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1. Inleiding 

Per 1 januari 2015 heeft de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, goedkeuring gegeven aan het 

verzoek van de parochies in Den Haag Noord om te fuseren. Vanaf die datum is de nieuwe parochie Maria 

Sterre der Zee een feit. Hierin zijn de voormalige parochies opgegaan: H. Agnes, H. Antonius Abt, H. 

Driekoningen, H. Ignatius van Loyola, H. Jacobus de Meerdere en H. Willibrord. 

 

Het parochiebestuur heeft na zijn benoeming door de bisschop gedurende twee zgn. heidagen in februari 

2015 de koers voor het beleid van de nieuwe parochie uitgezet onder leiding van een extern deskundige. Een 

gesprek van het parochiebestuur met het pastoraal team maakte deel uit van deze heidagen. Het 

parochiebestuur is immers faciliterend en ondersteunend aan het pastoraal team. 

 

2. Missie 

Het beleid van het parochiebestuur is gebaseerd op het pastoraal beleidsplan, met als missie: 

Katholiek in Den Haag: spiritueel én solidair! 

‘Spiritueel’ is de verticale verbinding tussen God en de mens. ‘Solidair’ is de horizontale verbinding tussen de 

mensen onderling. De horizontale en de verticale lijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen 

horizontaal zou activistisch zijn en alleen verticaal zou zonder concreet handelen zijn. Samen vormen deze 

lijnen het kruis, teken van christelijk leven. Het evangelie van Jezus Christus is anno 2015 een relevante 

boodschap. In verbondenheid met de andere christelijke gemeenschappen in Den Haag wordt invulling 

gegeven aan dit programma van evangelisatie (letterlijk:  brengen van goed nieuws): biddend, lerend, 

dienend, opbouwend en missionair. 

 

3. Geloofsgemeenschappen 

De voormalige parochies vormen nu, als onderdeel van de parochie Maria Sterre der Zee,  

geloofsgemeenschappen met ieder hun eigenheid en traditie in hun zo verschillende omgeving. De 

geloofsgemeenschappen zijn de pijlers van de parochie. Het parochiebestuur heeft daarin een faciliterende 

taak. De krachtige samenbindende factor is de rooms-katholieke identiteit, als onderdeel van de wereldkerk. 

De parochie Maria Sterre der Zee wil werken aan een kerk, als middel om de gelovige traditie door te geven 

en mensen dichter bij God te brengen.  



 

Paus Franciscus roept ons op om de geslotenheid van oude parochieculturen te verlaten en structuren te 

ontwikkelen ‘om te kunnen gaan naar waar we nodig zijn; waar de mensen zijn.’ Hij noemt dit de ‘pastorale 

ommekeer’, waarin we worden van een kerk die het geloof regelt, tot een kerk die het geloof doorgeeft en 

mogelijk maakt. 

 

Maria Sterre der Zee wil een open, hartelijke en gastvrije kerk zijn. De verschillende geloofsgemeenschappen 

zijn in diversiteit participerend en zichtbaar aanwezig en bieden pastorale nabijheid in de samenleving 

(pastoraat op maat). Van daaruit kunnen mensen geraakt worden om gestalte te geven aan de traditie in de 

huidige maatschappelijke context. Mensen worden nadrukkelijk uitgenodigd om actief deel te nemen, ieder 

vanuit zijn eigen achtergrond en met zijn eigen talenten. 

 

4. Noodzaak nu en later 

Het is goed om bij de start van de parochie Maria Sterre der Zee te memoreren dat deze fusie nodig is 

vanwege de landelijke trend van afname van het aantal actieve gelovigen, het beperkte aantal priesters en de 

noodzaak tot efficiënte inzet van middelen. Desalniettemin heeft het parochiebestuur besloten dat de huidige 

kerkgebouwen open blijven en dat er in iedere kerk op zondag een eucharistieviering plaatsvindt. 

 

Toch vraagt de opbouw van de parochie Maria Sterre der Zee ook om het loslaten van wat vertrouwd is. Voor 

een maximale kwaliteit van samenwerking is verbondenheid, rust en eenheid nodig. Juist als broeders en 

zusters in Christus nemen we geen oordelende, maar een luisterende houding aan en proberen we niet te 

snel iets van anderen te vinden. 

