19.30u. De volgende viering is op 7 maart 2020 en 4
april.
Ton en Francoise Timmer

Diaconale

Wim Verhaar

Diaconale
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Nieuws van de meditatiegroep

Afbeelding: Dorotheus van Gaza

Wanneer we aan vasten denken, denken we meestal enkel aan niet of minder
eten.
Maar al vanaf het begin van het christendom is vasten veel meer dan dat. Zo
schrijft de kerkvader Dorotheus van Gaza in de zesde eeuw dat “we niet alleen
moeten vasten met onze buik, maar ons moeten onthouden van iedere zonde,
dus ook die van onze tong (niet kwaadspreken, niet roddelen, niet liegen, niet
vloeken,...) en onze ogen (niet schaamteloos of vrijpostig naar anderen kijken,
niet naar nutteloze zaken kijken,...), ja ook onze handen en voeten moeten we
van elke slechte daad onthouden. Pas dan zal ons vasten God welgevallig zijn
en kunnen wij vernieuwd en gereinigd naar Hem optrekken en Hem waardig
ontvangen met palm- en olijftakken.” (Lees: Dorotheus van Gaza, Geestelijke
werken). Ik kan Dorotheus alleen maar gelijk geven. Ik zou er zelfs aan toe willen voegen dat we moeten vasten met onze tenen (er voor zorgen dat ze wat
korter worden), onze benen (niet achter elke mode aanhollen) en onze elle
bogen (we hebben ze niet nodig om onze plaats te vinden in deze wereld).
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Ik kan mij wel een lichaamsdeel voorstellen dat ik de laatste jaren te veel gebruikt heb. Hoe zit dat met u?
De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand om
19.45u, na de vespers. U bent van harte welkom.
Christophe Janssens

