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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. ’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 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
file:///F:/Parochie/Nieuws/2015/Nieuws%202015-11/:%20ignatius@rkdenhaag.nl
http://rkdenhaag.nl/
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Nieuws vanuit de beheercommissie en pastoraatgroep 
 
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 com-
puter 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@rkden-
haag.nl 
 

Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet- pasto-

rale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wil je een keer aanschuiven om 

je vragen, opmerkingen en suggesties te bespreken?  

Ons eerstvolgende overleg is op maandag 15 juni en 13 juli, 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 in-
gang 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 

mailto:r.wiegant@rkdenhaag.nl
mailto:r.wiegant@rkdenhaag.nl
mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
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Welkom in onze kerk. 
Wat fijn, dat we na al die tijd weer samen kunnen komen en 
weer samen kunnen vieren, al is dat nog lang niet op de ma-
nier, waarop we dat gewend zijn en waarop we dat graag zou-
den willen: lieve mensen, het is niet anders. Niemand wil dat 
er iemand besmet raakt door onze kerk. 
De BC en PG hebben hard gewerkt om de vieringen de ko-
mende tijd überhaupt mogelijk te maken, want daar komt heel 

veel voor kijken: 
Er is vergaderd, aanwijzingen en restricties bestudeerd, plannen ontworpen en 
protocollen vastgesteld. Er moesten brieven worden uitgedraaid en naar u ver-
stuurd of bezorgd worden. Weer overleg met parochiebestuur/ crisisteam en 
er moest uitvoering gegeven worden aan het scheppen van de voorwaarden, 
die voor de samenkomst noodzakelijk zijn. Alle lectuur moest (op parochiebla-
den na) worden verwijderd. Desinfectiemiddel voor het reinigen van de han-

den moet worden klaargezet. Er is gemeten, ge-
sjouwd met stoelen, paden en banken zijn afgezet, 
looproutes ontworpen. Ook moesten er diverse ex-
tra roosters worden gemaakt: voor de telefoondienst 
van de donderdag- en vrijdagmorgen en voor de 
“blauwe hesjes”, die op de zondagen ingezet moeten 

worden. Echt, er kwam heel veel voor kijken.  
Of we het goed hebben gedaan? We weten het niet, maar we hebben ons best 
gedaan naar eer en geweten en beloven ook de ervaringen steeds te zullen 
evalueren, opdat we bij kunnen stellen en stap voor stap naar steeds ‘norma-
ler’ zullen toegroeien. Wanneer dat zal zijn, dat weten we niet. Mocht u op-
merkingen hebben: u kunt ze kwijt via de mail aan onze beheercommissie  of 
pastoraatgroep: beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl / pastoraat-
groep.ignatius@rkdenhaag.nl 
Als u de viering bijwoont vragen we u dringend zich aan de volgende aanwij-
zingen te houden: 

 Meld u zich tevoren telefonisch aan op donderdag- of vrijdagmorgen ( 
070 3649926); 

 Komt u om 10.45 uur naar de hoofdingang en wacht daar op 1,5 meter 
afstand van elkaar, tot u wordt binnengeroepen. Om 11.00 uur sluit de 
kerk de deur;  

 Blijf op de plaats zitten, die u is aangewezen. Bij evangelie…of  andere 
gebruikelijke momenten mag u wel staan voor uw stoel, maar knielen 

mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
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is niet mogelijk. Rondlopen evenmin tijdens de viering wordt voorals-
nog niet gezongen. 

 Wij geven elkaar geen hand en vermijden het aanraken van onze 
mond. 

 Wij vragen u dringend om de aanwijzingen van de ‘blauwe hesjes’ 
strikt te volgen. 

 Na afloop van de viering, blijft u zitten, totdat u het signaal krijgt via 
de aangewezen looproute te kerk te verlaten. Er is geen koffie na af-
loop. 

 De voorganger zal niet achter in de kerk staan; wel kunt u desgewenst 
na de viering in de kerk beperkt een kaarsje opsteken met inachtne-
ming van de 1,5 meter. 

