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Netwerk van liefde
Op 7 februari jl. werd het 60-jarig bestaan van het bisdom Rotterdam gevierd. Tijdens een feestelijke en
druk bezette H. Mis in de kathedraal in Rotterdam, sprak onze bisschop Van den Hende over de kerk als ‘een
netwerk van liefde’. Het gaat dus niet zozeer om het bisdom als geografische eenheid. Wij zijn onderdeel van
het volk van God. Een netwerk van liefde dat nodig is, juist in onze samenleving die niet uitgesproken kerkelijk
is. Zo kunnen we een beschaving van liefde opbouwen.
Naast felicitaties voor de bisschop spreek ik de wens uit dat wij in onze parochie Maria Sterre der Zee
aan dit netwerk van liefde mogen deelnemen door geloofsgetuigenis en daden.
Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

SAMENWERKING MET AANDACHTSCENTRUM
SCHOOLSTRAAT
De parochiebesturen van Maria Sterre der Zee en De Vier
Evangelisten hebben een gesprek gehad met het
bestuur van het oecumenische Aandachtscentrum in de
Schoolstraat. Het Aandachtscentrum is een open huis voor
ontmoeting, rust en stilte in het leven van alledag. Zeker
voor Hagenaars die moeite hebben met dit leven van
alledag. Dagelijks maken hier tientallen mensen gebruik
van. Vrijwilligers uit de diverse kerkgenootschappen in
Den Haag fungeren als gastvrouw/-heer. RK Den Haag
wil de samenwerking rond dit oecumenische project
intensiveren. Dit kan zowel op bestuurlijk niveau als met
concrete hand- en spandiensten.

BUDGETHOUDER H. JACOBUS
Dhr. Ton van der Wee is door het parochiebestuur benoemd
tot budgethouder voor de beheercommissie van de
geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere. Hij heeft
ruime ervaring met deze materie, omdat hij in het verleden
penningmeester is geweest van het toenmalige kerkbestuur
van de H. Jacobus.

PAROCHIEBLAD STELLA MARIS
Iedere editie van Stella Maris wordt door het
parochiebestuur geëvalueerd. Met de laatste editie
wordt duidelijk verbetering geconstateerd in zowel de
lay out als de inhoud. Het parochiebestuur spreekt zijn
waardering uit voor de inzet van de redactie. Een aantal
verbeterpunten is aan hen doorgegeven. Tegenwoordig is
iedere editie ook in pdf beschikbaar op de websites van de
geloofsgemeenschappen.

‘ACHTERVANG’ PAROCHIESECRETARIAAT
Het parochiesecretariaat is belangrijk voor onze parochie
zodat de parochie bereikbaar is en allerlei zaken op rolletjes
kunnen lopen. Het parochiebestuur wil daarom ook tijdens
vakantie-afwezigheid van ons hoofd parochiesecretariaat
mw. Van der Lubbe zorgen dat de continuïteit van
bereikbaarheid geregeld is. In de komende editie van
de Stella Maris wordt een oproep gedaan om voor begin
juni deze vervanging te organiseren. Graag vernemen we
suggesties!

THEMABESPREKING PAROCHIESTRUCTUUR
Na bijna anderhalf jaar fusie heeft het parochiebestuur
in een themabespreking uitgewisseld over de nieuwe
parochiestructuur. De fusie was onder meer nodig omdat het
niet meer mogelijk is per kerk een eigen pastoor te hebben.
Dat heeft grote veranderingen, maar ook onzekerheid
met zich meegebracht. Onderwerpen van gesprek waren
eigenheid van de geloofsgemeenschappen, ondersteuning
van de beheercommissies en pastoraatgroepen, financiële
perspectieven, taken voor het pastoraal team, vitaliteit en
invulling van kaderfuncties. De studiedag op 9 april a.s.
kan behulpzaam zijn om verder invulling te geven aan deze
vraagstukken.

KERK IN DEN HAAG
De beide parochiebesturen van Den Haag hebben een
gesprek gehad met bestuur en redactie van het oecumenisch
blad Kerk in Den Haag. Het besluit is besproken dat RK
Den Haag vanwege financiële beperkingen niet meer
kan deelnemen. Kerk in Den Haag vindt dit spijtig, maar
aangegeven is dat de oecumenische samenwerking op
andere onderwerpen wordt geïntensiveerd.
Diverse parochianen hebben het parochiebestuur om
toelichting gevraagd. Zij hebben allen een persoonlijke
reactie ontvangen. Het parochiebestuur wijst op de
mogelijkheid van Kerk in Den Haag om een abonnement te
nemen voor € 19,50 per jaar.

ERIK BORGMAN GASTSPREKER OP STUDIEDAG 9
APRIL 2016
De vooraanstaande theoloog
Erik Borgman heeft toegezegd
om de inleiding te verzorgen
tijdens de studiedag ‘RK Kerk
in Den Haag 2025’. Zijn recente
zeer lezenswaardige boek
‘Waar blijft de kerk?’ zal de
leidraad zijn voor zijn inleiding.
Deze dag is bedoeld voor het
kader van RK Kerk in Den Haag.
Voor onze parochie is het van
groot belang om met elkaar de
toekomstvisie te formuleren. Leden van beheercommissies,
pastoraatgroepen en andere relevante betrokkenen
ontvangen dezer dagen de uitnodiging.

VANUIT HET PASTORAAL TEAM
GELOOFSVERDIEPING ‘OP WEG NAAR PASEN’
De parochie Maria Sterre der Zee organiseert
geloofsvorming in de veertigdagentijd. Aan de hand
van het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen wordt
het verhaal van de barmhartige Vader en de verloren
zoon uitgediept. De geloofsvorming is bedoeld voor
de leden van alle geloofsgemeenschappen. Het vindt
plaats in de H. Jacobus op zes donderdagavonden,
beginnend op 11 februari. Aanvang om 20:00 in de
Maria ten Hovezaal (Willemstraat 60a). Voorafgaand
bent u in de gelegenheid de avondmis van 19:15
uur in de kerk bij te wonen. Inleiders zijn pastoor
Langerhuizen, de broeders van Sint Jan en em.
pastoor Kurvers. U bent allen van harte welkom!
OPSTEKER JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Het pastoraal team biedt aan alle parochianen de
mogelijkheid een opsteker (pin) met het logo van het
Jaar van Barmhartigheid te verkrijgen. Tegen kostprijs
(€ 1,20) kunt u deze opsteker aanschaffen bij uw lokale
secretariaat. Laat met deze mooie pin en met daden
van barmhartigheid uw verbondenheid zien met de
Kerk tijdens dit heilig jaar van Barmhartigheid.
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