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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. ’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

Bij de voorplaat:
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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Nieuws vanuit de beheercommissie
De uitbraak van het Coronavirus heeft ons de afgelopen anderhalf jaar veel
inspanningen gekost om zaken goed en veilig geregeld te krijgen. De maatregelen blijven, ondanks de hieronder vermelde versoepelingen noodzakelijk voor
de veiligheid van vaak kwetsbare personen en hun familie.
Gelukkig zitten we vanaf 4 juli weer in de banken van het middenschip. Huisgenoten kunnen 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 zijden. 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 anderhalve meter. Mondkapjes zijn niet meer verplicht
Meezingen is helaas nog niet mogelijk.
Een dringend verzoek om nog steeds te reserveren 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. Mocht u
niet gereserveerd hebben maar toch de viering willen bezoeken? Dat kan, zolang er plaats is, maar u dient wel uw naam en telefoonnummer op een lijst te
vermelden.
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 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 geschonken.
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 het vertrek van onze budgethouder zullen voorlopig de financiën worden gedaan door de beheercommissie. Mocht u iemand weten die actief zou
willen worden in onze beheercommissie dan horen wij dat graag!
Mocht u iets geplaatst willen hebben op onze website dan kunt u dat sturen
naar: webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl
Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius
Ruud Wiegant (voorzitter)
Yvonne Groenewegen (secretaris)
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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.
Doopviering:
Zondag 31 oktober 2021

Diaken H. van Zoelen

Gedoopt
Reyansh Vedansh Potinoor-jugaroe
Dilaina Miliana
Jeremiah Nathan Tyrese Gijsbertha
Elijah Isaiah Zion Gijsbertha
Getrouwd
Jordi Versteeg en Pamela Tillema
Overleden
Ricardo Rudolf William Spier
Eerste Communie in 2022
Wil uw kind het komend jaar haar of zijn Eerste Communie doen?
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden.
Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep
vier.
De voorbereiding begint na de herfstvakantie.
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De viering van de Eerste Communie is op 19 juni 2022.

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

Na aanmelding ontvangt u bericht.
Van harte welkom!

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 scrolt u naar beneden. Daar ziet u een vakje met
aanmelden digitale nieuwsbrief. U kunt ook een mail sturen naar
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Namens de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin doe ik u hierbij informatie toekomen inzake de start van 2 nieuwe Marriage Courses, waarvan 1
online en 1 op locatie (mits de Corona maatregelen dat toelaten) met het
verzoek om deze informatie in ieder geval door te sturen naar alle aanstaande echtparen van uw parochie(kern).
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Omdat de Marriage Course in feite niet alleen voor wie gaan trouwen, maar
voor alle echtparen interessant is.
Belangrijke informatie Marriage Course online:
De cursus begint op 10 september (catechese avond). Deelnemers
kunnen zich uiterlijk op 10 september 's ochtends aanmelden.
De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor
reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.
De data zijn: 10/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12,
14/1 om 19.45 uur tot 22.00 uur. Op 21/1/2022 vindt er om 20.30
uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt op de eerste
avond.
Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriagecourse
Kosten: € 25,-- per paar.
Belangrijke informatie Marriage Course op locatie (mits de Corona maatregelen dat toelaten):
De data zijn: 10 en 17 september, 1, 8 en 29 oktober, 5, 19 en 26
november 2021. Tijd: inloop vanaf 18:45 uur, 19:00 uur diner, sluiting uiterlijk 22:00 uur.
Locatie: Het Schoutenhuis, Julianastraat 4, 2405 CH, Alphen aan
den Rijn.
Aanmelding kan via info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage Course
+ namen, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl, telefoon: 0182-513056.
Kosten: € 200,-- per paar voor de gehele cursus (inclusief maaltijden, exclusief drankjes).
Namens de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin,
Silvia de Haan
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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 bovenstaande te respecteren.
Bedankt voor de medewerking!

Pastoraatgroep en Beheercommissie

Geachte lezer,
Het voorjaarsnummer van Kerk in Den Haag is uit.
U vindt een exemplaar achter in de kerk.

Robert Reijns
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Taizé

De eerste viering was zaterdag 4 De september om 19.30 u ingang Da Costastraat 46.
Welkom bij de viering waar wij veel stiltes hebben tussen de liederen en inhoud.
Doel om in ons drukke bestaan de rust te vinden en te leven met Gods plan
voor jou in het leven. Zie voor de volgende viering pagina 10

Francoise en Ton Timmer, Ron Fransen.
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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 19
september.
Taizévieringen zijn weer begonnen. De eerstvolgende is
op zaterdag 2 oktober. De ignatiaanse meditatiegroep
komt weer bij elkaar op 6 oktober om 19:45 uur.
Vieringen september 2021
Datum

Tijd

zo 5 sept. 11:00
zo 12 sept. 11:00
zo 19 sept. 11:00
zo 26 sept. 11:00

Viering
Pater V. Wang SVD,
Diaken H. van Zoelen, woord- en communieviering
Pater V. Wang SVD, gezinsviering
Pater P. de Ruiter S.J.,

Vieringen oktober 2021
Datum
zo
zo
zo
zo
zo

3 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.

