
 
 
 

NR.9 OKTOBER 2017 
 

 
 

Ignatiusnieuws is een uitgave van de 

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 
 
  

NR. 10 NOVEMBER 2020 



 

 

2 

  

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  
 

Bij het uitkomen van dit Ignatiusnieuws is een aantal activiteiten al weer twee 
weken geleden met onmiddellijke ingang stopgezet met uitzondering van de 
sacramentenbediening en uitvaarten en de vergaderingen van het parochie-
bestuur, het pastoraal team en het crisisteam. Vieringen gaan door met maxi-
maal 30 bezoekers (exclusief personeel en kinderen onder de 13 jaar). Reser-
veren is verplicht via meevieren.nl of telefonisch naar 070-3649926 op don-
derdagochtend en vrijdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur naar ons secreta-
riaat aan de Da Costastraat. 
Iedereen wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen in de publieke 
ruimte van de kerk en de pastorie. Toezichthouder, coördinatoren, koster, lec-
tor, acolieten, cantor, organist en voorganger dragen een mondkapje! Uiter-
aard kan iedereen het mondkapje afdoen bij het ontvangen van de H. Commu-
nie. Samenzang is niet mogelijk. Maximaal 2 cantors kunnen de viering muzi-
kaal ondersteunen. Koorrepetities, gebedsgroepen, catechese, werkgroepen, 
vergaderingen, enz. stoppen per direct. Aan de deur dient triage plaats te vin-
den bij iedere bezoeker: “Heeft u corona gerelateerde klachten?” Mensen die 
klachtenvrij zijn kunnen worden toegelaten. Tevens dient u uw handen te ont-
smetten. Bezoekers wordt een plaats toegewezen volgens het stoelenplan. 
Aanvang viering op zondag: 11.00 uur. Zodra de viering aanvangt wordt de 
deur gesloten, dus willen we u vriendelijk verzoeken om op tijd aanwezig te 
zijn. De kerk is open vanaf 10.30 uur. 
Tevens is onze kerk een aantal dagen per week opengesteld voor o.a.  een be-
zoek, stiltemoment, gebed en/of het opsteken van een kaarsje. 
Voor meer actuele informatie kijkt u in het Ignatiusnieuws of onze website 
www.rkdenhaag.nl  
 
Wij realiseren ons dat dit wederom vergaande maatregelen zijn die onze ge-
meenschap na de eerste fase niet ten goede komen. De maatregelen zijn nood-
zakelijk voor de veiligheid van vaak kwetsbare personen en hun familie.   
 
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 dat sturen 
naar: webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 

http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl
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Met vriendelijke groet,  
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius  
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 het bovenstaande te respecteren. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
  

Pastoraatgroep en Beheercommissie 
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Nieuws uit de werkgroep volwassencatechese 
 
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 was er WEL voor ieder een catecheseaanbod vanuit de parochie, 
waarvan  gebruik  gemaakt kon worden, want het waren interessante en boei-
ende avonden in september. In de Ignatius was er 16 september al een avond 
o.l.v. pater Wang over Arnold Janssen en de SVD ( de oprichter van de congre-
gatie, waartoe onze pater behoort). Op 30 september was de tweede avond in 
onze kerk met hetzelfde onderwerp. Verderop in Ignatiusnieuws leest u de ver-
slagen van de beide avonden.  En voor als u de smaak te pakken hebt: er komen 
nog veel meer avonden tussen 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 Stella 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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Wijzigingen voorbehouden i.v.m Corona 

Liturgie en coronamaatregelen  
 
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 inspanningen van de beheercom-
missie 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 vertrouwde patronen weer te 
kunnen hervatten. Helaas zullen maatregelen noodzakelijk blijven, zolang er 
nog geen vaccinatie is ingezet. Toch denken we na over wat wel kan: 

 De misdienaars hebben in september extra instructie gekregen hoe 

zij moeten handelen m.b.t. de corona-maatregelen. 

 We hopen ze dan weer vanaf oktober zijn ze weer betrokken bij de 

viering. 

