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Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
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Nieuws vanuit de beheercommissie
Inmiddels ligt de start van 2022 al weer een maand achter ons en zijn coronamaatregelen nog steeds noodzakelijk voor de veiligheid van vaak kwetsbare
personen en hun familie. Het dragen van een mondkapje, handen ontsmetten
bij binnenkomst en 1,5 meter afstand zijn nog steeds verplichte maatregelen.
Heeft u corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis!
Wel zijn er vanaf 26 januari j.l versoepelingen inzake de coronamaatregelen.
Het aantal bezoekers wordt bepaald door de grootte van de kerk op basis van
1,5 meter onderlinge afstand. Vieringen en fysieke activiteiten zijn weer toegestaan tussen 05:00 en 22:00 uur. Koorzang, koorrepetitie en samenzang is ook
weer mogelijk.
U kunt gewoon in de banken plaatsnemen op 1,5 meter afstand. Voor onze kerk
is er op dit moment een max. van 100 bezoekers. U hoeft niet meer vooraf te
reserveren. Zolang er plaats is mag u naar binnen!
Onze huidige vieringen zijn op zondag en op donderdag. Aanvang 11.00 uur.
Er kan nog geen koffie worden gedronken.
Het dragen van een mondkapje door toezichthouder, coördinatoren, kosters,
lectoren, acolieten, cantor, organist en voorganger is verplicht in het parochiecentrum en de publieke ruimte!
Vanaf heden is de kerk weer een aantal dagen per week opengesteld voor o.a.
een bezoek, stiltemoment, gebed en /of het opsteken van een kaarsje. Ook hier
gelden de maatregelen van mondkapje, 1,5 meter afstand en handen ontsmetten.
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!
Mocht u iets geplaatst willen hebben op onze website dan kunt u dat sturen
naar: webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl
Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet pastorale
zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wil u een keer aanschuiven om uw
vragen, opmerkingen en suggesties te bespreken? U bent het eerste half uur
van harte welkom!
In verband met onze agenda: laat dit wel van te voren even weten.
Heb u opmerkingen / suggesties; we horen ze graag!

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl
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Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius
Ruud Wiegant (voorzitter)
Yvonne Groenewegen (secretaris)

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 13 februari in 2022
Eerste Communie in 2022
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! Marijke Witteman
Voorstellen communicantjes
Tijdens de gezinsviering op 20 februari stellende communicantjes zich voor.
In januari zijn zij gestart met de voorbereiding op de bijzondere dag van hun
Eerste Communie.
Wij wensen Aderliana Axwijk, Melosa Amanuel, Joeldrick Josephina, Amelia
Kwarcinska, Xunaixel Marchena, Edda Missotten,
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Zofia Mlynarska, Nick Mol, Sierra Potinoor, Jhyrviette Saint Paul, Zayeanna
Saint Paul, Igor Stolarczyk, Marcel Trojan Alicia Weber en hun families een
mooie en fijne voorbereidingstijd toe!

Viering met kinderzegen
Zondag 6 februari is er om 14.30 uur een viering waarvoor alle kinderen die de
afgelopen twee jaar gedoopt zijn van harte worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn
ook de ouders, de broertjes en zusjes, de opa’s en oma’s welkom.
Zij hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Ook de communicantjes van de afgelopen jaren zijn van harte uitgenodigd.
De viering begint om 14.30 uur. Het kinderkoor zorgt ervoor dat de viering extra feestelijk wordt.
Iedereen vanaf zes jaar wordt gevraagd om tijdens het lopen een mondkapje
te dragen.
Mogelijk veranderen de afspraken m.b.t. het coronavirus binnenkort.
Op de website, www.rkdenhaag.nl , vind t u actuele informatie.
Van harte welkom!
pastor Marijke Witteman

Diaconale
Bericht van de MOV
opbrengst van de adventsactie 2021
De adventsactie vroeg dit jaar onze aandacht voor een project in Somalië:
goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
In de weken voor Kerstmis, werd iedere zondag over de situatie in Somalië
verteld.
Voor dit goede project hebben we een mooi bedrag kunnen verzamelen.
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Achter in de kerk was er de ‘hand’, voor kleine en grote giften. Parochianen
konden ook meedoen via de giro en.. ondanks de ‘Corona-beperkingen’ mocht
op zondag 19 december een bescheiden kerstmarkt gehouden worden, met
zelfgemaakte kerststukjes, koekjes en cake, alles voor ons goede doel.
Dit alles leverde een bedrag op van 745 euro!
Hartelijk dank!
De MOV-groep

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.
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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!

