
Parochie-informatie 

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola 
Secretariaat: Da Costastraat 46  

2513 RR Den Haag; telefoon: 070 364 9926 

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. 
  

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 en 

Xester Marchena 

Communie thuis: 070-364 9926  

Redactie maandbericht/Stella Maris: 

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

 

 

Maandbericht Ignatius 
Januari 2023 

 

Intenties voor januari 

 

 1 januari Voor Coen Mann. 

15 jan. Jan Juffermans; uit dankbaarheid bij het 50 jarig 

huwelijk van Toon en Yvonne Groenewegen. 

22 jan. Voor voortdurende bescherming en zegeningen in 

het jaar 2023; voor de dierbaren van meneer Bonart 

29 jan. Kees Klooster. 
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Nieuws vanuit de beheercommissie 
Allereerst wensen wij u allen een gezond en vredig 2023 toe! Laten we hopen op een prachtig jaar voor onze 
geloofsgemeenschap.  
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden binnen in de toren. Dit jaar zal aan de buitenkant 
nog het een en ander gebeuren maar hij staat er in ieder geval weer veilig bij. Ook de werkzaamheden in ons 
parochiecentrum zijn bijna afgerond. Alles staat er weer netjes bij voor de komende jaren. 
 
Onlangs zijn Trees Krans en Peter de Silva gestopt met al hun werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap.  
Langs deze weg willen wij hun dank zeggen voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet! 
Vanwege het vertrek van Trees en Peter hebben we een aantal aanpassingen gedaan op het secretariaat. Vanaf heden is 
het secretariaat bereikbaar op woensdag en donderdag tussen  10:00 -12:00 uur. Op de andere dagen kunt u de voicemail 
inspreken. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die vanaf 1 jan 2023 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 twee personen  zich al aangemeld, maar meer personen zijn van harte welkom! 
Dus geef u op bij de beheercommissie als u dit wil doen.  
 
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 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 

IN MEMORIAM   

Coen Mann 

Gedurende vele jaren 

heeft Coen zich ingezet 

voor onze 

geloofsgemeenschap. 

Hij was altijd met hart 

en ziel betrokken bij 

allerlei activiteiten, met 

name zijn inzet als 

coördinator “Open 

Kerk” en de technische 

commissie. Belangeloos, 

onvermoeibaar en 

onvergetelijk.  

Coen, dank namens 

onze 

geloofsgemeenschap! 

 

 

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 

 

about:blank
about:blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Speciaal voor de kinderen 
 

                                                                     

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          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). 

Het is niet zo dat je met het aantrekken van een toog dan ook gelijk weet wat je moet doen, daar gaat wel iets 

aan vooraf. 

Daarom is deze cursus bedoeld. Achtergronden van je geloof, wat is “Eucharistie”, wanneer is de Eucharistie 

ingesteld, wat doe je zoal in de Eucharistie en nog veel meer. 

Vanuit elke gemeenschap kan je je voor deze cursus inschrijven. Je kan meedoen als je de Eerste Heilige 

Communie hebt gedaan of in het jaar dat je de EHC gaat doen. 

Na afloop van de cursus krijg je een certificaat. Hiermee kan je in je eigen gemeenschap, of elders misdienaar 

zijn.  

Download het inschrijvingsformulier dat je kan vinden op de website van de parochie en stuur het op naar : 

willibrord@rkdenhaag.nl 
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Een mooi bedrag voor Congo! 

Tijdens de advent heeft de MOV-groep uw aandacht gevraagd voor een project in Congo, dat een 

opvanghuis voor straatkinderen ondersteunt. Een mooi project, dat werkelijk helpt. 

Wij hebben met elkaar de afgelopen weken een mooi bedrag opgehaald: 

517,20 euro (de ‘spaarhand’ achterin de kerk en de tweedehandsmarkt) 

275,00 euro (de verkoop van kerstkaarten, door Marlies Klooster) 

In totaal een bedrag van 792,20 euro. 

Daar komt de komende maand nog het bedrag bij, dat op het rekeningnummer van onze kerk is gestort. 

Hartelijk dank! 

Elke de Jong, namens de MOV groep 

 

 

         Dankwoorden van pastoor Vasil Hasynets uit Oekraïne 

(parochie die we ondersteunen) ontvangen. Het zou mooi zijn als 

onderstaande tekst dit weekend bij de mededelingen kan worden afgelezen. 

Dank u voor uw aandacht en zorg voor onze zeer geliefde kinderen. Dank u 

voor uw medeleven en steun in moeilijke tijden. Ik wens jullie allemaal 

gezondheid. Ik feliciteer iedereen met de komende feestdagen. 

Eer zij Jezus Christus. Hartelijk dank voor uw zorg, steun en hulp. Voor de 

glimlach op de gezichten van onze kinderen die feestelijke cadeautjes hebben 

gekregen. Ik wil u Gods zegen, vrede, gezondheid en welzijn toewensen. Dank 

u uit de grond van ons hart. 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS MISDIENAAR 
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(voor jongens en meisjes).   

Het is niet zo dat je met het aantrekken van een toog dan ook gelijk weet wat je moet doen, daar gaat wel iets 

aan vooraf.  