Uit het jaarverslag van de Pastoraatgroep.
Om terug te kijken op het afgelopen jaar en om van daaruit te leren voor de
toekomst en om verantwoording af te leggen aan zowel de geloofsgemeenschap als het pastoraal team, is er door de pastoraatgroep voor de tweede
maal een jaarverslag opgesteld.
Om u inzicht te geven in waar de pastoraatgroep en de vele vrijwilligers die
onze geloofsgemeenschap telt zich zoal mee bezig houden, volgt hierna een
selectie uit de activiteiten van het afgelopen jaar.
Sinds de fusie op 1 januari 2015 bestaat onze parochie uit 6 geloofsgemeenschappen. De Ignatius is één van die zes. Om aan iedere geloofsgemeenschap
leiding te geven is er in iedere geloofsgemeenschap een pastoraatgroep en een
beheercommissie opgericht.
De beheercommissie is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en diverse
uitvoerende taken. De leden van de beheercommissie worden benoemd door
het parochiebestuur.
De pastoraatgroep zorgt voor de coördinatie van het pastoraat binnen de geloofsgemeenschap. De leden worden benoemd door de bisschop.
Regelmatig hebben de beheercommissie en de pastoraatgroep gezamenlijk
overleg.
De taken van de pastoraatgroep zijn verdeeld over vier werkgebieden: liturgie,
catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.
Liturgie:
Els Vogelsang heeft de portefeuille liturgie onder haar hoede. Een zware portefeuille omdat zij verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken rond de
vieringen in onze geloofsgemeenschap.
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Gelukkig weet zij zich omringd door een groot aantal vrijwilligers die ieder hun
eigen taak hebben.
De kosters, de misdienaars, de lectoren, de koren en de cantors, de organist
en de pianist(e), de collectanten, de vrijwilligers die de kaarsen, miswijn, hosties en boekjes bestellen en indien nodig boekjes zelf drukken.
Iedere zondag, en vaak ook door-de-week, is Els aanwezig om voor de viering
de laatste bijzonderheden door te nemen met de voorganger.
Naast de wekelijkse vieringen op zondag en op woensdag waren er een aantal
bijzondere vieringen: o.a. de maandelijkse Taizé-vieringen, het Franciscusfeest, kindje wiegen, de kinderzegen op Maria Lichtmis, Aswoensdag, de boetevieringen, de Goede Week en Allerzielen.
Aanvankelijk leek het erop dat de viering van Allerzielen dit jaar niet gevierd
zou worden op 2 november, maar na overleg met het pastoraal team kon er
toch een viering gehouden worden waarbij de kruisjes met de namen van de
overledenen aan de familie konden worden uitgereikt.
Catechese:
Marlies Klooster beheert de portefeuille catechese. Daarbij zijn drie categorieën te onderscheiden: sacramentsvoorbereiding, kindercatechese en catechese voor volwassenen.
Sommige vormen van catechese worden parochie breed aangeboden, denk
hierbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding op het vormsel, de cursus voor de
geloofsleerlingen door Vicaris Ad van de Helm en pastor Marijke Witteman en
avonden voor volwassencatechese.
Voor de kinderen was er in 2019 het volgende aanbod:
Doopvoorbereiding voor kinderen van 6 tot 12 jaar: hiervan is in 2019 door
een kind gebruik gemaakt.
De kinderwoorddienst: iedere tweede zondag van de maand worden de aanwezige kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan de kinderwoorddienst,
waarin zij worden begeleid door een ervaren werkgroep. Na de collecte komen
zij terug en doen aan de aanwezigen verslag over wat zij geleerd hebben en
bidden een eigen gebed. Tijdens de Vasten en de Advent is er iedere week een
kinderwoorddienst aan de hand van een speciaal project.
Voorbereiding op de Eerste H. Communie. In 10 tot 12 bijeenkomsten worden
de kinderen voorbereid door een werkgroep, begeleid door de Pastoraal Werkster. In 2019 hebben 18 kinderen deelgenomen.
Voorbereiding op de sacramenten:
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Doopvoorbereiding voor ouders en peetouders van dopelingen door de werkgroep doopvoorbereiding.
In 2019 waren er 15 dopelingen waarvan de ouders (en peetouders) hebben
deelgenomen aan deze catechese.
Meditatiegroepen:
In beginsel komt de meditatiegroep iedere eerste woensdag van de maand in
het parochiecentrum bijeen onder leiding van Alice Withaar. Haar invalshoek
heeft zijn wortels in de Ignatiaanse spiritualiteit. Met respect en waardering
voor ieders eigen beleving tijdens de meditatie, maakt de Ignatiaanse meditatie het lezen van een stuk Bijbeltekst tot iets heel persoonlijks.
Daarnaast komt een keer per maand een groep bijeen onder leiding van Pater
B. Pex. Zij lezen een bepaalde tekst die daarna besproken wordt.
Catecheseavonden voor volwassenen:
Vier maal is er in 2019 een catecheseavond georganiseerd voor volwassenen.
De onderwerpen waren:
Het ontstaan en de inrichting van het kerkgebouw
Het sacrament van het H. Doopsel
Het sacrament van het huwelijk
De kerkgeschiedenis van de jonge kerk.
Helaas is de toegankelijkheid van de zaal in het parochiecentrum een belemmering voor minder-valide parochianen.
Diaconie
Op 1 januari 2019 is de portefeuille diaconie door Dolf van der Sluis overgedragen aan Peter Witteman.
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er veel activiteiten op het gebied van
diaconie:
Wekelijks worden er producten ingezameld voor de voedselbank.
Tijdens de Advent en de Veertigdagentijd worden er door de werkgroep MOV
diverse activiteiten georganiseerd om zo geld in te zamelen voor een goed
doel. Dit jaar waren dat de aardewerkfabriek in Lumen Valley (Togo, Afrika) en
een project in El Salvador voor de aanpak van de moeder- en kind sterfte.
Op Palmzondag werden er door de gezinsmisgroep en de werkgroep Eerste
Communie, samen met de kinderen, palmpaasstokken gemaakt. Deze werden
na de viering naar ouderen en/of zieken gebracht.
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In de vredesweek wordt er gebeden en opgeroepen voor vrede.
Jaarlijks organiseert de werkgroep MOV een stand voor Amnesty, waarbij tevens een handtekeningenactie georganiseerd wordt.
De actie schoenendoos van “Edukans” is opgeheven. Tot nu toe werd hier door
de gezinsmisgroep op de diaconale zondag een actie voor op touw gezet. In
2019 is een nieuw initiatief ontstaan en heeft de gezinsmisgroep een grote actie op touw gezet om de voedselbank te promoten. Een enorme hoeveelheid
artikelen kon hierna worden overgedragen aan de voedselbank.
De stichting Clear Mind houdt doorlopend een kledinginzameling en heeft
eenmaal per jaar een stand in de kerk om het doel van de stichting onder de
aandacht te brengen.
De zieken- en ouderenbezoekgroep geeft aandacht en hulp aan zieken en aan
huis gebonden ouderen, maar ook aan jongeren die hulp nodig hebben. De
vrijwilligers bieden ook hulp en vervoer bij dokter- en ziekenhuisbezoek en helpen bij het invullen van formulieren, voeren van telefoongesprekken en het
aanvragen van hulpmiddelen.
Het brengen van de communie is ook een van hun activiteiten.
Jaarlijks worden er loten verkocht voor de Zonnebloem.
Op de diaconale zondag op 17 november, door de paus uitgeroepen tot “dag
van de armen” hebben alle werkgroepen zich gepresenteerd en zo aandacht
gevraagd voor de diaconie binnen onze geloofsgemeenschap.
De werkgroep PCI heeft zowel een coördinerende als een uitvoerende taak.
Zij geeft individuele steun waar sociale voorzieningen ontoereikend zijn.
Zij geeft adviezen over hulpverlening vanuit de gemeente of andere instanties.
Zij steunt collectieve initiatieven als schuldhulpmaatje, de voedselbank en inloophuizen.
Zij geeft informatie over kindervakantiekampen die georganiseerd worden
vanuit het bisdom of de kerken.
Zij werkt samen met diverse werkgroepen binnen de geloofsgemeenschap bij
het initiëren en uitvoeren van diaconale activiteiten.
Zij brengt maandelijks de diaconie onder de aandacht in het Ignatiusnieuws.
Gemeenschapsvorming.
In Januari 2019 heeft Nico de Groot de portefeuille gemeenschapsvorming
overgedragen aan Ron Fransen.
De belangrijkste werkgroep binnen deze portefeuille is de werkgroep gemeenschapsvorming. Binnen deze werkgroep zijn diverse commissies actief. Omdat
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de werkgroep gemeenschapsvorming in het vorige Ignatiusnieuws al uitgebreid heeft bericht over haar werkzaamheden, beperk ik mij tot enkele in het
oog springende activiteiten.
De gastvrouwen en gastheren maken het mogelijk om de kerk nagenoeg dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur open te stellen.
Er is in 2019 een groep geformeerd, die bij de zondagsviering achter in de kerk
staat om de bezoekers welkom te heten en zo nodig wegwijs te maken.
De koffiegroep bestaat al vele jaren en zorgt ervoor dat de kerkgangers elkaar
na de viering kunnen ontmoeten.
Jaren geleden is door Pater van Haasteren op woensdag de “ dag van de ontmoeting” ingesteld. Op deze dag wordt er een ochtendgebed gebeden, de eucharistie gevierd en de Vespers gebeden. Deze dag is met name gericht op
“verbinding”. In 2019 is er een groep geformeerd om dit nog verder te versterken door gezellige, verbindende activiteiten voor de middag te organiseren.
Alle parochianen van 75 jaar en ouder worden op hun verjaardag verrast met
een kaart om aan te geven dat er aan ze gedacht wordt en dat ze erbij horen.
Om de activiteiten van onze kerk breder uit te dragen sturen we de bewoners
van de nieuwbouwhuizen binnen onze wijk een welkomstbrief waarin onze
activiteiten staan uitgelegd, met een kaarsje erbij “om een keer je licht op te
komen steken bij ons”.
Niet alle vrijwilligers en hun taak zijn in dit overzicht ter sprake gekomen, dat
zijn er zo’n kleine 150!, maar wij hopen dat wij op deze manier een beeld geschetst te hebben van alles wat er vóór de schermen, maar vooral ook achter
de schermen gebeurt om ONZE Ignatius levend te houden.
Wellicht is dit een aanleiding voor u om eens na te denken over een taak binnen een van de vele werkgroepen?
U bent van harte welkom!
Namens de Pastoraatgroep,
Peter Witteman.
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Orgelconcerten
Het programma voor 2020 is:







