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Aan de parochianen van de parochie
De Vier Evangelisten

Rotterdam, 1 september 2022

Geachte parochianen, dames en heren

Ik vraag graag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededelmg met betrekkmg tot het pastoraal team
van uw parochie.

Smds het vertrek, vanwege gezondheidsredenen, van de hoogeerwaarde heer mgr. dr. H.A. Verbakel als
eindverantwoordelijk admmistrator van uw parochie, zoekt de bisschop deze belangrijke vacature in te vullen. Dat
is onder het huidige tekort aan pastorale beroepskrachten geen geringe opgave. Het pastoraal team werkt zoveel
mogelijk gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochie. Daarbij wordt het ondersteund door het
parochiebestuur en vele andere vrijwilligers. Al hun werk is belangrijk en hier past dank voor hun grote inzet.

Voor wat betreft de eindverantwoordelijkheid van de parochie kan ik u nu goed nieuws melden. Uit intern overleg
is duidelijk geworden dat pastor T. Kouijzer bereid is deze emdverantwoordelijkheid op zich te nemen.
Consultatie van het pastoraal team en het parochiebestuur leren dat zij voknondig instemmen met deze
benoeming. Per 1 september 2022 zal de bisschop daarom pastor T. Kouijzer benoemen tot waarnemend pastoor
van uw parochie. Pastor Kouijzer is smds augustus 2021 lid van het pastoraal team en heeft zich smdsdien laten
kennen als een goed en betrokken pastor. Het is dan ook met veel vertrouwen dat de bisschop deze benoeming
doet.
Daarnaast heeft de bisschop er mee ingestemd dat diaken J. van Adrichem, werkzaam in uw midden sinds 2014 en
dus goed bekend met uw geloofsgemeenschap, de leiding op zich zal nemen van het pastoraal team. Ook dit na
samenspraak in het team.

Ik spreek graag de wens en de verwachting uit dat pastor Kouijzer en diaken Van Adrichem m hun
verantwoordelijkheden voor uw geloof een inspü'atie- en krachtbron zullen zijn.

Met een vriendelijke groet,

R. Peeters
hoofd personeelszaken