 We zijn voornemens de manden van de voedselbank voorin te zet-

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

plaatsnemen in de mand kan offeren. Momenteel noodzakelijker dan 

ooit! 

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

 

Gedoopt: 

Cato Klooster 

 

Eerste Communie in 2021 
 
Wil uw kind het komend jaar zijn of haar Eerste Communie doen? 
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden. 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep 
vier.  
 
De voorbereiding start in januari 2021. 
 
De viering van de Eerste Communie is op zondag 20 juni 2021. 
 
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: 
dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of e-mail: igna-
tius@rkdenhaag.nl  
of bij mw. Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl 
 
 
Na aanmelding ontvangt u bericht. 
 
Van harte welkom! 
 
Marijke Witteman 

 

Nieuws ADVENTSPROJECT VOOR DE KINDEREN 

 
Het beste nieuws 
 
Ook dit jaar is er iedere zondag van de advent voor de kinderen iets te doen. 
Op 29 november, 6 december en 13 december is er tijdens de viering van 
11.00 uur kinderwoorddienst, op 20 december is er een gezinsviering. 
 
Dit jaar heet het project “Het beste nieuws”. 
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? 
Op welke nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld? 
Daar denken we in de adventstijd over na. 
We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. 
Dat is goed nieuws voor de hele wereld – misschien wel het beste nieuws dat 
we kunnen krijgen. 
 
In de Bijbelverhalen die wij horen speelt goed nieuws een belangrijke rol. 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:m.witteman@rkdenhaag.nl
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Zo vertelt Jezus over een vijgenboom met een bijzondere boodschap: met zijn 
blaadjes laat hij zien dat de zomer eraan komt. 
Ook Johannes de Doper heeft goed nieuws voor de mensen, als hij vertelt dat 
je opnieuw mag beginnen. 
Op de derde zondag lezen we uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja. 
Jesaja had goed nieuws voor de toekomst. 
De week daarna horen we over de engel Gabriël, die aan Maria vertelt dat zij 
de moeder wordt van Gods Zoon. 
En met Kerstmis krijgen de herders bij Bethlehem het goede nieuws te horen 
dat Jezus is geboren. 
 
Welkom allemaal! 

 

Blijf dit doen! 
 
Groot feest was het op zaterdag 19 september. 
Negen jongens en meisjes vierden alsnog het grote feest van de Eerste Com-
munie. 
Een bijzondere viering in kleinere kring, maar daarom niet minder feestelijk. 
Een grote gebeurtenis voor de kinderen, hun ouders en familie. 
Een moment van hoop en troost voor deze kleine kring, maar ook voor onze 
hele gemeenschap in deze onzekere tijd. 
Een van de communicantjes las aan het slot van de viering: 
 
Mensen van de Weg 
 
De leerlingen van Jezus werden “mensen van de Weg” genoemd. 
Wij zijn ook “mensen van de Weg”. 
De weg van Jezus is de weg van de Liefde. 
Op deze weg ben je niet alleen: 
om je heen zijn andere mensen. 
Net zoals de leerlingen op weg naar Emmaüs 
luisteren wij samen naar het Woord van God. 
Net zoals de leerlingen breken wij het brood. 
Dan is Jezus bij ons. 
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Noah Delfos, Caroline van der Ham, Romée Kettenis, 
Kristle Mercera, Marcus Missotten, Michael Potinoor-Jugaroe, 
Lidya Volkert, Josephine Zonneveld en Lucas Zonneveld, 
 
Blijf dit doen! 
 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Marijke Witteman 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************
TWEE HUISPAASKAARSEN 
 
Er liggen nog 2 huispaaskaarsen te wachten op hun eigenaren: 
Familie Winia en Edseline van Thijs. 
Bent u dit of kent u één van beiden meldt dit dan: Da Costastraat 46, 
Telefoon: 3649926 op maandag tot en met. Vrijdag tussen 10 en 12 uur. 
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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 i.v.m. corona tot nader order niet mo-
gelijk. De Ignatiaanse meditatiegroep komt nog niet bij 
elkaar. 
  
