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Dit conceptbeleidsplan 2018-2021 “Eendrachtig verder”, bestaat uit vier hoofdstukken.
Hoofdstuk I “Evaluatie” blikt terug op het pastorale beleidsplan 2013-2016 en evalueert de resultaten ervan.
Duidelijk is dat de jaren 2014-2016 vooral gekenmerkt werden door opbouw van de nieuwe parochie. Gezocht
werd naar een organisatievorm waarin de leden van het pastoraal team optimaal contact konden houden met
de geloofsgemeenschappen. Dit bleek een moeizamer proces dan gedacht. Enerzijds was men niet voorbereid
op het feit dat de schaalvergroting en het werken in een groter teamverband een geheel nieuwe manier van
werken inhield. Daarnaast, of mede daardoor, werd onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis en kunde uit
de periode van voor de fusie van ieder afzonderlijk teamlid. Mede als gevolg daarvan kon men op pastoraal
gebied niet alles realiseren van wat wel was voorgenomen. De vele nieuwe ervaringen leidden tot de beslissing
om gezamenlijk met het parochiebestuur het beleidsplan te herijken en een nieuw plan te schrijven:
beleidsplan 2018-2021.
Hoofdstuk II “Missie, visie, thema’s” beschrijft vanuit welke achtergrond de parochie wil werken en bestaan.
Waar geloven wij in, waar hopen wij op, waar willen wij antwoord op geven? Welke organisatie is daartoe
nodig? Die vragen worden in vier thema’s: geloof, toekomst, eendrachtig als lichaam en zichtbaar/present in
Den Haag nader uitgewerkt. De thema’s hangen nauw met elkaar samen en weerspiegelen de geestelijke,
organisatorische en sociale dimensies van de parochie.
Hoofdstuk III “Opzet voor uitvoering” beschrijft een opzet voor de uitvoering van deze thema’s. Het hoofdstuk
bestaat uit drie paragrafen.
In de eerste paragraaf worden de thema’s in onderwerpen uitgesplitst en naar de praktijk toe vertaald. De
onderwerpen worden vervolgens voorzien van een aantal actiepunten.
In de tweede paragraaf wordt stilgestaan bij het feit dat weliswaar van pastoraal team en parochiebestuur
initiatieven worden verwacht, maar dat het beleidsplan uitdrukkelijk ruimte geeft voor initiatieven van de
geloofsgemeenschappen zelf. Het beleidsplan is iets van de gehele parochie en moet dus omarmd en gedragen
worden door alle geloofsgemeenschappen. Daarom wordt het beleidsplan besproken met de
geloofsgemeenschappen opdat het daar concreet invulling kan krijgen. De samengevoegde uitkomsten van
deze besprekingen worden als supplement aan het beleidsplan toegevoegd.
Om e.e.a. in goede banen te leiden en ook met het oog op het vervolg, beveelt het conceptbeleidsplan de
komst van een projectondersteuner aan. Deze projectondersteuner is het onderwerp van de derde paragraaf.
Hoofdstuk IV “Financiële consequenties” behandelt het aanwenden van gelden, nodig om het beleidsplan te
financieren, welke dilemma’ s daarbij spelen en welke stappen ondernomen moeten worden voor evaluatie
van wat al dan niet bereikt wordt.
In hoofdstuk V “Stappenplan” komen de zes stappen aan de orde om van acceptatie tot uitvoering te komen.
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Het vorige pastorale beleidsplan 2013-2016 is opgesteld in aanloop naar de fusie toe. De omstandigheden, met
name rondom kerkgebouwen, waren toen anders dan nu, na ruim 2 jaar. Een evaluatie op basis van participatie
en kwaliteit heeft niet plaats gevonden.
Terugblikkend, heeft het veel tijd gekost om op alle locaties pastoraatgroepen te formeren. Er is gezocht naar
een goede balans tussen afstand en nabijheid, tussen samen en zelfstandig. In het begin verliep het contact via
de pastoor, daarna via een aantal teamleden. Uiteindelijk is besloten om per geloofsgemeenschap twee
‘pastoraal aanspreekbaren’ aan te stellen. Alle pastoraatgroepen zijn sterk afhankelijk van input uit het
pastoraal team. De hoop is dat met het toebedelen van pastoraal aanspreekbaren hier vooruitgang geboekt
gaat worden.
