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Portefeuillehouder: diaken R. van Berkel 

Versie: 2 

Datum: 21-08-2015 

 

“Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld” (Mat. 5,14) 

 

De portefeuille dienen is in verschillende onderdelen uit te splitsen. In deze onderdelen werk ik nauw 

samen met vrijwilligers uit de parochie en stuur ik de beschreven onderdelen en ondersteun waar 

nodig de lokale groepen en vrijwilligers om de activiteiten goed te kunnen uitvoeren. 

1. MOV activiteiten 

2. MOC activiteiten (op het snijvlak van PCI en MOV) 

3. Participatie van jongeren bij diaconie ver weg en dicht bij. (M25) 

 

WAT? 

1. MOV 

Voor een parochie is het goed om MOV activiteiten op elkaar af te stemmen. Niet de manier van 

werken, immers de lokale groepen weten zelf wat er goed werkt in de lokale gemeenschappen. Wel 

is het van belang dat bijvoorbeeld Adventsacties / Vastenacties en andere activiteiten op elkaar 

worden afgestemd. Hiervoor is het van belang dat de groepen met een regelmaat van ongeveer drie 

keer per jaar (of zoveel keer meer als nodig blijkt) bij elkaar komen om gezamenlijke projecten te 

kiezen voor deze acties.  

Deze ontmoetingen zijn ook van belang om te leren van elkaar. Iedere MOV groep heeft zijn eigen 

sterke en minder sterke kanten. Van elkaar leren en uitwisselen maakt dat alle groepen met de 

kennis van elkaar betere resultaten kan halen. 

 

Eerst zal een inventarisatie moeten worden gemaakt van groepen en activiteiten per lokale 

gemeenschap. Daarna zal bovenstaande uitwisseling moeten gaan ontstaan. Ondertussen zijn de 

eerste afspraken al gemaakt om tot een gezamenlijk MOV overleg te komen van alle locaties van de 

parochie. Concreet betekend dit:  

 Er wordt één project gekozen voor advent- en vastenactie. Dit wordt in gezamenlijk overleg door 

de MOV groepen gekozen (vanaf vastenactie 2016). 

 Voor alle andere MOV acties wordt gekeken waar samengewerkt kan worden. Wat samen kan 

wordt samen gedaan. Er blijft voor iedere MOV groep ruimte om op eigen manieren te werken in 

de lokale gemeenschap. Iedere gemeenschap heeft hierin zijn eigen traditie en manieren. Wel 

wordt uitgewisseld zodat men van elkaar kan leren. 

 Inzet van M25 jongeren bij lokale of parochiële acties wordt geregeld als ondersteuning van de 

MOV groepen waardoor M25 zichtbaar wordt in de gemeenschappen. 

 

2. MOC activiteiten: 

Het MOC is het diaconaal centrum van de voormalige Willibrordparochie, nu het diaconaal centrum 

van Parochie Maria Sterre der Zee. 

Het is goed om te participeren in de activiteiten die in het MOC worden georganiseerd (op het 

snijvlak van PCI en MOV) Hier vindt diaconie in de praktijk plaats naast Caritas in praktijk. Door meer 
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informatie naar de gemeenschappen toe te brengen zullen meer vrijwilligers gemotiveerd moeten 

worden om hun weg weten te vinden naar het MOC. Omgekeerd kunnen activiteiten van het MOC 

ook een voedingsbodem zijn voor de diaconie dichtbij in de gemeenschappen. Mensen in contact 

brengen met / informeren over wat er ook in de maatschappij gebeurd in de stad Den Haag is 

belangrijk om mensen bewust te maken van wat er allemaal gebeurd in de parochie / in de stad. 

Hiervoor zal een duidelijkere binding moeten gaan ontstaan tussen parochie en MOC. (Dit is een 

zorgpunt voor de toekomst). 

Concreet betekend dit:  

 Meer informatie vanuit het MOC naar de parochie. Dit regelen met MOC/bestuur MOC 

 In alle gemeenschappen vrijwilligers stimuleren om als vrijwilliger te werken in MOC activiteiten. 

