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Inleiding 

In dit memorandum worden de statistische gegevens van het Rooms-Katholiek 
Kerkgenootschap in Nederland over het jaar 2004 gepresenteerd. Het gaat in 
deze uitgave om kerkelijke en burgerlijke kerncijfers van de Nederlandse kerk-
provincie in haar geheel en van de zeven bisdommen afzonderlijk. De verzamelde 
gegevens hebben betrekking op de stand van zaken per 31 december 2004 of 
geven een beeld over het jaar 2004. Als bronnen zijn gebruikt gegevens verza-
meld door het KASKI te Nijmegen, de SILA te Delft, alsmede enkele voorlopige 
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg (per 18 augus-
tus 2005). De respons vanuit de parochies bedroeg dit jaar 84,7%. 
 
Toelichting enkele begrippen en cijfers 
De opzet en gebruikte terminologie van deze kerncijfers worden hieronder toege-
licht, alsmede de herkomst en totstandkoming van de cijfers. Wij volgen hierbij 
de hoofdindeling in de acht paragrafen zoals die in dit memorandum is gemaakt. 
 
Ad paragraaf 1: Personele formatie 
De personele formatie in de parochies (basiszielzorg) betreft alleen de betaalde 
pastorale krachten, al is de totale arbeidsinzet in de parochies uiteraard veel ho-
ger 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 paro-
chies. 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 personele formatie in de basiszielzorg, hetgeen in het verle-
den voor een deel wel is gebeurd. Door de nieuwe systematiek is nu een betere 
aansluiting gevonden bij de cijfers die de bisdommen in hun personeelsbeleid 
hanteren.  
De cijfers zijn opgegeven door de bisdommen. 
 
Ad paragraaf 2: Aantal priesters en permanente diakens 
Diocesane priesters zijn onderverdeeld in actieve diocesane priesters (werkend, 
studerend, verlof e.d.) en priesters met emeritaat. Tevens is een strikt onder-
scheid gemaakt tussen actieve diocesane priesters en in het bisdom werkzame 
seculiere priesters. Immers, in sommige bisdommen werken priesters van elders, 
terwijl de eigen diocesane priesters ook elders kunnen werken, of studeren. Ui-
teraard 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 tus-
sen de actieve diocesane diakens (d.w.z. de niet-emeriti) en de in een bisdom 

Verwijderd: ge- 
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werkzame diakens. In sommige bisdommen werken diakens van elders, terwijl de 
eigen diakens ook elders kunnen werken. Belangrijk is verder met name het on-
derscheid bezoldigd-onbezoldigd, dat in de plaats is gekomen van het onder-
scheid fulltime en parttime. Hoewel de twee indelingen elkaar voor een heel 
groot deel overlappen, is de vergelijking met cijfers uit voorgaande jaren hier-
door wat lastiger geworden. Onbezoldigde diakens worden wel meegeteld bij het 
aantal in het bisdom werkzame diakens, maar niet in paragraaf 3 waarin de pas-
torale formatie in de basiszielzorg is vermeld.  
De cijfers zijn opgegeven door de bisdommen. 
 
Ad paragraaf 3: 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 oplei-
ding erkend 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 be-
treft die van de opleiding komen, of dat ze vanuit een ander bisdom of een ande-
re 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 4: Aantal priester- en laïcale religieuzen en nieuwe bewegingen 
De cijfers zijn opgegeven door de religieuze orden en congregaties, en betreffen 
de religieuzen die lid zijn van de Nederlandse Provincie. De respons was nage-
noeg 100%. Voorts is in 2005 onderzoek gedaan naar nieuwe bewegingen. Er 
wordt een overzicht gegeven van de omvang van deze nieuwe bewegingen. 
 
Ad paragraaf 5: Aantal vrijwilligers,en functies koorleden 
Een extra vraag in deze statistiek betrof het aantal vrijwilligers, functies en koor-
leden in de parochies. Van alle parochies hebben er 800 op alle vragen goede 
antwoorden hebben gegeven. Dit is 54% van alle parochies. De overige parochies 
hebben of de vragen niet goed begrepen of de vragen niet beantwoord. 
 
