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Aan
De leden van de beheercommissies en pastoraatgroepen
van de geloofsgemeenschappen
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Den Haag, februari 2014
Beste mensen,
Middels dit schrijven doet het parochiebestuur u graag verslag van hetgeen besproken is in de
bestuursvergadering van 12 februari 2014.
Financiën
De begroting voor 2014 wordt goedgekeurd. Hulp van de budgethouders is nodig om te voorkomen
dat het begrote nadelige saldo van € 178.392,- niet wordt overschreden. Grote uitgavenposten zijn
met name de kosten voor personeel als ook het (groot) onderhoud gebouwen. Hierover is nader
overleg gepland met deskundigen: I.v. Woerden en Henk v.Boxtel, bouwinspecteur bisdom
Rotterdam.
Het maandelijks overleg met de budgethouders, de penningmeester en Wouter v. Zijst wordt door
het bestuur zeer gewaardeerd. Informatie over deze overleggen naar de beheercommissieleden
vindt plaats via de eigen budgethouders.
Personeelsbeleid
Het bestuur heeft een oriënterend gesprek gehad met Theo Wierema over zijn mogelijke inzet voor
de parochie op het gebied van personeelsbeleid. Het bestuur hoopt met behulp van zijn inzet meer
helderheid te krijgen in de huidige situatie en een degelijk onderbouwd advies te krijgen voor de
gewenste situatie. Het is een prettige bijkomstigheid dat het bestuur voor de inzet van Theo
Wierema slechts een symbolisch bedrag verschuldigd is aan de Stadsstichting Vliethaghe.
Vrijwilligersbeleid
Er is een terugkoppeling gemaakt naar wat er de laatste tijd is gebeurd op het gebied van
vrijwilligersbeleid:





Dirk Knook en Lidewij v. Aken hebben een gesprek gehad met Baukje Stam, docent van de
cursus communicatie en fondsenwerving van het bisdom. Een korte notitie van dit gesprek is
verspreid. De parochie heeft iets te bieden aan mensen die binnen de geloofsgemeenschap
vrijwilligerswerk (willen) doen.
Uitgangspunt voor het bestuur is dat het vrijwilligersbeleid samen vorm gegeven wordt.
Momenteel zijn de Dirk Knook en Lidewij v. Aken bezig met een gespreksronde langs de vier
geloofsgemeenschappen, waarbij één van de vragen is: Waar ben je trots op? Wat zou je
graag willen?
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Eind maart zal een bijeenkomst gepland worden waarvoor het bestuur, het pastorale team,
de voorzitters van de vier beheercommissies en de pastoraatgroepen uitgenodigd zullen
worden.

Vanuit het pastoraal team





Tot op heden wordt, met name voor de Blauwe Zusters, in de Pastoor van Ars kerk een
viering gehouden op zaterdagavond. De Blauwe Zusters zetten wel alle benodigdheden voor
de viering klaar, maar nemen zelf niet deel aan deze viering.
In de Titus Brandsma geloofsgemeenschap is de actie kerkbalans niet opgestart. Henk Jan
Kok zal hierover contact opnemen met Roland Smeets en de heer Wubben .
Het jaarverslag van de pastoraatgroep van Maria van Eik en Duinen is in goede orde
ontvangen. Misschien is dit een stimulans voor de andere pastoraatsgroepen om ook een
jaarverslag te maken.

Overige gespreksonderwerpen






Het bestuur zal in overleg met het bisdom in Spirit een stukje schrijven over de situatie rond
de Sacramentskerk.
Er wordt , in verband met de veiligheid, gewerkt om te komen tot voldoende
buitenverlichting rond de pastorie van de Pauluskerk.
Stichting Eykenburg stopt met het financieren van de diensten in de kapel van Huize
Eykenburg. In hoeverre is de parochie met name de geloofsgemeenschap Titus Brandsma
hiervan op de hoogte?
In opdracht van het bestuur komt binnenkort een notitie, opgesteld door Ed v. Aken
aangaande het muzikale beleid binnen de parochie.

Vriendelijke groet,
namens het bestuur van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten,
Lidewij v. Aken en Ineke Brizee

