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Inleiding 

In dit memorandum worden de statistische gegevens van het Rooms-Katholiek Kerk-

genootschap in Nederland over het jaar 2003 gepresenteerd. Het gaat in deze uitgave 

om kerkelijke en burgerlijke kerncijfers van de Nederlandse kerkprovincie in haar 

geheel en van de zeven bisdommen afzonderlijk. De verzamelde gegevens hebben 

betrekking op de stand van zaken per 31 december 2003 of geven een beeld over het 

jaar 2003. Als bronnen zijn gebruikt gegevens verzameld door het KASKI te Nijme-

gen, de SILA te Delft, alsmede enkele voorlopige gegevens van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek te Voorburg (per 23 augustus 2004). De respons vanuit de paro-

chies bedroeg dit jaar 84,6%. 

 

Toelichting enkele begrippen en cijfers 

De opzet en gebruikte terminologie van deze kerncijfers worden hieronder toegelicht, 

alsmede de herkomst en totstandkoming van de cijfers. Wij volgen hierbij de hoofd-

indeling in de zeven paragrafen zoals die in dit memorandum is gemaakt. 

 

Ad paragraaf 1:  Aantal katholieken 

Het begrip katholieken betreft het aantal geregistreerden in het R.K.-bestand van de 

Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Voor dit ruime begrip van katho-

liek wordt elders ook wel de term ‘nominaal katholiek’ gebruikt. Het aantal katholie-

ken dat zichzelf desgevraagd als lid van de katholieke kerk beschouwt, is blijkens 

survey-onderzoek1 beduidend lager dan het aantal nominale katholieken, en ligt rond 

de 2,7 miljoen, ongeveer 60 procent van het aantal nominale katholieken. Naar deze 

groep wordt elders ook wel verwezen met de term katholieke kerkleden of ‘bewuste 

katholieken’. 

De cijfers tot en met 2002 zijn opgegeven door de parochies. De cijfers over 2003 

zijn gebaseerd op de gegevens van de SILA. 

 

Ad paragraaf 2:  Personele formatie 

De personele formatie in de parochies (basiszielzorg) betreft alleen de betaalde pasto-

rale krachten, al is de totale arbeidsinzet in de parochies uiteraard veel hoger dan 

alleen de betaalde pastorale krachten. Met name is het belangrijk om op te merken 

dat emeriti priesters of diakens zich nog kunnen inzetten in de parochies. Onder 

emeriti worden verstaan de priesters en diakens die van de bisschop ontslag hebben 

gekregen uit de normale ambtsbediening. Dit is overwegend, maar niet altijd met het 

65e levensjaar. Ook onbezoldigde diakens tellen niet mee in de cijfers over de perso-

nele formatie in de basiszielzorg, hetgeen in het verleden voor een deel wel is ge-

beurd. Door de nieuwe systematiek is nu een betere aansluiting gevonden bij de cij-

fers die de bisdommen in hun personeelsbeleid hanteren.  

De cijfers zijn opgegeven door de bisdommen. 

                                                      
1 J.W. Becker en J.S.J. de Wit (2000), Secularisatie in de jaren negentig. SCP Rijswijk 
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Ad paragraaf 3:  Aantal priesters en permanente diakens 

Diocesane priesters zijn onderverdeeld in actieve diocesane priesters (werkend, stude-

rend, verlof e.d.) en priesters met emeritaat. Tevens is een strikt onderscheid gemaakt 

tussen actieve diocesane priesters en in het bisdom werkzame seculiere priesters. 

Immers, in sommige bisdommen werken priesters van elders, terwijl de eigen dioce-

sane priesters ook elders kunnen werken, of studeren. Uiteraard zijn bij het totaal van 

de in de bisdommen werkzame priesters ook de reguliere priesters meegeteld.      

Bij de permanente diakens is eveneens een soortgelijk onderscheid gemaakt tussen de 

actieve diocesane diakens (d.w.z. de niet-emeriti) en de in een bisdom werkzame 

diakens. In sommige bisdommen werken diakens van elders, terwijl de eigen diakens 

ook elders kunnen werken. Belangrijk is verder met name het onderscheid bezoldigd-

onbezoldigd, dat in de plaats is gekomen van het onderscheid fulltime en parttime. 

Hoewel de twee indelingen elkaar voor een heel groot deel overlappen, is de verge-

lijking met cijfers uit voorgaande jaren hierdoor wat lastiger geworden. Onbezoldig-

de diakens worden wel meegeteld bij het aantal in het bisdom werkzame diakens, 

maar niet in paragraaf 2 waarin de pastorale formatie in de basiszielzorg is vermeld.  

De cijfers zijn opgegeven door de bisdommen. 

 

Ad paragraaf 4:  Aantal pastoraal werk(st)ers 

Onder pastoraal werk(st)ers worden alle personen verstaan die werkzaam zijn in een 

bisdom met een benoeming van de bisschop, en met een theologische opleiding er-

kend door de bisschoppen.  

Bij de ontwikkeling van het aantal pastoraal werk(st)ers is een nadere specificatie 

aangebracht van de herkomst, namelijk of het nieuwe pastoraal werk(st)ers betreft 

die van de opleiding komen, of dat ze vanuit een ander bisdom of een andere werk-

kring komen. Bij de uitstroom is eveneens een onderscheid gemaakt en duidelijk 

aangegeven dat het bij uitstroom ook kan gaan om vertrek naar een ander bisdom 

(hetgeen weer in de cijfers van benoeming van elders terugkomt).   

De cijfers zijn opgegeven door de bisdommen. 

 

Ad paragraaf 5:  Aantal priester- en laïcale religieuzen 

De cijfers zijn opgegeven door de religieuze orden en congregaties, en betreffen de 

religieuzen die lid zijn van de Nederlandse Provincie. De respons was nagenoeg 

100%. 
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Ad paragraaf 6:  Kerkelijke participatie 

De cijfers zijn opgegeven door de parochies. In geval van non-respons, zijn de aantal-

len uit voorgaande jaren genomen, althans indien dit niet langer dan 5 jaar geleden is. 

Indien de laatste opgave van kerkelijke participatie meer dan 5 jaar terug ligt (1,8% 

van de parochies), zijn de aantallen geschat op basis van parochiegemiddelden per 

bisdom, en vervolgens afgerond. 