Ad paragraaf 6: Aantal katholieken 
Onder katholieken wordt in deze kerncijfers verstaan het aantal geregistreerden 
in het R.K.-bestand van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). 
Voor dit ruime begrip van katholiek wordt elders ook wel de term ‘nominaal 
katholiek’ gebruikt. Het aantal katholieken dat zichzelf desgevraagd als lid van de 
katholieke kerk beschouwt, is blijkens survey-onderzoek1 beduidend lager dan 

                                                      
1 J.W. Becker en J.S.J. de Wit (2000), Secularisatie in de jaren negentig. SCP Rijswijk Verwijderd: 327|
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het aantal nominale katholieken, en ligt rond de 2,8 miljoen, ongeveer 60 pro-
cent van het aantal nominale katholieken.  
De cijfers tot en met 2002 zijn opgegeven door de parochies. Vanaf 2003 zijn de 
cijfers gebaseerd op de gegevens van de SILA, waar nodig aangevuld met gegevens 
van de eigen registratie.  
 
Ad paragraaf 7: Kerkelijke participatie 
De cijfers zijn opgegeven door de parochies. In geval van non-respons, zijn de 
aantallen 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 (2,1% van de parochies), zijn de aantallen geschat op basis van paro-
chiegemiddelden per bisdom, en vervolgens afgerond. 
 
Ad paragraaf 8: Kerkgangers per type viering of dienst 
Naast de kerkgangers in de territoriale parochies zijn ook in de allochtone ge-
meenschappen de aantallen kerkgangers geteld. Verder zijn dit jaar voor de 
tweede keer in de statistiek – naast de vraag naar het aantal kerkgangers - de 
vraag opgenomen naar het type viering of dienst. Hierbij is het volgende onder-
scheid gemaakt: eucharistieviering, woord- en communiedienst, en woorddienst. 
 
Ad paragraaf 9: Small Christian Communities 
Van januari tot maart 2005 zijn er gegevens verzameld over het aantal Small 
Christian Communities (SCC’s) in parochies. Van de 300 aangeschreven paro-
chies heeft 68% de vragenlijst teruggestuurd. 

Verwijderd: bisdo
den
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Algemeen overzicht R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, per 
31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 1.463   
    
aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens en 
pastoraal werk(st)ers 

 
1.227 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 548 = 44,7% 
 reguliere priesters 240 = 19,6% 
 permanente diakens (bezoldigd) 77 = 6,3% 
 pastoraal werk(st)ers 362 = 29,4% 
 
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 1.356 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  673 = 49,6% 
  emeriti  683 = 50,4% 
    
aantal priesters werkzaam in de bisdommen 1.013 = 100,0% 
waarvan: seculiere2 priesters 668 = 65,9% 
 reguliere priesters 345 = 34,1% 
    
aantal permanente diakens 306 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 252 = 82,4% 
 emeriti 54 = 17,6% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in de bisdommen 252 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  112 = 44,4% 
 onbezoldigd  140 = 55,6% 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
 
aantal pastoraal werk(st)ers 797 = 100,0% 
waarvan:  pastoraal werkers   446 = 56,0% 
waarvan:  pastoraal werksters 351 = 44,0% 

                                                      
2 Ter verduidelijking: in een bisdom werken niet alleen actieve diocesane priesters (secu-

lieren), maar ook reguliere priesters. Verder zijn er actieve diocesane priesters die bui-
ten het eigen bisdom werken; in deze cijfers zijn dat er 5 (673 minus 668). 

Verwijderd: ¶
¶
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4 Aantal priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in Nederland 
 
aantal zusters 7.362 = 100,0% 
waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 97 monialen) 294 = 4,0% 
 65 jaar en ouder (inclusief 484 monialen) 7.068 = 96,0% 
    
aantal broeders/fraters 1.034 = 100,0% 
waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 39 monniken) 179 = 17,3% 
 65 jaar en ouder (inclusief 44 monniken) 855 = 82,7% 
    
aantal priester-religieuzen 1.774 = 100,0% 
waarvan: jonger dan 65 jaar (inclusief 23 monniken) 239 = 13,5% 
 65 jaar en ouder (inclusief 59 monniken) 1.535 = 86,5% 

