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Portefeuillehouder: J. Eijken 

Versie: 2 

Datum: 19-08-2015 

 
“Dat ze allen één mogen zijn.” (Joh. 17,21) 

 

Inleiding 

Het pastorale beleidsplan 2013-2016 constateert in het inleidende woord het volgende: “Daarnaast 

internationaliseert onze samenleving in een rap tempo met alle gevolgen van dien voor de rol van kerk en 

religie. Den Haag is een geseculariseerde én multiculturele stad. Beide aspecten bepalen de ontwikkeling van 

de katholieke kerk in de nabije en verdere toekomst.” (blz. 1) En op blz. 4-5 verwijst het beleidsplan naar de 

vele RK migrantengemeenschappen in ons parochiegebied. Het is een duidelijke zaak, dat de 

migrantengemeenschappen mede gezicht zullen geven aan de toekomst van de parochie Maria Sterre der 

Zee.  

 

Inmiddels is een Commissie Migrantenpastores gevormd, die elke 4e vrijdag van de maand vergadert in het 

Centrum Willibrord (Van Mierisstraat 58). Deze commissie bestaat uit: Kees van der Geest, zuster Elvira Telik, 

Kodzo Deku, Yan Asa, Ronald van Berkel, Johnny Rivadeneira Aldás en Jan Eijken (voorzitter). In deze 

vergadering hebben we vastgesteld, welke migrantengemeenschappen onder onze pastorale 

verantwoordelijkheid vallen: 

 Portugeestalige gemeenschap (Josephkapel, Het Zamen); 

 Spaanstalige gemeenschap (H. Agnes); 

 Surinaamse gemeenschap (Josephkapel, Het Zamen); 

 Filipijnse gemeenschap (H. Antonius Abt); 

 Engelstalige Afrikaanse gemeenschap (H. Martha); 

 Franstalige Afrikaanse gemeenschap (Josephkapel, Het Zamen); 

 Antilliaanse gebedsgroepen (H. Martha); 

 Groep ouderen (voornamelijk bewoners van het verzorgingshuis Het Zamen), die elke zondag 

samenkomt in de Josephkapel. N.B.: Deze groep is om praktische redenen ingedeeld onder 

bovengenoemde commissie. 

 

De Indonesische gemeenschap die samenkomt in de kerk Church of our Saviour is meer georiënteerd op de 

Engelstalige parochie en valt daarom niet onder onze directe verantwoordelijkheid. De Engelstalige parochie 

Church of our Saviour en de Franstalige parochie Tous les Saints zijn personele parochies en vallen formeel 

gesproken buiten de verantwoordelijkheid van de parochie Maria Sterre der Zee. Hetzelfde geldt voor de 

Poolse parochie (die overigens een veel breder gebied bestrijkt dan de Haagse regio alleen). 

 

Alle boven genoemde gemeenschappen maken deel uit van de parochie Maria Sterre der Zee; tegelijkertijd 

hebben ze een eigen religieuze identiteit. De migranten-geloofsgemeenschappen zijn erg belangrijk voor de 

leden. Men ontleent veel kracht en bemoediging aan gezamenlijk gebed en ontmoeting. De 

gemeenschappen dragen bij aan het vinden van een innerlijk persoonlijk evenwicht en helpen bij de 

oriëntatie op en de participatie in de Nederlandse kerk en samenleving. 
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Voor wat betreft de pastorale begeleiding maken we onderscheid tussen de directe pastorale coördinatie en 

de coaching op afstand. De directe pastorale coördinatie van bovengenoemde gemeenschappen is als volgt 

verdeeld: 

 Portugeestalige gemeenschap: Jan Eijken; 

 Spaanstalige gemeenschap: Johnny Rivadeneira Aldás; 

 Surinaamse gemeenschap: Jan Mul cssr; 

 Filipijnse gemeenschap: Rob Haaxman / father Oliver Saps / Jan Eijken; 

 Engelstalige Afrikaanse gemeenschap: Kees van der Geest svd / Kodzo Deku svd; 

 Franstalige Afrikaanse gemeenschap: Jean Pierre svd / Ronald van Berkel; 

 Antilliaanse gebedsgroepen: Ronald van Berkel; 

 Groep ouderen Het Zamen: Yan Asa svd / Ronald van Berkel. 

 

De coaching is de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder (Jan Eijken) in samenspraak met de 

pastoraal teamleden Ronald van Berkel, Yan Asa en Johnny Rivadeneira Aldás, en uiteraard de gehele 

bovengenoemde commissie migrantenpastores. 