Het parochiebestuur Maria Sterre der Zee wil in deze geest op integere wijze zijn werk verrichten. Het beleid, 

het handelen en de communicatie moeten dat zichtbaar maken en het parochiebestuur wil daarop 

aanspreekbaar zijn. 

 

De demografische ontwikkeling van het katholieke landschap in Den Haag, brengt met zich mee dat de 

parochie Maria Sterre der Zee in goed contact wil staan met de zusterparochie Vier Evangelisten. Samen 

moeten zij zich bewust zijn van gewenste of noodzakelijke samenwerking, op weg naar één RK-presentie in 

Den Haag. 

 

5. Beleidsspeerpunten 2015/2016 parochiebestuur Maria Sterre der Zee 

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 

 

6. Portefeuilles 

Binnen het parochiebestuur zijn portefeuilles toebedeeld. De portefeuillehouders zijn op de volgende wijze 

(niet limitatief) verantwoordelijk voor het realiseren van de speerpunten. Waar nodig of gewenst kunnen 

door het bestuur adviescommissie worden opgericht met experts en/of vertegenwoordigers van de 

geloofsgemeenschappen. 

 

Drs. A.L. Langerhuizen (Dolf) – pastoor – voorzitter  

1. Contactpersoon naar en voorzitter van het pastoraal team en verantwoordelijk voor professionaliteit en 

spiritualiteit van de leden van het pastoraal team 

2. Contactpersoon naar pastoraatgroepen 

3. Organiseren van regelmatige ontmoetingen tussen parochiebestuur en pastoraal team (collectief en per 

portefeuille) 

4. Organiseren van maximale bereikbaarheid pastoraal team 

5. Toedeling en evaluatie van werkruimten leden pastoraal team 

6. Ontwikkelen van visie op het kerkgebouw als gewijd huis van God 

 

Drs. M.D.A.M. Timmerman (Max) – vicevoorzitter – gemachtigd tot vertegenwoordiging 

1. Contactpersoon naar beheercommissies 

2. Contactpersoon naar bisdom 

3. Werving en selectie leden parochiebestuur 

4. Opstellen en bewaken van rooster van aftreden 

5. Toezien op vervulling van de bestuurlijke portefeuilles 

6. Verantwoordelijk voor organisatiemodel 

7. Verantwoordelijk voor continuïteit van parochiebestuur 

8. Gesprekspartner voor parochie Vier Evangelisten 

9. Beleidsontwikkeling en criteria voor toetsing van ‘vitale geloofsgemeenschappen’ 

 

J.H.M. Happel (Joost) – secretaris – gemachtigd tot vertegenwoordiging 

1. Leidinggevende van het hoofd parochiesecretariaat 

2. Verantwoordelijk voor jaarverslag, administratie en archief 

3. Verzorgen vergaderingen en verslaglegging 

4. Ontwikkelen, implementeren en bewaken van huisstijl Maria Sterre der Zee 

5. Beheer IT en telecom 

6. Communicatie (Bestuursbrief, website, parochieblad Stella Maris, pastoraal communiqué en 

‘smoelenboek’) 

7. Verantwoordelijk voor Navision ledenadministratie 

8. Aanvragen van bisschoppelijke machtigingen 

9. Registratie en analyse van tellingen misbezoek 



 

H.C.P.J.  van Ruijven (Henk) – penningmeester 

1. Opstellen van parochiële begroting, als de concretisering van het beleid van Maria Sterre der Zee 

2. Opstellen van de parochiële rekening en verantwoording (jaarrekening) 

3. Toezien op de begrotingen en verantwoordingen van de geloofsgemeenschappen 

4. Leidinggevende van het betaalcentrum en beheer bankrekeningen 

5. Organiseren van de jaarlijkse actie Kerkbalans 

6. Invulling geven aan de planning- en controlcyclus in de jaaragenda en aanleveren van kwartaalrapportages 

voor de agenda van het parochiebestuur 

7. Voorzitter van de adviescommissie beleggingen 

8. Harmoniseren en kostenbesparing van alle voorkomende lokale regelingen op het gebied van 

administratie, financiën, inkoop, aanbesteding en verzekeringen 

9. Verantwoordelijk voor Navision financiële administratie 

10. Contractbeheer leveranciers en dienstverleners 

 

