
TOEKOMST VAN DE KERK

Beheercommissies, pastoraatgroepen, pastoraal team en 
parochiebestuur zijn dag in dag uit bezig met het werken 
aan goed functionerende geloofsgemeenschappen en een 
krachtige parochie. Toch is het noodzakelijk om in de snel 
veranderende samenleving zo nu en dan pas op de plaats 
te maken en na te denken over de verdere toekomst van 
de kerk.
Daartoe organiseert het parochiebestuur een studiedag 
over de kerk in Den Haag in 2025. Vragen die aan de 
orde komen zijn: wat voor kerk willen we zijn met welke 
boodschap; hoe geven we invulling aan het deel uitmaken 
van de Familia Dei; en hoe kunnen we de balans vinden 
tussen trouw aan de onvervreemdbare uitgangspunten van 
de RK Kerk en het inspelen op de noden van deze tijd.

Voor deze studiedag worden beheercommissies, 
pastoraatgroepen, kadervrijwilligers en andere betrokkenen 
bij de beide parochies in Den Haag uitgenodigd. Zij kunnen 
de streefdatum alvast noteren: zaterdag 9 april 2016.
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Steek een kaars aan in het duister
Op zondag Gaudete is de 3e adventsweek ingegaan. Daarin verheugen wij ons op het komende kerstfeest. 
Maar wij verheugen ons ook over het afgelopen eerste jaar van onze parochie Maria Sterre der Zee. Daarin 
is al veel bereikt. Het parochiebestuur is dankbaar voor ieders inzet en betrokkenheid om onze parochie te 
laten bloeien. 
Ook in deze vergadering van het parochiebestuur zijn weer besluiten genomen en koersen uitgezet voor 
verdere ontwikkeling. We mogen echter niet vergeten dat deze noodzakelijke organisatorische aandacht 
altijd ten dienste staat van onze medemens. Daartoe citeerde ik bij de opening van onze vergadering de 
volgende tekst:

Steek een kaars aan in het duister,
en  zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

ONDERTEKENINGEN FUSIEAKTE

Het parochiebestuur heeft de voorzitter en de secretaris 
gemandateerd tot het ondertekenen van de fusieakte. Deze 
handeling vindt op 18 december plaats bij de notaris. Het 
is de laatste formele vastlegging van de fusie tot parochie 
Maria Sterre der Zee per 1 januari 2015. Dit is onder meer 
van belang vanwege eigendomsrechten en vrijstelling van 
schenkings- en overdrachtsbelasting.

STELLA MARIS

Het recent verschenen kerstnummer van parochiemagazine 
Stella Maris is door het parochiebestuur geëvalueerd, 
alsmede het productieproces gedurende het eerste jaar 
van bestaan ons magazine.
Deze ervaringen worden binnenkort besproken met de 
redactie en met het productiebedrijf. Eventuele reacties 
vanuit de beheercommissies en pastoraatgroepen over 
Stella Maris worden zeer op prijs gesteld. Neem daartoe 
contact op met het parochiesecretariaat. 



OECUMENISCHE AFTRAP KERKBALANS

In de eerste weken van januari vindt de jaarlijkse landelijke 
actie Kerkbalans plaats. De parochie Maria Sterre der Zee 
doet mee aan een oecumenische aftrap op 16 januari 2016 
in Den Haag. Op die dag wordt in diverse plaatsen in het 
land door een bekend persoon het sein gegeven tot het 
luiden van klokken.

In de parochie werkt de penningmeester samen met 
de beheercommissies zodat alle parochianen vanuit de 
eigen geloofsgemeenschap een brief op naam ontvangen, 
waarin wordt opgeroepen om genereus bij te dragen aan 
Kerkbalans 2016. 

GESPREK MET DE BISSCHOP

De voorzitter en vicevoorzitter hebben op 27 november 
in een gesprek met de bisschop gerapporteerd over de 
voortgang van onze parochie, die nu bijna één jaar bestaat. 
De speerpunten uit het bestuursplan 2015 – 2016 vormden 
de agenda voor dit gesprek. Onder meer kwamen aan de 
orde vitaliteit van de geloofsgemeenschappen, de financiële 
kaders, het professionaliseren van financiële administraties 
en vastgoedbeheer door het bisdom en de functies van het 
pastoraal team.

De bisschop heeft toegezegd in het kader van een reguliere 
canonieke visitatie een overleg met het parochiebestuur te 
plannen in het voorjaar 2016.

COLLECTESCHEMA 2016

Het bisdom stelt jaarlijks een collecteschema vast voor 
inzamelingen tijdens de zondagse eucharistievieringen voor 
specifieke doelen, zoals Vastenactie, Missie, Oecumene 
en Roepingenzondag. Het parochiebestuur heeft bepaald 
dat deze zgn. collectes voor derden als schaalcollectes 
bij de uitgang, aanvullend zijn op de reguliere liturgische 
collecte voor de eigen geloofsgemeenschap. Alleen de 
jaarlijkse Pinksteractie in de week voor de Nederlandse 
Missionarissen is één collecte tijdens de liturgie, die volledig 
voor dit missiedoel bestemd wordt.

De beheercommissies ontvangen het vastgestelde 
collecteschema en worden verzocht dit in te plannen.

NIET LITURGISCH GEBRUIK VAN KERKGEBOUWEN

Het parochiebestuur heeft een eerste beraadslaging 
gehouden over het niet-liturgisch gebruik van 
kerkgebouwen, zoals rondleidingen, lezingen, concerten of 
wijkbijeenkomsten. Besloten is dat er op korte termijn een 
inventarisatie wordt verricht naar dergelijke bijeenkomsten 
in onze kerken in 2015. Op basis van deze praktijk kan een 
beeld gevormd worden of dit gebruik passend is, wat de 
opbrengsten zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet 
worden. Op den duur leidt dit tot beleid en richtlijnen.

KERK IN DEN HAAG

De parochiebesturen Maria Sterre der Zee en De 
Vier Evangelisten hebben gezamenlijk besloten om 
actief betrokken te blijven bij het oecumenische 
Aandachtscentrum (in de Schoolstraat) en bij de Haagse 
Gemeenschap van Kerken (voorzitter parochievicaris Ad van 
der Helm). Tegelijkertijd is besloten de samenwerking rond 
het blad Kerk in Den Haag per 1 juli 2016 te beëindigen. 
De stadsstichting Vliethaghe is hierover middels een 
gezamenlijke brief op de hoogte gesteld.

VRIJWILLIGERSBELEID

De eerste versie van het vrijwilligersbeleid voor onze parochie 
is in een inspraakronde aan de geloofsgemeenschappen 
voorgelegd. Dit heeft geleid tot de nodige aanpassingen. De 
eindversie is nu door het parochiebestuur vastgesteld. Hierin 
is onder meer opgenomen welke vrijwilliger in aanmerking 
komt voor een vrijwilligersovereenkomst en voor een 
Verklaring Omtrent Gedrag, hoe de werving plaatsvindt, op 
welke manier de parochie de vrijwilligers wil ondersteunen 
en het instellen van een vrijwilligerscoördinator per 
geloofsgemeenschap.

Op 7 januari 2016 bespreekt het parochiebestuur 
de actiepunten met vertegenwoordigers van de 
beheercommissies en pastoraatgroepen.
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