 De collecteschaal staat achterin; desgewenst kunt u uw collectebij-
drage betalen via de QR-code of uw betaling overmaken op rek. 
NL12INGB0000587915 t.n.v.  Kerkbijdrage Ignatius o.v.v. collecte. 

Beheercommissie en Pastoraatgroep  wensen u allen de komende tijd mooie 
en inspirerende vieringen toe; dat de H. Geest zich over ons mag ontfermen, 
want dat zullen we voorlopig hard nodig hebben. 
Marlies Klooster, pastoraatgroep 

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. 
 
Doopvieringen zijn op dit moment nog niet mogelijk. 
 

 

Eerste Communie in 2020 
 
De viering van de Eerste Communie kan voor alsnog geen doorgang vinden 
vanwege de corona maatregelen. 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Paaskaarsen gewijd in coronatijd 
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Verslag catecheseavond van 10 maart 2020  

Het sacrament van de verzoening/ de 
Biecht. 
 
“Dit was de mooiste avond tot nu toe!”, verzuchtte één 
van de trouwe deelnemers. En dat is wellicht ook waar. 
Helaas was de belangstelling deze avond zeer gering: er 
waren slechts zes deelnemers en de spreker, maar 
daarom was de kwaliteit en de onderlinge verbonden-
heid niet minder! 
Broeder Jan Maria pr. kwam ons inwijden in het sacra-
ment van de verzoening. Inwijden in de betekenis en de waarde hiervan, maar 
ook over de instelling en ontwikkeling van dit moeilijke sacrament. 
Christophe begon de avond met een bijbeltekst; hij las Ps. 51 voor. Deze psalm 
is toegeschreven aan David, de grote en belangrijke koning van Israël, maar 
ook een feilbaar mens, die grote fouten heeft gemaakt.  
Hierna begon Jan Marie met zijn presentatie, die begon met : “Vertrouw altijd 
op God”. Wij kunnen God ontdekken in de liefde. In onze relatie met God zijn 
wij ons allemaal bewust van de fouten en tekortkomingen die wij maken. Dat 
schaadt de relatie met God. Die relatie heeft de meeste waarde en verdient de 
vergeving! Als deze innerlijke houding telt, waarom dan nog een Biecht? 
Vervolgens spreekt hij over de geschiedenis en ontwikkeling van dit sacrament, 
dat in deze vorm pas vanaf de middeleeuwen in praktijk is. Dat komt, omdat 
het H. Doopsel 100% vergeving biedt en kandidaat-christenen daarom hun 
doopsel zo lang mogelijk uitstelden. Met het uitstel van de doop vaak tot aan 
het einde van het leven, beoogde men in elk geval gereinigd van zonden naar 
de hemel te kunnen. Een tweede doopsel gaat immers niet. Toch leidt dat tot 
onwenselijkheden, immers: zonder doopsel kon men bijvoorbeeld ook geen 
communie ontvangen of trouwen…  Soms had men omwille van vervolgingen 
het geloof zelfs moeten afwijzen, maar kwam de bekering later opnieuw. Toch 
kon men niet herdoopt worden. Maar wat dan? 
Er moest een teken komen van spijt en verzoening.  Aanvankelijk door een pu-
blieke penitentie om de schade aan de gemeenschap te herstellen, maar later 
vertrouwelijker op gezag van de bisschop of priester door een persoonlijke be-
lijdenis. De dimensie die blijft: genoegdoening voor de gemeenschap. Mensen 
ontdekten hierbij de ontvangen genade en gingen vaker en ook ‘dagelijkse’ 
zonden “ inbrengen”.  Hun ervaring was vreugde, opluchting… 
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Zo ontstond het sacrament van de H. Biecht, waarbij de priester, die biechtge-
heim heeft, niet meer is dan ‘een instrument, het gereedschap’ tussen God en 
de biechteling. Hij stelt vast of er sprake is van: 

 Waarachtige spijt; 
 Herstellen/ penitentie ( voorwaarden); 

het kan hierbij zelfs voorkomen, dat de 
opdracht  jezelf aan te geven bij politie 
een voorwaarde is… 

 Goed voornemen; 
 Uitspreken. 
 Dit aangevuld met een oefening van be-

rouw. Dan kan de priester namens God 
vergeven…of niet. 