 

Ad paragraaf 7: Kerkgangers per type viering of dienst 

Dit jaar is voor de tweede keer in de statistiek – naast de vraag naar het aantal kerk-

gangers - de vraag opgenomen naar het type viering of dienst. Hierbij is het volgende 

onderscheid gemaakt: eucharistieviering, woord- en communiedienst en woord-

dienst. 
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Algemeen overzicht R.-K. Kerkgenootschap in Nederland in 

grafieken, per 31-12-2003 
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Aantal pastoraal werkenden in de zielzorgeenheden 
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Aantal permanente diakens 
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Aantal kinderdoopsels 
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Aantal eerste communies 
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Aantal vormsels en het betreffende doopcohort 
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Aantal r.-k. huwelijken 
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Aantal uitvaarten 
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Aantal kerkgangers 
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Aantal vieringen en diensten 
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Algemeen overzicht R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, per 

31-12-2003 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland 

 

aantal inwoners 16.258.032 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 4.532.546 = 27,9% 

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 1.525   

    

aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens en 

pastoraal werk(st)ers 

 

1.236 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 549 = 44,4% 

 reguliere priesters 250 =  20,2% 

 permanente diakens (bezoldigd) 65 =  5,3% 

 pastoraal werk(st)ers 372 =  30,1% 

 

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 1.387  = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  698 =  50,3% 

  emeriti  689  =  49,7% 

    

aantal priesters werkzaam in de bisdommen 1.029 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 668 =   64,9% 

 reguliere priesters 361 =  35,1% 

    

aantal permanente diakens 295 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 245 =   83,1% 

 emeriti 50 =  16,9% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in de bisdommen 243 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  100 = 41,2% 

 onbezoldigd  143 = 58,8% 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

 

aantal pastoraal werk(st)ers 791 = 100,0% 

waarvan:  pastoraal werkers   450 = 56,9% 

waarvan:  pastoraal werksters 341 = 43,1% 
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5 Aantal priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in Nederland 

 

aantal zusters 7.862 =  100,0% 

waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 107 monialen) 376 =   4,8% 

 65 jaar en ouder (inclusief 500 monialen) 7.486 =  95,2% 

    

aantal broeders/fraters 1.113 =  100,0% 

waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 39 monniken) 195 =  17,5% 

 65 jaar en ouder (inclusief 45 monniken) 918 =  82,5% 

    

aantal priester-religieuzen 1.883 =  100,0% 

waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 28 monniken) 311 =  16,5% 

 65 jaar en ouder (inclusief 60 monniken) 1.572 =  83,5% 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 35.870 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 1.195 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 590 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 40.435 

aantal toegediende vormsels 29.385 

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 7.700 

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 805 

aantal kerkelijke uitvaarten  37.130 

waarna: beaarding 23.660 

 crematie 13.470 

gemiddeld weekendkerkbezoek 385.675 

kerkbezoekpercentage 9,0% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers   247.350 

 aantal vieringen   2.045 

     

woord- en communiedienst aantal kerkgangers   55.025 

 aantal diensten   590 

     

woorddienst aantal kerkgangers   3.850 

 aantal diensten   56 

     

onbekend aantal kerkgangers   79.450 

 aantal   500 

     

totaal aantal kerkgangers   385.675 

 aantal vieringen en diensten   3.191 
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Toelichting op de algemene gegevens 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland  

1.1 Algemeen 

Op 31 december 2003 telde Nederland 16.258.032 inwoners. Dat is 65.460 perso-

nen of 0,4% meer dan op 31 december van het jaar ervoor. 

De loop van de bevolking in 2003 zag er als volgt uit: 

 

Bevolking op 31-12-2002   16.192.572 

    

Levendgeborenen in 2003 + 200.689  

Overledenen in 2003 - 141.082  

Immigranten in 2003 + 106.472  

Emigranten in 2003 - 68.772  

Administratieve correcties - 31.847  

     

Bevolking op 31-12-2003   16.258.032 

 

 

1.2 De rooms-katholieken 

In de volgende tabel wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal rooms-

katholieken vanaf 1980. 

 

tabel 1.1: Ontwikkeling van het aantal rooms-katholieken vanaf 1980, inclusief leeftijds-

verdeling 

      

per       rooms-katholieken                 leeftijdsverdeling (in%) 

31 dec aantal % bevolking 0-6 jaar 7-64 jaar 65 jaar e.o. 

      

1980 5.617.051 39,5 7,7 82,2 10,1 

1985 5.533.039 38,1 6,9 82,1 11,0 

1990 5.559.585 37,0 6,6 80,9 12,5 

1995 5.385.258 34,8 6,5 79,2 14,3 

2000 5.060.413 31,7 5,8 77,4 16,8 

2001 5.031.355 31,2 5,6 77,2 17,2 

2002 5.013.800 31,0 5,4 77,0 17,6 

2003 4.532.546 27,9 5,2 76,8 18,0 
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Volgens de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) telde Nederland op 

31 december 2003 4.532.546 rooms-katholieken. Het aantal katholieken is in 2003 

voor het eerst gebaseerd op de aantallen die bij de SILA zijn geregistreerd. In het jaar 

ervoor was het aantal katholieken nog gebaseerd op eigen registratie van de paro-

chies en aanzienlijk hoger, namelijk 5.013.800. 

 

Het aantal rooms-katholieken bleef tussen 1980 en 1990 nagenoeg gelijk. Vanaf 

1990 tot 2000 daalde het aantal katholieken met gemiddeld 50.000 personen per 

jaar. Tussen 2000 en 2002 is het aantal katholieken met 46.600 gedaald. De huidige 

daling met 480.000 katholieken betreft zoals al aangegeven een administratieve cor-

rectie door het gebruik van de SILA-gegevens. De administratieve correctie is het 

grootst in de bisdommen van ’s-Hertogenbosch en Roermond. In beide bisdommen is 

de daling circa 200.000 katholieken. 

 

Het aandeel rooms-katholieken op de totale bevolking is door de administratieve 

correctie eveneens afgenomen. Per 31 december 2003 bedroeg dit aandeel 27,9. Het 

CBS-cijfer voor de bevolking van 12 jaar en ouder bedraagt 30% katholieken. Hou-

den we rekening met het veel lagere percentage katholieken onder de jongste groep 

Nederlanders (naar schatting 20%, zie doopsels op pag. 35), dan komen we op 

28,5% katholieken volgens de aldus aangevulde CBS-cijfers. 

 

De leeftijdsverdeling van de rooms-katholieken laat zien dat het aandeel personen 

van 65 jaar en ouder is toegenomen naar 18,0% van alle katholieken. De andere twee 

leeftijdscategorieën zijn in relatieve omvang in 2003 verder afgenomen.  

 



KASKI memorandum nr. 329 | Kerncijfers 2003 21 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale 

formatie  

Per 31-12-2003 bedroeg het aantal zielzorgeenheden - in hoofdzaak parochies - van 

het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland 1.525; dat is 32 minder dan het 

jaar ervoor. 

In deze 1.525 parochies waren 1.236 personen met een fulltime of parttime aanstel-

ling werkzaam in het pastoraat. Onder hen zijn 549 (44,4%) seculiere priesters, 250 

(20,2%) reguliere priesters, 65 (5,3%) bezoldigde permanente diakens en 372 

(30,1%) pastoraal werk(st)ers.  

 

In tabel 2.1 wordt de ontwikkeling van het aantal priesters, permanente diakens en 

pastoraal werk(st)ers in het parochiepastoraat weergegeven. 

