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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. ’21 – jan. ’22 
 

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:///G:/nieuws%20ignatius/Nieuws%202021-3-maart.docx%23_Toc64752247
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Nieuws vanuit de beheercommissie  
 

Sinds Aswoensdag zijn we gelukkig weer gestart met onze vieringen in de kerk. 
Laten we hopen dat de coronamaatregelen op korte termijn enigszins versoe-
peld kunnen worden. Zoals al eerder gezegd zullen we nog langer moeten vol-
houden!  
Vieringen kunnen doorgaan met maximaal 30 bezoekers (inclusief kinderen). 
Reserveren is verplicht via meevieren.nl of telefonisch 070-3649926 op don-
derdagochtend en vrijdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur bij ons secretariaat 
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. Tevens dient u uw handen te ontsmetten. 
Mensen die klachtenvrij zijn kunnen worden toegelaten. De maatregelen zijn 
noodzakelijk voor de veiligheid van vaak kwetsbare personen en hun familie.   
Bezoekers wordt een plaats toegewezen volgens het stoelenplan. Aanvang vie-
ring 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. 
Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet pasto-

rale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Aanschuiven bij ons overleg om 

je vragen, opmerkingen en suggesties te bespreken is helaas vanwege de Co-

ronamaatregelen niet mogelijk, maar uiteraard kun je altijd je opmerkingen/ 

suggesties of vragen mailen naar beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl  

 
 
Met vriendelijke groet,  
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius  
Ruud Wiegant (voorzitter)  
Yvonne Groenewegen (secretaris)  
Wim Niemantsverdriet (budgethouder) 
 
 

 

mailto:beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
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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. 
  

 

 

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 op 7 maart 2021. 
Gezien de huidige omstandigheden is deze datum onder voorbehoud. 
De ouders van de kinderen die al aangemeld zijn, ontvangen bericht over deze 
nieuwe startdatum. 
 
De viering van de Eerste Communie is op zondag 20 juni 2021. 
Ook deze datum is onder voorbehoud.  
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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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 aan-
gemeld worden.  
 
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: 
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 
 
In de kerk liggen ook aanmeldingsformulieren. 
 
Na aanmelding ontvangt u bericht. 
 
Van harte welkom! 
 
pastor Marijke Witteman 

 

LEVENSWEG VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN voor de KINDEREN 

 
Woensdag 17 februari was het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagen-
tijd. 
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Dit kan thuis en in de kerk. 
 
Dit jaar heet het project “Levensweg”. 
Wij horen verhalen over Jezus’ weg naar Pasen. 
Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg. 
Een weg naar de tempel en ook over een grasland waar eten genoeg is voor 
vijfduizend mensen. 
Het is een weg door het donker en ook een weg waarop Jezus als een koning 
wordt toegejuicht. 
Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven. 
Jezus ging de weg van het leven, met alle hoogten en diepten die daarbij horen. 
Maar het was ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe 
begin van Pasen. 
Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg gebaand. 
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:m.witteman@rkdenhaag.nl
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In deze tijd gaan veel dingen anders dan wij gewend zijn. 
Hoe het precies zal gaan in de kerk weten wij nog niet, maar gelukkig kunnen 
wij ons ook thuis voorbereiden! 
 
In de kerk zien wij de verhalen op een groot spelbord. 
Elke week zetten wij zeven stappen op het spelbord en krijgen wij iets te zien 
van het verhaal van die week. 
Zo geeft het spelbord de weg weer die Jezus gaat. 
En wij gaan met Hem mee: stap voor stap naar Pasen. 
Voor thuis is er een gezinsboekje met verhalen, spelletjes en nog veel meer. 
En let ook op de mail! 
 
Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. 
Met Pasen vieren wij dat zijn weg niet eindigde in de dood: 
God maakte een nieuw begin. 
Zijn levensweg is nooit afgelopen! 
 
Welkom allemaal! 
pastor Marijke Witteman 
 

Personalia 
Overleden:  

Mevr. T. Veltman-de Hoop 

Zuster Anselma de Jong 

Mevr. L. A. Mansour 
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Bericht van de MOV Vastenactie 2021 