Vieringen november 2020   
 
Datum           Tijd           Viering 

zo     1 nov.  11:00   Pater V. Wang, SVD   
zo     8 nov.  11:00    A. van der Helm 
zo   15 nov.  11:00    Pater V. Wang, SVD 
zo   22 nov.  11:00 Pater P. de Ruiter, SJ 
zo   29 nov.  11:00          Pater V. Wang, SVD, 1e Advent 
 
Vieringen december 2020   
 
Datum           Tijd           Viering 

zo     6 dec.  11:00   Pater V. Wang, SVD, 2e Advent   
zo   13 dec.  11:00    A. van der Helm, 3e Advent 
zo   20 dec.  11:00    Pater V. Wang, SVD, 4e Advent. 
do  24 dec.  16:00   Diaken H. van Zoelen, gezinsviering kerstavond   
do  24 dec.  23:00    Pater V. Wang, SVD, Diaken H. van Zoelen, nachtmis 
vr   25 dec.  11:00    Pater P. de Ruiter. SJ, Kerstmis  
za   26 dec.  11:00   Pater V. Wang, SVD, Kindje wiegen   
zo   27 dec.  11:00    Pastoor D. Langerhuizen 
 
 (Wijzigingen voorbehouden ivm coronamaatregelen) 
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 Intenties voor November 
 
zo     1 nov.  Carol  Bonart, Agaath Klooster-Bunnik 
ma   2 nov.   Leon en Gerard Vreeswijk, Fam. Hetem- de Vos,  
                      Willem van Woggelum, Marie en Koos van de Goorbergh, 
                      Daan en Paul van de Goorbergh, Jan Straathof 
zo    8 nov. 
zo  15 nov. Voor de dierbaren van Carol Bonart 
zo  22 nov. Voor de dierbaren van Carol Bonart 

U kunt uw misintenties opgeven bij het secretariaat.  

2 november allerzielen 
Maandag 2 november zijn al onze dierbare overledenen weer bijzonder in  
ons midden. Zij zijn er altijd, maar op 2 november is er een bijzondere plaats  
voor hen. Wie van ons heeft niet een dierbare om aan te denken en 
naarmate we ouder worden, zijn het er steeds meer. 
 

De aanwezigheid bij de viering van Allerzielen in de kerk zal vanwege de 
corona beperkt worden tot de naaste familieleden van degenen, die het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
 

Om ook andere parochianen de gelegenheid te geven hun dierbaren 
te herdenken, zal de kerk voor hen van 20 uur tot 20.30 uur open zijn  
om een kaarsje op te steken en te bidden. 
Het maximale aantal dat tegelijk in de kerk aanwezig mag zijn, is op dit 
moment 30 mensen. 
 

Wij hopen op 2 november hoopvol bij elkaar te kunnen zijn. 
 

Trees Krans, Rouw-en Trouwkoor. 
Met Hanna  Lam kunnen we zeggen: 

DE MENSEN VAN VOORBIJ 
ZIJ BLIJVEN MET ONS LEVEN. 

DE MENSEN VAN VOORBIJ 
ZIJ ZIJN MET ONS VERWEVEN. 

IN LIEFDE, IN HERHALEN, 
IN BLOEMENGEUREN, 

IN EEN LIED DAT OPKLINKT UIT VERDRIET. 
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Vanuit de werkgroep volwassenencatechese 
 
Volwassenencatechese 
We kennen pater Vincent Wang nu al een tijdje en hij raakt aardig ingeburgerd 
bij ons in de Elandstraat. Maar wat toch die letters’ SVD ‘betekenen, achter zijn 
naam? Daarover kregen wij interessante duidelijkheid tijdens de eerste avond 
volwassenencatechese op 16 september jl. 
                                  “Arnold Janssen en de SVD” 
Is het thema van de beide catecheseavonden in de 

Ignatius.  
 
