
VEILIGHEID VAN DE KERKGEBOUWEN

De beheercommissies en het parochiebestuur hebben een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze 
kerkgebouwen. Het gaat om brand- en inbraakveiligheid. 
Er blijkt echter onduidelijkheid te zijn over de eisen die 
de gemeente Den Haag stelt aan de brandveiligheid. 
Het parochiebestuur heeft besloten om voor al onze 
kerkgebouwen navraag te doen bij de gemeente naar 
de zgn. meldingsplicht en gebruiksvergunning. Op basis 
van de uitkomsten daarvan wordt een plan van aanpak 
gemaakt om met minimale kosten maximale veiligheid te 
garanderen.
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Het parochiebestuur heeft met de eerste vergadering na de zomervakantie de aftrap gegeven voor het nieuwe 
seizoen van onze parochie Maria Sterre der Zee. Het is gebruikelijk om onze vergaderingen met gebed te 
openen. Ik heb daarin de Heilige Geest gevraagd om wijsheid voor het parochiebestuur, zodat wij kunnen 
besturen met een koel hoofd en een warm hart. Ik hoop dat al onze parochianen elkaar en anderen op 
deze wijze als broeders en zusters tegemoet kunnen treden. Zo kunnen wij ‘de vreugde van het evangelie’ 
(Evangelii Gaudium, paus Franciscus) zichtbaar laten worden.

Pastoor Dolf Langerhuizen

WEG NAAR DE KERK

Enkele Haagse katholieken die werkzaam zijn in de 
marketing hebben het parochiebestuur aangeboden om 
mee te denken over de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid 
van de kerk in de Haagse samenleving. Met parochievicaris 
Ad van der Helm, die innovatie als aandachtsgebied 
heeft, wordt een opzet gemaakt voor een project met als 
werktitel ‘Weg naar de kerk’. Allereerst wordt gedacht 
aan een dag voor alle vrijwilligers en aan de relatie van 
onze geloofsgemeenschappen met jonge gezinnen. Met 
vertegenwoordigers uit de geloofsgemeenschappen wordt 
een adviesgroep gevormd om hier invulling aan te geven.



VOORKOMEN IS BETER…..

Het parochiebestuur hecht grote waarde aan integriteit. Dat 
wil zeggen dat vertrouwelijke handelingen op verantwoorde 
wijze worden uitgevoerd. Recent kwam in het nieuws dat in 
het bisdom Roermond een penningmeester er met de kas 
vandoor is gegaan. Het parochiebestuur doet er alles aan 
om zo’n echec te voorkomen. Daarom is voor bestuursleden 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 
Bovendien wordt door onze vice-voorzitter met regelmaat 
een controle uitgevoerd op financiële transacties in de 
boekhouding van de parochie om zo eventuele afwijkingen 
te kunnen constateren.

PROGRAMMABOEKJE NAJAAR 2015

In een overzichtelijke brochure heeft het parochiebestuur 
het programma gepresenteerd voor het totale aanbod van 
onze parochie gedurende het najaar 2015. In deze brochure 
staan alle activiteiten, bijzondere vieringen, catechese- en 
bezinningsbijeenkomsten, gebedsgroepen en concerten 
vermeld die in onze geloofsgemeenschappen plaatsvinden. 
Het is een informatieve brochure, maar vooral een 
uitnodigende brochure aan alle parochianen om deel te 
nemen aan dit aanbod.

CONTACTINFORMATIE

Het parochiebestuur heeft een boekje in voorbereiding 
met alle belangrijke contactinformatie voor onze 
parochie Maria Sterre der Zee. Dit boekje verschijnt eind 
september. Hierin is te vinden wie er zitting hebben in 
het bestuur, het pastoraal team, de beheercommissies en 
de pastoraatgroepen en hierin zijn de adressen van alle 
kerkgebouwen en pastorieën opgenomen. Een handig 
bewaarboekje voor het komend jaar!

LOURDESBEDEVAART

Op 23 september a.s. vertrekken onze parochianen voor 
de bedevaart naar Lourdes. Bij een bedevaart hoort een 
zekere inspanning en die begint al bij het vertrek: de bussen 
vanuit de diverse opstapplaatsen in Den Haag vertrekken in 
de vroege ochtend om 04:30 uur naar vliegveld Eindhoven.
Dit heeft het aantal deelnemers niet beïnvloed, omdat de 
bedevaart geheel is volgeboekt!

FINANCIEEL RESULTAAT 2014

Het parochiebestuur heeft de financiële resultaten van 
de geloofsgemeenschappen over 2014 ontvangen. De 
afronding van dit financiële jaar 2014 valt nog onder de 
verantwoordelijkheid van de voormalige parochiebesturen. 
Inmiddels zijn deze verslagen aan het bisdom ter 
goedkeuring doorgestuurd.

Als alle cijfers bij elkaar worden opgeteld, dan blijkt er over 
2014 een tekort te zijn van € 165.000. Dat is € 30.000 meer 
dan begroot. Er moeten dus nog de nodige stappen gezet 
worden om tot een sluitende begroting te komen. Het goede 
nieuws is dat blijkt dat onze uitgaven steeds beter beheerst 
worden. Het minder goede nieuws is dat er echt meer 
inkomsten nodig zijn. Dit kan door collecteopbrengsten, 
Actie Kerkbalans, huurbaten of door beleggingsresultaten. 
Van alle geloofsgemeenschappen wordt een noodzakelijke 
extra inspanning gevraagd om uiteindelijk voor 2015 tot 
een verbeterd resultaat te kunnen komen.

PAROCHIEBLAD STELLA MARIS

Het derde nummer van ons parochieblad Stella Maris is 
door het parochiebestuur geëvalueerd. Het blad ontwikkelt 
zich tot een informatief en lezenswaardig tweemaandelijks 
tijdschrift, waarin het liturgisch rooster met vermelding 
van alle vieringen en voorgangers een belangrijke plaats 
inneemt. 

Geconstateerd wordt dat de verspreiding van het blad 
nog niet optimaal is. Aan de beheercommissies van de 
geloofsgemeenschappen wordt gevraagd om er voor te 
zorgen dat alle parochianen op eenvoudige wijze Stella 
Maris kunnen verkrijgen.
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