 
5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 274.600 
aantal koorleden 105.800 
aantal functies 406.700 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland 
 
aantal inwoners 16.292.353 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 4.622.000 = 28,4% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 33.535 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 1.045 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 595 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 38.535 
aantal toegediende vormsels 27.600 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 6.800 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 825 
aantal kerkelijke uitvaarten  35.570 
waarna: beaarding 22.535 
 crematie 13.035 
gemiddeld weekendkerkbezoek 348.785 
 waarvan kerkbezoek in allochtone gemeenschappen 5.515 
kerkbezoekpercentage 7,8% 

 

Verwijderd: 327|
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen 1.895 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 51 
 aantal kerkgangers 195.990 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 4.770 
woord- en communiedienst aantal diensten 635 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 2 
 aantal kerkgangers 50.665 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 55 
woorddienst aantal diensten 65 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 3 
 aantal kerkgangers 5.190 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 350 
onbekend aantal  520 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 2 
 aantal kerkgangers 96.940 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 340 
totaal aantal vieringen en diensten 3.115 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 58 
 aantal kerkgangers 348.785 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 5.515 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 319 

Verwijderd: en di
type
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1 Aantal zielzorgeenheden en omvang van de hierin werkzame 
pastorale formatie  

Per 31-12-2004 bedroeg het aantal zielzorgeenheden - in hoofdzaak parochies - 
van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland 1.463; dat is 62 min-
der dan het jaar ervoor. 
In deze 1.463 parochies waren 1.227 personen met een fulltime of parttime aan-
stelling werkzaam in het pastoraat. Onder hen zijn 548 (44,7%) seculiere pries-
ters, 240 (19,6%) reguliere priesters, 77 (6,3%) bezoldigde permanente diakens 
en 362 (29,4%) pastoraal werk(st)ers.  
 
In tabel 1.1 wordt de ontwikkeling van het aantal priesters, permanente diakens 
en pastoraal werk(st)ers in het parochiepastoraat weergegeven. 
 

tabel 1.1: Priesters, permanente diakens en pastoraal werk(st)ers in het parochiepasto-
raat  (2000-2004) 

          

 seculieren regulieren 
permanente 

diakens 
pastoraal 

werk(st)ers totaal 
jaar N % N % N % N % (=100%) 

          
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 
2004 548 44,7 240 19,6 *77 6,3 362 29,4 1.227 

* alleen bezoldigden in tegenstelling tot voorgaande jaren 
  
Het aantal seculiere en reguliere priesters dat werkzaam is in het parochiepasto-
raat, is in 2004 verder afgenomen. De daling (1 seculier en 10 regulieren) is in 
2004 kleiner dan in het jaar ervoor.  
Het aantal permanente diakens in het parochiepastoraat is in 2004 gestegen tot 
77. 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 mee-
telt, komt men in totaal op 199 diakens.  
In de tabel valt nog op dat het aantal pastoraal werk(st)ers dat in het parochie-
pastoraat werkt, na een stijging in 2003, weer is gedaald tot 362. 
De omvang van de totale pastorale beroepsgroep in het parochiepastoraat is in 
2004 verder gekrompen tot 1.227 personen. 
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2 Aantal priesters en permanente diakens  

2.1 Diocesane priesters 

In het bestand van de diocesane priesters hebben zich in 2004 de volgende muta-
ties voorgedaan: 
aantal diocesane priesters per 31-12-2003  1.387 
verminderd door: saldo administratieve correcties + 6 
   1.393 
    
vermeerderd door: wijding + 13 
 incardinatie  + 3 
verminderd door:  overlijden - 50 
 excardinaties - 1 
 ambtsneerlegging - 2 
aantal diocesane priesters per 31-12-2004 1.356 

 
Het totale aantal diocesane priesters bedroeg op 31-12-2004 1.356. Per saldo 
houdt dat een daling in met 31 ofwel 2,2%. Van deze priesters waren er 673 
ofwel 49,6% in actieve dienst, en 683 ofwel 50,4% met emeritaat. Per 31-12-
2003 bedroeg het percentage emeriti 49,7%.  
 
In 2004 werden 13 nieuwe priesters gewijd. De bisdommen van Haarlem,  
’s-Hertogenbosch en Roermond telden elk 3 priesterwijdingen, het aartsbisdom 
Utrecht 2 en in de bisdommen Rotterdam en Groningen werden elk 1 nieuwe 
priester gewijd. In het bisdom Breda werden geen priesters gewijd. In 2003 wer-
den er 9 nieuwe priesters gewijd en in 2002 12 nieuwe priesters. 
 
