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Inleiding 
 
 
In dit memorandum worden de statistische gegevens van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap 
in Nederland over het jaar 2000 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 2000 of geven 
een beeld over het jaar 2000. De publicatie is afgesloten op 1 februari 2002. 

 
Als bronnen zijn gebruikt gegevens verzameld door het KASKI  te Nijmegen, alsmede enkele 
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg. 
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Algemeen overzicht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap 
in Nederland, per 31-12-2000 
 
 
1 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland 
 

aantal inwoners  15.987.075 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 5.060.413 = 31,7% 

 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 1.600 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 1.583 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 683 = 43,1% 

reguliere priesters 332 = 21,0% 
permanente diakens 178 = 11,2% 
pastoraal werk(st)ers 390 = 24,6% 

 
 
3 Aantal in dienst van de bisdommen werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters 1.242 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 780 =  62,8% 

reguliere priesters 462 =  37,2% 
 

totaal aantal seculiere priesters 1.568 = 100,0% 
 waarvan:  actieve seculieren 780 = 49,7% 

    emeriti 788 =  50,3% 
 

 
totaal aantal permanente diakens 268 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 130 = 48,5% 

fulltime werkzaam 104 = 38,8% 
emeriti  34 = 12,7% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers 783 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers 461 = 58,9% 

pastoraal werksters 322 = 41,1% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in Nederland 
 

totaal aantal zusters  9.467 = 100,0% 
waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 130 monialen) 738 = 7,8% 

65 jaar en ouder (inclusief 550 monialen) 8.729 = 92,2% 
 

totaal aantal broeders/fraters 1.344 = 100,0% 
waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 42 monniken) 300 = 22,3% 

65 jaar en ouder (inclusief 50 monniken) 1.044 = 77,7% 
 

totaal aantal priester-religieuzen 2.180 = 100,0% 
waarvan: jonger dan 65 jaar 457 = 21,0% 

65 jaar en ouder 1.723 = 79,0%  
 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   41.413 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   998 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   554 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   44.561 
aantal toegediende vormsels   30.295 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   10.715 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   758 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   38.465 
waarna: beaarding   25.093 

crematie   13.372 
 

gemiddeld weekendkerkbezoek   438.675 
kerkbezoekpercentage    9,2%  
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Toelichting op de algemene gegevens 
 
 
1  Bevolking 
 
1.1 Algemeen 
 
Op 31 december 2000 telde Nederland 15.987.075 inwoners. Dat is 123.125 personen of 0,8% meer 
dan op 31 december van het jaar ervoor. De loop van de bevolking in 2000 zag er als volgt uit: 
 
Bevolking op 31-12-1999  15.863.950 
 
Levendgeborenen in 2000 + 206.619 
Overledenen in 2000 - 140.527 
Immigranten in 2000 + 132.850 
Emigranten in 2000 - 61.201 
Administratieve correcties - 14.616 
 
Bevolking op 31-12-2000  15.987.075 
 
 
1.2 De rooms-katholieken 
 
Volgens kerkelijke registratie telde Nederland op 31 december 2000 5.060.413 rooms-katholieken. 
In het jaar ervoor was het aantal katholieken 5.106.333. De daling in 2000 was 45.920, een afname 
van 0,9%. 
 
De ontwikkeling vanaf 1980 inclusief de leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit: 
  
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  
1996  5.292.335 34,0 6,3 79,0 14,7  
1997  5.207.588 33,3 6,2 78,7 15,1  
1998  5.180.518 32,9 6,0 78,4 15,6  
1999  5.106.333 32,2 5,9 77,8 16,3  
2000  5.060.413 31,7 5,8 77,4 16,8     



 
 9 

 
Het aantal rooms-katholieken bleef tussen 1980 en 1990 nagenoeg gelijk. Vanaf 1990 daalt het 
aantal katholieken met gemiddeld 50.000 personen per jaar.  
 
Het aandeel rooms-katholieken op de totale bevolking is eveneens verder afgenomen. Per 31 
december 2000 bedroeg dit aandeel 31,7%, hetgeen 0,5%-punten minder is dan eind 1999. 
 
