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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                                                                                                                      
  
De uitbraak van het Coronavirus heeft ons het afgelopen anderhalf jaar veel 
inspanningen gekost om zaken goed en veilig geregeld te krijgen. De maatre-
gelen blijven, ondanks de hieronder vermelde versoepelingen noodzakelijk voor 
de veiligheid van vaak kwetsbare personen en hun familie.  
Vanaf 4 juli gaan we de banken in het middenschip weer gebruiken, kunnen 
huisgenoten naast elkaar zitten en kunt u in de bank zitten, staan of knielen, al 
is dat nog steeds op anderhalve meter afstand. Wij vragen u dringend op de 
aangewezen plaats te blijven zitten communie uitreiken gebeurt aan twee zij-
den. U komt via het middenpad naar voren, op aanwijzen van de coördinator 
en houd daarbij de anderhalve meter afstand in acht. Voorin kunt u uw handen 
reinigen. Aan de buitenzijde, links en rechts wordt de communie aan de tafel 
uitgereikt; Via de zijpaden loopt u terug naar uw plaats; na de viering kunt u aan 
beide zijden van uw bank de kerk verlaten, met in achtneming van de ander-
halve meter. 
Mondkapjes zijn niet meer verplicht. Meezingen is helaas nog niet mogelijk. Wel 
is reserveren verplicht voor de zondagsviering  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. 
Maximaal 12 koorleden 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 vol-
gens het bankenplan. 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. Helaas kan er nog 
geen koffie worden gedronken. 
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  
 
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 onze geloofsgemeenschap een warm hart toe te dragen dmv een extra 
gift. Alvast bedankt voor uw steun! We hebben het hard nodig! 
Helaas gaat onze budgethouder, Wim Niemantsverdriet de beheercommissie 
verlaten per 1 augustus a.s. Wij willen Wim langs deze weg hartelijk bedanken 
voor zijn inzet voor de geloofsgemeenschap en wensen hem alle goeds toe! 
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 een fijne zomervakantie  toe en laten we hopen dat 
vanaf september nog meer maatregelen kunnen worden ingetrokken! 

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) 
 

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. 

Gedoopt 
 

Julia Emma Pauline 

Alaia Yelina Toyes 

Yendri Alexandro Raminez 

Reyansh Vedansh Potinoor-jugaroe 

Dilaina Miliana 

Eerste Communie in 2021  

Ik ben er voor jou 
 

Groot feest was het op zondag 20 juni. 
Elf jongens en meisjes vierden het grote feest van de Eerste Communie. 
Een bijzondere viering in al wat grotere kring. 
Ook het kinderkoor zong weer mee! 
Dit maakte het extra feestelijk. 
Een grote gebeurtenis voor de kinderen, hun ouders en familie. 
Een moment van hoop en troost voor ieder die aanwezig was, 
maar ook voor onze hele gemeenschap. 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl
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Een van de communicantjes las aan het slot van de viering: 
 

Blijde boodschap 
 

God belooft ons: 
mijn naam is: “Ik ben er voor jou”. 
Ik ben bij je, 
je kunt vast op Mij vertrouwen. 
Ik ben bij je, 
ook wanneer je Mij niet verwacht. 
Ik ben bij je, 
Ik laat je nooit in de steek. 
Ik ben bij je, 
gisteren, vandaag, morgen en heel je leven lang. 
 

Daks Baert, Noor Bernoski, Floris de Croon, Violette de Croon, 
Djelena Franco Jimenez, Julia Harten, Darlijn Mathilda Gonzalez, 
Massimo Mathilda Gonzalez, Matilda Parravicini, 
Tomas Parravicini en Shadrion Vrutaal 
 

Ik ben er voor jou, Ik ben er voor jullie! 
 

Van harte gefeliciteerd! 
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Bericht vanuit de Parochie 
 
Bent u al abonnee? 
 
In het vorige nummer van Stella Maris stond een artikel over de digitale 
nieuwsbrieven in onze parochie. De digitale nieuwsbrief verschijnt 
onregelmatig, alleen wanneer de actualiteit dit vraagt.  
Het bericht in Stella Maris heeft veel nieuwe abonnees opgeleverd. Heeft u 
zich al aangemeld? Zo niet doe dit dan snel. Zo bent u altijd op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen in de parochie. 
 