Maar het biechten werd een sleur….zonder be-
sef….een routine. 
Wat zijn sacramenten? Het zijn de GEBAREN van Jezus. Zijn WOORD vinden we 
in de bijbel. “Het Woord is vlees geworden.”  Biechten gaat verder dan Woord, 
al is er bij dit sacrament geen uiterlijk teken, zoals water, brood en wijn, olie… 
Als je heden ten dagen komt biechten, is dat in zich al een teken van spijt. De 
rol van de priester bestaat uit helpen aan de groei van het Goede. De kerk 
regelt het biechtgeheim heel  streng, want het gaat om de relatie met God. 
Verder maakt de priester ook werk van gewetensvorming. Biechten is moeilijk: 
altijd. Steeds weer ervaar je een drempel. Aangeraden wordt het te doen bij 
een bijzonder moment, zoals een bedevaart, een jubileum een feest… Dat 
maakt de stap makkelijker. Of het gebruik van een donkere, anonieme 
biechtstoel of een spreekkamer in het licht de voorkeur verdienen? Dat kan 
alle twee en de keuze is aan de biechteling; wat bij hem/ haar het beste past, 
opdat je je op je gemak kunt voelen. Broeder Jan-Marie sprak heel open over 
zijn ervaringen met de biecht; als biechteling (een grote bron van vreugde) en 
als biechtvader (een privilege om getuige te mogen zijn van Gods barmhartig-
heid).  Die openheid maakte op ons een zeer positieve indruk.  
Al pratend met elkaar komen ook vragen over anderen, die fouten maken; 
moet je hen aanspreken, excuses eisen  en doen biechten? Dat is moeilijk. Voor 
de biecht gaat het om de relatie van God met de individuele mens en de 
verhouding van rechtvaardigheid en barmhartigheid en niet om de relatie met 
andere mensen onderling. Hoezeer je ook gekwetst bent: je wordt weer 
geheeld. 
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Een sacrament, dat zo laat in de geschiedenis ontstaat, is dat dan wel bijbels? 
Zeker wel! 
De avond wordt besloten met een lezing uit Johannes 20. Jezus verschijnt na 
Zijn Verrijzenis: “Vrede zij u!...En wat u op aarde vergeeft, zij vergeven; wat u 
niet vergeeft…is niet vergeven. 
 
Marlies Klooster, werkgroep volwassenen-catechese 
 
 

Bedevaarten 
 

 

 
Caritas Banneux N.D.   Bisdom Rotterdam.  
 
Voor de bedevaarten:    
Mw. A.W. Opstal  Dhr. G.J. de Bruijn 
Westlaan 62   Polderweg 12 a 
2641 DN Pijnacker  2493 ZA ’s Gravenhage 
Tel: 015 3693148 tel: 070 3205872 
    

Caritas Banneux N.D. 
        
Dit  jaar zullen er geen bedevaarten zijn.  
 
Wij hopen u volgend jaar weer welkom te heten bij onze bedevaart reizen naar 
Banneux.  
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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. 

Tot nader order zijn er geen taizé vieringen en ook geen 
ignatiaanse meditaties. 
 