De leeftijdsverdeling van de rooms-katholieken laat zien dat het aandeel personen van 65 jaar en 
ouder is toegenomen, naar 16,8% van alle katholieken. De andere twee leeftijdscategorieën zijn in 
relatieve omvang in 2000 verder afgenomen.  
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 
Per 31-12-2000 bedroeg het aantal zielzorgeenheden - in hoofdzaak parochies - van het Rooms-
Katholiek Kerkgenootschap in Nederland 1.600; dat is 31 minder dan het jaar ervoor. 
 
In deze 1.600 parochies waren werkzaam 1.583 personen met een fulltime of een parttime 
aanstelling in het parochiepastoraat. Onder hen 683 (43,1%) seculiere priesters, 332 (21,0%) 
reguliere priesters, 178 (11,2%) permanente diakens en 390 (24,6%) pastoraal werk(st)ers.  
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3 Aantal priesters en permanente diakens 
 
3.1 Priesters 
 
Per 31-12-2000 waren er 1.242 priesters werkzaam ten behoeve van de zeven bisdommen in 
Nederland. Dat zijn er 101 of 7,5% minder dan in het jaar ervoor. Van deze 1.242 behoorden er 780 
tot de diocesane clerus en waren er 462 lid van een religieuze orde of congregatie (respectievelijk 
62,8% en 37,2%). De ontwikkeling vanaf 1980 ziet er als volgt uit:  
  
   totaal aantal   gem. jaarlijkse waarvan seculier 
jaar   actieve priesters ontwikkeling abs. in % 
 
1980  3.374  - 1.891 56,0 
1985  2.661 - 143 1.502 56,4 
1990*  2.138 - 105 1.193 55,8 
1995  1.610 - 104 915 56,8 
1996  1.556 - 54 884 56,8 
1997  1.472 - 84 883 60,0 
1998  1.394 - 78 842 60,4 
1999  1.343 - 51 825 61,4 
2000  1.242 - 101 780 62,8  
* in 2001 achteraf administratieve correctie toegepast (zie Memorandum 317)  
 
De afname van het aantal actieve priesters was in 2000 hoger dan in 1999, namelijk 101 tegen 51. 
Gemiddeld over de jaren 1996 - 2000 was de afname 74 priesters per jaar. Het aandeel seculiere 
priesters op het totaal aantal actieve priesters is in 2000 verder gestegen tot 62,8%. 
 
Het totale aantal seculiere priesters bedroeg op 31-12-2000 1.568. Per saldo houdt dat een daling in 
met 32 ofwel 2,0%. Van deze priesters waren er 780 ofwel 49,7% in actieve dienst, en 788 ofwel 
50,3% met emeritaat. Per 31-12-1999 bedroeg het percentage emeriti 48,4%. 
 
In het bestand van de seculiere priesters hebben zich in 2000 de volgende mutaties voorgedaan: 
 
totaal aantal seculiere priesters per 31-12-1999    1.600 
bij: saldo administratieve correcties   +          3 
        1.603 
vermeerderd door: wijding  26 

incardinatie     3 +       29 
verminderd door: overlijden  52 

excardinatie  2 
ambtsneerlegging  10 -       64 

 
totaal aantal seculiere priesters per 31-12-2000    1.568 
 
In 2000 werden 26 nieuwe priesters gewijd. Het bisdom ’s-Hertogenbosch  telde 8 
priesterwijdingen, het bisdom Roermond 7, het bisdom Haarlem 5, het aartsbisdom Utrecht 4 en het 
bisdom Rotterdam 2. In de bisdommen Groningen en Breda zijn geen priesters gewijd. 
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3.2 Permanente diakens 
 
Tot de clerus van de Nederlandse bisdommen behoorden per 31-12-2000 268 permanente diakens. 
Van hen waren er 234 werkzaam en 34 met emeritaat. Hiermee heeft de stijging van het aantal 
actieve permanente diakens zich verder doorgezet.  
Het percentage fulltime werkzame diakens bedroeg in 2000 44,4%, hetgeen gelijk is aan de 
percentages van de afgelopen twee jaar.   
  

 totaal aantal actieve gem. jaarlijkse waarvan fulltime  
jaar   permanente diakens ontwikkeling  abs. in % 
 
1980  -  -  - - 
1985  43 + 9  13 30,2 
1990  120 + 15  30 25,0 
1995  201 + 16  56 27,9 
1996  201  0  60 29,9 
1997  197 -  4  62 31,5 
1998  216 + 19  96 44,4 
1999  223 + 7  99 44,4 
2000  234 + 11  104 44,4  
 
In 2000 werden er 15 permanente diakens gewijd: in het bisdom ’s-Hertogenbosch 7, in het bisdom 
Haarlem 3, in de bisdommen Utrecht en Roermond elk 2 en in het bisdom Breda 1. In de 
bisdommen Groningen en Rotterdam zijn geen diakens gewijd. 
 
