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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 eigen vrijwillige bijdrage. 
 
 

Nieuwe lezers zijn natuurlijk ook welkom. 
 

Het jaar 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 
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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! 
  

Beheercommissie 
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Nieuws vanuit de beheercommissie                                                                                                                      
  
Fijn dat we na een lange coronacrisis weer in onze kerk zonder maatregelen bij 
elkaar kunnen komen. Elkaar ontmoeten na de viering met een kop koffie of 
thee behoort gelukkig ook weer tot de mogelijkheden. Tevens is onze kerk ook 
weer beschikbaar voor o.a. concerten en daar wordt op dit moment weer veel-
vuldig gebruik van gemaakt.  
Ondanks dat de maatregelen zijn opgeheven blijven er nog een aantal regels 
gehandhaafd in onze kerk waaronder het vermijden van handcontact en het 
geen handen schudden bij de vredeswens. We doen op alle medewerkers, vrij-
willigers en bezoekers een beroep om de hygiënemaatregelen (handen was-
sen, hoesten en niezen in de elle boog), geen handen geven, niet komen met 
verkoudheidsklachten enz. in acht te blijven nemen. 
  
De hekken staan nog steeds aan de voorkant van de kerk en dat blijft voorlopig 
ook nog zo.  
Er is een bouwkundig rapport gemaakt inzake de torens en er zullen werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor zullen de torens in de steigers wor-
den gezet. Hoe de planning precies is weten we op dit moment nog niet. De 
ingang van de kerk blijft voorlopig de invalideningang. 
Uiteraard houden wij u via het Ignatiusnieuws op de hoogte. 
 

Onlangs heeft Eef Jonk zich aangemeld als lid van de beheercommissie. We zijn 
erg blij met deze versterking! In dit Ignatiusnieuws stelt hij zichzelf voor. Wel-
kom Eef, en we wensen je veel succes toe en zien uit naar een vruchtbare sa-
menwerking. 
 

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-pasto-

rale 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 tevoren even weten. 
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Heb je opmerkingen / suggesties; we horen ze graag!  

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 

Met vriendelijke groet,  
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius  
Ruud Wiegant (voorzitter)  
Yvonne Groenewegen (secretaris)  
Eef Jonk (lid)  
  

 
Beste allemaal,  
Bij deze wil ik mijzelf introduceren als nieuw lid van de 
Beheercommissie! 
Ik ben Eef Jonk en kom al langere tijd naar de weke-
lijkse mis op zondag. 
Oorspronkelijk kom ik uit Maastricht en woon sinds 
ongeveer 20 jaar in Den Haag. Ik werk als telecom in-
genieur bij een bekend telecom bedrijf aan het bereik 
van het mobiele telecom netwerk.  

                                                                                                                                                              
Samen met Yvonne en Ruud zal ik me gaan inzetten voor de Ignatius Geloofs-
gemeenschap  en zorg dragen voor versterking  op vlak van operationele zaken 
en mijn uiterste best doen met betrekking tot de inbreng van een frisse blik en 
nieuwe ideeën! 

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 secretariaat: 
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Diaconale 

dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of e-mail: igna-
tius@rkdenhaag.nl  
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl 
 
Na aanmelding ontvangt u bericht. 
 
Van harte welkom! Marijke Witteman 
                                                    
        
 

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? 
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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 pro-
beert 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. 
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 
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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 Veer-
tigdagentijd. Er is geen kinderwoorddienst in de 
zomervakantie. 
Gezinsviering: elke derde zondag van de maand. 
De eerstvolgende gezinsviering is op 15 mei. 

Taizévieringen zijn weer begonnen. De eerstvolgende is 
op zaterdag 7 mei. De Ignatiaanse meditatiegroep komt 
weer bij elkaar op 11 mei om 19:45 uur. 
 

