NR.9
OKT
NR. 1 DECEMBER2021/JANUARI
2022

Ignatiusnieuws is een uitgave van de
Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola
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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 eigen vrijwillige bijdrage

Nieuwe abonnees zijn natuurlijk ook welkom.
Het abonnement loopt van febr. ’22 – jan. ’23
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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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

Nieuws vanuit de beheercommissie
Bij het verschijnen van dit Ignatiusnieuws is het jaar 2021 al weer bijna voorbij. Terugkijkend hebben we
wederom 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. Gelukkig waren er vanaf 25 september jl. versoepelingen, maar helaas zijn er
vanaf 3 nov. weer aangescherpte maatregelen.
Het dragen van een mondkapje, handen ontsmetten bij binnenkomst en 1,5 meter afstand zijn wederom verplichte
maatregelen. “Heeft u corona gerelateerdeklachten?” Blijf dan thuis!
Onze huidige vieringen kunnen gewoon doorgang vinden op zondag en op donderdag. Aanvang 11.00 uur. Reserveren
is niet nodig.
We hopen dat de vieringen rondom Kerstmis doorgang kunnen vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over evt. nieuwe
maatregelen, hoort u van ons. Houdt u de berichtgeving in de gaten.
Sinds vorige maand is Peter de Silva weer terug als koster. Fijn dat hij weer een vast gezicht is op de 2 e zondag. Tevens
hebben we sinds kort ook bij de kosters een vast aanspreekpunt van deze groep; Andre Michalski. Hij is al langere tijd
koster op de 1e zondag, de vieringen op donderdag en bij de Portugezen op zondagmiddag in onze kerk. Mocht er iets
zijn, laat het hem weten!
We vragen uw aandacht voor de tafels achter in de kerk. Daarop ligt informatie voor de parochianen, maar ….., soms
ligt er-ondanks de plastic bakken- zoveel dat het rommelig en onoverzichtelijk is. Wat er komt te liggen aan informatie
valt echter onder de verantwoordelijkheid van de beheercommissie. Daarom het verzoek om, wanneer u informatie
heeft om neer te leggen, eerst contact op te nemen met de beheercommissie om te bezien of het niet of wel neergelegd
kan worden. U kunt hiervoor terecht bij Yvonne Groenewegen. Bedankt voor de medewerking!
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Tevens is onze kerk een aantal dagen per week opengesteld voor o.a. een bezoek, stiltemoment, gebed en/of het
opsteken van een kaarsje.
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 op zich zou
willen nemen dan horen wij dat graag.(vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar)
Mocht u iets geplaatst willen hebben op onze website dan kunt u dat sturen naar: webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl
Tot slot wensen wij u allen fijne feestdagen toe en laten we hopen dat 2022 een beter jaar zal worden!
Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius
Ruud Wiegant (voorzitter)
Yvonne Groenewegen (secretaris)

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep van de
Ignatius Geloofsgemeenschap wensen wij u allen een
zalig Kerstmis en een voorspoedig 2022!

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
Do 27 jan 2022

voorbereiding
20:00 uur

doopviering

Voorganger
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Zo 13 febr 2022

11:00 uur

Diaken H. van Zoelen

(onder voorbehoud)

Eerste Communie in 2022
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 gestart met een kennismakingsbijeenkomst voor ouders en kinderen op zondag 21 november
om 12.45 uur.
De voorbereiding vindt plaats op een aantal zondagmiddagen van 12.30 uur – 13.30 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen voorbereiding.
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
pastor Marijke Witteman

Nieuw adventsproject voor de kinderen
Het plakboek van Lucas
Aan de heer/mevrouw “Vriend-van-God”:
“Veel mensen hebben geprobeerd om een verslag te schrijven van alles wat er gebeurd is. Het is doorverteld door
mensen die er zelf bij zijn geweest.
Ik heb het allemaal nauwkeurig uitgezocht.
En nu, bovenste beste Vriend-van-God, ga ik het allemaal opschrijven.
Je hebt er al over gehoord;
als je mijn boek gelezen hebt, weet je dat het allemaal echt waar is.”
Zo begint het Evangelie van Lucas.
Hij heeft alles uitgezocht wat hij over Jezus te weten kon komen.
Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan?
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Daar denken we deze adventstijd over na.
In de kerk staat een groot plakboek
In dat plakboek gaan wij samen aan het
Een plakboek is een boek om over te praten.
Om “Weet je nog?” te zeggen,
om even het gevoel van toen terug te
én om te hopen dat je zoiets nog eens
Dat geldt ook voor het goede nieuws van Jezus.
Het is al kostbaar als je het leest,
maar het wordt nóg kostbaarder als je er samen over praat.

opgesteld.
werk.

krijgen,
meemaakt.