In het bestand van de permanente diakens hebben zich in de loop van 2000 de volgende mutaties 
voorgedaan: 
 
totaal aantal permanente diakens per 31-12-1999    255 
af: saldo administratieve correcties   -       1 
        254 
vermeerderd door: wijding  15 
    incardinatie  3 +     18 
verminderd door: overlijden  3 

ambtsneerlegging  1 -       4 
 
totaal aantal permanente diakens per 31-12-2000    268 
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4 Aantal pastoraal werk(st)ers 
 
Per 31-12-2000 waren er 783 door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers in de bisdommen 
werkzaam, hetgeen voor het eerst sinds 1980 een – zij het geringe – daling betekent. Het aandeel 
vrouwen onder hen is verder toegenomen tot 322 (41,1%) pastoraal werksters. 
 
De ontwikkeling van het aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers sinds 1980 is als 
volgt: 
  

                                     aantal           gem. jaarlijkse  waarvan vrouwen 
jaar   pastoraal werk(st)ers ontwikkeling abs. in % 
 
1980  302 + 30 15 4,9 
1985  392 + 18 81 20,7 
1990  543 + 30 165 30,6 
1995  702 + 32 262 37,3 
1996  727 + 25 272 37,4 
1997  770 + 43 306 39,7 
1998  775 + 5 305 39,4 
1999  785 + 10 316 40,3 
2000  783 - 2 322 41,1  
 
In het bisdom ’s-Hertogenbosch werden 18 pastoraal werk(st)ers benoemd, in het aartsbisdom 
Utrecht 13, in het bisdom Rotterdam 10, in het bisdom Haarlem 6 en in het bisdom Groningen 3. In 
het bisdom Breda zijn in 2000 geen pastoraal werk(st)ers benoemd. Bisdom Roermond kent geen 
pastoraal werk(st)ers. 
 
In het bestand van de pastoraal werk(st)ers hebben zich in de loop van 2000 de volgende mutaties 
voorgedaan: 
 
totaal aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-1999    785 
bij: saldo administratieve correcties   +        8 
        793 
vermeerderd door: benoeming       50 + 50 
verminderd door: overlijden  4 

functieneerlegging  43   
pensionering  13 -     60 

 
totaal aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-2000    783 
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5  Aantal priester- en laïcale religieuzen 
 
5.1 Vrouwelijke religieuzen 
 
Op 31-12-2000 waren er in Nederland 9.467 zusters werkzaam of woonachtig. Van dit aantal 
behoorden er 680 (7,2%) tot een beschouwende orde of congregatie (monialen). In 1999 waren er 
718 monialen. 
Van de 8.787 zusters die tot een zogenoemde actieve orde of congregatie behoren, waren er op 
genoemde datum 8.179 ofwel 93,1% 65 jaar en ouder. 
 
Naast de 9.467 in Nederland woonachtige of werkzame zusters verbleven per 31-12-2000 241 
zusters, al dan niet werkzaam, in het buitenland. Dit brengt het totale aantal Nederlandse vrouwelij-
ke religieuzen op 9.708. 
 
Het totale aantal vrouwelijke religieuzen daalde in 2000 met 640 personen (6,2%). In 1999 bedroeg 
de daling 672 personen (6,1%). In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven. 
  

 actieve vrouwelijke 
 religieuzen    monialen totaal 

 
Nederland 
- jonger dan 65 jaar 608 130 738 
- 65 jaar en ouder 8.179 550 8.729 
buitenland 
- jonger dan 65 jaar  82 1 83 
- 65 jaar en ouder 158 - 158 
 
totaal   9.027 681 9.708  
 
In de loop van 2000 hebben zich in het totale bestand van vrouwelijke religieuzen de volgende 
wijzigingen voorgedaan: 
 
totaal aantal zusters (inclusief 719 monialen) per 31-12-1999   10.348 
bij: saldo administratieve correcties   +          1 
        10.349 
vermeerderd door: toetreding  6 

bijschrijving  19 +        25 
verminderd door: overlijden  652 

uittreding  5 
afschrijving  9  -      666 

 
totaal aantal zusters (inclusief 681 monialen) per 31-12-2000   9.708 
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5.2 Broeders en fraters 
 
