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Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.
Wilt u het "Ignatiusnieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een kostendekkende
bijdrage van € 17,50 per kalenderjaar (voor 10 nummers), kunt u zich abonneren.
Zie bij punt 1.
Het abonnement op het Ignatiusnieuws wordt NIET automatisch verlengd! Degenen, die hun abonnement willen houden moeten zich
voor 1 december wéér opgeven:
1. of bij het parochiecentrum, Da Costastraat 46 Den Haag,
telefoon 364 99 26
2. of via : ignatius@rkdenhaag.nl
onder vermelding van: “Bezorgen Ignatiusnieuws”
LET OP!
De kosten zijn € 17,50
Het rekeningnummer is
ING: NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v.
Parochiebestuur Ignatiusparochie, Den Haag.
Vermeld aub duidelijk PAROCHIENIEUWS
Nieuwe abonnees zijn natuurlijk ook welkom.
Het abonnement loopt van febr. ’20 – jan. ’21
Parochiecentrum/secretariaat Ignatius geloofsgemeenschap •
Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage
Tel + 31(0) 70 - 36 49 926 •
e-mail ignatius@rkdenhaag.nl•
Website: http://rkdenhaag.nl

Bij de voorplaat:
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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Nieuws vanuit de beheercommissie
Bij het verschijnen van dit Ignatiusnieuws is het jaar 2020 alweer bijna
voorbij. Terugkijkend op 2020 hebben we geen gemakkelijk jaar achter de rug. De uitbraak van het coronavirus heeft ons veel inspanningen gekost om zaken goed en veilig geregeld te krijgen. De maatregelen zijn
noodzakelijk voor de veiligheid van vaak kwetsbare personen en hun familie.
Allereerst was het helemaal niet mogelijk om vieringen te houden, daarna weer
een voorzichtige opstart en tussendoor steeds weer aanscherpingen/ veranderingen van de maatregelen. Gelukkig kunnen de huidige vieringen van max. 30
personen wel gewoon doorgaan. Wel is reserveren verplicht via meevieren.nl
of telefonisch naar 070-3649926 op donderdag - en vrijdagochtend tussen
10.00 – 12.00 uur bij ons secretariaat aan de Da Costastraat.
Iedereen wordt dringend verzocht om tijdens het lopen een mondkapje te dragen in de publieke ruimte van de kerk en het parochiecentrum. Als u op uw plek
zit mag u het mondkapje afdoen. Samenzang is niet mogelijk. Maximaal 2 cantors kunnen de viering muzikaal ondersteunen. 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 van de 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
bezoek, stiltemoment, gebed en /of het opsteken van een kaarsje.
Voor meer actuele informatie kijkt u in het Ignatiusnieuws of onze website
www.rkdenhaag.nl
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet om deze
crisis door te komen. Zoals het er nu uitziet zullen we wel nog even moeten
volhouden. De komende kerst en jaarwisseling zullen er ook anders uitzien dan
voorgaande jaren, maar we proberen zoveel als mogelijk de “ normale” zaken
door te laten gaan. Vanwege veel minder inkomsten uit o.a. collectes is het
financiële plaatje van onze geloofsgemeenschap er niet beter op geworden. We
doen een beroep op u om richting de feestdagen onze geloofsgemeenschap
een warm hart toe te dragen d.m.v. een extra gift. Alvast bedankt voor uw steun!
We hebben het hard nodig!
In een eerdere versie van het Ignatiusnieuws is de schoonmaak van onze kerk
aan de orde geweest. Nu gebeurt dat door een schoonmaakbedrijf, maar mocht
er een vrijwilliger zijn binnen onze geloofsgemeenschap die dit graag op zich
zou willen nemen dan horen wij dat graag.(vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar)
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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
Tot slot wensen we u allen fijne feestdagen toe en laten we hopen dat 2021 een
beter jaar zal worden!
Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius
Ruud Wiegant (voorzitter)
Yvonne Groenewegen (secretaris)
Wim Niemantsverdriet (budgethouder)

Namens de beheercommissie en
pastoraatgroep van de Ignatius Geloofsgemeenschap wensen wij u allen
een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2021!
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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 het bovenstaande te respecteren.
Bedankt voor de medewerking!