 
De 40 dagentijd is be-
gonnen… de vastenac-
tie is begonnen. De ac-
tie heet: ‘Werken aan 
je toekomst’. Een 
mooi project, want 
het geeft jonge men-
sen op verschillende 
plekken in de wereld 
kans om naar school 
te gaan, om een vak te 
leren. Het geeft jonge 

mensen een toekomst. De ervaring leert, het afgelopen jaar, dat het werkt!! 
Wat kunnen wij doen? 
De MOV-groep kan helaas niet veel actie ondernemen, in deze tijd, waarin we 
allemaal erg voorzichtig moeten zijn. Toch willen we beginnen met een kleine 
actie: Elke de Jong zal zo vaak mogelijk, bij de mededeling, na de viering iets 
vertellen over het project. Er zal bij de uitgang een kleine tentoonstelling staan, 
met informatie over het project. Er komt ook weer een symbool… Wie weet 
kunnen we in deze 40 dagentijd met elkaar toch wat geld verzamelen voor dit 
waardevolle project.  
Het is een begin…en ondertussen denkt de MOV-groep na welke (verant-
woorde) actie gedaan kan worden in de weken die komen, in overleg met de 
beheercommissie van onze kerk. We houden u op de hoogte. U kunt natuurlijk 
ook geld overmaken naar rekening NL12INGB0000587915 t.n.v. Kerkbijdrage 
Ignatius onder duidelijke vermelding Vastenactie 2021. 
 
Namens de MOV-groep, Elke de Jong 
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Vastenwandelingen 
Net als voorgaande jaren worden er ook dit jaar vastenwandelingen georgani-
seerd. 
Vorig jaar zijn we begonnen met fysieke wandelingen, maar door de corona-
besmettingen zijn we toen digitaal verdergegaan. 
Dit jaar gaan we, gezien de maatregelen, digitaal wandelen. Het thema van de 
wandelingen is 
“Dat ik niet uitval, dat wij allen – zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit 
elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn” 
Het Pastorale Team verleent zijn medewerking door in de vastentijd op don-
derdag een overweging op de WhatsApp van de deelnemers te plaatsen. De 
woensdag daarna wordt u uitgenodigd voor een zoombijeenkomst.  Daar zul-
len we met elkaar delen, wat de overweging ons heeft gebracht. De gespreks-
leider bij de zoombijeenkomsten is pastoraal werker Jan Eijken.  
De zoombijeenkomsten zijn op woensdag en starten om 09.30 uur en zijn ui-
terlijk 11.00 uur afgelopen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 3 maart en 
op donderdag 25 februari kregen de deelnemers de overweging op de Whats-
App. De laatste zoombijeenkomst is op woensdag 31 maart.  
U kunt zich voor deze vastenwandelingen opgeven tot en met dinsdag 23 fe-
bruari bij het secretariaat van de Antonius Abt gemeenschap  
telefoon 070 - 354 17 42 op maandagmiddag, dinsdag- t/m vrijdagochtend of 
mailen naar 
antoniusabt@rkdenhaag.nl  
onder vermelding van: 
naam              ……………………………………………… 
06- nummer  ……………………………………………… 
e-mailadres    …………………………………………….. 
We hopen op een inspirerende vastentijd.  
Mede namens Pastoraal Werker Jan Eijken en Ineke Friesen, 
Annelies Brosch. 

 

 
 

mailto:antoniusabt@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 28 maart. 

Taizévieringen zijn i.v.m. corona tot nader order niet mo-
gelijk. De Ignatiaanse meditatiegroep komt nog niet bij 
elkaar. 
  
Vieringen maart 2021  
 
Datum           Tijd           Viering 

zo     7 mrt.  11:00   Pater V. Wang, SVD    
zo   14 mrt.  11:00    Pater V. Wang, SVD, Diaken H. van Zoelen  
zo   21 mrt.  11:00          Pater P. de Ruiter. SJ 
zo   28 mrt.  11:00   Pater V. Wang, SVD, gezinsviering   
 
Vieringen april 2021   
 
Datum           Tijd           Viering 

do    1 apr.  19:30   Diaken H. van Zoelen, witte donderdag    
vr     2 apr.  15:00    Pater V. Wang, SVD, kruisweg  
vr     2 apr.  19:30            Diaken H. van Zoelen, kruishulde  
za     3 apr.  21:00   Pater V. Wang, SVD, Diaken H. van Zoelen   
zo     4 apr.  11:00    Pater P. de Ruiter. SJ   
 
(Wijzigingen voorbehouden i.v.m. coronamaatregelen) 
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Intenties voor Maart 

zo     7 mrt.   
zo   14 mrt.   
zo   21 mrt. Voor de dierbaren van Meneer Bonart 
zo   28 mrt.  
U kunt uw misintenties opgeven bij het secretariaat.  

 

Digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten 

 

 
(Beeld: G. Roffel) 

 

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 

2021. De retraite ging op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt 

op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de je-

zuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans. 

 

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, medi-

tatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een 

innerlijke reis om de 40 dagentijd, de Goede Week en het Paasmyste-

rie intenser te beleven. 

 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 

www.40dagenretraite.org. 

 

http://www.40dagenretraite.org/
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Nieuws van de meditatiegroep 
 

 
 
 
Het leven van mensen gaat niet altijd over rozen. Soms overkomt ons iets 
waardoor ons hele bestaan op zijn grondvesten schudt. De tekenaar van het 
stripje hierboven, Dik Browne, maakte ook zoiets mee. Hij voelde zich precies 
zoals de viking in het plaatje links boven. Nachtenlang lag hij wakker met de 
vraag: “Waarom overkomt mij dit nu?” En toen vond hij een wel heel bijzonder 
antwoord, dat je in het plaatje rechts boven ziet.  Browne laat God antwoorden 
“Waarom niet?”. Hiermee wil de tekenaar niet zeggen dat God een sadist is.  
Integendeel.  Hij wil ons doen beseffen dat wij niet anders zijn dan alle andere 
mensen elders op onze planeet of elders in de geschiedenis. Telkens weer wer-
den mensen getroffen door tegenslagen. Waarom zouden wij daarop een uit-
zondering zijn?   
Deze visie ligt dicht bij de visie uit de christelijke traditie. Jezus heeft nooit be-
loofd dat er met zijn komst een onmiddellijk einde kwam aan alle lijden.  Nee, 
God is niet de almachtige tovenaar die alle leed doet verdwijnen. Hij is degene 
die overal en altijd met ons meegaat, met ons meelijdt en met oneindig veel 
liefde naar ons kijkt. Hij is het die met ons strijdt om alle leed te verzachten en 
die ons laat zien dat uiteindelijk zelfs de dood overwonnen zal worden. Zijn 
liefde maakt het mogelijk dat wij bij tegenslagen niet bij de pakken blijven neer 
zitten maar ons weer op weg durven begeven, naar betere tijden. 
Ook tekenaar Dik Browne kroop na zijn tegenslag uit het dal en maakte nog 
veel meer stripjes. Zoals het onderste waarin hij opnieuw een wijsheid voor 
ons heeft: “ Het leven lijkt op spaghetti. Het is een rommeltje. Maar het is zo 
verrukkelijk!” 
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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 
 

Beste allemaal, 
In deze bizarre tijd van veel thuis zitten, kom ik bij u langs met een nut-
tige tijdbesteding: breien van sjaals en mutsen voor dak- en thuislozen. 
Broeder Frans in het Westeinde klooster kent veel mensen, die een 
muts en/of sjaal kunnen gebruiken. 
Een sjaal is heel eenvoudig: 
Steken opzetten ter breedte van ongeveer 30 centimeter, breien 1 
recht, een averecht of helemaal recht (ribbels) tot een goede lengte 
voor een sjaal. 
Een muts: 
Opzetten 114 steken op 2 naalden.  
Breien 2 recht, 2 averecht ongeveer 21 cm.  
 
In de volgende naald: 2 steken recht, 2 steken samen averecht, 2 ste-
ken recht, 2 steken samen averecht, de naald eindigt met 2 steken 
recht. 
In de volgende naald over de overige 86 steken breien: 
2 steken averecht 1 recht, 2 steken averecht,1st. recht, eindigen met 2 
av. 
In de volgende nld. breien: 2 st, recht, 1 st. averecht. 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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In de volgende nld. breien: 2 st. averecht,1 st.recht. 
Inde volgende nld. breien:  2 steken recht, 2 steken samen recht 1 
st.recht, 2 st.samen recht, eindigen met 1 st, recht. ( 58 st.) 
Over de volgende steken : 
1 nld.averecht,1 naald recht, 1 nld. averecht, 
Volgende naald: 2 st. recht, 2 st. samen recht, 2 st, recht, 2 st, samen 
recht. 
Eindigen met 2 st. recht. 
Over de overige 44 steken: 1 nld. averecht, 1 nld,recht, 1 nld.averecht. 
In de volgende naald breien: 1 st. recht, 2 st. samen recht,herhalen, 2 
st, recht. 
Over 30 steken 1 nld averecht. 
Volgende nld. alle st. 2 bij 2 samen breien. Over 15 st. averecht. 
Inde volgende nld.: 1 st. recht, dan alle st. 2 bij 2 samen. 
Een draad door de overige  8 steken rijgen,afhechten, naad sluiten. 
 
Als u iets klaar hebt, kunt u die dagelijks tussen 10 en 12 uur bij het pa-
rochiecentrum, da Costastraat 46 afgeven. Dank u wel namens de ont-
vangers. 
Trees Krans 
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Kopij-overzicht voor 2021-2022 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr. - maand 

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 

donderdag 21 okt. zondag 31 okt.      10- november 2021 

donderdag 18 nov zondag 28 november       1-december/januari 
2021/2022 

donderdag 20 jan. zondag 30 jan.       2-februari 2022 

donderdag 17 feb. zondag 27 feb.       3-maart 2022 

 
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  
  m.klooster@rkdenhaag.nl 

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 

     

     

     

  €   € 

  €  € 

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
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