
Parochie-informatie 

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 
Secretariaat: Da Costastraat 46  

2513 RR Den Haag; telefoon: 070-3649926 

Openingstijden: woensdag en donderdag van 10:00-12:00 uur 

E-mail: ignatius@rkdenhaag.nl   website: www.rkdenhaag.nl 

 

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. 
 
Tevens is er op zondag een viering 
van de Portugese gemeenschap om 
15.00 uur 
(behalve de 1e zondag v/d maand) 
  

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: Andrzej Michalski, Bertus Schmitz, Tiny Kos, 

Xester Marchena en Leo van den Brun 

Communie thuis: 070-364 9926  

Redactie maandbericht/Stella Maris: 

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

 

 

Maandbericht Ignatius 
Februari 2023 

 

 

Eerste Communie in 2023 

 

De viering van de Eerste Communie is op 18 juni 

2023. 

Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor 

kinderen vanaf groep vier.  

Van harte welkom! 

 

Pastor Marijke Witteman, e-mail: 

m.witteman@rkdenhaag.nl 
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Nieuws vanuit de beheercommissie 
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die bereid zijn om op zondag te collecteren in onze kerk. Mocht u toch iedere 
week in de kerk aanwezig zijn dan is dit misschien iets voor u! Het is niet heel veel werk en als meerdere personen zich 
opgeven is een groepje snel geformeerd. Tevens ben je dan ook niet zo vaak aan de beurt. 
Inmiddels hebben meerdere personen zich  aangemeld, maar u bent nog steeds van harte welkom! 
Dus geef u op bij de beheercommissie als u dit wil doen.  
 
Per 1 juli a.s. bereikt Yvonne Groenewegen de leeftijdsgrens om lid te zijn van onze beheercommissie. Wij zijn op zoek 
naar een nieuwe secretaris. Wat doet de beheercommissie zoal? De beheercommissie draagt zorg voor de algehele 
coördinatie van onze geloofsgemeenschap. De taak van de secretaris richt zich enerzijds op het voorbereiden van de 
overleggen en de verslaglegging, anderzijds het beheer en beantwoorden van de mail. Als algemeen bestuurslid denk je 
samen met de medebestuursleden mee over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Een boeiende en uitdagende 
plek om iets te kunnen betekenen voor alle vrijwilligers en parochianen binnen de geloofsgemeenschap. Heb je interesse 
maar weet je niet zo goed of dit iets voor je is? Neem gerust eerst contact op met Ruud Wiegant, voorzitter 
beheercommissie voor een verhelderend gesprek waarin we precies kunnen vertellen wat het allemaal inhoudt. We zien 
uit naar de reacties! 
Ruud Wiegant 
r.wiegant@rkdenhaag.nl 
06-25396332 
 
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 ho ren 

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 

 
 
Bericht van de MOV 
  
Eindstand advent actie 
Voor Congo  
  € 1205,20   
 
Hartelijk dank 
 
Elke de Jong, mov groep 
------------------------------------- 
ignatius@rkdenhaag.nl  
o.v.v. maandbericht of  
Stella Maris.  
De uiterlijke inleverdatum 
voor het maandbericht is 
altijd op de laatste 
woensdag van de maand;  
de uiterlijke  
inleverdata voor de  
Stella Maris staan in het  
blad vermeld. 

 

 

Wilt u een misintentie 

opgeven?  

Dat kan op woensdag en 
donderdag van 10:00 – 12:00 
uur in het parochiecentrum  
(tel. 070-364 99 26) of via de 
mail ignatius@rkdenhaag.nl  
  

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

Kerkbijdrage Ignatiusparochie 

o.v.v. Misintenties 

 

                            Intenties voor februari 

26 feb. voor de dierbaren van meneer Bonart 
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Speciaal voor de kinderen 

 

VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN voor de KINDEREN: VERANDER JE MEE? 
 
Woensdag 22 februari is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. 
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Dit kan thuis en in de kerk. 
 
Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. 
Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. 
God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? 
 
Stel je voor: je gaat elke dag water halen bij een put. 
Dag in dag uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde water. Maar op een dag gebeurt er iets. 
Bij diezelfde, vertrouwde put zit een man die jou anders naar het leven laat kijken. 
Dat gebeurt in het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw, dat wij op de derde zondag van de 
veertigdagentijd lezen. Het verhaal laat iets zien dat in deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: 
dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. 
Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken, 
Daar hoef je zelf niet voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor jou. 
Aan jou de keus om erin mee te gaan. 
 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 
Iedere zondag van de veertigdagentijd is er voor de kinderen iets te doen. 
Op 26 februari, 5 maart, 12 maart en 26 maart is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst. 
Op 19 maart en op 2 april (Palmzondag) is er een Gezinsviering. 
Op 9 april, Eerste Paasdag, is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst. 
 
Natuurlijk is er ook weer een projectlied! 
En voor thuis is er een boekje met verhalen, spelletjes en nog veel meer. 
 
 
Welkom allemaal! 
 
Werkgroep Gezinsviering 
Werkgroep Eerste Communie 
                                                                    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen?  

Meld u dan aan voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van 

de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. Er 

is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de eerste communievoorbereiding of voor de 

bloemen in de kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoeker, of voor het onderhoud van het kerkgebouw. 

Veel organisaties in Nederland steunen op de inzet van vrijwilligers. De Kerk is een instelling met een zekere eigenheid. Die eigenheid is 

gegeven met het geloof in Jezus als de Christus en met de rooms-katholieke kerkorde. 

Wat betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn? 

Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod: 

•          Motivatie(s) om vrijwilliger in een parochie te zijn 

•          Welke werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan? 

•          Welke taak past het beste bij mij, welke talenten kan ik aanbieden? 

•          Wat kan een vrijwilliger van een parochie verwachten? 

•          Hoe is een parochie georganiseerd? 

Hein Steneker is medewerker kerkopbouw van het bisdom Rotterdam en zal deze bijeenkomst inhoudelijk verzorgen. Hij leidt de thema’s in 

en er is volop ruimte vragen en gesprek met elkaar. Rond 13.00 uur wordt het inhoudelijke deel afgesloten met een lunch. 

Zaterdag 18 februari 10.00 - 13.30 uur St. Adelbertkerk Minervaweg 7, Delft 

Deelname is gratis, maar meld u zich wel aan via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl. 

Vermeld daarbij: uw naam, e-mailadres, (06)-telefoonnummer en bij welke parochie u betrokken bent. 

Met vriendelijke groet,   

Anneke Donkers, Coördinator Pastorale Dienstverlening & diocesane activiteiten, 010 - 281 5184 / 06 - 5365 3035  

                                          
Huispaaskaars 

 

De huispaaskaars kunt u weer bij ons bestellen bij de het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. 
Of na de viering achter in de kerk 
Bij opgave dient u gelijk af te rekenen. Betaling is alleen contant mogelijk. 
 
U kunt tussen 1 februari tot en met 26 februari bestellen. 
 
Dit kan op woensdagochtend en donderdagochtend tussen 10:00 uur en 12:00 uur 
 
De paaskaarsen zijn in verschillende maten verkrijgbaar. bijvoorbeeld 30 cm hoog en kost tussen de € 

32,50 en €   40,00 afhankelijk van de afbeelding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS MISDIENAAR 

In de eerste week van januari (zaterdag 7 januari om 10.00 uur) begint een nieuwe cursus voor misdienaars (voor 

jongens en meisjes).   
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