Tijd
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Viering
Diaken H. van Zoelen, woord- en communieviering
pw. M. Witteman, woord- en communieviering
Pater V. Wang SVD, gezinsviering
Pater P. de Ruiter S.J.,
Diaken H. van Zoelen, woord en communieviering

Intenties voor september
5 sept. in liefdevolle herinnering Wim van Woggelum
12 sept. in liefdevolle herinnering Wim van Woggelum, Auguste JuffermansHabernig
19 sept. Auguste Juffermans- Habernig
26 sept. voor de dierbaren van meneer Bonart, Richard Spier
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Intenties voor oktober
3 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.

Agaath Klooster- Bunnik
Frederikes Albertus Ranke
Voor de dierbaren van meneer Bonart,

Nieuws
vanuit de parochie
Diaconale
Save the date: parochiedag 9 oktober 2021
Dit jaar vindt de parochiedag plaats op zaterdag 9 oktober in de Paschalis
Baylonkerk. Thema: 5 jaar parochie Maria Sterre der Zee. Een werkgroep
bestaande uit Nella Davelaar, Monique Meeussen en Hante Visser heeft een
gevarieerd programma samengesteld.
Om 11:00 uur is er een eucharistieviering gevolgd door een lunch die u wordt
aangeboden.
Daarna kunt u kiezen uit verschillende workshops (we verklappen niet alles).
 Deelnemen aan een pubquiz waarbij originele prijzen te winnen zijn.
 Lezingen door schrijfster van een bestseller in kerkelijk Den Haag en
over een heilige waarvan de gedachtenis op 22 juli wordt gevierd.
 Ook kan men creatief aan de slag.
De dag wordt rond 15:30 uur afgesloten met een hapje (verzorgd door een
van de migrantengemeenschappen) en drankje.
Na afloop ontvangt u een aandenken aan deze parochiedag.
Noteer de datum in uw agenda en houd de website in de gaten.
Iedereen is van harte welkom!
Nadere informatie is verkrijgbaar bij het Centraal Parochiesecretariaat:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Afscheid pastoraal werker Jan Eijken: 12 september
Na een lange kerkelijke loopbaan van bijna 36 jaar, zal pastoraal werker dr. Jan
Eijken, officieel afscheid nemen van onze parochie Maria Sterre der Zee op
zondag 12 september. Dit afscheid zal plaatsvinden aan het einde van de Eucharistieviering om 11.00 uur in de Antonius Abtkerk op Scheveningen. In de
viering van de Eucharistie willen we God danken voor het werkzame leven van
Jan Eijken en zijn inzet voor onze parochie. De rustige en vertrouwde aanwezigheid van Jan Eijken zal worden gemist. Als parochie mogen we hem o.a.
dankbaar zijn voor zijn betrokken aandacht bij de anderstalige gemeenschappen van onze parochie, waar Jan zich altijd bijzonder voor heeft ingezet. Diverse van deze gemeenschappen zullen ook vertegenwoordigd zijn bij zijn afscheid.
In een eerder verschenen editie van ons parochieblad Stella Maris (april/mei
2021) heeft Jan in een interview uitvoerig verteld over zijn loopbaan en werkzaamheden. We hebben ook kunnen lezen dat hij na zijn pensionering graag
op vrijwillige basis actief wil blijven: voorlopig nog bij de Portugeestalige Gemeenschap in onze parochie en bij het MOC in de Schilderwijk.
Bij een afscheid hoort natuurlijk een passend cadeau. Als blijvende herinnering
en om onze waardering uit te drukken voor het vele dat Jan Eijken voor onze
parochie heeft gedaan. Jan heeft te kennen gegeven dat zijn huidige fiets aan
vervanging toe is, en dat hij graag een nieuwe fiets wil aanschaffen. Daar willen
we hem natuurlijk graag bij helpen. Doet u ook mee? Uw gewaardeerde bijdrage mag u overmaken op rekeningnummer:
NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee
Onder vermelding van: afscheidscadeau Jan Eijken
Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet,

