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Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.
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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!

Beheercommissie
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Nieuws vanuit de beheercommissie
Na een lange periode van corona zijn gelukkig alle maatregelen opgeheven.
Wel blijven er nog een aantal regels gehandhaafd in onze kerk waaronder het
vermijden van handcontact en het geen handen schudden bij de vredeswens.
Wij doen een beroep op alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers om de
hygiënemaatregelen handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen
handen geven, niet komen met verkoudheidsklachten enz. in acht te blijven nemen.
Op dit moment staan er nog steeds hekken bij de hoofdingang van de kerk. Er
zijn verschillende inspecties uitgevoerd over de bouwkundige staat van de torens die vastgelegd zijn in een rapport. Op basis van dit rapport zullen er zo
nodig werkzaamheden worden uitgevoerd. We houden u op de hoogte. Voor de
veiligheid blijven de hekken dus nog staan.
Ingang van de kerk is via de invaliden-ingang.
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. Wilt 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.
Heeft u opmerkingen / suggesties; we horen ze graag!

beheercommissie.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.
Eerste Communie in 2022
De viering van de Eerste Communie is op 19 juni 2022.
Aanmelden kan bij het seretariaat:
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

Veertigdagentijd en Pasen voor de Kinderen
Woensdag 2 maart was het aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Dit kan thuis en in de kerk.
Dit jaar heet het project “Ben je klaar voor het feest?”.
In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes.
Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de
bevrijding uit Egypte.
Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren.
Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren?
In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de
dood! Dat vieren wij steeds opnieuw als het Pasen is.
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Ben je klaar voor het feest?
Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen.
Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die
op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt
over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God.
Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.
Bij feest horen slingers!
Wij maken een grote slinger waaraan iedere week een stukje wordt toegevoegd.
Een slinger niet alleen van Bijbelverhalen, maar ook van hoopgevende dingen
die wij zelf mee maken.
Zo wordt de slinger een teken van hoop en verwachting van ons allemaal, jong
en oud.
En natuurlijk is er ook weer een projectlied!
Voor thuis is er een gezinsboekje met verhalen, spelletjes en nog veel meer.
Ook hierin gaat het over feest.
Ook dit jaar is er iedere zondag van de Veertigdagentijd voor de kinderen iets
te doen.
op 3 april is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst.
Op 10 april (Palmzondag) is er een Gezinsviering.
Op zaterdagavond 16 april is er om 19.30 uur een Paaswake voor jongeren.
Op 17 april, Eerste Paasdag, is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst.
Welkom allemaal!
Werkgroep Gezinsviering
Werkgroep Eerste Communie

