Jaarverslag 2017

Voorwoord
Het jaarverslag over 2017 geeft u een beeld van het vele
wat heeft plaatsgevonden in de parochie Maria Sterre der
Zee in Den Haag. Gebeurtenissen, cijfers en feiten laten
de realiteit van een voorbij jaar zien. Ook in 2017 is de
inzet en betrokkenheid van vele parochianen, vrijwilligers,
pastores en kerkbestuurders onverminderd groot geweest.
Een parochie is geen bedrijf in de strikte zin van het woord,
maar heeft er wel allerlei kenmerken van. In samenwerking
met de beheercommissies van onze parochie, zorgt het
parochiebestuur bijvoorbeeld voor het onderhoud van de (monumentale)
kerkgebouwen. Eveneens voor een goed beheer van het kapitaal. Voor het
parochiebestuur blijft de belangrijke opdracht te zorgen dat inkomsten en
uitgaven zo veel als mogelijk in balans zijn. En gelukkig zijn we er in geslaagd om
het begrotingstekort in 2017 fors terug te dringen. In dit jaarverslag kunt u meer
hierover lezen. En natuurlijk zijn er mensen in dienst: priesters, een diaken en
pastoraal werkers, twee medewerksters op het Centraal Parochiesecretariaat,
kosters en dirigenten/organisten. Zij dragen voor een aanzienlijk deel bij aan
het goed functioneren van onze parochie. Een parochie is echter veel méér dan
een bedrijf. Ze is allereerst een gemeenschap van gelovige en geïnspireerde
katholieke christenen. En katholiek-zijn betekent per definitie: gelovig en bezield,
hartelijk en gastvrij-zijn, open en uitnodigend! Daarom is onze parochie een
gemeenschap van gemeenschappen – multicultureel ! - die in verbinding staat
met de Haagse samenleving, waarvan zij zelf deel uit maakt. We zijn van harte
geïnteresseerd in elkaar en we willen er zijn voor alle mensen van goede wil! Wie
je ook bent, hoe je ook in elkaar steekt, wat je achtergrond ook moge zijn: Wees
welkom en voel je bij ons thuis!
We vinden het uitermate belangrijk om vanuit de Blijde Boodschap van Jezus
Christus een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze stad Den Haag. Door
bijeen te brengen en niet te verdelen, door vrede te stichten en van harte
en daadwerkelijk solidair te zijn met mensen die hulp nodig hebben. Paus
Franciscus roept steeds weer op tot gemeenschap, verbinding tussen mensen
en het bouwen van bruggen. Onze bisschop, Mgr. J. van den Hende, noemt de
Kerk van het bisdom Rotterdam een netwerk van liefde. En zeker niet alleen als
vaststaand feit, maar óók als een voortdurende en inspirerende opdracht voor
ons allemaal.
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Er zit beweging in onze parochie. Onderliggend jaarverslag laat dit overtuigend
zien! Soms kan iets beter, soms ging iets niet goed, maar er is veel goeds gebeurd
en er zijn positieve resultaten te melden. In het beleidsplan Eendrachtig verder
gaan benadrukken parochiebestuur en pastores dat de geloofsgemeenschappen
van onze parochie betrokken blijven op elkaar en op onze Haagse samenleving.
Met de eerste zondag van de advent in 2017 is in ons bisdom het jaar van gebed
begonnen. Dus ook in onze parochie. Onze bisschop benadrukt dat gebed een
bron is voor ons geloofsleven. Pastores en parochiebestuur onderstrepen dit van
harte! Als we in gebed zijn, zowel in de Liturgie als persoonlijk, dan ontvangen
wij van de Heer de inspiratie en kracht om met geloof en enthousiasme te
bouwen aan zijn Kerk hier ter plaatse.
Ik wens onze parochie Maria Sterre der Zee toe dat we Inspiratie en bezieling
mogen brengen in onze mooie stad Den Haag. Dat katholieken, in samenwerking
met andere christenen en mensen van goede wil, van betekenis mogen zijn voor
de mensen die hier wonen en werken.
Drs. A.L. Langerhuizen
Pastoor