In tabel 2.1 is de ontwikkeling van het aantal diocesane priesters weergegeven 
vanaf 2000. 
 

tabel 2.1: Ontwikkeling van het aantal diocesane priesters (2000-2004) 

     
jaar totaal actief emeriti % actief 

     
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 
2004 1.356 673 683 49,6 
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De daling van het aantal diocesane priesters, heeft zich in 2004 voortgezet. Het 
aandeel actieve diocesane priesters ligt sinds het jaar 2000 rond de 50%. 
 
 

2.2 Priesters werkzaam in de bisdommen 

Per 31-12-2004 waren er in totaal 999 priesters werkzaam ten behoeve van de 
zeven bisdommen in Nederland. Dat zijn er 30 of 2,9% minder dan in het jaar 
ervoor. Van deze 999 behoorden er 654 tot de diocesane clerus (seculieren) en 
waren er 345 lid van een religieuze orde of congregatie (regulieren), respectieve-
lijk 65,5% en 34,5%.  
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal priesters vanaf 
2000.  
 

tabel 2.2: Ontwikkeling van het aantal priesters werkzaam in de bisdommen (2000-2004) 

       
 aantal gem. jaarlijkse             waarvan seculier                  waarvan regulier 
jaar werkzame priesters ontwikkeling absoluut in % absoluut in % 

       
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 
2004 999 -30 654 65,5 345 34,5 

 
In 2001 en 2002 is het aandeel seculiere priesters nagenoeg stabiel gebleven. In 
2003 en 2004 is het aandeel seculiere priesters verder gestegen, tot 65,5%. 
 
 

2.3 Permanente diakens 

In het bestand van de permanente diakens hebben zich in de loop van 2004 de 
volgende mutaties voorgedaan: 
 
aantal permanente diakens per 31-12-2003  295 
    
vermeerderd door: wijding + 15 
 incardinaties  0 
verminderd door:  overlijden - 2 
 excardinaties  0 
 priesterwijding - 2 
 ambtsneerlegging  0 
aantal permanente diakens per 31-12-2004 306 
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Tot de clerus van de Nederlandse bisdommen behoorden per 31-12-2004 306 
permanente diakens. Van hen waren er 252 in actieve dienst (82,4%) en 54 met 
emeritaat (17,6%).  
 
In 2004 werden er 15 permanente diakens gewijd: in het bisdom Haarlem 7, in 
het aartsbisdom Utrecht en het bisdom van ’s-Hertogenbosch elk 3 en in het 
bisdom Roermond 2. In de bisdommen Groningen, Breda en Rotterdam zijn 
geen diakens gewijd. 
 
Tabel 2.3 geeft de ontwikkeling weer van het aantal permanente diakens vanaf 
2000. 
 

tabel 2.3: Ontwikkeling van het aantal permanente diakens (2000-2004) 

     
jaar totaal actief emeriti % actief 

     
2000 268 234 34 87,3 
2001 275 239 36 86,9 
2002 286 246 40 86,0 
2003 295 245 50 83,1 
2004 306 252 54 82,4 

 
Het aantal permanente diakens is in 2004 verder gestegen naar 306. Dit zijn er 
elf meer dan het jaar ervoor.  
 
 

2.4 Permanente diakens werkzaam in de bisdommen 

De volgende tabel geeft de ontwikkeling weer van het aantal permanente diakens 
werkzaam in de bisdommen vanaf 2000. 
 

tabel 2.4: Ontwikkeling van het aantal permanente diakens werkzaam in de bisdommen 
(2000-2004) 

       
 aantal werkzame gem. jaarlijkse fulltime/bezoldigd*       parttime/onbezoldigd* 
jaar permanente diakens ontwikkeling absoluut in % absoluut in % 

       
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 
2004 252 +9 112 44,4 140 55,6 

* tot en met 2000 fulltime respectievelijk parttime 
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Eind 2004 zijn er 252 permanente diakens werkzaam in de bisdommen. Hiermee 
stijgt het aantal actieve permanente diakens met negen na een stagnatie in 2003. 
Het percentage bezoldigde diakens bedroeg in 2004 44,4%.   
Vanaf 2001 is onderscheid gemaakt tussen bezoldigde en onbezoldigde perma-
nente diakens. Tot en met het jaar 2000 werd er onderscheid gemaakt tussen 
full- en parttime permanente diakens. Het onderscheid bezoldigd/onbezoldigd is 
niet geheel analoog aan het onderscheid full-/parttime.  
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3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