Diaconale
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Aan alle kinderen en hun ouders
10 april is het Palmzondag. Veel kinderen maken dan een palmpaasstok.
Ook wij gaan een palmpaasstok maken.
Dat willen we doen op zondagmiddag 3 april.
Voor een palmpaasstok heb je nodig:
twee stokken, die je thuis alvast aan elkaar gemaakt hebt,
crêpepapier en papier om slingers te maken,
wat lekkers, pinda’s of wat fruit,
alles wat je zelf leuk vindt om de stok zo mooi mogelijk te versieren,
lijm, een naald, garen
en natuurlijk een schaar.
De palmpaasstok kun je dan meebrengen naar de gezinsviering op Palmzondag, 10 april.
Je krijgt van ons een palmtakje en een haantje.
Voor alle dingen die aan de palmpaasstok hangen moet je zelf zorgen.
De palmpaasstokken krijgen een speciale plaats in de kerk.
Na de viering brengen we de palmpaasstokken naar mensen die er heel blij
mee zullen zijn.
De adressen worden na de viering uitgedeeld.
De gezinsviering op Palmzondag begint om 11.00 uur.
Komen jullie ook?
We maken de palmpaasstokken op zondagmiddag 3 april.
van 12.30 uur – 14.00 uur op de galerij in de kerk.
Ouders zijn ook van harte welkom!
Tot dan!
Werkgroep Eerste Communie ,Werkgroep Gezinsviering
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Vastenwandelingen 2022: doet u mee?
In de huidige maatschappij is er regelmatig sprake van hardheid en polarisatie. In zijn laatste encycliek Fratelli Tutti roept paus Franciscus op tot zorg
voor elkaar en werkelijke ontmoeting. Hij vraagt om niet te verzanden in onderlinge confrontatie maar tot dialoog.
Tijdens de vastenwandelingen gaan we dit jaar met elkaar in gesprek over
deze toegankelijke en gemakkelijk leesbare encycliek met uiterst actuele onderwerpen. De wandelingen gaan steeds op woensdag van start vanuit een
andere kerk. Een van de leden van het pastoraal team zorgt voor een overweging bij een van de hoofdstukken van de encycliek.
Het programma ziet er als volgt uit:
Datum
Locatie
Lid
pastoraal Hoofdstuk
Fratelli
team
Tutti
6 april
Ignatius
Jan Eijken
Hoofdstuk 8
13 april
Martha
Dolf Langerhui- Hoofdstukken 6 en 7
zen
Om 9:30 uur verzamelen we in de genoemde kerk. We delen met elkaar wat
de tekst en de overweging ons gebracht hebben.
Van 10:30 tot uiterlijk 13:00 uur een rondwandeling.
Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk Vastenwandelingen mee te lopen.
Opgave voor de wandelingen is verplicht.
Via het Centraal Parochiesecretariaat, 070 – 820 98 66 of
per email: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Met vermelding van 06-nummer en email-adres. Er wordt een groepsapp gevormd zodat eventuele mededelingen snel met elkaar gedeeld kan worden.
De deelnemers ontvangen tevoren een link met de pdf van de encycliek.
Uiteraard is het ook mogelijk om de encycliek als boekje aan te schaffen via
uitgeverij Adveniat, www.adveniat.nl
U bent van harte uitgenodigd om gezamenlijk te bezinnen, ervaringen te delen en te wandelen.
Pastoor Dolf Langerhuizen, Annelies Brosch, Ineke Friesen en Monique
Meeussen
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Paastriduüm 2022
De bezetting van ons pastoraal team is dusdanig dat niet elke geloofsgemeenschap rondom Pasen bediend kan worden met vieringen. Derhalve is er dit jaar
gekozen om samen op te trekken met de Marthakerk vwb de vieringen van
Witte Donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake. Deze vieringen worden gehouden in de Ignatius geloofsgemeenschap aan de Elandstraat. De vieringen
worden in gezamenlijkheid voorbereid en ook koren, lectoren en acolieten van
beide geloofsgemeenschappen zullen aanwezig zijn in deze vieringen. Uitgangspunt is dat we de vieringen zodanig vormgeven dat iedereen zich thuis
voelt.
Wellicht meer dan andere jaren proberen we jongeren te betrekken bij de vieringen rond Pasen. Door de rituelen proberen we ook de jongeren dichter bij
de kern te brengen van de gebruiken in de Goede Week. In alle vieringen in de
Ignatius gedurende het Paastriduüm zullen de pastores Vincent Wang en Henk
van Zoelen voorgaan.
De vieringen rondom het Paastriduüm in de Ignatius zijn als volgt:

Witte donderdag: 19.30 uur

Goede vrijdag: 15.00 Kruisweg

Goede Vrijdagviering: 19.30 uur

Paaswake: 19.30 uur
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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 10 april.
Taizévieringen zijn weer begonnen. De eerstvolgende is
op zaterdag 2 april. De Ignatiaanse meditatiegroep komt
weer bij elkaar op 6 april om 19:45 uur.
Vieringen april 2022
Datum
zo
zo
do
vr
vr
za
zo
zo

3 apr.
10 apr.
14 apr.
15 apr.
15 apr.
16 apr.
17 apr.
24 apr.

Tijd
11:00
11:00
19:30
15:00
19:30
19:30
11:00
11:00

Viering
Pater V. Wang SVD
palmzondag
witte donderdag
kruisweg
goede vrijdagviering
Paaswake
Pater P. de Ruiter SJ, koor
Mw. M Witteman, woord en communieviering

Vieringen mei 2022
Datum
zo
zo
zo
zo
do
zo

1 mei.
8 mei.
15 mei.
22 mei.
26 mei.
29 mei.

