In een vitale parochie ken je
elkaar!

Over uw belang
bij een goede
ledenadministratie
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Zonder ledenadministratie geen parochie.
Maakt het uit of de parochie weet wie in haar gebied katholiek
zijn en waar ze precies wonen?
Ja, natuurlijk. We willen alle parochianen, of ze nou meer of
minder actief zijn, graag informeren over de Eucharistievieringen
en over andere activiteiten in de parochie.
Dat kan niet zonder een goede ledenadministratie.
Voor de organisatie van de voorbereiding op de Eerste
Communie moet je bijvoorbeeld weten om welke kinderen het
gaat, zeker als ze op een niet-katholieke school zitten. En als je
catechese voor jongvolwassenen organiseert, moet je weten aan
wie je een uitnodiging kunt sturen. Zo zijn er nog veel meer
voorbeelden; ouderenpastoraat, activiteiten voor pasgehuwden,
allerlei vrijwilligerswerk, thema-avonden en cursussen.
En niet onbelangrijk: hoe kan de parochie nieuw binnengekomen
parochianen verwelkomen als hun verhuizing niet bekend is, of
hoe kun je een echtpaar met een jubileum feliciteren als je de
huwelijksdatum niet weet?
Kortom: als je elkaar niet weet te vinden wordt het heel moeilijk
voor een parochie om een
vitale gemeenschap te zijn en
te blijven.

2

Elkaar bereiken.
Per jaar verhuist zo´n vijftien
procent van alle Nederlanders.
Mensen wonen soms maar kort in
een wijk. Werk, leeftijd, de komst
of het vertrek van kinderen;
allemaal redenen voor mensen
om groter, kleiner of elders te
gaan wonen. Door al die
verhuizingen hebben de parochies
de grootste moeite om van alle
parochianen de adresgegevens bij
te houden.
Om onze ledenadministratie toch goed op peil te kunnen houden
neemt de r.-k. Kerk in Nederland deel aan de SILA (Stichting
Interkerkelijke Ledenadministratie), zoals ook de PKN, de
Protestantse Kerk in Nederland.
De SILA vormt een landelijke schakel tussen de gemeentehuizen en
de kerken, waardoor toch berichten over veranderingen in
persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Het gemeentehuis
houdt niet bij tot welke kerk iemand behoort, maar kan wèl bij
iemands naam zetten dat veranderingen aan de SILA moeten worden
gemeld. De SILA weet bij welke
kerk iemand hoort en zij geeft de
veranderingen door aan het r.-k.
Bureau voor de
Ledenadministratie in Zeist. Dit
kantoor kent de indeling van de
parochies aan de hand van de
postcodes en stuurt de
veranderingen van de
persoonsgegevens toe aan de
diverse parochies.
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Privacy.
Dit systeem is zo beveiligd dat niemand
anders dan uw eigen parochie uw
gegevens kan gebruiken. Uw gegevens
blijven vertrouwelijk. Het systeem is
voor de parochie alleen een hulp om
veranderingen makkelijker bij te
houden. U hoeft daar zelf niets aan te
doen.
Als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens door de SILA
worden bijgehouden, moet u dit schriftelijk bij uw parochie
melden; uw gegevens worden dan uit de ledenadministratie
gehaald.

Uw gegevens.
De persoonsgegevens van alle parochianen worden opgenomen
in een geautomatiseerd bestand (Navision). Het gaat daarbij om:
naam, adres, geslacht, geboortedatum, eventuele
huwelijkspartner en -datum (of geregistreerde partner) en
eventuele kinderen.
Als u vanuit het verleden de indruk heeft dat uw gegevens
verkeerd of onvolledig zijn (bijvoorbeeld: geen opgave van
kinderen), dan vragen we u dit ons even te laten weten. U kunt
ook altijd bij uw parochie inzage krijgen in uw gegevens om deze
te controleren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, nu en in de toekomst!
Het bestuur van de parochie H. Maria, Sterre der Zee
Parochiecentrum: Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder.
Geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-11.00 uur, tel.
0223-612550 of e-mail: rk.denhelder@wolmail.nl
Website: www.mariasterrederzee-denhelder.nl
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