Op 31-12-2000 telden de 15 zelfstandige broeders-/fraterscongregaties in Nederland 853 leden, 44 
minder dan in het jaar ervoor. Van deze 853 waren er per 31-12-2000 794 woonachtig of werkzaam 
in Nederland. Van deze 794 leden waren er 116 (14,6%) jonger dan 65 jaar en 678 (85,4%) 65 jaar 
en ouder. In het buitenland verbleven, al dan niet werkzaam, 59 broeders en fraters. 
 
 
Per 31-12-2000 waren er 94 contemplatieve broeders/fraters, 3 minder als in het jaar ervoor. Van 
deze 94 monniken waren er 92 woonachtig in Nederland, van wie  42 (45,7%) jonger dan 65 jaar en 
50 (54,3%) 65 jaar of ouder.  
Daarnaast behoorden 525 broeders tot actieve priesterorden en -congregaties, 33 minder dan op 31-
12-1999. Van deze 525 broeders/fraters waren er 458 woonachtig of werkzaam in Nederland. 
Hiervan waren er 142 (31,0%) jonger dan 65 jaar en 316 (69,0%) 65 jaar en ouder.  
  

 zelfstandige  priesterorden/ 
 congregaties monniken -congregaties totaal 

 
Nederland 
- jonger dan 65 jaar 116 42 142 300 
- 65 jaar en ouder 678 50 316 1.044 
buitenland 
- jonger dan 65 jaar 29 2 28 59 
- 65 jaar en ouder 30 0 39 69 
 
totaal  853 94 525 1.472  
 
In de loop van 2000 hebben zich in het totale bestand van broeders/fraters de volgende wijzigingen 
voorgedaan: 
 
totaal aantal broeders/fraters (inclusief 97 monniken) per 31-12-1999  1.552 
af: saldo administratieve correcties   -          7 
        1.545 
vermeerderd door: toetreding 11 

bijschrijving 17  +        28 
verminderd door: wijding 4 

overlijden 85 
uittreding 8 
afschrijving  4  -      101 

 
totaal aantal broeders/fraters (inclusief 94 monniken) per 31-12-2000  1.472 
 
Het totale aantal broeders/fraters daalde in 2000 met 80 personen (5,2%). In 1999 bedroeg de daling 
95 personen (5,8%). 
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5.3 Priester-religieuzen 
 
Per 31-12-2000 bedroeg het aantal priester-religieuzen 2.700. Dit is 144 ofwel 5,1% minder dan het 
jaar ervóór. Van deze 2.700 priesters behoorden er 111 tot een contemplatieve orde. 
 
Van de 2.589 priesters, behorend tot een actieve orde of congregatie, waren er 2.074 woonachtig of 
werkzaam in Nederland. Van deze laatstgenoemde groep waren  426 (20,5%)  personen jonger dan 
65 jaar en 1.645 (79,5%) 65 jaar en ouder.  
   

 priesterorden/  
 -congregaties monniken totaal 

 
Nederland 
- jonger dan 65 jaar 426 31 457 
- 65 jaar en ouder 1.648 75 1.723 
buitenland 
- jonger dan 65 jaar 191 1 192 
- 65 jaar en ouder 324 4 328 
 
totaal  2.589 111 2.700  
 
In 2000 hebben zich de volgende mutaties in het bestand voorgedaan: 
 
totaal aantal priester-religieuzen (inclusief 116 monniken) per 31-12-1999  2.844 
bij: saldo administratieve correcties   +          1 
        2.845 
vermeerderd door: wijding  4 

bijschrijving  17 
toetreding  1 +       22 

verminderd door: overlijden  161 
ambtsneerlegging  3 
afschrijving  3 -      167 

 
totaal aantal priester-religieuzen (inclusief 111 monniken) per 31-12-2000  2.700 

 
De totale afname van het aantal priester-religieuzen bedroeg in 2000 144 (5,1%). In 1999 bedroeg 
de daling van het aantal priester-religieuzen 156 (5,2%). 
 