In het bestand van de pastoraal werk(st)ers hebben zich in de loop van 2004 de 
volgende mutaties voorgedaan: 
 
aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-2003  791 
    
vermeerderd door: benoeming uit opleiding  + 27 
 benoeming van elders + 24 
verminderd door: pensionering - 16 
 overlijden - 4 
 functieneerlegging of vertrek naar een ander  

bisdom 
 

- 
 

25 
aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-2004 797 

 
Per 31-12-2004 waren er 797 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 2003 (791).  
 
In totaal werden er in het jaar 2004 51 pastoraal werk(st)ers door de bisschop 
benoemd, 27 vanuit de opleiding en 24 van elders. In het aartsbisdom Utrecht 
werden 19 pastoraal werk(st)ers benoemd, in het bisdom van ’s-Hertogenbosch 
11, in de bisdom Breda 7, in het bisdom Rotterdam 6 en in de bisdommen Haar-
lem en Groningen elk 4. Het bisdom Roermond kent geen pastoraal werk(st)ers. 
 
De ontwikkeling van het aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
sinds 2000 is als volgt: 
 

tabel 3.1: Ontwikkeling van het aantal pastoraal werk(st)ers (2000-2004) 

     
 aantal gem. jaarlijkse                         waarvan vrouwen 
jaar pastoraal werk(st)ers ontwikkeling absoluut in % 

     
2000 783 +16 322 41,1 
2001 779 -4 *326 41,8 
2002 774 -5 335 43,3 
2003 791 +17 341 43,1 
2004 797 + 6 351 44,0 

* schatting 
 

In 2001 en 2002 is het aantal pastoraal werk(st)ers afgenomen. Vanaf 2003 is er 
weer een stijging van het aantal pastoraal werk(st)ers te zien. Deze stijging komt 
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in 2004 voor een groot deel voor rekening van het aantal pastoraal werk(st)ers 
dat in andere pastoraatsvormen en overige functies werkt. In 2004 waren dit er 
435, het jaar ervoor nog 419. Het aantal pastoraal werk(st)ers dat in parochies 
actief is, is gedaald van 372 in 2003 naar 362 in 2004.  
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4 Aantal priester- en laïcale religieuzen 

4.1 Vrouwelijke religieuzen 

In de loop van 2004 hebben zich in het totale bestand van vrouwelijke religieu-
zen de volgende wijzigingen voorgedaan: 
 
aantal zusters (incl. 609 monialen) per 31-12-2003  8.065 
verminderd door: saldo administratieve correcties - 72 
   7.993 
    
vermeerderd door: toetreding + 4 
 bijschrijving3 + 14 
verminderd door:  overlijden - 503 
 uittreding - 6 
 afschrijving4 - 4 
aantal zusters (incl. 583 monialen) per 31-12-2004  7.498 

 
Het aantal vrouwelijke religieuzen daalde in 2004 met 567 personen (7,0%) tot 
7.498. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het aantal overleden zusters in 
2004, namelijk 503. In 2003 bedroeg de daling 537 personen (6,2%). 
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de 
vrouwelijke religieuzen op 31-12-2004. 

tabel 4.1: Het aantal vrouwelijke religieuzen in 2004 

    
 actieve vrouwelijke religieuzen monialen totaal 

    
Nederland    
- jonger dan 65 jaar 197 97 294 
- 65 jaar en ouder 6.584 484 7.068 
    
buitenland    
- jonger dan 65 jaar 27 2 29 
- 65 jaar en ouder 107 0 107 
    
totaal 6.915 583 7.498 

 
                                                      
3 Betreft leden van een buitenlandse provincie die lid zijn geworden van de Nederlandse 

provincie   
4 Betreft leden van de Nederlandse provincie die lid zijn geworden van een buitenlandse 

provincie   
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Van de in totaal 7.498 zusters op 31-12-2004 waren er 7.362 in Nederland 
werkzaam of woonachtig. Van dit aantal behoorden er 571 (7,8%) tot een be-
schouwende orde of congregatie (monialen). In 2003 waren er in Nederland 
7.862 zusters werkzaam of woonachtig (onder wie 607 monialen, dat wil zeggen 
7,7%). 
 
