
Aan  

De leden van de beheercommissies, pastoraatgroepen en werkgroep communicatie 

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

 

Den Haag,  april 2014 

 

Beste mensen, 

Middels dit schrijven informeert het parochiebestuur u graag van hetgeen besproken is in haar 

bestuursvergadering van 9 april 2014. 

Mededelingen 

Aan het begin van de vergadering vertelt J. ten Berge dat zij haar bestuursfunctie vanwege 

privéomstandigheden neerlegt. Het bestuur heeft begrip voor haar besluit en zal haar 

communicatieve vaardigheden zowel binnen als buiten het bestuur gaan missen. Het bestuur 

is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Naar aanleiding van het verslag van de bestuursvergadering van  11 maart 2014 

Onderhoudsbegrotingen voor noodzakelijk onderhoud van de vier kerkgebouwen zullen pas 

worden opgesteld nadat  eerst een offerte is gevraagd. Over alle acties vindt overleg plaats 

met D.Knook en H.v.Boxtel.  

In ons parochieblad Spirit zal  één bladzijde gereserveerd worden voor advertenties van 

begrafenisondernemers. 

Het bestuur wil weten wat zij aan organisten, dirigenten en koren nodig heeft als zij het 

huidige budget hiervoor zou halveren. 

Het bestuur zal deze maand nog een afspraak met de bisschop maken om samen met hem en 

de econoom van het bisdom de situatie nu en in de toekomst van onze parochie te bespreken. 

Financiën 

De salarisadministratie van onze parochie zal binnenkort uitgevoerd worden door het bisdom. 

Bijna alle bankrekeningen staan nu op naam van de nieuwe parochie. 

Alle beleggingen zijn nu goed ondergebracht. 

Communicatie 

Omdat de interne communicatie voor verbetering vatbaar is, is  een communicatieschema 

opgesteld dat mogelijk meer helderheid geeft over bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van onder andere de betaalde krachten. Hierover zal in de komende periode met hen 

gecommuniceerd worden. 

Zoals in eerder Nieuwsbulletins is gemeld, heeft de website van onze parochie alle aandacht 

van het bestuur. Inmiddels is het bestuur in de fase van het aanvragen van offertes. Een 

beleidsgroep zal worden samengesteld die de informatie kan leveren welke nodig is in deze 

offerte fase. 



Het bisdom gaat mogelijk een cursus organiseren ter ondersteuning van de actie kerkbalans. 

Deze cursus zal gegeven worden door Baukje Stam. D. Knook zal onze parochie hiervoor 

aanmelden. 

Vrijwilligersbeleid 

De avond rondom vrijwilligersbeleid op 25 maart onder leiding van Baukje Stam was een 

succes.  

De vervolgactie is nu dat alle informatie verkregen op deze avond, en anderszins reeds 

beschikbaar is, met een kleine groep vrijwilligers wordt uitgewerkt tot een werkbaar 

actieplan. L. van Aken zal hiervoor een bijeenkomst plannen. 

Personeelsbeleid 

In zake personeelsbeleid is een eerste contact geweest met R. in den Bosch. Hij is kundig op 

het gebied van personeelszaken, goed geïnformeerd over de parochie en wil graag 

personeelszaken en een stukje vrijwilligersbeleid voor de parochie behartigen. Dit alles gaat 

in nauw overleg met  

T. Wierema. 

Mededelingen pastoraal team 

Momenteel wordt er gewerkt binnen het pastoraal team aan een beleidsstuk dat vieringen met 

een niet traditionele invulling meer ruimte zal kunnen geven.  

De gezamenlijke viering van onze parochie zal plaatsvinden op zondag 7 september in de 

parochiekern Titus Brandsma. 

Voor de pastoraatgroepen heeft D.Wielzen een praatpapier gemaakt over het begrip 

zelfdragend vermogen van geloofsgemeenschappen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lidewij van Aken en Ineke Brizee 

 

  

 