 
Vieringen mei 2022   
 

Datum           Tijd           Viering 

zo     1 mei.  11:00   Pater V. Wang SVD   
zo     8 mei.  11:00 Pastoor D. Langerhuizen, cantor 
zo   15 mei.  11:00 Mw. M. Witteman, gezinsviering  
zo   22 mei.  11:00 Pater P. de Ruiter SJ, koor 
do  26 mei.  11:00 Pater V. Wang/ Diaken H. van Zoelen Hemelvaart 
zo   29 mei.  11:00 Diaken H. van Zoelen, woord-en communieviering 
 
 

Intenties voor Mei 
 
   
1 mei.   
8 mei.    
15 mei.   
22 mei.  Voor de dierbaren van meneer Bonart.  
26 mei.  Ben Hetem junior; Jan en Auguste Juffermans-Habernig. 
29 mei.  Voor Maria Johanna Ranke- Bruggerink,;uit dankbaarheid 
  voor 90 jaar; Deifilia Romero Moyano; Vladik Rakuts. 
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Nieuws van de meditatiegroep 
 

 
 
De tijd tussen Pasen en Pinksteren is de tijd waarin de Heilige Geest nadrukke-
lijk aanwezig is in de schriftlezingen.   Het begint al de zondag na Pasen: de 
leerlingen zijn bijeen (zonder Tomas) en hoewel de deuren gesloten waren, 
komt Jezus binnen.  Hij wenst hen vrede en blaast over hen terwijl Hij zegt: 
“Ontvang de Heilige Geest” (zie het evangelie volgens Johannes).  Het is een 
soort van mini-Pinksteren, al een paar dagen na de kruisdood.   
Het is niet altijd makkelijk te begrijpen wat er bedoeld wordt met “de Heilige 
Geest”.  De officiële leer van de kerk verwijst naar de “Roeach”, de Geest van 
God die over de wateren zweefde bij het allereerste begin (zie Genesis).  Er 
wordt gesproken over wind en inspiratie. Daarnaast zijn er dikke boeken ge-
schreven over de verhouding tussen God, Jezus en de Heilige Geest. 
Veel van die uitleg is geschreven door en voor mensen die in nauw contact 
leefden met de natuur.  Voor ons, stadsmensen, is het soms moeilijk om iets 
te vatten van de beeldtaal die gebruikt wordt omdat we die vanzelfsprekende 
band met de natuur een beetje verloren zijn, zelfs al wonen we in een mooie 
stad achter de duinen.  Ook is deze tijd een tijd waarin mensen vooral in hun 
verstand zitten en minder in hun gevoel.  Dat maakt het ook moeilijker om ons 
open te stellen voor de poëzie van de Bijbel en de poëzie van de liturgie. 
Dat wil echter niet zeggen dat we alles zomaar over boord moeten gooien.  
Wat als een paal boven water staat is dat er Iemand geleefd heeft die ons ge-
toond heeft dat er een manier van leven is die vruchtbaar is, voor onszelf en 
voor anderen.  Dankzij Jezus’ voorbeeld kunnen wij in ons leven keuzes maken 
die toekomst hebben, verder dan wij ons kunnen voorstellen.  Ook al worden 
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wij soms overspoeld met informatie en nieuwe trends, wij hoeven niet met alle 
winden mee te waaien.   Aan ons om de juiste koers te kiezen op onze levens-
reis. 
 
Christophe Janssens 
 
OPGELET: Omwille van dodenherdenking komt de meditatiegroep in mei niet 
samen zoals gebruikelijk op de eerste woensdag van mei (4 mei) maar wel op 
de tweede woensdag (11 mei).  U bent van harte welkom om 19.45u in de kerk.  
Kom op tijd, want de meditatie verloopt grotendeels in stilte. 

 

Bedevaarten 

 
WE GAAN DIT JAAR WEER NAAR BRIELLE 
 

Op zaterdag 9 juli 2022 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle ge-
houden. Na 2 jaar corona-onderbreking sluiten we ons voor de 10e keer 
daarbij aan vanuit Den Haag. We gaan zowel met de bus als op de fiets 
(e-bike) om onze eer te betonen aan de Martelaren van Gorkum en om 
ons te laten inspireren door hun standvastig geloof. Hun marteldood, 
precies 450 jaar geleden, maakt dit volgens het Bisdom een bijzonder 
jaar. Ook eren we met deze bedevaart drie martelaren van het nazire-
gime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: de Heilige Edith Stein, de 
Zalige Karl Leiner en de Zalige Titus Brandsma, die op 15 mei a.s. Heilig 
verklaard zal worden. Een extra motief dus om dit jaar naar Brielle te 
gaan. 
Er wordt een bus ingezet voor de wat oudere parochianen. De bus zal 
vertrekken zowel vanaf de Emmauskerk aan de Leyweg als vanaf de St. 
Jacobuskerk in de Parkstraat. Fietsers, jong en oud, uit alle delen van 
Den Haag, verzamelen voor vertrek op het voorplein van de St. Jacobus-
kerk. Details over inschrijving, de betalingsregeling en vertrektijden zul-
len binnenkort bekend gemaakt worden door middel van websites en 
flyers die achter in de kerk te vinden zullen zijn. Reserveer de dag en 
krijg alvast wat kilometers in de benen, want het is een flinke trap.  
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Diaconale 

