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Communicatie
Website
De werkgroep is weer bij elkaar gekomen. Onderwerp zijn de gewenste structuur en inhoud van de website
www.parochiechristuskoning.nl . Begin maart is een afspraak met webmaster van RK Westland om te kijken naar
de mogelijkheden voor samenwerking. Meerdere parochies zijn hierbij al aangesloten.
Vanuit de Locatieraad komt het verzoek aan alle coördinatoren om de inhoud van hun werkgroep op de site te
controleren. Wijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat.
Parochiegids
Aan de nieuwe parochiegids wordt hard gewerkt. Binnenkort zullen de bijdragen van de werkgroepen nog een
keer worden rondgestuurd voor een laatste check. Streven is om de gids in maart online te zetten. Een verkorte
versie komt op het secretariaat te liggen.
Ingekomen bericht
Berichten over activiteiten vanuit de werkgroepen kunnen ook op de kabelkrant Ziggo kanaal 43 gezet en op
telstar-online worden gezet. Dit is ook gedaan met het klaverjasbericht. Meer info via Piet Mooijman. Dit zijn de
links:
http://www.feelgoodradio.nl/contact.html
http://www.telstar-online.nl/activiteit/item/37227
Vacatures
 Schoonmaakster pastorie, info via Femke vd Sman;
 Werkgroepleden communiewerkgroep, info via Ilonka ten Broeke;
 Coördinator ziekenbezoekgroep; info via Will van Leeuwen;
 Coördinator catechese, info via Sebastiaan van Alphen;
 Runners Morgenster, info via Femke vd Sman.

Nieuws uit de pastoraatgroep
Diaken Tolsma neemt afscheid van onze parochie. In Nootdorp-Ypenburg zal Diaken Tolsma op zondag 3 april
afscheid nemen tijdens de mis. Zijn formele afscheid van de parochie in zijn geheel zal plaatsvinden op 24 april in
Bleiswijk. Meer info via Sebastiaan van Alphen.
Vanwege het afscheid van diaken Tolsma per 1 mei, het sabbatverlof van pastor Bracco Gartner in mei/juni en het
feit dat de nieuwe diaken Vrijburg pas per 1 juli begint in onze parochie zijn er in de periode mei/juni maar 3
teamleden beschikbaar voor alle liturgische vieringen. Om die reden heeft het pastorale team besloten om het
vakantierooster al in te laten gaan in het weekend van 30 april - 1 mei. Voor Nootdorp-Ypenburg betekent dit dat
er op de zaterdag om de week een viering zal zijn. Meer info via Anne van Geen.

Berichten van het secretariaat


Sleutel toegang pastorie: in de locatieraad is de uitgifte van sleutels besproken. Uitgangspunt is het aantal
sleutels dat in omloop is, zo beperkt mogelijk te houden. Al naar gelang de behoefte van de werkgroep
coördinator kan aan de coördinator van een werkgroep die gedurende het hele jaar regelmatig toegang
moet hebben tot de pastorie 1 sleutel beschikbaar worden gesteld. Werkgroepen die maar een deel van
het jaar toegang moeten hebben, krijgen 1 leensleutel uitgedeeld voor de duur van die periode. Na afloop
van die periode moet de leensleutel weer ingeleverd worden bij Femke. Alleen coördinatoren van
werkgroepen die formeel zijn ingesteld en zijn opgenomen in de parochiegids kunnen aanspraak maken
op een sleutel. Daarnaast wordt voor hen die regelmatig door het jaar heen toegang moeten hebben,
zoals technische dienst en kosters, een eigen sleutel beschikbaar gesteld. Voor het in bruikleen hebben
van de sleutel moet getekend worden bij Femke. Na het neerleggen van het coördinatorschap dient de
sleutel bij Femke ingeleverd te worden. Zij zal de sleutel dan beschikbaar stellen aan de nieuwe
coördinator.
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Posters, folders e.d. mogen alleen opgehangen of neergelegd worden in de kerk en parochiehuis als dit
eerst bij Femke gemeld is. Posters mogen alleen op de mededelingenborden opgehangen worden. Het is
niet toegestaan om posters op houten deuren, tafels of kerkbanken te plakken. Na verwijdering laat dit
namelijk kale plekken achter op het houtwerk.
Wisselingen in de leden of coördinator van een werkgroep a.u.b. doorgeven aan Femke, zodat zij dit kan
aanpassen in de vrijwilligerslijst en mailinglijst.
Tijdens de voorjaarsvakantie is het secretariaat gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 februari. Het
antwoordapparaat staat dan aan en de mail wordt niet gelezen. Deadline voor kopij voor het Kerkgeeltje
of voor het doorgeven van misintenties: dinsdag 23 februari.

Voor de agenda:
- 22 februari: inleverdatum kopij Morgenster
- 14 maart om 20.00 uur in het Parochiehuis : coördinatorenoverleg
Femke van der Sman, Secretariaat
Ilonka ten Broeke, Locatieraad
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