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Gebed van barmhartigheid paus Franciscus
Bij de start van het tweede jaar van de fusieparochie Maria Sterre der Zee constateren we dat er al de nodige
resultaten behaald zijn. Maar ook dat het de taak van het bestuur blijft om de meerwaarde van de fusie voor
het voetlicht te brengen. Alleen in onze gezamenlijkheid zijn we immers in staat om de Kerk aan de volgende
generaties door te geven. Uit het gebed van paus Franciscus voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid lezen
we wat ons daarbij kan helpen:
U bent het onzichtbare gezicht van de onzichtbare Vader
van de God die zijn macht boven alles openbaart
door vergeving en barmhartigheid:
laat de Kerk uw zichtbare gezicht in de wereld zijn,
haar Heer verrezen en verheerlijkt.
Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

ALEX KEIJZER:
PORTEFEUILLEHOUDER GEBOUWEN
Met ingang van 2016 is Alex Keijzer benoemd tot nieuw
lid van het parochiebestuur. Hij is afkomstig uit de
geloofsgemeenschap H. Antonius Abt en heeft ruime
ervaring in kerkelijk werk en fusieprocessen. Hij heeft een
pragmatische aanpak en wil zijn rol als portefeuillehouder
gebouwen graag in nauwe samenwerking met de
beheercommissies vervullen.

PASTORAAL TEAM OP RETRAITE
Het pastoraal team is in januari op retraite geweest in de
abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Liturgische vieringen,
teamvorming en organisatorische afspraken vormden
onderdeel van het programma. De conclusie is dat het team
zich gezamenlijk sterker voelt. Er komt een vervolgdag voor
verdere uitwerking.

VERVOLG OP DIALOOGOCHTEND 27 JUNI 2015.
Het bestuur besluit om niet jaarlijks in een vast
patroon een brede dialoogbijeenkomst te organiseren
van parochiebestuur met pastoraatgroepen en
beheercommissies. Het plan is daarom om dit in het
vervolg te doen aan de hand van concrete onderwerpen
en als daar aanleiding voor is en dan met de vrijwilligers
die daar direct bij betrokken zijn. Het parochiebestuur
streeft naar goede communicatie en samenwerking met
de geloofsgemeenschappen en wil daar op deze manier
invulling aan geven.
Vanuit de dialoogochtend in 2015 kwam ook de
vraag naar specifieke bestuurlijke aandacht voor onze
migrantengemeenschappen. Daarom is het plan een
bestuurslid te benoemen als eerste aanspreekpunt voor de
portefeuille migrantengemeenschappen.

BEHEERCOMMISSIES
Het blijkt dat een aantal beheercommissies nog niet op
sterkte is. Het parochiebestuur is daarom in gesprek met
degenen die actief zijn in de geloofsgemeenschappen om
vacatures op noodzakelijke wijze in te vullen. Tegelijkertijd
wordt nagedacht hoe de samenwerking tussen
parochiebestuur, beheercommissie en pastoraatgroep
geoptimaliseerd kan worden. Daartoe is een bestuurlijke
werkgroep geformeerd o.l.v. de pastoor.

PAROCHIEBLAD STELLA MARIS
Met ingang van 2016 worden de binnenpagina’s van ons
tweemaandelijks parochieblad Stella Maris uitgegeven op
dunner papier. Met name onze vrijwillige bezorgers hebben
hierom gevraagd, omdat een fietstas vol met Stella Maris
een behoorlijk gewicht is. Bijkomend aspect is dat dit ook
een kostenvoordeel oplevert. Het contract met uitgever
Editoo is verlengd.

SAVE THE DATE: 9 APRIL 2016!
Het parochiebestuur organiseert op zaterdag 9 april a.s.
van 09:30 – 16:00 uur de studiedag ‘RK Kerk in Den Haag
2025’. Deze dag is bedoeld voor het kader van RK Kerk in
Den Haag. Leden van beheercommissies, pastoraatgroepen
en andere relevante betrokkenen ontvangen binnenkort
een uitnodiging. Reserveer de datum van 9 april a.s. alvast
in de agenda’s!

ACTIE KERKBALANS 2016
Na de oecumenische aftrap van de Actie Kerkbalans met het
luiden van de klokken van onder meer de H. Jacobuskerk,
is het nu zaak dat de geloofsgemeenschappen alles op
alles zetten om de jaarlijkse inzameling van gelden voor de
kerk tot een succes te maken. De geloofsgemeenschappen
worden opgeroepen om het ter beschikking gestelde
materiaal breed te verspreiden en de betrokkenen bij de
geloofsgemeenschappen te attenderen op alle mogelijke
manieren om financieel bij te dragen.

GEBOUW-SUBSIDIES
Op dit moment wordt gewerkt aan een totaaloverzicht van
alle gebouw-subsidies in onze parochie. Zowel de gemeente
Den Haag als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
bieden (beperkte) financiële mogelijkheden voor restauratie
en onderhoud. Het parochiebestuur wil daar maximaal
gebruik van maken. De aandacht is gericht op de afrekening
van de afgelopen jaren en op het inzage verkrijgen in het
hoogstnoodzakelijk onderhoud voor de komende jaren. In
de begroting is voorzien in dit noodzakelijk onderhoud van
onze gebouwen.

WEBSITE MARIA STERRE DER ZEE
Een deskundige en enthousiaste groep van vrijwilligers
heeft het op zich genomen om rond Pasen 2016 de nieuwe
website van onze parochie te lanceren. De eerste opzet ziet
er veelbelovend uit. Er komt naast algemene informatie
een herkenbare plaats voor de geloofsgemeenschappen.
Het systeem voorziet ook in hoge actualiteit, waarmee
het straks de moeite waard is om bijna dagelijks even de
website te bezoeken.

REDACTIE EN ADRES VOOR REACTIE
Bestuurssecretaris Joost Happel en
hoofd parochiesecretariaat Teresa van der Lubbe.
Contactadres: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