Mw. E.C.M. Olgers-van Schie (Lore) – kerk en samenleving 

1. Bestuurlijk aanspreekpunt voor pastoraatgroepen 

2. Beleidsontwikkeling van en uitvoering geven aan een toegankelijk systeem van ziekenbezoek 

3. Contactpersoon voor de PCI’s (fuserend per 2016) 

4. Contactpersoon voor het maandelijks Vredesplein van de Haagse Gemeenschap van Kerken 

5. Beleid voor en samenhang van werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) 

 

Dr. T.C.A.M. van Woerkom (Theo) – medewerkers en vrijwilligers 

1. Invulling geven aan het werkgeverschap voor de niet-pastorale beroepskrachten 

2. Verantwoordelijk voor beheer van personeelsdossiers en overzicht van contracten en afspraken 

3. Opstellen en uitvoeren van personeelsbeleid 

4. Opstellen, uitvoeren en bewaken van systematiek van functioneringsgesprekken 

5. Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid 

6. Scholing en training voor medewerkers en vrijwilligers 

7. Opstellen van en bewaken van follow up protocol ziekteverzuim 

 

J.M. Bosch van Drakenstein (Jean Marie) – PR en evenementen 

1. Organiseren van periodieke evenementen en activiteiten (jaarlijkse parochiedag bij gelegenheid van 

patroonsfeest 10 oktober) 

2. Organiseren van incidentele evenementen en activiteiten 

3. Opstellen en harmoniseren van jaaragenda van evenementen en activiteiten in de 

geloofsgemeenschappen (productie van boekje met jaarprogramma) 

4. Initiëren en verzorgen van externe publiciteit 

5. Opzetten van sponsoracties en fondsenwerving 

6. Inventarisatie en registratie van niet-liturgisch gebruik gebouwen 

7. RK-presentie borgen in redactie ‘Kerk in Den Haag’ 

 

Vacature – gebouwen 

1. Bestuurlijk verantwoordelijk eigenaar van het vastgoed 

2. Bestuurlijk verantwoordelijk voor exploitatie van (delen van) gebouwen 

3. Ontwikkelen van visie en beleid op toekomst van de gebouwen 

4. Opdrachtgever aan (vrijwillige) adviseurs binnen bestuurlijke kaders 

5. Periodiek inventariseren van de status van het vastgoed 



 

6. Ontwikkelen en beheren van veiligheids- en calamiteitenplan 

7. Verantwoordelijk voor lopende en nieuwe BRIM-aanvragen en afhandeling subsidies 

8. Contactpersoon voor het bouwbureau van het bisdom 

 

A.C.M. van der Sluijs (Dolf) – projecten 

1. Projectmatige ondersteuning portefeuille gebouwen en financiën 

2. Verantwoordelijk voor beheer roerende goederen, zoals religieus erfgoed en kunstverzamelingen 

3. Contactpersoon voor parochiële bedevaarten 

 
Het bestuur wordt ondersteund door een professionele kracht: 
Mw. T.B.M.J. van der Lubbe-Neervoort MSc (Teresa) – hoofd parochiesecretariaat 
1. Ondersteuning parochiebestuur en pastoraal team 

2. Leiding geven aan medewerkers lokale secretariaten en parochiesecretariaat 

3. Stroomlijnen werkprocessen op het secretariaat 

4. Uitvoerende taken op het gebied van planning activiteiten parochie 

 

6. Organisatiestructuur 
Het parochiebestuur is er voor de hele parochie en streeft er naar een afspiegeling te zijn van alle 

geloofsgemeenschappen. Het parochiebestuur wil ondersteunend en dienstbaar zijn aan de 

geloofsgemeenschappen, als pijlers van de parochie. Onderstaand organogram geeft de structuur weer, 

waarin parochiebestuur, beheercommissies en pastoraatsgroepen nauw samen werken, met ieder hun eigen 

verantwoordelijkheden. 

 
7. Reglement Beheercommissie 
Het Reglement Beheercommissie is het kader voor de relatie tussen bestuur en beheercommissies. Dit 
document is vastgesteld door het parochiebestuur op 9 maart 2015. 


