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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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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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Nieuws vanuit de beheercommissie en pastoraatgroep
Via de media heeft u kunnen vernemen dat het mogelijk is om de liturgievieringen in onze kerken weer in bescheiden mate te vieren. Op grond van de
bepalingen van de Overheid hebben de Nederlandse bisschoppen een drievoudig protocol naar alle parochies, priesters, diakens en pastoraal werkers
gestuurd. Als parochie Maria Sterre der Zee willen we dit protocol nauwgezet
uitvoeren. Eén van de bepalingen is dat er vanaf 1 juli maximaal 100 mensen
bij de liturgieviering aanwezig mogen zijn. Dat is exclusief personeel, d.w.z.:
priester, lector, koster en degenen die welkom heten en checken bij de
kerkdeur. Wel is hierbij nog steeds de 1,5 meter regel van toepassing, wat inhoudt dat in onze kerk het max. van 100 mensen niet mogelijk is. Op dit moment kunnen 70 mensen worden toegelaten. In de Liturgievieringen wordt
niet gezongen. In iedere kerk mag er slechts één liturgieviering per dagdeel
gevierd worden .U hoeft zich niet meer aan te melden voor de viering. Wel
willen wij u verzoeken om tijdig aanwezig te zijn. Aan de deur dient triage
plaats te vinden bij iedere bezoeker: “Heeft u coronagerelateerde klachten?”
Mensen die klachtenvrij zijn kunnen worden toegelaten. Tevens dient u uw
handen te ontsmetten. Bezoekers wordt een plaats toegewezen volgens het
stoelenplan.
Aanvang viering op zondag: 11.00 uur.
Voor meer actuele informatie: www.rkdenhaag.nl
Wij 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 de
computer is handig, maar heel ingewikkeld is het niet en voor een goede overdracht wordt gezorgd. Aanmelden kan bij de beheercommissie. Mocht u iets
geplaatst willen hebben op onze website dan kunt u dat sturen naar: webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl
Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet-pastorale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wilt u een keer aanschuiven om
uw vragen , opmerkingen en suggesties te bespreken?
U kunt terecht op maandag 7 september en/of 5 oktober, aanvang 14.00 uur
in het parochiecentrum.
U bent het eerste half uur van harte welkom i.v.m. onze agenda: laat dit wel
van tevoren even weten.
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Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius
beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
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.
Na lange tijd zijn doopvieringen weer mogelijk.

Vakantie!
Hoewel het kinderkoor sinds februari niet meer heeft gezongen, willen de kinderen iedereen een fijne vakantie toewensen; ook met hun mooie tekeningen

kunnen ze van zich laten horen:
Samuel maakte het strand en de zee met prachtige ( fantasie-) tekeningen met
eerbied voor Gods schepping, Lianne de man op de ezel; uit het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan. Zo kunnen we in de vakantie, in verre landen ook wel
eens ezels vinden. En als het vakantie is, hebben we de tijd en de rust om ook
om te zien naar elkaar en elkaar te helpen, waar dat nodig is!
Prachtig werk hoor! En wie weet, komen er nog meer tekeningen…
Werkgroep kinderwoorddienst
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Eerste Communie in 2020
De viering van de Eerste Communie vindt plaats op zaterdag 19 september
om 10: 30 uur in onze kerk.

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.
vooralsnog zijn gezinsvieringen nog niet mogelijk
Tot nader order zijn er geen Taizévieringen en ook geen
ignatiaanse meditaties.
Vieringen juli 2020
Datum

Tijd

zo 26 juli. 11:00

Viering
Pater P. de Ruiter S.J.,

Vieringen augustus 2020
Datum

Tijd

zo 2 aug. 11:00
zo 9 aug. 11:00
zo 16 aug. 11:00
zo 23 aug. 11:00
zo 30 aug. 11:00

Viering
Pastoor D. Langerhuizen,
Pw. J. Eijken
Pater V. Wang svd,
Pater P. de Ruiter S.J.,
Pw. J. Eijken
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Intenties voor augustus
23 augustus: bidden wij voor de bijna jarige Pater P. de Ruiter S.J.

Nieuws
van de meditatiegroep
Diaconale

Wie voor het eerst een katholieke kerk binnenkomt, ziet het meteen: overal
staan er beelden of afbeeldingen van heiligen. Ook in onze kerk kan je er niet
naast kijken: op de ramen, de muren, de biechtstoelen, … overal kan je ze vinden. Maar kennen we ze wel? Zijn het buitenaardse wezens of verzinsels van
vrome lieden om ons iets bij te leren? Nee, elk van hen heeft echt geleefd. Het
waren mensen van vlees en bloed, net als u en ik, met hun eigen gevoelens,
dromen en tekortkomingen. Iets in hen was zo bijzonder dat anderen er iets
van het goddelijke licht van Christus in zagen. Daarom zijn ze voor ons voorbeelden geworden. Ik zou u willen uitnodigen om u deze zomer te verdiepen
in het leven van één heilige, door bijvoorbeeld zijn of haar legende op te zoeken in de Gouden Legende, het beroemde boek van Jacobus de Voragine, door
een tekst van deze persoon te lezen (indien beschikbaar) of door in de bibliotheek of op internet op zoek te gaan naar afbeeldingen van en getuigenissen
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over deze persoon en hiermee proberen te ontdekken wat hij of zij nu zo bijzonder maakt ten opzichte van alle anderen en wat hij of zij ons vandaag nog
te vertellen heeft. Ook op deze manier kunnen we op het spoor komen wat
het betekent om christen te zijn en wat God nu echt van ons vraagt.
De meditatiegroep wenst u een fijne vakantie! Opgelet: Omwille van het coronavirus zijn er tot nader bericht geen fysieke bijeenkomsten van de meditatiegroep. Wel kan u per mail de tekst van de maandelijkse meditatie ontvangen (niet in augustus). Informatie hierover kan u krijgen bij Christophe Janssens en Alice Withaar.
Christophe Janssens.

Orgelconcerten
Tot nader order zijn er nog geen concerten

Collecteopbrengst
Onze inkomsten zijn drastisch teruggelopen terwijl veel kosten doorgaan. Mogelijk is dit een extra reden om bij te dragen.
Op dit moment is er geen overzicht van de inkomsten.
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Kopij-overzicht voor 2020-2021
Kopij inleveren uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

zondag
zondag
zondag
zondag

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

20 aug.
17 sept.
20 okt.
19 nov.

donderdag 21 jan.
donderdag 18 feb.
donderdag 18 mrt.
donderdag 15 apr.
donderdag 20 mei.
donderdag 17 juni

30 aug.
27 sept.
1 nov.
29 nov.

zondag 31 jan.
zondag 28 feb.
zondag 28 mrt.
zondag 25 apr.
zondag 30 mei.
zondag 27 juni

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:
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, 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
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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
070 820 92 88

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