Pastoor Dolf Langerhuizen en
diaken Ronald van Berkel bij de
kerststal in de H. Martha, na de
hoogmis van Kerstmis.
In het najaar van 2017 heeft
diaken van Berkel te kennen
gegeven in de zomer van 2018
de parochie Maria Sterre der Zee
te verlaten voor een benoeming
elders in het bisdom Rotterdam.
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Jaarverslag 2017
1.
Inleiding
Met dit jaarverslag 2017 wordt verantwoording afgelegd over het functioneren
van het parochiebestuur en de diverse activiteiten en ontwikkelingen in de
parochie. Separaat volgt een financiële rekening en verantwoording.
2.
Bestuur
Samenstelling
Per 1-1-2017 bestond het bestuur uit dhr. A.L. Langerhuizen (pastoor en voorzitter),
Mw. C.N. Huisman (secretaris), dhr. A.F. Keijzer, mw. E.C.M. Olgers-van Schie, dhr.
H.C.P.J. van Ruijven (penningmeester), dhr. A.C.M. van der Sluijs, dhr. M.D.A.M.
Timmerman (vicevoorzitter), dhr. H.A. Vrins en dhr. T.C.A.M. van Woerkom.
Ten tijde van de opstelling van dit jaarverslag is het bestuur gewijzigd. Per 14
januari 2018 heeft mw. C.N. Huisman haar functie als secretaris neergelegd. Per
1 februari 2018 heeft dhr. M.D.A.M. Timmerman zijn functie als vicevoorzitter
neergelegd en is dhr. J.E.P. Maas aangetreden als vicevoorzitter.
Vergaderingen
In 2017 is het parochiebestuur 10 keer samengekomen voor reguliere
bestuursvergaderingen en 5 keer voor bijzondere vergaderingen; te weten 17
februari voor een beleidsochtend van het parochiebestuur en pastoraal team,
7 maart voor een extra bestuursvergadering, 16 juni en 19 september voor
een vergadering van het parochiebestuur en pastoraal team over het nieuwe
beleidsplan en 7 november in het kader van de canonieke visitatie.
Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt voor intern gebruik. Indien
geboden, wordt berichtgeving geplaatst op de parochiewebsite en in het
parochieblad.
A.
Beheercommissies
Per 1-1-2017 waren de volgende beheercommissies benoemd:
H. Agnes: 		
mw. J. Spoelder (secretaris, voorzitter a.i.) en
		
mw. J.C.P.M. van der Klaauw.
H. Antonius Abt:
dhr. T.C.A.M. van Woerkom (voorzitter a.i.),
		
dhr. A.C.J. de Rouw (secretaris), mw. A.L.I. Damen-Spruit
		
en mw. A.M.E.L. Beeloo-Jacobs (budgethouder).
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H. Ignatius van Loyola: dhr. R.A.J. Wiegant en mw. Y. Groenewegen-van Wijk als
		
voorzitter/secretaris en
		
dhr. H.J. van Haastert (budgethouder).
H. Jacobus de Meerdere: dhr. J.L.M. van der Lubbe (voorzitter,budgethouder a.i.),
		
mw. A.C.M. Ranke (secretaris) en dhr. J.P. van Meerveld.
H. Willibrord:
dhr. G. van Dommelen (voorzitter), dhr. J.M. Fillikes 		
		
