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De leden van de beheercommissies, pastoraatgroepen en werkgroep communicatie 

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

 

Den Haag,  september 2014 

  

Beste mensen, 

 

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

bestuursvergadering van 25 juni 2014  

  

Mededelingen:  

B. van  Paassen is opgenomen tot de wijdingskandidaten. Zijn contract met de parochie loopt 

31 augustus af. 

 

Financiën 

- Actie Kerkbalans 

D. Knook is consulent voor het bisdom Rotterdam. H. Kok heeft alle coördinatoren van de 

werkgroepen actie kerkbalans van de locaties uitgenodigd voor een bijeenkomst in september. 

Het streven is om in 2015 5% meer opbrengst te krijgen uit de Actie KerkbalansMet wie hebben 

we contact? Het ledenbestand is hiervoor onmisbaar. Financiën gaat ons allen aan en is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom zullen ook de leden uit de pastoraatgroepen 

betrokken worden. 

 

-Tolk voor vormelingen 

Dit jaar zijn er ca. 27 vormelingen, waaronder veel Polen. T. Engel had een tolk ingehuurd voor 

het gesprek met de ouders van de vormelingen. 

 

- Overzicht organisten, dirigenten en koren:  

Nodig is een helder beeld van de arbeidsovereenkomsten die er zijn. Telkens komen er ‘oude’ 

afspraken boven die niet schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hiervan moet een helder overzicht 

komen. Betalingen zijn ook niet gelijk. Voor betalingen gebruik maken van de tarieven die het 

bisdom heeft vastgesteld. Gestreefd moet worden naar uniformiteit. Vanuit het bestuur: er is 

een bepaald geldbedrag beschikbaar en daarmee moeten de vieringen voorzien worden van 

muziek. Gedacht wordt voor dit punt R. in den Bosch te vragen.  

 

- budgethouders overleg 

 Per 1 juli is de taak van W. v. Zijst klaar. De belangrijkste zaken zijn afgehandeld en lopen.  



W. v. Zijst maakt nog een eindrapport. P. Beijer wordt de contactpersoon voor Greenchoice. 

 

- Orgel Maria van Eik en Duinen 

Het gesprek met de Stichting Orgelfonds Maria van Eik en Duinen is niet doorgegaan. Het orgel 

is een zaak voor de beheercommissie waarbij, zo nodig, een beroep kan worden gedaan op D. 

Knook en H. Kok. 

 

Verwarmingsinstallatie Maria van Eik en Duinen 

Uitgezocht wordt nog of een nieuwe ketel nodig is met daaraan verbonden de nieuwe 

veiligheidsvoorschriften en daardoor hogere kosten of dat er onderhoud gepleegd kan worden.  

Liturgisch rooster 

De eerste stap in het beleid is genomen. Iedere maand of twee maanden op iedere locatie een 

w+c viering.  Dit is soms lastig in te plannen. Volgens maatstaven van het bisdom mogen alleen 

gebedsleiders, diakens en pastoraal werkers voorgaan in deze vieringen. In de parochie zijn 

twee mensen opgeleid tot gebedsleider, maar deze willen vooralsnog alleen voorgaan in de 

‘eigen’ locatie. 

Voorbereiding gesprek met afvaardiging PCI MED en Titus 

Er zal worden gesproken met beide PCI’s over samenvoeging i.v.m. de fusie en hoe deze functie  

parochie-breed kan worden ingevuld. Dit gesprek zal na deze vergadering plaatsvinden. 

 

Nieuwe bestuursleden + portefeuilleverdeling 

P. Madjid en P. ten Bosch zijn kandidaat bestuurslid. 

P. Madjid geeft de voorkeur aan communicatie. Hij wil zich nog wel verder oriënteren binnen 

de taken van het bestuur. P. ten Bosch is gemotiveerd om  vrijwilligerswerk te doen. Hij wil er 

tijd voor vrij maken. Zijn sterke kant is vooral technisch, programmeren, website en analyseren 

van processen en organisatiestructuren. Het wordt de medezeggenschapsraad op school of het 

parochiebestuur.  Ook hij wil zich verder oriënteren op de taken en hoeveelheid werk binnen 

het parochiebestuur. 

Mededelingen pastoraal team 

1* C. Dernee deelt mede dat het pastoraal team morgen een ontmoeting heeft met de 

dominees uit Den Haag.  



2* B. Bosma is kortgeleden tot diaken gewijd. Hij wordt 15 november tot priester gewijd en zal 

30 november zijn eerste mis doen in de geloofsgemeenschap Emmaus. B. Bosma komt uit  de 

geloofsgemeenschap Emmaus. 

 

 

Vriendelijke groet, 

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

Peter Madjid 

 