 

N.B.: Het is belangrijk om te inventariseren, of er naast boven genoemde pastores ook vrijwilligers zijn die 

een centrale coördinerende rol vervullen, en hoe zij in die rol kunnen worden ondersteund en toegerust. 

 

Plannen werkjaar 2015-2016  
In de inleiding heb ik aangegeven, dat de migrantengemeenschappen het gezicht van de parochie in 

toenemende mate zullen gaan bepalen. Dat is het gevolg van de multiculturele samenleving die Den Haag is. 

Angela Merkel (Bondskanselier Duitsland) merkte onlangs op, dat migratie hét issue bij uitstek zal blijken te 

zijn van de 21e eeuw. De RKK ontkomt niet aan deze ontwikkeling en kan een belangrijke positieve 

maatschappelijke bijdrage leveren, omdat zij als organisatie zelf multicultureel en internationaal is 

samengesteld: als “oefenplek” van interculturele samenwerking en in diaconaal opzicht. Wat betreft het 

laatste doet het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC, Teniersstraat) veel belangrijk werk. 

 

Gemeenschappen zijn veelal naar binnen gericht; er is sprake van muurtjes. Het fundament van de parochie 
is echter gezamenlijkheid en eenheid. Voorstel is voortbouwend op de pastoraatgroep H. Willibrord te 
werken aan een nieuw evenwicht tussen gemeenschappelijkheid en verscheidenheid waarin weerstanden, 
kaders en initiatieven besproken worden. 
 
De portefeuillehouder migrantengemeenschappen is bezig om bovengenoemde gemeenschappen te 

bezoeken en te peilen wat hen bezig houdt. Hun pastorale vragen, zorgen en wensen zijn een belangrijke 

indicatie voor ons pastorale beleid in de toekomst. De portefeuillehouder werkt volgens de uitgangspunten 

van het kerkelijk opbouwwerk. Hierbij zal hij aandacht vragen voor het aanstellen van gemeenschapsleiders 

die vanuit de migrantengemeenschap de contactpersoon kan zijn naar de pastorale coördinator. 

 

In de afgelopen jaren zijn er vaste gezamenlijke activiteiten ontwikkeld, waar we ook in dit werkjaar verder 

mee gaan: 

 de jaarlijkse thematische Migranten-ontmoeting: die zal plaatsvinden op vrijdag 6 november 2015 van 

18.00 uur tot 22.00 uur (kerkzaal Martha); 

 de jaarlijkse internationale eucharistieviering in de Marthakerk: op een nog nader te bepalen zondag in 

februari – maart 2016. 

 

Het pastoraal team vindt het geen goede ontwikkeling, dat gemeenschappen zelfstandig voorgangers 

benaderen. Dit is een verantwoordelijkheid van het pastoraal team. Vanaf september zal het 
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parochiesecretariaat het inplannen van de voorgangers voor de vieringen van de 

migrantengemeenschappen coördineren. 

 

Verder is het belangrijk om in de naaste toekomst het parochiebestuur Maria Sterre der Zee te adviseren 

over een eenduidig financieel beleid met betrekking tot de migrantengemeenschappen. Hierin dient voorop 

te staan dat de migrantengemeenschappen geen huurders zijn, maar op volwaardig wijze deel uitmaken van 

de parochie. Wel moet duidelijk worden, hoe de migrantengemeenschappen vorm gaan geven aan hun 

financiële (mede)verantwoordelijkheid, rekening houdend met reële kosten en draagkracht. Het is goed om 

de verschillende afspraken ter plaatse met elkaar te vergelijken. Wij willen hier niet in detail op in gaan: dat 

is de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur in samenspraak met de gemeenschappen in kwestie. Ter 

nadere toelichting citeer ik uit het verslag van de vergadering commissie migrantenpastores d.d. 24 april 

2015: “ ‘Eenduidige regeling voor het gebruik van kerkplekken door migranten’ betekent niet dat het uniform 

moet zijn. Er kunnen op verschillende plekken andere afspraken zijn. Het gaat er om dat de migranten niet 

meer huurders zijn, maar deel uitmaken van de parochiegemeenschap, en dat ze rechten en plichten hebben. 

Eventuele veranderingen van locatie voor de vieringen vinden plaats binnen de parochie. Het zou goed zijn 

dat dit een keer op de agenda van het kerkbestuur zou komen.” 

 


