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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
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, vrijwilligers en bezoekers een beroep om de hygiënemaatregelen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen geven, niet komen met
verkoudheidsklachten enz. in acht te blijven nemen.
Per 1 sept zal het Ignatiusnieuws in de huidige vorm gaan verdwijnen. Om het
parochiegevoel te versterken zullen berichten over activiteiten breder bekend
gemaakt worden in de Stella Maris. De frequentie van de Stella Maris zal verhoogd worden naar één keer per zes weken. Wel zal er per geloofsgemeenschap een “weekbrief” komen voor het meest actuele nieuws. De praktijk zal
moeten uitwijzen of een “weekbrief” de juiste frequentie is voor onze geloofsgemeenschap.
Eind augustus zal er in onze kerk gestart worden met de vervanging van de
verwarmingsinstallatie.
Buiten dat er vijf nieuwe energiezuinige ketels geplaatst gaan worden zal ook
het technische gedeelte worden aangepakt. Voordeel hiervan is dat we straks
de verwarming kunnen bedienen vanaf de telefoon wat, buiten een besparing
op het gasverbruik, ook een bijdrage kan leveren aan de juiste temperatuur op
het juiste moment. De werkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag
nemen zodat we voor de winter er weer warmpjes bij zitten.
De hekken staan nog steeds aan de voorkant van de kerk en dat blijft voorlopig
ook nog even zo.
We hopen dat er binnenkort gestart kan worden met de bouw van de steigers.
Tot die tijd blijft de ingang van de kerk de invalideningang aan de Da Costastraat.
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 tevoren even weten.
Heeft 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)
Eef Jonk (lid)

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
Uitnodiging!
Wij doen op 19 juni onze Eerste Communie.
Wij vinden het leuk als u er ook bij bent.
Het begint om 11.00 uur.
Het thema van de viering is: Het wordt steeds meer!
Tot dan!

Melosa Amanuel, Aderliana Axwijk, Kadir Bicer, Julia Filipczak,
Victoria Filipczak, Joeldrick Josephina, Amelia Kwarcinska,
Xunaixel Marchena, Edda Missotten, Zofia Mlynarska, Nick Mol,
Sierra Potinoor, Jhyrviette Saint Paul, Zayeanna Saint Paul,
Igor Stolarczyk, Marcel Trojan en Alicia Weber

Van harte welkom! Pw. Marijke Witteman
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PERSBERICHT
HEILOO – MAANDAG 16 MEI 2022
Eerbetoon aan de maatschappelijk werkers avant la lettre:
permanente tentoonstelling ‘Julianazusters: Zorg uit handen’
HEILOO, 16 mei 2022. Op het bezinningspark van het Heiligdom Onze Lieve
Vrouw ter Nood in Heiloo – de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland
– ligt het monumentale Julianaklooster. Vandaag de dag is in het kloostergebouw het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood gevestigd. Maar vanaf de
jaren 40 tot aan de jaren 90 van de vorige eeuw stond het vooral bekend als
het moederhuis van de Julianazusters, ook wel ‘Juliaantjes’ genoemd.
In 2004 verlieten de zusters op leeftijd hun geliefde moederhuis. Anno nu is
voor de congregatie de laatste fase van voltooiing aangebroken. Een aanleiding voor het heiligdom om een permanente tentoonstelling over de Julianazusters te organiseren. Vanaf 28 mei keert het verhaal van de Julianazusters
terug in het Julianaklooster in Heiloo.
Maatschappelijk werkers
De Julianazusters stonden aan de wieg van wat nu maatschappelijk werk wordt
genoemd. Al vanaf 1914 zetten zij zich in voor gezinszorg, wijkzorg en later ook
voor kraamzorg. Het harde werken van de zusters was onlosmakelijk verbonden met hun geloofsleven. Vanuit een diep geloof zetten zij zich in voor de
liefdewerken, daad van naastenliefde.
Eerbetoon
De tentoonstelling ‘Julianazusters: Zorg uit handen’ is een eerbetoon aan de
vrouwen achter de religieuze congregatie Liefdezusters van de H. Juliana van
Falconieri, ofwel: de Julianazusters. Aan de hand van tientallen foto’s en persoonlijke verhalen van de Julianazusters wordt hun werk en leven gepresenteerd.
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Opening en bezichtiging
Vrijdag 27 mei om 15.00 uur opent de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, monseigneur J.W.M. Hendriks, de tentoonstelling. Na de opening
staan de deuren van het Julianaklooster elke tweede en vierde zaterdag van
de maand open, tussen 10.00-12.00 uur en 14.30-17.00 uur, voor iedereen die
de tentoonstelling wil bezichtigen. Tijdens de openstellingsdagen is ook de documentaire 'De Juliaantjes' (2015) van Verhalis te bekijken.
Toegang is gratis, donaties zijn welkom.

