
NIEUW “ONZE VADER”

Komende Advent wordt de nieuwe vertaling van het Onze 
Vader ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 
november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal 
worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen 
voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische 
bisschoppen.

Tot en met Kerstmis zal het “Onze Vader” in de missen niet 
worden gezongen maar worden gebeden om zo eenieder 
bekend te laten worden met de nieuwe versie. Een katern 
met nadere uitleg zal binnenkort beschikbaar zijn.
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- Lukas evangelist (1e eeuw)

Waardering

Aan het einde van het gesprek met het 
parochiebestuur sprak de bisschop nog enkele 
woorden tot u als vrijwilliger.

Mgr. Van den Hende spreekt zijn erkenning uit 
voor de exercitie die wij, parochiebestuur en alle 
vrijwilligers, met elkaar ondernemen. De bisschop 
vindt het kostbaar dat we daar zo voortvarend aan 
werken en spreekt zijn waardering daarvoor uit. 
Ook heeft de bisschop onze parochie en alle 
vrijwilligers de zegen gegeven.

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 
uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.”



VERKOOP OLV LOURDES

Met instemming van bisdom Rotterdam heeft op 
donderdag 13 oktober de overdracht plaatsgevonden 
van de OLV Lourdes kerk, kapel en pastorie. Namens het 
parochiebestuur waren hier pastoor Langerhuizen en dhr. 
Van Ruijven bij aanwezig. 

Eerder al was het koopcontract ondertekend en door de 
REA (Raad van Economische Aangelegenheden van bisdom 
Rotterdam) goedgekeurd. Met deze laatste stap is de 
verkoop van de OLV Lourdes afgerond.

De Lourdesgrot blijft behouden na verkoop; in de 
verkoopovereenkomst is bepaald dat de Lourdesgrot voor 
de parochie Maria Sterre der Zee voor onbepaalde tijd in 
gebruik blijft.

GESPREK MET DE BISSCHOP

Op woensdag 12 oktober heeft het parochiebestuur een 
ontmoeting gehad met bisschop Van den Hende. Het was 
een inspirerende en goede bijeenkomst waarin de leden 
van het parochiebestuur de voortgang en status van de 
Parochie Maria Sterre der Zee sinds de startdatum van 
de fusie uiteenzette. Bisschop Van den Hende is tezamen 
met het parochiebestuur van mening dat de goede weg in 
ingeslagen maar dat er nog wel het nodige dient te gebeuren. 
Besloten is om over een jaar een nieuwe bijeenkomst te 
plannen met het parochiebestuur en een afvaardiging van 
het bisdom om te evalueren waar de parochie na bijna drie 
jaar staat en hoe het verder wil gaan.

KASGELD

De penningmeester Henk van Ruijven heeft een gesprek 
gehad met een aantal van de budgethouders van de 
geloofsgemeenschappen. Er zijn diverse onderwerpen 
besproken waaronder de hoogte van het geldbedrag 
dat in een geloofsgemeenschappen in kas mag worden 
gehouden. Dit bedrag was € 250,00. In de praktijk bleek 
dit bedrag veel extra werk op te leveren. Na het gesprek 
met de budgethouders heeft het parochiebestuur daarom 
besloten de hoogte van het kasgeldbedrag te verlagen naar 
€ 150,00. De budgethouders worden aangemoedigd om 
meer gebruik te maken van facturen en declaraties.

TEAMDAG PASTORAAL TEAM

In september heeft het pastoraal team een teamdag 
gehouden. De teamleden hebben diverse aandachtspunten 
in het functioneren van het team benoemd en er wordt 
gekeken naar passende oplossingen. Eén van de conclusies 
is dat er in de huidige werkwijze en structuur meer effectief 
gewerkt zal moeten worden. Op de vervolgdag op 25 oktober 
a.s. zullen concrete oplossingen worden uitgewerkt. 

VORMSELVIERING

De voorbereidingen voor de Heilige Communie en het 
Heilig Vormsel zijn op een aantal plekken al begonnen. In 
overleg met de verantwoordelijken voor de voorbereiding 
van het Vormsel is besloten de gezamenlijke Vormselviering 
in te plannen op 12 februari 2017. De Communievieringen 
vinden verspreid over het tweede kwartaal in 2017 plaats. 
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