
THEMABIJEENKOMST TOEKOMST KERK 

Het parochiebestuur heeft besloten om een 
themabijeenkomst over de toekomst van de kerk te 
organiseren samen met het parochiebestuur van de  Vier 
Evangelisten en beide pastorale teams. Er heeft over dit 
onderwerp een internationaal onderzoek plaatsgevonden 
dat tijdens een seminar is gepresenteerd. Toen bleek dat de 
resultaten daarvan veel handvatten bieden om gezamenlijk 
na te denken over wat er nodig is voor de toekomst van 
onze kerk: hoe brengen wij de boodschap, hoe wordt 
die verstaan, welke middelen moeten daarvoor ingezet 
worden? Op basis hiervan wordt in de parochie Maria 
Sterre der Zee een project opgezet voor innovatie. 
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In de vergadering van het parochiebestuur is het 
vrijwilligersbeleid voor Maria Sterre der Zee uitgezet. 
Zonder vrijwilligers kan onze parochie – maar ook 
de RK kerk – niet bestaan. In onze parochie gaat het 
om 900 (!) vrijwilligers. Vrijwilligerswerk heet niet 
voor niets ‘pro deo’. Letterlijk betekent dat in het 
Latijn: voor God. In het hedendaagse taalgebruik 
betekent dit: gratis.
Gratis, maar niet voor niets, want vrijwilligerswerk 
is in alle opzichten belangrijk. Het is bijvoorbeeld 
fijn om samen te werken met andere vrijwilligers 
en om klaar te staan voor anderen. Dat kan als lid 
van een koor, als ziekenbezoeker, als bezorger van 
Stella Maris en in al die andere functies. Het is een 
waardevolle dienst aan de kerk en een uiting van 
geloof. 

Het parochiebestuur is heel dankbaar voor de inzet 
van onze ‘vrijwilliger pro deo’! 

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

BEDEVAART NAAR LOURDES

Het parochiebestuur heeft positieve signalen ontvangen 
over de bedevaart naar Lourdes. Er bleek zichtbare 
samenwerking van pastoraal team en de 165 deelnemers 
hebben veel onderlinge contacten gelegd. Een hoogtepunt 
was de zangavond met Marialiederen uit alle groeperingen 
van onze parochie.

Het door de parochie opgerichte steunfonds heeft het 
mogelijk gemaakt dat er 35 mensen met financiële 
ondersteuning mee konden. Het parochiebestuur is 
dankbaar voor de inzet van de voorbereidingsgroep o.l.v. 
diaken Ronald van Berkel. 



TAKEN VAN VLIETHAGHE NAAR HAAGSE 

PAROCHIES

De Stichting Vliethaghe (opvolger van het dekenaat 
Vliethaghe) heeft de afgelopen jaren een aantal taken 
uitgevoerd die voortkwamen uit het voormalige dekenaat. 
Deze stichting wordt nu opgeheven en de taken worden 
overgedragen aan de Haagse parochies Maria Sterre 
der Zee en Vier Evangelisten. Beide parochiebesturen 
overwegen nu hoe met deze taken om te gaan. Het betreft 
financiële en persoonlijke deelname van de RK kerk in 
Den Haag aan de oecumenische krant Kerk in Den Haag, 
het Aandachtscentrum in de Schoolstraat en de Haagse 
Gemeenschap van Kerken. 

PROGRAMMABOEKJE NAJAAR 2015 EENMALIG

In september 2015 heeft de parochie Maria Sterre der 
Zee een boekje uitgegeven met het programma dat in de 
geloofsgemeenschappen wordt geboden in het najaar 
2015. Het parochiebestuur is trots op het brede aanbod. 
Dit is echter een eenmalige uitgave, omdat met ingang van 
2016 de nieuwe website de mogelijkheid biedt tot actuele 
aankondigingen. Ook ons parochieblad Stella Maris zal nog 
meer benut worden voor aankondigingen.

BISSCHOP ONTMOET BESTUUR

Mgr. Van den Hende voert in november een gesprek met de 
voorzitter en vicevoorzitter van onze parochie over de stand 
van zaken. Tevens wordt dan een bijeenkomst voorbereid 
van het voltallige bestuur met de bisschop.
In deze gesprekken komt in ieder geval de voortgang van het 
beleidsplan aan de orde, met bijzondere aandacht voor de 
vitaliteit van de geloofsgemeenschappen en de toekomst 
van het vastgoed.

PAROCHIEBLAD STELLA MARIS

Zoals gebruikelijk evalueert het parochiebestuur de laatste 
editie van Stella Maris. De resultaten daarvan worden 
vervolgens met de redactie gedeeld. Aandachtspunt 
is om de berichtgeving meer te rubriceren, zoals 
pastorale artikelen, of aankondigingen, of berichten 
uit de geloofsgemeenschappen. Verder worden de 
beheercommissies opgeroepen om Stella Maris na 
verschijning actief onder de aandacht te brengen van de 
parochianen. Ook het pastoraal team wordt verzocht om 
in het weekend van verschijning van de nieuwe editie daar 
aandacht voor te vragen.

CENTRAAL PAROCHIEEL BETAALCENTRUM NA 

ÉÉN JAAR.

Sinds de oprichting van onze parochie Maria Sterre der Zee 
is er een centraal betaalcentrum ingericht. Het is gevestigd 
in het secretariaat van de H. Antonius Abt en wordt 
uitgevoerd door mw. Van der Horst. Het parochiebestuur 
heeft de ontwikkeling geëvalueerd. Het blijkt dat veel 
facturen nu rechtstreeks naar het betaalcentrum gaan, 
waardoor minder administratieve handelingen en minder 
aanmaningen voorkomen. Aandachtspunt is de afstemming 
met de geloofsgemeenschappen over het hanteren van de 
formulieren voor onder meer collecteopbrengsten. Verder 
is het aantal bankrekeningen teruggebracht.

Al met al is het een efficiënte oplossing. De suggestie om 
het betaalcentrum op een locatie te vestigen met het 
parochiesecretariaat is nu niet aan de orde.
 

CONCEPT  VRIJWILLIGERSBELEID VASTGESTELD

Het parochiebestuur heeft het vrijwilligersbeleid voor 
Maria Sterre der Zee vastgesteld. Het is van belang 
om ook voor onbetaald werk goede spelregels op te 
stellen. In het vrijwilligersbeleid komt aan de orde 
welke groepen vrijwilligers er zijn met de verschillende 
verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het moet 
duidelijk zijn wat er van de vrijwilliger wordt verwacht en 
welke faciliteiten er geboden kunnen worden. Voor sommige 
groepen komt er een vrijwilligersovereenkomst en andere 
komen in aanmerking voor een Verklaring Omtrent Gedrag. 
Ook wordt er gezorgd voor scholing en vorming. Voor elk 
werkveld komt er een coördinator die aanspreekpunt 
is voor de vrijwilliger en voor de beheercommissie, het 
parochiebestuur en het pastoraal team.

De vastgestelde versie van het vrijwilligersbeleid 
wordt voorgelegd aan de beheercommissies en 
vertegenwoordigers van de vrijwilligers.

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