Een eerbetoon aan de Juliaantjes
Begin vorige eeuw bemoeide de Nederlandse overheid zich nauwelijks met de
particuliere ziekenzorg en sociale zorg. Vanuit de bevolking was er echter wel
een grote vraag naar deze hulp. Katholieke zusters en broeders gingen zich
vanuit hun geloof voor deze zorg inzetten. Zo ook de Liefdezusters van de H.
Juliana van Falconieri, ofwel: de Julianazusters. Deze lekenvereniging werd in
1914 in Den Haag door jezuïet Jorna (1868-1937) opgericht, mede dankzij financiële hulp van de Rooms-Katholieke Vrouwenbond.
In 1917 werd de vereniging verheven tot officiële religieuze congregatie. De
Julianazusters vestigden zich in Haarlem, Maastricht, Tilburg, Hilversum en
Amsterdam. In 1932 startte de bouw van het moederhuis, het Julianaklooster,
in Heiloo.
Maatschappelijk werk avant la lettre
Het werkterrein van de Julianazusters was de gezins- en wijkzorg. In de beginperiode werkten ‘de Juliaantjes’ in arme gezinnen en verleenden voornamelijk
zorg aan grote families waarvan de moeder ziek was. De praktische zorgverlening was maatwerk en de hulp werd afgestemd op de situatie. Al snel gingen
de zusters zich ook inzetten in de kraamverpleging en op andere maatschappelijke terreinen. De Julianzusters stonden aan de wieg van wat nu maatschappelijk werk wordt genoemd.
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Het harde werken van de zusters
was onlosmakelijk verbonden met
hun geloofsleven. Moeder-overste
Agatha (1890–1989) noemde dit
‘het verenigd leven’.

Gebedsdienst in de kloosterkapel in Hilversum,1960
1940
Foto: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven,
Kloosterleven,
collectie Julianazusters (Z076), BM-202121.
202106.
(Van Leer’s Fotodrukind. N.V. te Amsterdam)
Hertogenbosch/Maastricht)

Zuster Jeanne doet de was, circa
Foto: Erfgoedcentrum Nederlands
collectie Julianazusters (Z076), BM(Fotopersbureau Het Zuiden, ‘s-
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Impressie van de tentoonstelling
Foto: Mary Brommer Fotografie, Alkmaar-Petten

Impressie van de tentoonstelling
Foto: Mary Brommer Fotografie, Alkmaar-Petten
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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 19 juni.
Taizévieringen zijn weer begonnen. De eerstvolgende is
op zaterdag 4 juni. De Ignatiaanse meditatiegroep komt
weer bij elkaar op 1 juni om 19:45 uur.
Vieringen juni 2022
Datum

Tijd

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

Viering
J. Rivadeneira Aldás, Pinksteren
Diaken H. van Zoelen, woord - en communieviering
Pater V. Wang SVD, pw. M. Witteman, 1e communie
Pater P. de Ruiter SJ, koor

Vieringen juli 2022
zo
zo
zo
zo
zo

3 juli. 11:00
10 juli. 11:00
17 juli. 11:00
24 juli. 11:00
31 juli. 11:00

Diaken H. van Zoelen, woord - en communieviering

Pastoor D. Langerhuizen, cantor
Pastoor D. Langerhuizen, cantor
Pater P. de Ruiter SJ, koor
J. Rivadeneira Aldás,

Vieringen augustus 2022
zo 7 aug. 11:00
zo 14 aug. 11:00
zo 21 aug. 11:00
zo 28 aug. 11:00

Pastoor D. Langerhuizen, cantor
J. Rivadeneira Aldás,

PW. M. Witteman, woord - en communieviering
Pater P. de Ruiter SJ, koor
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Intenties voor Juni
5 juni.
12 juni.
19 juni.
26 juni.

Jan en Auguste Juffermans-Habernig; Vladik Rakuts.