Ook op andere gebieden is gezocht naar evenwicht. Wat betreft de sacramentenbediening is dit grotendeels
gelukt. Wel is er behoefte aan meer vrijwilligers voor zowel logistieke als inhoudelijke ondersteuning bij o.a.
sacramentencatechese. Een ander punt van zorg is de intensivering van de relatie met de diaconale projecten
in de parochie.
Het pastoraal team heeft in de periode van het beleidsplan 2013-2016 bemerkt zelf ook nog niet op het
gewenste niveau te functioneren. Tijdens de teamdagen in 2016 is er daarom kritisch gekeken naar de manier
van werken en is een aantal afspraken gemaakt. Dit heeft weliswaar een aantal verbeteringen gebracht, het
handhaven ervan blijft echter een uitdaging.
Een aantal prioriteiten is onvoldoende uit de verf gekomen.
 Er is onvoldoende contact met jeugd en jonge gezinnen waardoor, m.u.v. sacramentenvoorbereiding,
het aanbod van pastorale activiteiten niet wordt opgepakt. Het probleem hierbij is dat het pastoraal
team de mogelijkheden ontbeert om een plan te doen landen bij deze doelgroep.
 De relatie met de culturele gemeenschappen, en het in kaart brengen van de status van de
verschillende gemeenschappen, heeft door ziekte van portefeuillehouders weinig aandacht gekregen.
Dit werkveld is ook niet zelden complex en vraagt dan ook de nodige studie.
 De gemeenschapsopbouw, het versterken van de lokale geloofsgemeenschappen, heeft niet overal de
gewenste resultaten opgeleverd in zelfdragend vermogen.
Deze tekortkomingen kunnen grotendeels verklaard worden door het ontbreken van tijd en capaciteit om op
deze terreinen een visie te ontwikkelen. Vooral wat betreft bijzondere vieringen, zoals gezinsvieringen, jeugd
en jonge gezinnen, de toerusting van vrijwilligers en de zichtbaarheid van de parochie bij oecumenische
activiteiten is er behoefte aan een duidelijke visie. Wanneer die ontwikkeld wordt, kan er actief gewerkt
worden aan verbetering.
In de 2e helft van 2016 besloten pastoraal team en parochiebestuur nader in gesprek te gaan met de
geloofsgemeenschappen om expliciet van hen te horen hoe de ontwikkelingen na de fusie verlopen zijn. Wat
gaat goed en waar is verbetering mogelijk? Een delegatie heeft daartoe eind 2016 met de beheercommissies
en pastoraatgroepen van alle geloofsgemeenschappen gesproken. In februari 2017 hebben pastoraal team en
parochiebestuur de resultaten van deze gesprekken op een beleidsochtend doorgenomen en zich bezonnen op
de ideale uitkomst van deze gesprekken:
1. Eigen identiteit: Geloofsgemeenschappen gunnen elkaar een eigen identiteit;
2. Solidariteit naar elkaar: Geloofsgemeenschappen zijn solidair met elkaar en hebben oog voor elkaar;
3. Zichtbaar in samenleving: Geloofsgemeenschappen vormen samen één RK geluid in Den Haag.
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Het parochiebestuur en pastoraal team hebben naar aanleiding van de resultaten een werkgroep ingesteld om
de uitkomsten van de beleidsochtend te verwerken in een nieuw parochieel pastoraal beleidsplan. In het
beleidsplan 2018-2021 “Eendrachtig verder” komen de aandachtsgebieden die in het vorige plan onvoldoende
ontwikkeld zijn weer terug. Dit geldt in het bijzonder voor het aandachtsgebied ‘Jeugd en jongeren’. Zij zijn
immers de basis voor de toekomst. De gebieden ‘Gemeenschapsopbouw’ en ‘Toerusting van vrijwilligers’
krijgen ook hernieuwde prioriteit, want alleen als eendrachtig lichaam kan de parochie goed functioneren.
