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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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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 het bovenstaande te respecteren. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
  

Pastoraatgroep en Beheercommissie 

file:///N:/nieuws%20ignatius/Nieuws%202020-09-oktober.docx%23_Toc51318808
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Nieuws vanuit de beheercommissie  
 

Ondanks de uitvoering van een nauwgezet protocol betreffende de corona-
maatregelen vinden er al weer enige tijd vieringen op zondag plaats in onze 
geloofsgemeenschap. Fijn dat een steeds groter aantal parochianen de weg 
naar onze kerk weet te vinden! Wel is hierbij nog steeds de 1,5 meterregel van 
toepassing, wat inhoudt dat in onze kerk het max. van 100 mensen niet moge-
lijk is. Op dit moment kunnen max. 75 mensen worden toegelaten. In de litur-
gievieringen wordt door de bezoekers niet gezongen. In iedere kerk mag er 
slechts één liturgieviering per dagdeel gevierd worden. U hoeft zich niet meer 
aan te melden. Aan de deur dient triage plaats te vinden bij iedere bezoeker: 
“Heeft u corona gerelateerde 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. Zodra de viering aanvangt wordt de deur gesloten, dus wil-
len we u vriendelijk verzoeken om op tijd aanwezig te zijn. De kerk is open 
vanaf 10.30 uur. 
Gelukkig is er vanaf 1 september een aantal vieringen wel weer mogelijk. Denk 
hierbij aan Taizévieringen, de eerste Heilige Communie, de kinderwoord-
dienst, gezinsviering  met zang van het kinderkoor.  en een aantal leden van 
het Ignatiuskoor zingt weer op de 4e zondag van de maand. Uiteraard gelden 
voor al deze vieringen beperkingen vanwege de coronamaatregelen. Tevens is 
onze kerk een aantal dagen per week  weer opengesteld voor o.a.  een bezoek, 
stiltemoment, gebed en /of het opsteken van een kaarsje. 
Voor meer actuele informatie kijkt u in het Ignatiusnieuws of op onze website 
www.rkdenhaag.nl  
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om de web-
site van onze geloofsgemeenschap bij te houden. Een beetje kennis van de 
computer is handig, maar heel ingewikkeld is het niet en voor een goede over-
dracht wordt gezorgd. Aanmelden kan bij de beheercommissie.  
Mocht u iets geplaatst willen hebben op onze website dan kunt u het sturen 
naar: webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 
Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet-pasto-
rale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wilt u een keer aanschuiven om 
uw vragen, opmerkingen en suggesties te bespreken? U kunt terecht op maan-
dag 5 oktober, aanvang 14.00 uur in het parochiecentrum. U bent het eerste 

http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl


 5 

half uur van harte welkom; i.v.m. onze agenda: laat dit wel van tevoren even 
weten.  
 
Met vriendelijke groet,  
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius  
Ruud Wiegant (voorzitter)  
Yvonne Groenewegen (secretaris)  
Wim Niemantsverdriet (budgethouder) 

 

 

Bijna misgegaan 
 

Onlangs bereikte het secretariaat een verzoek om een van onze trouwe paro-
chianen de ziekenzalving toe te dienen. Dat verzoek kwam binnen via de mail 
van het secretariaat en de pastoraatgroep. Gelukkig hebben we op tijd een 
priester kunnen bereiken om dat te komen doen. Maar de genoemde mail-
boxen worden niet zeven dagen per week, 24 uur lang in de gaten gehouden. 
Het had ook helemaal fout kunnen gaan…. 
Daarom willen we u met klem wijzen op het gebruik van het pastorale nood-
nummer: 

070 820 92 88 
Uiteraard alléén voor dringende pastorale nood. De uitvaartlijn is: 
06 838 74 082. 
Slaat u deze nummers s.v.p. op in uw telefoon of bewaar ze op een snel vind-
bare plaats. 
Marlies Klooster, namens de pastoraatgroep 
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Nieuws uit de pastoraatgroep 
 