Aanmelden 
U gaat naar de website van de parochie www.rkdenhaag.nl 
Via de homepage scrollt u naar beneden. Daar ziet u een vakje met 
aanmelden digitale nieuwsbrief. U kunt ook een mail sturen naar 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:parochiesecretariaat@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 

Geachte lezer,  
 
Het voorjaarsnummer van Kerk in Den Haag is uit. Helpt u deze onder de aan-
dacht te brengen? Dat kan op meerdere manieren: met deze link, kerkinden-
haag.nl/voorjaar2021, en met onderstaande qr-code. Aan mailadressen van 
bekenden, met sociale media, het kerkblad of een nieuwsbrief.  
 
Alvast hartelijk be-
dankt!  
 
Vriendelijk gegroet,  
 
Robert Reijns 
 
 
 

 

 

 
 

http://kerkindenhaag.nl/voorjaar2021
http://kerkindenhaag.nl/voorjaar2021
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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 11:00 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 20 juni. 

Taizévieringen zijn weer begonnen. De eerstvolgende is 
op zaterdag 3 juli. De ignatiaanse meditatiegroep komt 
weer bij elkaar op 7 juli om 19:45 uur. 
 

Vieringen juli 2021   
 

Datum           Tijd           Viering 

zo     4 juli.  11:00   Pater V. Wang SVD,  
zo   11 juli.  11:00    D. Langerhuizen, 
zo   18 juli.  11:00 Pater V. Wang SVD,  
zo   24 juli.  11:00 Pater P. de Ruiter S.J.,  
  
Vieringen augustus 2021   
 

Datum           Tijd           Viering 

zo     1 aug.  11:00   D. Langerhuizen, 
zo     8 aug.  11:00    pw. J. Eijken, woord en communie viering 
zo   15 aug.  11:00 Pater V. Wang SVD,  
zo   22 aug.  11:00 Pater P. de Ruiter S.J.,  
zo   29 aug.  11:00 Diaken H. van Zoelen, woord  en communie viering 
 

Intenties voor juli 
 
  4 juli.  Uit dankbaarheid bij het 40ste huwelijksverjaardag van Hugo en  
              Marlies Klooster    
11 juli.    
25 juli.   Voor de dierbaren van meneer Bonart, Dank aan God voor de pret-

tige samenwerking in het verleden met wijlen dirigente Mia Kloeg  

 Voor de overleden Na Kiem Hwie 
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Diaconale 

Intenties voor augustus 
 
  1 aug.      
  8 aug.   Frederikus Albertus Ranke 
15 aug.        
22 aug.   Voor de dierbaren van meneer Bonart, Ricardo Spier 
29 aug. 
    

Nieuws van de meditatiegroep 
 

 
Afgelopen maand verscheen de film “Army of the Dead”, waarin zombies een 
hoofdrol spelen.  Zombies zijn wezens die teruggekeerd zijn uit de dood.  Som-
mige mensen vragen zich dan ook af of Jezus een zombie was.  Dat is een te-
rechte vraag.  Er is echter overtuigend bewijs dat dat niet zo is. 
 
Volgens de gebruikelijke definitie is een zombie "een gereanimeerd lichaam 
van een dode, dat nog altijd onderhevig is aan het proces van verval". Een zom-
bie wordt beschouwd als "ondood" in plaats van volledig levend.  De verhalen 
over zombies vinden hun oorsprong in het voodoo-geloof op Haïti, waar som-
mige mensen geloven dat een lijk bezeten kan worden door een boze geest. 
Anderen vertellen dat zombies de ziel hebben van een overleden persoon die 
is teruggekeerd naar zijn stoffelijk lichaam. Daardoor kan het lichaam, hoewel 
het technisch nog steeds dood is, weer bewegen.  Tegenwoordig worden zom-
bies vaak gekaderd in een soort pandemie, die zich verspreidt via de beet van 
een zombie of door de afgifte van één of ander gif dat ervoor zorgt dat mensen 
muteren in sterke, energieke en dodelijke schepsels. 
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De opstanding van Jezus is echt iets totaal anders.  Alle evangeliën getuigen 
van een werkelijke terugkeer naar het leven, niet van een reanimatie. Toen 
Jezus werd opgewekt, werd zijn fysieke lichaam vervolmaakt en verheerlijkt. 
Jezus leeft nu in zijn opstandingslichaam, dat niet meer vergaat, geen schijn 
van dood heeft en voor altijd immuun is voor dood, verwonding en ziekte. Je-
zus is op geen enkele manier nog dood. “Ik ben de Levende; Ik was dood, en 
kijk nu, ik leef voor altijd en eeuwig! " (Apocalyps 1:18)  Het opstandingsli-
chaam van Jezus zal voor alle eeuwigheid volmaakt zijn, en degenen die Jezus 
als hun Verlosser aannemen, zullen ook een volmaakt opstandingslichaam krij-
gen. "Wij zullen zijn zoals Hij" (1 Johannes 3: 2). 
 
