Punten vanuit de bestuursvergadering Vier Evangelisten d.d. 3 december 2014
voor de pastoraatgroepen en beheercommissies.
1. Het liturgisch rooster voor 2015 heeft vertraging opgelopen.
Er is gekozen voor een keer per maand of een keer per twee maanden een
woord- en communieviering in iedere kerk. J van Adrichem en D Wielzen gaan
maandelijks een keer voor en P Kuhlmann een keer per twee maanden.
Het collecteschema is opgenomen in het rooster 2015.
R Lobo wordt aan de parochie voorgesteld op 28 december.
2. Financiën:
- de begroting 2015 is in grote lijnen klaar.
- Actie Kerkbalans: H Kok schrijft een brief voor de parochianen, C Dernee
ondertekent de brief. 9 December is er een bijeenkomst van de werkgroep.
- P ten Bosch en H Kok buigen zich over de vrijwilligersbeloning.
3. Communicatie: besloten is de website in eigen beheer te doen. Er is een site met
daaraan de vier kerken gekoppeld. Het resultaat is te zien op
http://new.rkparochiedevierevangelisten.nl/
De site wordt verder ontwikkeld. Het websitestatuut wordt aangepast.
De werkgroep communicatie wordt om advies gevraagd over diverse punten.
4. Personeelszaken: er wordt gekeken of de juiste papieren van personeelsleden
aanwezig zijn en naar de arbeidsovereenkomsten van, met name, organisten en
dirigenten. Advies volgt inzake de keus voor verdeling van de koren over de
vieringen in de parochie.
5. Met Donatus wordt gekeken naar de totale verzekeringsportefeuille van de
parochie.
6. Voor 2015 zijn de tarieven voor de begraafplaats St Jozef, achter de kerk van
Maria van Eik en Duinen, vastgesteld.
7. Vrijwilligers: er is een ‘werkgroep vrijwilligers’ die bestaat uit een
vertegenwoordiger van iedere kerk. Er worden afspraken gemaakt hoe om te
gaan met vrijwilligers.
8. Gebouwen:
- De koop van de Sacramentskerk door Kavel Vastgoed gaat niet door.
De kerk moet nog worden leeggehaald.
- Ontwikkelingen rond de Pauluskerk stagneren.
- Maria van Eik en Duinen heeft problemen met de verwarming.
9. Mededelingen pastoraal team:
- In overleg met de pastoraatgroepen is besloten dat bij gezamenlijke vieringen
de ontvangende partij de viering regelt. Dat geldt dus ook voor 28 december,
afscheid H Smulders.
- Er wordt gewerkt aan een brochure ‘Geloven in Den Haag Zuid’.
- Er is een verzoek binnen gekomen om op 8 maart as. de musical Ruth op te
mogen voeren in Den Haag Zuid. In welke kerk dit gebeurt is nog niet bekend.
- De bisschop bezoekt een keer per twee maanden jongeren in de parochie. Op 12
april zal hij naar de Vier Evangisten komen.
Vraag is wat de definitie is van jongeren, wat is de doelgroep ?
Den Haag, 21 december 2014