Tenslotte besteedt het nieuwe beleidsplan aandacht aan de ‘Zichtbaarheid van de parochie in Den Haag’. En dit
alles vanuit de basis, de bron, ons geloof.
In de parochie is het pastoraal team verantwoordelijk voor de pastorale zorg. Het parochiebestuur heeft hier
een faciliterende en ondersteunende rol bij. Vanuit deze gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid staan zij
voor de presentatie van dit beleidsplan.

“De wijze waarop de kerk aanwezig is, moet passen bij hoe God nabij is.”
Over die nabijheid van God schreef de Joodse filosoof Marc-Alain Ouaknin:
“God is de naam van iemand die duizenden namen heeft. Hij heet stilte, dageraad, iemand, seringen, en ontelbaar
andere namen. Het is onmogelijk om ze allemaal te noemen, een leven zou niet volstaan en het is om sneller te
gaan dat men een naam als deze heeft uitgevonden, God, een naam om alle namen te zeggen, een naam om
iemand te noemen die overal is.”

Deze geheimvolle en fascinerende aanwezigheid van God in vele vormen wordt weerspiegeld door de wijze
waarop wij als parochie onze actieve aanwezigheid in de parochie en de stad vorm willen geven.
De parochie brengt God niet, wij belichten enkel dat God er al is. Het is de taak van de parochie om daar teken
en voorbeeld van te zijn. Om God ervaarbaar te maken voor de mensen die zoeken.

De missie van de parochie Maria Sterre der Zee is om mensen te helpen de nabijheid van God te ontdekken en
te ervaren. Dat is geen geringe taak. Het is dan ook niet een taak van alleen het pastoraal team.
Parochiebestuur, assistenten (m.n. Broeders van St. Jan en de leden van HIRCOS) en vrijwilligers hebben hier
allen een onmisbare rol in.
Het pastoraal team richt zich, vanuit de wijding en zending van haar leden, op de pastorale taken die aan hen
zijn toevertrouwd. De vrijwilligers zijn, naast verlengstuk hiervan, tevens input voor het pastoraal team. Vanuit
eenzelfde geloof en inspiratie werken zij mee aan de pastorale taak van de parochie. Ieder draagt bij met
zijn/haar eigen unieke talenten en competenties. Dus net zoals het menselijk lichaam, is de parochie met
pastoraal team, parochiebestuur, vrijwilligers, kerkgangers en alle zoekenden en bezoekers één geheel.
Samen zijn en dragen wij de parochie, overeenkomstig en in het licht van wat de apostel Paulus schreef:
Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken
tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. […] God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan
het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de ledematen eendrachtig voor
elkaar zouden zorgen. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam. (1 Kor.
12: 12, 24, 25 en 27).
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Door middel van vier thema’s willen het pastoraal team en parochiebestuur deze visie en missie nu verder
uitvouwen en vorm geven:
1. Geloof
2. Toekomst
3. Eendrachtig als lichaam
4. Zichtbaar/present in Den Haag
Deze thema’s hangen nauw met elkaar samen en verwijzen naar elkaar.
1. Geloof
Het geloof vormt de grondslag van ons leven. Geloven betekent op weg durven gaan zonder schoenen. Zich
ontdoen van wat knelt. De moed hebben om te vertrouwen, om los te laten. Eerbied hebben voor de
schepping en het leven. De vraag stellen: wie is God en wat betekent het in Hem te geloven? Dat zijn moeilijke
vragen en stappen. Gelovig in het leven staan is een leerproces, een leven lang.
De bron van inspiratie en bemoediging om te geloven is het
leven van Jezus Christus en de verhalen van en over Hem.
Maar ook uit de omgang met elkaar, binnen en buiten de
parochie, putten wij motivatie om te geloven. De parochie
leert ons het geloof vorm te geven en uit te dragen.
Geloofsverdieping, catechese, pastorale zorg en liturgie
helpen ons daarbij. Zij verdiepen ons geloof en houden de
geschiedenis en traditie van de RK Kerk levend. Zij inspireren
ons tot dienstbaarheid (diaconie). Enthousiasme over het
eigen geloven en de eigen traditie zijn ook voorwaarden om
aanstekelijk te kunnen zijn voor anderen.

