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Geachte pastoor,
Geachte leden van het pastoraal team,
Op 12 oktober 2020 stuurde u, pastoor Van Hees, mij een brief waarin u aangaf dat pastoraal
werker Wiel Hacking u verzocht heeft hem te ontheffen van de teamleiderstaken die hij de
afgelopen vier jaar heeft vervuld. Wiel Hacking, die sinds 1januari2020 één dag minder is
gaan werken, hoopt in het laatste jaar waarin hij werkzaam zal zijn voor de H. Mariaparochie
Walcheren en voor de H. Pater Damiaanparochie vooral toe te mogen komen aan pastoraalinhoudelijke taken, meer dan aan organiserende en coôrdinerende taken. U hebt daar begrip
voor. U bent hem dankbaar voor zijn inzet als teamleider en u realiseert zich dat hij een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het parochieplan van de
beide parochies. U hebt hem met ingang van 1 oktober 2020 ontheven van de
teamleiderstaken.
Ook op 12 oktober 2020 hebt u mij schriftelijk laten weten dat u de teamleiderstaken niet zelf
wilt uitvoeren. De teamleidersfunctie hoort bij de pastoorsfunctie en een pastoor mag de
uitvoering van teamleiderstaken tijdens zijn pastoorschap delegeren aan een ander teamlid.
Na het unanieme advies van de leden van uw pastoraal team hebt u pastoraal werkster Alida
van Veldhoven gevraagd de teamleiderstaken namens u uit te voeren en u hebt deze taken
met ingang van 1 oktober 2020 aan haar gedelegeerd. De delegatie geldt tot het moment dat
u deze weer inneemt en uiterlijk tot het moment dat u ontheven wordt van uw taak als
pastoor.
Langs deze weg bevestig ik de ontvangst van uw brieven en ik bevestig de keuzes die u hebt
gemaakt. Ik dank pastoraal werker Wiel Hacking voor zijn inzet als teamleider in de voorbije
jaren. Ik hoop dat hij in de komende periode, op weg naar zijn pensioen, voldoening mag
vinden in zijn arbeid voor de beide parochies. Ik ben blij dat hij bereid is zijn collega Alida van
Veldhoven te ondersteunen in het oppakken van de haar toevertrouwde taken. Ik dank
pastoraal werkster Alida van Veldhoven voor de bereidheid om namens pastoor van Hees
het teamleiderschap te vervullen. Het doet me goed dat het pastoraal team unaniem het
vertrouwen in haar uitspreekt. Ik wens haar succes en voldoening bij de uitvoering van deze
taken, die zij zal uitvoeren naast de andere taken die haar zijn toevertrouwd.
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Geachte pastoor, geachte teamleden. De wisseling van het teamleiderschap vindt plaats in
een bijzondere tijd. Als samenleving en als Kerk zijn we geraakt door het corona-virus en
door de beperkingen en onzekerheden die dit met zich meebrengt. Omgang met de
beperkingen, ook in het kerkelijk leven, en met de vragen en zorgen van gelovigen vraagt veel
van u als leden van het pastoraal team. Voor u komt daar bij dat de gezondheid van uw
pastoor extra zorg en aandacht vraagt. De goede regeling van de werkzaamheden van het
pastoraal team mag een bijdrage zijn in de wijze waarop uw pastoor zich kan richten op zijn
revalidatie.
Geachte pastoor Van Hees. Van harte hoop ik dat de komende revalidatie bij zal dragen aan
uw welzijn, uw gezondheid en, naar het mogelijke, aan uw functioneren in de parochies.
Graag wens ik u en de leden van het pastoraal team van de H. Mariaparochie Walcheren en
de H. Pater Damiaanparochie zegen en alle goeds.

F Mgr. dr. J.W.M.
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de besturen van de H. Mariaparochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie
de leiding van het vicariaat Middelburg
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