De eerste avond kwam in het teken te 
staan van kennismaking; 30 september 
stondl in het teken staan van verdieping 
en spiritualiteit. 
De eerste avond werd geopend met een 
gebed. Het diocesane thema van dit jaar is het ‘Woord’. Het 
Woord van God. Daarom is nu gekozen voor dit thema, wand SVD 
betekent: “Societas Verbi Divini” en dat betekent: “Gemeenschap 
van het Goddelijk Woord.”  
Pater Wang leest ons daarom uit het Johannes evangelie Joh. I: 1-
14 voor, dat hier prachtig bij aansluit en van diepe betekenis is. 
Aan de hand van dia’s maken we kennis met Arnold Janssen, een 

Duitse priester uit Goch, die op 5 november 1837 werd geboren. Hoewel hij 
wereldheer was, had hij een grote passie voor missie en oecumene. Deze be-
zieling bracht hem er toe een congregatie te willen stichten. Vanwege de Kul-
turkampf van Bismarck, lukte dat niet in Duitsland, maar wel enkele kilometers 
over de grens in het Nederlandse Steyl aan de Maas.  
Het begin was zeer eenvoudig; er werd een oud pand gevonden; een voormalig 
café… Het groeide uit tot een echt missiehuis, “St.- Michael”. Via het blad 

“Apostolaat van het gebed” hadden tien 
mensen belangstelling voor de nieuwe ge-
meenschap, die vervolgens groeide met 
vele broeders, zusters en priesters. Zij 
werden opgeleid en uitgezonden om we-
reldwijd de blijde boodschap te verkondi-
gen: het Woord van God. De congregatie 
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werd in 1875 gesticht. Eigenlijk werden er drie congregaties gesticht: 
                                                 - voor de mannen; broeders en paters;  

           - voor actieve zusters ( SSps); 
 - voor contemplatieve zusters; niet actief in de we-
reld, maar voortdurend in gebed voor de wereld.  
( SSpsAP, 1896). 

De bisschop van Hongkong ontmoette toe-
vallig Arnold Janssen en deze kwam zo op het idee om in China 
de gaan werken. De bisschop wilde een van zijn beste priesters 
aanvankelijk niet laten gaan, maar in 1879 vertrokken ze toch 
naar China, omdat de bisschop zich ook voor de wereldkerk ver-
antwoordelijk voelde. 
Behalve de missie kwam er ook een drukkerij tot stand,  “Stadt Gottes”.  Arnold 
Janssen overleed in 1909, maar de congregatie groeide door.  
De missie in Nederland komt uit Joh. 15: 16. “Niet jullie hebben Mij uitgeko-
zen, Ik heb jullie uitgekozen.” 
Er was ruim gelegenheid tot vragen en na de vragenronde en een kleine pauze, 
vertelde pater Wang enthousiast over katholiek –zijn in China.  In twee provin-
cies is zijn congregatie actief; zelf komt hij uit de provincie tussen beide in, 
waar trouwens veel katholieken zijn, vooral in het zuiden van de provincie.  
Aan de ene kant is katholiek-zijn in China heel mooi, uitbundig en met grote 
betrokkenheid van velen, aan de andere kant soms in de knel door overheids-
eisen. Dit is één van de provincies, waar de paters actief zijn.  
Vooral het enthousiasme van pater Wang over zijn eigen dorp maakte de 
avond bijzonder.  
Marlies Klooster, werkgroep Volwassenen-catechese 
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Verslag volwassenencatechese door pater Vincent Wang S.V.D. (30 september 
2020) 
Op woensdag 30 september gaf pater Vincent Wang voor de tweede keer vol-
wassenencatechese in onze kerk.  Deze keer ging pater Vincent dieper in op de 
spiritualiteit van zijn congregatie, de Gemeenschap van het Goddelijk Woord, 
in het Latijn afgekort tot S.V.D.  Als leidraad gebruikte hij hiervoor de docu-
menten van het laatste generale kapittel van de S.V.D., een bijeenkomst van 
alle regionale oversten die elke vijf jaar samengeroepen wordt en die in 2018 
al voor de 18de keer plaatsvond.   

Gedurende de hele avond werd het duidelijk dat de 
S.V.D. vandaag 
trouw wil blijven 
aan de missie die 
zijn stichter, de 
heilige Arnold 
Janssen, voor 
ogen had. 

