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Met de bestuursvergadering op 13 juli jl. is het
eerste halfjaar 2015 afgesloten en breekt de
zomerperiode aan. De eerstvolgende vergadering
van het parochiebestuur staat gepland op 14
september a.s. Maar tijdens deze zomerperiode
‘gaat de verkoop gewoon door’: er wordt gewerkt
aan de afsluiting van het financieel jaar 2014; onze
gebouwen worden voorzien van een gevelbord met
parochie-informatie; op 1 augustus a.s. verschijnt er
weer een editie van Stella Maris; etc.
Wij wensen iedereen een zomerse periode van
herademen toe om daarna weer samen verder te
bouwen aan waardige presentie van onze RK Kerk
in Den Haag.
Pastoor Dolf Langerhuizen

DIALOOGOCHTEND ‘SAMEN IN GESPREK’
Nu onze parochie Maria Sterre der Zee een halfjaar bestaat,
organiseerde het parochiebestuur op 27 juni jl. een
dialoogochtend in de H. Agneskerk. Tijdens deze ochtend
zijn de beheercommissies en pastoraatgroepen in gesprek
gegaan met het pastoraal team en het parochiebestuur.
Voorafgaand zijn door de geloofsgemeenschappen
gespreksonderwerpen aangedragen. Tijdens deze ochtend
werd gezamenlijk en in kleinere groepen gesproken over
de onderlinge communicatie; de verhouding tussen de
geloofsgemeenschappen (decentraal) en parochiebestuur
en pastoraal team (centraal); de migrantengemeenschappen;
en de beschikbaarheid van het pastoraal team. De ochtend
werd afgesloten met het angelusgebed en een lunch.

VIERINGEN IN CHURCH OF OUR SAVIOUR
De Engelstalige gemeenschap heeft indertijd het eigendom
gekregen van de kerk aan de Bezuidenhoutseweg en is daar
nu gevestigd als Church of Our Saviour. In de overdracht is
bepaald dat de voormalige parochie OLV van Goede Raad
(nu Maria Sterre der Zee) daar vieringen mag houden. Zolang
er voldoende kerkgangers zijn en zolang het past in het
takenpakket van het pastoraal team, wil het parochiebestuur
dit aanbod van wekelijkse vieringen continueren. Church
of Our Saviour heeft verzocht om een vergoeding voor het
gebruik van de ruimte. Het parochiebestuur heeft besloten
om afspraken over een vergoeding te maken. In mei 2016
wordt bepaald of continuïteit mogelijk is op basis van het
aantal kerkgangers, de financiële dekking en het liturgisch
rooster van het pastoraal team.

EXTRA IMPULS KERKBALANS
De penningmeester organiseert in september een
bijeenkomst voor de budgethouders en andere
betrokkenen vanuit de geloofsgemeenschappen voor een
extra campagne Kerkbalans. Het blijkt dat het in het eerste
jaar van onze gefuseerde parochie nog niet gelukt is om
voldoende inkomsten voor de geloofsgemeenschappen te
werven om de eigen begrotingen sluitend te krijgen. In deze
campagne wordt benadrukt dat de bijdrage aan de eigen
geloofsgemeenschap ook expliciet bedoeld is en ingezet
wordt voor die geloofsgemeenschap.

KANDIDAAT BESTUURSLID
Het parochiebestuur kent nog één vacature. Het betreft de
portefeuille vastgoed. De selectiecommissie heeft inmiddels
gesprekken gevoerd met de heer Alex Keijzer. Hij heeft ruime
ervaring als lid van het parochiebestuur in onder meer de H.
Antonius Abt. Het parochiebestuur heeft besloten hem bij
de bisschop voor te dragen voor benoeming per 1 januari
2016. Vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen
worden vrijwilligers gezocht om een commissie vastgoed te
vormen om samen met de nieuwe portefeuillehouder het
vastgoedbeleid vorm te geven.

CONCEPT VRIJWILLIGERSBELEID
Het parochiebestuur heeft een eerste versie van een
beleidsplan vrijwilligers besproken. Hierin komen
onder meer aan de orde de verschillende soorten
vrijwilligerswerk; de verschillende soorten vrijwilligers
(zoals vaste vrijwilligers of alleen voor een project); de
introductie, begeleiding en scholing; het vastleggen
van werkafspraken; een vrijwilligersovereenkomst; en
waardering, verzekeringen en onkostenvergoedingen.
Vrijwilligerswerk is een onlosmakelijk onderdeel van
kerkelijk leven om de doelstellingen van onze parochie
te realiseren. Vrijwilligersbeleid helpt om vrijwilligers
maximaal te faciliteren en tot hun recht te laten komen.

GESPREK MET DE BISSCHOP
Mgr. Van den Hende heeft het parochiebestuur uitgenodigd
voor een evaluatie van het eerste jaar van onze nieuwe
parochie Maria Sterre der Zee. Deze evaluatie vindt in het
najaar plaats. Daarin worden in ieder geval de resultaten
gepresenteerd van de dialoogochtend ‘Samen in gesprek’
en van de werkplannen van het pastoraal team.

WERKPLANNEN PASTORAAL TEAM
De leden van het pastoraal team zijn elk verantwoordelijk
voor meerdere portefeuilles (zoals catechese, diaconie,
individueel pastoraat, migranten, oecumene en innovatie).
Ieder lid van het pastoraal team heeft zijn portefeuilles
in werkplannen 2015 – 2016 beschreven. In een
themaochtend met het parochiebestuur zijn deze plannen
becommentarieerd, aangevuld en bijgesteld. Over het
eindresultaat worden de pastoraatgroepen later in het jaar
geïnformeerd.

WEBSITE IN ZICHT
De webmasters van de geloofsgemeenschappen hebben
een voorstel aan het parochiebestuur voorgelegd voor de
centrale website Maria Sterre der Zee. Op advies van de
webmasters heeft het parochiebestuur besloten dat een
professioneel bedrijf de website gaat ontwerpen en bouwen.
Een kerngroep uit de parochie krijgt vervolgens de opdracht
voor redactie en dagelijks beheer. Daarnaast fungeert
een adviesgroep waarin de geloofsgemeenschappen
vertegenwoordigd zijn. De webmasters worden bedankt
voor het voorbereidende werk het parochiebestuur rekent
op hun deelname aan de adviesgroep.

BEHEERCOMMISSIES WISSELEN UIT
in vervolg op de vruchtbare dialoogochtend van
beheercommissies, pastoraatgroepen, bestuur en
pastoraal team, heeft de beheercommissie Ignatius het
initiatief genomen tot een onderlinge uitwisseling van de
beheercommisies. Het doel is nader kennis te maken, van
elkaar te horen hoe de taak wordt ingevuld, wat er goed
gaat en wat minder en waar zij elkaar kunnen helpen. Deze
bijeenkomst vindt plaats op 29 september a.s.
Het parochiebestuur heeft waardering voor dit initiatief en
meent dat dit van grote berokkenheid getuigt en bij kan
dragen aan het goed functioneren van de beheercommissies.

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