Voor thuis is er weer een gezinsboekje met voor elke dag van de week een nieuwe bladzijde.
In de kerk is er voor de kinderen iedere zondag iets te doen.
Op 5 december en 12 december is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst en op 19 december is er een
gezinsviering.
De kerstviering voor en met de kinderen is op 24 december om 19.00 uur
en op 26 december is er om 12.00 uur (Kindje Wiegen).
Welkom allemaal! Marijke Witteman

Diaconale

Personalia
Gedoopt
Damian Dziedowicz
Overleden
Gerard van Santen

IN MEMORIAM
GERARD VAN SANTEN
Gedurende vele jaren heeft Gerard van Santen zich ingezet voor onze parochie.
Hij was altijd met hart en ziel betrokken bij allerlei activiteiten, met name zijn inzet als collectant. Belangeloos en onvermoeibaar, onvergetelijk.
Gerard, dank namens onze geloofsgemeenschap.
Bericht van de pastoraatgroep.
Sinds het vertrek van pastor Van der Helm en de pensionering van pastoraal werker Jan Eijken is ons pastorale team
sterk uitgedund. Dat het tot nu toe is gelukt om bijna alle vieringen doorgang te laten vinden, mag een Godswonder
heten; het lukte dankzij enorme inzet en bijspringen van emeriti. Zo zagen we tot ons genoegen ook pastor Marijke
Witteman met enige regelmaat terug.
Afgelopen 9 november kwamen de beheercommissies en pastoraatgroepen bijeen om met pastoor D. Langerhuizen
en diaken H. Van Zoelen het rooster van de komende feestdagen door te nemen. Om een evenwichtig rooster te
verkrijgen, waarbij zo veel mogelijk gemeenschappen zouden kunnen worden bediend, moesten er toch offers gebracht worden.
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We zijn verheugd u te melden, dat deze offers tot het minimum zijn beperkt. Voor onze Ignatiusgemeenschap kunnen
we het volgende vieringenrooster publiceren (onder voorbehoud van nieuwe coronamaatregelen):

Kerstavond


24 december:


19.00 uur gezinsviering (zonder communie), waarbij pastor Witteman voorgaat en het kinderkoor zingt o.l.v. Maria Voor ’t Hekke;
22.30 uur: nachtmis, waarbij pater Vincent Wang voorgaat, geassisteerd door diaken Van Zoelen. Op dit moment
wordt nog onderhandeld over een koor.

Kerstmis 25 december:



11.00 uur Eucharistieviering, waarbij pater P. De Ruiter
Ignatiuskoor zingt.
15.00 uur viering voor de Portugese gemeenschap,

S.J. zal voorgaan en het
voorganger pastor Jan Eijken

Tweede kerstdag, zondag 26 december:


12.00 uur: Kindje wiegen voor al onze kleintjes met hun
Witteman zal voorgaan; het kinderkoor zingt.



ER IS DEZE ZONDAG GEEN EUCHARISTIEVIERING IN ONZE KERK. Dat is een offer, maar gelukkig zijn er wel mogelijkheden in een van de andere kerken van de parochie; raadpleegt u Stella Maris.

(groot-)ouders. Pastor Marijke

Nieuwjaar, octaaf Kerstmis, 1 januari 2022:

Hier volgt ons tweede offer. Dit jaar zal er geen eucharistieviering zijn in onze kerk. Gelukkig op 2 januari
wel; dan kunnen we elkaar een zalig nieuwjaar wensen en om zegen bidden voor het nieuwe jaar.