De parochie is onderdeel van de Rooms
Katholieke wereldkerk die rijk is aan een veelheid
aan ervaringen, verwoordingen en belevingen
van het geloof. Op plaatselijk niveau zien we
deze verscheidenheid terug binnen onze eigen
parochie en in onze geloofsgemeenschappen.
Voor de pluriforme Haagse samenleving is deze
verscheidenheid tevens een getuigenis van
verbondenheid die we ondanks de verschillen
willen verdiepen en versterken, voor elkaar en
dienstbaar aan de samenleving.

2. Toekomst
Wij leven in een geseculariseerde maatschappij. Bij velen is de kennis over het geloof en de Christelijke cultuur
en traditie volkomen verdwenen. Anderen hechten vooral aan het behoud van vertrouwde tradities en
vormen, maar zijn niet bereid of in staat daar in het dagelijkse leven inhoud aan te geven. Toch biedt dit proces
van secularisering, dat uiteindelijk ook ten grondslag heeft gelegen aan de vorming van onze parochie, kansen
om op nieuwe wijzen en met nieuwe mensen over God te spreken en vanuit dat spreken tot nieuw handelen,
tot nieuwe vormen te komen. Dat gaat echter beslist niet vanzelf en vraagt om een bereidheid van Kerk en
gelovigen om, zoals paus Johannes XXIII en het tweede Vaticaanse concilie verwoordden: ‘de tekenen van de
tijd te willen onderzoeken’.
Prof. E. Borgman heeft ons tijdens de studiedag op 9 april 2016 laten zien dat het spreken over God nog steeds
actueel is en tegemoet komt aan een grote behoefte van mensen. Deze situatie nodigt ons uit om in de geest
van Vaticanum II met twee benen op de grond de boodschap van Christus uit te dragen. Zij inspireert ons om
bezig te zijn met de waarden van de parochie ten behoeve van de toekomst en de jongere generatie in de
samenleving, in het bijzonder in Den Haag. Zij vraagt ons, ons verre te houden van details en achterhoede
discussies die vaak eerder leiden tot scheiden dan verbinden.
Werken met jonge mensen (jeugd, jongeren en jonge gezinnen) is dan ook werken vanuit hoop; is hen
aanspreken op hun geloofsantenne door hen in aanraking te brengen met die aspecten van de Bijbelse
verhalen en de christelijke traditie, die als concrete wegwijzers kunnen dienen.
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3. Eendrachtig als lichaam
Een parochie moet, zoals in de vergelijking in 1 Korintiërs 12, zijn als het lichaam van Christus met vele
ledematen die eendrachtig voor elkaar zorgen. Geloofsgemeenschappen maken elk op hun eigen manier deel
uit van de parochie.
Als samenhangende delen is het belangrijk bekend te raken met de “kleur” van andere geloofsgemeenschappen. In onze parochie bestaat een grote diversiteit in geloofsbeleving en culturen. Van daaruit kunnen we juist
zoeken naar samenwerking en onderlinge versterking. Krachten van elkaar benoemen betekent tevens oog
hebben voor elkaars kwetsbare kanten. Geloofsgemeenschappen zijn solidair met elkaar en respecteren en
waarderen elkaars verschillen. Zij vangen elkaar op waar problemen zijn. Het kan niet genoeg benadrukt
worden: iedere geloofsgemeenschap en gelovige wordt uitgenodigd om de kracht en de originaliteit van de
eigen geloofsbeleving in te brengen als opbouw aan het geheel van onze parochie.
Nauw daaraan verbonden is dat in iedere geloofsgemeenschap leden zich de vraag moeten stellen: wat willen
en kunnen we met elkaar dragen en organiseren, waartoe zijn wij bereid? Daar waar mensen enthousiast zijn,
kan een geloofsgemeenschap tot bloei komen. Waar dat niet lukt, zal ook hulp van buiten nauwelijks uitkomst
brengen. Het draagvermogen van geloofsgemeenschappen wordt dus een cruciaal criterium voor de toekomst.
