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Ecce, nova facio omnia (Openb 21, 5) 

 

Inleiding 

In het pastoraal beleidsplan wordt geconstateerd: 

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

van de katholieke kerk in de nabije en verdere toekomst.  De heilige Geest spreekt ook in onze tijd en 

daagt ons uit om onze opdracht als christelijke gemeenschap in de samenleving van nu opnieuw te 

formuleren en te schragen met een houdbare organisatievorm.  Om ook de komende generaties te 

blijven aanspreken, willen we als kerkgemeenschap in begrijpelijke taal het gesprek met onze 

stadgenoten aangaan, goed luisteren naar wat hen ten diepste bezig houdt en lering trekken uit hun 

gezichtspunten.  Dit is nodig om een stevige basis te leggen onder onze nieuwe parochie en te 

voorkomen dat we slechts bezig zijn met symptoom-bestrijding.   

Het gebied dat het cluster Den Haag – Noord bestrijkt, is sociaal en kerkelijk uitermate divers.  De 

verschillen in geloofsbeleving, taal, cultuur en sociale klasse vormen de volgende grote uitdaging in 

dit specifieke cluster.  De cluster-indeling trekt zich in ons geval weinig aan van de zeer oude sociaal-

psychologische grens in onze stad tussen het “zand” en het “veen”.    Katholiciteit is immers altijd 

grensverleggend, al moeten we de weerbarstigheid van ingesleten sociale patronen en verhoudingen 

niet onderschatten. 

Als nieuwe parochie staan wij niet op onszelf, maar hebben een missie in de stad Den Haag, met 

name in de hierboven geschetste maatschappelijk context.” 

Om hier een antwoord op te geven wil het Pastoraal Team een aantal activiteiten ontwikkelen 

waarbij de parochie in gesprek is met andere groepen in de stad en haar zichtbaar ontwikkelen. 

Enerzijds betekent dit contact met mensen uit de politiek en het maatschappelijk leven en anderzijds 

contact met de andere katholieke parochie en katholieke organisaties. Ook vraagt dit zichtbaarheid 

in de samenleving van Den Haag om te laten zien welke boodschap we uitdragen en welke bijdrage 

we willen leveren en kunnen leveren aan de kwaliteit van de Haagse samenleving. 

 

Waarom? 
Innovatie is een belangrijke doelstelling van het diocesaan beleidsplan Samenwerking Geboden 2. Er 

worden, door de intensieve samenwerking van parochies die tot nieuwe parochies worden 

samengevoegd, krachten vrijgemaakt om nieuwe initiatieven te nemen en nieuwe doelgroepen te 

ontdekken. Het zijn werkterreinen met nieuwe doelgroepen zoals jongeren, gezinnen en 

buitenkerkelijke.  

In onze parochie is innovatie een terrein dat nog verkend moet worden. Dit werkplan betekent niet 

dat onderstaande plannen uitgevoerd worden; het is een voorstel dat nog nader moet worden 

uitgewerkt. 
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Wat? 

De projecten vragen verdere vormgeving in afzonderlijke uitwerking.  

1. Voor het project van NHP is door het Parochiebestuur financiële ruimte vrijgemaakt. Er is ook 

afgesproken dat een van de leden van het Parochiebestuur, mw. Olgers, contact houdt met de 

uitvoerende werkgroep over de voortgang. 

2. Betreft het project ‘Weg naar de kerk’ moet een gesprek met beide heren worden belegd. Ad van 

der Helm zal dit na de zomer verder uitwerken. 

3. De MLK-lezing is een project waar de Boskant in participeerde. Dit moet door een andere partij 

worden overgenomen. Het bisdom Rotterdam heeft dit steeds gezien als een van de activiteiten 

van De Boskant die voortgang zou moeten vinden. Er is overleg nodig tussen bisdom en parochie 

over de manier waarop de Katholieke kerk participeert in dit project: via het bisdom of via de 

parochie. Ad van der Helm zal dit gesprek organiseren. 

4. De Parochiedag kan dit jaar niet in volle omvang worden georganiseerd. Het PT beperkt zich nu 

tot het maken van liturgiesuggesties voor de gehele parochie (door Ad van der Helm). Hierdoor 

zijn er dit jaar geen kosten aan verbonden. 

5. De Katholiekendag vraagt uitgebreide voorbereiding in een groter comité met Parochiebestuur. 

Hier is sprake van een project dat Den Haag breed is en in samenwerking met de andere 

parochies van de Den Haag en de migrantenparochies (Engelstalige, Franstalige en Poolse 

parochies). In de Haagse gemeenschap van Kerken wordt ook gewerkt aan een bredere 

ontmoeting tussen de christenen van kerken en gemeenschappen van Den Haag, maar dat is 

interkerkelijk en oecumenisch. Dit is specifiek bedoelt voor de Katholieke kerken van Den Haag. 
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 Project Samenwerking Wie Looptijd Kosten Inhoud 

1 Nieuw Haags 
Peil 

Classis/ Kloosterkerk/ 
DeZinnen 

A. van der Helm en 
mw. L. Olgers  

Twee jaar € 625,- (ons deel) Gesprekken met 
politici 

2 Weg naar de 
Kerk 

Westerwoudt/Trimbos A. van der Helm en 
D. Langerhuizen 
Met 
Parochiebestuur 

Aantal 
jaar 

Begroting voor het 
hele plan € 15.000 
Externe 
financiering 

Allerlei projecten. 
Nadere verkenning 
moet nog plaats 
vinden  

3 MLK-Lezing Stichting MLK-Lezing 
(VU) / DeZinnen 

A. van der Helm Jaarlijks Externe 
financiering 

Lezing en 
scholierendebat 

4 Parochiedag 
2016 

Pastoraal Team A. van der Helm  
R. van Berkel 

Per jaar  In 2015 worden 
slechts 
liturgiesuggesties 
gemaakt 

Patroonsfeest (10 
oktober) 
 

5 Katholiekendag 
2017 

Parochie De Vier 
Evangelisten/ 
Migrantenparochies/ 
Religieuzen / Katholieke 
instellingen 

A. van der Helm en 
D. Langerhuizen en 
R. van Berkel 
Samen met PB 

In 2016 Begroting moet 
nog gemaakt 
worden 

 Viering 

 Ontmoeting  

 Contact andere 
kerken 

 

 