Pastoraatgroep en Beheercommissie

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.

H. van Zoelen

(onder voorbehoud)

11:00 uur
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Eerste Communie in 2021
Wil uw kind het komend jaar zijn of haar Eerste Communie doen?
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden.
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.
De kinderen die bij ons bekend zijn of die al eerder zijn aangemeld, hebben in
november een uitnodiging ontvangen.
Kinderen die mee willen doen met de voorbereiding kunnen nog steeds aangemeld worden.
Aanmelden kan bij het parochie secretariaat:
dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur,
tel. 364 99 26 of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl
Ook in de kerk liggen aanmeldingsformulieren.
Na aanmelding ontvangt u bericht.
pastor Marijke Witteman
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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 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.
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!
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Personalia
Gedoopt
Djomari Xiomar Milan Iltes
Overleden
Dhr. S.H. (Sieb) Wit

Vieringen Kerstmis Ignatius Geloofsgemeenschap
Vanwege de Coronamaatregelen zijn de tijden van onze Kerstvieringen
aangepast.
Er is een max. aantal personen van 30 toegestaan.
U dient zich van te voren aan te melden voor een viering.
Als u zich niet heeft aangemeld, krijgt u geen toegang tot de kerk. Op het tijdstip
dat de viering aanvangt, sluit de kerkdeur. Zorg daarom dat u tijdig aanwezig bent!
U kunt online reserveren via www.meevieren.nl of telefonisch op maandag 21 december en dinsdag 22 december tussen 10.00-12.00 uur. Voor de viering van Nieuwjaarsdag kunt u telefonisch reserveren op maandag 28 december en dinsdag 29 december
tussen 10.00-12.00 uur.
U kunt hiervoor bellen met het secretariaat van de Ignatius: 070-3649926
Wij verzoeken u dringend om maar voor één viering aan te melden zodat andere parochianen ook een Kerstviering kunnen bezoeken!
24
december

Kerstverhaal voor
gezinnen

Vanaf: 16.00 –
18.00 uur

24
december

Eucharistieviering
(Nachtmis)

Aanvang: 20.00
uur

24
december

Eucharistieviering
(Nachtmis)

Aanvang: 23.00
uur

Per tijdslot van
20 min.

10
25
december

Eucharistieviering (1e
Kerstdag)

Aanvang: 11.00
uur

26
december

Kindje Wiegen

Komt te vervallen

27
december

Eucharistieviering

Aanvang: 11.00
uur

1 januari

Eucharistieviering
(Nieuwjaarsdag)

Aanvang: 11.00
uur

Online aanmelden
stap 1: ga naar www.meevieren.nl
stap 2: kies parochie Den Haag Maria Sterre der Zee
stap 3: kies kerk, Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangen, Elandstraat 194
stap 4: kies viering
stap 5: naam
stap 6: telefoonnummer
stap 7: email adres
stap 8: aanvinken
stap 9: aanvinken
stap 10: verstuur
U ontvangt via de mail een bevestiging

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep van de Ignatius
Geloofsgemeenschap wensen wij u allen een Zalig Kerstfeest en
een voorspoedig en gezond 2021!
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Oproep aan de parochianen
Beste parochianen, we zijn nog steeds bezig DE-punten te sparen
voor pakken koffie voor de voedselbank. Op dit moment hebben we al genoeg punten voor 50 pakken koffie. Vorig jaar waren dat er 150… Eind december sluit de inzameling. Een laatste krachtinspanning is dus hard nodig
om dit jaar tenminste ook dat aantal te bereiken. Doe dus uw best en lever
de punten in bij Trees Krans of bij onze koster Bertus. Bij voorbaat hartelijk
dank voor uw hulp aan de voedselbank!
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Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Viering:
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.