(secretaris) en mw. D. Linger (budgethouder).
De beheercommissie H. Driekoningen heeft nog niet alle functies ingevuld en is
derhalve nog niet benoemd.
Wilt u zich inzetten voor uw geloofsgemeenschap
H. Driekoningen? Heel graag!
Meldt u via driekoningen@rkdenhaag.nl
Wijzigingen
Per 18 april hebben mw. Y. Groenewegen-van Wijk en dhr. R.A.J. Wiegant hun
functie als voorzitter/secretaris van de beheercommissie H. Ignatius van Loyola
neergelegd.
Per 8 mei heeft mw. A.M.E.L. Beeloo-Jacobs haar functie als budgethouder
neergelegd en is zij benoemd als lid en is dhr. P.E. Plasschaert benoemd als
budgethouder van de beheercommissie H. Antnonius Abt; en heeft dhr. dhr.
T.C.A.M. van Woerkom zijn functie als voorzitter a.i. van de beheercommissie H.
Antonius Abt neergelegd.
Per 11 juli is dhr. S.A.J. Bernadina benoemd als lid van de beheercommissie H.
Willibrord.
Per 1 augustus is dhr. H.L.A. Habraken benoemd als budgethouder van de
beheercommissie H. Agnes
Per 17 november heeft dhr. A.C.C.M. van der Wee zijn functie als budgethouder
neergelegd en is hij benoemd als lid en is dhr. M. Huisman benoemd als
budgethouder van de beheercommissie H. Jacobus de Meerdere; heeft mw.
A.C.M. Ranke haar functie als secretaris neergelegd en is zij benoemd als lid en is
dhr. H. Timmermans benoemd als secretaris van de beheercommissie H. Jacobus;
en heeft dhr. J.P. van Meerveld zijn functie als lid van de beheercommissie H.
Jacobus neergelegd.
Per 1 december 2017 is dhr. L.J.M. Damen benoemd als lid en mw. W.C. damen
benoemd als secretaris van de beheercommissie H. Ignatius van Loyola. Dhr. H.J.
van Haastert is benoemd als budgethouder en voorzitter van de beheercommissie
H. Ignatius van Loyola.
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3.
Activiteiten en ontwikkelingen in de parochie
In 2017 hebben pastoraal team en parochiebestuur een gezamenlijk beleidsplan
gepresenteerd, ‘Eendrachtig verder’, waarover u verderop meer leest. Dit
beleidsplan weerspiegelt waar de aandacht en zorg voornamelijk naar
uitging in het afgelopen jaar, namelijk samenwerking en versterking van de
geloofsgemeenschappen.
Zoals in de missie van het beleidsplan staat omschreven: “Vanuit eenzelfde
geloof en inspiratie werken [wij] mee aan de pastorale taak van de parochie.
Ieder draagt bij met zijn/haar eigen unieke talenten en competenties. Dus net
zoals het menselijk lichaam, is de parochie met pastoraal team, parochiebestuur,
vrijwilligers, kerkgangers en alle zoekenden en bezoekers één geheel.” Samen zijn
wij de parochie en kunnen wij ons geloof zichtbaar maken.
Hoe dat in 2017 is vormgegeven, leest u in de hierop volgende terugblik op alle
activiteiten van het afgelopen jaar.
Samenwerking
Het parochiebestuur en pastoraal team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
parochie. Ze hebben er daarom voor gekozen om samen een beleidsplan op te
stellen voor de komende periode met de titel ‘Eendrachtig verder’. De titel verwijst
naar de bijbeltekst in 1 Korintiërs 12. Een parochie moet zijn als het lichaam van
Christus met vele ledematen die eendrachtig voor elkaar zorgen.
Inzet in de parochie is de afgelopen jaren veelal gericht op opbouw van de nieuwe
parochie en zoeken naar optimaal contact met de geloofsgemeenschappen. Dit is
een doorlopend proces; we beginnen dus ook niet opnieuw. We gaan eendrachtig
verder.
Nieuwsgierig geworden? Lees het hele beleidsplan op
www.rkdenhaag.nl/parochie/beleid/
Op 7 oktober 2017 is voor het eerst een
gezamenlijke parochiedag georganiseerd.
Tijdens deze parochiedag presenteren alle
geloofsgemeenschappen zichzelf: wat is onze
“kleur”, wat maakt ons ‘ons’? Tevens worden
activiteiten georganiseerd waarin men elkaar
op een andere manier leert kennen.
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Alle ruimte voor ontmoeting
en gesprek

