Punten vanuit de bestuursvergadering Vier Evangelisten d.d. 4 november 2015
t.b.v. de leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies.
1. Bestuur en pastoraal team:
- Er wordt gesproken met een kandidaat penningmeester en met een
mogelijke assistent.
- Bedoeling is dat het concept-liturgisch rooster 13 november verspreid
wordt naar leden van pastoraal team, bestuur en pastoraatgroepen.
- C Dernee heeft een gesprek gehad met L.Berger van de Ars. Besloten is de
visitatie af te wachten. Daarna zal opnieuw een gesprek plaatsvinden met de
beheercommissie.
- De wens is geuit vanuit de pastoraatgroep Ars om samen te werken met de
pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen.
- Er is een voorstel in de maak voor het belonen van vrijwilligers gedurende
het jaar en bij afscheid.
- Er wordt gewerkt aan de hiaten in de polissen van de verzekeringen van alle
kerken.
- Er wordt gewerkt aan een overeenkomst met Pax betreffende de
begraafplaats.
- Er wordt gekeken naar een vrijwilligerscoördinator in de parochie.
- P.Madjid zal zichzelf voorstellen in Spirit.
2. Financiën:
- R&V 2014: Er wordt alles aan gedaan deze in concept gereed te hebben voor
de ingelaste bestuursvergadering van 17 november en
- Er wordt gewerkt aan de Actie Kerkbalans.
- Een notitie ‘Groot onderhoud’ is besproken en gestuurd naar de vier
beheercommissies. Het onderhoud aan de binnenkant van de kerken en
pastorieën is niet opgenomen. Subsidies zijn toegezegd. Mogelijk wordt te
optimistisch gekeken naar de financiële stand van zaken. Vraag is hoe lang de
parochie het nog vol kan houden met vier kerken.
- Bijdrage voor het blad Kerk in Den Haag wordt voor 2016 toegezegd met de
voorwaarden dat er meer invloed op inhoud en op enkele praktische zaken
verwezenlijkt wordt.
- Alvorens een financiële bijdrage voor het oecumenisch project in de
binnenstad toe te zeggen moeten eerst enkele vragen beantwoord worden.
- Het bisdom zorgt dat eind december de Anbi gegevens voor de Parochie de
Vier Evangelisten op de sebsite van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
staat. Op onze site komt een link hiernaar toe.
Korenoverleg wordt ‘Muzikale ondersteuning liturgie’:
- Het beleid betreft niet alleen de koren maar ook de musici.
- Het concept beleidsplan is gemaakt na overleg met afgevaardigden van alle
koren in de parochie en met gebruikmaking van de antwoorden op de
vragenlijst die aan alle pastoraatgroepen is voorgelegd.
- Het concept geldt alleen weekendvieringen.
- Er is nog geen financieel overzicht gekoppeld aan het concept.
- Het concept gaat nog een keer naar de koren en de pastoraatgroepen.

- Duidelijk moet worden waar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
liggen, die voortkomen uit dit beleid.
- Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met betaalde musici.
- Nader onderzoek vindt plaats of vrijwillige musici vallen onder het
rechtspositiereglement kerkmusici.
- Advies van het bisdom voor tarieven dirigenten/organisten wordt ter hand
genomen.
3. Diaconie:
- Er bestaat een ‘notitie toekomst noodhulp’. Er moet meer duidelijkheid
komen over de toepassing van bestaande regels en voorzieningen voor de
parochie en over de vraag wie gebruik kan maken van de parochiële
voedselbank.
- De opbrengst van de deurcollecte voor diaconie wordt in overleg met K&S
en PCI besteed aan speciale projecten.
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