Liturgie en corona-maatregelen  
Op 4 september kwam eindelijk de pastoraatgroep weer bijeen voor de regu-
liere vergaderingen en er was heel wat te bespreken na zo’n lange periode 
sinds begin maart… Waar eerst het vieren van de Eucharistie geheel was stil-
gevallen, is langzamerhand het weer mondjesmaat hervat, dankzij de inspan-
ningen van  de beheercommissie en tal van vrijwilligers, maar onder strikte 

voorwaarden.  Het heeft ons veel geleerd en hoewel 
het een offer was, zoveel van onze vertrouwde ma-
nieren in te moeten leveren, heeft het ons ook wel 
wat gebracht. Dat moet nu eerst bezinken, eer we er 
iets over zeggen kunnen.  Wellicht zullen we u later 
naar uw ervaringen vragen. 
Vooral verlangen we er naar zo snel mogelijk ver-
trouwde patronen weer te kunnen hervatten. He-
laas zullen maatregelen noodzakelijk blijven, zolang 

er nog geen vaccinatie is ingezet. Toch denken we na over wat wel kan: 

 We zijn voornemens de misdienaars in september extra instructie te 

geven over hoe zij moeten handelen in hun taak m.b.t. de corona-

maatregelen. 

 We hopen ze dan weer per oktober te betrekken in de viering. 

 We zijn voornemens om de manden van de voedselbank voorin te 

zetten, langs de looproute, zodat iedereen zijn of haar gaven vóór het 

plaatsnemen in de mand kan offeren. Momenteel noodzakelijker dan 

ooit! 

 We zijn blij, dat de koren hun repetities weer hebben hervat. Hoewel 

voorlopig nog niet meegezongen kan worden, zullen een cantor, het 

kinderkoor en het (uitgedunde) Ignatius-koor bij de vieringen weer te 

horen zijn.  

Op deze wijze hopen we, dat u allen de weg naar onze kerk ook weer snel zult 
vinden en de vieringen als vanouds mooi verzorgd zullen zijn. 
Marlies Klooster, secretaris pastoraatgroep 
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Vanuit de werkgroep volwassenencatechese 
 
U bent gewend, dat wij , Christophe Janssens, Ron Fransen en ondergetekende 
vier maal per jaar met een aanbod voor u komen met als doel: 

 Samen meer te leren over ons mooie geloof en de betrokkenheid te 

bevorderen; 

 Vooral aandacht te richten op de achtergronden en betekenis van de 

sacramenten; 

 De onderlinge band in de gemeenschap te bevorderen. 

Onze laatste bijeenkomst voor een catecheseavond was begin maart. Toen 
was er een mooie avond over het sacrament van boete en vergeving, de biecht. 
Helaas slechts door weinigen bezocht. In juni was dit niet mogelijk door de co-
ronamaatregelen. Ook de voorbereiding was onmogelijk in een tijd van ‘intel-
ligente lock down’….Maar ook in september zal er helaas geen aanbod moge-
lijk zijn, omdat de coronamaatregelen een dergelijke avond te veel in de weg 
zou staan. 
In de vergadering van de pastoraatgroep is besloten om de werkzaamheden 
van de werkgroep tijdelijk te bevriezen…Wellicht kan het in de toekomst op 
deze of op een andere manier weer worden voortgezet, maar nu niet. 
Gelukkig is er WEL voor ieder een catecheseaanbod vanuit de parochie; maakt 
u er gebruik van, want het beloven interessante en boeiende avonden te wor-
den. In de Ignatius was er op woensdag 16 september al een avond o.l.v. pater 
Wang over Arnold Janssen en de SVD ( de oprichter van de congregatie, waar-
toe onze pater behoort). Op 30 september a.s. is de tweede avond in onze kerk 
met hetzelfde onderwerp. De avond begint om 20.00 uur. Warm aanbevolen! 
En voor als u de smaak te pakken hebt: er komen nog veel meer avonden tus-
sen nu en januari in de verschillende kerken van onze parochie.: o.a. over het 
Mattheusevangelie, het boek Job en er worden diverse films gedraaid. 
Voor nadere informatie kunt u de website raadplegen of in het Stelle-Maris 
nummer  sept/ okt kijken op pagina 18. 
Catechese is de basis van ons geloof en van de groei daarvan. 
Marlies Klooster, werkgroep volwassenen- catechese 
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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. 
 