Van de 6.781 zusters die tot een zogenoemde actieve orde of congregatie beho-
ren, waren er op genoemde datum 6.584 ofwel 97,1% 65 jaar en ouder. 
 
Naast de 7.362 in Nederland woonachtige of werkzame zusters verbleven per        
31-12-2004 136 zusters, al dan niet werkzaam, in het buitenland. Dit brengt het 
totale aantal Nederlandse vrouwelijke religieuzen op 7.498. 
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4.2 Broeders en fraters 

In de loop van 2004 hebben zich in het totale bestand van broeders/fraters de 
volgende wijzigingen voorgedaan: 
 
aantal broeders/fraters (incl. 85 monniken) per 31-12-2003  1.206 
verminderd door: saldo administratieve correcties - 2 
   1.204 
    
vermeerderd door: toetreding + 8 
 bijschrijving + 7 
verminderd door:  wijding  0 
 overlijden - 85 
 uittreding - 6 
 afschrijving - 3 
aantal broeders/fraters (incl. 85 monniken) per 31-12-2004  1.125 

 
Het aantal broeders/fraters daalde in 2004 met 81 personen (6,7%) tot 1.125. In 
2003 bedroeg de daling 73 personen (5,7%). 
 
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de samenstelling van de 1.125 broeders en 
fraters op 31-12-2004. 

tabel 4.2: Het aantal broeders en fraters in 2004 

     
 zelfstandige   priesterorden/  
 congregaties monniken -congregaties totaal 

     
Nederland     
- jonger dan 65 jaar 70 39 70 179 
- 65 jaar en ouder 529 44 282 855 
     
buitenland     
- jonger dan 65 jaar 9 1 16 26 
- 65 jaar en ouder 34 1 30 65 
     
totaal 642 85 398 1.125 

 
Op 31-12-2004 telden de 15 zelfstandige broeders-/fraterscongregaties 642 le-
den, 52 minder dan in het jaar ervoor. Van deze 642 waren er per 31-12-2004 
599 woonachtig of werkzaam in Nederland. Van deze 599 leden waren er 70 
(11,7%) jonger dan 65 jaar en 529 (88,3%) 65 jaar en ouder. In het buitenland 
verbleven, al dan niet werkzaam, 43 broeders en fraters van zelfstandige congre-
gaties. 
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Per 31-12-2004 waren er 85 contemplatieve broeders/fraters, evenveel als in het 
jaar ervoor. 84 monniken waren woonachtig of werkzaam in Nederland en één 
monnik 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 398 broeders tot actieve priesterorden en -congregaties, 29 
minder dan op 31-12-2003. Van deze 398 broeders/fraters waren er 352 
woonachtig of werkzaam in Nederland. Hiervan waren er 70 (19,9%) jonger dan 
65 jaar en 282 (80,1%) 65 jaar en ouder. 
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4.3 Priesterreligieuzen 

In 2004 hebben zich de volgende mutaties in het bestand voorgedaan: 
 
aantal priesterreligieuzen (incl. 93 monniken) per 31-12-2003  2.309 
verminderd door:  saldo administratieve correcties - 3 
   2.306 
    
vermeerderd door: wijding + 1 
 bijschrijving + 8 
 toetreding + 2 
verminderd door:  overlijden - 140 
 ambtsneerlegging - 2 
 excardinatie - 2 
 afschrijving - 13 
aantal priesterreligieuzen (incl. 87 monniken) per 31-12-2004  2.160 

 
Per 31-12-2004 bedroeg het aantal priesterreligieuzen 2.160. Dit is 149 ofwel 
6,5% minder dan het jaar ervóór. In 2003 bedroeg de daling van het aantal pries-
terreligieuzen 122 (5,0%). De volgende tabel geeft de samenstelling weer van het 
aantal priesterreligieuzen op 31-12-2004. 

tabel 4.3: Het aantal priesterreligieuzen in 2004 

    
 priesterorden/-congregaties monniken totaal 

    
Nederland    
- jonger dan 65 jaar 216 23 239 
- 65 jaar en ouder 1.476 59 1.535 
    
buitenland    
- jonger dan 65 jaar 86 1 87 
- 65 jaar en ouder 295 4 299 
    
totaal 2.073 87 2.160 

 
Van de 2.160 priesterreligieuzen behoorden er op 31-12-2004 87 tot een con-
templatieve orde. Van de overige 2.073 priesters, behorend tot een actieve orde 
of congregatie, waren er 1.692 woonachtig of werkzaam in Nederland. Van deze 
laatstgenoemde groep waren 216 (12,8%)  personen jonger dan 65 jaar en 1.476 
(87,2%) 65 jaar en ouder.  
 
