
Punten vanuit de bestuursvergadering Vier Evangelisten d.d. 13 januari 2016 
t.b.v. de leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies. 
 

1. Bestuur en pastoraal team:  
- D. Wielzen krijgt sabbatical verlof. 
- Op de Leyweg zijn nog twee klokken uit voormalige kerken. Een 
geloofsgemeenschap in Riga heeft hier belangstelling voor. 

2. Financiën: 
- Y Hartman en H Kok maken afspraken over verdeling van de taken van de 
penningmeester. 
- Aan de hand van de begroting 2016 wordt overleg gepleegd inzake 
onderhoud gebouwen, diaconale projecten waarvoor sponsors gezocht 
worden en verdeling tijdsbesteding van de leden van het pastoraal team. 
- De voorbereidingen van de Aktie Kerkbalans zijn goed verlopen, op een 
enkel weeffoutje na. Binnenkort komt de werkgroep weer bijeen. 
- Foto’s op facebook van de kerstverlichting in de kerk van MED hebben 
positieve reacties opgeroepen. Idee om verder uit te werken in de vier 
kerken. 

3. Vrijwilligersbeleid: 
- Het streven is om van alle vrijwilligers een Vog te hebben. Iedere 
vrijwilligerscoördinator in de vier kerken gaat werken aan een boek met 
gegevens per vrijwilliger. Er wordt gekeken naar een besteding per 
vrijwilliger per jaar en een eventuele onkostenvergoeding voor vrijwilligers 
met een unieke positie. 
- Er is gesproken met de Stichting Anton Constandse die mensen met een 
psychiatrisch verleden o.a. een goede dagbesteding biedt. 
- Het schoonmaken in de vier kerken gebeurt op verschillende wijzen, door 
vrijwilligers en professionals. 
Y Hartman inventariseert in de vier kerken de wijze van schoonmaken en  
wat de werkzaamheden inhouden. 

4. Communicatie: 
- Er is onrust in de Arskerk aangaande communicatie tussen leden van 
beheercommissie en pastoraatgroep. Het bestuur voert hierover gesprekken. 
- Bestuursleden zullen in wisselende samenstelling gezamenlijke 
vergaderingen bezoeken van beheercommissies en pastoraatgroepen in de 
vier kerken. 
- Het liturgisch rooster van alle vieringen in de vier kerken wordt in Spirit 
gepubliceerd. 
- De parochies Den Haag Noord en Zuid hebben de samenwerking met het 
blad Kerk in Den Haag opgezegd. I Brizee neemt als afgevaardigde van Den 
Haag Zuid deel aan een bijeenkomst met de redactie van het blad. 
- De oplage van Spirit is aanzienlijk gedaald. 
- De twee PCI’s van de parochie zijn samengevoegd. 
- De inhoud van het boekje ‘RK Kerk Den Haag Zuid doet’ staat op de website. 
J. van Adrichem zal iedere twee maanden de activiteiten aanpassen. 
- Er wordt gekeken naar de invulling van de website betreffende Ars 
Rijksmonument. 
- Diaken Kuhlmann heeft zijn 25-jarig diakenjubileum gevierd.    
Contact met het parochiebestuur: bestuur@rkparochiedevierievangelisten.nl 
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