
MIGRANTENGEMEENSCHAPPEN
In onze parochie zijn veel migrantengemeenschappen met 
eigen vieringen en samenkomsten op diverse locaties. Er 
wordt een inventarisatie uitgevoerd naar o.a. de financiële 
afspraken die in het verleden met deze gemeenschappen 
zijn gemaakt. Het doel is de samenhang binnen onze 
parochie goed te organiseren en ook op de langere termijn 
alle benodigde faciliteiten te kunnen blijven bieden.

SAMEN IN GESPREK
Nu onze parochie Maria Sterre der Zee bijna een half jaar 
functioneert, organiseert het bestuur met het pastoraal 
team een dialoogbijeenkomst met alle beheercommissies 
en pastoraatgroepen. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
uitgewisseld hoe de diverse onderdelen hun taken zien, 
wat er tot nu toe is bereikt, hoe de communicatie verloopt, 
hoe samenwerking kan worden bevorderd en wat de 
hoofdlijnen zijn voor de komende tijd.
Deze dialoogbijeenkomst vindt plaats in de H. Agnes op 
zaterdag 27 juni a.s. van 10:00 – 12:30 uur met aansluitend 
een lunch. Alle betrokkenen ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging.
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Deze bestuursbrief verschijnt kort voorafgaand 
aan Pinksteren, het feest van inspiratie en van 
vernieuwing van ons leven. In onze nieuwe parochie 
Maria Sterre der Zee is de inspiratie van Pinksteren 
zeer welkom. Dat de frisse wind van de Geest zich 
verder mag bewegen in onze samenwerking, ons 
samenzijn en ons samengaan.
Tijdens de recente vergadering van het 
parochiebestuur zijn weer de nodige stappen gezet 
in opbouw van onze parochie, waarover in deze 
Bestuursbrief wordt gerapporteerd.

Pastoor Dolf Langerhuizen

CURSUS VOOR VRIJWILLIGERS
In alle geloofsgemeenschappen wordt een 
ledenadministratie bijgehouden. Dit gebeurt in het 
door het bisdom voorgeschreven programma Navision. 
De vrijwilligers en secretariaatsmedewerkers die deze 
administratie bijhouden, vormen op dit moment een 
werkgroep om tot een eenduidige invoering van het 
ledenbestand te komen. Het parochiebestuur heeft 
goedkeuring verleend aan het verzoek van deze werkgroep 
om een cursus te mogen volgen om de samenwerking 
en verbetering van de ledenadministratie in Navision te 
optimaliseren. 

AGENDA VOOR DE KOMENDE 6 MAANDEN
Het parochiebestuur heeft een agenda opgesteld voor de 
vergaderingen in de komende 6 maanden. Hierin zijn alle 
afspraken verwerkt en toegewezen aan bestuursleden. 
Zo kan de betreffende portefeuillehouder zijn werk goed 
plannen. Per vergadering wordt beoordeeld hoe de agenda 
voor de dan komende 6 maanden er uit ziet. Zo wordt 
voorkomen dat uitvoering van besluiten of plannen in de 
vergetelheid raken.



SUBSIDIES BETER BENUTTEN
Uit de eerste resultaten van de inventarisatie naar de stand 
van zaken van onze gebouwen, blijkt dat er mogelijkheden 
zijn om subsidies beter te benutten. De adviseur laat weten 
dat er in het verleden kansen zijn blijven liggen voor extra 
middelen voor monumenten en orgels. Waar mogelijk 
worden alsnog aanvragen ingediend.

KOSTEN UITVAART
In samenspraak met het pastoraal team heeft het 
parochiebestuur een eenduidig beleid vastgesteld 
voor de kosten van een uitvaart in een van de 
geloofsgemeenschappen van Maria Sterre der Zee. Al 
eerder was afgesproken hoe de bereikbaarheid is geregeld 
van het pastoraal team in geval van een uitvaart. 

AFRONDING FINANCIËN BOEKJAAR 2014
Vanwege de overgangssituatie naar de nieuwe parochie is 
het de bedoeling dat de financiële cijfers over 2014 door 
de voormalige parochiebesturen worden goedgekeurd. 
Daarna worden deze cijfers aan het huidige parochiebestuur 
aangeboden. Die zorgt voor een gebundelde overhandiging 
aan het bisdom voor definitieve goedkeuring. De 
totstandkoming van tijdige aanlevering van deze jaarstukken 
is van belang. De afzonderlijke financiële resultaten uit de 
geloofsgemeenschappen over 2014 vormen samengevoegd 
immers de uitgangsituatie voor 2015.

IN EN BUITEN RECHTE VERTEGEN-
WOORDIGING
De juridische terminologie ‘in en buiten rechte 
vertegenwoordiging’ betekent wie bevoegd is om 
namens het bestuur naar buiten op te treden. Dat zijn 
in het parochiebestuur de pastoor, de vicevoorzitter 
en de secretaris. Het bestuur heeft nu besloten dat de 
ondertekening van brieven en documenten in principe 
plaatsvindt door de vicevoorzitter en de secretaris tezamen. 

PAROCHIEBLAD STELLA MARIS
Het parochiebestuur heeft mw. Monique Meeussen 
benoemd tot vrijwillig projectleider van ons parochieblad 
Stella Maris. Het parochiebestuur is blij dat de redactie 
hiermee weer op sterkte is. Het bestuur spreekt zijn 
waardering uit voor de trouwe inzet van de overige 
leden van de redactie. Er was immers een periode van 
turbulentie in de samenwerking, maar allen zijn op hun 
post gebleven om Stella Maris tot een mooi en veel gelezen 
blad te ontwikkelen. Mw. Monique Meeussen heeft kennis 
gemaakt met de leden van de redactiecommissie en er is 
een goede onderlinge taakverdeling afgesproken.

Het parochiebestuur heeft een redactiestatuut opgesteld, 
dat ter advisering aan de redactiecommissie wordt 
voorgelegd. Na dit advies kan het statuut in de volgende 
bestuursvergadering definitief worden vastgesteld. 

WEBSITE ‘UNDER CONSTRUCTION’
De webmasters van de geloofsgemeenschappen verkennen 
met elkaar de mogelijkheden om tot een gezamenlijke 
website Maria Sterre der Zee te komen. Zij hebben contact 
gelegd met professionele bedrijven, maar er zijn ook 
vrijwilligers beschikbaar. De resultaten van deze verkenning 
en de afweging wat de rol van professionals en vrijwilligers 
kan zijn, wordt in een notitie aan het parochiebestuur 
voorgelegd. In afwachting daarvan is onze website nog 
‘under construction’. 

SAMENWERKING MET CHURCH OF OUR 
SAVIOUR
De voormalige kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad is 
al enkele jaren overgedragen aan de Engelstalige parochie 
Church of Our Saviour. Er heeft een kennismakingsgesprek 
plaatsgevonden tussen de beide besturen. Daarin is onder 
meer gesproken over de toekomst van de Nederlandstalige 
vieringen onder verantwoordelijkheid van Maria Sterre der 
Zee op woensdagmiddag en zaterdagavond. In de komende 
maanden worden daar verdere afspraken over gemaakt.

REDACTIE EN ADRES VOOR REACTIE
Bestuurssecretaris Joost Happel en 
hoofd parochiesecretariaat Teresa van der Lubbe.
Contactadres: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl


