Zomer
Voor sommigen is de vakantie al voorbij, voor anderen
begint die nu pas. Het parochiebestuur vergadert deze
zomer door. Ook nu weer stond die vergadering in het
teken van de vitaliteit van onze geloofsbeleving, in al
zijn facetten. Inzet van het bestuur daarbij is, om
zowel het pastorale team als onze zes
gemeenschappen optimaal in staat te stellen het
geloof uit te dragen. Binnen onze gemeenschappen
maar ook daarbuiten. Op dit pad hebben we weer een
paar schreden kunnen zetten zoals u hieronder kunt
lezen. Een goede voortzetting van de zomer
toegewenst.

In een open en constructief gesprek tussen voorzitter
en vicevoorzitter van het parochiebestuur en Joost
Happel heeft laatstgenoemde aangegeven te stoppen
met zijn werkzaamheden als secretaris van het
parochiebestuur. Reden hiervoor zijn blijvende
verschillen van inzicht over de wijze van besturen. Het
parochiebestuur vindt het jammer dat het zo is
gelopen, maar erkent de verschillen van inzicht en
respecteert deze stap. Als secretaris heeft Joost in de
aanloop naar en de opbouw van de parochie Maria
Sterre der Zee zich buitengewoon verdienstelijk
gemaakt. Met zijn inzet en vaardigheden heeft hij veel
tot stand gebracht, op het gebied van secretariaat,
communicatie, bedrijfsvoering, studiedagen etc. Het
bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk.
Het parochiebestuur is na het vertrek van Joost Happel
op zoek gegaan naar een opvolger. Inmiddels heeft al
een gesprek plaatsgevonden met een kandidaat.
Gezien het belang van de secretaris functie voor het
parochiebestuur en de omstandigheden waarin de
functie vacant werd, is ditmaal de functie beperkt
opengesteld met een bericht aan beheercommissies en
pastoraatgroepen. Het parochiebestuur zal in het
kader van transparantie een procedure opstellen en
bekend stellen voor het zoeken naar kandidaten voor
het parochiebestuur.

De parochie heeft ruim 40 bestaande gas- en
elektriciteitsaansluitingen
met
verschillende
contracten. Het samenvoegen van al deze contracten
kan leiden tot een bezuiniging van 15% op de
energiekosten. Het parochiebestuur heeft op basis van
een gedegen vooronderzoek met input uit de
geloofsgemeenschappen een keuze gemaakt voor een
energieleverancier. Dhr. Keijzer en dhr. Van der Sluijs
zullen namens het parochiebestuur na overleg met de
beheercommissies de transitie uitvoeren. Uiteraard is
het de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen
zelf om goed het oog te houden op het verbruik, willen
we deze bezuiniging daadwerkelijk gaan realiseren.

Op woensdag 26 oktober wordt op initiatief van de
pastorale teams van de parochie Maria Sterre der Zee
en de Vier Evangelisten een geloofs- en
ontmoetingsdag georganiseerd voor geheel katholiek
Den Haag. Doel van deze dag is om elkaar te
bemoedigen en sterken in het geloof. De dag begint om
10:00 uur met een Eucharistieviering in de
Emmauskerk, daarna is er een ontspannend
programma met tevens aandacht voor de inwendige
mens. U kunt zich aanmelden via het
parochiesecretariaat. Meer informatie vind u op de
flyers achterin uw kerk.
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