Beheercommissie
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Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:
Ook op 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 februari.
Taizévieringen zijn weer begonnen. De eerstvolgende is
op zaterdag 5 februari. De Ignatiaanse meditatiegroep
komt weer bij elkaar op 2 februari om 19:45 uur.
Vieringen februari 2022
Datum

Tijd

zo 6 feb. 11:00
zo 13 feb. 11:00
zo 20 feb. 11:00
zo 27 feb. 11:00

Viering
Pastoor D. Langerhuizen, cantor
Mw. M. Witteman , woord en communieviering
Pater V. Wang SVD, gezinsviering
Pater P. de Ruiter S.J., ignatiuskoor

Vieringen maart 2022
Datum
wo
zo
zo
zo
zo

2 mrt.
6 mrt.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt.

Tijd
19:30
11:00
11:00
11:00
11:00

Viering
Pater V. Wang SVD aswoensdag
Pater V. Wang SVD, cantor
Diaken H. van Zoelen, woord en communieviering
Pater V. Wang SVD, gezinsviering
Pater P. de Ruiter SJ, koor

Intenties voor februari
27 feb.

Voor de dierbaren van meneer Bonart.
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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 scrolt u naar beneden. Daar ziet u een vakje met aanmelden digitale nieuwsbrief. U kunt ook een mail sturen naar parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
WARME OREN

Al vaker heeft u in dit blad en via de mededelingen in de kerk een oproep vernomen voor het breien van mutsen en sjaals voor dak- en
thuislozen. De oproepen hebben succes gehad.
Er is in onze gemeenschap een mevrouw, die wel 20 mutsen heeft gebreid. GEWELDIG!
Kort geleden werd er aan de pastoriedeur gebeld en een voor mij onbekende mevrouw gaf me een tasje en was meteen weer weg.
Er zaten 3 mooie, gebreide sjaals in.
Laten we met elkaar doorgaan met dit dankbare werk.
Bij elke muts denk ik : “Weer 2 warme oren erbij “en bij elke sjaal:
“Weer een warme nek.” Misschien zijn er mensen die liever haken dan
breien. Dat kan natuurlijk ook.
Achter in de kerk komt het breipatroon weer te liggen.
Hebt u nog vragen?
Dinsdags en vrijdags ben ik van 10-12 uur in het parochiecentrum, telefoon 346 99 26 of aan de deur van da Costastraat 46 bellen.
Trees Krans
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Aan allen, die een Kerst- of nieuwjaarskaart aan onze geloofsgemeenschap hebben gestuurd: HEEL HARTELIJK DANK
Punten sparen.
Wij zijn nog steeds bezig DE-punten te sparen voor pakken koffie voor de voedselbank. Op dit moment hebben we al genoeg punten voor 25 pakken koffie.
Vorig jaar waren dat er 180.000 punten goed voor 360 pakken koffie. Doe uw
best en lever de punten in bij Trees Krans of bij onze koster Bertus. Bij voorbaat
hartelijk dank voor uw hulp aan de voedselbank.
Vergeet u ook niet dat we oud en vreemd geld sparen voor staaroperaties in
arme landen!
Alvast bedankt namens de blij gemaakte mensen.
namens Lions club den Haag Pleiades
Alice Olthof

HUISPAASKAARSEN
Zoals het er nu naar uitziet, zullen er weer huispaaskaarsen te koop
zijn achter ( of elders ) in onze kerk op 13, 20, 27 februari en 6 maart
na de Vieringen van 11 uur.
De prijzen zijn – BIJ VOORUITBETALING –
25 cm. O 6 cm. € 22, 35
30 cm. O 8 cm. € 29, 45
40 cm. O 8 cm. € 36. 80
60 cm. O 8 cm. € 64, 25
De kaarsen worden in de paaswake gewijd.