Taizévieringen zijn i.v.m. corona tot nader order niet
mogelijk. De Ignatiaanse meditatiegroep komt nog
niet bij elkaar.
Vieringen december 2020

Datum
zo
zo
zo
do
do
do
vr
za
zo

6 dec.
13 dec.
20 dec.
24 dec.
24 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.

Tijd
11:00
11:00
11:00
16:00
20:00
23:00
11:00
11:00
11:00

Viering
Pater V. Wang, SVD, 2e Advent
A. van der Helm, 3e Advent
Diaken H. van Zoelen, woco, 4e Advent.
Diaken H. van Zoelen, kerstverhaal voor gezinnen
A. van der Helm, Diaken H. van Zoelen, nachtmis
Pater V. Wang, SVD, Diaken H. van Zoelen, nachtmis
Pater P. de Ruiter. SJ, Kerstmis
Kindje wiegen komt te vervallen, kerk is gesloten
Pastoor D. Langerhuizen

(Wijzigingen voorbehouden i.v.m. coronamaatregelen)
Vieringen januari 2021
Datum
vr
zo
zo
zo
zo
zo

Tijd

1 jan. 11:00
3 jan. 11:00
10 jan. 11:00
17 jan. 11:00
24 jan. 11:00
31 jan. 11:00

Viering
Pater V. Wang, SVD
Pater V. Wang, SVD, H. Driekoningen
Pastoor D. Langerhuizen
Pater V. Wang, SVD,
Pater P. de Ruiter, SJ

(Wijzigingen voorbehouden i.v.m. coronamaatregelen)
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Intenties voor december 2020

zo
zo
zo
do

6 dec. Jan Juffermans
13 dec.
20 dec.
24 dec. Willem v Woggelum, Gerard en Leon Vreeswijk, Marie en Koos
v/d Goorbergh, Jan Straathof, Bep Hetem de Vos, Ben Hetem jr,
Ben Hetem sr.
vr 25 dec. Jan en Auguste Juffermans – Habernig, voor dierbaren van dhr.
Bonart
zo 27 dec.
Intenties voor januari 2021
1 jan. Gods zegen over het nieuwe jaar
3 jan.
10 jan. Jan Juffermans
17 jan.
24 jan. Bij gelegenheid van 40 jarig huwelijk
31 jan.

(Wijzigingen voorbehouden)
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Nieuws van de meditatiegroep

Er was geen plaats in de herberg…
In de schaduw van de Brugse Magdalenakerk staat De Dakloze Jezus, een realistische beeld van een slapende man op een bank. Niet zomaar een man,
nee, Hij heeft kruiswonden op zijn voeten.
Het is niet het enige beeld, verspreid over de hele wereld staan er ondertussen
al zo’n honderd van dit soort beelden. De maker van dit beeld, de Canadese
beeldhouwer Timothy Schmalz, wil hiermee aandacht vragen voor de daklozen en mensen oproepen tot solidariteit met hen die geen dak boven hun
hoofd hebben. Het beeld is zo realistisch gemaakt dat in verschillende steden
de politie werd gebeld door verontruste medeburgers.
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De kunstenaar legt hiermee duidelijk een probleem bloot. Sommige mensen
zien het lijden in de wereld niet. Anderen zien het wel, maar lopen er gewoon
aan voorbij. Weer anderen nemen de moeite om de politie te bellen, maar
blijven toch op een veilige afstand, terwijl er juist helemaal niets te vrezen viel.
Slechts een paar mensen durven het aan om in contact te komen.
De kunstenaar wil ons ook zeggen: ook in die mensen is iets van Jezus aanwezig. Misschien wel juist in die mensen, want koos Jezus zelf niet voor de minsten in de samenleving?
Hoe staan wij in deze wereld? Aan welk leed gaan wij voorbij? Waar durven
wij onze handen uit de mouwen te steken? Durven wij ons door Jezus te laten
raken?
De meditatiegroep wenst u een zalig Kerstfeest toe!
Christophe Janssens

