Punten vanuit de bestuursvergadering Vier Evangelisten d.d. 1 juli 2015
t.b.v. de leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies.
1. Financiën:
- Op 14 juli vindt een bijeenkomst plaats met alle betrokkenen over de Actie
Kerkbalans: evaluatie 2015, organisatie, vervolgafspraken en hoe om te gaan
met de collecte. Aan G van Dijk wordt gevraagd om de vier kerken te
ondersteunen bij het schrijven van stukjes over de Actie Kerkbalans.
- Vergoedingen aan vrijwilligers moeten aan de belastingdienst opgegeven
worden. Voor vrijwilligers die in 2014 meer ontvangen hebben dan het
maximale belastingvrije bedrag van € 1.500,- , is een regeling getroffen.
Voor 2015 is het de bedoeling dat alle vrijwilligers, hun activiteiten en
vergoedingen, in kaart gebracht worden. In het overleg van de budgethouders
wordt dit besproken.
2. Communicatie:
- Op de website van de parochie krijgt de Ars-kerk onder ‘Kerk en Gebouw’
een pagina voor promotie van de kerk als Rijksmonument.
- Mogelijk wordt er op 13 september, Open Monumentendag, een steen van
Gerard Reve overhandigd aan de Ars-kerk.
- Met uitzondering van Maria van Eik en Duinen draaien alle kerken mee op
de website van de Vier Evangelisten.
3. Beheercommissies:
In september worden per kerk afspraken gemaakt met de beheercommissies.
Daarbij zal aandacht zijn voor aanvulling van leden.
Pastoraatgroepen:
4. Voor N.Rongen is een benoeming aangevraagd voor lid pastoraatgroep Ars.
5. Plannen Pastoraal Team:
- 4 Oktober is er één viering in de parochie voor de gehele parochie in de Ars.
- In januari vindt een gezamenlijke vormselviering plaats.
- Zondag 8 november fietsen de vormelingen langs alle vier de vieringen om
zich voor te stellen.
- Voor de eerste heilige communie wordt een nieuw project aangeschaft.
- Na de zomervakantie zal er meer structuur aangebracht worden in de
jongerenvieringen en er zal meer PR gemaakt worden voor deze vieringen.
6. Stadsstichting Vliethaghe, voorheen dekenaat, wordt opgeheven. Op 8
september is er een vergadering gepland.
7. Maria van Eik en Duinen:
- De begraafplaats St.Jozef is in beheer ondergebracht bij Pax. Niet duidelijk is
wat de taken en bevoegdheden zijn van Pax en welke van de
beheercommissie. Hiervoor wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld.
Den Haag, 14 juli 2015