Vieringen juni 2020  
 
Datum           Tijd             Viering 
zo     7 juni.  11:00   Diaken H. van Zoelen, woord en gebedsviering  
zo   14 juni.  11:00    Pastoor D. Langerhuizen,  
zo   21 juni.  11:00    Pater P. Wang svd, 
zo   28 juni.  11:00 Broeders van st. Jan, 
   
Vieringen juli 2020   
 
Datum           Tijd           Viering 

zo     5 juli.  11:00   A. van der Helm,   
zo   12 juli.  11:00    Pater P. Wang svd,  
zo   19 juli.  11:00    Pastoor D. Langerhuizen, 
zo   26 juli.  11:00 Pater P. de Ruiter SJ, 
 
Vieringen augustus 2020   
 
Datum           Tijd           Viering 

zo     2 aug.  11:00   Pastoor D. Langerhuizen,  
zo     9 aug.  11:00    Pw. J. Eijken  
zo   16 aug.  11:00    Pater P. Wang svd, 
zo   23 aug.  11:00 Pater P. de Ruiter SJ, 
zo   30 aug.  11:00 Pw. J. Eijken  

 



 

 

12 

(Wijzigingen voorbehouden) 
    

Intenties voor juni  
 
Helaas hebben we nog geen misintenties mogen ontvangen 
U kunt uw misintenties opgeven bij het secretariaat.  
 

 

Diaconale 
‘Let een beetje op elkaar, ik reken op u’. 
Dit waren de slotwoorden van premier Mark Rutte op 16 maart tijdens zijn 
toespraak over het coronavirus dat ons land zo heeft getroffen.  
Het was ook de aanhef van de diaconale voor de maand april. Helaas is dit 
artikel niet verschenen. Volgens de richtlijnen van het RIVM besloten kerken 
hun vieringen te stoppen en alle kerkelijke activiteiten werden tot een mini-
mum teruggebracht. Ook wij zijn noodgedwongen gestopt met onze diaconale 
activiteiten.  
Langzaamaan proberen we de draad weer op te pakken, wetende dat de tijd 
van voor deze crises niet zomaar terugkeert. We vragen ons af welke schade 
het coronavirus ons heeft gebracht? Zo merken we door hulpverzoeken dat 
mensen werk en inkomen hebben verloren; we zagen dat ouderen in verzor-
gingstehuizen geen bezoek meer mochten ontvangen; dat veel mensen getrof-
fen werden door een gevoel van eenzaamheid; hulp voor ouderen was vaak 
moeilijk te verkrijgen. Nog maar te zwijgen over het feit dat velen geveld wer-
den door een  ernstige ziekte met soms de dood tot gevolg. Ja, er is veel leed 
veroorzaakt, waarvoor we onze ogen niet kunnen sluiten.    
Nog steeds zijn we genoodzaakt om fysiek afstand te houden van elkaar, maar 
we hoeven het contact met onze medemensen niet te verliezen. 
Zo zijn er verschillende ideeën ontstaan om in tijden van crises toch contact 
met elkaar te houden en noodsituaties van mensen aan het licht te brengen.  
Deze ideeën hopen we binnenkort te bespreken, maar tegelijk vragen we u om 
suggesties aan te leveren.  
Als christenen blijven we hoop en vertrouwen hebben in een betere toekomst. 
Het is belangrijk dat we dit aan elkaar doorgeven.  
Het e-mailadres van de PCI staat ter beschikking voor noodzakelijke hulpvra-
gen: pci.ignatius@rkdenhaag.nl  

mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
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U kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor het aanbieden van uw hulp, liefst 
zo concreet mogelijk. Misschien kunnen we zo elkaar bijstaan in deze tijden.  
 
spreuk 
Bedenk veel dingen die je kunt doen en doe er één. 
 
Armoede in Nederland? 

In het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2019’ waarin onderzocht is hoe dia-
conieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties mate-
riële en immateriële hulp bieden, is de conclusie dat kerken een actieve rol 
spelen in lokale armoedebestrijding. Uit het rapport blijkt ook dat er een krimp 
is van het aantal kerken, dat een antwoord probeert te geven op de steeds 
groter wordende hulpvraag. Meer geld, meer goederen en ook meer tijd door 
de inzet van vele vrijwilligers bij de individuele hulpvragen laat zien dat kerken 
een intensieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede.  