Daar waar het draagvermogen onvoldoende wordt, is het raadzaam met een andere pastoraatgroep c.q.
beheercommissie te zoeken naar samenwerking of eventueel ermee samen te gaan. De organisatie moet
daarom niet statisch zijn, maar bereid zijn zich aan te passen, zich te vernieuwen, naar gelang wij verder met
elkaar op weg zijn. Dat is vitaliteit en voert uiteindelijk naar een parochie als een lichaam van Christus waarin
alle ‘ledematen’ zich in hun taak ondersteund weten en hun onderlinge samenhang als inspirerend ervaren.
Met betrekking tot het bovenstaande is het de taak van pastoraal team en parochiebestuur de
geloofsgemeenschappen te stimuleren en in hen te investeren waar nodig en mogelijk is. Inhoudelijk
respectievelijk faciliterend dienen zij bereikbaar en aanwezig te zijn voor pastoraatsgroepen,
beheercommissies, overige vrijwilligers en parochianen.
4. Zichtbaar/Present in Den Haag
De parochie wil zijn waar de mensen zijn. Zowel in communicatie, daden als in geloof. Zichtbaarheid van de
parochie, in de media en in de (opengestelde) kerkgebouwen. Hierbij wordt ook gezocht naar nieuwe manieren
om in de Haagse samenleving zichtbaar en aanwezig te zijn. Dit wordt geconcretiseerd in online presentie en,
samen met de Parochiële Caritas Instelling (PCI), in de ontwikkeling van diaconale activiteiten in de parochie,
participatie aan projecten in de stad, ook aan die van oecumenische en interreligieuze aard en samenwerking
met de gemeente Den Haag.
Bovenstaande thema’s laten een beweging van binnen naar buiten zien,
maar ook omgekeerd, een beweging van buiten naar binnen. Het begint bij
het geloof van waaruit we elkaar ontmoeten en naar buiten treden. De
presentie in Den Haag is echter niet alleen uitkomst van ons geloof, maar
kan op zijn beurt ook weer het geloof versterken. Deze dynamiek is
belangrijk voor het vormgeven van onze visie op de parochie. Het geloof
raakt op deze wijze ook niet naar binnen gekeerd of statisch, maar komt en
blijft in beweging en zoekt zich van meet af aan een weg en een organisatie
die passen bij zijn ontwikkeling.
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1. Geloof
Het thema geloof bestaat uit drie onderwerpen: pastorale zorg, kwaliteit van liturgie en geloofsverdieping.
Pastorale zorg is een kerntaak binnen de parochie en verdient daarom de grootst mogelijke aandacht van
iedereen binnen de parochie, in het bijzonder het pastorale team en parochiebestuur. Vanuit het pastoraal
team komt de melding dat de leden er te weinig aan toe komen om deze zorg te verlenen. Het probleem heeft
meerdere kanten:
o Werkwijze
o Zorg om te voldoen aan gewenst niveau van capaciteit en kwaliteit
o Taakverdeling tussen pastoraal team en geloofsgemeenschappen, i.c. pastoraatgroepen, waarbij teveel
verwacht wordt van het pastoraal team, terwijl dat, gezien de huidige tijd, geen realistische houding meer
is.
Ten behoeve van een effectieve oplossing, worden de volgende acties ondernomen:
 Analyse met verbeterplan over werkwijze en kwaliteit binnen het pastoraal team. Inbrengen van een coach
is wenselijk;
 Uitgebreidere samenwerking met de Broeders van St. Jan (o.a. opbouw van een spiritueel centrum,
ondersteuning liturgie en hulp bij jeugdcatechese);
 Evaluatie bijdrage van pastoraatgroepen aan de pastorale zorg (zie ook bij speerpunt 3: Eendrachtig als
lichaam).
De liturgie als verdiepings- en ontmoetingsmoment heeft een centrale plaats in de parochie. Evenals het
pastoraat is liturgie een kerntaak die vraagt om aandacht en bereidheid tot investeren in mensen en middelen.
De liturgische activiteiten in de parochie zijn het publieke gezicht van de kerk, dat vraagt om een adequate
kwaliteit en uitstraling.