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

Viering
Pater V. Wang SVD
Pastoor D. Langerhuizen, cantor
Mw. M. Witteman, gezinsviering
Pater P. de Ruiter SJ, koor
Pater V. Wang/ Diaken H. van Zoelen
Diaken H. van Zoelen, woord en communieviering
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Intenties voor April
3 apr.
10 apr.
16/17 apr.

24 apr.

Gerard van Santen, Bartholomeus Petrus Ranke.
Gerard van Santen, uit dankbaarheid bij een zeventigste ver
jaardag
Voor de dierbaren van meneer Bonart, voor Bep Hetem-de
Vos, Gerard van Santen, Marie en Koos van de Goorbergh,
Paul en Daan van de Goorbergh, Jan Straathof, Jan en
Auguste Juffermans-Habernig.
Voor de dierbaren van meneer Bonart.

Bericht van de MOV Vastenactie 2022
De vastenactie zet zich dit jaar in voor mensen die niet in
hun huis kunnen blijven wonen.
Wij zien dagelijks wat er gebeurt met de mensen in Oekraïne: zij moeten vluchten voor oorlogsgeweld.
Er zijn ook andere plekken in de wereld, waar mensen
verjaagd worden van hun huis.
Bijvoorbeeld in Guatemala. Grote boeren willen grote
stukken land, om veel te kunnen verbouwen. Op grote stukken land kunnen zij
machines gebruiken.
Echter: voor grote stukken land moeten bossen weg en ook mensen, die in
kleine huisjes wonen in die bossen.
De vastenactie komt op voor de rechten van die mensen.
De vastenactie komt ook op voor ons milieu, want grootschalige ontbossing is
een ramp voor ons milieu.
Een mooi project van vastenactie! Iedere week kunt u iets over het project horen in de kerk, na de zondagse viering.
U kunt dan ook geld geven, ‘in de ‘hand’, die staat achter in de kerk, of gireren
op dit rekeningnummer.
NL12 INGB 0000 5879 15
t.n.v. Kerkbijdrage parochie
o.v.v. vastenactie 2022
Wat kunnen wij nog meer doen in deze vastentijd?
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De MOV-groep organiseert met Pasen een Tweedehands markt. Er is dan ook
zelfgebakken taart bij de koffie of thee. De opbrengst is voor Vastenactie. We
hopen dat u er bent:
17 april, Pasen. Paaskoffie met Tweedehandsmarkt!
de MOV-groep

Nieuws van de meditatiegroep

(foto: Igniswebmagazine.nl)

Het is Pasen! Het feest van de opstanding van Jezus uit de doden. Bij al die
aandacht voor deze bijzondere gebeurtenis zou je haast vergeten dat dit niet
de enige opstanding uit de doden is die beschreven wordt in de evangeliën.
Zo schrijft Marcus over de opwekking uit de dood van de dochter van Jaïrus,
de overste van de synagoge (Mc.5, 21-43). Theologen hebben er dikke boeken
over geschreven dat deze opwekking niet te vergelijken is met die van Jezus,
het neemt niet weg dat dit geloofsverhaal voor ons vandaag nog altijd belangrijk is. Want tot elk van ons zegt Jezus vandaag “Talita Koemi”, wat vertaald
betekent “Meisje, Ik zeg je, sta op.”
In ieders leven is er wel iets dat we als “dood” hebben beschouwd, iets wat we
graag gewild hadden, maar waar we al lang de moed voor opgegeven hebben.
Juist daarmee mogen we bij God komen. De opstandingen die beschreven
worden in de Bijbel laten zien dat voor God niets onmogelijk is. Daarop mogen
we vertrouwen.
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Van dat vertrouwen is heel onze cultuur doordrongen en juist daarin verschillen we van anderen. Zo zingt Jacques Brel “Zagen we niet vaak het vuur heropflakkeren van de oude vulkaan die we al afgeschreven hadden?” Dat vertrouwen is een schat die we mogen koesteren en delen met anderen.
De meditatiegroep wenst u een zalig Pasen!
De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand samen om
19:45u. 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,
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.”
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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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Loyolatocht – Ignatius achterna

