
EERSTE EDITIE PAROCHIEMAGAZINE STELLA 
MARIS
Het bestuur spreekt waardering uit voor het eerste 
nummer van ons nieuwe parochiemagazine Stella 
Maris. Het is voor alle betrokkenen een forse klus 
geweest om dit tot stand te brengen. Het bestuur is 
met de vrijwilligers van de redactie in gesprek om tot 
optimale condities te komen om te werken aan het 
tweede nummer.

Aan de geloofsgemeenschappen wordt gevraagd om 
het magazine op actieve wijze onder de aandacht van 
parochianen te brengen. Het is per slot van rekening 
een blad van, voor en door parochianen!

DOUBLE CHECK BIJ FINANCIEEL BEHEER
Alle bankrekeningen zijn onder het centrale beheer 
van de penningmeester gekomen. Waar mogelijk 
wordt het aantal rekeningen gereduceerd. Er zijn 
afspraken gemaakt over de bevoegdheid om over 
bankrekeningen te beschikken. Als double check heeft 
het parochiebestuur besloten dat de vicevoorzitter 
bevoegd is om maandelijks enkele steekproeven te 
doen en waar nodig om toelichting te vragen over de 
transacties. Iedere euro die het bestuur beheert, komt 
immers uit de gaven van parochianen. Daar willen me 
maximaal zorgvuldig mee omgaan.
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19 april 2015
– Heilige Timon, diaken en martelaar († 70)

Langzamerhand wordt onze parochie Maria Sterre der Zee zichtbaar als eenheid: beheercommissies en 
pastoraatgroepen zijn per geloofsgemeenschap benoemd, het briefpapier is gedrukt, de Lourdesreis is in 
voorbereiding en de eerste editie van parochiemagazine Stella Maris is verschenen. Maar het is eenheid 
in een rijke verscheidenheid, want onze parochie heeft een breed aanbod van liturgische vieringen: zoals 
gezinsmissen, Latijnse Hoogmis, vieringen voor anderstaligen, Byzantijnse liturgie, Tridentijnse ritus en 
jongerenmissen. Velen weten hun weg hiernaar toe te vinden. Dat wens ik ook de geloofsleerlingen toe die 
in de Paasnacht deel zijn gaan uitmaken in onze eenheid in rijke verscheidenheid!

Pastoor Dolf Langerhuizen

VRIJWILLIGERSBELEID
Alle vrijwilligers die zich inzetten voor de 
parochie, zijn verzekerd voor aansprakelijkheid. 
Voorwaarde is dat de vrijwilligers als zodanig in de 
geloofsgemeenschap geregistreerd zijn. Aan de 
beheercommissies is verzocht om een opgaaf te doen 
van alle vrijwilligers. Op basis van alle informatie kan 
de portefeuillehouder vrijwilligers een optimaal op de 
geloofsgemeenschappen afgestemd vrijwilligersbeleid 
opstellen.



OPHAALACTIE OUD BRIEFPAPIER
Iedere geloofsgemeenschap heeft inmiddels het 
nieuwe briefpapier aangeleverd gekregen. Hierin 
zijn zowel de parochie als de geloofsgemeenschap 
vermeld, met de relevante contactgegevens. Het oude 
briefpapier met enveloppen kan niet meer gebruikt 
worden. Dit wordt op 21 april bij alle secretariaten 
opgehaald. De opbrengst hiervan komt de parochie 
ten goede. Aan de beheercommissies is gevraagd tijdig 
al het verzamelde oude briefpapier en enveloppen 
klaar te zetten.

VERZEKERINGEN GEHARMONISEERD EN 
PREMIE VERLAAGD
De totale verzekerde waarde van materiële risico’s 
van de parochie bedraagt meer dan € 160 miljoen 
(met name verlies of beschadiging van gebouwen 
en inventaris). Daar is natuurlijk een groot bedrag 
aan verzekeringspremies mee gemoeid. Alle losse 
polissen van de voormalige parochies zijn inmiddels 
samengevoegd. Dat leidt tot een jaarlijkse besparing 
van ruim € 7.000 aan premiebetalingen. 

ONTWIKKELINGEN WEBSITE
De ontwikkeling van één website voor de hele 
parochie, met daarin opgenomen alle relevante 
informatie over en voor de geloofsgemeenschappen, 
loopt enige vertraging op. Het parochiebestuur is 
met de vrijwilligers in gesprek over de volgende 
stappen. Vooralsnog voorzien de websites van de 
geloofsgemeenschappen in het aanbod van informatie.

ACTUALISEREN INVENTARISATIE ROERENDE 
GOEDEREN
Als nieuwe parochie bezitten we een grote waarde 
aan kerkschatten. Dit is echter niet overal volledig 
in beeld. Het parochiebestuur is daarom bezig om 
in samenwerking met het Catherijne Convent de 
inventarisatie van alle roerende goederen in de kerken 
te actualiseren. 

TELLINGEN MISBEZOEK
Per kwartaal worden de wekelijkse tellingen van 
het zondagse misbezoek per geloofsgemeenschap 
geïnventariseerd. Op de langere termijn kan hiermee 
goed inzicht verkregen worden in groei of afname 
van het kerkbezoek en bijvoorbeeld de relatie met 
mistijden of liturgisch aanbod, maar ook kan een 
relatie gelegd worden met collecteopbrengsten. In het 
beleidsplan van het parochiebestuur is opgenomen 
dat zichtbare vitaliteit van de geloofsgemeenschap 
van belang is. Tegelijk heeft het parochiebestuur 
gezegd dat zgn. harde cijfers slechts één van de criteria 
zijn om de vitaliteit van een geloofsgemeenschap te 
kunnen meten.

BRIM-AANVRAGEN
Voor de  kerken H. Paschalis Baylon van de H. 
Driekoningen, H. Martha van de H. Willibrord en de H. 
Antonius Abt is een BRIM-subisidie aanvraag ingediend 
bij de overheid. Inmiddels is het ontvangst daarvan 
bevestigd. Het wachten is nu op een reactie van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over eventuele 
toekenning van de subsidie.

CATECHESE LOURDES
In de periode van mei t/m september organiseert 
het pastoraal team voorbereidingsavonden op de 
Lourdesreis van 23 t/m 28 september. Tijdens deze 
avonden wordt elke keer een rozenkransgeheim 
van het licht behandeld. Binnenkort wordt aan de 
secretariaten meer informatie hierover gestuurd. De 
avonden worden van harte bij u aanbevolen!

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


