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– Herlindis, abdis van klooster Aldeneyk bij Maaseik († ca 750)

Deze derde bestuursbrief verschijnt nadat op 30
januari jl. het pastoraal team werd geïnstalleerd,
tijdens een plechtige eucharistieviering in
onze parochiekerk H. Jacobus de Meerdere.
Er waren bijna 400 parochianen uit alle
geloofsgemeenschappen van Maria Sterre
der Zee aanwezig. Het pastoraal team en het
parochiebestuur ontvingen de zegen van Mgr.
Van den Hende. We mogen terugkijken op
een waardige en veelbelovende start van onze
samenwerking! De fraaie opbrengst van de
collecte is bestemd voor een fonds om ook
minder draagkrachtigen in de gelegenheid te
stellen deel te nemen aan onze Lourdesreis
van 23 tot en met 28 september a.s. Ik beveel
deelname aan deze parochiebedevaart ten
zeerste aan!

MET DE PAROCHIE NAAR LOURDES
Van 23 tot en met 28 september 2015 organiseert
onze parochie Maria Sterre der Zee een bedevaart
naar Lourdes. Juist in het eerste jaar van ons bestaan
is het bijzonder om gezamenlijk op te trekken en om in
Lourdes zegen te vragen over onze nieuwe parochie.
Een enthousiast kernteam onder leiding van diaken
Ronald van Berkel heeft al meer dan 50 aanmeldingen
van deelnemers en 40 aanmeldingen van vrijwilligers
mogen ontvangen. Deelname aan deze reis is ook
mogelijk voor mensen die minder mobiel zijn of zorg
nodig hebben. Voor jongeren geldt een kortingtarief.
Vanuit het bestuur wordt dit project begeleid door de
bestuursleden Lore Olgers en Dolf van der Sluijs.

‘VOOR DE PASTOOR’
Het komt voor dat een lid van het pastoraal team
een persoonlijke donatie in zgn. handgeld ontvangt.
Pastoor Dolf Langerhuizen
Bijvoorbeeld na een doopviering of huisbezoek, met
de vriendelijke woorden: ‘voor de pastoor’. Deze
donaties worden uit hoofde van de functie ontvangen
BENOEMING BEHEERCOMMISSIES
ten gunste van de parochie. Om geldstromen in goede
Iedere geloofsgemeenschap van Maria Sterre der Zee banen te leiden en om misverstanden te voorkomen,
heeft een beheercommissie (BC) die verantwoordelijk wordt aan de financiële administraties gevraagd deze
is voor het dagelijkse reilen en zeilen. In een aantal donaties te boeken als collecte-opbrengsten.
geloofsgemeenschappen is de BC inmiddels voltallig.
Elders wordt nog gezocht naar kandidaten. Het
parochiebestuur heeft besloten om in ieder geval VERZEKERINGEN HARMONISEREN
tijdens de volgende vergadering op 9 maart a.s. de BC’s De zes voormalige parochies hadden elk een eigen
te benoemen, ook al zijn er dan wellicht nog vacatures. verzekeringspakket, gebaseerd op inzichten en
Zo wordt een bestuurlijk vacuüm voorkomen. Vanaf noodzakelijkheden die in de loop der jaren zijn ontstaan.
dat moment zijn de BC’s immers formeel bevoegd Inmiddels zijn alle pakketten geanalyseerd en blijkt er
om hun taken uit te voeren. Voorafgaand vindt met vanzelfsprekend een groot onderling verschil. Soms zal
iedere BC een gesprek plaats met de pastoor en de dat nodig zijn, maar soms is dat overbodig. Er wordt
vicevoorzitter van het bestuur.
met de deskundigen van Donatus, de verzekeraar voor
kerken, overlegd hoe deze pakketten geharmoniseerd
In de loop van dit jaar komt er een ‘smoelenboek’, kunnen worden en welke besparing daarbij te behalen
waarin de leden van het pastoraal team, het bestuur, is.
de BC’s en de pastoraatgroepen in woord en beeld
gepresenteerd worden.

SUBSIDIE VOOR RESTAURATIE EN ONDERHOUD
Zowel het rijk als de gemeente stellen subsidies
beschikbaar voor restauratie en onderhoud van
monumenten. Onze kerkgebouwen zijn de grootste
kostenpost voor de parochie. Het is daarom van belang
zoveel mogelijk gebruik te maken van subsidies. De
deskundige parochiaan Jan-Harmen Kiestra heeft
aangeboden om namens het bestuur een traject te
begeleiden, waarin het noodzakelijke onderhoud
van de gebouwen wordt geïnventariseerd. Deze
inventarisatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde
bureaus die al bij ons vastgoed betrokken zijn. In
afwachting van de vervulling van de vacature voor
een bestuurslid gebouwen, zijn vicevoorzitter Max
Timmerman en bestuurslid Dolf van der Sluijs het
aanspreekpunt.

WAARDIG GEBRUIK KERKGEBOUWEN
Er is binnen onze parochie nog geen eenduidig
beleid voor het niet-liturgisch gebruik van onze
kerkgebouwen. De ene kerk is uitsluitend beschikbaar
voor de eredienst, in de andere kerk worden concerten
georganiseerd en weer andere gebouwen zijn
beschikbaar als vergaderruimte of voor evenementen.
Het bestuur wil tot passende afspraken komen en
baseert zich dan op aanbevelingen voor het gebruik
van kerkgebouwen die het bisdom nu voorbereidt.
In de tussentijd zijn de BC’s verantwoordelijk voor
uitvoering van het eigen beleid.

PAROCHIE IN BEELD
Tijdens de installatieviering is het logo van de parochie
gepresenteerd. Hiermee is Maria Sterre der Zee goed in
beeld. In de komende tijd ontvangen de secretariaten
instructies hoe om te gaan met het logo. Ook komt er
per geloofsgemeenschap briefpapier waarin de namen
van de geloofsgemeenschap en van de parochie
duidelijk herkenbaar zijn. Verder komt er op ieder
kerkgebouw een uniform bord met zowel informatie
over de parochie als over de geloofsgemeenschap. Dit
wordt samen met de beheercommissies ontwikkeld.

ZIEKTEVERZUIMBELEID
Het parochiebestuur heeft een overeenkomst gesloten
met arbodienst MaetisArdyn voor de begeleiding
van langdurig ziekteverzuim van onze medewerkers.
In geval van ziekte dient de medewerker zich, direct
als het ziekteverzuim zich voordoet, formeel per
e-mail ziek te melden bij het parochiesecretariaat.
Daarnaast moet de medewerker de betrokkenen op
zijn/haar eigen werkplek informeren. Ook is hij/zij
verantwoordelijk om met hen af te stemmen hoe de
werkzaamheden kunnen worden opgevangen.

Om een goed beeld te kunnen vormen van het
totale aanbod van niet-liturgisch gebruiken en
van de kosten en baten van de activiteiten, wordt
aan de geloofsgemeenschappen gevraagd om een
registratie bij te gaan houden van die activiteiten.
De BC’s ontvangen een registratieformulier van het
parochiesecretariaat.

NALATENSCHAP
Maria Sterre der Zee mocht recent twee legaten
ontvangen. Het parochiebestuur spreekt grote
dankbaarheid uit voor de waardering die overleden
parochianen hiermee hebben willen uitdrukken.
Het spreekt voor zich dat in voorkomende gevallen
zo’n financiële bijdrage ten goede komt aan de
omschrijving in het testament. In dit geval ten gunste
van de betreffende geloofsgemeenschappen.

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