4 april
9 mei
13 juni
25 juli
26 september
20 december

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 2020-2021
Kopij inleveren uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

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
2- februari 2021

20 febr.
19 mrt.
16 apr.
21 mei.
18 juni.
20 aug.
17 sept.
22 okt.
19 nov.

Donderdag 21 jan.

1 mrt.
29 mrt.
26 apr.
31 mei.
28 juni
30 aug.
27 sept.
1 nov.
22 nov.

Zondag 31 jan.

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
Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
070 364 99 26

email: ignatius@rkdenhaag.nl
website: www.rkdenhaag.nl

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

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194

Beheercommissie:

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl

Ruud Wiegant
Yvonne Groenewegen
Wim Niemantsverdriet

: Voorzitter
r.wiegant@rkdenhaag.nl
: Secretaris
y.groenewegen@rkdenhaag.nl
: Budgethouder w.niemantsverdriet@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep

: pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
: Peter Witteman, p.witteman@rkdenhaag.nl (diaconie)
: Els Vogelsang, e.vogelsang@rkdenhaag.nl (liturgie)
: Marlies Klooster, m.klooster@rkdenhaag.nl (catechese)
: Ron Fransen. r.fransen@rkdenhaag.nl (gemeenschapsvorming)

Contactpersonen geloofsgemeenschap:
Diaconie:
Wim Verhaar
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Ledenadministratie:
e-mail:
Misintenties:
Autovervoer:

Coenraad Vrouwenvelder
ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl

opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans:
ignatius@rkdenhaag.nl
Rita van Santen
070 364 33 78

Zieken- en Ouderengroep:

Angelique de Groot

070 325 25 87

Aanvraag doopbewijzen:
Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs,
of telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur
of via het parochiecentrum / secretariaat
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Koren:
Ignatiuskoor: Tjin Nio Tjia. tjintjia@ziggo.nl
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
5
6
7
8

datum
29 jan
5 feb
12 feb
19 feb

collecte
€ 26,05
€ 24,65
€ 18,90
€ 00,00

datum
2 feb
9 feb
16 feb
23 feb

collecte
€ 192,57
€ 299,00
€ 305,18
€ 000,00
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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:
Parochievicaris V. Wang
Tel: 070 820 92 82
email: v.wang@rkdenhaag.nl
Diaken H. van Zoelen
Tel: 070-820 9283
email: h.vanzoelen@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
Uitvaartlijn
Pastoraal Noodnummer

06 838 74 082
06 838 98 041

Parochiesecretariaat
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
Tel: 070 820 98 66
Lisette van Oordt
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Maggie Lagers
backoffice@rkdenhaag.nl