Weer of geen weer, uit alle geloofsgemeenschappen kwamen parochianen
afgelopen zaterdag naar de H. Agnes voor de eerste editie van de parochiedag.
In tal van kraampjes presenteerden geloofsgemeenschappen zichzelf en ook de
Broeders van Sint Jan, stichting Mara en uitgeverij de Zalige Zalm waren aanwezig.
Wethouder Baldewsingh en straatpastor Klaas Koffeman zorgden daarnaast voor
de nodige inspiratie en ontspanning.
Zondag 19 november vond voor de derde keer het Ceciliaconcert plaats van onze
parochie. Dit keer met koren uit de H. Antonius Abt (Laus Deo, Gli Uccelli en de
Stadhoudertjes), H. Driekoningen (Driekoningenkoor en Liduinakoor), H. Jacobus
(Cantemus Domino) en H. Willibrord (Heaven’s Touch).
Zowel de opening als afsluiting waren grandioos met alle koren op het priesterkoor.
Er was muziek van onder andere Opwekking, Mozart, Schubert, De Klerk en
Nystedt en de Stadhoudertjes gaven ons muziek in beweging. Het was een
prachtige muzikale middag voor zowel de koren als de vele luisteraars.
Heaven’s Touch heeft, als koor van de H. Willibrord, voor het eerst meegedaan
aan het Ceciliaconcert van de parochie.
Als enige koor met muzikale begeleiding
door een bandje en een volledig andere
stijl en repertoire dan de meeste koren die
meededen, was het ontzettend spannend
maar ook geweldig om hier aan mee te
mogen doen. En we waren blij en zeker
trots met alle positieve reacties die we
hebben ontvangen. Heaven’s Touch gaf
met een Caribisch tintje een geweldige
Spetterende afsluiting door alle koren
presentatie.
Ook dit jaar hebben de werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van de parochie
Maria Sterre der Zee samengewerkt rondom de Vastenactie en Adventsactie.
Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke Vastenactie van de geloofsgemeenschap
H. Antonius Abt, H. Driekoningen, H. Jacobus de Meerdere en H. Willibrord. Twee
projecten van de Blauwe Zusters werden gesteund: het Mercy Home for Girls,
een tehuis voor misbruikte, dakloze en verwaarloosde meisjes in de Filipijnen en
Maria Tuci Residence, een tehuis voor meisjes en jongeren tot 18 jaar in Albanië.
Tijdens de Advent hebben alle werkgroepen M.O.V. zicht ingezet voor een project
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in Rwanda, Afrika, dat zich richt op hulp aan moeders en kinderen. De organisatie
Cecydar vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen
zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid werd
de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid. Met de Adventactie
heeft de parochie geld ingezameld om de opvangmogelijkheden van Cecydar te
vergroten.
Presentie in Den Haag
In 2017 is energie gestoken in het ontwikkelen van een aantal activiteiten die de
zichtbaarheid van de parochie naar de samenleving toe vergroten. Zo heeft de
parochie dit jaar voor het eerst actief deelgenomen aan de cultuurmarkt van het
Haags UITfestival en de Museumnacht.
Op zondag 3 september heeft de parochie meegedaan aan de cultuurmaakt van
het Haags UIT festival. Mensen konden een
wens of gebed ophangen in de vredesboom,
of een kaarsje meenemen en opsteken in de
H. Jacobuskerk, waar tevens rondleidingen
werden gegeven. De kinderen kregen de kans
om zelf een kaars te versieren en met extra
veel betekenis op te steken. De aanwezige
vrijwilligers en leden van het pastoraal team
zijn met vele bezoekers in gesprek gekomen.
En uiteindelijk hebben meer dan 300 mensen Zichtbaar aanwezig in de stad
een bezoek gebracht aan de kerk en een kaarsje opgestoken.
Op 21 oktober deed de H. Jacobus de Meerdere, namens de Haagse Gemeenschap
van Kerken en onze parochie, mee aan de
jaarlijkse Museumnacht. De kerk is geen
museum, maar een religieus gebouw. Daarom
werd gekozen om de belangrijke spirituele
elementen uit het gebouw te versterken en
op een speciale manier laten zien aan de
bezoekers. Een positieve avond, ruim 300
mensen hebben de keus gemaakt om de
De kerk was prachtig aangelicht
drempel van de kerk over te gaan en zich te
laten raken en inspireren voor het moois dat de kerk hen te bieden heeft.
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Tevens is de parochie op 20 november gastheer/-vrouw geweest voor de 21
minutenbijeenkomst tegen kindermishandeling.
“Dat mensen open moeten staan voor gesprek en zich in een veilige omgeving
bevinden om te kunnen praten”
Tijdens deze bijeenkomst vertelde een
ervaringdeskundige wat veiligheid en
onveiligheid voor haar als kind betekende.
De aanwezigen reageerden met verdriet en
verbijstering op het dappere verhaal van
de ervaringsdeskundige. Er waren 50 tot 60
personen aanwezig. Na afloop vonden zeer In gesprek over kindermishandeling
goede gesprekken plaats.
Het is belangrijk dat juist een instantie als de kerk, met speciale zorg en aandacht
voor mensen en behoeftigen ook hier aandacht aan geeft. Daarom is na afloop
van de bijeenkomst het rozenkransgebed en de Eucharistieviering opgedragen in
gebed voor kinderen in moeilijke situaties.
Daarnaast blijft de parochie actief betrokken bij de gemeente Den Haag middels de
ontmoetingsbijeenkomsten voor religieuze en levensbeschouwelijke instellingen.
Op 28 juni hebben de Haagse Christelijke kerken elkaar
ontmoet in de Grote of St Jakobskerk van Den Haag.
De nieuwe burgemeester (mevrouw Paulien Krikke) is
aanwezig geweest voor kennismaking en ontmoeting.
De parochie was hierbij goed vertegenwoordigd
In gesprek met
met leden van het pastoraal team, parochiebestuur
burgemeester Krikke
en tal van vrijwilligers. De burgemeester was zeer
geïnteresseerd en onder de indruk van de inzet van de
kerkgenootschappen in de stad.
Oecumenische activiteiten
De presentie in Den Haag heeft de parochie in 2017 ook een uitgesproken
oecumenisch karakter willen geven. Zeker aangezien 500 jaar reformatie werd
herdacht.
Zo waren er avonden georganiseerd in samenwerking met de Doopsgezinde
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Gemeente over de Joodse achtergronden van het Onze Vader. In de H. Agnes is
maandelijks een oecumenische bezinningsochtend steeds onder leiding van een
protestantse of Katholieke pastor.
In het kader van 500 jaar Reformatie is in de H. Driekoningen het leerhuis
georganiseerd over dit thema aan de hand van Luther, Erasmus en
paus Adrianus VI.
Ook neemt de parochie, als lid van de Haagse Gemeenschap van Kerken, deel aan
tal van oecumenische activiteiten, zoals:
• Eenmaal per maand is het ‘Vredesplein’ op
het kerkplein van de H. Jacobus de Meerdere;
• de ‘Week van de Eenheid’ waarbij zowel
een gebedsmoment in de H. Martha
wordt georganiseerd als deelname aan het
oecumenische gebedsmoment;
• het straatpastoraat;
Het Vredesplein
• deelname aan herdenkingsmomenten, zoals
op 5 maart, 23 april, 4 mei en 13 augustus;
• In diverse stadsdelen nemen geloofsgemeenschappen deel aan het lokaal
oecumenisch beraad. In Scheveningen is er bijvoorbeeld jaarlijks een
gebedsdienst tijdens de Week voor de eenheid van de Christenen.
Daarnaast heeft het parochiebestuur in 2017 besloten per 1 januari 2018 weer te
participeren in Kerk in Den Haag. Dit besluit past binnen het nieuw gezamenlijk
beleidsplan van de parochie waarin zichtbaarheid in de stad Den Haag een
speerpunt is. De parochie wil aanwezig zijn waar de mensen zijn en haar geloof
juist in contact met hen beleven.
Ouderen
Voor de oudere parochianen van onze parochie
werden dit jaar tal van activiteiten georganiseerd.
Een kleine greep uit de vele geslaagde uitjes.
Ook dit jaar werden palmpasenstokken gemaakt
voor de ouderen uit de buurt. Deze werden
feestelijk binnengedragen op Palmzondag en daarna
persoonlijk aan de ouderen gegeven.
Palmpaasstokken geven
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Een echtpaar in Nebo was erg verrast ”Twee engeltjes waren uit de hemel gestuurd
naar de aarde”, zei de man in tranen.
Op 23 april waren er weer zo’n veertig ouderen bijeen in de H. Jacobus de
Meerdere voor een lunch aansluitend aan de Hoogmis. Het was weer een gezellige
bijeenkomst waar, naast de vertrouwde mensen ook altijd weer nieuwe mensen
aansluiten.
Eind juli gingen een grote groep van 46 ouderen per bus op seniorenvakantie naar
Drenthe, georganiseerd door de Lidwinagroep. Het werd een prachtige week.
Op 15 augustus werd in de H. Jacobus een High Tea georganiseerd voor ongeveer
35 ouderen.
De bedoeling was een tuinfeest maar het regende
helaas pijpenstelen. Gelukkig was er genoeg
plaats in de grote zaal. Iedereen kon een plek
vinden waarna het feest begon. Vele echt Engelse
lekkernijen werden geserveerd en er werd gezellig
gepraat. Een feestelijke bijeenkomst op dit
High Tea in de pastorie
belangrijkste Mariafeest.