Het verdient een groot compliment, dat in alle gemeenschappen, met tevredenheid, ondanks offers, voor onze
kerken veel vieringen mogelijk blijven. Laten we er samen extra mooie vieringen van maken en er ZIJN, zodat
we weer een hechte gemeenschap kunnen vormen.
Marlies Klooster, pastoraatgroep Ignatius

Afscheid
In Stella Maris nr. 3 van oktober j.l. heeft u kunnen lezen over ontwikkelingen in de parochie; een kleiner pastoraal
team noopt tot herstructurering. Dat gaat ook onze pastoraatgroep aan. Al geruime tijd hebben we te maken met
vacatures die niet te vullen lijken.
Nu mijn termijn van zo’n vierenhalf jaar - inclusief aanlooptijd - er per 1 januari op zit, zijn er geen leden meer van
het pastoraatgroep Ignatius. Ik zal de bisschop, ook vanwege mijn leeftijd, niet om verlenging van de termijn verzoeken. Maar ook, omdat ik het gevoel heb, mijn rol niet ten volle te hebben kunnen waarmaken: een verbinding zijn
tussen het drukbezette pastorale team en de gemeenschap, in mijn geval met betrekking tot de catechese. De coronapandemie heeft ook tegengewerkt. Steeds weer had ik het gevoel achter de feiten aan te lopen. Het luisteren naar en
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peilen van wat er in de gemeenschap leeft, had steeds opnieuw geen zin meer, nadat ik voor voldongen feiten was
geplaatst, terwijl ik mij steeds voor de gemeenschap, die mij lief is, heb willen inzetten.
Het pastorale team is uit op een meer efficiënte wijze van werken en beoogt dit te kunnen doen door de opzet van
werkgroepen, ook parochie-brede werkgroepen. Laten we bidden, dat hiervoor enthousiaste en betrokken vrijwilligers
te vinden zullen zijn. Er zijn er heel wat nodig: voor de liturgie, voor de catechese en de diaconie… Alle vrijwilligers
samen bevorderen ‘levende’ (en levendige) gemeenschappen. Laten we bidden, dat zij te vinden zullen zijn. Misschien met een klein lampje in deze donkere tijden. Dat zal warmte brengen in onze
kerken!
Bij mijn afscheid is dat mijn grootste wens… en dat het door mag gaan… dat we de genade van de
sacramenten mogen blijven ontvangen; dat we oog houden voor de minder bedeelden en dat we
door meer en meer over ons geloof te leren ook standvastig zullen blijven. En al zit ik niet meer in de PG, voorlopig
blijf ik wel lector en uiteraard ook parochiaan van de Ignatiusgemeenschap.
…dat het de Ignatius goed mag gaan… en onze parochie Maria
Sterre der Zee.
Marlies Klooster-Ranke
Het mailadres van de pastoraatgroep blijft bestaan en wordt gelezen.

Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een viering:
Donderdag is er een viering om 11:00 uur
van de maand, en elke zondag in de advent en de
kinderwoorddienst in de zomervakantie.
Gezinsviering: elke derde zondag van de maand. Er is

Kinderwoorddienst: elke tweede zondag
veertigdagentijd. Er is geen

De Taizévieringen zijn weer begonnen. De eerstvolgende
meditatiegroep komt weer bij elkaar op 5 januari 2022.

is op zaterdag 8 januari. De Ignatiaanse

geen gezinsviering in de zomervakantie.

Vieringen december 2021
Datum
zo
zo
zo
vr
vr
za
zo

Tijd

5 dec.
12 dec.
19 dec.
24 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.

Viering

11:00
11:00
11:00
19:00
22:30
11:00
12:00

Diaken H. van Zoelen, 2e zondag van de advent
Diaken H. van Zoelen, woord en communieviering, 3e
Pater V. Wang SVD, gezinsviering 4e zondag van de ad
M. Witteman, kerstviering/familieviering
Pater V. Wang SVD, Diaken H. van Zoelen, nachtmis
Pater P. de Ruiter SJ, Kerstmis
M. Witteman, Kindje wiegen, geen eucharistieviering

(Wijzigingen voorbehouden i.v.m. coronamaatregelen)
Vieringen januari 2022
Datum

Tijd

za 1 jan.
zo 2 jan.
zo 9 jan.
zo 16 jan.
zo 23jan.
zo 30 jan.

