
 

 

 

 

 

Een van de nog openstaande onderwerpen na de fusie 
is het in kaart brengen van aan de parochie gelieerde 
stichtingen. Het gaat om zgn. vriendenstichtingen of 
stichtingen met een specifiek doel op het gebied van 
cultuur of kerkgebouwen. Deze stichtingen – met vaak 
een lange traditie en geschiedenis – leveren belangrijke 
bijdragen aan de voormalige zelfstandige parochies en 
aan de huidige geloofsgemeenschappen. Sommige van 
die stichtingen zijn kerkelijke stichtingen en hebben 
bisschoppelijke goedkeuring ontvangen. Er zijn ook 
stichtingen met een statutaire verbinding met de 
parochie. Het parochiebestuur wil nu in kaart brengen 
welke stichtingen er zijn, met welke doelstellingen, 
bestuurlijke samenstelling en bestaande en 
toekomstige samenwerking. In de komende periode 
worden belanghebbenden benaderd met een verzoek 
om informatie. 
 

 

 

 

 

 

In het beleidsplan van de parochie is de ambitie 
beschreven om tot vitale geloofsgemeenschappen te 
komen. Om vitaliteit te meten, wordt in eerste 
instantie natuurlijk gedacht aan harde cijfers, zoals 
aantallen kerkgangers en opbrengsten van kerkbalans. 
Maar het parochiebestuur wil op een bredere manier  
naar vitaliteit kijken. Hoe meet je andere aspecten van 
vitaliteit van onze parochie en 
geloofsgemeenschappen, zoals inspiratie en 
geloofsvorming? Een werkgroep uit het 
parochiebestuur heeft een eerste opzet gemaakt voor 
een zgn. thermometer om deze vitaliteit te meten.  
Het pastoraal team en het parochiebestuur heeft aan 
de hand van deze notitie een beleidsochtend over 
vitaliteit gepland op 1 juli 2016. 

 

Diaken Ronald van Berkel is portefeuillehouder vanuit 
het pastoraal team voor de 
migrantengemeenschappen. Hij heeft verzocht om 
vanuit het parochiebestuur iemand te benoemen om 
mee te denken over het beleid voor de 
migrantengemeenschappen. Het parochiebestuur 
heeft in de afgelopen weken eerst de gemeenschappen 
zelf verzocht om mogelijke kandidaten voor te dragen. 
Dit heeft echter niet tot resultaat geleid. Daarom heeft 
het parochiebestuur nu zelf een keuze gemaakt om 
deze rol in te vullen. Namens het parochiebestuur zal 
vanaf heden bestuurslid Harry Vrins als 
portefeuillehouder optreden. 
 

Troost en inspiratie! 

 
 
De H. Augustinus vraagt in een gebed om een sterk 
geloof. Een geloof dat troost en inspireert. Een geloof 
dat tegen een stootje kan. Deze kerkvader vraagt dat 
niet alleen voor zichzelf, maar voor ons allen. Ik wens u 
toe dat wij ons hierdoor laten inspireren. Juist in dit jaar 
van barmhartigheid kunnen onze 
geloofsgemeenschappen zich laten zien als troost en 
inspiratie biedend. Zo bouw je een vitale parochie op.  
Het parochiebestuur heeft op 1 juli een beleidsochtend 
gepland met het pastoraal team om invulling te geven 
aan criteria voor een vitale parochie. Dat willen we toch 
zijn!? We kijken vooruit naar een inspirerende 
samenkomst. 
 
 

 



 

Nu de website operationeel is, is er zowel vanuit het 
parochiebestuur als vanuit de webredacteuren de 
wens geuit om een aantal spelregels op te stellen. 
Daartoe is een concept redactiestatuut opgesteld. 
Hierin zijn de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van het parochiebestuur, de 
webredactie en de lokale webredacteuren vastgelegd. 
De webredacteuren hebben constructief meegedacht 
over het concept. Dat is inmiddels aangepast en de 
definitieve versie is door het parochiebestuur 
vastgesteld. Een dergelijk statuut is er ook voor de 
redactie van ons parochieblad Stella Maris. Uiteraard 
zijn dergelijke statuten niet bedoeld om te 
bureaucratiseren, maar om hanteerbare spelregels te 
hebben, vooral op momenten dat er onduidelijkheid of 
onenigheid zou kunnen ontstaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parochiebestuur heeft de hoofdlijnen bepaald voor 
verhuur en beschikbaarstelling van kerkgebouwen 
voor concerten en bijeenkomsten. Binnen deze 
bestuurlijke hoofdlijnen krijgen de beheercommissies 
de verantwoordelijkheid om de verhuur en 
beschikbaarstelling in de praktijk te organiseren. Zo 
kunnen de kerken verder zichtbaar en toegankelijk zijn, 
juist ook voor mensen die normaal gesproken niet in de 
kerken komen. Het sacrale karakter van het 
kerkgebouw en het liturgisch rooster mogen hierdoor 
niet in het geding komen. De conceptnotitie wordt ter 
advisering aan de beheercommissies voorgelegd.

 

Bestuurssecretaris Joost Happel en  

hoofd parochiesecretariaat Teresa van der Lubbe. 

Contactadres: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 