 

Die missie heeft 
drie pijlers.  De allerbelangrijkste pijler is 
de liefde.  Het is de liefde van de Vader, 
de onvoorwaardelijke liefde die alle men-
sen aanneemt zoals zij zijn.  Het is de 
liefde van de Zoon, Jezus, die mens ge-
worden is en ons heeft laten zien hoe wij 
kunnen wonen in de goedheid van Gods 
hart.  Het is de liefde van de Geest, die ons 
bemoedigt en die ons kracht geeft om in 
verbondenheid te leven met anderen.  
Concreet betekent dit dat de S.V.D. het in-
tercultureel leven wil ondersteunen en in dialoog wil treden met anderen, niet 
alleen uit andere landen, maar ook met andersgelovigen en niet gelovigen van 
goede wil.  Het zal je dus niets verbazen dat de zes huisgenoten van pater Vin-
cent uit vijf landen en vier continenten komen.  Dit engagement uit zich ook in 
de bijzondere aandacht voor de zwaksten binnen onze samenleving.  In Den 
Haag wonen de paters S.V.D. niet toevallig in de Schilderswijk en zeer binnen-
kort gaan ze zich extra inzetten voor voedselbedeling aan dak- en thuislozen. 
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Als tweede pijler weet de orde zich “geworteld in het Woord”.  Met “woord” 
wordt hier heel veel bedoeld.  Het is de logos: de Goddelijke kracht die de 
schepping voortbracht, het is Gods woord dat tot ons spreekt in de schepping, 
het is Jezus -het vleesgeworden woord -, het is de Heilige Schrift en het is de 
levende traditie van de kerk.  De S.V.D. wil de uitdagingen van de wereld van 
vandaag aangaan.  Om te kunnen onderscheiden wat God vandaag van ons 
vraagt, is het gebed belangrijk. Gebed leert ons luisteren naar God, naar ande-
ren en naar de werkelijkheid die ons op steeds weer nieuwe manieren uit-
daagt.  Dat deed ook Jezus.  Maar ook Maria is een belangrijk voorbeeld.  Zij 
was het immers die aandachtig luisterde en volmondig “ja” zei op de vraag van 
de engel.  Zij liet zich door God transformeren.  Zij is het model voor openheid 
naar God en naar anderen.  Net als Maria wil de S.V.D. creatief naar de tekenen 
van deze tijd luisteren. 
Als derde pijler wil de S.V.D. gebonden zijn aan de missie van Jezus.  Dat is eerst 
en vooral de missie die Jezus zelf uitsprak: “Het goede nieuws aan de zwaar 
getroffenen te brengen.  Vrijheid verkondigen aan gevangenen, zicht voor de 
blinden.”(Cfr. Lc.4, 18-19).   Eenheid en verbondenheid met de minsten van 
onze samenleving staat centraal in de spiritualiteit van de S.V.D.  Net als Jezus 
willen de paters S.V.D. niet boven de mensen staan, maar naast hen.  Je zal dus 
zelden een pater S.V.D. met een Romeins boordje zien of in habijt.   
Je zou kunnen zeggen dat het doel van de orde het bouwen van een netwerk 
van liefde is.    Een netwerk dat niet alleen bestaat uit religieuzen, maar waar 
iedereen van goede wil deel van mag uitmaken.  Om dit netwerk te kunnen 
laten groeien is gemeenschapsvorming met mensen rond Christus noodzake-
lijk.  Zijn liefde is immers de kern waaruit alles groeien kan. Daarom wil de 
S.V.D. hier in Europa ook meehelpen met het ondersteunen van de parochie-
gemeenschappen, zoals de onze. Ook wij worden uitgenodigd om mee te bou-
wen aan het netwerk van liefde.   
 