Trees Krans
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Nieuws van de meditatiegroep

Afbeelding: Gregoriaans, muziek die geschreven is om mensen te laten horen hoe God muziek
zou laten klinken

Wanneer je vandaag naar een museum gaat om christelijke kunst te bekijken,
dan zie je kunstwerken die verband houden met verhalen en thema’s uit de
Bijbel of aanverwante boeken of met het leven van heiligen, zoals bijvoorbeeld
beschreven in de Gouden Legenden. Natuurlijk is dat christelijke kunst in enge
zin, maar voor mij is christelijke kunst veel meer dan dat. Een echte christelijke
kunstenaar probeert zich te herinneren hoe God naar de wereld kijkt en het
kunstwerk geeft ons dan ook een zicht op Zijn blik.
Daarom hoeft voor mij een christelijk kunstwerk niet noodzakelijk een christelijk onderwerp te hebben. Een kunstenaar die mij een bloem laat zien zoals
een bloem bedoeld is of die het wezen van die ene bloem in zijn atelier weet
te vatten, is voor mij misschien wel meer een christelijke kunstenaar dan iemand die de zoveelste eigen draai geeft aan de lijdensweg van Jezus. Wat
voor een bloem geldt, geldt voor alles, ook voor mensen. Een schilder die de
schoonheid van het karakter van iemand weet vast te leggen in een portret is
voor mij een echte christelijke schilder.
Om zo te kunnen schilderen is een vorm van bescheidenheid noodzakelijk. Om
de ziel van alles rondom ons te kunnen vatten, moet je lange tijd de werken
van de oude meesters bestuderen. Het is een vakmanschap dat je pas met
veel zwoegen kan verwerven. Misschien zal jouw kunstwerk uiterlijk niet eens
zo heel veel verschillen van wat er vooraf al gemaakt was. Dat is ook niet belangrijk, want zoals gezegd is het doel van christelijke kunst de wereld te laten
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zien hoe God naar de wereld kijkt. De middeleeuwse kunstenaars en de schilders van iconen waren zo doordrongen van dit idee dat ze zelfs hun handtekening niet durfden te zetten onder hun kunstwerken.
Uiteindelijk is alles wat een mens maakt vergankelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat kunst die zo gemaakt is dat ze Gods blik probeert weer te geven,
meer bestand is tegen de tand des tijds en mensen kan inspireren tot een beter
leven. Aan ons om van ons leven een christelijk kunstwerk te maken.
De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand samen om
19.45 uur. U bent van harte welkom.

Christophe Janssens
De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De
retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n
20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde.
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens,
geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je
het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee,
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leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd.
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna,
op weg naar Pasen.”
Hoe deelnemen?
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.40dagenretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de
Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van
de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het
ordende mijn innerlijk leven.”
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te
plannen én vol te houden.”
- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik
doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”
Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens
de Advent en de 40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Opdat we ons meer
bewust mogen worden van Gods aanwezigheid in ons leven.
Christophe Janssens
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Diaconale
info@huisvoordepelgrim.nl
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.

In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van coronamaatregelen
in Nederland en in België kon 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 27 jan.
donderdag 24 febr.
donderdag 24 mrt.
donderdag 28 apr.
donderdag 26 mei.
donderdag 23 juni.
donderdag 25 aug.
donderdag 22 sept.
Donderdag 27 okt.
Donderdag 24 nov.

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
Zondag
Zondag

2 – februari 2022
3 – maart 2022
4—april 2022
5—mei 2022
6—juni 2022
7—juli/augustus 2022
8—september 2022
9—oktober 2022
10 –november 2022
1—december/januari22’23

6 febr.
6 mrt.
3 apr.
8 mei.
5 juni.
4 juli.
4 sept.
2 okt.
6 nov.
4 dec.

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
: vacant (diaconie)
: vacant (liturgie)
: vacant(catechese)
: vacant (gemeenschapsvorming)

Contactpersonen geloofsgemeenschap:
Ledenadministratie:
e-mail:
Misintenties:

Autovervoer:

Coenraad Vrouwenvelder
ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl

opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
Of 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
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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 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
Portugeestalige gemeenschap
Pastoraal werker J. Eijken
j.eijken@rkdenhaag.nl
06 20182499
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

