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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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Nieuws vanuit de beheercommissie                                                                                                                      
  
Om de paar weken wordt er een persconferentie gehouden betreffende ener-
zijds de huidige stand van zaken van het coronavirus en anderzijds om moge-
lijke versoepelingen kenbaar te maken 
Helaas is dit nog steeds niet mogelijk. We zullen wederom vol moeten houden 
en hopen op betere tijden! 
 

Nu een steeds groter aantal mensen gevaccineerd is, zien we de trend dat som-
mige mensen om deze reden in de kerk geen mondkapje dragen. Vanuit het 
oogpunt van veiligheid en om misverstanden te voorkomen is dit geen goede 
ontwikkeling. Het beleid is ongewijzigd:  
Mondkapje is dringend gewenst.  
Vieringen kunnen doorgaan met maximaal 30 bezoekers (inclusief kinderen). 
Reserveren is verplicht via meevieren.nl of telefonisch naar 070-3649926 op 
donderdagochtend en vrijdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur naar ons se-
cretariaat 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. Mensen die klachtenvrij zijn kunnen worden 
toegelaten. Tevens dient u uw handen te ontsmetten. 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 en op donderdag 09.30 uur. Zodra de viering aan-
vangt wordt de deur gesloten, dus willen we u vriendelijk verzoeken om op tijd 
aanwezig te zijn.  
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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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 bovenstaande te respecteren. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
  

Pastoraatgroep en Beheercommissie 
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Nieuws van de Pastoraatgroep. 
 

Onze pastoraatgroep bestaat uit vier leden, die elk een eigen portefeuille heb-
ben en samen tot overeenstemming proberen te komen. Het afgelopen jaar is 
zwaar geweest: de coronamaatregelen haalden een streep door tal van plan-
nen en de noodzakelijke aanpassingen vergden veel energie en riepen ook te-
leurstelling op.  
 

Voor individuele leden werd e.e.a. te zwaar. 
 

De bisschop heeft Els Vogelsang en Ron Franssen – op hun verzoek- eervol ont-
slag verleend. 
 

Els ging over de portefeuille “liturgie”. Dat is een zware verantwoordelijkheid 
voor één-persoon-alleen, zonder werkgroep leden daarbij, waarover de taken 
verdeeld zouden kunnen worden. Een wisseling in de personele bezetting van 
het pastorale team in onze gemeenschap, met weer andere accenten en wen-
sen vergde al veel aanpassing, maar de maatregelen rond covid maakten het 
wel heel moeilijk. Els voelde zich vaak alleen staan en het vele werk dreigde 
haar boven het hoofd te groeien. We zijn Els veel dank verschuldigd voor haar 
enorme trouw en grote inzet. 
 

Ron Fransen stond voor een moeilijke taak om de verantwoordelijkheid te dra-
gen voor de gemeenschapsopbouw. Met veel enthousiasme heeft hij deze taak 
op zich genomen, maar in de praktijk bleek dat e.e.a. moeilijk van de grond 
kwam. De covid-pandemie maakt opbouw eigenlijk onmogelijk en zijn taak 
bleek hem onuitvoerbaar, zeker, nu hij persoonlijk andere wegen is ingeslagen. 
Ron danken we voor zijn inzet. Met spijt constateren we, dat we elkaar niet 
altijd hebben verstaan en vragen de H. Geest ons in de toekomst daarmee te 
helpen. 
 

