
HET BESTUUR
Sinds 1 januari 2015 is de Parochie Maria Sterre der Zee 
een feit. De bisschop heeft de leden van het bestuur 
benoemd. Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
• Pastoor Dolf Langerhuizen, voorzitter
• Max Timmerman, vicevoorzitter
• Joost Happel, secretaris
• Henk van Ruijven, penningmeester
• Mw. Lore Olgers-van Schie, lid
• Jean-Marie Bosch van Drakestein, lid
• Theo van Woerkom, aspirant-lid
• Dolf van der Sluijs, aspirant-lid
• Vacature

In het bestuur is iedere geloofsgemeenschap                                            
(= voormalige  zelfstandige  parochie)     
vertegenwoordigd. Voor de vacature wordt nog 
gezocht naar een kandidaat uit de H. Willibrord. 
Binnen het bestuur worden de portefeuilles nader 
toebedeeld. Dit gebeurt nadat het bestuur volledig is 
benoemd. 
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BESTUURSBRIEF NR. 2

Deze tweede bestuursbrief verschijnt na de formele 
oprichting van onze Parochie Maria Sterre der Zee 
per 1 januari 2015. 

Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan de 
besturen van onze voormalige parochies. Zij hebben 
in de afgelopen jaren zeer veel energie gestoken in de 
totstandkoming van de nieuwe parochie. We blijven 
rekenen op ieders inzet om in gezamenlijkheid te 
bouwen aan onze nieuwe parochie. Zo kunnen we 
de RK kerk in Den Haag zichtbaar laten zijn: spiritueel 
en solidair!

Pastoor Dolf Langerhuizen

INSTALLATIEVIERING
Het parochiebestuur is inmiddels formeel door de 
bisschop, mgr. dr. J.H.J. van den Hende, benoemd. 
Op vrijdag 30 januari aanstaande zal de bisschop het 
pastoraal team van onze parochie installeren tijdens 
een pontificale eucharistieviering in onze parochiekerk 
H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat 65A te Den 
Haag. Alle parochianen worden van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn!

BEHEERCOMMISSIES IN OPSTARTFASE
Iedere geloofsgemeenschap krijgt een 
beheercommissie en een pastoraatgroep. De 
pastoraatgroep adviseert het pastoraal team. De leden 
van de beheercommissie worden door het bestuur 
benoemd. Ieder lid ontvangt een brief waarin onder 
meer de zittingstermijn en overige spelregels zijn 
opgenomen. Nog niet alle beheercommissies zijn op 
sterkte. Betrokken parochianen worden opgeroepen 
om zich als kandidaat te melden! 

SALARISBETALING
Onze parochie heeft in totaal 17 betaalde krachten. 
Dit betreft het pastoraal team, kosters, dirigenten, 
organisten, huishoudelijke medewerkers en 
secretariaat. Het is een enorme klus geweest om 
de afzonderlijke salarisbetalingen vanaf nu vanuit 
één punt te organiseren. Maar het is gelukt om de 
salarisbetaling januari 2015 op de nieuwe wijze plaats 
te laten vinden.
De betaalde krachten, niet zijnde het pastoraal team, 
hebben dus per 1 januari 2015 een nieuwe werkgever. 
Deze overgang naar het bestuur van de nieuwe 
parochie vindt plaats met behoud van alle rechten 
en plichten. Deze medewerkers ontvangen een brief 
waarin dit bevestigd wordt.



FINANCIËLE ADMINISTRATIE
De beheercommissies stellen jaarlijks een begroting 
op met een prognose van de inkomsten en uitgaven 
voor hun geloofsgemeenschap. Gedurende het jaar 
legt de budgethouder uit iedere beheercommissie 
verantwoording af aan de penningmeester van de 
parochie. De financiële administratie wordt via een 
nieuwe kostenplaatsenschema verwerkt. Iedere 
budgethouder doet dit op dezelfde wijze met dezelfde 
coderingen. Een centraal betaalcentrum verzorgt de 
betalingen, nadat de facturen door de budgethouder 
zijn goedgekeurd. De budgethouders ontvangen een 
instructie van de penningmeester over de nieuwe 
financiële afspraken.

KASGELD
Uit veiligheidsoogpunt wordt het kasgeld en het 
aantal kashandelingen per geloofsgemeenschap 
beperkt. Er is maximaal € 250,-- in kas en er worden 
geen kasbetalingen meer verricht aan bijvoorbeeld 
(invallende) voorgangers of musici. Alle betalingen 
vinden plaats met een declaratieformulier. Op deze 
manier kunnen de kosten maximaal bewaakt worden. 
Uiteindelijk moeten we meer doen met minder geld!

TELEFOONS EN COMPUTERS
In vervolg op het besluit om tot één systeem te komen 
voor telefonie en ICT is het parochiesecretariaat als 
eerste met de nieuwe apparatuur ingericht. Vervolgens 
gebeurt dit per locatie. Dit kan veranderingen in de 
werkwijze met zich meebrengen. Er wordt daarom op 
iedere locatie gezorgd voor goede instructie door het 
bedrijf WCCS. Met de nieuwe installaties kan een forse 
kostenbesparing gerealiseerd worden, in vergelijking 
met alle verschillende lopende abonnementen.

HEIDAG
Het bestuur heeft besloten om een zgn. heidag te 
houden. Gedurende twee dagdelen bespreekt het 
bestuur het beleid, de organisatiestructuur en de 
onderlinge portefeuilleverdeling. Deze dag wordt 
besloten met de presentatie van de resultaten en een 
onderlinge kennismaking tussen bestuur en pastoraal 
team. 

HUISSTIJL
Op advies van de bestuurlijke werkgroep heeft het 
bestuur besloten tot de definitieve huisstijl. Met 
name het zogenaamde logo is hét beeldmerk van 
onze parochie. Dit logo is hedendaags, maar weet zich 
gevoed in de traditie en heeft een waardig karakter. 
Het wordt tijdens de installatieviering op 30 januari 
a.s. gepresenteerd en is vanaf dan markant zichtbaar 
in alle publicaties en uitingen. De afbeelding op deze 
bestuursbrief is dus slechts een illustratie en nog niet 
ons logo! 

STELLA MARIS
Kort voor Pasen verschijnt de eerste editie van het 
nieuwe gezamenlijke parochieblad, dat als naam krijgt: 
Stella Maris. Dit is Latijn voor Sterre der Zee. Het blad 
komt zes keer per jaar uit met informatie over onze 
parochie Maria Sterre der Zee. Een redactiecommissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de voormalige 
parochies is al druk bezig met de voorbereiding. Een 
deel van de kosten wordt gedragen door huidige en 
nieuwe adverteerders.

WEBSITE
Het bestuur heeft een werkgroep benoemd die de 
website voor de nieuwe parochie moet vormgeven. 
Deze werkgroep wordt begeleid door media-expert 
en parochiaan Eric van den Berg. Er wordt een mini-
conferentie georganiseerd voor de huidige webmasters 
en de redactiecommissie om invulling te geven aan de 
koers, waarin naast de centrale website ook de lokale 
informatie beschikbaar is. 

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


