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– Georgius de Sinaiet, abt uit Egypte († 552).

In de korte tijd van het bestaan van onze parochie Maria Sterre der Zee is al veel werk verzet. Zo heeft het
parochiebestuur op 9 maart jl. het bestuurlijk beleidsplan vastgesteld. In deze bestuursbrief wordt u daarover
geïnformeerd. Het betekent voor mij als pastoor dat er in deze nieuwe organisatie heel wat te managen valt.
Ik zie echter geen tegenstelling tussen het pastoor zijn en het manager zijn. Het hoort bij spiritualiteit dat er
orde is in een gemeenschap en dat mensen zich thuis voelen in een goed georganiseerd geheel. De opbouw
van de nieuwe parochie vraagt veel van ons allen en moet blijvend worden gevoed door gebed en de band
met Christus. Moeder Teresa zei: ‘als je het druk hebt moet je niet minder, maar meer gaan bidden’. Dat
werkt, heb ik gemerkt. Als je geïnspireerd bent, gaat het werk beter!
Pastoor Dolf Langerhuizen

BELEIDSPLAN 2015/2016
Het parochiebestuur heeft het beleidsplan 2015/2016
vastgesteld dat bestaat uit 8 speerpunten:
1. Spiritueel en solidair: Parochiebestuur en pastoraal
team werken nauw samen aan een spirituele en
solidaire Rooms-Katholieke Kerk in Den Haag
2. Vitaal: Er wordt gewerkt naar en vanuit kwalitatief
en kwantitatief vitale geloofsgemeenschappen
3. Financieel gezond: De begroting vanaf 2017 is
sluitend
4. Efficiënt georganiseerd: Parochiesecretariaat en
lokale secretariaten werken optimaal samen en zijn
toegerust voor hun taken
5. Goed geïnformeerd: De parochianen en andere
belanghebbenden in Den Haag worden periodiek
geïnformeerd over de ontwikkelingen van de
parochie Maria Sterre der Zee
6. Samenlevingsgericht: Maria Sterre der Zee is actief
en zichtbaar op het terrein van kerk en samenleving
7. Zichtbaar present: Investeringen in kerkgebouwen
zijn gericht op toekomstbestendigheid
8. Trotse medewerkers: De betaalde medewerkers en
vrijwilligers zetten hun talenten in als dragers van
Maria Sterre der Zee

WIE DOET WAT?
In het beleidsplan is ook bepaald wie welke taken in
het bestuur gaat vervullen. In het beleidsplan is dat
uitvoerig omschreven. In deze Bestuursbrief wordt dat
als volgt samengevat:

Dolf Langerhuizen – pastoor en voorzitter
• Voorzitter van pastoraal team en verbinding tussen
pastoraal team en bestuur
• Contactpersoon naar pastoraatgroepen
Max Timmerman – vicevoorzitter
• Verantwoordelijk voor organisatiemodel en toezicht
op bestuurlijke portefeuilles
• Contactpersoon naar de beheercommissies
Joost Happel – secretaris
• Leidinggevende hoofd parochiesecretariaat
• Communicatie (website, Stella Maris, bestuursbrief)
en huisstijl
Henk van Ruijven – financiën
• Opstellen parochiële begroting en jaarrekening
• Betaalcentrum en beheer bankrekeningen
Mw. Lore Olgers-van Schie – kerk en samenleving
• Parochieel ziekenbezoek
• Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) en Vredesplein
(Haagse Gemeenschap van Kerken)
Het beleidsplan wordt toegezonden aan de Theo van Woerkom – medewerkers en vrijwilligers
voor
de
niet-pastorale
beheercommissies en de pastoraatgroepen en is voor • Werkgeverschap
alle belangstellenden beschikbaar.
• beroepskrachten en personeelsbeleid
Vrijwilligersbeleid