Els geeft de voorkeur aan een afscheid in kleine kring; Bij Ron willen we dat 
doen in de zondagsviering van 16 mei a.s. waarbij hij aanwezig zal zijn. 
De pastoraatgroep moet verder: daarvoor zijn wij op zoek naar nieuwe leden, 
die de vacatures moeten opvullen. Mocht u daarvoor een geschikte kandidaat 
weten, dat kunt u ons dat berichten via: pastoraatgroep.ignatius@rkden-
haag.nl  
 

Marlies Klooster, secr. PG Ignatius. 

mailto:pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.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 is reeds begonnen 

De viering van de Eerste Communie is op zondag 20 juni 2021, deze datum is 

onder voorbehoud.  De kinderen die bij ons bekend zijn of die al eerder 
zijn aangemeld, hebben in november een uitnodiging ontvangen. Kin-
deren die mee willen doen met de voorbereiding kunnen nog steeds 
aangemeld worden. Aanmelden kan bij het parochie secretariaat: dage-
lijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of e-mail: igna-
tius@rkdenhaag.nl Of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witte-
man@rkdenhaag.nl In de kerk liggen ook aanmeldingsformulieren. Na 
aanmelding ontvangt u bericht.  

Van harte welkom! Pastor Marijke Witteman  
 
Voorstellen communicantjes 
 
Tijdens de gezinsviering op 18 april hebben de communicantjes zich voorge-
steld. 
In maart zijn zij gestart met de voorbereiding op de bijzondere dag van hun 
Eerste Communie. 
Wij wensen Daks Baert, Noor Bernoski, Floris de Croon, Violette de Croon, Dje-
lena Franco Jimenez, Julia Harten, Darlijn Mathilda Gonzalez, Massimo Ma-
thilda Gonzalez, Matilda Parravicini, Tomas Parravicini, Shadrion Vrutaal en 
hun families een mooie en fijne voorbereidingstijd toe! 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Veertigdagentijd en Pasen voor de kinderen 
 
Wij volgden dit jaar het project “Levensweg”. 
Wij hoorden verhalen over Jezus’ weg naar Pasen. 
Verhalen die ook over ons gaan. 
 
Dit jaar ging het wat anders dan gepland, maar toch zijn wij met de kinderen 
en hun ouders deze weg gegaan. 
In de kerk waren de verhalen te zien op een groot spelbord.  
De afzonderlijke verhalen waren iedere week te zien op een poster. 
Voor thuis was er een gezinsboekje.  
Gelukkig konden de gezinsvieringen wel doorgaan. 
Op de tussenliggende zondagen ontvingen de gezinnen de verhalen van de 
zondag, aangevuld met een gebed, een korte uitleg en een denk- en/of doe-
vraag of een gedicht. 
De Palmpaasstok die door verschillende kinderen is gemaakt kon wel rondge-
bracht worden. De mensen die er een ontvingen waren er heel blij mee. En 
voor de kinderen was het ook heel leuk! 
Natuurlijk hopen wij dat wij het volgend jaar weer gezamenlijk een Palmpaas-
stok kunnen maken en dat de viering op Palmzondag en de Familiepaaswake 
weer voor iedereen toegankelijk zal zijn. 
Toch zijn wij ook blij, dat wij een manier gevonden hebben om met de kinderen 
en hun ouders in contact te blijven en op die manier naar Pasen toe te leven.  
 
Werkgroep Kinderwoorddienst/Gezinsviering 
Werkgroep Eerste Communie 
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Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:  

Donderdag is er een viering om 9:30 uur. 
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 16 mei. 

Taizévieringen beginnen weer in mei. De ignatiaanse 
meditatiegroep komt nog niet bij elkaar. 
 
Vieringen mei 2021   
 
Datum           Tijd           Viering 

zo     2 mei.  11:00   J. Rivadeneira aldas,  
zo     9 mei.  11:00    Pater V. Wang svd, 
do  13 mei.  11:00 Pater V. Wang svd, Hemelvaart 
zo   16 mei.  11:00    J. Rivadeneira aldas,  
zo   23 mei.  11:00 Pater P. de Ruiter S.J., Pinksteren 
zo   30 mei.  11:00 Pater V. Wang svd, 

 

Intenties voor mei 
 
  2 mei.      
  9 mei.       
13 mei.   Voor Jan en Auguste Habernig 
16 mei.        
23 mei.   Voor de dierbaren van meneer Bonart, Ben Hetem jr., 
  voor Jan en Augusta Habernig, voor de familie van Pater Willi 
  Winkel sj., fam. Van Ria Karssemeijer – van Driel 
30 mei.   Voor Maria Ranke- Bruggink 
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9e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie 