Niet zelden is voor mensen die de parochiekerken bezoeken onduidelijk waar de liturgie voor dient, hoe die
opgebouwd is, wat de betekenis is van bepaalde voorwerpen, handelingen en gebruiken. Dit doet zich vooral
voor tijdens hoogtepunten van het kerkelijk jaar, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar ook bij
huwelijksvieringen of uitvaarten.
Hierbij is een belangrijke en doorslaggevende taak weggelegd bij de voorganger om de mensen die een
liturgieviering bijwonen zo goed mogelijk de betekenis en de kracht van deze viering te laten ervaren en hen
met elkaar te verbinden.
 Er wordt daarom een “liturgie vademecum voor bezoekers” opgesteld met uitleg over liturgische
voorwerpen en handelingen. (ook in kader van gastvrijheid en toegankelijkheid liturgie).
 Er wordt daarom gewerkt aan een training in algemene presentatie en liturgisch voorgaan voor de leden
van het pastoraal team (en op verzoek voor assistenten die regelmatig voorgaan).
De behoefte aan geloofsverdieping is van alle tijden. Niettemin doet zich, in een tijd waarin velen zich van de
Kerk afkeren en waarin het voor anderen moeilijk is “de tekenen van de tijd te verstaan” de behoefte eraan
meer voelen. Het is daarom van groot belang dat er een ruim aanbod is aan catechese, lezingen en nascholing.
 Het aanbod voor geloofsverdieping voor zowel jeugd als volwassenen wordt opgezet rondom een centrale
gedachte (jaarthema’s).
 Een spiritueel centrum voor de parochie wordt (her)opgericht i.s.m. Broeders van St. Jan (zie ook pastorale
zorg) met speciale aandacht voor vorming (catechese en geloofsverdieping).
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2. Toekomst
De jeugd heeft de toekomst. De jeugd is de toekomst. Een inspirerend aanbod voor kinderen, scholen en jonge
ouders is noodzakelijk. Met ouders en scholen willen we in contact treden om te kijken welke vragen er bij
jongeren en hun ouders en familie liggen (juist vanuit de jeugd kunnen we leren “de tekenen van de tijd te
verstaan”).
Is het geloof nog leitmotiv? Speelt het een rol in het dagelijks leven? Van belang is ouders en scholen in deze
ontmoeting een rol te geven en hun mee verantwoordelijk te maken. Een aanbod gericht op het gezin als
geheel (familiecatechese) is daarbij ook van cruciaal belang. Online presentie kan hierbij helpen o.a. door het
maken van een kerk app.
Ontmoeting en ontspannen verdieping zijn sleutelwoorden voor een te ontwikkelen jongerenplatform in de
parochie. Zo’n platform staat open voor allen die nieuwsgierig zijn hier meer van te horen en te leren.
 Er wordt een inspirerend aanbod ontwikkeld speciaal voor kinderen, scholen en jonge ouders
(familiecatechese).
 Er wordt een parochiebreed jongerenplatform opgericht.
 Een kerk-app wordt ontwikkeld, aantrekkelijk voor jeugd, met verdieping, informatie en aankondigingen.
Bij al deze initiatieven wordt samenwerking gezocht met andere RK organisatie die tevens actief zijn met jeugd
en jongeren. Denk dan met name aan de Blauwe Zusters en de Broeders van St. Jan.
3. Eendrachtig als lichaam
Aan alle pastoraatgroepen zijn nu twee pastorale beroepskrachten als pastoraal aanspreekbaren toebedeeld.
Ook het parochiebestuur investeert in nabijheid door als geheel alle geloofsgemeenschappen te bezoeken voor
een gezamenlijke viering en gesprek.
 Zowel het initiatief van pastorale als bestuurlijke nabijheid krijgen een vervolg in 2018/2019.
 Jaarlijks wordt in oktober een parochiedag georganiseerd voor alle parochianen . Tijdens deze dag
presenteren alle geloofsgemeenschappen zichzelf: wat is onze “kleur”, wat maakt ons ‘ons’? Tevens
worden activiteiten georganiseerd waarin men elkaar op een andere manier leert kennen.