Het is goed dat onze parochiegemeenschap bij de 80 procent van de diaconale 
organisaties hoort, die actief betrokken zijn bij de armoede-bestrijding in Ne-
derland. Daarentegen is het zorgelijk dat in onze maatschappij veel mensen 
langdurig moeten leven van een laag inkomen, al of niet door schulden afge-
dwongen. Voor grote groepen mensen, zoals alleenstaande ouders met kin-
deren, mensen met psychische problemen of met chronische ziekten en han-
dicaps, asielzoekers en vluchtelingen of ouderen met alleen een gedeeltelijke 
AOW is het moeilijk om aan armoede te ontsnappen. Het is daarom dat wij op 
u een blijvend beroep doen voor uw aandacht of uw financiële hulp. Misschien 
ziet u zelf mogelijkheden om daadwerkelijk te helpen vanuit uw betrokkenheid 
met hulpvragende medemensen.  
 
We geloven ook op maandag. Dit betekent dat de zondagse inspiratie uit de 
verkondiging en viering vanaf maandag weer handen en voeten kan krijgen in 
de zorg voor medemens en maatschappij. Dat kan door mantelzorg, zieken be-
zoeken, of meedoen aan een van de vele acties van solidariteit voor mensen 
die echte hulp en ondersteuning nodig hebben. 
Paus Franciscus schetst het beeld van de Kerk als een veldhospitaal; mensen 
liggen gewond langs de kant van de levensweg. Zien wij ze? Zouden wij ook 
binnen onze geloofsgemeenschap hen weer op krachten kunnen laten komen 
en misschien kunnen genezen? Als geloofsgemeenschap zijn wij klein, maar 
dat betekent niet dat wij grote daden kunnen verrichten. Jacobus schreef in 
zijn brieven (2:26): Een geloof zonder daden is een dood geloof.  
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Diaconale 

Laten we daarom elkaar inspireren tot daden van naastenliefde. 

 

 

Wim Verhaar 

 

 

Nieuws van de meditatiegroep  
 
Ik moest de afgelopen maanden erg denken aan een gedicht van Han G. Hoek-

stra over een mijnwerker.  Het gaat als volgt. 

Hij kroop in de aarde weg, dicht aan haar hart 

en liet het licht, het witte zonlicht boven; 

vergat hij het, bleef hij er in geloven, 

wat maakt het uit? dit is zijn eenzaam part. 

Hier werkt hij, in dit smal en duister deel 

spannen zijn spieren, flitsen zijn gebaren, 

klein en doodstil is 't licht in de lantaren, 

driftig en dof de slag van zijn houweel. 

Vandaag, mijnwerker, heb 'k aan jou gedacht, 

want mijn deel is zoo duister als jouw deel en 

woorden zijn eender wapens als houwelen, 

en alle kamers eenzaam als jouw schacht. 

Hoe moeizaam drijven onze handen hier 

houweel door steen en woorden op papier, 

hoe zwaar bij duister is een goed geloven 

in een wit licht, in een wit zonlicht boven. 
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Toen Hoekstra dit schreef waren het zeer woelige tijden, het was 1933.  Het 

zou nog veel woeliger worden, maar hij bleef schrijven, ook op gevaar van ei-

gen leven.   

We kunnen niet altijd kiezen wat er op ons pad komt.  En soms valt het ons 

zwaar te blijven geloven in het grote Witte Zonlicht dat Christus voor ons wilt 

zijn.   Het is dan goed om te beseffen dat anderen ons zijn voorgegaan op dit 

moeilijke pad.  Zo kunnen we moed vinden om op te staan en zelf een beetje 

licht te zijn voor de anderen om ons heen.  

 

De meditatiegroep komt tot nader bericht niet fysiek samen, maar wie wil kan 

via de mail een kopij van de maandelijkse meditatie krijgen.  Contacteer hier-

voor Alice Withaar of Christophe Janssens. 