 
Beste, lieve mensen, 
Heel veel dank voor het helpen van onze Lions Club bij onze actie om DE zegels 
in te zamelen voor pakken koffie voor de voedselbank. 
Op 22 februari is de actie voor dit jaar afgesloten en hebben wij de punten 
moeten inleveren. Met een stel leden en een trouwe vriendin hebben we de 
punten zitten tellen. Er kwam geen eind aan! We hebben sommige zakken 
tweemaal geteld! Niet te geloven, maar het is waar! Met jullie hulp en de col-
lectebus in de Elandstraat kerk en bij de Plusmarkt hebben wij, ja echt 180.000 
punten opgehaald! Goed voor ongeveer 360 pakken koffie, die wij over drie 
uitdeelpunten van de voedselbank hebben verdeeld. Ieder gezin daar krijgt in 
ieder geval 1 pak koffie extra! Het exacte aantal heb ik net vernomen 390! pak-
ken koffie inclusief de verhoging van Douwe Egberts. Wat een fantastisch re-
sultaat! Ondanks het feit dat halverwege een  inzamelpunt van de DE zegels 
afviel. Door een extra oproep heeft de rest zo hard z’n best gedaan dat wij zelfs 
veel meer dan vorig jaar hebben opgehaald! Dat hebben zij in deze nare tijd bij 
de voedselbank wel verdiend. 
Op naar een volgend recordjaar! We gaan gewoon door! Zonder corona zou ik 
zeggen laat ons dit succes vieren en kom een kopje thee/koffie bij ons halen! 
Helaas mag het nog niet en moeten we het ook niet doen. Het komt nog wel! 

 
Heel veel dank en vriendelijke groet,   
Lions Club Den Haag Pleiades 
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 Bericht over de vastenactie van de mov 
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Ter herinnering: deze kartonnen doos was in de Veertig dagentijd het symbool 
voor scholen in bijvoorbeeld Zambia en Bangladesh. Eerst had deze ‘school’ 
geen ramen en deuren omdat in die landen veel kinderen en volwassenen 
geen geld hebben om naar school te kunnen gaan…maar nu: er kan geen deur 
en geen raam meer bij! 
 

Elk raam betekende: 20 euro 
 
Elke deur betekende: 50 euro. 
 
Tijdens de 40 dagentijd hebben we samen een bedrag opgehaald van 1.105,30 
euro. De MOV-groep zal dit bedrag verdubbelen. Het eindbedrag wordt dan: 
2.210,60 euro. 
 
 
Dank u wel namens de MOV-groep voor dit geld en voor de leuke briefjes, die 
soms in de doos zaten. “Dank u wel” mogen we wellicht ook zeggen, namens 
de vele jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die nu wel naar school kun-
nen!! 
 
De MOV-groep         
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Diaconale 

Nieuws van de meditatiegroep 

 
Foto: Hemelvaart (Wikimedia) 
 
Precies veertig dagen na Pasen wordt Hemelvaartsdag gevierd: Jezus vaart op 
naar God, Zijn Vader in de hemel.  Ik weet niet hoe u de tijd tussen Pasen en 
Hemelvaartsdag ervaart, maar voor mij lijkt het alsof die periode een stuk 
korter is dan de vasten, terwijl ze toch evenveel dagen telt.    Volgens mij 
komt dat omdat we juist in die periode zoveel getuigenissen mogen horen 
van hoe Jezus nog steeds met ons begaan is.  We horen van de apostel Tho-
mas die (letterlijk) mag ervaren dat Jezus tastbaar aanwezig is, midden onder 
ons, Zijn leerlingen.  We horen van de Emmaüsgangers die Hem herkennen 
bij het breken van het brood.  Pijnlijk mooi is ook het gesprek tussen Jezus en 
Petrus, waar Jezus aan Petrus vraagt of hij Hem liefheeft en hem vraagt om 
Zijn schapen te hoeden.  Geeft Jezus hier niet een uitzonderlijk voorbeeld van 
echte vriendschap?  Als we Jezus zo nabij mogen weten, dan is er toch geen 
tijd meer om te piekeren?  Dan krijgen we energie die we kunnen gebruiken 
om met anderen te delen, een energie die alleen maar zal toenemen en zal 
uitmonden in het vuur van Pinksteren. De meditaties van de meditatiegroep 
zijn nog steeds te verkrijgen via e-mail. Stuur hiervoor een mailtje naar igna-
tius@rkdenhaag.nl met de vermelding “meditatie”.  
 