Voor informatie kunt u ook nu al bellen met Kees Nusteling (070-
3063811) of met Lore Olgers (070-3244118). 

 

info@huisvoordepelgrim.nl 

 

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  

 

  
BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING IN 2022 

 
 

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als 
christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. 
Deze moderne vorm van ter bedevaart gaan spreekt velen aan. 
Je mag je weer even kind weten en Maria ontmoeten als de “Moe-
der met het Gouden Hart”. 
Ook dit jaar zijn er vierdaagse bedevaarten en alleen de september 
bedevaart wordt  begeleid door een ervaren medische staf. 
Hiermede proberen wij, samen met u en velen anderen, Gods Volk 
onderweg, aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een 
wijze die past in deze tijd. 
Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons 
daarbij helpen. 
 
Iedere bedevaart wordt begeleid door een priester, en in septem-
ber ook  een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims 
en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten “ACCUEIL”. 
Dit is het gebouw –vlak naast de plaats van de verschijningen- dat 
hiervoor speciaal is ingericht. 
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De datum van deze bedevaarten zijn:  
Zaterdag 21 t/m dinsdag 24 mei 
Zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september 
Het vervoer naar en van Beauraing gebeurt met touringcars en in 
de prijs van € 325,-- is alles inbegrepen. Toeslag 1 persoonskamer 
met douche en toilet € 45,-- 
Een speciale “rolstoelbus” wordt in september ingezet. Zodat ook 
rolstoelpatiënten de bedevaart kunnen meemaken. 
 
Mocht u aan de oproep van Maria: “Dat men hier te bedevaart 
kome” gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan 
kunt u terecht bij: 

 
Algemeen secretariaat: 
Dhr. Fons v.d. Linden, Theo Thijssenhove 7, 
2726 CE  Zoetermeer, tel. 079-3512997 
 
Mei bedevaart: 
Mevr. Els Devilee, Medeaschouw 8, 
2726 KR  Zoetermeer, tel. 079-3310730 
 
September bedevaart: 
Mevr. Elly van Niel,  Kamerlingh Onnesstraat 2 
3132 RS Vlaardingen, tel. 06-17322245. 

          

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 uiter-
lijk  
 

Verschijningsdatum Nieuwsbulletin voor het  
nr -  maand 

donderdag 28 apr. zondag  8 mei.     5—mei 2022 

donderdag 26 mei. zondag  5 juni.     6—juni 2022 

donderdag 23 juni. zondag  4 juli.     7—juli/augustus 2022 

donderdag 25 aug. zondag  4 sept.     8—september 2022 

donderdag 22 sept. zondag  2 okt.     9—oktober 2022 

donderdag 27 okt. zondag  6 nov.   10 –november 2022 

donderdag 24 nov. zondag  4 dec. 1—december/januari22’23 

donderdag 19 jan. zondag 29 jan. 2 – februari 2023 

donderdag  23 febr zondag   5 mrt 3 –maart 2023 

donderdag  23 mrt zondag   2 apr 4 –april 2023 

 

 

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 
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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 
Eef Jonk                              : lid 
 

Pastoraatgroep : pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl 
 

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

Contactpersonen geloofsgemeenschap: 
 
Ledenadministratie:  Coenraad Vrouwenvelder   
e-mail:   ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 
Misintenties:  opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie 

Of 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 
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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 
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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     06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer  070 820 92 88 
 
Parochiesecretariaat 
Neuhuyskade 97                                                           
2596 XK Den Haag 
Tel: 070 820 98 66 
 
Monique Meeussen 
Maggie Lagers  
parochiesecretariaat@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 
 