Van de priester-religieuzen waren er in 2000 480 werkzaam ten behoeve van de Nederlandse 
bisdommen.  
 
 
 
 
 
 



 
 16 

6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 
6.1 Doopsels 
 
In 2000 werden in Nederland 206.619 kinderen geboren, 6.174 meer dan in 1999. Volgens de 
kerkelijke registratie werden in 2000 42.411 kinderen in de rooms-katholieke kerk gedoopt. Dit is 
20,5% van alle levendgeborenen in 2000. De ontwikkeling vanaf 1980 ziet er als volgt uit: 
  

  in % van het aantal 
jaar    aantal doopsels levendgeborenen  
1980   55.853 30,8 
1985   49.970 28,1 
1990   51.062 25,8 
1995   46.428 24,4 
1996   44.924 23,7 
1997   43.701 22,7 
1998   43.195 21,7 
1999   42.579 21,2 
2000   42.411 20,5  
 
Het aantal doopsels is in 2000 verder gedaald, zowel in absolute zin als in relatie tot het aantal 
levendgeborenen. 
 
 
6.2 Eerste communies en toegediende vormsels 
 
In 2000 hebben 44.561 personen de eerste communie en 30.295 personen het sacrament van het 
vormsel ontvangen. In 1999 waren de respectievelijke cijfers 44.669 en 32.102. 
  

 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 
1996   43.871 86,8 31.393 60,8 
1997   44.167 87,6 31.835 63,7 
1998   44.673 87,5 31.469 61,0 
1999   44.669 86,7 32.102 62,9 
2000   44.561 87,9 30.295 60,0  
 * 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. 
 
Het aantal eerste communies is de laatste jaren praktisch onveranderd gebleven, ook als percentage 
van het betreffende doopcohort. Bij het vormsel is er in vergelijking met de afgelopen jaren sprake 
van een daling, zowel in absolute zin als in relatie tot het betreffende doopcohort. 
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6.3 Huwelijken 
 
In 2000 zijn er in Nederland 88.074 huwelijken gesloten, 1.354 minder dan in 1999. In 1999 was er 
in vergelijking met 1998 sprake van een stijging met 2.472, het jaar daarvoor van een stijging met 
1.897. Thans neemt het aantal huwelijkssluitingen in Nederland weer af. 
  

 in de r.-k. kerk % van alle waarvan waarvan 
jaar   gesloten huwelijken huwelijken katholiek gemengd 
 
1980  28.098 31,2 83,9 16,1 
1985  20.299 24,5 82,7 17,3 
1990  18.645 19,5 82,4 17,6 
1995  14.070 17,3 81,0 19,0 
1996  13.385 15,7 81,6 18,4 
1997  12.250 14,4 82,4 17,6 
1998  12.118 13,9 82,1 17,9 
1999  11.528 12,9 81,2 18,8 
2000  10.715 12,2 81,9 18,1  
 
In 2000 zijn in de rooms-katholieke kerk 10.715 huwelijken gesloten, een daling met 813 (7,1%) 
ten opzichte  van 1999. In vergelijking met het totaal aantal gesloten huwelijken is er sprake van 
een daling van 12,9% naar 12,2%.  
Het aandeel gemengde huwelijken is de laatste jaren stabiel, en ligt rond de 18%. 
 
 
6.4 Toetredingen 
 
In 2000 zijn er 758 personen tot de rooms-katholieke kerk toegetreden. Aan 554 van hen is het 
doopsel toegediend.  In 1999 waren de vergelijkbare  cijfers 829 en 591.  Ongeveer 27% van de 
toegetredenen is reeds eerder gedoopt. 
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6.5  Kerkelijke uitvaarten, beaardingen en crematies 
 
In 2000 zijn er in Nederland 140.527 personen overleden. Volgens de kerkelijke registratie hebben 
in 2000 38.465 personen een katholieke kerkelijke uitvaart gekregen, waarna er 25.093 (65,2%) zijn 
begraven en 13.372 (34,8%) zijn gecremeerd. Het aandeel rooms-katholieke kerkelijke uitvaarten is 
27,4% van alle overledenen.  
  