 

tabel 2.1: Priesters, permanente diakens en pastoraal werk(st)ers in het parochiepasto-

raat  (1980-2003) 

          

 seculieren regulieren 

permanente 

diakens 

pastoraal 

werk(st)ers totaal 

jaar N % N % N % N % (=100%) 

          

1980 1.340 54,1 948 38,3 - - 189 7,6 2.477 

1985 1.091 53,3 713 34,8 38 1,9 206 10,1 2.048 

1990 880 47,7 597 32,4 112 6,1 254 13,8 1.843 

1995 723 42,1 475 27,6 147 8,6 374 21,8 1.719 

2000 683 43,1 332 21,0 178 11,2 390 24,6 1.583 

2001 610 45,7 301 22,6 *54 4,0 369 27,7 1.334 

2002 584 45,6 280 21,9 *58 4,5 359 28,0 1.281 

2003 549 44,4 250 20,2 *65 5,3 372 30,1 1.236 

* alleen bezoldigden in tegenstelling tot voorgaande jaren 

  

Het aantal seculiere en reguliere priesters dat werkzaam is in het parochiepastoraat, is 

in 2003 verder afgenomen. De daling (35 seculieren en 30 regulieren) is in 2003 

groter dan in het jaar ervoor.  

Het aantal permanente diakens in het parochiepastoraat is in 2003 gestegen tot 65. 

In 2001 was er een grote daling. Deze daling werd veroorzaakt doordat vanaf 2001 

onbezoldigde permanente diakens niet meer zijn meegeteld. Vóór 2001 was dit wel 

het geval. Wanneer men de onbezoldigde permanente diakens wel meetelt, komt men 

in totaal op 188 diakens.  

In de tabel valt nog op dat het aantal pastoraal werk(st)ers dat in het parochiepasto-

raat werkt weer is gestegen tot 372, na een daling in 2001 en 2002. 
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De omvang van de totale pastorale beroepsgroep in het parochiepastoraat is in 2003 

verder gekrompen tot 1.236 personen. 
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3 Aantal priesters en permanente diakens  

3.1 Diocesane priesters 

In het bestand van de diocesane priesters hebben zich in 2003 de volgende mutaties 

voorgedaan: 

aantal diocesane priesters per 31-12-2002  1.441 

verminderd door: saldo administratieve correcties - 2 

   1.439 

    

vermeerderd door: wijding + 9 

 incardinatie  + 1 

verminderd door:  overlijden - 58 

 excardinaties   0 

 ambtsneerlegging - 4 

aantal diocesane priesters per 31-12-2003 1.387 

 

Het totale aantal diocesane priesters bedroeg op 31-12-2003 1.387. Per saldo houdt 

dat een daling in met 54 ofwel 3,7%. Van deze priesters waren er 698 ofwel 50,3% 

in actieve dienst, en 689 ofwel 49,7% met emeritaat. Per 31-12-2002 bedroeg het 

percentage emeriti 50,1%.  

 

In 2003 werden 9 nieuwe priesters gewijd. Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch telde 4 

priesterwijdingen, het bisdom Haarlem 3 en in de bisdommen Rotterdam en Roer-

mond werd 1 nieuwe priester gewijd. In de bisdommen Groningen, Utrecht en Breda 

zijn geen priesters gewijd. 

In tabel 3.1 is de ontwikkeling van het aantal diocesane priesters weergegeven vanaf 

1980. 

 

tabel 3.1: Ontwikkeling van het aantal diocesane priesters (1980-2003) 

     

jaar totaal actief emeriti % actief 

     

1980 2.746 1.891 855 68,9 

1985 2.377 1.502 875 63,2 

1990 2.075 1.193 882 57,5 

1995 1.733 915 818 52,8 

2000 1.568 780 788 49,7 

2001 1.503 752 751 50,0 

2002 1.441 719 722 49,9 

2003 1.387 698 689 50,3 
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De daling van het aantal diocesane priesters zoals die vanaf 1980 is waar te nemen, 

heeft zich in 2003 voortgezet. Het aandeel actieve diocesane priesters ligt sinds het 

jaar 2000 rond de 50%. 

 

3.2 Priesters werkzaam in de bisdommen 

Per 31-12-2003 waren er in totaal 1.029 priesters werkzaam ten behoeve van de 

zeven bisdommen in Nederland. Dat zijn er 83 of 7,5% minder dan in het jaar er-

voor. Van deze 1.029 behoorden er 668 tot de diocesane clerus (seculieren) en waren 

er 361 lid van een religieuze orde of congregatie (regulieren), respectievelijk 64,9% 

en 35,1%.  

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal priesters vanaf 

1980.  

 

tabel 3.2: Ontwikkeling van het aantal priesters werkzaam in de bisdommen (1980-2003) 

       

 aantal gem. jaarlijkse             waarvan seculier                  waarvan regulier 

jaar werkzame priesters ontwikkeling absoluut in % absoluut in % 

       

1980 3.374 -- 1.891 56,0 1.483 44,0 

1985 2.661 -143 1.502 56,4 1.159 43,6 

1990 2.138 -105 1.193 55,8 945 44,2 

1995* 1.610 -106 915 56,8 695 43,2 

2000 1.242 -74 780 62,8 462 37,2 

2001 1.177 -65 737 62,6 440 37,4 

2002 1.112 -65 699 62,9 413 37,1 

2003 1.029 -83 668 64,9 361 35,1 

*  gecorrigeerd (zie Memorandum 317) 

 

Vanaf 1980 heeft er een grote daling van het aantal actieve priesters plaatsgevonden, 

al is de gemiddelde jaarlijkse afname in de loop der tijd wel geringer geworden. Tus-

sen 1995 en 2000 is het aandeel seculiere priesters gestegen van 56,8% tot 62,8%. In 

2001 en 2002 is dit aandeel nagenoeg stabiel gebleven. In 2003 is het aandeel secu-

liere priesters gestegen in vergelijking met de drie voorgaande jaren. 
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3.3 Permanente diakens 

In het bestand van de permanente diakens hebben zich in de loop van 2003 de vol-

gende mutaties voorgedaan: 

 

aantal permanente diakens per 31-12-2002  286 

vermeerderd door: saldo administratieve correcties + 2 

   288 

    

vermeerderd door: wijding + 13 

 incardinaties + 1 

verminderd door:  overlijden - 4 

 excardinaties - 1 

 ambtsneerlegging - 2 

aantal permanente diakens per 31-12-2003 295 

 

Tot de clerus van de Nederlandse bisdommen behoorden per 31-12-2003 295 per-

manente diakens. Van hen waren er 245 in actieve dienst (83,1%) en 50 met emeri-

taat (16,9%).  

 

In 2003 werden er 13 permanente diakens gewijd: in het aartsbisdom Utrecht 6, in 

het bisdom Haarlem 4, in het bisdom Roermond 2 en in het bisdom Rotterdam 1. In 

de bisdommen Groningen, Breda en Roermond zijn geen diakens gewijd. 

 

Tabel 3.3 geeft de ontwikkeling weer van het aantal permanente diakens vanaf 1980. 

