
LEESTAFEL IN DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

In iedere kerk is achterin een leestafel met relevant 
informatiemateriaal voor parochianen, zoals het 
parochiemagazine Stella Maris, het maandbericht van de 
geloofsgemeenschap en aankondigingen van activiteiten.
De vraag is wie verantwoordelijk is voor het beschikbaar 
stellen van dergelijke informatie. De beheercommissies 
bepalen welke informatie wel of niet op de leestafels 
komt. Het parochiebestuur ziet daarnaast toe op de 
beschikbaarheid van ‘verplichte’ informatie, zoals Stella 
Maris. Ook ziet het parochiebestuur toe op het voorkomen 
van niet gewenste informatie, zoals reclame-uitingen of 
publicaties die in strijd zijn met de geloofsleer.

VRIJWILLIGERSBELEID VASTGESTELD

Het vrijwilligersbeleid is na een laatste ronde langs 
belanghebbenden definitief vastgesteld. De eindversie 
wordt nu aan de beheercommissies en pastoraatgroepen 
verzonden. Na de zomer wordt een volgende 
bijeenkomst ingepland met de vertegenwoordigers 
van beheercommissies en pastoraatgroepen over de 
implementatie van het vrijwilligersbeleid.
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Wek uw kracht

In de noveen van Pinksteren hebben wij 
de vergadering van het parochiebestuur 
geopend met het gebed ‘Wek uw kracht’ 
uit het oecumenisch gebedenboek 
Zeggen en Zwijgen.
Wij bidden dat de kracht gewekt wordt 
om onze bestuurlijke en pastorale taken 
in de geest van Pinksteren te mogen 
vervullen.

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

INTERRELIGIEUZE BIJEENKOMST GEMEENTE DEN 

HAAG

De bestuursleden Lore Olgers, Theo van Woerkom en Joost 
Happel vertegenwoordigen het parochiebestuur tijdens 
een interreligieuze bijeenkomst van de gemeente Den Haag 
op 26 mei a.s. Ook het pastoraal team is vertegenwoordigd. 
Aan de orde is dan welke rol de kerken spelen in de 
participatiesamenleving.

REDACTIESTATUUT WEBSITE

Met Pasen 2016 is de website van onze parochie in de lucht 
(rkdenhaag.nl). Om tot een goede werkwijze te komen, 
heeft het parochiebestuur een statuut opgesteld voor de 
redactie van de website. De webredacteuren zijn hierover 
geraadpleegd. Het statuut wordt nu voorgelegd aan de 
webredactie voor advies, waarna het in juni definitief door 
het bestuur kan worden vastgesteld. 



PAROCHIEDAG 2016 IN VOORBEREIDING

Op 10 oktober is het de naamdag van Maria Sterre der Zee. 
Het parochiebestuur heeft besloten om een werkgroep 
op te richten die rond die datum invulling gaat geven aan 
onze naamdag. De werkgroep bestaat uit de bestuursleden 
Lore Olgers, Harry Vrins en twee leden vanuit het pastoraal 
team. 

INVENTARISATIE VAN HUUR EN VERHUUR

Het parochiebestuur inventariseert op dit moment welke 
afspraken de geloofsgemeenschappen hebben voor de huur 
en verhuur van ruimten. Het gaat om panden die in bezit 
zijn van de parochie. Het betreft eenmalige verhuur voor 
concerten, maar ook de verhuur van delen van een pastorie 
als woonruimte. Deze inventarisatie is van belang omdat 
het parochiebestuur verantwoordelijk is voor het aangaan 
van contracten. Tot op heden lukt het niet om vanuit de 
geloofsgemeenschappen alle gevraagde informatie op 
tafel te krijgen. Bij uitblijven van deze informatie is het 
parochiebestuur genoodzaakt om zelf voorwaarden en 
tarieven te bepalen.

COMMUNICATIESTRATEGIE

Het  parochiebestuur heeft besloten om tot meer 
samenhang te komen tussen de maandberichten, Stella 
Maris, de website en social media. Onder meer gaat het 
om actualiteit en levendiger uitstraling. Ook gaat het om 
efficiënte besteding van budget en een professionele 
organisatie.

Er is een werkgroep benoemd die binnen een half jaar met 
concreet plan komt. De werkgroep bestaat uit pastoor Dolf 
Langerhuizen, vicaris Ad van der Helm, secretaris Joost 
Happel, projectleider Stella Maris Monique Meeussen, 
hoofd parochiesecretariaat Teresa van der Lubbe en 
webmaster Matthijs Wiegant. 

JAARREKENING 2015

De jaarrekening 2015 is inmiddels opgesteld. Alvorens deze 
in de juni-vergadering aan het bestuur wordt voorgelegd, 
is een commissie benoemd die met de penningmeester 
de opstelling beoordeelt. De commissie bestaat uit Max 
Timmerman, Theo van Woerkom en een onafhankelijk 
financieel deskundige uit de kring van de parochie Vier 
Evangelisten.

VERTEGENWOORDIGING VANUIT 

MIGRANTENGEMEENSCHAPPEN

Op 29 april vond een avond plaats van alle 
migrantengemeenschappen met het parochiebestuur en 
het pastoraal team. Er was veel ruimte voor kennismaking 
en uitwisseling. Daarnaast werd gediscussieerd 
over de migrantengemeenschappen in de parochie. 
Diaken Ronald van Berkel, die deze avond leidde, 
gaat het materiaal verwerken tot afspraken tussen de 
migrantengemeenschappen en het parochiebestuur. 
Hij heeft gevraagd om bestuurlijk meedenken. Het 
parochiebestuur meent dat er in eerste instantie naar iemand 
gezocht moet worden uit de migrantengemeenschappen, 
die in staat is om met een brede blik mee te denken. Daartoe 
worden de gemeenschappen uitgenodigd. Aandachtspunt 
is bovendien de term ‘migrantengemeenschappen’, omdat 
de deelnemers aan deze avond zich daar eigenlijk niet in 
herkennen.
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