
NAAMDAG PAROCHIE

Op 10 oktober is de naamdag van Maria Sterre der 
Zee. Gezien de vele activiteiten in onze parochie in die 
periode, waaronder onze Lourdes-bedevaart, bleek 
een grootschalige parochiedag toch niet haalbaar. In de 
geloofsgemeenschappen willen we echter wel bij deze 
feestdag stilstaan. Voor de vieringen in onze parochie in het 
weekend van 10 oktober stelt het pastoraal team daarom 
gemeenschappelijke teksten voor de liturgie op, waardoor 
onze geloofsgemeenschappen op deze wijze verbondenheid 
met elkaar uitdrukken.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een 
campagne gestart om grensoverschrijdend gedrag van 
beroepskrachten en vrijwilligers te voorkomen of tijdig te 
onderkennen. Onze parochie sluit daarbij aan door een 
VOG aan te vragen voor medewerkers en vrijwilligers die 
omgaan met kwetsbare groepen, met jongeren of met 
vertrouwelijke handelingen, zoals financiën.
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In het liturgisch rooster is de ‘tijd door het jaar’ 
aangebroken. De liturgische kleur is groen; de kleur 
die overeenkomt met de meteorologische tijd van 
het jaar. De natuur is immers ook volop in groen 
getooid, afgewisseld met kleurrijke bloemenpracht. 
De voorpagina van de 2e editie van ons parochieblad 
Stella Maris straalde dat ook uit. In deze liturgisch 
rustiger tijd van het jaar, gaat het bestuurswerk 
echter volop door. Wij wensen alle parochianen een 
zonnige zomer toe en wij verwelkomen u –  ook in de 
zomer! –  graag bij het brede aanbod van vieringen 
in onze kerken! 

Pastoor Dolf Langerhuizen

PAROCHIEBLAD STELLA MARIS

Het parochiebestuur heeft zijn waardering uitgesproken aan 
de redactie van ons parochieblad. Na een hobbelige opstart 
heeft een goed functionerend redactieteam nu een 2e 
editie uitgebracht met veel afwisselende en lezenswaardige 
artikelen, heldere liturgische roosters en complete 
informatie over bereikbaarheid. Het parochiebestuur 
gaat in gesprek met de redacties van de maandelijkse 
informatiebulletins van de geloofsgemeenschappen, om tot 
een optimale afstemming te komen tussen deze uitgaven 
en het overkoepelende Stella Maris.

FOLDER ZIEKEN- EN OUDERENBEZOEK

Als resultaat van de samenwerking binnen Maria Sterre 
der Zee is een folder gepresenteerd met als onderwerp 
‘Ik was ziek en U hebt mij bezocht’.  De samenwerkende 
bezoekgroepen maken zich op deze wijze bekend aan 
parochianen die behoefte hebben aan hulp, aan de 
geestelijk verzorgers in zieken- en verpleeghuizen, maar 
ook aan parochianen die mee willen werken. Iets voor u?!



LOURDESBEDEVAART

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor onze parochiële 
Lourdesbedevaart van 23 tot en met 28 september 2015.
Het is een unieke manier om in de vertrouwdheid van 
medeparochianen en pastores dit Maria-oord te bezoeken. 
Natuurlijk wordt Maria bedankt voor de totstandkoming 
van onze parochie die aan haar is toegewijd, maar er wordt 
ook kracht aan Maria gevraagd om tot verdere opbouw 
van onze parochie te kunnen komen. Inmiddels zijn de 
voorbereidende catecheseavonden gestart en worden er 
speciaal voor ouderen twee voorafgaande bijeenkomsten 
overdag georganiseerd. Meld u aan nu het nog kan! 

PROJECT NIEUW HAAGS PEIL

Het pastoraal team heeft besloten tot deelname aan het 
project Nieuw Haags Peil. Het doel is om vanuit RK-inspiratie 
een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat met 
als thema ‘Europa kan wel een droom gebruiken’. Dit project 
komt voort uit de zich ontwikkelende samenwerking tussen 
geloofsgemeenschap H. Jacobus en de Kloosterkerk en kent 
dus ook een oecumenisch aspect.

Het parochiebestuur ondersteunt dit project, maar wil dit 
kritisch blijven volgen. Met name moet het project brede 
doelgroepen aanspreken en zou er een blijvend resultaat 
uit moeten komen, zoals een christelijke denktank. 

PROGNOSE FINANCIEEL RESULTAAT 2014

Na eerste analyse van de beschikbare financiële cijfers uit 
de geloofsgemeenschappen over 2014, blijkt dat er een 
negatief resultaat verwacht wordt van € 170.000. Dat is 
€ 35.000 ongunstiger dan is begroot. Dit betekent dat er 
op de langere termijn een toenemende noodzaak is om 
tot besparingen of verhoging van inkomsten te komen, 
willen we het huidige aanbod van gebouwen, pastores, 
beroepskrachten, vieringen en diaconaat in stand kunnen 
houden. 

BEHEERCOMMISSIES NOG NIET COMPLEET

Zoals bekend heeft iedere geloofsgemeenschap een 
pastoraatgroep en een beheercommissie. De benoemingen 
zijn grotendeels afgerond en deze beheercommissies zetten 
zich met hart en ziel in voor hun geloofsgemeenschap. Het 
bestuur is hen daar zeer erkentelijk voor! Alleen voor de 
geloofsgemeenschap Heilige Driekoningen is het nog niet 
gelukt om een voltallige beheercommissie tot stand te laten 
komen. Het parochiebestuur roept hierbij parochianen 
nadrukkelijk op om zich beschikbaar te stellen als lid van 
de beheercommissie en daarmee met raad en daad te 
werken aan de positie van de geloofsgemeenschap Heilige 
Driekoningen in het geheel van onze parochie Maria Sterre 
der Zee.

VOORTGANGSGESPREKKEN

Zoals gebruikelijk in iedere organisatie vinden er 
minimaal jaarlijks functioneringsgesprekken plaats met 
medewerkers. Het parochiebestuur meent dat ook in onze 
parochie er periodiek gesprekken moeten plaatsvinden. 
Het gaat om gesprekken van de voorzitter en vicevoorzitter 
met de afzonderlijke leden van het parochiebestuur en de 
medewerkers in loondienst. En het gaat om gesprekken 
van de voorzitter met de afzonderlijke leden van het 
pastoraal team. Vooralsnog wordt prioriteit gegeven aan 
een gespreksronde met de medewerkers. Er wordt een lijst 
met gespreksonderwerpen opgesteld aan de hand waarvan 
deze gesprekken gevoerd gaan worden. De start is na de 
zomer. 

BELEGGINGSCOMMISSIE

Het parochiebestuur wil dat er zorgvuldig en transparant 
met het vermogen (de financiële buffer) van de parochie 
wordt omgegaan. Veelal is dit ondergebracht in 
beleggingen. De penningmeester is op zoek naar enkele 
deskundigen die hem behulpzaam kunnen zijn om deze 
beleggingsportefeuille optimaal te kunnen beheren. De 
penningmeester ziet aanmeldingen graag tegemoet!
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