Heerlijk samenzijn in de Dagvisser

Op 16 oktober organiseerde de Lidwinagroep
van de H. Antonius voor 40 ouderen een lunch
in restaurant De Dagvisser. Het was gezellig
druk aan het strand, tijdens de maaltijd was
er ruim gelegenheid om de laatste nieuwtjes
uit te wisselen. Voor alle aanwezigen een
geslaagde middag.

Op 25 oktober was er weer de jaarlijkse Geloofs- en ontmoetingsdag van RK Den
Haag in de kerk aan de Leyweg.
Uit alle hoeken van Den Haag waren de
ouderen gekomen om deze dag mee te
maken. De dag werd geopend met een
plechtige Hoogmis. Hierna werd er in een
ontspannen sfeer koffie of thee geserveerd
en kreeg ieder ook nog brood uit het vuistje. Lunch uit het vuistje
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Pater Yan Asa vermaakte ons met een dans uit zijn cultuur. Het geheel werd
afgesloten met een plechtig lof. Moe maar voldaan ging ieder weer naar huis.
Ook rond de Kerst waren er diverse activiteiten
en vieringen voor ouderen. Zoals de jaarlijkse
Kerst-Inn in de H. Agnes voor oudere en
eenzame parochianen.
Ouderen genieten tijdens Kerst-Inn

Pastoraal
De leden van het pastoraal team hebben als voornaamste taak de pastorale zorg.
Dit doen zij niet alleen, met hulp van assistenten, maar ook het parochiebestuur
en de vele vrijwilligers hebben een onmisbare rol hierbij. Ook in 2017 heeft het
pastoraal team, mede dankzij de hulp van velen, zich kunnen inzetten in tal van
pastorale activiteiten.
In de periode van 26 november t/m 10 december 2017
werd in de H. Ignatius van Loyola groot feest gevierd:
de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen had haar 125 jaar
jubileum. In deze feestelijke twee weken werd in drie
Eucharistievieringen op zondag aandacht besteed
aan het 125 jarig bestaan van de kerk. Ook was er
een tentoonstelling over de kerk met een bijzondere
collectie aan beeldmateriaal en voorwerpen. Het feest
werd op 10 december samen met bisschop Van den Hende groots afgesloten.
In alle gemeenschappen werden ook in 2017 de jaarlijkse feesten georganiseerd;
het Driekoningenfeest op 8 januari, het Agnesfeest op 22 januari, het H. Antonius
Abtfeest op 2 juli, feest van Kerkwijding van de H. Jacobus de Meerdere op 22
september en Willibrordzondag op 5 november. Ook waren er tal van bijzondere
vieringen zoals de Pauskeuzeviering op 25 juni, de Franciscusviering met zegening
van huisdieren in de H. Ignatius van Loyola op 4 oktober en de Misa di Aurora, in
voorbereiding op Kerstmis, in de H. Willibrord van 19 t/m 24 december.
Het hele jaar door werden, naast de oecumenische activiteiten, in vele
geloofsgemeenschappen lezen en catechese-avonden georganiseerd voor
parochianen en eenieder die geïnteresseerd was.
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Zo werd dit jaar de Alphacursus georganiseerd. Met 28 deelnemers voorzag
de Alphacursus in 10 dinsdagavonden, steeds begonnen met een gezamenlijke
maaltijd in het Parochiecentrum bij de
Paschaliskerk. Ook was er een weekend in
december bij de Broeders van Sint Jan.
Na de eerste avond was de reactie: ‘Een
goede, warme sfeer; fijne ontmoeting en
vruchtbare deelgroep sessies; het belooft een
mooie cursus te worden voor iedereen’.
Deelnemers luisteren naar de inleiding
In de H. Antonius Abt heeft emeritus pastoraal werker John Batist tal van avonden
en middagen georganiseerd over allerlei onderwerpen van het geloof, zoals een
lezing over Maria Magdalena, over de mystiek van Etty Hillesum en kruiswis maken
voor ‘Maria Hemelvaart’. In de H. Jacobus zijn de jaarlijkse catechesereeksen voor
Pasen en in het najaar georganiseerd; de avond onder leiding van pater Thomas
Quartier sj was echter het grootste succes.
Ook werden er in 2017 weer een aantal bedevaarten georganiseerd.
Op 25 mei was het traditionele dauwtrappen naar de ruïne van Maria van Oud
Eik en Duinen, waar dit jaar samen met de Lutherse kerk een viering was. Op
8 juli heeft de parochie deelgenomen aan de Nationale bedevaart naar Brielle:
‘Verbonden met Christus’ gingen ongeveer 75 parochianen op pad; waarvan 32
op de fiets. Het was weer een prachtige dag in alle opzichten.
Dit jaar werd wederom een bedevaart naar Lourdes
georganiseerd met de parochie De Vier Evangelisten.
Pastoor Langerhuizen was hier namens het pastoraal team
bij aanwezig. Speciaal voor de Lourdeskapel, gelegen op
Scheveningen, heeft pastoor Langerhuizen vanuit Lourdes
zelfs nog een vaatje Lourdeswater meegenomen.

Pastoor Langerhuizen
liep voorop

Zaterdagavond was de lichtprocessie met zo’n 10.000
mensen. Bidden en zingen. Het is ontroerend en
indrukwekkend dit met zoveel mensen samen te doen. Er
waren veel pelgrims uit Italië, maar ook Nederland was
vertegenwoordigd.
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Jeugd
In de parochie zijn ook in 2017 tal van activiteiten en vieringen georganiseerd voor
kinderen.
In alle gemeenschappen zijn er
gezinsvieringen, ook waren er bijzondere
vieringen zoals een viering met de KISI
kids, de Franciscusviering met de zegening
van huisdieren en het kindje wiegen in
zowel de H. Ignatius van Loyola als
H. Jacobus de Meerdere.