 

tabel 3.3: Ontwikkeling van het aantal permanente diakens (1980-2003) 

     

jaar totaal actief emeriti % actief 

     

1980 -- -- -- -- 

1985 43 43 -- 100,0 

1990 120 120 -- 100,0 

1995 201 199 2 99,0 

2000 268 234 34 87,3 

2001 275 239 36 86,9 

2002 286 246 40 86,0 

2003 295 245 50 83,1 

 

Het aantal permanente diakens is in 2003 verder gestegen naar 295. Dit zijn er negen 

meer dan het jaar ervoor.  
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3.4 Permanente diakens werkzaam in de bisdommen 

De volgende tabel geeft de ontwikkeling weer van het aantal permanente diakens 
werkzaam in de bisdommen vanaf 1980. 
 

tabel 3.4: Ontwikkeling van het aantal permanente diakens werkzaam in de bisdommen 

(1980-2003) 

       

 aantal werkzame gem. jaarlijkse fulltime/bezoldigd*       parttime/onbezoldigd* 

jaar permanente diakens ontwikkeling absoluut in % absoluut in % 

       

1980 --  -- -- -- -- -- 

1985 43  +9 13 30,2 30 69,8 

1990 120  +15 30 25,0 90 75,0 

1995 199 +16 55 27,6 144 72,4 

2000 234  +7 104 44,4 130 55,6 

2001 230  -4 82 35,7 148 64,3 

2002 243 +11 87 35,8 156 64,2 

2003 243 0 100 41,2 143 58,8 

* tot en met 2000 fulltime respectievelijk parttime 

 

In 2003 is het aantal permanente diakens, werkzaam in de bisdommen, gelijk geble-

ven. Hiermee stagneert het aantal actieve permanente diakens na een stijging zoals 

die vanaf 1980 plaatsvond en een daling in 2001. Het percentage bezoldigde diakens 

bedroeg in 2003 41,2%.   

Vanaf 2001 is onderscheid gemaakt tussen bezoldigde en onbezoldigde permanente 

diakens. Tot en met het jaar 2000 werd er onderscheid gemaakt tussen fulltime en 

parttime permanente diakens. Het onderscheid bezoldigd/onbezoldigd is niet geheel 

analoog aan het onderscheid fulltime/parttime.  

 



KASKI memorandum nr. 329 | Kerncijfers 2003 27 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

In het bestand van de pastoraal werk(st)ers hebben zich in de loop van 2003 de vol-

gende mutaties voorgedaan: 

 

aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-2002  774 

    

vermeerderd door: benoeming uit opleiding  + 31 

 benoeming van elders + 21 

verminderd door:  pensionering - 15 

 overlijden - 1 

 functieneerlegging of vertrek naar een ander bisdom - 19 

aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-2003 791 

 

Per 31-12-2003 waren er 791 door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers in de 

bisdommen werkzaam, hetgeen een stijging betekent in vergelijking met het aantal 

pastoraal werk(st)ers eind 2002 (774).  

 

In totaal werden er in het jaar 2003 52 pastoraal werk(st)ers door de bisschop be-

noemd, 31 vanuit de opleiding en 21 van elders. In het aartsbisdom Utrecht werden 

17 pastoraal werk(st)ers benoemd, in het bisdom Haarlem 12, in de bisdom Rotter-

dam 10, in het bisdom Breda 8, in het bisdom van ’s-Hertogenbosch 3 en in het bis-

dom Groningen 2. Het bisdom Roermond kent geen pastoraal werk(st)ers. 

 

De ontwikkeling van het aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

sinds 1980 is als volgt: 

 

tabel 4.1: Ontwikkeling van het aantal pastoraal werk(st)ers (1980-2003) 

     

 aantal gem. jaarlijkse                         waarvan vrouwen 

jaar pastoraal werk(st)ers ontwikkeling absoluut in % 

     

1980 302 -- 45 15,0 

1985 392 +18 81 20,7 

1990 543 +30 165 30,4 

1995 702 +32 262 37,3 

2000 783 +16 322 41,1 

2001 779 -4 *326 41,8 

2002 774 -5 335 43,3 

2003 791 +17 341 43,1 

* schatting 
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Na de stijging van het aantal pastoraal werk(st)ers vanaf 1980 is in 2001 en 2002 het 

aantal pastoraal werk(st)ers afgenomen. In 2003 is er weer een stijging van het aantal 

pastoraal werk(st)ers te zien. Deze stijging komt voor een groot deel voor rekening 

van het aantal pastoraal werk(st)ers dat binnen de parochies actief is. In 2003 waren 

dit er 372, het jaar ervoor nog 359. Het aantal pastoraal werk(st)ers dat in andere 

pastoraatsvormen en overige functies werkt, is licht gestegen van 415 in 2002 naar 

419 in 2003.  
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5 Aantal priester- en laïcale religieuzen 

5.1 Vrouwelijke religieuzen 

In de loop van 2003 hebben zich in het totale bestand van vrouwelijke religieuzen de 

volgende wijzigingen voorgedaan: 

 

aantal zusters (incl. 652 monialen) per 31-12-2002  8.602 

verminderd door: saldo administratieve correcties - 4 

   8.598 

    

vermeerderd door: toetreding + 10 

 bijschrijving + 15 

verminderd door:  overlijden - 548 

 uittreding - 5 

 afschrijving - 5 

aantal zusters (incl. 609 monialen) per 31-12-2003  8.065 

 

Het aantal vrouwelijke religieuzen daalde in 2003 met 537 personen (6,2%) tot 

8.065. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het aantal overleden zusters in 

2003, namelijk 548. In 2002 bedroeg de daling 513 personen (5,6%). 

 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de vrou-

welijke religieuzen op 31-12-2003. 

 

tabel 5.1: Het aantal vrouwelijke religieuzen in 2003 

    

 actieve vrouwelijke religieuzen monialen totaal 

    

Nederland    

- jonger dan 65 jaar 269 107 376 

- 65 jaar en ouder 6.986 500 7.486 

    

buitenland    

- jonger dan 65 jaar 73 1 74 

- 65 jaar en ouder 128 1 129 

    

totaal 7.456 609 8.065 

 

Van de in totaal 8.065 zusters op 31-12-2003 waren er 7.862 in Nederland werk-

zaam of woonachtig. Van dit aantal behoorden er 607 (7,7%) tot een beschouwende 

orde of congregatie (monialen). In 2002 waren er in Nederland 8.403 zusters werk-

zaam of woonachtig (onder wie 652 monialen, dat wil zeggen 7,8%). 
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Van de 7.255 zusters die tot een zogenoemde actieve orde of congregatie behoren, 

waren er op genoemde datum 6.986 ofwel 96,3% 65 jaar en ouder. 

 

Naast de 7.862 in Nederland woonachtige of werkzame zusters verbleven per        

31-12-2003 203 zusters, al dan niet werkzaam, in het buitenland. Dit brengt het 

totale aantal Nederlandse vrouwelijke religieuzen op 8.065. 
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5.2 Broeders en fraters 

In de loop van 2003 hebben zich in het totale bestand van broeders/fraters de vol-

gende wijzigingen voorgedaan: 

 

aantal broeders/fraters (incl. 88 monniken) per 31-12-2002  1.279 

vermeerderd door: saldo administratieve correcties + 5 

   1.284 

    

vermeerderd door: toetreding + 3 

 bijschrijving + 6 

verminderd door:  wijding - 3 

 overlijden - 77 

 uittreding - 7 

 afschrijving - 0 

aantal broeders/fraters (incl. 85 monniken) per 31-12-2003  1.206 

 

Het aantal broeders/fraters daalde in 2003 met 73 personen (5,7%) tot 1.206. In 

2002 bedroeg de daling 79 personen (5,8%). 

