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Rotterdam, 6 september 2020

Aan de parochianen van de H. Theresia van Avilaparochie

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat Tjeerd Visser, priester van het bisdom Rotterdam, tot de
overtuiging is gekomen dat hij het dienstwerk van priester wil beëindigen en aan paus Franciscus zal
vragen om dispensatie van zijn priesterlijke verplichtingen. Dit heeft tot gevolg dat hij niet langer als
priester van het bisdom Rotterdam zijn ambt zal uitoefenen en dat hij niet zal terugkeren als pastoor
van uw parochie. Deze mededeling is zowel voor u als voor mij zwaar en ingrijpend.

Zoals u weet, heeft pastor Tjeerd Visser in de afgelopen maanden de tijd en ruimte kunnen nemen
voor rust en reflectie. In afstemming met mij als bisschop en met uw parochiebestuur is hem de
gelegenheid geboden om zich persoonlijk te bezinnen op zijn functioneren en zijn toekomst.

In deze maanden van rust en reflectie heeft hij welovenvogen zijn keuze gemaakt.

Ik ben mij ervan bewust dat de definitieve keuze van Tjeerd Visser om niet langer priester te willen
zijn alsmede zijn vertrek als pastoor door velen van u ervaren zal worden als een pijnlijk verlies. Als
bisschop voel ik dit sterk met u mee, te meer ook omdat Tjeerd Visser destijds de stap naar het
priesterschap en de daarmee verbonden geloften bewust op zich heeft genomen toen hij uit handen van
de bisschop de wijding ontving.

We verliezen in hem een diocesane priester die zich sterk met het bisdom Rotterdam verbonden
voelde, terwijl de parochies in het bisdom priesters hard nodig hebben voor de voortgang van het
geloofsleven door de bediening van de sacramenten en het leiding geven aan de pastorale teams.

Velen van u hebben pastor Tjeerd Visser persoonlijk leren kennen als priester van het bisdom en als
pastoor van uw parochie. Velen van u hebben een band met hem opgebouwd, en velen van u hebben
met hem samengewerkt. De toegediende sacramenten en het priesterlijk werk dat Tjeerd Visser heeft
verricht zijn en blijven geldig.

Van harte wil ik u verzekeren van mijn verbondenheid met u als parochie, heel bijzonder in de
komende maanden: enerzijds door ons gezamenlijk gebed, anderzijds door de persoon van vicaris-
generaal Lex van Deelen die als waarnemend pastoor in goede samenwerking met de andere leden van
het pastoraal team en het parochiebestuur leiding zal geven aan de pastorale zorg ten dienste van uw
parochie gedurende de komende maanden.

Voor u allen bid ik om Gods zegen,
met vriendelijke groet,
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Drs. T.F.M. (Tjeerd) Visser treedt per l september terug als priester

De afgelopen tijd heeft drs. T.F.M. (Tjeerd) Visser (1973), priester van het bisdom Rotterdam, een
periode van mst en reflectie gehouden. In afstemming met de bisschop, Mgr. Van den Hende, en het
parochiebestuur van de parochie H. Theresia van Avila was hij in deze periode niet als priester
werkzaam en verbleef hij buiten de parochie en het bisdom.

De time-out was een periode van persoonlijke bezinning. Na deze periode van reflectie is Tjeerd
Visser tot de conclusie gekomen dat hij zijn werkzaamheden als priester wil beëindigen en de paus zal
vragen om dispensatie van de verplichtingen als priester die hij destijds bij de wijding op zich heeft
genomen.

Sinds de wijding in 2001 was Tjeerd Visser als diocesaan priester achtereenvolgens werkzaam in het
parochiepastoraat in Den Haag, in Delft e.o. en in de Drechtsteden. Van juli 2016 tot begin 2020 was
hij als vicaris-generaal (parttime) betrokken bij het bisdombestuur, in eerste instantie (tot 2018) samen
met vicaris-generaal Dick Verbakel en de laatste maanden met vicaris-generaal Lex van Deelen.

De bisschop en het parochiebestuur aanvaarden de persoonlijke beslissing van Tjeerd Visser. Zij
betreuren zijn uittreden als priester, in het besef dat samen met hen dit voor veel gelovigen en
collega's in parochies en bisdom pijnlijk is en een verlies.

Met medewerking van het bisdom Rotterdam start Tjeerd Visser de canonieke procedure om
dispensatie te verkrijgen van zijn verplichtingen als priester. Tevens is in overleg een traject begonnen
ter oriëntatie op ander werk buiten de Kerk.

De bisdomstaf, het pastoraal team en het parochiebestuur zullen in gezamenlijkheid zo goed mogelijk
zorg dragen voor de continuïteit van de priesterlijke bediening en het pastoraat in de parochie H.
Theresia van Avila.

Met ingang van 1 juni werd vicaris-generaal Van Deelen voor de periode van drie maanden benoemd
als administrator van deze parochie. Hij is per l september 2020 opnieuw door de bisschop benoemd
tot administrator van de parochie. Hij zal zijn pastorale taak vervullen in samenwerking met het team,
het bestuur en alle andere betrokkenen van de parochie.

Met een begeleidend schrijven heeft de bisschop zich persoonlijk gericht tot de parochianen van met
name de parochie H. Theresia van Avila en tot priesters, diakens en pastoraal werkers van het bisdom.