Uitdagende pelgrimstocht in Spanje voor jongvolwassenen en volwassenen
van 18 tot 40 jaar. Van 26 juli tot 8 augustus 2022.
Na zijn wilde jaren ontpopte Ignatius van Loyola zich tot de heilige die nog altijd
inspireert. Hoe kon dat gebeuren? Tijdens deze tocht volgen we hem op zijn
uiterlijke én innerlijke weg. We vertrekken van de Baskische bergen naar het
glooiende Navarra. In sympathieke stapgroepjes leggen we elke dag ongeveer
20 km af en overnachten we in kleine dorpjes. Te midden van de prachtige
natuur nemen we onze stiltemomenten. ‘s Avonds is er tijd om ervaringen uit
te wisselen.
Kom mee en ontdek wat de krachtige ignatiaanse spiritualiteit kan betekenen
voor jouw geloof en leven. Breng je enthousiasme en stevige stapschoenen
mee!
Voor wie?
De Loyolatocht is meer dan een gewone wandelvakantie. Hier vind je enkele
redenen waarom je mee zou gaan:
Je wilt een time-out, om wandelend even op adem te komen;
Je zoekt naar meer diepte, stilte en gebed. Je staat open voor een nieuwe
spiritualiteit, een andere manier om geloof en leven te verbinden.
Je hunkert naar een tijd om alles eens op een rijtje te kunnen zetten. Je probeert je plek te vinden in de wereld of je staat op een kruispunt waar je een
keuze moet maken in je leven;
Je wilt de ignatiaanse spiritualiteit leren kennen.
Je deelt je ervaringen graag met anderen, samen op weg in een ontspannen,
blije en open sfeer.
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Tijdens deze tocht kiezen we voor het eenvoudige bestaan van pelgrims. We
laten een aantal dingen los om er (nog) mooiere te vinden: voor de eenvoudige
picknicks krijg je de prachtige natuur cadeau. Je slaapt op een matje, maar de
diepe persoonlijke gesprekken zijn onbetaalbaar. We genieten van Gods
prachtige schepping, de kleine ongemakken nemen we er graag bij.
Een pelgrim staat stevig in zijn of haar stapschoenen. Oefen je dus een beetje
in het stappen. Zonder te veel te overdrijven, vragen we je om je fysiek een
beetje voor te bereiden. Een goede conditie is wel nodig – wees dus realistisch
in je mogelijkheden.
Meer info: https://www.jezuieten.org/nieuws/loyolatocht-ignatius-achterna/.
PS. Voor mij was deze tocht een hele diepe ervaring waar ik nog steeds met
plezier en genegenheid aan terugdenk. Ik beveel je deze tocht dan ook van
harte aan! Wil je meer weten over mijn persoonlijke ervaringen op deze tocht,
spreek me dan gerust aan na de viering.
Christophe Janssens.

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.

Informatie over de bedevaarten naar Banneux en lourdes kunt in vinden in de
folders achter in de kerk
Banneux Comité Bisdom Rotterdam
Ellen van Rheenen Secretaris.
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Kopij-overzicht voor 2022-2023
Kopij inleveren uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

donderdag 24 mrt.
donderdag 28 apr.
donderdag 26 mei.
donderdag 23 juni.
donderdag 25 aug.
donderdag 22 sept.
donderdag 27 okt.
donderdag 24 nov.
donderdag 19 jan.
donderdag 23 febr

zondag 3 apr.
zondag 8 mei.
zondag 5 juni.
zondag 4 juli.
zondag 4 sept.
zondag 2 okt.
zondag 6 nov.
zondag 4 dec.
zondag 29 jan.
zondag 5 mrt

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
2 – februari 2023
3 –maart 2023

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

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

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, Peter de Silva
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

20

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
Maggie Lagers
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