Christophe Janssens 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
mailto:ignatius@rkdenhaag.nl


 15 

Rubriek van de parochiaan 
 
 
VERRASSING 1 

Op Palmzondagmiddag werd er aan mijn deur gebeld. Ik verwachtte 
geen bezoek en deed mijn deur voorzichtig open. 
Ik zag het meteen: een leuk versierde palmpaasstok met heerlijke cho-
colade eitjes eraan in de hand van een aardig meisje. Daarachter stond 
een moeder van de gezinsmisgroep, die toekeek of het allemaal wel 
goed ging. Nou, het ging héél goed en ik heb het zéér gewaardeerd. 
Jong geleerd is oud gedaan. Onze gemeenschap is in deze dingen een 
groot voorbeeld: om trots op te zijn en dat ben ik. 
Dank jullie wel.  
 
Trees Krans 

  
  
VERRASSING 2 

In het maartnummer van het Ignatiusnieuws stond een oproep om een 
muts of sjaal te breien voor een dak- thuisloos iemand. 
Er was meteen resultaat: 2 mutsen, 2 sjaals en een paar wanten. 
Uw breiwerk blijft welkom, want er komt wéér een winter. U kunt uw 
breiresultaat dagelijks afgeven bij het parochiecentrum, Da Costastraat 
46 tussen 10 en 12 uur of zondags, als u naar de kerk komt. 
De breiwerken gaan naar broeder Frans Wils in het Westeindeklooster, 
waar iedere week de thuis-daklozen komen. Zij zullen er erg blij mee 
zijn. 
Bedankt namens hen. 
 
Trees Krans 
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 Kopij-overzicht voor 2021-2022 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

donderdag 27 mei. zondag  6 juni.     6 – juni 2021 

donderdag 24 juni zondag  4 juli.     7— juli/aug. 2021 

donderdag 26 aug. zondag  5 sept.     8– september 2021 

donderdag 23 sept. zondag  3 okt.     9- oktober 2021 

donderdag 28 okt. zondag  7 nov.   10- november 2021 

donderdag 25 nov. zondag  5 dec.        1–december/januari  
2021/2022 

donderdag 27 jan. zondag  6 febr.     2 – februari 2022 

donderdag 24 febr. zondag  6 mrt.     3 – maart 2022 

donderdag 24 mrt. zondag  3 apr.     4—april 2022 

donderdag 28 apr. zondag  8 mei.     5—mei 2022 

 

 

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam uiterlijk op de desbetref-

fende donderdagochtend.  
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) 
   : vacant (liturgie) 
    : Marlies Klooster, m.klooster@rkdenhaag.nl (catechese) 
 : vacant (gemeenschapsvorming)  
     

Contactpersonen geloofsgemeenschap: 
 
Ledenadministratie:  Coenraad Vrouwenvelder   
e-mail:   ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 
Misintenties:  opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie 

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:m.klooster@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, Xester Marchena, Andrzej Michalski 
 
Communie thuis: 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 door-
gaan. Mogelijk is dit een extra reden om bij te dragen. 

week datum collecte datum collecte 

t/m  11 apr. €   183,45 11 apr. €  738,09 

     

De juiste bedragen van de collecte 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 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 
 

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