De eerste termijn voor pastoraatgroepen en beheercommissies loopt in 2018 af. Nog steeds zijn er
pastoraatgroepen en beheercommissies waar voldoende bemensing een probleem is. Ook bestaan er vragen
over en is er de wens voor (her)formulering van werkwijze, taken en bevoegdheden. In de nabije toekomst zal
steeds meer een beroep gedaan worden op de eigen inzet, kwaliteit en activiteiten. De geloofsgemeenschappen moeten daarom in toenemende mate zelf in staat zijn de pastorale en beheersmatige taken op te pakken.
 Pastoraatgroepen en beheercommissies denken na over hun eigen functioneren en over vragen als: ‘waar
hebben we elkaar nodig?’ en ‘waar kunnen we elkaar helpen?’ Dat laatste kan consequenties hebben voor
de organisatie doordat men beseft dat samenwerking of samengaan met een andere pastoraatgroep of
beheercommissie nuttig is. Daartoe wordt een werkdag georganiseerd.
4. Zichtbaar/present in Den Haag
Daar waar de mensen zijn, wil de parochie op een aantal manieren bij de samenleving betrokken zijn: verlenen
van financiële steun, geven van personele ondersteuning of inhoudelijke betrokkenheid.
Van oudsher bestaan er in de parochie de goed georganiseerde diaconale activiteiten, die zich uitstrekken tot
zorg en aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Deze diaconale taken zijn een speerpunt van onze parochie. De
activiteiten zijn te onderscheiden in:
o Vanuit de parochie
 PCI activiteiten
 MOV activiteiten
 Ouderen en ziekenbezoekgroep, samenwerking met verzorg- en verpleeghuizen
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o In samenwerking:
 hulp aan vluchtelingen en statushouders
 Aandachtscentrum
 MOC o.a. in samenwerking met Hircos in Schilderswijk
Daarnaast wil de parochie ook betrokken zijn bij de Haagse samenleving door zichtbaar en aanwezig te zijn via
de volgende initiatieven:
o Nauwe samenwerking met parochie Vier Evangelisten
o Haagse Gemeenschap van Kerken
o KERK in DEN HAAG
o De Zinnen
o Participatie in media (bladen, website, social media en kerk app).
o Project ‘Weg van de Kerk’
o Aanwezigheid bij manifestaties in de stad.
o Project derde geldstromen

Bovenstaande thema’s en voornemens gaan pas iets betekenen als wij ze in ons handelen opnemen en in
daden omzetten, m.a.w. als wij er zelf de belichaming van worden. De huidige organisatie van de parochie
biedt pastoraal team en parochiebestuur onvoldoende mogelijkheden om ze zelf doeltreffend ten uitvoer te
brengen. Dat is in feite ook niet de bedoeling. Immers, zoals thema 3 nadrukkelijk aangeeft, vormen pastoraal
team en parochiebestuur niet de parochie; het zijn de geloofsgemeenschappen die samen en elk op zijn eigen
manier de parochie zijn. De vraag waar het dan vervolgens om gaat is: hebben wij als geloofsgemeenschappen
het verlangen, de bereidheid en het geloof om deze thema’s te realiseren, om daarin met woord én daad te
investeren?
Op deze vraag kan alleen een adequaat antwoord gekregen worden als dit beleidsplan, alvorens het uit te
voeren, eerst doorgenomen wordt met de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen, i.c.
pastoraatgroepen en beheercommissies (al dan niet aangevuld met andere vrijwilligers). Daarbij dient een
aantal vragen aan de orde te komen, zoals: wat spreekt aan, wat niet? Wat is realiseerbaar, wat niet? Wat
heeft prioriteit, wat niet? Wat doen geloofsgemeenschappen samen, wat niet? Etc. Aldus ontstaat er een
gesprek waarin leden van pastoraatgroepen en beheercommissies en vrijwilligers hun mening over dit
beleidsplan kunnen geven, zodat het een plan van de gehele parochie wordt.