 r.-k. kerkelijke % van alle waarvan waarvan 
jaar   uitvaarten overledenen beaarding crematie  
1980  33.522 29,3 82,3 17,7 
1985  36.468 29,7 76,1 23,9 
1990  37.883 29,4 70,7 29,3 
1995  39.639 29,2 67,0 33,0 
1996  39.291 28,6 66,6 33,4 
1997  38.919 28,7 66,7 33,3 
1998  38.988 28,4 66,4 33,6 
1999  38.681 27,5 66,0 34,0 
2000  38.465 27,4 65,2 34,8  
 
Het aantal katholieke uitvaarten daalt langzaam sinds 1995. Ten opzichte van het totale aantal 
overledenen is er eveneens sprake van een daling. Het aandeel crematies is in 2000 verder 
toegenomen tot 34,8%. 
 
6.6 Kerkbezoek in het weekeinde 
 
In twee weekeinden van 24-25 maart en 31 maart-1 april 2001 zijn de bezoekers van de kerkdien-
sten in door de parochies bediende kerken en kerkgelegenheden geteld.  
De uitkomsten zien er als volgt uit: 
24-25 maart 2001:  432.381 kerkgangers: 9,1% van de katholieken van 7 jaar en ouder. 
31 maart-1 april 2001:  444.968 kerkgangers: 9,3% van de katholieken van 7 jaar en ouder. 
Gemiddelde beide weekeinden: 438.675 kerkgangers: 9,2% van de katholieken van 7 jaar en ouder. 
  

 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 
1996   544.900 11,0 - 24.800 
1997   525.000 10,7 - 19.900 
1998   496.800 10,2 - 28.200 
1999   467.700 9,7 - 29.100 
2000   438.700 9,2 - 29.000  
 
Het aantal kerkbezoekers is in 2000 verder gedaald tot 438.700. Deze daling komt min of meer 
overeen met de gemiddelde jaarlijkse daling in de afgelopen tien jaar.  
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Bijlage 
 
 
Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek 2000 per bisdom 
 
 
- Bisdom Groningen 
 
- Aartsbisdom Utrecht 
 
- Bisdom Haarlem 
 
- Bisdom Rotterdam 
 
- Bisdom Breda 
 
- Bisdom 's-Hertogenbosch 
 
- Bisdom Roermond 
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Bisdom Groningen, per 31-12-2000 
 
 
 
1 Aantal inwoners en rooms-katholieken 
 

inwoners 1.744.211 = 100,0% 
rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 112.818 = 6,5% 

 
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 84 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 62 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 21 = 33,9% 

reguliere priesters 9  = 14,5% 
permanente diakens 2 = 3,2% 
pastoraal werk(st)ers 30 = 48,4% 

 
 
 
3 Aantal in dienst van het bisdom werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters 30 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 21 =  70,0% 

reguliere priesters 9 =  30,0% 
 

totaal aantal seculiere priesters 41 = 100,0% 
waarvan: actieve seculieren 21 = 51,2% 
    emeriti 20 =  48,8% 

 
totaal aantal permanente diakens 4 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 1 = 25,0% 

fulltime werkzaam 3 = 75,0% 
emeriti  0 =  0,0% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers 50 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers 28 = 56,0% 

pastoraal werksters 22 = 44,0% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen woonachtig in het bisdom (schatting)   
 

totaal aantal zusters   77 
totaal aantal broeders/fraters   8 
totaal aantal priester-religieuzen   31 

 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   984 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   70 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   42 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   1.098 
aantal toegediende vormsels   748 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   236 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   63 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   920 
waarna: beaarding   613 

crematie   307 
 
gemiddeld weekendkerkbezoek    14.431 
kerkbezoekpercentage   13,5% 
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Aartsbisdom Utrecht, per 31-12-2000  
 
 
 
1 Aantal inwoners en rooms-katholieken 
 

inwoners  3.784.640 = 100,0% 
rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 834.348 = 22,0% 

 
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 342 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 343 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 123 = 35,9% 

reguliere priesters 58 = 16,9% 
permanente diakens 36 = 10,5% 
pastoraal werk(st)ers 126 = 36,7% 

 
 