Nee, Jezus is geen zombie. Jezus werd uit de doden opgewekt, niet alleen maar 
gereanimeerd. Na zijn opstanding sprak Hij met zijn discipelen, verrichtte Hij 
wonderen en bewees dat Hij in elk opzicht volledig leeft. 
 
Tot slot nog dit.  Er is niets mis met het kijken naar zombiefilms, tenminste als 
je het met mate doet.  Dankzij knappe visual effects en veel humor kunnen ze, 
als ze goed gemaakt zijn, voor een welgekomen verpozing zorgen.  Die verpo-
zing is echter meestal van korte duur.  Zou het niet veel meer de moeite lonen 
te onderzoeken wat Jezus van ons vraagt in dit leven?  Doorheen heel de ge-
schiedenis zijn er mensen die ons op het hart drukken dat de verkwikking die 
Jezus ons wil geven van blijvende aard is en aan geen enkel verval onderhevig.    
De meditatiegroep hoopt na de zomer weer fysiek samen te kunnen komen.  
In afwachting daarvan kunt u nog steeds de maandelijkse meditatie per e-mail 
ontvangen.  Stuur hiervoor een e-mail naar ignatius@rkdenhaag.nl met de ver-
melding “meditatie”. 
 
Christophe Janssens 
Tekenfilm “God vinden in alles” 
 

mailto:ignatius@rkdenhaag.nl


 

 

12 

 
 
Wist je dat de Jezuïeten onlangs een tekenfilm hebben uitgebracht over Igna-
tius, de man die zijn naam gaf aan onze geloofsgemeenschap?  In tien minuten 
wordt uitgelegd wie Ignatius was, hoe hij er toe kwam om een nieuwe orde te 
stichten en wat zijn betekenis voor ons vandaag is.  Je kan de film gratis bekij-
ken op Youtube, gewoon “God zoeken in alles” intikken in de zoekmachine en 
je komt er vanzelf.  Van harte aanbevolen! 
PS.  Van dezelfde makers is er ook een prachtig filmpje over Pater Frans van 
der Lugt, je weet wel, de Jezuïet die vijf jaar geleden vermoord werd in Syrië.   
 
Christophe Janssens 
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(Afbeelding: Kerknet.be) 
 
Begin deze maand vermeldde Pater Vincent Wang OSB tijdens een 
preek een prachtig gebed van de heilige Theresia van Avila.  Ik vond het 
prachtig en wil het graag delen met iedereen die er niet bij kon zijn. 
 
Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve dat van jou, 
geen handen, behalve die van jou, geen voeten, behalve die van jou. 
Het zijn jouw ogen die Christus’ medeleven 
voor de wereld moeten uitstralen; 
het zijn jouw voeten waarmee Hij gaat om goed te doen  
en het zijn jouw handen waarmee Hij tot zegen mag zijn 
(Theresia van Avila) 

 
 
Christophe Janssens 
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Bedevaart 
 

 

info@huisvoordepelgrim.nl 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
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Caritas Banneux N.D.  

Mw. A W. Opstal West1aan 62, 
2641 DN Pijnacker  

Tel 015 3693148.  

 

  

 

Bisdom Rotterdam.  

Dhr. G. de Bruijn  

   Polderweg 12 a,     2493 ZA Den Haag 
Tel  070 320 58  

 

 

Ls, 

          

In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van 

coronamaatregelen in Nederland en in België kan de 

geplande bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7 september 

helaas niet doorgaan. Het Banneux Comité richt zich 

nu op hervatting van de bedevaarten in het voorjaar 

van 2022. 

Eveneens  gaan de 1 en 2 daagse bedevaarten niet  door. 

Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u volgend jaar 

weer te mogen begroeten op een van onze bedevaarten. 

 

Banneux Comité Bisdom Rotterdam 

Ellen van Rheenen Secretaris. 
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Kopij-overzicht voor 2021-2022 
Kopij inleveren uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

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 

donderdag 26 mei. zondag  5 juni.     6—juni 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 ivm corona is dit nu niet mogelijk 
 
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  7 juni.  Don. € 145,90 7 juni. €  334,75 

 deurcollecte € 476,85   

De juiste bedragen van de collecte zijn nog niet bekend 

 

 

 

 

mailto:tjintjia@ziggo.nl
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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.rivadeneiraaldas@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.rivadeneiraaldas@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
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