Punten vanuit de bestuursvergadering Vier Evangelisten d.d. 4 maart 2015 voor
de pastoraatgroepen en beheercommissies.
1. Financiën:
a. Het bestuur heeft zich gebogen over de R&V 2013 en de begroting 2015. Voor
1 mei moeten deze ingediend worden. Er is overleg geweest met de
budgethouders. De portefeuille financiën blijkt te zwaar te zijn voor één
persoon. Besloten is om uit te zien naar een tweede penningmeester.
b. Stipendia voor voorgangers zijn voorgeschreven door het bisdom. Ook
vergoedingen aan invallende organisten en dirigenten moeten eenduidig zijn.
2. Communicatie:
Het bestuur wil graag in contact blijven met de pastoraatgroepen en
beheercommissies in de vier geloofsgemeenschappen.
3. PCI:
In de parochie gaan de bestaande PCI’s van Maria van Eik en Duinen en Titus
Brandsma fuseren. Het is wenselijk dat vanuit Ars en Emmaus een lid diaconie
toetreedt, omdat het PCI voor de hele parochie zal werken. De diakenen Jos van
Adrichem en Paul Kuhlmann worden adviseur. Jaarlijks zal een gesprek met het
parochiebestuur plaatsvinden en zullen de parochianen geïnformeerd worden
over de financiën. Er komt een artikel in Spirit en voorstel is om een vaste
rubriek te maken in het parochieblad.
4. Koren:
Er is een grote diversiteit aan koren in de parochie. Er is een overzicht gemaakt
van koren, organisten en dirigenten in de hele parochie. Er wordt een overleg
geregeld met de besturen van de koren.
5. Pastoraatgroepen:
Op 21 maart is een bijeenkomst van pastoraatgroepen in Delft.
Het bisdom evalueert het functioneren van pastoraatgroepen.
Uit het verslag van 4 februari 2015:
- Dirk Knook en Ineke Brizee zullen een tweede bestuurstermijn aanvragen.
- Duncan Wielzen zal een stagiair pastoraal werker binnen de parochie
begeleiden voor ca. zeven uur per week.
- Iedereen die Spirit per post wil ontvangen moet hiervoor € 10,-- betalen, zijnde
de portokosten, op jaarbasis.
Den Haag, 12 maart 2015