REGLEMENT BEHEERCOMMISSIE VASTGESTELD
Het parochiebestuur heeft het Reglement
Beheercommissie vastgesteld. Dit is gebaseerd op
hetgeen daarover kerkjuridisch is bepaald in het
‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een
parochie’. De begrippen worden omschreven en ook
wat voorbehouden is aan het parochiebestuur en wat
de taken zijn van de beheercommissie. Verder is de
samenstelling en de werkwijze van de beheercommissie
hierin vastgelegd.
De leden van de beheercommissies ontvangen
binnenkort hun formele benoemingsbrief van het
parochiebestuur. Tegelijk wordt het reglement
toegezonden. Het is denkbaar dat in de concrete
Het bestuur wordt ondersteund door een professionele samenwerking in het komende jaar naar voren komt
kracht: Teresa van der Lubbe-Neervoort – hoofd dat eventuele aanpassingen nodig zijn.
parochiesecretariaat
• Ondersteuning parochiebestuur en pastoraal team DEELNAME LOURDESREIS
• Leiding geven aan medewerkers lokale secretariaten In
deze
weken
worden
in
al
onze
en parochiesecretariaat
geloofsgemeenschappen
informatiebijeenkomsten
gehouden voor de parochiële bedevaart naar Lourdes
WEBSITE
van 23 tot en met 28 september a.s. Aanmeldingen van
Een werkgroep van webmasters uit onze deelnemers en vrijwilligers komen dagelijks binnen.
geloofsgemeenschappen bereidt de nieuwe website Het parochiebestuur neemt zelf ook met een grote
www.rkdenhaag.nl voor. Deze website is gericht delegatie aan deze reis deel. Ook vanuit het pastoraal
op de parochianen met alle mogelijke informatie team wordt gestreefd naar maximale deelname. Het
die voor parochianen van belang is. Zowel over de programma kent een aantal onderdelen die speciaal
parochie als geheel, als over wat er speelt in de voor deze bedevaart zijn georganiseerd, zoals een
geloofsgemeenschappen. Als innovatief idee is naar zangavond met Marialiederen. Verder wordt een
voren gekomen om een aparte website te bouwen projectkoor gevormd van bedevaartgangers. Diverse
voor niet-parochianen of rand- en buitenkerkelijken, interessante opties dus om snel aan te melden!
www.katholiekdenhaag.nl, voor mensen die (bijna)
niets weten van geloof maar zo wellicht geïnteresseerd JAARLIJKSE PAROCHIEDAG
raken. Uiteraard komt er een doorverwijzing naar de Op 10 oktober wordt het patroonsfeest van Maria
parochiële website en vice versa.
Sterre der Zee gevierd. Een werkgroep uit het pastoraal
team en het parochiebestuur is benoemd om deze
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN KOREN E.A.
eerste patroonsdag als parochie te gaan organiseren.
Het bestuur kreeg de vraag hoe de huishoudelijke Een wat verder weg liggend plan is de organisatie van
reglementen
van
bijvoorbeeld
zangkoren, een Haagse Katholiekendag in 2016. Ook daar zal deze
collectantencolleges, ziekenbezoekgroepen, etc. werkgroep een opzet voor maken. Data en nadere
geharmoniseerd moeten worden met de nieuwe informatie worden later bekend gemaakt. Suggesties
parochiestructuur. Er is door het parochiebestuur zijn uiteraard van harte welkom!
gekozen voor een praktische oplossing om te
voorkomen dat al deze reglementen herschreven
moeten worden. De betreffende groepen ontvangen REDACTIE EN ADRES VOOR REACTIE
een brief, waarin gemeld wordt dat er sprake is van Bestuurssecretaris Joost Happel en
rechtsopvolging en dat de nieuwe parochie alle rechten hoofd parochiesecretariaat Teresa van der Lubbe.
en plichten overneemt. Deze brief kan als aanhangsel Contactadres: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
bij het betreffende reglement worden gevoegd.
Jean Marie Bosch van Drakenstein – PR en evenementen
• Periodieke en incidentele evenementen en
activiteiten
• Externe publiciteit en Kerk in Den Haag
Dolf van der Sluijs – projecten
• Projectmatige ondersteuning portefeuille gebouwen
en financiën
• Parochiële bedevaarten
Vacature – gebouwen
• Bestuurlijk verantwoordelijk voor eigendom en
exploitatie van het vastgoed
• Aanvragen en afhandelen subsidies voor onderhoud
en restauratie