Datum doopviering  Voorganger    
 

zaterdag  3 okt.      11:00 uur Pater V. Wang svd    
zaterdag  5 dec.     11:00 uur      Pater V. Wang svd            
 
 (onder voorbehoud) 

 

Personalia 

Overleden 

Dhr. W. van Woggelum  
Dhr. D. Chehin                                                                   
Dhr. C. Bonart 
 
In tegenstelling tot het gebruik geen prive adressen te plaatsen wordt dit 

verhuisbericht van Pater P. de Ruiter op zijn eigen verzoek wel vermeld. 

Pater P de Ruiter, SJ   
Heyendaalseweg 296 R  
6525 SM Nijmegen 

Telefoonnummer: 024 352 90 28 

Els Vogelsang                                                                                                                                                                     

 
 
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:  

 
Kinderwoorddienst: elke tweede zondag van de 
maand, en elke zondag in de Advent en de 
Veertigdagentijd. Er is geen kinderwoorddienst 
in de zomervakantie. 
Gezinsviering: elke derde zondag van de maand. 
De eerstvolgende gezinsviering is op 18 oktober. 

Taizévieringen zijn beperkt mogelijk. De Ignatiaanse me-
ditatiegroep komt nog niet bij elkaar. 

 

Vanaf 7 oktober is er op woensdag 12:30 uur een eucharistieviering. 

  
Vieringen oktober 2020   
 
Datum           Tijd           Viering 

zo     4 okt.  11:00   Pater V. Wang, SVD   
zo   11 okt.  11:00    Pater V. Wang, SVD  
zo   18 okt.  11:00    Pastoor D. Langerhuizen 
zo   25 okt.  11:00 Pater P. de Ruiter, SJ 
 
(Wijzigingen voorbehouden) 
  
 
   

Intenties voor oktober 
 
zo     4 okt.  Carol  Bonart, Agaath Klooster-Bunnik 
zo   11 okt.  Cock Eckhardt-Smits, Carol Bonart, Frederikus Albertus Ranke 
zo   18 okt.  Carol Bonart 
zo   25 okt.  Carol Bonart 
U kunt uw misintenties opgeven bij het secretariaat.  
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2 NOVEMBER  ALLERZIELEN 
  
Maandag 2 november zijn al onze dierbare overledenen weer bijzonder in 
ons midden.  Ze zijn er altijd, maar 2 november is er een bijzondere plaats 
voor hen in de Viering van 19.30 uur. 
  
Wie van ons heeft er niet een dierbare om aan te denken en naarmate we   
ouder worden, zijn het er steeds meer. 
  
In de Viering worden de namen van de overledenen van het laatste jaar 
genoemd. De anderen noemen we in ons hart. 
  
Met Hanna Lam kunnen we zeggen: 
  
DE MENSEN VAN VOORBIJ 
ZIJ BLIJVEN MET ONS LEVEN. 
DE MENSEN VAN VOORBIJ 
ZE ZIJN MET ONS VERWEVEN 
IN LIEFDE, IN HERHALEN, 
IN BLOEMENGEUREN, 
IN EEN LIED, DAT OPKLINKT UIT VERDRIET. 
  
DE MENSEN VAN VOORBIJ 
ZIJ  WORDEN NIET VERGETEN. 
DE MENSEN VAN VOORBIJ 
ZIJN IN EEN ANDER WETEN. 
BIJ GOD MOGEN ZIJ WONEN, 
DAAR WAAR GEEN PIJN KAN KOMEN. 
  
DE MENSEN VAN VOORBIJ 
ZIJN IN HET LICHT, ZIJN VRIJ! 
  
Wij hopen 2 november om 19.30 uur troostvol bij elkaar te zijn. 
  
Trees Krans, Rouw-Trouwkoor. 
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De waarde van de stilte:  Taizé 
 
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 ter wereld bidden 
en zingen met de broeders van Taizé. Er is een bijbellezing in verschillende ta-
len. Centraal in elk gemeenschappelijk gebed staat het lange stiltemoment dat 
een uniek moment is om God te ontmoeten. 

Stilte en gebed 

Woorden die met luide stem uitgesproken wor-
den, laten zich horen, maken indruk. Maar wij we-
ten niet goed of ze de harten  raken. In plaats van 
een goede ontvangst, ontmoeten woorden soms 
weerstand. De ervaring van Elia toont aan dat God 
geen indruk wil maken, maar begrepen en ont-
vangen wil worden. God heeft “een stem van zui-

vere stilte” gekozen om te spreken. 
 
Spreekt u dit aan? Kom dan naar de Taizéontmoeting in onze kerk elke eerste 
zaterdag van de maand om 19.30 uur . De volgende viering is op 3 oktober 2020. 
Gezien  Corona is de ingang aan de Da Costastraat 46.  In de bovenzaal aan de 
Da Costastraat zijn max. Zes personen toegestaan. Ook hier geldt 1,5 meter 
afstand.  
Graag richtlijnen volgen bij binnenkomst. De liederen worden met een bandje 
ten gehore gebracht: er wordt niet gezongen.  
Ton Timmer 

Nieuws van de meditatiegroep 
 
In de bossen bij Brussel bevindt zich het kasteel van de familie Solvay. En hoe-
wel het kasteel, het omliggende park en het aangrenzende bos op zich al 
sprookjesachtig zijn, is het toch de schuur van het kasteel waar je echt een-
droomwereld binnenstapt.  De schuur is immers omgebouwd tot een perma-
nente tentoonstellingsruimte voor het werk van de kunstenaar Jean-Michel 
Folon (1934-2005).   
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Diaconale 

In een tijd waarin kunstenaars de grenzen van wat kunst is aftastten, koos Fo-
lon er voor om met waterverf heel subtiele figuratieve schilderijtjes te maken.  
Een bootje op de zee.  Een mannetje op een berg.  Een vogel in de lucht.  Op 
het eerste zicht lijkt het kinderlijk eenvoudig, maar wie de tijd neemt om de 
werken wat langer te bekijken, ontdekt altijd een diepere laag.  
Kijk eens naar het werkje dat bij dit artikeltje afgebeeld is. Er is niet zo veel 
meer te zien dan een hand, een bloem, een heuvel.   Iedereen kan die drie 
dingen tekenen, toch?  Maar heb je ook gezien wat voor een tederheid er van-
uit het geheel gaat?  Als je dan ook nog weet dat Folon een diep gelovig man 
was, is het dan te ver gezocht om in dit werkje een verbeelding van de liefde 
van God voor de wereld te zien? 
Je zou denken dat in een tijd waarin kunst moest choqueren of op zijn minst 
baanbrekend moest zijn, Folon door zijn medekunstenaars verguisd zou wor-
den.  Niets is minder waar.  Juist door zijn authenticiteit kreeg hij veel bijval.  
Grote namen als Fellini en Cartier-Bresson hadden veel bewondering voor zijn 
werk.  Ook buiten de kunstwereld kreeg zijn werk veel bijval. Voor Frankrijk 
mocht hij het logo van de 200ste verjaardag van de revolutie ontwerpen en ook 
bij de Verenigde Naties was hij een graag geziene gast.  Dit jaar zou hij in het 
Vaticaan een overzichtstentoonstelling hebben gekregen, maar dat ging om-
wille van corona niet door. 
Heel veel van de mooiste dingen in ons leven openbaren zich pas aan ons wan-
neer we durven stilvallen.   Dan komen we op het spoor van een bijzonder licht, 
een licht dat ons echt kan verwarmen en doen stralen.   Dat licht, dat is voor 
ons Christus. 
De meditatiegroep komt nog steeds niet fysiek samen, maar de maandelijkse 
meditaties zijn te verkrijgen via e-mail.  Contacteer hiervoor Christophe via 
 ignatius@rkdenhaag.nl. 

Christophe Janssens 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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 kopij overzicht voor 2020-2021 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

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 

donderdag 17 juni zondag 27 juni   7- juli/aug. 2021 

donderdag 19 aug. zondag 29 aug.   8- september. 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: 
 
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: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, Xexsters 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 kos-
ten doorgaan. Mogelijk is dit een extra reden om bij te dragen. 

 

week datum collecte datum collecte 

32/ 36  06 sep €    75,00 06 sep €  506,70 

     

     

     

     

De juiste bedragen van de collectes zijn nog niet bekend 

 

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  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 

 

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 werker. 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