Christophe Janssens, werkgroep volwassenen-catechese 
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 TAIZÉ MEDITATIEDIENSTZATERDAG  
  
Thema: GODS GEEST WERKZAAM IN WAT WIJ DOEN 
In de Taizé vieringen zijn stilte en meditatie belangrijke aspecten. Juist in de 
stilte word je geraakt door het contact tussen jou en God. Alle dagelijkse be-
zigheden zijn even niet belangrijk. Hoe krijg je verbinding tussen jouw relatie 
met God en met je medemens in je werk, studie, buiten, tussen de mensen zijn 
etc.… 
Tijdens de stilte van tien minuten na een overweging maken we verbinding 
met God door via de voorbeden en door een kaars bij het kruis van Christus te 
zetten en een gebed uit te spreken. De kleine kring van deelnemers aan de 
viering maakt dit mogelijk. Juist door de kwetsbaarheid van jezelf te tonen ont-
staat contact met het mede groepslid. Samen voelen we dan de eenheid met 
elkaar daarin. We hebben allemaal onze gebrokenheid. Het is goed dit met el-
kaar te delen tijdens de viering. 
Vervolgens de vredeswens, die je aan elkaar doorgeeft, maakt de verbinding 
met elkaar nog groter. 
Tot slot: zou juist de verbinding met elkaar door de ervaring van de Taizédienst 
een roep kunnen zijn om dagelijks meerdere verbindingen te leggen met je 
medemens? Bel gewoon elkaar op. ALLEEN VIA DE MAIL IS OKE EN HANDIG, 
MAAR VERVANGT NIET DE PERSOONLIJKE AANDACHT. Vooral in de Corona 
tijd!!!! Gewoon waar je ook mee bezig bent. Juist in de Corona tijd is dit be-
langrijk.  
Mail apmtimmer@gmail.com of tel. 0650891658       Ton en Francoise Timmer 

 
 

Taizévieringen zijn tot nader order vanwege de corona komen te vervallen 

mailto:apmtimmer@gmail.com
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Nieuws van de meditatiegroep 
 

 
(afbeelding: Cornelis De Vos: Daphne verandert in een boom om aan Apollo te 
ontsnappen) 
 
November, tijd van Allerzielen.  We gedenken de mensen van wie we afscheid 
hebben moeten nemen: de moeder van een vriend, de zanger van het koor, 
de vrouw van een buurman.   
Afscheid hebben we het afgelopen jaar niet alleen van de mensen moeten ne-
men, maar soms ook van kleine dingen die ons leven aangenaam maakten.  De 
boekhandelaar is met pensioen gegaan en in zijn oude winkeltje zit nu een ver-
koper van mobiele telefoons.  De koffietent op de hoek van de straat is over-
genomen door een nieuwe eigenaar en die heeft het hele interieur “gemoder-
niseerd” en de prijzen verdubbeld.  Op het braakliggend terrein waar kinderen 
speelden wordt nu een flatgebouw neergepoot.  Alles is in beweging en aan 
verandering onderhevig.   De Romeinse schrijver Ovidius was van dit idee door-
drongen.  In zijn boek “Metamorfosen” beschrijft hij verschillende gedaante-
verwisselingen.  Die lopen verre van alle goed af.  Je zou er moedeloos van 
worden.  Is er dan niets dat blijvend is? 
Wij hebben als christenen goed nieuws (evangelie) ontvangen: ondanks alles 
is er één zekerheid: er is een God die met ons meegaat en liefdevol naar ons 
omkijkt, wat er ook gebeurt.  Wij zijn geen meisjes die belaagd worden door 
goden en die ons in onnatuurlijke bochten moeten wringen om te kunnen ont-
snappen aan hun grillen of mannen die in oorlogen gestort worden omwille 
van discussies in hemelen hoog boven onze hoofden.  Nee, zelfs als ons leven 
niet over rozen gaat, mogen wij erop vertrouwen dat Hij er voor ons is en aan 
onze zijde staat.   
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Diaconale 

De maandelijkse meditaties gaan voorlopig nog steeds niet fysiek door.  Wel 
kunt u ze per e-mail ontvangen.  Stuur hiervoor een mailtje naar igna-
tius@rkdenhaag.nl en vermeld “meditatiegroep” als onderwerp.   

Christophe Janssens 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

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 

donderdag 16 sept. Zondag 26 sept.   9- oktober 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 

38 21 sep €  114,66   

     

     

     

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

