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De dag van vandaag
Tijdens de vergadering van het parochiebestuur van april was ik afwezig
vanwege verblijf in St. Petersburg. Alhoewel het niet gebruikelijk is om
als voorzitter afwezig te zijn, is dit in goed overleg afgestemd. Het zegt
ook iets over de zelfwerkzaamheid van het bestuur dat de voorzitter
wel eens een keer kan ontbreken!
Onze vicevoorzitter Max Timmerman heeft het gebedsmoment bij de
opening verzorgt en maakte gebruik van een tekst uit het maandbericht
van de geloofsgemeenschap Heilige Driekoningen:
‘De dag van vandaag, kijk naar het heden, het is je leven, je leeft
vandaag.’
Ook al was ik op ‘de dag van vandaag’ afwezig, ik wens alle betrokkenen
bij onze parochie Maria Sterre der Zee toe steeds oog te houden voor
wat ‘de dag van vandaag’ van ons vraagt.
Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

VITALITEIT GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Op 1 juli a.s. vindt de jaarlijkse beleidsochtend plaats van
het parochiebestuur en het pastoraal team.
Het
hoofdthema
zal
zijn
vitaliteit
van
de
geloofsgemeenschappen. Een werkgroep bestaande uit de
bestuursleden Max Timmerman, Lore Olgers, Joost Happel
en hoofd parochiesecretariaat Teresa van der Lubbe bereidt
dit voor. De bisschop wordt uitgenodigd voor de lunch van
die dag om de resultaten van deze ochtend uit te wisselen.

THEO VAN WOERKOM VOORGEDRAGEN TOT
BESTUURSLID AANDACHTSCENTRUM
De Haagse parochies Maria Sterre der Zee en Vier
Evangelisten hebben ingestemd met een gezamenlijke
voordracht van het lid van ons parochiebestuur Theo van
Woerkom tot bestuurslid van het Aandachtscentrum. Dit
oecumenisch project is gevestigd in de Schoolstraat en
gericht op ontmoeting, opvang en aandacht.

WAARDERING VOOR LANCERING WEBSITE
Het parochiebestuur spreekt veel waardering uit voor de
nieuwe website van de parochie, die sinds Pasen gelanceerd
is. De werkgroep van lokale webredacteuren heeft
uitstekend werk verricht. In de komende periode wordt de
inhoud verder uitgebouwd en wordt ook beeldmateriaal
vanuit de geloofsgemeenschappen verzameld.
Neem zelf ook een kijkje op www.rkdenhaag.nl

WERKGROEP BEDEVAARTEN OPGERICHT
Op initiatief van het pastoraal team is in samenwerking
met de parochie Vier Evangelisten een werkgroep
bedevaarten opgericht. Parochievicaris Ad van der Helm
is de contactpersoon. Het doel is onder meer om door te
kunnen gaan met de lange traditie van bedevaarten, zoals
de jaarlijkse bedevaart naar Maria van Oud Eik en Duinen
(ook dit jaar weer op Hemelvaartsochtend 5 mei) en de
succesvolle bedevaart naar Lourdes bij gelegenheid van de
oprichting van onze parochie.

VANUIT HET PASTORAAL TEAM
BEDEVAART OP HEMELVAARTSDAG
In de vroege ochtend van donderdag 5 mei aanstaande wordt voor de 28e keer de “Bedevaart op Hemelvaart”
gehouden. De bestemming van deze bedevaart is de ruïne van Oud Eik en Duinen. Deze plek is van bijzondere
historische betekenis vanwege de kapel die er ooit heeft gestaan. De ruïne is de laatste jaren een ontmoetingsplek
geworden voor een steeds grotere groep gelovigen die in alle vroegte vanaf de verschillende katholieke kerken in
Den Haag aan deze ingetogen wandeltocht, met zo nu en dan een gebed en gezang, meedoen.
Om 07:00 uur komen de groepen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie
rondom de ruïne met liederen en gebed. Aansluitend (07:15 uur) wordt in de aula van de begraafplaats een
eucharistieviering gehouden. De bedevaart en de eucharistieviering staan dit jaar in het teken van het Heilig jaar
van de Barmhartigheid.
De vertrektijden vanuit de verschillende katholieke kerken in Den Haag zijn:
05:30 uur : H.Antonius Abt, Scheveningseweg 233
05:30 uur : H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65a
Tevens verzamelpunt voor H. Driekoningen
05:45 uur : H. Ignatius van Loyola, Elandstraat 194
05:45 uur : Emmaus, Leyweg 930
05:45 uur : H. Martha, Hoefkade 623
06:00 uur : H. Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4
06:15 uur : Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4
06:30 uur : H. Agnes , Beeklaan 188
06:45 uur : H. Titus Brandsma , Kamperfoeliestraat 279
Voor deelname hoeft u zich niet aan te melden, maar zorgt u er wel voor dat u ruimschoots voor vertrek bij de
betreffende kerk aanwezig bent.

TERUGBLIK OP STUDIEDAG
Het parochiebestuur heeft op 9 april een studiedag
georganiseerd over de toekomst van RK Kerk Den Haag in
2025. Met meer dan 80 deelnemers hebben wij een heel
mooie, productieve en inspirerende dag beleefd. Prof. Erik
Borgman hield een inspirerende en hoopvolle inleiding.
Gedurende de dag was er veel gelegenheid tot uitwisseling
en ontmoeting. Ad van der Helm zal als portefeuillehouder
innovatie het verzamelde materiaal benutten zodat alle
parochianen de positieve effecten van de studiedag kunnen
ervaren in hun geloofsgemeenschap.

MIGRANTENGEMEENSCHAPPEN IN DE PAROCHIE
In het parochiebestuur en pastoraal team zal de komende
tijd extra aandacht worden besteed aan de relatie met de
diverse migrantengemeenschappen van de parochie. Elke
gemeenschap heeft een unieke relatie naar de parochie die
vertaald moet worden in individuele afspraken. Tijdens de
migrantenavond van 29 april wordt hier gezamenlijk met de
migrantengemeenschappen een start mee gemaakt.

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