 Vernieuwde afstemming is noodzakelijk met het MOC. Na de zomerperiode zal een afspraak 

gemaakt worden met het MOC om bovenstaande te bespreken en ten uitvoer te brengen. 

 

3. Participatie jongeren bij diaconie ver weg en dichtbij. (M25) (zie ook portefeuille jongeren) 

M25 activiteiten kunnen plaatsvinden t.b.v. MOC en MOV. Voor de MOV activiteiten kunnen eigen 

M25 activiteiten worden opgezet ten behoeve van de actie die in de parochie wordt opgezet door de 

MOV groepen van de parochie. Als voorbeeld uit het verleden noem ik een Paasbroden actie in de 

vastentijd. Opbrengst hiervan was voor het lokale doel van de vasten actie. Dit in de hele parochie 

maakt dat M25 ook zichtbaar wordt in de kerken en jongeren ook zichtbaar in hun zorg voor de 

naaste.  

 

De portefeuille dienen kan snel banden hebben met de aandacht voor ouderen en mensen die 

eenzaam zijn. Hier zal een uitwisseling van informatie en werkzaamheden moeten plaatsvinden 

zodat door M25 ingespeeld kan worden op wensen en activiteiten uit het taakveld ouderen en zieken 

(zo ook bij PCI activiteiten). De kerngroep M25 zal samen met projectmedewerker van Mara (Shirleni 

Blanken) deze activiteiten inventariseren en aansturen/jongeren begeleiden. 

 

Jonge M25 begeleiders hebben ondertussen ook een training gevolgd om de deelnemers beter te 

kunnen begeleiden. Hun inzet zal vanuit het project M25 meer zichtbaar gaan worden in de parochie. 

 

WIE? 

Voor alle onderdelen: Er is een nauwe samenwerking met vrijwilligers uit parochie Maria Sterre der 

Zee. 

 

1. Er zijn inmiddels op verschillende vlakken contacten. MOV groepen komen een eerste keer 

samen. Er is al samenwerking tussen mij en de MOV groep van de Driekoningen. Na de zomer 

2015 vindt opnieuw een gezamenlijk MOV overleg plaats. 

2. Betreft MOC zal nader bekeken moeten worden wie en hoe de contacten worden aangetrokken. 

Ad v.d. Helm zit in het bestuur van de dr. Ariënsstichting. De lijnen in het MOC naar parochie en 

omgekeerd (MOV groepen en PCI-en, parochiekernen) moeten nog duidelijker worden 

uitgewerkt. Hiervoor zal samen met het MOC/ dr. Ariënsstichting een plan voor moeten worden 

opgesteld. 

3. M25 is aan een herstart bezig. De contacten met Vormselgroepen is geweest. Ook is er 

samenwerking met parochie de Vier Evangelisten (Den Haag Zuid). Shirleni Blanken is 

projectmedewerker voor de komende 3 jaar, Jos van Adrichem is als diaken van Den Haag zuid 

verbonden aan M25 en ikzelf van onze parochie. De diakens gaan zorgen voor de inhoudelijke 
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kant (catechetische) van M25. Een aantal jongeren (voormalig deelnemers) hebben een cursus 

gevolgd vanuit het project om een betere jongerenleider te zijn. 

WAAR? 

Het parochiecentrum van de Driekoningen zal de ontmoetingsplaats zijn voor MOV groepen uit de 

parochie. Iedere groep blijft op eigen locatie actief. 

 

M25 heeft als thuisbasis de Marthakerk. M25 activiteiten vinden op verschillenden locaties plaats. 

Input is welkom, bijvoorbeeld van de ziekenbezoekgroep. Jongeren kunnen mogelijk een rol spelen in 

het organiseren van activiteiten in de huizen die wij kennen binnen Maria Sterre der Zee. 

 

MOC-locatie is de Tenniersstraat 15-19. Van daaruit kunnen informerende activiteiten plaatsvinden 

om het MOC in de hele parochie onder de aandacht te brengen.   

 


