
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 
Maart 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! 

Gevormd zijn: 

Matilda paravicini 

Jhyrviette en zayeanna saint paul 

Pastor Marijke Witteman, e-mail: 

m.witteman@rkdenhaag.nl 
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Nieuws vanuit de beheercommissie 
 
Als gevolg van het feit dat het pastorale team drie priesters heeft en er één priester assistent beschikbaar is, wordt het 
Paastriduüm in onze parochie in vier kerken gevierd: H. Agnes (Beeklaan), H. Jacobus de Meerdere (Parkstraat), H. Martha 
(Hoefkade) en H. Paschalis (Wassenaarseweg). De geloofsgemeenschappen van H. Ignatius en H. Willibrord zullen 
gezamenlijk vieren in de H. Marthakerk; de geloofsgemeenschappen van H. Antonius Abt en H. Driekoningen zullen 
gezamenlijk vieren in de H. Paschaliskerk. Maar uiteraard bent u in alle vier de kerken welkom. 
De kruisweg wordt op Goede Vrijdag ’s middags wel in alle kerken van de parochie met 
uitzondering van de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) gebeden. 
Meer informatie over deze vieringen vindt u in Stella Maris die op 21 maart 2023 uitkomt en vervolgens ook op onze 
website. 
 

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!  
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 maart 

19 mrt. Uitdankbaarheid aan god voor de prettige samenwerking 

met wijlen dirigent Mia Ploeg 

26 mrt. voor de dierbaren van meneer Bonart 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Speciaal voor de kinderen 

 

VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN voor de KINDEREN: VERANDER JE MEE? 
 
Woensdag 22 februari was 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 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 
                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

 
 
Aan alle kinderen en hun ouders 
 
2 april is het Palmzondag. Veel kinderen maken dan een palmpaasstok.  
Ook wij gaan een palmpaasstok maken. 

Dat willen we doen op zondagmiddag 26 maart. 

Voor een palmpaasstok heb je nodig: 

- twee stokken, die je thuis alvast aan elkaar gemaakt hebt, 
- crêpepapier en papier om slingers te maken, 
- wat lekkers, pinda’s of wat fruit, 
- alles wat je zelf leuk vindt om de stok zo mooi mogelijk te versieren, 
- lijm, een naald, garen 
- en natuurlijk een schaar. 
De palmpaasstok kun je dan meebrengen naar de Gezinsviering op Palmzondag, 2 april. 

Je krijgt van ons een palmtakje en een haantje. 

Voor alle dingen die aan de palmpaasstok hangen moet je zelf zorgen. 

De palmpaasstokken krijgen een speciale plaats in de kerk.  

Na de viering brengen we de palmpaasstokken naar mensen die er heel blij mee zullen zijn.  

De adressen worden na de viering uitgedeeld.  

De Gezinsviering op Palmzondag begint  om 11.00 uur. 

Komen jullie ook? 

We maken de palmpaasstokken op zondagmiddag 26 maart   
van 12.30 uur – 14.00 uur in het Parochiecentrum. 

Ouders zijn ook van harte welkom!         Tot dan!      Werkgroep Eerste Communie, Werkgroep Gezinsviering 

 

 

 

 