Dolf Langerhuizen
Pastoor parochie Maria Sterre der Zee
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Afscheid parochievicaris Ad van der Helm
Beste parochianen van de parochie Maria
Sterre der zee
Partir c’ est mourir un peu: afscheid nemen
is een beetje sterven. Dat gevoel leeft, wanneer we denken aan het naderende afscheid van parochievicaris Ad van der
Helm op zondag 26 september a.s. Hij zal gemist worden. Als priester is hij in
de loop der jaren, van grote betekenis geweest voor velen in de geloofsgemeenschap H. Jacobus, de parochie Maria Sterre der Zee en velen daarbuiten.
Voor alles wat hij heeft gegeven, mogen we hem oprecht dankbaar zijn. Dankbaar bovenal aan God, die parochievicaris Ad van der Helm steeds weer met
geloof, hoop en liefde heeft bezield, om zijn werk voor de geloofsgemeenschap
H. Jacobus, de parochie, de oecumene en de stad Den Haag te blijven doen. Bij
zijn afscheid hoort natuurlijk een cadeau. Bedoeld als een blijvende herinnering aan alle jaren als pastor van de geloofsgemeenschap H. Jacobus en de parochie Maria Sterre der Zee. Doet u ook mee? Uw gewaardeerde bijdrage mag
u overmaken op rekeningnummer:

NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. R.K. Kerk-

bestuur der Parochie St. Jacobus de Meerdere. Graag vóór 26 september a.s.,
onder vermelding van: cadeau parochievicaris van der Helm
Hartelijk dank en vriendelijke groet,

Dolf Langerhuizen
Pastoor parochie Maria Sterre der Zee

14

Nieuws van de meditatiegroep
Diaconale

Soms hoor ik mensen zeggen: “Die tekst, dat verhaal, dat evangelie,… dat hebben we al vaker gehoord.” En gelijk hebben ze, want de liturgie biedt ons minstens om de drie jaar precies dezelfde Bijbelpassages aan. Zou het dan niet
beter zijn die teksten te laten voor wat ze zijn en nieuwe teksten te lezen?
Zouden we de lezingen van de zondag niet beter vervangen door inzichten van
hedendaagse schrijvers?
Ik denk het niet. Want juist door de herhaling kunnen we steeds weer een
ander aspect van God ontdekken. Pas na veel herhalen kunnen we de Schrift
van binnenuit leren kennen en kunnen we doordringen tot het diepste geheim
en Hem die ons het leven schonk ontmoeten.
Wij hoeven niet rusteloos landen te doorkruisen of het internet af te speuren
naar mogelijke nieuwe ontmoetingsplekken. De Heilige Schrift is zorgvuldig
voor ons gekozen, in ieder woord zitten honderden uitnodigingen van God om
Hem te ontmoeten. Dat is het geschenk dat ons van generatie op generatie is
doorgegeven.
De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand samen om
19.45 uur. Laat even weten of je komt via ignatius@rkdenhaag.nl.
Christophe Janssens
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Bedevaart

info@huisvoordepelgrim.nl
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Caritas Banneux N.D.
Mw. A W. Opstal West1aan 62,
2641 DN Pijnacker

Bisdom Rotterdam.
Dhr. G. de Bruijn
Polderweg 12 a, 2493 ZA Den Haag
Tel 070 320 58

Tel 015 3693148.

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 uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

donderdag 23 sept.
donderdag 28 okt.
donderdag 25 nov.

zondag 3 okt.
zondag 7 nov.
zondag 5 dec.

donderdag 27 jan.
donderdag 24 febr.
donderdag 24 mrt.
donderdag 28 apr.
donderdag 26 mei.
donderdag 23 juni.
donderdag 25 aug.

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

9- oktober 2021
10- november 2021
1–december/januari
2021/2022
2 – februari 2022
3 – maart 2022
4—april 2022
5—mei 2022
6—juni 2022
7—juli/augustus 2022
8—september 2022

6 febr.
6 mrt.
3 apr.
8 mei.
5 juni.
4 juli.
4 sept.

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam uiterlijk op de desbetreffende 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 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
Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
070 364 99 26

email: ignatius@rkdenhaag.nl
website: www.rkdenhaag.nl

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
Yvonne Groenewegen
Vacant/ Ruud Wiegant

: Voorzitter
r.wiegant@rkdenhaag.nl
: Secretaris
y.groenewegen@rkdenhaag.nl
: Budgethouder r.wiegant@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:
e-mail:
Misintenties:

Autovervoer:

Coenraad Vrouwenvelder
ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl

opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
Trees Krans
ignatius@rkdenhaag.nl
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
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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 doorgaan. Mogelijk is dit een extra reden om bij te dragen.
week
datum
collecte
datum
collecte
t/m
4 juli.
€ 472,75
7 juni.
€ 98,20
t/m
2 aug.
€ 450,16
€ 10,00
De juiste bedragen van de collecte zijn nog niet bekend
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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 V. Wang
v.wang@rkdenhaag.nl
070 820 92 82
Diaken H. van Zoelen
h.vanzoelen@rkdenhaag.nl
070 820 92 83
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29

*Pastoraal werker J. Eijken
j.eijken@rkdenhaag.nl
Portugeestalige gemeenschap
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

06 20182499