 

Orgelconcerten 
 

Tot nader order zijn er nog geen concerten 
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 kopij overzicht voor 2020-2021 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

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 

donderdag  22 okt. zondag    1 nov. 10 – november 2020  

donderdag  19 nov. zondag  29 nov.   1–december/januari  
2020/2021 

donderdag 21 jan. zondag 31 jan.   2- februari 2021 

donderdag 18 feb. zondag 28 feb.   3- maart 2021 

donderdag 18 mrt. zondag 28 mrt.   4 – april 2021 

donderdag 15 apr. zondag 25 apr.   5 – mei 2021 

Donderdag 20 mei Zondag 30 mei    6 - juni 2021 

 

 
Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam uiterlijk op de desbetref-

fende donderdag.  
Bij voorkeur als bijlage 1 pagina A5, opgemaakt in Word, marges smal, letter 
Calibri 11, bestandsformaat Word.doc of .docx. 
naar e-mailadres: ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. “Nieuws (maand)”  
of op het parochiecentrum / secretariaat aan de Da Costastraat 46,  
2513 RR, Den Haag. (postvak Ignatiusnieuws) 
 
De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdragen te wijzi-
gen of te weigeren.  
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie, bereikbaar via e-mailadres: 

ignatius@rkdenhaag.nl   

of via het secretariaat van onze parochie. 

 

 
 

  
Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in het 
parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de dienstdoende koster in de 
kerk. Uw donatie gaarne op rek.nr.  
NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie o.v.v. Misintenties 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Parochie-informatie  
Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 
Secretariaat 
Da Costastraat 46 email: ignatius@rkdenhaag.nl 
2513 RR Den Haag website: www.rkdenhaag.nl 
070 364 99 26 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur 
 
Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194 

 
Beheercommissie:   beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl 
 
Ruud Wiegant  : Voorzitter  r.wiegant@rkdenhaag.nl 
Yvonne Groenewegen  : Secretaris  y.groenewegen@rkdenhaag.nl 
Wim Niemantsverdriet : Budgethouder  w.niemantsverdriet@rkdenhaag.nl 

   
Pastoraatgroep : pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl 
 

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

Contactpersonen geloofsgemeenschap: 
Diaconie:  Wim Verhaar  pci.ignatius@rkdenhaag.nl 
 
Ledenadministratie:  Coenraad Vrouwenvelder   
e-mail:   ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 
Misintenties:  opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie 

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

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:Beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
file:///G:/Nieuws/2019/Nieuws%202019-05%20Mei/r.wiegant@rkdenhaag.nl
file:///G:/Nieuws/2019/Nieuws%202019-05%20Mei/y.groenewegen@rkdenhaag.nl
file:///G:/Nieuws/2019/Nieuws%202019-05%20Mei/w.niemantsverdriet@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:p.witteman@rkdenhaag.nl
mailto:e.vogelsang@rkdenhaag.nl
mailto:m.klooster@rkdenhaag.nl
mailto:r.fransen@rkdenhaag.nl
mailto:pci.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag
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Koren:  
Ignatiuskoor: Tjin Nio Tjia.   tjintjia@ziggo.nl 

          Coenraad Vrouwenvelder: c.vrouwenvelder@rkdenhaag.nl  
 

Kinder- en Jeugdkoor:  
Maria voor ’t Hekke  mariavth@hotmail.com 

 
Kosters: Bertus Schmitz, Tiny Kos, Piet Dijkman, Xester Marchena, 

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 

 

Onze inkomsten zijn drastisch teruggelopen terwijl veel kosten door-
gaan. Mogelijk is dit een extra reden om bij te dragen. 

 

week datum collecte datum collecte 

    9  19 feb €    20,70 23 feb €  285,05 

  10  26 feb €    63,30    1 mrt €  285,85 

  11    4 mrt €    50,65   8 mrt €  280,15 

  12  11 mrt €    28,00 15 mrt €    00,00 

 13/14  18 mrt €    19,50 29 mrt €    00,00 

  15    5 apr €    23,30 29 mrt €    00,00 

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 
 
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: 
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 
 

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:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:backoffice@rkdenhaag.nl
mailto:v.wang@rkdenhaag.nl
mailto:.vanzoelen@rkdenhaag.nl

