
VerVolg Van Vitaliteitsgesprekken

Zoals in de vorige editie van de bestuursbrief stond, 
heeft het parochiebestuur uitgebreid de verslagen 
van de gesprekken met alle beheercommissies en 
pastoraatgroepen in het kader van de vitaliteit besproken. 
Op basis van het consolidatieverslag van Theo van Woerkom 
heeft het parochiebestuur besloten een beleidsochtend 
te organiseren. Zij wil graag de uitkomsten handen en 
voeten geven in beleid. Vanwege het belang voor de hele 
parochie zal ook het pastoraal team bij deze beleidsochtend 
aansluiten. Op deze manier kunnen de conclusies uitgewerkt 
worden in zowel pastoraal als bestuurlijk beleid zodat vorm 
en inhoud elkaar ondersteunen.
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Vrede uitdragen

Aan het einde van het jaar 2016 wens ik u, via deze 
bestuursbrief, mede namens het pastoraal team en 
het parochiebestuur een gelukkig en zalig Kerstfeest 
toe! 

De engelen zongen in de kerstnacht, zo vertelt de 
evangelist Lucas, vrede toe aan de herders en alle 
mensen van goede wil! 
Vrede willen we allemaal en vrede hoort bij 
saamhorigheid. En samen willen we het Evangelie 
van de vrede leven en uitdragen. Dat is mijn wens 
en gebed voor onze parochie Maria Sterre der Zee. 
Ik wens u alvast een gezegend nieuw jaar!

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

kerstmis in onze parochie

Van plan om met Kerst naar een viering in onze 
parochie te komen? Wees welkom!

Op onze website www.rkdenhaag.nl/kerstmis vindt 
u alle vieringen en activiteiten voor en tijdens Kerst 
voor jong en oud. Tenzij vermeld, hoeft u zich niet 

vooraf aan te melden.

Juist in deze tijd stellen wij u in de gelegenheid om 
een kaarsje op te steken uit dankbaarheid of voor een 

bijzondere intentie.

We zien u graag in één van onze kerken!



Financiën

De penningmeester Henk van Ruijven heeft de jaarrekening 
over 2016 en de begroting voor 2017 gepresenteerd. Nadere 
details zullen worden verstrekt aan de beheercommissies. 
Terugkijkend op 2016 en vooruitkijkend naar 2017 is in ieder 
geval duidelijk dat de diverse besparingsmaatregelen hun 
vruchten afwerpen, met name de gezamenlijke inkoop van 
kaarsen en besparing op de energie. De meeste problemen 
uit het verleden zijn verholpen, zodat nu steeds meer grip 
op de uitgaven is. Naar de toekomst toe kunnen we nu nog 
meer samen de parochie opbouwen.

Daarnaast heeft de parochie het afgelopen van een aantal 
personen en stichtingen zeer gulle giften mogen ontvangen, 
waarvoor onze dank!
 

actie kerkBalans 2017

Er wordt op dit moment door Henk van Ruijven en Teresa 
van der Lubbe gewerkt aan de invulling van de Actie 
Kerkbalans 2017. Verdere informatie volgt in het nieuwe 
jaar. Het bestuur doet in ieder geval een dringend beroep 
op alle geloofsgemeenschappen om de brieven van de actie 
Kerkbalans op naam te versturen. 

Wijzigingen ledenadministratie

De kerken in Nederland maken momenteel gebruik van 
de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). 
Wijzigingen in de ledenadministratie van de kerk worden 
op deze wijze automatisch doorgegeven vanuit de (lokale) 
overheid. Door de Tweede Kamer is onlangs een motie 
aangenomen die ertoe zal leiden dat met ingang van 1 
maart 2018 gestopt gaat worden met het doorgeven van 
deze wijzigingen. De parochie en het bisdom beraden zich 
op een oplossing voor de toekomst. Het aantal mutaties 
van een kerk ligt op ongeveer 20% per jaar en is dus 
aanzienlijk. Mocht u intussen goede ideeën hebben hoe dit 
in de toekomst kan worden opgevangen, dan vernemen wij 
deze graag.

Beleid kerkgeBouW als huis Van god

Het nieuwe beleid voor het gebruik van kerkgebouwen en 
de gewijzigde algemene voorwaarden voor het verhuren 
van kerkgebouwen zijn vastgesteld. Het parochiebestuur 
is blij dat ze veel input vanuit de gemeenschappen 
hiervoor hebben kunnen gebruiken. Deze zijn inmiddels 
rondgestuurd aan de beheercommissies.

Beeld maria sterre der zee

De pastoor heeft namens de parochie van het bisdom een 
Mariabeeld geschonken gekregen. Het betreft een kopie 
van het Mariabeeld Sterre der Zee zoals het in de Basiliek 
van Onze Lieve Vrouw in Maastricht staat. Besloten is om 
dit Mariabeeld in de H. Martha kerk plaatsen, alwaar een 
Mariakapel zal worden opgericht. 
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