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De vergadering van het parochiebestuur wordt
steeds geopend met een gebed. Dit maal koos ik voor
een gebed voor werkenden en voor hen die werkloos
zijn, uit het oecumenisch gebedenboek ‘Zeggen en
Zwijgen’. Dat gebed is zeker ook van toepassing op
de inzet van alle vrijwilligers, beroepskrachten en
pastores in onze parochie Maria Sterre der Zee.
Daarom herhaal ik enkele regels uit dit gebed in dit
voorwoord van onze bestuursbrief: ‘Wij bidden dat
U ons kracht geeft het werk van hoofd en handen te
volbrengen. Wij bidden dat we met ons werk mogen
bijdragen aan de opbouw van Uw rijk. Dat wij steeds
het welzijn van mens en dier in gedachten houden.
Laat Uw koninkrijk komen’.
Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

BEGROTING 2016
De begroting 2016 is gebaseerd op berekeningen van de
financiële werkgroep SAFIM, zoals die bij de fusieaanvraag
aan de bisschop zijn aangeboden. In deze berekeningen
wordt uitgegaan van een forse bezuiniging op alle fronten
door alle geloofsgemeenschappen. Alleen dan kan vanaf
2017 het huidige beleid gecontinueerd worden met
onder meer eucharistievieringen, diaconale activiteiten
en gebouwenbeheer. De begroting 2016 kent nu een
tekort van € 185.000. De beheercommissies krijgen deze
begroting aangeboden met het dringende verzoek
om onder de streep zo dicht mogelijk bij het beoogde
financiële resultaat te komen. Essentieel is dus om kosten
te beperken en inkomsten te vergroten, met name bij de
actie Kerkbalans in januari 2016. De penningmeester gaat
op korte termijn in gesprek met de beheercommissies over
hoe de geloofsgemeenschappen zich kunnen inzetten en
welke ideeën er zijn om dat te realiseren.

INSTRUCTIE VOOR VERSPREIDING STELLA MARIS
Aan de beheercommissies wordt gevraagd om er voor
te zorgen dat in het weekend na verschijning van de
nieuwe editie de Stella Maris achterin de kerken na de
eucharistievieringen wordt uitgereikt. Ook wordt gevraagd
om tijdens de mededelingen hier aandacht aan te schenken
en te melden dat de nieuwe editie wordt uitgereikt. Stella
Maris begint echt het overkoepelende parochieblad te
worden en we moeten met elkaar er voor zorgen dat
iedereen een exemplaar ontvangt.

PENNINGMEESTER
IN
GESPREK
MET
BUDGETHOUDERS
Penningmeester Henk van Ruijven heeft een
informatieavond gehad met de budgethouders van de
beheercommissies. Tijdens deze avond is uitgewisseld
over de financiële ontwikkelingen en procedures. Het blijkt
dat verdere afstemming tussen de budgethouders en de
penningmeester gewenst is. Aandachtspunten zijn onder
meer de Actie Kerkbalans en de frequentie en wijze van
financiële rapportages.

GEVELBORD
BIJ
KERKGEBOUWEN
EN
PASTORIEËN
Alle kerkgebouwen en pastorieën krijgen een gevelbord met
adresgegevens, tijden en locaties van eucharistievieringen
en bereikbaarheid, zoals de uitvaartlijn en het pastoraal
noodnummer. Er is gekozen voor een eenvoudige variant,
die door het parochiesecretariaat kan worden opgesteld en
zo nodig kan worden gewijzigd.

KLACHTEN OVER ROKEN
Het parochiebestuur heeft diverse klachten ontvangen
over roken in de gebouwen van Maria Sterre der Zee, zoals
in de sacristie van de H. Ignatius en de ontmoetings- en
vergaderruimten van de H. Agnes. Het parochiebestuur
laat hierbij weten dat vanwege de Tabakswet het roken in
onze gebouwen absoluut niet is toegestaan. Overtredingen
leiden tot overlast voor medegebruikers en brengen het
risico op forse boetes met zich mee. De beheercommissies
zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit beleid.
Gebruikers van de algemene ruimten kunnen eventuele
klachten of meldingen aan de beheercommissie doen. Het
parochiebestuur zal bij de beheercommissies navraag doen
naar de stand van zaken.

PCI’S FUSEREN
Iedere geloofsgemeenschap kent een eigen Parochiële
Caritas Instelling, die voortkomt uit de voormalige
parochies. De besturen van deze PCI’s hebben besloten om
te fuseren tot één PCI in het kader van de parochie Maria
Sterre der Zee. Op deze wijze kunnen de krachten gebundeld
worden om hulp te kunnen bieden aan mensen in nood die
om materiële steun verzoeken. Het is de bedoeling dat de
nieuwe PCI met ingang van 1 januari 2016 is opgericht. Het
parochiebestuur wenst de nieuw gevormde organisatie
veel succes.

PROJECTEN OECUMENISCHE SAMENWERKING
De parochie Maria Sterre der Zee is gevraagd om de
oecumenische samenwerking van het voormalige
dekenaat Vliethaghe voort te zetten, tezamen met de
parochie Vier Evangelisten. Het betreft deelname aan het
Aandachtscentrum in de Schoolstraat, het tijdschrift Kerk in
Den Haag en de Haagse Gemeenschap van Kerken.
Het parochiebestuur besluit om in ieder geval in 2016 deel
te nemen aan het Aandachtscentrum. Het is een krachtige
diaconale presentie van kerken in de binnenstad. Bestuurslid
Theo van Woerkom is bereid om in dat jaar zitting te nemen
in het bestuur.
Het parochiebestuur moet helaas besluiten om deelname
aan het blad Kerk in Den Haag af te bouwen. In de praktijk
blijkt nl. dat er geringe belangstelling is onder parochianen.
Bovendien zijn de financiële middelen beperkt. Vanaf 1 juli
2016 trekt de parochie zich hieruit terug.
Het parochiebestuur besluit tenslotte om deel te blijven
nemen aan de Haagse Gemeenschap van Kerken.
Deze besluiten worden afgestemd met de parochie Vier
Evangelisten.
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