KISI workshop voor de kleinsten

Uiteraard is er ook in alle geloofsgemeenschappen Eerste H. Communie gevierd
en zijn er talloze doopvieringen geweest.
Ook dit jaar was de Vormselviering op 19 februari in de kerk van de H. Antonius
Abt een groot feest.

Zegening door mgr. Van den Hende

Twintig jonge mensen uit de parochie
Maria Sterre der Zee kregen door de
bisschop van Rotterdam, mgr. Van den
Hende, de handen opgelegd en werden
met chrisma gezalfd. “Ontvang het zegel
van de Heilige Geest, de gave Gods.”

Dit jaar was er voor het eerst, bij de H. Ignatius van Loyola in de kerk OLV Onbevlekt
Ontvangen, een familiepaaswake.
Ouders, kinderen en iedereen die wilde
was welkom bij deze speciale paaswake.
Uit bijna alle geloofsgemeenschappen
waren families aanwezig. Het was een
mooie viering en een geslaagd initiatief!
De kinderen rond de paaskaars

Bijzonder dit jaar is dat het Willibrordkamp de diaconieprijs Brood & Rozen,
categorie ‘diaconie dichtbij’, van het bisdom Rotterdam heeft gewonnen. Het
Willibrordkamp is een initiatief voor kinderen uit de marge van de samenleving.
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Het doel van het kamp is de kinderen een fantastische week te geven en een boost
door 3 gezonde maaltijden per dag.
We waren al heel vereerd en blij dat we
genomineerd waren voor de diaconieprijs;
nu hebben we de prijs ook nog daadwerkelijk
gewonnen. Wij zijn heel trots en blij dat wij deze
waardering hebben gekregen voor het werk dat
wij voor de kinderen doen. We hopen dit werk voor
de kinderen en ouders nog heel lang te mogen
doen. Met de prijs die we hebben gekregen gaan
we wat extra’s doen zodat het 10 jarig jubileum
Het team van het Willibrordkamp nog mooier wordt.
4.
Facts & Figures
Een kleine selectie uit de kerngetallen van de parochie Maria Sterre der Zee:
18
Pastorale assistenten die in vieringen in de parochie voorgaan
15

Paren hebben meegedaan aan de huwelijksvoorbereiding in 2017

109

dopelingen, 34 communicantjes, 38 vormelingen, 8 huwelijken en
64 uitvaarten in 2016

37.474 offerkaarsen gebrand in 2017
1004

vieringen op zaterdagavond en zon- en feestdagen in 2017

69.056 getelde kerkgangers voor vieringen op zondag,
gemiddeld 140 per zondagviering
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Financieel verslag 2017
Het gevoerde financiële beleid in 2015 en 2016, gericht op sanering, besparing
en centraal inkopen, heeft in 2017 geresulteerd in een aanmerkelijk verbeterde
financiële positie voor de parochie.
Het exploitatieverlies bedroeg in 2017 ongeveer € 75.000,- terwijl het verlies
over 2016 nog aanzienlijk meer was, te weten € 264.000,-.
De totale kosten in 2017 bedroegen € 1.508.000,- (2016: € 1.788.000) en de
opbrengsten waren totaal € 1.433.000,- (2016: € 1.524.000).
Bij deze positieve ontwikkelingen moeten toch enkele kanttekeningen gemaakt
worden.
Overzicht inkomsten en uitgaven 2017
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Inkomsten
Bijdragen parochianen uit actie kerkbalans,
collectes en overige bijdragen
Bijdragen parochianen voor derden
Opbrengsten uit bezittingen
Functionele inkomsten zoals subsidies
Incidentele baten
Totaal inkomsten

€
€
€
€
€
€

Uitgaven
Salarissen pastoraal team,
dirigenten/organisten, kosters en overige
persoonskosten

2017
764.914
35.143
548.630
13.614
68.097
1.430.399

2016
€
€
€
€
€
€

779.122
38.799
537.985
64.214
104.427
1.524.547

€

577.422 €

606.826

Kosten kerken, pastorieen en andere gebouwen €
Kosten erediensten en pastorale kosten
€

451.805 €
102.101 €

530.208
119.689

Verplichte bijdragen, w.o. afdracht aan bisdom
Afgedragen collectes voor derden
Beheerkosten, w.o. kosten schoonmaak, ict,
post en telefonie, etc
Incidentele lasten en financiele lasten
Totaal uitgaven

