
Parochie-informatie 

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 
Secretariaat: Da Costastraat 46  

2513 RR Den Haag; telefoon:: 070 364 9926 

E-mail: 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, 2513 GX Den Haag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Vieringen in de kerk  
 

Elke zondag en donderdag  is 
er om 11.00 uur een viering. 
  

Kinderwoorddienst: elke tweede 
zondag van de maand, elke zondag 
in de Advent en de 
Veertigdagentijd. Er is geen 
kinderwoorddienst in de 
zomervakantie. 
 

Gezinsviering: elke derde zondag 
van de maand 
 

De Ignatiaanse meditatiegroep: 
elke 1e woensdag van de maand 
om 19:45 uur 
 
Taize viering: elke 1e zaterdag van 
de maand om 16.00 uur 

Beheercommissie Ignatius 
beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl 

 

Voorzitter: Ruud Wiegant 
r.wiegant@rkdenhaag.nl 
Secretaris: Yvonne Groenewegen  
y.groenewegen@rkdenhaag.nl  
Lid: Eef Jonk 
e.jonk@rkdenhaag.nl 
 

Pastoraatgroep Ignatius 
pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl 

 

 Diaconie: vacature 
 Liturgie: vacature 
 Catechese: vacature       
 Gemeenschapsvorming: vacature 

Kerkbijdrage 
Bankrekening: 

 NL12 INGB 0000 5879 15 

t.n.v. Kerkbijdrage 

parochie o.v.v. de reden 

van uw betaling 

 

 

v.wang@rkdenhaag.nl

h.vanzoelen@rkdenhaag.nl

Doopvieringen 
Aanmelden bij het secretariaat 

070-364 9926 of per e-mail 
ignatius@rkdenhaag.nl 

Ook voor aanvraag doopbewijzen 

kunt u hier terecht. 

 

Contactpersonen Ignatiusgeloofsgemeenschap 

 

Ledenadministratie: Coenraad Vrouwenvelder 

ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl 

Ignatiuskoor: Tjin Nio Tjia  

tjinniotjia@gmail.com en/of  

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 en Peter de Silva  

Communie thuis: 070-364 9926  

Redactie maandbericht/Stella Maris: 

 ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. maandbericht of Stella Maris 

 

Maandbericht Ignatius 
December 2022 

 

Intenties voor december 

 

4 dec. Ter herinnering aan Gerard van Santen 

11 dec. Agaath Klooster-Bunnik 

Ko Langerhuizen- van den Hurk 

24/25 dec. Ruud en Jan Straathof; Marie, Koos, Daan en 

Paul van den Goorbergh; Ter nagedachtenis aan Wim van 

Woggelum; Uit dankbaarheid voor Gods bescherming en 

zegening; voor de dierbaren van Meneer Bonart 
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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. 
 
Op 8 december a.s. vieren wij het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Zij is de patroonheilige van onze kerk. Op die 
datum gedenken wij ook het 130-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Voor ons een reden dit te vieren tijdens de gezongen 
eucharistieviering van 11.00 uur in onze kerk aan de Elandstraat. 
Wij zouden het fijn vinden als ook vertegenwoordigers uit de andere geloofsgemeenschappen dit met ons mee willen 
vieren. Daarna zal er een eenvoudige lunch zijn. Voor deze lunch dient u zich wel op te geven bij ons secretariaat.  
Dat kan iedere ochtend  van ma t/m vr tussen 10.00 en 12.00 uur, tel. 070-3649926 of via de mail ignatius@rkdenhaag.nl 
Wij hopen velen van te ontmoeten! 
 

Wilt u copy inleveren dat bestemd is voor ons maandbericht of de Stella Maris? Dat kan door deze te sturen naar redactie 
maandbericht ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. maandbericht of Stella Maris. De uiterlijke inleverdata voor het maandbericht 
is altijd op de laatste woensdag van de maand; de uiterlijke inleverdata voor de Stella Maris staan in het blad vermeld. 
 
 

Met vriendelijke groet,  
Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius  

 

Iedere maand heeft de beheercommissie 

overleg betreffende alle niet pastorale 

zaken binnen onze geloofsgemeenschap. 

Wil je een keer aanschuiven om je vragen, 

opmerkingen en suggesties te bespreken? 

Je bent het eerste half uur van harte 

welkom!  

In verband met onze agenda: laat dit wel 

van te voren even weten. 

Heb je opmerkingen / suggesties; we horen 

ze graag!  

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl  
 

• 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 

• Mocht u iets geplaatst willen hebben op onze 
website dan kunt u dat sturen naar: 
webredactie.ignatius@rkdenhaag.nl 

Iedere 6 weken komt er 

een Stella Maris uit 

We zijn op zoek naar een 

vrijwilliger die per auto 

het parochieblad wil 

ophalen bij het 

parochiesecretariaat aan 

de Neuhuyskade 97 te 

Den Haag 

Graag aanmelden bij het 

secretariaat of 

beheercommissie 

 

 

Wilt u een misintentie 

opgeven?  

Dat kan op werkdagen van 
10:00 – 12:00 uur in het 
parochiecentrum  
(tel. 070-364 99 26) en op 
zondag bij de dienstdoende 
koster in de kerk. 

  

Uw donatie gaarne op 
rekeningnr.  
NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. 

Kerkbijdrage Ignatiusparochie 

o.v.v. Misintenties 

 

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! 
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Speciaal voor de kinderen 
 

Advent en Kerstmis voor de kinderen 

Ook dit jaar is er iedere zondag van de advent voor de kinderen iets te doen. 
Op 27 november, 4 december en 11 december is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst, op 18 
december is er een gezinsviering. 
 
Dit jaar heet het project “Levenslicht”. 
 
In de adventstijd lezen we verhalen over de “voormoeders” van Jezus. 
Zij speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. 
Zonder hen zou er geen toekomst zijn geweest. 
 

Natuurlijk is er ook weer een projectlied en voor thuis een gezinsboekje met voor iedere dag van de week 
een nieuwe bladzijde. 
 
Op Kerstavond 24 december is om 19.00 uur de Kerstviering met en voor de kinderen, maar natuurlijk is 
iedereen welkom! 
Op tweede Kerstdag is er om 12.00 uur Kindje Wiegen. 
 
Wil je meedoen met het Kerstspel op Kerstavond? 
Geef je dan op bij Teresa of Caroline of mail naar: kinderen.elandstraatkerk@gmail.com  
 

 

                                                                     
 

Eerste Communie in 2023 
 

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 start in januari 2023. 

De viering van de Eerste Communie is op 18 juni 2023. 

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! 
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