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Liturgie in de Parochie Maria Sterre der Zee: Beeldbepalend en Verschillend 
 
Inleiding  
Binnen de parochie Maria Sterre der Zee neemt liturgie een beeldbepalende plaats in. Voor veel parochianen 
vormt de viering van de Eucharistie het eerste en vaak ook enige contact met de parochie. Maar de viering 
van de Eucharistie staat in de parochie niet op zichzelf. De Liturgie van de Eucharistie is het sterkst wanneer 
zij is ingebed in catechese en geloofsverdieping, diaconie en opbouw van de parochiegemeenschap. In onze 
parochie is er een diversiteit aan liturgische vieringen die mede bepaald wordt door de verschillende koren en 
de verschillende plaatsen om liturgie te vieren.  De H. Eucharistie geldt voor ons parochieleven als bron en 
hoogtepunt en krijgt ook de vanzelfsprekende aandacht. Waar mogelijk vieren we op zondag in alle kerken de 
H. Eucharistie; in enkele kerken bovendien op zaterdagavond. Het liturgisch rooster dat daarvoor is 
ontwikkeld, blijft van kracht. Gebaseerd op de Constitutie ‘Lumen Gentium’ (par. 11) van het Tweede Vaticaans 
Concilie en de Diocesane beleidsnota voor Liturgie ‘Hoe zijt Gij aanwezig’ (2003) van het Bisdom Rotterdam, 
staat dan ook in de beleidsnota (2013-2016) van het pastoraal team: 
 

Onze visie op de liturgie houdt in, dat wij de Eucharistie zien als bron en hoogtepunt van ons gezamenlijk 
geloven. Rond de Tafel van de Eucharistie komen we samen;  daar begint onze opdracht en zending als 
christenen.     

 
Voor wie? 
De inzet  van dit werkplan is om het bestaande liturgische aanbod waar nodig kwalitatief te verbeteren, 
alsmede nieuwe initiatieven te ontplooien. We vatten dat samen in de woorden ‘kwaliteitsverbetering’ en 
‘diversiteit’. Het komende pastorale werkjaar  2015-2016 zal er, met het oog hierop, een geconcentreerde 
aandacht zijn voor de hieronder genoemde punten: 
 
1. De priesters verzorgen een levendige Eucharistische liturgie die aansluit bij het  kerkelijk jaar, het 

parochieleven, de wereldkerk en de actualiteit; 
2. De viering van de Eucharistie hoort ingebed te zijn in catechese en geloofsvorming, diaconie en 

gemeenschapsopbouw. Dit komt het komend werkjaar o.a. tot uiting in een catechetisch aanbod (leerhuis) 
rond de viering van de Eucharistie. In samenwerking met MOV- en andere diaconale groepen wordt ook 
diaconie (denk aan Advent actie en Vasten actie, voedselbank en andere diaconale activiteiten) in preek 
en voorbeden benoemd en toegelicht in de viering van de Eucharistie.    

3. Voor de Eucharistieviering gebruiken we in alle kerken de liturgische boeken: lectionarium en 
altaarmissaal. We vieren de liturgie van de Eucharistie en andere liturgische vieringen zoals  de Kerk dit 
van ons vraagt. Met het oog op het verschijnen van het nieuwe altaarmissaal in 2016 ontwikkelt het 
pastoraal team een liturgisch-catechetisch aanbod voor alle geloofsgemeenschappen. We zijn 
voornemens om hiervoor ‘een kenner van de Liturgie’ aan te trekken. 

4. In alle geloofsgemeenschappen zijn gelijkluidende voorbeden. Hiertoe wordt wekelijks vanuit het 
pastoraal team een aanbod gedaan aan voorbeden die aansluiten bij de inhoud van de Schriftlezingen en 
de actualiteit in de Nederlandse samenleving en de wereld. 

5. Participatie in de vieringen wordt ondersteund door boekjes en bundels. Waar nodig zal het aanbod 
afgestemd worden. 

6. Het pastoraal team vindt het belangrijk dat de gastvrijheid bij aanvang en bij uitgaan van liturgische 
samenkomsten, in verband met het wisselen van voorgangers, waar nodig wordt verbeterd. Wij vragen 
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de pastoraatsgroepen deze aandacht te organiseren en te structureren, opdat mensen die de Liturgie 
meevieren aan het begin van iedere viering gastvrij worden ontvangen. Hiertoe stelt het pastoraal team 
een instructie op over wat het pastoraal team bij gastvrijheid verwacht en bespreekt dit met de 
pastoraatgroepen. Ook de voorgangers kunnen zich nooit genoeg bewust zijn van ‘gasten’.  

7. Het pastoraal team wil de zgn. ‘bijzondere’ vieringen binnen de diverse geloofsgemeenschappen 
bestendigen en ontwikkelen; m.n. voor kinderen en jongeren, ouderen en zieken. De gezinsvieringen zijn 
in de diverse geloofsgemeenschappen aantrekkelijk voor jonge gezinnen en hun kinderen. Het komende 
jaar wordt aantoonbaar gewerkt aan een inhoudelijke en liturgische ‘kwaliteitsverbetering’. Zo zal het 
Evangelieboek voor de kinderen gebruikt worden en één van de Eucharistische gebeden voor de 
kinderen uit het Altaarmissaal). Het pastoraal team wil dat bij de voorbereiding van een gezinsviering 
altijd één lid van het team betrokken is.  

8. De liturgische kwaliteit van de koorzang is in de parochie Maria Sterre der Zee in het algemeen goed te 
noemen. Om de liturgische kwaliteit verder te verbeteren wil het pastoraal team het komende jaar in 
samenspraak met de kerkmusici voor koorleden een aanbod voor bezinning op de Liturgie aanbieden. 

9. Het pastoraal team wil de  voorbereiding en planning van de liturgische vieringen met name de 
bijzondere vieringen, beter organiseren. De pastoraatgroepen zullen gevraagd worden om tijdig via een 
(halfjaarlijks of) jaarrooster deze vieringen te plannen.    