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Viering
geen eucharistie
Pater V. Wang, SVD
Pastoor D. Langerhuizen
Pater V. Wang, SVD
Pater P. de Ruiter, SJ
Diaken H. van Zoelen

(Wijzigingen voorbehouden i.v.m. coronamaatregelen)

Intenties voor december 2021

zondag van de advent
vent
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zo
zo
zo
vr
+

5 dec. Jan Juffermans
12 dec. Uit dankbaarheid
19 dec.
24 dec. Gerard en zoon Leon Vreeswijk, Marie en Koos v/d Goorbergh,
Daan en Paul v/d Goorbergh, Jan Straathof, voor de dierbaren
Voor troost en kracht voor de familie van Gerard van Santen.
za 25 dec. Jan en Auguste Juffermans – Habernig, voor de dierbaren van dhr.
God voor de voortdurende
bescherming en leiding.

van meneer Bonart,
Bonart, uit dankbaarheid jegens

Intenties voor januari 2022
2 jan. Gods zegen over het nieuwe jaar
9 jan. Jan Juffermans
16 jan.
23 jan. Om Gods bescherming en leiding in het jaar 2022. Voor de dierbaren
30 jan.

van meneer Bonart

(Wijzigingen voorbehouden)

Oproep aan de parochianen
Aan familie en/of bekenden van Jo van der Kroft (Johanna Jacoba).
Jo was de verloofde van mijn oud-oom Gerlof Metz, toen hij in 1944 gearresteerd werd wegens verzetsactiviteiten. Hij heeft de oorlog niet overleefd, Jo gelukkig wél. Zij plaatste immers de advertentie die bij
deze oproep is opgenomen.
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Omdat ik oprecht graag wil weten hoe het met Jo na de oorlog en
zonder haar verloofde is vergaan, zou ik in contact willen komen met
familieleden van Jo, en/of met mensen die haar (ze was onderwijzeres)
gekend hebben. Heeft u herinneringen aan haar of aan Jo en Gerlof
samen bewaard?
Iedere herinnering, hoe klein ook, is mij welkom. U kunt met mij in
contact komen via de mail: jam.heerema@planet.nl of telefoon: 06
14395124.
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Bericht van de MOV: adventsactie 2021
We staan aan het begin van de periode van vier weken waarin de dagen korten, somberder worden maar we weten
ook dat na die vier donkere weken het licht terugkeert, met voor ons christenen als hoogtepunt het feest van Kerstmis,
alwaar wij de hoopvolle geboorte vieren van een kind dat onze wereld zal veranderen.
Een betere wereld, een wereld waarin liefde en toewijding voor elkaar een voornaam gebod is.
Aandacht voor elkaar, ook voor de mens verder weg die wij niet kennen, die het beduidend minder getroffen heeft
dan wij en voor wie de adventsactie dit jaar uw steun vraagt.
Het gaat hier om een project dat zich richt op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap,
de bevalling en de periode erna, omdat die moeders en die kinderen anders die zorg gewoon niet krijgen. De kerken
van onze parochie hebben gekozen voor een project in Somalië.
Uitgebreide informatie hierover krijgt u tijdens de zondagse vieringen, van één van de MOV leden; achter in de kerk
vindt u informatie op het bekende bord.
Helaas kunnen wij ook dit coronajaar niet bij elkaar komen zoals wij dat gewend zijn. Wij kunnen hopelijk wel kerststukjes maken en we verkopen deze
voor ons goede doel op zondag 19 december na de viering.

Mocht u al een bedrag willen overmaken, graag naar rekeningnummer:

NL12 INGB 0000 5879 15
t.n.v. Kerkbijdrage parochie
o.v.v. vastenactie 2021
Hartelijk dank!
De MOV-groep