 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de samenstelling van de 1.206 broeders en fraters 

op 31-12-2003. 

 

tabel 5.2: Het aantal broeders en fraters in 2003 

     

 zelfstandige   priesterorden/  

 congregaties monniken -congregaties totaal 

     

Nederland     

- jonger dan 65 jaar 74 39 82 195 

- 65 jaar en ouder 577 45 296 918 

     

buitenland     

- jonger dan 65 jaar 13 0 20 33 

- 65 jaar en ouder 30 1 29 60 

     

totaal 694 85 427 1.206 

 

Op 31-12-2003 telden de 15 zelfstandige broeders-/fraterscongregaties 694 leden, 41 

minder dan in het jaar ervoor. Van deze 694 waren er per 31-12-2003 651 woonach-

tig of werkzaam in Nederland. Van deze 651 leden waren er 74 (11,4%) jonger dan 

65 jaar en 577 (88,6%) 65 jaar en ouder. In het buitenland verbleven, al dan niet 

werkzaam, 43 broeders en fraters van zelfstandige congregaties. 

 

Per 31-12-2003 waren er 85 contemplatieve broeders/fraters, 3 minder als in het jaar 

ervoor. 84 Monniken waren woonachtig of werkzaam in Nederland en één monnik 
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was woonachtig in het buitenland. Van de 85 monniken waren er 39 (45,9%) jonger 

dan 65 jaar en 46 (54,1%) 65 jaar of ouder.  

Daarnaast behoorden 427 broeders tot actieve priesterorden en -congregaties, 29 

minder dan op 31-12-2002. Van deze 427 broeders/fraters waren er 378 woonachtig 

of werkzaam in Nederland. Hiervan waren er 82 (21,7%) jonger dan 65 jaar en 296 

(78,3%) 65 jaar en ouder. 
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5.3 Priester-religieuzen 

In 2003 hebben zich de volgende mutaties in het bestand voorgedaan: 

 

aantal priester-religieuzen (incl. 95 monniken) per 31-12-2002  2.431 

vermeerderd door:  saldo administratieve correcties + 6 

   2.437 

    

vermeerderd door: wijding + 4 

 bijschrijving + 15 

 toetreding + 2 

verminderd door:  overlijden - 146 

 ambtsneerlegging - 2 

 excardinatie - 1 

 afschrijving  0 

aantal priester-religieuzen (incl. 93 monniken) per 31-12-2003  2.309 

 

Per 31-12-2003 bedroeg het aantal priester-religieuzen 2.309. Dit is 122 ofwel 5,0% 

minder dan het jaar ervóór. In 2002 bedroeg de daling van het aantal priester-

religieuzen 143 (5,6%). 

 

De volgende tabel geeft de samenstelling weer van het aantal priester-religieuzen op  

31-12-2003 

 

tabel 5.3: Het aantal priester-religieuzen in 2003 

    

 priesterorden/-congregaties monniken totaal 

    

Nederland    

- jonger dan 65 jaar 283 28 311 

- 65 jaar en ouder 1.512 60 1.572 

    

buitenland    

- jonger dan 65 jaar 102 1 103 

- 65 jaar en ouder 319 4 323 

    

totaal 2.216 93 2.309 

 

Van de 2.309 priester-religieuzen behoorden er op 31-12-2003 93 tot een contem-

platieve orde. 

Van de overige 2.216 priesters, behorend tot een actieve orde of congregatie, waren 

er 1.795 woonachtig of werkzaam in Nederland. Van deze laatstgenoemde groep 

waren 283 (15,8%)  personen jonger dan 65 jaar en 1.512 (84,2%) 65 jaar en ouder.  

 

Van de priester-religieuzen waren er in 2003 361 werkzaam ten behoeve van de 

Nederlandse bisdommen. 
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6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

6.1 Doopsels 

De ontwikkeling van het aantal levendgeborenen en doopsels vanaf 1980 is weerge-

geven in de volgende tabel. 

 

tabel 6.1: Ontwikkeling van het aantal doopsels (1980-2003) 

    

 aantal aantal in % van het aantal 

jaar levendgeborenen doopsels* levendgeborenen 

    

1980 181.294 55.853 30,8 

1985 178.136 49.970 28,1 

1990 197.965 51.062 25,8 

1995 190.513 46.428 24,4 

2000 206.619 42.411 20,5 

2001 202.603 41.445 20,5 

2002 203.149 39.240 19,3 

2003 200.689 37.065 18,5 

* aantal doopsels aan 0 t/m 17 jarigen 

 

In 2003 werden in Nederland 200.689 kinderen geboren, 2.460 meer dan in 2002. 

Volgens de kerkelijke registratie werden in 2003 37.065 kinderen in de rooms-

katholieke kerk gedoopt (2.175 minder dan in 2002). Dit is 18,5% van alle levend-

geborenen in 2003; in 2002 was dit percentage 19,3%. 

 

 

6.2 Eerste communies en toegediende vormsels 

Tabel 6.2 geeft de ontwikkeling van het aantal eerste communies en vormsels weer 

vanaf 1980. 

 

In 2003 hebben 40.435 personen de eerste communie en 29.385 personen het sa-

crament van het vormsel ontvangen. In 2002 waren de respectievelijke cijfers 41.970 

en 29.620. 

 
Het aantal communies is in 2003 lager dan in 2002. Het percentage van het betref-

fende doopcohort is constant gebleven op 87,1%.  

 

Het aantal vormsels is in 2003 met 235 gedaald in vergelijking met het jaar ervoor 

tot 29.385. Het percentage van het betreffende doopcohort is met één procent ge-

daald. 
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tabel 6.2: Ontwikkeling van het aantal eerste communies en vormsels (1980-2003) 

     

 aantal eerste % van het  aantal  % van het 

jaar communies doopcohort* vormsels doopcohort* 

     

1980 74.178 92,2 74.559 77,2 

1985 53.284 90,7 57.412 80,3 

1990 46.333 88,7 40.031 70,2 

1995 45.001 88,2 32.172 63,9 

2000 44.561 87,9 30.295 60,0 

2001 42.970 88,8 30.220 59,9 

2002 41.970 87,1 29.620 58,0 

2003 40.435 87,1 29.385 57,0 

* Voor de eerste communie zijn ter vergelijking de dopelingen van 8 jaar geleden genomen; voor het 

vormsel zijn ter vergelijking de dopelingen van 12 jaar geleden genomen. 

 

 

6.3 Huwelijken 

In de volgende tabel staat de ontwikkeling van het aantal huwelijken en r.-k. huwelij-

ken in Nederland vanaf 1980 weergegeven. 

