
Aan  

De leden van de beheercommissies, pastoraatgroepen en werkgroep communicatie 

van de geloofsgemeenschappen in de  R.K.  Parochie de Vier Evangelisten 

 

Den Haag,  maart 2014 

 

Beste mensen, 

Middels dit schrijven doet het parochiebestuur u graag verslag van hetgeen besproken is in de 

bestuursvergadering van 11 maart 2014.  

 

Financiën 

-   Onderhoud gebouwen 

D. Knook heeft met I.v. Woerden en H.v.Boxtel, bouwinspecteur bisdom, de vier kerken en 

bijgebouwen van de parochie bezocht. Per kern was daarbij de lokale gebouwenbeheerder 

aanwezig.  Het bestuur is het eens met het opstellen van een eigen onderhoudsplan per kern 

volgens de twee (kort samengevat) genoemde uitgangspunten: 

1. strikt noodzakelijk onderhoud voor instandhouding 

2. gewenst (groot) onderhoud op de langere termijn. De langere termijn behelst vijf jaar.  

Het bestuur vindt het wenselijk dat de lokale gebouwenbeheerders deze uitgangspunten 

bekrachtigen. 

Het bestuur stelt zichzelf tot doel om tussen nu en een jaar een visie ontwikkeld te hebben voor  

de gebouwen op de langere termijn, waarbij de beheercommissies zullen worden betrokken. 

Duidelijkheid moet dat ook scheppen of de noodzaak bestaat of één of meerdere gebouwen 

gesloten zouden moeten worden. Belangrijke afweging die daarbij meegenomen zal worden, is 

het zelfdragend vermogen van een parochiekern (zowel op financieel als op pastoraal vlak). 

- Orgel Maria van Eik en Duinen 

D. Knook en H. Kok hebben een gesprek gepland met de Stichting orgel Maria van Eik en 

Duinen. 

De gedachtegang van het bestuur is, dat de gemeenschap recht heeft op een goed orgel. Het 

betreft een oud dossier waarin het huidige bestuur moet beslissen. De huidige situering van 

zowel orgel als koor is niet gelukkig. Liturgisch is het niet verantwoord dat het koor op de absis 

staat. Vragen die het bestuur zichzelf stelt, zijn de volgende: 

1. Kan er in een dergelijk project geïnvesteerd worden zolang er nog geen visie is voor de 

gebouwen op de langere termijn? 

2. Bestaat er een reële kans dat het benodigde geld van buitenaf komt? Fondsen geven doorgaans 

50%. Volgens H.v. Boxtel is deze kans minimaal geworden. 

3. Zal het bisdom een BM afgeven voor dit project? 

4. Gaat de bijdrage van parochianen voor het orgel ten koste van de kerkbijdrage? De bus ten 

behoeve van het orgelfonds in de kerk leeft bij de parochianen. 

5. Wat kost een dergelijke renovatie? 



6. Wat zijn de fundamentele grondslagen voor restauratie? 

Het besluit van het bestuur is dat twee ton voor restauratie van het orgel onverantwoord is op dit 

moment. 

Aan het bestuur van de orgelstichting zal de vraag gesteld worden een begroting op te stellen van 

een beperkte renovatie van het orgel met gebruikmaking van het geld dat er nu al is en welke 

middelen daarbij nog nodig zijn, gegeven door fondsen en anderen.  

-Advertentiebeleid uitvaartondernemingen 

Besloten wordt dat in Spirit maximaal twee uitvaartondernemingen mogen adverteren. Op dit 

moment heeft hiervoor een uitvaartondernemer zich gemeld. D.Knook neemt contact op met de 

uitvaartondernemer. Van de uitvaartondernemer wordt verwacht dat hij loyaal is naar de kerk 

toe, wat betekent dat hij niet adviseert de viering op het crematorium of de begraafplaats te 

houden.      

Het bestuur heeft besloten een brochure te maken waarin mensen geattendeerd worden op een 

aantal zaken die zij graag geregeld zouden zien rond hun overlijden/uitvaart, zodat hun wensen 

bekend zijn bij degenen die verantwoordelijk zijn voor het regelen van deze uitvaart.  

-Koren, organisten en dirigenten 

Kwaliteit in de viering staat voorop. Gezien de financiële situatie van de parochie streeft het 

bestuur ernaar de kosten voor koren, organisten en dirigenten sterk te verminderen zonder dat dat 

afbreuk doet aan de kwaliteit van de viering.  

Communicatie 

Het informatiebulletin zal voortaan zowel naar de pastoraatgroepleden, leden beheercommissie 

als de leden van de werkgroep communicatie gaan. Zij kunnen dan in overleg bepalen welke 

informatie gecommuniceerd wordt naar alle parochianen via Spirit. 

Het bestuur streeft er naar om nog dit jaar alle communicatiekanalen te voorzien van een 

uniforme huisstijl, website, flyers, brieven etc. Ook de website als aantrekkelijk 

communicatiekanaal heeft de volle aandacht van het bestuur. Het beheer van de website en het 

vullen daarvan met nieuwe informatie is heel belangrijk. Het centrale parochiesecretariaat zal 

daar een belangrijke rol in gaan vervullen. 

Vrijwilligersbeleid 

Op het moment dat de bestuursvergadering plaatsvond, moest de avond van 25 maart nog 

komen, waarop wij gezamenlijk onder leiding van Baukje Stam, een start gemaakt hebben na te 

denken hoe te komen tot een vrijwilligersbeleid dat ons allemaal moet gaan helpen bij ons werk 

in de parochie, een vrijwilligersorganisatie bij uitstek. Het bestuur hoopt dat mede hierdoor, wij 

allemaal meer input krijgen om datgene wat ons bindt te ontdekken en te ervaren en steeds meer 

samen zullen optrekken. 

Mededelingen pastoraal team 

Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de kaders waarbinnen themavieringen binnen onze 

parochie gehouden kunnen worden. 

Op het liturgisch rooster staat welk lid van het pastoraal team of freelancer voorgaat in de 

viering. Zoals we allemaal weten slinkt het aantal beschikbare voorgangers in de kerk, vooral het 



aantal priesters. Het is daarom niet mogelijk om bij het opstellen van het liturgisch rooster altijd 

rekening te houden met alle individuele wensen van de verschillende geledingen binnen  onze 

parochie. 

Het pastoraal team is nog steeds niet op sterkte. De consequenties hiervan zijn voelbaar binnen 

het team. Deze worden nog versterkt doordat de gezondheid van de voorzitter van het pastoraal 

team niet optimaal is. 

Wanneer de paasbrochure die het bisdom heeft uitgebracht vergeleken wordt met degene die de 

parochie heeft uitgebracht kan worden opgemerkt dat de brochure van de parochie meer 

informatie bevat. 

 

Vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten,  

Lidewij v. Aken en Ineke Brizee 

 