 
3 Aantal in dienst van het bisdom werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters 211 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 127 =  60,2% 

reguliere priesters 84 =  39,8% 
 

totaal aantal seculiere priesters 270 = 100,0% 
waarvan: actieve seculieren 127 = 47,0% 
    emeriti 143 = 53,0% 

 
totaal aantal permanente diakens 63 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 11 = 17,5% 

fulltime werkzaam 43 = 68,3% 
emeriti 9 = 14,3% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers 244 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers 146 = 59,8% 

pastoraal werksters 98 = 40,2% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen woonachtig in het bisdom (schatting) 
 

totaal aantal zusters   1.259 
totaal aantal broeders/fraters   165 
totaal aantal priester-religieuzen   343 

 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   7.728 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   201 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   136 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   8.248 
aantal toegediende vormsels   6.133 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   2.163 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   203 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   7.049 
waarna: beaarding   4.556 

crematie   2.493 
 

gemiddeld weekendkerkbezoek    82.700 
kerkbezoekpercentage   10,5% 
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Bisdom Haarlem, per 31-12-2000 
 
 
 
1  Aantal inwoners en rooms-katholieken 
 

inwoners 2.703.986 = 100,0% 
rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 515.623 = 19,1% 

 
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 178 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 166 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 67 = 40,4% 

reguliere priesters 32 = 19,3% 
permanente diakens 9 = 5,4% 
pastoraal werk(st)ers 58 = 34,9% 

 
 
 
3 Aantal in dienst van het bisdom werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters 140 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 85 =  60,7% 

reguliere priesters 55 =  39,3% 
 

totaal aantal seculiere priesters 214 = 100,0% 
waarvan: actieve seculieren 85 = 39,7% 
    emeriti 129 =  60,3% 

 
totaal aantal permanente diakens 19 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 5 = 26,3% 

fulltime werkzaam 12 = 63,2% 
emeriti 2 = 10,5% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers 123 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers 70 = 56,9% 

pastoraal werksters 53 = 43,1% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen woonachtig in het bisdom (schatting) 
 

totaal aantal zusters   1.074 
totaal aantal broeders/fraters   65 
totaal aantal priester-religieuzen   188 

 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   3.821 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   223 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   119 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   3.816 
aantal toegediende vormsels   2.071 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   874 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   158 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   4.000 
waarna: beaarding   2.823 

crematie   1.177 
 
gemiddeld weekendkerkbezoek    46.709 
kerkbezoekpercentage   9,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 26 

Bisdom Rotterdam, per 31-12-2000 
 
 
 
1 Aantal inwoners en rooms-katholieken 
 

inwoners 3.509.747 = 100,0% 
rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 580.555 = 16,5% 

 
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 187 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 200 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 89 = 44,5% 

reguliere priesters 43 = 21,5% 
permanente diakens 14 = 7,0% 
pastoraal werk(st)ers 54 = 27,0% 

 
 
 
3 Aantal in dienst van het bisdom werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters 160 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 92 =  57,5% 

reguliere priesters 68 =  42,5% 
 

totaal aantal seculiere priesters 206 = 100,0% 
waarvan: actieve seculieren 92 = 44,7% 
    emeriti 114 =  55,3% 

 
totaal aantal permanente diakens 36 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 26 = 72,2% 

fulltime werkzaam 4 = 11,1% 
emeriti 6 = 16,7% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers 111 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers 66 = 59,5% 

pastoraal werksters 45 = 40,5% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen woonachtig in het bisdom (schatting) 
 

totaal aantal zusters   400 
totaal aantal broeders/fraters   95 
totaal aantal priester-religieuzen   238 

 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   3.674 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   219 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   122 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   4.029 
aantal toegediende vormsels   2.541 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   930 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   150 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   3.928 
waarna: beaarding   2.739 

crematie   1.189 
 

gemiddeld weekendkerkbezoek    47.569 
kerkbezoekpercentage   8,6% 
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Bisdom Breda, per 31-12-2000 
 
 
 
1 Aantal inwoners en rooms-katholieken 
 

inwoners 1.087.656 = 100,0% 
rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 499.873 = 46,0% 

 
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 133 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 132 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 44 = 33,3% 

reguliere priesters 11 = 8,3% 
permanente diakens 11 = 8,3% 
pastoraal werk(st)ers 66 = 50,0% 

 
 
