
KENNISMAKING MET VERMOGENSBEHEERDER

Externe deskundigen van vermogensbeheerder 
Lombard Odier hebben aan het parochiebestuur hun 
dienstverlening gepresenteerd voor het beheer van de 
gezamenlijke beleggingsportefeuilles van onze parochie. 
Lombard Odier is tevens de vermogensbeheerder voor het 
bisdom Rotterdam.

WEBSITE MARIA STERRE DER ZEE

Een werkgroep met leden uit alle geloofsgemeenschappen 
legt op dit moment de laatste hand aan de website 
voor onze parochie. Naast algemene informatie komt 
er een duidelijk overzicht van de liturgische vieringen 
en van alle bijeenkomsten en activiteiten. Ook zijn de 
geloofsgemeenschappen goed herkenbaar op deze 
website. Het is de bedoeling dat op Paasmorgen deze 
website voor iedereen toegankelijk is.
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Bezinning in veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. 
Het is daarom vast geen toeval dat er juist in deze periode diverse 
beschouwende bijeenkomsten plaatsvonden! Het parochiebestuur 
organiseerde een beleidsdag, het pastoraal team was op retraite 
en er was een werkdag voor de pastoraatgroepen. Het stelde 
betrokkenen in staat om even los van de dagelijkse routine wat 
meer beschouwend stil te staan bij de ontwikkelingen in onze 
parochie. Het was zinvol en constructief om op andere wijze met 
elkaar te beraadslagen. 
Moge hierdoor ook na de veertigdagentijd voortdurende aandacht 
blijven voor inkeer, bezinning en gebed.  

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

JAARREKENING 2015

In de jaarrekening 2015 wordt een inventarisatie 
opgenomen van reserveringen en voorzieningen die in het 
verleden uit de voormalige parochiebesturen zijn ontstaan. 
Voor zover deze reserveringen specifieke bestemmingen 
hebben, niet zijnde groot onderhoud, worden deze 
separaat vermeld. Voor  besteding van reserveringen is 
een bestuursbesluit noodzakelijk, waarbij getoetst wordt 
of de plannen passen binnen de gestelde kaders. Het gaat 
dan vooral om de noodzakelijkheid van het plan.

Een financiële commissie, bestaande uit bestuursleden 
Max Timmerman, Theo van Woerkom en penningmeester 
Henk van Ruijven, bereidt de verdere afronding van de 
jaarrekening voor.



 
PASTORAATGROEPEN IN GESPREK

Het parochiebestuur is geïnformeerd over de werkdag 
voor pastoraatgroepen met het pastoraal team op 12 
maart jl. Het blijkt dat de pastoraatgroepen de aan hen 
opgegeven verantwoordelijkheid groot vinden. Daarnaast 
ervaart men dat er meer mogelijkheid moet komen om 
mee te denken. Een pastoraal jaarplan wordt nodig geacht, 
waarbij afstemming met de pastoraatgroepen vergroot 
kan worden. Tenslotte is behoefte aan efficiënte planning. 

BELEIDSDAG BESTUUR

Op 11 maart heeft het parochiebestuur een interne 
beleidsdag georganiseerd. Naast de maandelijkse 
vergaderingen met vooral regelzaken, was er op deze 
manier ruimte om naar de hoofdlijnen te kijken. Nu de 
organisatie in de afgelopen anderhalf jaar is opgebouwd, 
blijkt het van belang om nu prioriteit te geven aan de 
verdere opbouw van de geloofsgemeenschappen. Dit 
onderwerp komt terug op de studiedag voor het kader van 
RK Den Haag op 9 april a.s.

PROJECT INVENTARISEREN VASTGOED-

CONTRACTEN

Bestuurslid Dolf van der Sluijs is benoemd tot het trekken 
van een project om alle vastgoedcontracten van de 
parochie in beeld te brengen. Er is sprake van vele vormen 
van verhuur en gebruik van ruimten, terwijl het totaal 
overzicht van de contracten daarover nog niet goed in 
beeld is.

INTERNET IN PUBLIEKE RUIMTEN

Het parochiebestuur heeft enkele spelregels vastgesteld 
voor de aanleg van internet in ruimten van de 
geloofsgemeenschappen (niet zijnde de liturgische 
ruimten). Het gaat onder meer om kostenbeheersing en 
veiligheid van dataverkeer. Deze spelregels zijn voorafgaand 
aan de beheercommissies voorgelegd. 

WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUUR

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

Bestuurslid Jean Marie Bosch van 
Drakestein heeft zijn functie in het 
parochiebestuur met ingang van 
heden beschikbaar gesteld. Het 
bestuur is hem erkentelijk voor zijn 
inzet in de opstartfase van onze 
parochie. Maar zeker ook voor zijn 
inzet in alle voorafgaande jaren in 
de geloofsgemeenschap H. Agnes. 

Om deze vacature in te vullen 
heeft het parochiebestuur Harry 
Vrins bereid gevonden om 
toe te treden tot het bestuur. 
Het bisdom is gevraagd tot 
formele benoeming over te 
gaan. Harry is betrokken bij de 
geloofsgemeenschap H. Agnes. 

VANUIT HET PASTORAAL TEAM

BEDEVAART NAAR SCHIEDAM 
IN HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Op zondag 13 december 2015 heeft bisschop mgr. Van 
den Hende met het openen van de Heilige Deur in de 
basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans te Schiedam, 
letterlijk het heilig Jaar van Barmhartigheid geopend. 
Op allerlei manieren wordt in woord en daad aandacht 
gegeven aan het Jaar van Barmhartigheid. Ook in 
onze parochie Maria Sterre der Zee! Een bedevaart 
naar de basiliek te Schiedam hoort daarbij!

U wordt door de leden van het pastoraal team van 
harte uitgenodigd om op zaterdag 23 april mee te 
gaan naar Schiedam. Wij verheugen ons op deze 
kleine, maar mooie en inspirerende bedevaart. U 
gaat toch ook mee?

Meer informatie in de flyer achterin de kerk.
Opgeven vóór 15 april bij het parochiesecretariaat:
070 820 98 66 of parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl


