
Punten vanuit de bestuursvergadering Vier Evangelisten d.d. 7 oktober 2015  
t.b.v. de leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies. 
 

1. Bestuur en Pastoraal Team:  
- L Laarakkers treedt, wegens privéomstandigheden, af als tweede 
penningmeester van het bestuur. Er is een vacature. Er wordt gekeken naar 
een goede kandidaat. 
- In de volgende bestuursvergadering wordt de R&V 2014 vastgesteld en 
getekend. 
- Uitgangspunten voor het liturgisch rooster zijn vastgesteld door het 
pastoraal team. Het bestuur conformeert zich hieraan. Met deze opmerkingen 
wordt het stuk gestuurd naar de leden van de pastoraatgroepen. Tevens zal 
het liturgisch rooster 2016 zo spoedig mogelijk gestuurd worden naar de 
pastoraatgroepen, met het verzoek te controleren op fouten en deze te 
melden aan M Boek.  
- Namen van de voorgangers kunnen gepubliceerd worden. 
- De pastoraatgroepen van Maria van Eik en Duinen en de Ars is geadviseerd 
overleg te plegen over de zaterdagviering.  
- Op 9 november is er een visitatie door de vicaris van het bisdom. De vicaris 
spreekt met leden van het pastoraal team, bestuur en vertegenwoordigers 
van de pastoraatgroepen. 
- Pastoraal werker Duncan Wielzen is voornemens een sabbatverlof te nemen 
in 2016. In het liturgisch rooster is hier al op ingespeeld. 
- Maria van Eik en Duinen doet vanaf 2016 mee in de roulatie van kerken bij 
tweede hoogfeestdagen. 
- Er kunnen plannen ontwikkeld worden voor de vrijgekomen pastorie van de 
Ars binnen een aantal kaders door het bestuur gesteld. 
- D.Knook wil een gesprek met voorzitters van de beheercommissies als deze 
hun functie neerleggen. Financiën: 
- In het overleg van de budgethouders komt het volgende aan de orde:  
de R&V 2014, groot onderhoud, nieuwe penningmeester, tarieven 2016. 
- Er is een extra bestuursvergadering gepland op 17 november voor een 
toelichting op de R&V 2014 en voorstellen voor de begroting 2016. 
- Er wordt een teruggave van energiekosten verwacht. 
- De heren Knook en Madjid nemen het voortouw bij de Actie Kerkbalans. 

2. Korenoverleg: 
- Het concept beleidsplan komt in de volgende vergadering aan de orde.  
- In de gemeenschap van Titus Brandsma is afscheid genomen van C 
Ruivenkamp als koorleider. De communicatie verliep niet optimaal. Er 
worden gesprekken gevoerd voor opvolging.  

3. Vrijwilligers: Verklaring omtrent gedrag (Vog): 
Per 1 januari 2014 is een Vog verplicht voor iedereen die werkt met 
kwetsbare mensen. Dat geldt alleen voor nieuwe vrijwilligers. Een Vog wordt 
gratis verleend door de gemeente. Het bestuur vindt een Vog nodig voor alle 
vrijwilligers die werken met risicogroepen. 

4. Procedure bij klachten: 
Er komt een voorstel hoe te handelen.  

Den Haag, 19 november 2015 