 
3 Aantal in dienst van het bisdom werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters  96 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 77 =  80,2% 

reguliere priesters 19 =  19,8% 
 

totaal aantal seculiere priesters 158 = 100,0% 
waarvan: actieve seculieren 77 = 48,7% 
    emeriti 81 =  51,3% 

 
totaal aantal permanente diakens 18 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 2 = 11,1% 

fulltime werkzaam 14 = 77,8% 
emeriti 2 = 11,1% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers 136 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers 76 = 55,9% 

pastoraal werksters 60 = 44,1% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen woonachtig in het bisdom (schatting) 
 

totaal aantal zusters   1.244 
totaal aantal broeders/fraters   214 
totaal aantal priester-religieuzen   165 

 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   3.862 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   59 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   38 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   4.339 
aantal toegediende vormsels   2.691 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   968 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   46 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   4.147

 waarna: beaarding   2.288 
crematie   1.859 

 
gemiddeld weekendkerkbezoek    35.250 
kerkbezoekpercentage   7,4% 
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Bisdom 's-Hertogenbosch, per 31-12-2000 
 
 
 
1 Aantal inwoners en rooms-katholieken 
 

inwoners 2.013.679 = 100,0% 
rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 1.430.377 = 71,0% 

 
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 334 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 371 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 149 = 40,2% 

reguliere priesters 111 = 29,9% 
permanente diakens 55 = 14,8% 
pastoraal werk(st)ers 56 = 15,1% 

 
 
 
3 Aantal in dienst van het bisdom werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters 314 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 175 =  55,7% 

reguliere priesters 139 =  44,3% 
 

totaal aantal seculiere priesters 323 = 100,0% 
waarvan: actieve seculieren 175 = 54,2% 
    emeriti 148 =  45,8% 

 
totaal aantal permanente diakens 69 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 34 = 49,3% 

fulltime werkzaam 28 = 40,6% 
emeriti 7 = 10,1% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers 119 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers 75 = 63,0% 

pastoraal werksters 44 = 37,0% 
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5 Priester- en laïcale religieuzen woonachtig in het bisdom (schatting) 
 

totaal aantal zusters   3.621 
totaal aantal broeders/fraters   502 
totaal aantal priester-religieuzen   806 

 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   12.553 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   136 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   51 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   13.137 
aantal toegediende vormsels   8.184 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   3.209 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   65 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   10.102 
waarna: beaarding   6.721 

crematie   3.381 
 

gemiddeld weekendkerkbezoek    110.593 
kerkbezoekpercentage   8,3% 
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Bisdom Roermond, per 31-12-2000 
 
 
 
1 Aantal inwoners en rooms-katholieken 
 

inwoners 1.143.156 = 100,0% 
rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 1.086.819 = 95,1% 

 
 
 
2 Aantal zielzorgeenheden 
 

totaal aantal zielzorgeenheden 342 
 

totaal aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers 309 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 190 = 61,5% 

reguliere priesters 68 = 22,0% 
permanente diakens 51 = 16,5% 
pastoraal werk(st)ers 0 = 0,0% 

 
 
 
3 Aantal in dienst van het bisdom werkzame priesters en permanente diakens 
 

totaal aantal actieve priesters 291 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 203 = 69,8% 

reguliere priesters 88 = 30,2% 
 

totaal aantal seculiere priesters 356 = 100,0% 
waarvan: actieve seculieren 203 = 57,0% 
    emeriti 153 =  43,0% 

 
totaal aantal permanente diakens 59 = 100,0% 
waarvan: parttime werkzaam 51 = 86,4% 

fulltime werkzaam 0 = 0,0% 
emeriti 8 = 13,6% 

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

totaal aantal pastoraal werk(st)ers geen 



 
 33 

5 Priester- en laïcale religieuzen woonachtig in het bisdom (schatting) 
 

totaal aantal zusters   1.792 
totaal aantal broeders/fraters   295 
totaal aantal priester-religieuzen   409 

 
 
 
6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2000 
 

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen   8.791 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen   90 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder)   46 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen   9.894 
aantal toegediende vormsels   7.927 

 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken   2.335 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk   73 

 
aantal kerkelijke uitvaarten   8.319 
waarna: beaarding   5.353 

crematie   2.966 
 

gemiddeld weekendkerkbezoek    101.425 
kerkbezoekpercentage   10,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