Om lijn aan te brengen in de uitvoering van de projecten en overzicht te krijgen en te houden, wordt sterk
aanbevolen een projectondersteuner aan te stellen. De rol van de projectondersteuner is belangrijk met name
daar waar er keuzes gemaakt moeten worden op welke taken en activiteiten wij ons primair willen
concentreren, welke taken waar worden ondergebracht, wie daar verantwoordelijk voor is en hoe wij e.e.a.
willen organiseren. De projectondersteuner vormt zo de noodzakelijke schakel tussen enerzijds
geloofsgemeenschappen en anderzijds pastoraal team en parochiebestuur en waarborgt op deze wijze ook dat
het beleidsplan wordt omgezet in concrete voorstellen en activiteiten.
Het is de bedoeling dat de projectondersteuner in dienst komt van het parochiebestuur. De werkzaamheden
worden verricht onder eindverantwoordelijkheid van de werkgroep beleidsplan waarin parochiebestuur en
pastoraal team vertegenwoordigd zijn. De functie loopt in principe voor de duur van dit beleidsplan.
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Het moge duidelijk zijn dat de plannen van dit beleidsplan niet uit de lopende exploitatie kunnen worden
gefinancierd. We zouden de gelden daarvoor uit het vermogen moeten onttrekken. Ook valt te denken aan de
oprichting van een speciaal fonds binnen de parochie waarin bijzondere giften (erfenissen, legaten, etc.)
opgenomen worden die uitsluitend aan bovenstaande thema’s besteed worden. De projectondersteuner wordt
dan tevens uit dit fonds gefinancierd.
Wat betreft het onttrekken van gelden aan het vermogen, valt op te merken dat dit niet zonder risico is.
Immers, niemand is goed in staat de toekomst te voorspellen en in de wereldeconomie kan zomaar van alles
gebeuren. De vraag rijst dan ook: hoe willen wij met ons vermogen omgaan? Willen wij het bijvoorbeeld zoveel
mogelijk intact laten voor ‘later’, als appeltje voor de dorst? Of willen we het ook gebruiken om er mee te
investeren in activiteiten en projecten teneinde de parochie een krachtige Schwung te geven om zich werkelijk
te ontwikkelen en uit te groeien binnen en buiten de muren en dus van meerwaarde voor parochianen en
niet-parochianen? Omdat op het welslagen van zo’n project geen garantie bestaat, vraagt het aandurven ervan
moed en ambitie en geloof. Zonder die kwaliteiten echter, vaart niemand wel.
Dat laatste neemt evenwel niet weg dat welk besluit we ook t.a.v. het omgaan met het vermogen nemen, de
volgende vragen aan de orde dienen te komen:
1. wat willen we over vier jaar bereikt hebben?
2. hoe meten we wat we na vier jaar bereikt hebben?
3. stellen we financiële randvoorwaarden, en zo ja welke?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we tijdig m.b.t. de vier thema’s parameters in kwalitatieve
en kwantitatieve zin definiëren. Door deze parameters een beginpunt en eindpunt te geven kunnen we
bekijken in welke mate ze veranderd zijn en zo evalueren of we op de goede weg zijn of niet. Of de gelden en
middelen en die we aangewend hebben verantwoord waren of niet. Vanzelfsprekend is een tussentijdse
meting nuttig, zeker als er aanwijzingen zijn dat iets niet goed gaat.

Implementatie van dit conceptbeleidsplan vraagt om de volgende stappen:
1. Instemming door parochiebestuur en pastoraal team. Het conceptbeleidsplan wordt daartoe naar alle
leden van het parochiebestuur en pastoraal team opgestuurd waarna het op een nader te bepalen datum
door parochiebestuur en pastoraal team beoordeeld wordt.
2. Indien parochiebestuur en pastoraal team met het beleidsplan hebben ingestemd, uitnodiging versturen
naar alle beheercommissies en pastoraatgroepen om hen een eerste inkijk te geven in dit beleidsplan en
het plan met hen te bespreken.
3. Terugkoppeling van de gesprekken met de geloofsgemeenschappen naar parochiebestuur en pastoraal
team, waarna, indien geboden, eventuele uitkomsten als supplement aan het beleidsplan worden
toegevoegd.
4. Opstellen functieprofiel en takenpakket projectondersteuner.
5. Besluit parochiebestuur en pastoraal team keuze aanwenden gelden en middelen.
6. Aanstellen projectondersteuner.
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