 

tabel 6.3: Het aantal huwelijken en r.-k. huwelijken tussen mannen en vrouwen, in Ne-

derland (1980-2003) 

      

    % r.-k. huwelijken   

jaar 

aantal 

huwelijken 

in de  r.-k. kerk 

gesloten huwelijken 

van alle huwelij-

ken 

waarvan 

katholiek 

waarvan 

gemengd 

      

1980 90.182 28.098 31,2 83,9 16,1 

1985 82.747 20.299 24,5 82,7 17,3 

1990 95.649 18.645 19,5 82,4 17,6 

1995 81.469 14.070 17,3 81,0 19,0 

2000 88.074 10.715 12,2 81,9 18,1 

2001 *79.677 9.200 *11,5 82,4 17,6 

2002 83.970 8.855 10,5 81,4 18,6 

2003 81.135 7.700 9,5 80,6 19,4 

* correctie 

 

 

In 2003 zijn er in Nederland 81.135 huwelijken gesloten tussen mannen en vrouwen 

en 1.486 huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Er zijn 2.835 (3,4%) 

minder huwelijken tussen mannen en vrouwen gesloten dan in 2002. 

 

In 2003 zijn in de rooms-katholieke kerk 7.700 huwelijken gesloten, een daling met 

1.155 (13,0%) ten opzichte  van 2002. In vergelijking met het totaal aantal gesloten 
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huwelijken tussen mannen en vrouwen is er sprake van een daling van 10,5% naar 

9,5%. Het aandeel gemengde r.-k. huwelijken is het laatste jaar met 0,8% gestegen. 

 

 

6.4 Toetredingen 

In 2003 zijn er 805 personen tot de rooms-katholieke kerk toegetreden. Aan 590 

(73%) van hen is het doopsel toegediend, de overige 215 toegetredenen zijn reeds 

eerder gedoopt. In 2002 waren er 810 personen tot de rooms-katholieke kerk toege-

treden, van wie er 640 (79%) de doop kregen toegediend.  

  

 

6.5 Kerkelijke uitvaarten, beaardingen en crematies 

In tabel 6.4 staat de ontwikkeling weergegeven van het aantal overledenen en het 

aantal rooms-katholieke uitvaarten vanaf 1980. 

 

tabel 6.4: Ontwikkeling van het aantal r.-k. kerkelijke uitvaarten (1980-2003) 

      

 aantal  r.-k. kerkelijke % r.-k. uitvaarten  waarvan waarvan 

jaar overledenen uitvaarten van alle overledenen beaarding crematie 

      

1980 114.279 33.522 29,3 82,3 17,7 

1985 122.704 36.468 29,7 76,1 23,9 

1990 128.824 37.883 29,4 70,7 29,3 

1995 135.675 39.639 29,2 67,0 33,0 

2000 140.527 38.465 27,4 65,2 34,8 

2001 140.377 38.250 27,2 65,6 34,4 

2002 143.294 37.910 26,5 65,1 34,9 

2003 141.082 37.130 27,0 64,7 35,3 

 

In 2003 zijn er in Nederland 141.082 personen overleden. Volgens de kerkelijke 

registratie hebben in 2003 38.130 personen een katholieke kerkelijke uitvaart gekre-

gen, waarna er 24.660 (64,7%) zijn begraven en 13.470 (35,3%) zijn gecremeerd. 

Het aandeel rooms-katholieke kerkelijke uitvaarten is 27,0% van alle overledenen.  

 

Het aantal katholieke uitvaarten is in 2003 licht gestegen, na een daling sinds 1995, 

tot 38.130 uitvaarten. Ten opzichte van het totale aantal overledenen is er sprake van 

een stijging. Het aandeel crematies is in 2003 verder toegenomen tot 35,3%. 
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6.6 Kerkbezoek in het weekend 

In de weekends 13-14 maart en 20-21 maart 2004 zijn de bezoekers van de kerkdien-

sten in door de parochies bediende kerken en kerkgelegenheden geteld.  

De uitkomsten zien er als volgt uit: 

13-14 maart 2004:  388.000 kerkgangers   

20-21 maart 2004:  383.350 kerkgangers  

Gemiddelde beide weekends:  385.675 kerkgangers:  

9,0% van de katholieken van 7 jaar en ouder. 

 

De ontwikkeling van het aantal kerkgangers in de telweekenden vanaf 1980 staat 

weergegeven in tabel 6.5. 

 

tabel 6.5: Ontwikkeling van het aantal kerkgangers (1980-2003) 

    

 afgerond aantal % rooms-katholieken gem. jaarlijkse  

jaar kerkgangers 7 jaar en ouder ontwikkeling 

    

1980 1.227.100 23,7 -- 

1985 899.100 17,5 -65.600 

1990 728.000 14,0 -34.220 

1995 569.700 11,3 -31.660 

2000 438.700 9,2 -26.200 

2001 417.900 8,8 -20.800 

2002 408.450 8,6 -9.450 

2003 385.675 9,0 -22.775 

 

Het aantal kerkbezoekers is in 2003 verder gedaald tot 385.675. Deze daling volgt de 

trend van vóór 2002. In 2002 was de daling geringer dan voorgaande jaren, hetgeen 

veroorzaakt werd door een iets andere vorm van registreren. Vieringen rond vormsel 

en eerste communie zijn vanaf 2002 volledig meegeteld en niet zoals voorheen gecor-

rigeerd. Er is sprake van een teruggang in de wekelijkse kerkgang en een toename van 

meer incidentele, deels ook op bepaalde gelegenheden of vieringen gerichte kerk-

gang. Gezien deze ontwikkeling bestaat het kerkbezoek in het weekend meer en meer 

uit een mengeling van verschillende ‘typen’ kerkgangers en is er inmiddels dan ook 

geen reden meer om bepaalde vormen van incidenteel kerkbezoek buiten de cijfers te 

houden. 

 

Het aandeel kerkgangers op het totaal aantal rooms-katholieken van 7 jaar en ouder 

is gestegen doordat in 2003 gebruik is gemaakt van het aantal geregistreerde katho-

lieken bij de SILA. Dit aantal is ongeveer 445.000 lager dan in 2002. 

 

Overigens betreffen de cijfers het feitelijk aantal kerkbezoeken, en niet het aantal 

‘kerkse’ katholieken. Vroeger waren deze aantallen nagenoeg identiek, maar met het 

fenomeen van een kerkgang van 1 keer per twee weken of maand, is het aantal re-
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gelmatige kerkbezoekers (minimaal 1 keer per maand) naar schatting op basis van 

survey-onderzoek2 circa 45% hoger dan het aantal kerkbezoeken. Dit betekent dat 

het aantal regelmatige kerkgangers ruim 560.000 bedraagt.   

 

Dit jaar is voor de tweede keer een onderscheid gemaakt welk type viering of dienst 

men bijwoont. Er waren in 2003 per telweekend in totaal 3.191 vieringen en dien-

sten, 149 (4,5%) minder dan in 2002. Van de 3.191 vieringen en diensten waren er 

2.045 eucharistievieringen, 590 woord- en communiediensten en 56 woorddiensten. 

Van 500 diensten is geen nadere aanduiding aangegeven.  

