
PAROCHIEBESTUUR IN GESPREK MET DE 

GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Nu onze parochie Maria Sterre der Zee bijna twee jaar 
bestaat, stelt het parochiebestuur zich de vraag wat voor 
parochie we willen zijn en wat er nodig is voor versterking 
van vitaliteit van de geloofsgemeenschappen. 

Pastoor Dolf Langerhuizen en bestuurslid Theo van 
Woerkom voeren daartoe in de komende weken gesprekken 
met de pastoraatgroepen en de beheercommissies van de 
zes geloofsgemeenschappen. 

Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van deze 
vier stellingen:
1. Het vitaliseren van onze geloofsgemeenschappen   
 krijgt de grootste prioriteit.
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Barmhartigheid
Bij de opening van de vergadering van het 
parochiebestuur, koos ik voor het openingsgebed 
van de Eucharistieviering van zondag 10 juli jl. 
waarin de tekst staat: ‘Geef dat wij barmhartigheid 
betonen aan wie in nood zijn, naar het voorbeeld 
van Jezus Christus.’

Woorden met een krachtige en actuele betekenis, 
want er zijn velen die in nood zijn, ook dichtbij ons en 
in ons dagelijks leven. Wij kunnen ons als parochie 
Maria Sterre der Zee onderscheiden in Den Haag, 
door barmhartigheid te tonen. Het parochiebestuur 
probeert de juiste besluiten te nemen om dit 
mogelijk te maken, ook tijdens onze vergadering op 
11 juli jl.

Ik wens u allen, mede namens het parochiebestuur 
en pastoraal team een goede zomer.

Pastoor Dolf Langerhuizen
Voorzitter parochiebestuur

2. Iedere geloofsgemeenschap heeft een eigen profiel.  
 De diversiteit van die profielen zorgt voor een breed  
 aanbod vanuit de parochie.
3. De verwachtingen tussen parochie en 
 geloofsgemeenschap (centraal/decentraal) en tussen
 de geloofsgemeenschappen onderling zijn nog niet 
 goed in beeld. Bijvoorbeeld de verhouding tussen   
 Stella  Maris en de maandberichten.
4. De zichtbaarheid van de kerk in de samenleving 
 vraagt om een innovatief actieplan (de kerk als tent).

De eerste conclusies uit deze ronde worden gedeeld in een 
gepland gesprek van het parochiebestuur met de bisschop 
op 12 oktober a.s.



MOC SCHILDERSWIJK

Het parochiebestuur ontving het Jaarverslag 2015 van het 
MOC Schilderswijk. Het MOC is een vorm van RK-presentie 
in de Schilderswijk en wil als warm thuis van de Schilderswijk 
activiteiten bieden op het vlak van ontmoeten, opleiden 
en ondersteunen. Het gaat om kookprojecten, moestuin, 
politiek debat, en om taallessen, huiswerkbegeleiding en 
sociaal en juridisch spreekuur. Iedereen moet een kans 
hebben om erbij te horen. Dat geldt voor alle huidige 
wijkbewoners, maar zeker ook voor de groeiende stroom 
van kwetsbare vluchtelingen in de wijk. Het MOC slaagt daar 
behoorlijk in, gezien de groeiende aantallen deelnemers en 
vrijwilligers. Jaarlijks worden zo’n 15.000 Schilderswijkers 
(in)direct bereikt.

De activiteiten worden grotendeels bekostigd uit bijdragen 
van fondsen. Maar de financiële situatie is nauwelijks 
sterk genoeg om de organisatie overeind te houden. Het 
parochiebestuur besluit daarom met een delegatie te 
overleggen met het bestuur van de Dr. Ariënsstichitng.

ZICHTBAARHEID KERK IN DEN HAAG

Het parochiebestuur heeft parochievicaris Van der Helm, 
als portefeuillehouder innovatie, gevraagd een actieplan 
op te stellen om de zichtbaarheid van de Katholieke Kerk 
in Den Haag te vergroten. Dit actieplan moet een vervolg 
geven op de resultaten van de studiedag van 9 april jl.

VERSLAG PORTEFEUILLE PERSONEELSZAKEN

De portefeuillehouder personeelszaken, bestuurslid 
Theo van Woerkom, heeft het jaarverslag over zijn 
portefeuille gepresenteerd. Zo zijn er onder andere 
functioneringsgesprekken met alle medewerkers gehouden 
en ook met de leden van het pastoraal team en er was een 
bijeenkomst met organisten en dirigenten.

Voor vrijwilligers die omgaan met kinderen en kwetsbare 
groepen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aangevraagd. Verder blijkt dat vrijwilligers zich met hart 
en ziel inzetten en dat zij zich vooral betrokken voelen bij 
de eigen geloofsgemeenschap. Het parochiebestuur wil 
overkoepelend behulpzaam zijn bij het elkaar ontmoeten, 
het kunnen leren en het nemen van nieuwe initiatieven.

PAROCHIEDAG 9 OKTOBER 2016

De feestdag van Maria Sterre der Zee is op 10 oktober. 
Aanvankelijk was er het plan om een gemeenschappelijke 
bijeenkomst te organiseren voor alle parochianen. In 
de loop van het jaar zijn er echter al diverse feestelijke 
bijeenkomsten van de geloofsgemeenschappen. Het zou te 
omslachtig en kostbaar zijn om daar bovenop nu een grote 
bijeenkomst te gaan organiseren. Er is daarom besloten om 
in iedere geloofsgemeenschap op zondag 9 oktober a.s. in 
de liturgie met zang en gebed aandacht te geven aan Maria 
Sterre der Zee, wellicht met een nieuw parochielied. Verder 
wordt voorgesteld dat het Marialof op zondag 9 oktober 
om 15:00 uur in de H. Jacobuskerk in het teken van Maria 
Sterre der Zee komt te staan, waarbij alle parochianen van 
harte welkom zijn. Verdere informatie volgt.

REPRO-APPARATUUR VERVANGEN

De afgelopen week is het traject repro-apparatuur afgerond. 
Op ieder secretariaat van een geloofsgemeenschap is 
een nieuw repro-apparaat geplaatst. Veelal hebben de 
apparaten meer mogelijkheden dan de vorige apparaten. 
Alle contracten en de service zijn vanaf nu in één hand. Dat 
leidt tot een aanzienlijke besparing. Dus eigenlijk: meer 
voor minder! De medewerkers van de secretariaten hebben 
een eerste instructie ontvangen.

DEELNAME AAN MARTIN LUTHER KING-LEZING

Het parochiebestuur besluit tot deelname aan de Martin 
Luther King-lezing, waarin aandacht wordt gevraagd voor 
vrede en veiligheid. Eenmalig wordt de gevraagde bijdrage 
van € 1.000 gehonoreerd. Parochievicaris Ad van der Helm 
is bestuurslid van de organisatie. De Martin Luther King-
lezing komt voort uit de voormalige Boskantkerk en biedt 
de mogelijkheid om als parochie in verbinding te zijn met 
de katholieke vredesorganisatie Justitia et Pax. 
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