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De leden van de beheercommissies, pastoraatgroepen en werkgroep communicatie
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Den Haag, juni 2014
Beste mensen,
Middels dit schrijven doet het parochiebestuur u graag verslag van hetgeen besproken is in de
bestuursvergadering van 14 mei 2014.
Mededelingen: L.v.Aken legt haar bestuursfunctie neer. Zij heeft een bestuursfunctie aanvaard
in Huize Eykenburgh waarin zij denkt meer te kunnen doen zoals Hij gedaan heeft.
Financiën
- Sacramentskerk
Donatus heeft een inspectierapport opgesteld met daaraan verbonden een aantal preventieve
maatregelen die uitgevoerd moeten worden in de Sacramentskerk. Komt de parochie de
maatregelen niet na, dan vervalt de polis en kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding
in geval dat nodig is. D.Knook heeft hierover contact met John Bakker, bisdom.
- Orgel Maria van Eik en Duinen
De fa. Adema , orgelbouw kan het orgel de komende vijf jaar onderhouden. Zij zien geen
technisch mankement waarvoor op korte termijn grote onkosten zijn te verwachten. De
beheercommissie van Maria van Eik en Duinen schaart zich achter het standpunt van het bestuur
dat op dit moment een grote investering in het orgel onaanvaardbaar en niet nodig is. Dit zal
besproken worden in een gesprek met de Stichting Orgelfonds.
- Verwarmingsketel Maria van Eik en Duinen
De verwarmingsketel functioneert niet goed meer. Onderzocht wordt, in overleg met H.v.Boxtel,
welke maatregelen noodzakelijk zijn.
Communicatie
Het webstatuut en het redactiestatuut zijn vastgesteld door het parochiebestuur.
Mededelingen pastoraal team
- Het contract van B.v.Paassen loopt 31 augustus af. Het zal niet verlengd worden.
Uit het gesprek met bisschop v.d. Hende en John Bakker van 23 april
Belangrijk onderdeel van dit gesprek was de vraag: Waar staan wij nu als parochie Den Haag
Zuid en waar ligt onze uitdaging? Bestuur:
 Wij hebben weinig tijd gekregen voor de fusie. Den Haag Zuid is op papier gefuseerd en
nu een parochie in wording. Dit werkt vaak in het nadeel van het bestuur.












Bestuurlijk kader is lastig te vinden, met name jongeren.
Pastoraal team is, na ruim twee jaar, nog steeds niet op sterkte.
Geloof is versteend en wordt door veel parochianen geïdentificeerd met het gebouw.
Het grote negatieve saldo is lastig terug te brengen, omdat veel geld in de gebouwen gaat
zitten.
Iedere maand is er budgethoudersoverleg. De meerwaarde is vooral gelegen in het feit dat
de budgethouders overzicht hebben op de totale financiën, hoeveel geld er op gaat aan
vieringen, koren en onderhoud gebouwen.
Voor een goede begroting is nodig te weten wat er met de gebouwen gaat gebeuren.
Voorlopig kiezen we voor wind- en waterdicht en tegelijk wordt een plan gemaakt voor de
vier gebouwen wat er noodzakelijk aan onderhoud de komende vijf jaar te verwachten is.
Wat zijn de behoeftes en waarin investeren we? Investeren we in stenen of in de mensen?
Pastoraal team: kost ook geld. De kosten gaan voor de baten uit. Investeren we in wat we
hebben: naar binnen gericht of treden we ook naar buiten? Dat kost geld en menskracht.
Wie zijn wij als Parochie de Vier Evangelisten? Hoe zien wij erover vijf jaar uit? Op welke
stip aan de horizon kunnen wij ons richten?
Momenteel ontwikkelen we personeels- en vrijwilligersbeleid. Zonder vrijwilligers kan de
parochie niet voortbestaan. Hoe maken we de organisatie aantrekkelijker voor
vrijwilligers? Anders gezegd: wat hebben wij de vrijwilliger te bieden?

Bisschop: Probeer het beleid te verwoorden in hapklare brokken:
- Wat staat niet ter discussie
- Wat is een centraal accent of centrale accenten
- Wat kunnen we zolang mogelijk bij ons houden
Parochianen geven in het algemeen voor de kerk waarmee zij zich identificeren en niet voor
de parochie. Het frequent overleg tussen de penningmeester en de budgethouders is een
positieve belangrijke factor voor de gehele parochie.
Diversen
- De gezamenlijke viering vindt niet zondag 7 september maar zondag 21 september plaats in de
geloofsgemeenschap Titus Brandsma.
- Alle huurders krijgen de landelijke huurverhoging.
- Peter Madjid wordt kandidaat- bestuurslid met communicatie in zijn portefeuille.
Vriendelijke groet,
namens het bestuur van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten,
Ineke Brizee