 

In vergelijking met 2002 is het aandeel eucharistievieringen met 5,5% gedaald, ter-

wijl het aandeel woord- en communiediensten is gestegen met 8,3%.  

 

Een viering of dienst werd gemiddeld door 121 personen bezocht, dit is nagenoeg 

gelijk aan vorig jaar (122). Een eucharistieviering werd door gemiddeld 121 personen 

bezocht, een woord- en communiedienst door 93 personen en een woorddienst door 

69 personen. De diensten waarvan geen nadere aanduiding bekend is, werden door 

gemiddeld 159 personen bezocht. Deze laatste diensten zijn waarschijnlijk voor een 

groot deel eucharistievieringen, gezien het aantal kerkgangers.  

 

tabel 6.6: Ontwikkeling van aantal kerkgangers en vieringen, naar type viering (2002-

2003) 

 

 

 

2002 

 

 

2003 

 

 abs. % abs. % 

 

eucharistieviering     

aantal kerkgangers 285.750 70 247.350 64 

aantal vieringen 2.165 65 2.045 64 

woord en communiedienst     

aantal kerkgangers 51.680 13 55.025 14 

aantal vieringen 545 16 590 18 

woorddienst     

aantal kerkgangers 4.330 1 3.850 1 

aantal vieringen 50 2 56 2 

anders/onbekend     

aantal kerkgangers 66.690 16 79.450 21 

aantal vieringen 580 17 500 16 

totaal     

aantal kerkgangers 408.450 100 385.675 100 

aantal vieringen 3.340 100 3.191 100 

 

 

                                                      
2 R. Eisinga e.a. (2000), Religion in Dutch Society. NWI, Steinmetz Archive 
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Bijlage: Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek 2003, per bisdom 

- Bisdom Groningen 

 

- Aartsbisdom Utrecht 

 

- Bisdom Haarlem 

 

- Bisdom Rotterdam 

 

- Bisdom Breda 

 

- Bisdom ’s-Hertogenbosch 

 

- Bisdom Roermond 
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Bisdom Groningen, per 31-12-2003 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  

 

aantal inwoners 1.777.142 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 116.521 = 6,6%  

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 84   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

55 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 17 = 30,9% 

 reguliere priesters 7 =  12,7% 

 permanente diakens (bezoldigd) 1 =  1,8% 

 pastoraal werk(st)ers 30 =  54,6% 

 

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 34 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  16 =  47,1% 

  emeriti  18 =  52,9% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 26 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 19 =   73,1% 

 reguliere priesters 7 =  26,9% 

    

aantal permanente diakens 3 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 3 =   100,0% 

 emeriti - =  - 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 3 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  3 = 100,0% 

 onbezoldigd  - = - 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

     

aantal pastoraal werk(st)ers 44 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  21 = 47,7% 

 pastoraal werksters 23 = 52,3% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 

 

aantal zusters  42 

aantal broeders/fraters 5 

aantal priester-religieuzen 21 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 850 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 65 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 55 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 1.005 

aantal toegediende vormsels 745 

 

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 

 

165 

 

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 

 

90 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  880 

waarna: beaarding 585 

 crematie 295 

 

gemiddeld weekendkerkbezoek 

 

13.625 

kerkbezoekpercentage 12,3% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers   5.900 

 aantal vieringen   50 

     

woord- en communiedienst aantal kerkgangers   5.405 

 aantal diensten   65 

     

woorddienst aantal kerkgangers   160 

 aantal diensten   5 

     

onbekend aantal kerkgangers   2.160 

 aantal   20 

     

totaal aantal kerkgangers   13.625 

 aantal vieringen en diensten   140 
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Aartsbisdom Utrecht, per 31-12-2003  

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  

 

aantal inwoners 3.887.511 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 800.225 = 20,6%  

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 332   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

250 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 81 = 32,4% 

 reguliere priesters 41 =  16,4% 

 permanente diakens (bezoldigd) 11 =  4,4% 

 pastoraal werk(st)ers 117 =  46,8% 

 

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 242 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  106 =  43,8% 

  emeriti  136 =  56,2% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 174 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 117 =   67,2% 

 reguliere priesters 57 =  32,8% 

    

aantal permanente diakens 72 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 61 =   84,7% 

 emeriti 11 =  15,3% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 61 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  21 = 34,4% 

 onbezoldigd  40 = 65,6% 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

     

aantal pastoraal werk(st)ers 248 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  141 = 56,9% 

 pastoraal werksters 107 = 43,1% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 

 

aantal zusters (inclusief 107 monialen) 979 

aantal broeders/fraters (inclusief 12 monniken) 142 

aantal priester-religieuzen (inclusief 15 monniken) 292 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 6.970 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 250 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 130 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 7.340 

aantal toegediende vormsels 5.925 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.465 

  

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 195 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  6.905 

waarna: beaarding 4.500 

 crematie 2.405 

  

gemiddeld weekendkerkbezoek 72.350 

kerkbezoekpercentage 9,5% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers   42.590 

 aantal vieringen   305 

     

woord- en communiedienst aantal kerkgangers   18.090 

 aantal diensten   180 

     

woorddienst aantal kerkgangers   1.105 

 aantal diensten   15 

     

onbekend aantal kerkgangers   10.565 

 aantal   65 

     

totaal aantal kerkgangers   72.350 

 aantal vieringen en diensten   565 
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Bisdom Haarlem, per 31-12-2003 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 

 

aantal inwoners 2.768.259 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 508.800 = 18,4%  

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 173   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

150 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 63 = 42,0% 

 reguliere priesters 23 =  15,3% 

 permanente diakens (bezoldigd) 10 =  6,7% 

 pastoraal werk(st)ers 54 =  36,0% 

                   

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 190 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  87 =  45,8% 

  emeriti  103 =  54,2% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 128 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 84 =   65,6% 

 reguliere priesters 44 =  34,4% 

    

aantal permanente diakens 26 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 22 =   84,6% 

 emeriti 4 =  15,4% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 22 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  18 = 81,8% 

 onbezoldigd  4 = 18,2% 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

     

aantal pastoraal werk(st)ers 122 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  73 = 59,8% 

 pastoraal werksters 49 = 40,2% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 

 

aantal zusters (inclusief 20 monialen) 863 

aantal broeders/fraters (inclusief 5 monniken) 39 

aantal priester-religieuzen (inclusief 9 monniken) 133 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.260 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 240 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 110 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.350 

aantal toegediende vormsels 1.895 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 730 

  

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 155 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  3.865 

waarna: beaarding 2.730 

 crematie 1.135 

  

gemiddeld weekendkerkbezoek 41.550 

kerkbezoekpercentage 8,5% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers  23.225 

 aantal vieringen  215 

    

woord- en communiedienst aantal kerkgangers  10.845 

 aantal diensten  115 

    

woorddienst aantal kerkgangers  520 

 aantal diensten  10 

    

onbekend aantal kerkgangers  6.960 

 aantal  45 

    

totaal aantal kerkgangers  41.550 

 aantal vieringen en diensten  385 
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Bisdom Rotterdam, per 31-12-2003 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 