Ben Hetem senior; Voor de dierbaren van meneer Bonart;
Voor de familie van Leonie Kammeron; Wim van Woggelum.

Nieuws van de meditatiegroep
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 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:
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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.
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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Bedevaarten

City-Brielle-City bedevaart
Op zaterdag 9 juli 2022 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Dit jaar is het
precies 450 jaar geleden dat 19 geestelijken - die
wij kennen als de Martelaren van Gorkum - in
Brielle hun leven gaven voor hun geloof in de
eucharistie en hun trouw aan de paus. Voor de
tiende keer gaan wij ons vanuit Den Haag aansluiten bij deze jubileum bedevaart. We gaan per
fiets (of e-bike) en met de bus. Het thema van de
bedevaart is: ‘Eén van Geloof en één van
Geest’. Het belooft weer een inspirerende bedevaart te worden, speciaal omdat in Brielle ook de H. Titus (Brandsma) wordt
herdacht, een slachtoffer van het Naziregime, die op 15 mei jl. in Rome heilig
is verklaard. De geestelijke leiding is in handen van Diaken Paul Kuhlmann, die
de tocht per bus zal maken.

Programma in Brielle
11.00u Pontificale eucharistieviering met Mgr. J.H.J. van den Hende als hoofdcelebrant. De lunchpauze is onmiddellijk na de viering.
14:30u Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld.
15:30u Vesperviering, processie en pelgrimszegen. Onmiddellijk na de zegen
verzamelen we vóór de kerk voor de terugtocht.

Route en vertrektijden
De bus vertrekt om 09:00u bij de Emmauskerk, hoek Maartensdijklaan/-Fluitenbergstraat, en haalt rond 09:15u de deelnemers op bij de St. Jacobuskerk
in de Parkstraat. Rond 18:00u verwachten we terug te zijn in Den Haag.
De fietsers uit alle delen van Den Haag verzamelen om 06:45u op het kerkplein
van de St. Jacobuskerk in de Parkstraat en vertrekken om 07:00u. De route
loopt via Rijswijk (Hoornbrug), Delft, Schipluiden, Maasland en Maassluis waar
we per veerboot oversteken naar het eiland Rozenburg. De terugweg loopt grotendeels via dezelfde route. Er gaat een bezemwagen mee. Onderweg worden
enkele korte tussenstops ingepast met een versnapering. Toch blijft de tocht
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voor velen een uitdaging: zorg dus voor een degelijke voorbereiding en een
goede fiets of e-bike. Neem bij twijfel de bus.

Deelnamekosten
Voor mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 25,-. Gelieve dit bedrag vóór
vertrek over te maken op rekening NL71 ABNA 0891 4039 65 t.n.v. E.C.M. Olgers-van Schie onder vermelding van ‘Brielle bedevaart’.
Bij de fietsers wordt € 3,- opgehaald voor de aankoop van veerbootkaartjes.

Meer informatie?
Kees Nusteling (070-3063811) of Lore Olgers (070-3244118)
………………………………………………………………………………

Ja, ik meld me aan om deel te nemen aan de CBC-bedevaart naar
Brielle op 9 juli 2022
* Graag hieronder omcirkelen wat van toepassing is:
* Per fiets

start vanaf de St. Jacobuskerk, Parkstraat

* Per bus

opstapplaatsen: Emmauskerk* / St. Jacobuskerk*

U dient dit jaar zelf voor uw lunch te zorgen.
Naam: …………………………………………………………
Straat:
Postcode

………………………………………………………….
en

woonplaats:……………………………………….

Telefoon:……………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………..
Graag
aanmelden
voor
15
juni!
De gegevens bij voorkeur e-mailen naar: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of
de antwoordstrook toesturen aan het parochiesecretariaat parochie Maria Sterre
der Zee, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag.
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info@huisvoordepelgrim.nl
Diaconale

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.

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 “Moeder 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 september 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.
De datum van deze bedevaart is:
Zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september
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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 uiterlijk

Verschijningsdatum

Nieuwsbulletin voor het
nr - maand

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

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

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
4 –april 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
Eef Jonk

: Voorzitter
: Secretaris
: lid

Pastoraatgroep

r.wiegant@rkdenhaag.nl
y.groenewegen@rkdenhaag.nl

: 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 op afspraak
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
Maggie Lagers
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