Nieuws van de meditatiegroep

Figuur: ets van Rolf Weijburg
Grenzen zijn rare dingen. Je kan er van alles mee. Je kan grenzen overschrijden, verleggen, doorbreken en er tegen
botsen, niet in het minst tegen je eigen grenzen. Grenzen doen ook iets met ons: ze kunnen ons beknellen en verstikken, onze vrijheid inperken maar evenzeer kunnen ze ons beschermen, ons een veilige haven bieden tegen al te schadelijke invloeden van buitenaf. Dankzij grenzen kunnen we zeggen: tot hier en niet verder. Grenzen doen ons dromen
van hoe het hier is waar wij zijn en hoe het zou zijn als wij elders waren. Ze maken ons bewust dat er meer mogelijk
is dan wat we onmiddellijk kunnen waarnemen en doen ons dromen van een andere wereld. Grenzen dwingen ons
keuzes te maken: het is onmogelijk om alles mee te maken.
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Grenzen hebben iets van geboorte: over de grens begint een totaal ander gebied, iets waar je voordien geen idee van
had. Tegelijkertijd hebben ze iets van dood: éénmaal de grens over is er vaak geen weg meer terug en zelfs al zou je
dat kunnen, toch zal je nooit meer met dezelfde ogen kunnen kijken als toen je de grens nog niet over was. Grenzen
zijn inherent aan ons bestaan, wie denkt onbegrensd te kunnen leven zal weldra geconfronteerd worden met een
onoverkoombare muur.
Als gelovigen verschillen wij niet van andere mensen: ook wij zijn gebonden aan grenzen. Maar wij mogen er van
getuigen dat er in deze wereld iets is dat onbegrensd is: de liefde van God. Hij gaat met ons mee, waar we ook zijn,
en helpt ons om, wat we ook meemaken, steeds weer de juiste keuzes te maken.
Christophe Janssens

Digitale Adventsretraite 2021:

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van start en
loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door
Pater Jan Stuyt SJ.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten
en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van kerst intenser te beleven.
Bovendien kan ieder die dat wil iedere zaterdag deelnemen aan een geleide zoom-meditatie van een half uur. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale retraitanten
versterkt.
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt
feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor
te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door bijbelse woorden: “hoop,
verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”
U

kunt

zich

voor

deze

gratis digitale retraite
Christophe Janssens

KERSTSTALLEN NU IN DE PASCHALISKERK
Na twintig jaar zijn de kerststallen verhuisd.
THEMA: “DRIEKONINGEN”
DIT JAAR ALLEEN TE BEZICHTEGEN IN DE PASCHALISKERK!

inschrijven

via

www.ignatiaansbidden.org.
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VANAF Zondag 12 december
2021 NA DE VIERING
Woensdag 15 december 2021
Vrijdag 17 december 2021
Zaterdag 18 december 2021
Woensdag 22 december 2021
Vrijdag 24 december 2021
Zaterdag 25 december 2021
Woensdag 29 december 2021
Vrijdag 31 december 2021
Zaterdag 1 januari 2022
Woensdag 5 januari 2022
Op deze dagen is de Paschaliskerk open van 14:00 tot 17:00 uur

Wassenaarseweg 53, Den Haag
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Kopij-overzicht voor 2021-2022
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 2022
3- maart 2022
4 - april 2022
5 - mei 2022
6- juni 2022
7- juli/aug. 2022
8- september 2022
9- oktober 2022
10- november 2022
1-december/januari
2022/2023

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam uiterlijk voor de desbetreffende donderdag.
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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.
Parochie-informatie
NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie o.v.v. Misintenties

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
Vacant/ Ruud Wiegant

: Voorzitter
r.wiegant@rkdenhaag.nl
: Secretaris
y.groenewegen@rkdenhaag.nl
: Budgethouder r.wiegant@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep

: pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl
: vacant (diaconie)
: vacant (liturgie)
: Marlies Klooster, m.klooster@rkdenhaag.nl (catechese)
: vacant (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
Koren:
Ignatiuskoor: Tjin Nio Tjia. tjintjia@ziggo.nl
Coenraad Vrouwenvelder: c.vrouwenvelder@rkdenhaag.nl
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Kinder- en Jeugdkoor:
Maria voor ’t Hekke

mariavth@hotmail.com

Kosters: Andrzej Michalski, Bertus Schmitz, Tiny Kos, Xexsters Marchena,
Peter de Silva.
Communie thuis: Trees Krans 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.

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
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.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29
*Pastoraal werker J. Eijken
ken@rkdenhaag.nl

20182499
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

j.eij06

