
 

 

 
Het beleidsplan 2018-2021 “Eendrachtig verder” geeft richting aan een verandering van de parochie Maria 

Sterre der Zee. Welke er veranderingen gewenst zijn, wordt in het beleidsplan duidelijk beschreven. 

Daarnaast zijn er een aantal zaken in de huidige organisatie en werkwijze  die we beschouwen als de stabiele 

basis van de parochie. Het beleidsplan beoogt niet om hierin verandering te brengen, maar mogelijk zijn 

hierin toch aanpassingen noodzakelijk gezien ontwikkelingen tijdens de uitvoering van het beleidsplan 2018-

2021. 

 

Organisatie 

De parochie heeft een parochiebestuur en een pastoraal team, elk met hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden. Het bestuur en het pastoraal team zijn op hun terreinen verantwoordelijk voor de 

gehele parochie. 

 

De parochie heeft zes geloofsgemeenschappen, te weten: 

 H. Agnes 

 H. Antonius Abt  

 H. Driekoningen 

 H. Ignatius van Loyola 

 H. Jacobus de Meerdere 

 H. Willibrord 

Elke geloofsgemeenschap heeft een pastoraatgroep en een beheercommissie die de geloofsgemeenschap 

leiden op het gebied van pastoraat (bulletin pastoraatgroepen Bisdom 2007-I) respectievelijk dagelijks 

beheer en uitvoerende zaken (zie regelement beheercommissie dd 9-3-2015 met revisie 12-6-2017). De 

geloofsgemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate bemensing van de pastoraatgroep en 

beheercommissie. Op pastoraal gebied zijn per geloofsgemeenschap twee leden van het pastoraal team 

direct aanspreekbaar. 

 

De parochie heeft een (centraal) parochiesecretariaat, locatie Neuhuyskade 97. De geloofsgemeenschappen 

hebben een eigen secretariaat; bezetting van deze secretariaten is naar behoefte en vermogen, maar 

minimaal enkele uren op twee verschillende weekdagen. 

 

Gebouwen 

De parochie heeft zeven kerken en een kapel in eigen gebruik, te weten: 

 H. Agnes 

 H. Antonius Abt 

 H. Martha 

 H. Paschalis Baylon 

 H. Jacobus de Meerdere 

 Onbevlekt Hart van Maria 

 OLV Onbevlekt Ontvangen 

 Lourdeskapel 

 

 

 



 

Pastoraat 

In de zeven kerken worden vieringen gehouden, zowel in het weekend als doordeweeks. Naast de vieringen 

in de kerken zijn er enkele vieringen en gebedsbijeenkomsten op andere locaties zoals in verzorgingshuizen. 

Het streven is het principe van het vieringenrooster te handhaven. Dit betekent dat er ca 23 doordeweekse 

vieringen zijn, en ca 13 weekendvieringen (uitgezonderd de kerkelijke feestdagen en vieringen van de 

culturele gemeenschappen). 

In de vieringen gaan de leden van het pastoraal team zoveel als mogelijk zelf voor. Waar dat niet mogelijk is 

wordt een beroep gedaan op de (vaste) assistenten. Bovendien werkt het pastoraal team samen met de 

broeders van St. Jan bij enkele pastorale activiteiten. 

 


