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Bestuur 
- Een delegatie van bestuur en pastoraatgroepen zal een gesprek hebben over het 
beleidsplan muzikale ondersteuning liturgie. 
- In het budgethoudersoverleg van november wordt gesproken over de 
conceptbegroting 2018. 
- Begin 2018 gaat de ledenadministratie over naar een nieuw boekhoudsysteem. Een 
cursus is nodig voor allen die ermee werken.  
- In verband met de Wet op de Privacy komen er richtlijnen vanuit het bisdom. 
- Voor de Actie Kerkbalans komt een brief in twee delen: algemene brief ondertekend 
door pastoor C Dernee en een brief van de geloofsgemeenschap ondertekend door de 
budgethouder. Op 20 januari wordt de actie ingeluid met kerkklokken, voor onze 
parochie in de Emmauskerk. 
- Met de adverteerders in Spirit wordt jaarlijks contact opgenomen en worden afspraken 
gemaakt. 
- De werkzaamheden aan het betonrot in de Emmauskerk zijn klaar. 
- Er wordt gekeken of de Vier Evangelisten uit de glas-in-loodramen van de 
Sacramentskerk een nieuwe plaats kunnen krijgen in de parochie. 
- Het collecteschema wordt door de penningmeester op het liturgisch rooster ingevuld. 
- De besturen van Den Haag Noord en Zuid zijn in gesprek met elkaar. 
- Het parochiebestuur wil het centraal parochiesecretariaat op vrijdag open hebben. 
Mogelijkheden worden onderzocht. 
- Naar verwachting worden zowel de Pauluskerk als de Sacramentskerk in het eerste 
halfjaar van 2018 opgeleverd.  
 
Pastoraal Team  (PT) 
- Alle misintenties, dopen, huwelijken en uitvaarten worden voortaan in alle vier de 
kerken afgelezen. 
- De paus heeft een diaconiezondag “Werelddag voor de armen’ ingesteld op de 33e 
zondag door het jaar. In onze parochie wordt die dag gecollecteerd voor de diaconie. 
- Met Kerstmis worden Tussenbeide en het activiteitenboekje ‘Den Haag Zuid doet ..’ 
uitgedeeld aan de kerkgangers. 
- Er zijn plannen om een soort bestuurs-academie op te richten van jongeren tussen 18 
en 35 jaar, afkomstig uit de parochies van het bisdom. 
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