Digitale Adventsretraite 2020:
Zie, ik kom spoedig!
De digitale adventsretraite 2020 van de jezuïeten
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De jezuïeten nodigen je uit om deel te nemen aan hun digitale adventsretraite,
die dit jaar voor de dertiende keer doorgaat. “Zie, ik kom spoedig” is de titel.
Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerstmis intenser te
beleven en om je meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in jouw leven.
Elke dag van de Advent krijg je een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Daarnaast kan je jouw ervaringen delen in een online gastenboek.
Nieuw dit jaar zijn de wekelijkse zoom-meditaties, verzorgd door de auteur
van de digitale retraite, jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Iedere vrijdagavond
krijg je een link om via Zoom deel te nemen aan een geleide meditatie van
een half uur. Op deze wijze kan je in tijden van corona toch met de andere
deelnemers verbonden zijn.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven door je e-mailadres op
te geven via www.ignatiaansbidden.org. De retraite volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 29 november tot vrijdag 25 december, mocht je
het begin gemist hebben, dan kan je je ook tijdens de advent aansluiten.

Je bent in goed gezelschap. Er nemen ruim 16.000 retraitanten uit Nederland
en Vlaanderen deel.
Christophe Janssens
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KERSTSTALLEN IN HET STADSKLOOSTER
Al twintig jaar elk jaar opnieuw een belevenis
DIT JAAR ALLEEN KLOOSTERTUIN OPEN!

Zondag 20 december 2020
Maandag 21 december 2020
Dinsdag 22 december 2020
Woensdag 23 december 2020
Zondag 27 december 2020
Maandag 28 december 2020
Dinsdag 29 december 2020
Woensdag 30 december 2020
Op deze dagen is de kloostertuin open van 16:00 tot 18:00 uur
Westeinde 101 Den Haag
Ingang bij kloosterpad
In het midden van het Westeinde
Zie voor meer details op Facebook: ‘kerststallen stadsklooster’
Br. Frans Wils
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Kopij-overzicht voor 2020-2021
Kopij inleveren uiterlijk

Verschijningsdatum

donderdag 21 jan.
donderdag 18 feb.
donderdag 18 mrt.
donderdag 15 apr.
donderdag 20 mei.
donderdag 17 juni
donderdag 19 aug.
donderdag 16 sept.
donderdag 21 okt.
donderdag 18 nov

zondag 31 jan.
zondag 28 feb.
zondag 28 mrt.
zondag 25 apr.
zondag 30 mei.
zondag 27 juni
zondag 29 aug.
zondag 26 sept.
zondag 31 okt.
zondag 28 november

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand
2- februari 2021
3- maart 2021
4 - april 2021
5 - mei 2021
6- juni 2021
7- juli/aug. 2021
8- september 2021
9- oktober 2021
10- november 2021
1-december/januari
2021/2022

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam uiterlijk voor 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
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur
Da Costastraat 46
email: ignatius@rkdenhaag.nl
2513 RR Den Haag
website: www.rkdenhaag.nl
Telefoon: 070 364 99 26
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:

Coenraad Vrouwenvelder
ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl

Misintenties:

opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans:
ignatius@rkdenhaag.nl

Autovervoer:

Rita van Santen

Zieken- en ouderengroep:

070 364 33 78
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, 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 kosten doorgaan. Mogelijk is dit een extra reden om bij te dragen.
week
38
39
40
41
42
43
44
45
48

datum

collecte

26 - 9

€ 154,10

11 - 10
18 - 10
25 - 10
Missio
Tot en met
29 - 11

€ 54,50
€ 26,10
€ 45,55
€ 85,15
€ 210,36

datum
20 - 9
27 - 9
4 - 10
11 - 10
18 - 10
25 - 10
2 - 11
29 - 11

collecte
€ 143,00
€ 107,62
€ 253,70
€ 100,95
€ 100,90
€ 78,20
€ 210,00
€ 500,75
€ 322,75
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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

