
Bezoek geloofsgemeenschappen

In een eerdere editie van de bestuursbrief stond al 
aangekondigd dat het parochiebestuur dit jaar aan alle 
geloofsgemeenschappen binnen onze parochie op een 
zondag een bezoek zal brengen. Afgelopen zondag was 
de eerste van deze reeks bezoeken aan de H. Willibrord. 
Het bestuur, met uitzondering van dhr. Van Ruijven, mw. 
Olgers en mw. Huisman die elders verplichtingen hadden, is 
zondag hartelijk ontvangen in de kerk en heeft na de dienst 
tijdens de koffie en lunch uitvoerig met diverse kerkgangers 
gesproken. De bestuursleden spreken van een warm en 
open onthaal door alle aanwezigen. Gesteld mag worden 
dat dit eerste bezoek zeer geslaagd is. Op zondag 12 maart 
a.s. zal het parochiebestuur de H. Antonius Abt bezoeken. 
 

Veiligheid 

Namens het parochiebestuur is het bestuurslid gebouwen, 
Alex Keijzer, aanwezig geweest bij de vicariaatsbijeenkomst 
van het bisdom. Hier werd aandacht gegeven aan veiligheid 
in de kerken en online. Het bisdom heeft bij alle parochies 
een verzoek ingediend om een aantal zaken rondom 
veiligheid, zoals bijvoorbeeld ontruimingsplannen op orde 
te brengen. Voor zover dit nog niet het geval is in onze 
parochie gaat Alex Keijzer daar de komende tijd voor zorgen.
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Het menselijke lichaam vormt met zijn vele 
ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, 
maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met 
de Christus. Wij allen [...] zijn immers in de kracht 
van een en dezelfde Geest door de doop een enkel 
lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt 
met een Geest. (1 kor. 12,13)

Ook wij zijn allemaal verschillend, precies zoals de 
apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs. 
Daarom kunnen we elkaar ook niet missen. 
Ook het parochiebestuur bestaat uit verschillende 
leden en kent een heel divers takenpakket. Zo zijn 
we deze maand bij de H. Willibrord op bezoek 
geweest, maar zijn we ook bezig met de veiligheid 
in kerkgebouwen en met de parochiedag. 

Dit is allemaal nodig om de parochie tot een goed 
functionerend geheel te maken. Een plek waarin 
we samen kunnen geloven, kunnen vieren, leren en 
dienen.

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur



WiJziging aanVangsTiJd mis h. agnes

Aan het begin van de nieuwe parochie heeft  het pastoraal 
team zich gebogen over het liturgisch rooster. Om alles 
te laten passen, hebben ze toen een aantal misti jden 
aangepast. In 2015 bleek het al noodzakelijk om de 
misti jd van de H. Antonius Abt terug te brengen naar de 
oorspronkelijk 10:30 uur. Na twee jaar is gebleken dat ook 
dit noodzakelijk is bij de H. Agnes. Mede op verzoek van de 
pastoraatgroep aldaar wordt daarom na Pasen de misti jd 
gewijzigd naar 10:00 uur. 

naW gegeVens paRochianen

Op dit moment worden wijzigingen zoals bijvoorbeeld 
het verhuizen van parochianen automati sch via een 
administrati esysteem (SILA) door de gemeente doorgegeven 
aan de ledenadministrati es van onze parochie. Er is echter 
sprake van dat op aandringen van de tweede kamer hier 
binnen afzienbare ti jd een einde aan komt. Het is daarom 
belangrijk dat u er zich van bewust bent dat in de toekomst 
u als parochiaan zelf verantwoordelijk wordt voor het 
doorgeven van wijzigingen. 

Er wordt op dit moment over nagedacht hoe we dit het 
beste onder de aandacht van alle parochianen kunnen 
brengen en hoe we hen ervan bewust kunnen maken dat 
het erg belangrijk is dat hun persoonslijke gegevens bij de 
parochie bekend zijn, het liefst met e-mailadres. 

                                                    Wees er dus op a� ent en  
    geef uw wijzigingen 
    op ti jd door!

enQUÊTe

De enquête met betrekking tot de communicati e van onze 
parochie loopt inmiddels al een paar weken. De respons is 
goed maar het kan nog veel beter. 

Graag willen we alsnog een ieder vragen om deze enquête 
in te vullen, dit is nog mogelijk tot eind februari. De link is te 
vinden op de homepage van de website www.rkdenhaag.nl  

paRochiedag 2017

Het lijkt nog zover, maar de ti jd gaat soms snel. 10 oktober is 
het alweer de feestdag van onze parochie, Maria Sterre der 
Zee. Het programma wordt momenteel gemaakt, maar zet 
de datum alvast in uw agenda. Dit jaar wordt onze feestdag 
gevierd op 7/8 oktober 2017!
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