 

aantal inwoners 3.540.429 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 575.659 = 16,3%  

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 163   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

156 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 65 = 41,7% 

 reguliere priesters 28 =  17,9% 

 permanente diakens (bezoldigd) 7 =  4,5% 

 pastoraal werk(st)ers 56 =  35,9% 

               

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 163 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  85 =  52,1% 

  emeriti  78 =  47,9% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 120 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 75 =   62,5% 

 reguliere priesters 45 =  37,5% 

    

aantal permanente diakens 35 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 24 =   68,6% 

 emeriti 11 =  31,4% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 22 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  9 = 40,9% 

 onbezoldigd  13 = 59,1% 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

     

aantal pastoraal werk(st)ers 122 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  63 = 51,6% 

 pastoraal werksters 59 = 48,4% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 

 

aantal zusters (inclusief 5 monialen) 336 

aantal broeders/fraters (inclusief 1 monnik)  82 

aantal priester-religieuzen  207 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.190 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 265 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 145 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.485 

aantal toegediende vormsels 2.365 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 660 

  

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 175 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  3.650 

waarna: beaarding 2.465 

 crematie 1.185 

  

gemiddeld weekendkerkbezoek 44.150 

kerkbezoekpercentage 7,9% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers  28.660 

 aantal vieringen  230 

    

woord- en communiedienst aantal kerkgangers  6.525 

 aantal diensten  65 

    

woorddienst aantal kerkgangers  635 

 aantal diensten  10 

    

onbekend aantal kerkgangers  8.330 

 aantal  40 

    

totaal aantal kerkgangers  44.150 

 aantal vieringen en diensten  345 

 

 

 

 



              KASKI memorandum nr.  329 | Kerncijfers 2003 50 

Bisdom Breda, per 31-12-2003 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  

 

aantal inwoners 1.103.150 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 476.169 = 43,2%  

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 112   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde           

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

121 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 32 = 26,4% 

 reguliere priesters 13 =  10,7% 

 permanente  diakens (bezoldigd) 9 =  7,4% 

 pastoraal werk(st)ers 67 =  55,4% 

                    

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 136 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  61 =  44,9% 

  emeriti  75 =  55,1% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 64 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 42 =   65,6% 

 reguliere priesters 22 =  34,4% 

    

aantal permanente diakens 18 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 15 =   83,3% 

 emeriti 3 =  16,7% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 15 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  13 = 86,7% 

 onbezoldigd  2 = 13,3% 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

     

aantal pastoraal werk(st)ers 135 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  76 = 56,3% 

 pastoraal werksters 59 = 43,7% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 

 

aantal zusters (inclusief 87 monialen) 1.021 

aantal broeders/fraters (inclusief 25 monniken)  182 

aantal priester-religieuzen (inclusief 22 monniken) 149 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.470 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 75 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 40 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 4.120 

aantal toegediende vormsels 2.700 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 740 

  

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 45 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  3.860 

waarna: beaarding 2.000 

 crematie 1.860 

  

gemiddeld weekendkerkbezoek 29.825 

kerkbezoekpercentage 6,5% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers   16.945 

 aantal vieringen   130 

     

woord- en communiedienst aantal kerkgangers   6.675 

 aantal diensten   70 

     

woorddienst aantal kerkgangers   445 

 aantal diensten   5 

     

onbekend aantal kerkgangers   5.760 

 aantal   40 

     

totaal aantal kerkgangers   29.825 

 aantal vieringen en diensten   245 
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Bisdom ’s-Hertogenbosch, per 31-12-2003 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 

 

aantal inwoners 2.042.206 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 1.197.440 = 58,6%  

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 325   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

278 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 126 = 45,3% 

 reguliere priesters 78 =  28,1% 

 permanente diakens (bezoldigd) 26 =  9,3% 

 pastoraal werk(st)ers 48 =  17,3% 

                  

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 302 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  158 =  52,3% 

  emeriti  144 =  47,7% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 252 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 148 =   58,7% 

 reguliere priesters 104 =  41,3%  

    

aantal permanente diakens 78 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 67 =   85,9% 

 emeriti 11 =  14,1% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 67 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  33 = 49,3% 

 onbezoldigd  34 = 50,7% 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

     

aantal pastoraal werk(st)ers 120 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  76 = 63,3% 

 pastoraal werksters 44 = 36,7% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 

 

aantal zusters (inclusief 230 monialen) 3.087 

aantal broeders/fraters (inclusief 15 monniken) 412 

aantal priester-religieuzen (inclusief 23 monniken) 716 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 10.705 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 145 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 65 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 11.950 

aantal toegediende vormsels 7.790 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 2.340 

  

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 70 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  9.960 

waarna: beaarding 6.470 

 crematie 3.490 

  

gemiddeld weekendkerkbezoek 95.300 

kerkbezoekpercentage 8,4% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers   66.540 

 aantal vieringen   545 

     

woord- en communiedienst aantal kerkgangers   6.750 

 aantal diensten   80 

     

woorddienst aantal kerkgangers   975 

 aantal diensten   10 

     

onbekend aantal kerkgangers   21.035 

 aantal   130 

     

totaal aantal kerkgangers   95.300 

 aantal vieringen en diensten   765 
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Bisdom Roermond, per 31-12-2003 

1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  

 

aantal inwoners 1.139.335 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 857.732 = 75,3%  

 

2 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal zielzorgeenheden 336   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

226 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 165 = 73,0% 

 reguliere priesters 60 =  26,5% 

 permanente diakens (bezoldigd) 1 =  0,5% 

 pastoraal werk(st)ers - =  - 

                   

3 Aantal priesters en permanente diakens 

 

aantal diocesane priesters 320 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  185 =  57,8% 

  emeriti  135 =  42,2% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 265 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 183 =   69,1% 

 reguliere priesters 82 =  30,9% 

    

aantal permanente diakens 63 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 53 =   84,1% 

 emeriti 10 =  15,9% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 53 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  3 = 5,7% 

 onbezoldigd  50 = 94,3% 

 

4 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

     

aantal pastoraal werk(st)ers   geen 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 

 

aantal zusters (inclusief 158 monialen)  1.534 

aantal broeders/fraters (inclusief 26 monniken)  251 

aantal priester-religieuzen (inclusief 19 monniken) 365 

 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2003 

 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 7.425 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 155 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 45 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 9.185 

aantal toegediende vormsels 7.965 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.600 

  

aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 75 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  8.010 

waarna: beaarding 4.910 

 crematie 3.100 

  

gemiddeld weekendkerkbezoek 88.875 

kerkbezoekpercentage 11,1% 

 

7 Kerkgangers per type viering of dienst 

 

eucharistieviering  aantal kerkgangers   63.490 

 aantal vieringen   570 

     

woord- en communiedienst aantal kerkgangers   735 

 aantal diensten   15 

     

woorddienst aantal kerkgangers   10 

 aantal diensten   1 

     

onbekend aantal kerkgangers   24.640 

 aantal   160 

     

totaal aantal kerkgangers   88.875 

 aantal vieringen en diensten   746 

 