€
€

132.265 €
33.918 €

145.035
47.603

€
€
€

144.159 €
59.733 €
1.533.447 €

172.997
48.874
1.788.863

RESULTAAT

€

‐103.048 €

‐264.316

Kosten beter beheersbaar
Het is duidelijk dat we de kosten steeds beter beheersbaar krijgen. Uiteraard
zijn er hier en daar nog situaties waarbij een verdere besparing mogelijk is
en moet worden doorgevoerd, maar binnen de organisatie krijgen we wel de
bodem van besparingsmogelijkheden in zicht. Voorwaarde blijft bovendien
dat we voorzichtig zijn om de besparingen niet ten koste te laten gaan van
de noodzakelijke inzet in pastorale activiteiten en erediensten. Tevens
zal het noodzakelijk blijven een beroep te doen op onze parochianen om
vrijwilligerswerk te doen voor de parochie. Zonder de inzet vrijwilligers kan de
parochie zich financieel niet staande houden. Veel dank gaat naar hen uit.
Wat verder nog substantiële verlichting geeft is de afronding van de verkoop
van de voormalige kerk Theresa van Lisieux aan de Apeldoornselaan en de
voorgenomen verkoop van de panden aan de Tenierstraat (w.o. MOC gebouw).
Uiteraard werkt het bestuur in goede samenwerking met het bisdom hard aan
de afronding van deze verkopen.
Opbrengsten
De opbrengsten zijn, zoals u bovenaan ziet, helaas ook in 2017 gedaald.
Opbrengsten zijn grofweg te verdelen in inkomsten van parochianen en
inkomsten uit gebouwen en vermogen.
De inkomsten uit parochianen (zoals bijdragen uit Aktie Kerkbalans, collectes)
bedroeg in 2017 € 795.000,- (2016: € 818.000,-). Een licht daling die met
name is toe te schrijven aan een daling van 4 % van de opbrengsten uit Aktie
Kerkbalans. De Aktie kerkbalans, gekoppeld aan de bedank- en herinneringsactie
in september, blijft onze grote aandacht vergen. Overigens spreekt het bestuur
haar grote dankbaarheid uit voor ieder die heeft bijgedragen.
Over de inkomsten uit gebouwen en vermogen het volgende.
De inkomsten uit gebouwen bedroeg, exclusief gemeentelijke subsidie, € 157.000
(2016: € 186.000). Het grote verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het
missen van huurinkomsten op een van de panden. Het blijft noodzakelijk om
alle mogelijkheden van verhuur van kerk, pastorie en gebouwen, binnen de
afgesproken criteria, te benutten. Deze verhuurmogelijkheden moeten de daling
van de inkomsten uit parochianen enigszins compenseren.
Voor wat betreft de inkomsten uit het vermogen het volgende. Het bestuur
neemt jaarlijks een vast percentage van het belegd vermogen op in haar
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exploitatie. De reden hiervan is dat het bestuur wil vermijden dat eventuele
grote verschillen in beleggingsopbrengsten téveel schommelingen veroorzaken
in de exploitatie. Na 3 jaar vindt eventuele herziening van het percentage plaats.
Feit is dat de inkomsten uit het belegd vermogen onmisbaar zijn om de parochie
financieel overeind te houden. Het beleid is daarom gericht op behoud van
vermogen en een stabiel rendement. In de exploitatie is een opbrengst genomen
van € 335.000,- (na aftrek kosten).
Plannen 2018-2021
In 2017 heeft het bestuur haar plannen voor de jaren 2018-2021 gepresenteerd
onder de titel Eendrachtig verder, beleidsplan 2018-2021. Om deze plannen
financieel mogelijk te maken, is besloten om uit het vermogen een bedrag van
€ 250.000,- te reserveren, van waaruit jaarlijks maximaal € 50.000,- kan worden
besteed aan uitvoering van het beleidsplan.
Zoals hierboven al aangegeven is het bestuur van mening dat de ingrepen van
de afgelopen jaren nuttig zijn geweest. Echter, het geeft het bestuur geenszins
aanleiding om ‘achterover te gaan leunen’. Het blijft noodzakelijk om kritisch te
blijven op de uitgaven en om te werken aan verbetering van de inkomsten waar
dit mogelijk is. Maar, als we dit resultaatniveau minimaal kunnen volhouden, dan
is discussie over kerksluiting vanuit financiële noodzaak niet nodig.
H.C.P.J. van Ruijven
Penningmeester
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Geef
deze wijzigingen dan
door aan uw lokale secretariaat.
De contactgegevens vindt u op
de laatste pagina van deze Stella
Maris.

Hartelijk Dank!
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