
In aanloop naar advent en Kerst

Als men zo naar buiten kijkt dan zou men kunnen denken dat 
de donkere dagen voor Kerst al zijn begonnen. In aanloop 
naar de adventstijd hunkeren we naar warmte en licht en 
dat uit zich dan weer in de kerstverlichting op straat en in 
de huizen die nu al her en der te vinden is. Wij wensen wij u 
een inspirerende adventstijd toe in de aanloop naar Kerst. 
In onze parochie zijn er diverse activiteiten georganiseerd 
gedurende de advent periode en zijn er tal van vieringen 
met Kerstmis. Neemt u een kijkje op de special Kerstpagina 
van de website op www.rkdenhaag.nl
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Onze parochie als kleurrijk geheel

Tijdens de laatste vergadering van het 
parochiebestuur zijn in grote lijn de verslagen 
besproken van het bezoek aan de pastoraatgroepen 
en de beheercommissies van onze parochie. De 
afgelopen weken hebben ondergetekende en Theo 
van Woerkom met hen gesproken. De verlagen 
laten een grote diversiteit zien. Inderdaad is en 
blijft onze parochie een kleurrijk geheel. Verschillen 
in visie en beleving zijn er, maar mogen geen 
belemmering zijn om samen te werken en oprecht 
in elkaar geïnteresseerd te blijven. Dit lijkt mij een 
mooie gedachte aan het einde van het kerkelijk jaar. 
Komende zondag begint de Advent. Ik wens u toe 
dat het Licht, dat iedere zondag sterker wordt, u 
mag verwarmen en mag inspireren! 

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

Wat vIndt u ervan?

Het is u wellicht opgevallen dat de website onlangs 
weer wat is aangepast. Er wordt steeds gezocht naar 
mogelijkheden om de website zo toegankelijk mogelijk te 
maken voor iedereen en daarom kan worden gesteld dat 
de website nog steeds in beweging is. De website is één 
van de communicatiemiddelen in de parochie, naast o.a. 
de Stella Maris, de maandberichten en deze bestuursbrief. 
Steeds opnieuw blijkt hoe belangrijk het uitwisselen van 
informatie en in gesprek zijn met elkaar is.  Graag wil het 
parochiebestuur en het pastoraal team de rollen omkeren 
en alle parochianen vragen hoe alles aan hun wensen 
voldoet. Er wordt daarom momenteel hard gewerkt aan 
een online enquête waarbij u uw mening en suggesties kunt 
geven over onder andere de website. Wat is er goed aan en 
wat zou er verbeterd kunnen worden? Maar denk ook aan 
onderwerpen als vieringen, activiteiten, bereikbaarheid etc. 
De enquête zal naar verwachting begin 2017 online staan. 



In gespreK met…

Bijna twee jaar na de fusie van de diverse 
geloofsgemeenschappen in de parochie Maria Sterre der 
Zee is de tijd gekomen om eens te kijken hoe de ervaringen 
zijn vanuit die diverse geloofsgemeenschappen. Hiertoe 
hebben de pastoor en de heer Van Woerkom de afgelopen 
tijd gesprekken gevoerd met de beheercommissies en 
pastoraatgroepen van alle geloofsgemeenschappen. In 
grote lijnen kan worden gesteld dat aan de ene kant genoeg 
zaken voor verbetering vatbaar zijn maar dat er ook zeker 
goede zaken uit voortkomen, bijvoorbeeld de diaconale 
zondag 13 november en de geloofs- en ontmoetingsdag. 
Deze bijeenkomsten waren een groot succes. Het is goed ons 
te realiseren dat we samen gaandeweg de parochie aan het 
opbouwen zijn en al doende leren. Het parochiebestuur zal 
zich de komende tijd buigen over de bevindingen. Een tipje 
van de sluier, het gaat dan met name over de balans tussen 
de eigenheid van geloofsgemeenschappen en solidariteit 
naar elkaar toe. Tevens heeft het parochiebestuur zich 
voorgenomen om in 2017 als voltallig bestuur bij alle 
geloofsgemeenschappen een zondag aanwezig te zijn. 

KascommIssIe compleet

De parochie is verplicht een kascommissie te hebben die 
de financiële huishouding en rapportage in de gaten houdt. 
Een kascommissie moet minimaal twee leden hebben 
die onafhankelijk en van buiten de parochie zijn. Op deze 
manier fungeert de kascommissie als extra borg op een 
goed financieel beheer. Het parochiebestuur is dankbaar 
dat twee zeer competente parochianen zich bereid hebben 
verklaard zitting te nemen in de kascommissie. Wij wensen 
hen veel succes met hun werkzaamheden.

update polIssen donatus

Eind oktober heeft Donatus een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle aangesloten parochies over de veranderingen in 
het verzekeringenpakket voor 2017. Donatus is tegemoet 
gekomen aan de wens van velen om de parochies meer 
keuze te geven en heeft een aantal voorwaarden flexibel 
gemaakt. Dit betreft de contractduur, het eigen risico en de 
vork. Dit heeft gevolgen voor de premie en veranderingen 
moeten goed overwogen worden. De penningmeester en 
portefeuillehouder gebouwen hebben een voorstel gedaan 
aan het parochiebestuur hierover. 

moc

Het MOC in de Schilderswijk is een van de meest zichtbare 
permanente diaconale projecten in de parochie. Om dat 
te kunnen blijven waarborgen is het belangrijk met elkaar 
in gesprek in te blijven. Binnenkort gaat er daarom een 
afvaardiging van het parochiebestuur op bezoek bij de dr. 
Ariensstichting van het MOC. Zij zullen in gesprek gaan over 
de activiteiten van het MOC en de relatie tussen het MOC 
en de parochie.
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