Van de priesterreligieuzen waren er in 2004 345 werkzaam ten behoeve van de 
Nederlandse bisdommen. 
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4.4 Nieuwe bewegingen 

Nieuwe bewegingen zijn er altijd geweest binnen de r.-k. kerk.  Ze zijn ontstaan 
vanuit de vragen van hun tijd. Zij groeiden uit tot religieuze orden, die inmiddels 
al eeuwen een plaats hebben in de kerk. Franciscanen, dominicanen, jezuïeten, 
salesianen en vele anderen zijn hier voorbeelden van. Ook in deze tijd zijn er 
opkomende organisaties die op een of ander terrein naar vernieuwing streven. De 
nieuwe bewegingen kunnen moeilijk precies gedefinieerd worden: het zijn diver-
se, religieus geïnspireerde organisaties en gemeenschappen. Het zijn geen ordes 
of congregaties zoals de kerk die al vele eeuwen kent, maar nieuwe vormen van 
kerkelijke verenigingen. Ze worden meestal aangeduid met de verzamelnaam 
'nieuwe bewegingen'. De meeste van deze bewegingen kenmerken zich door één 
specifieke vorm van spiritualiteit of doordat ze zich op één centraal thema rich-
ten. Het eigene van de nieuwe kerkelijke bewegingen in de afgelopen eeuw is dat 
ze voor het overgrote deel uit leken bestaan en veelal ook door leken, vrouwen 
en mannen, geleid worden.  
 
Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft een belangrijke plaats in de ontwikkeling 
van de nieuwe bewegingen. Het decreet Apostolicam autuositatem over het le-
kenpastoraat rekende af met het traditionele standpunt dat leken alleen in de 
kerk konden functioneren als verlengstuk van de kerkelijke hiërarchie. Het de-
creet gaf de leken een zelfstandige plaats in de kerk. Er werd ook een pauselijke 
Raad voor Leken opgericht. Daarmee had het concilie stimulansen gegeven die 
door de nieuwe bewegingen konden worden opgepakt, en die hen ook de ruimte 
gaven om zelfstandig binnen de kerk actief te zijn. Er ontstonden nog meer ker-
kelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen.  
 
Binnen de nieuwe bewegingen kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 

1. Nieuwe kerkelijke bewegingen die kerkelijk goedgekeurd zijn, zoals: de 
Focolarebeweging, de Katholieke Charismatische Vernieuwing en de 
Emmanuelgemeenschap. 

2. Kerkelijke bewegingen die (nog) niet goedgekeurd zijn, zoals de Hooge 
Berkt en de Hoge Steen. 

3. Nieuwe religieuze bewegingen: de erfgoedbewegingen van orden en con-
gregaties zoals: de Karmelbeweging en de Franciscaanse beweging.  

 
Het KASKI deed in 2005 onderzoek naar nieuwe bewegingen en gemeenschappen 
in de r.-k. kerk van Nederland. 
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In onderstaande tabel is een kort overzicht weergegeven van de omvang van 
nieuwe bewegingen. 
 

tabel 4.4 Omvang nieuwe bewegingen per 2005 

 
Beweging / Gemeenschap In Nederland sinds Aantal participanten Hoofdzetel 

 
Focolarebeweging  
(Werk van Maria) 
 
 
 

1961 
 
 
 
 

 
1.200 betrokkenen waarvan 550 

intensief. Contactbereik bedraagt 
15.000 personen. 90% van de 

betrokkenen is r.-k.  

 
Baak 

Kath. Charism. Vernieuwing 
 
 

1972 
 
 

2.300 leden, waarvan 800 jongeren, 
er zijn 100 gebedsgroepen. 

 

Helmond 

Emmanuelgemeenschap 
 

1984 
 

200 leden 
 

Nijmegen 
 

Congregatie van St. Jan 
 
 

1987 
 
 

30 leden 
2500 vrienden 

 

Enschede 
 
 

Karmelbeweging 
Karmelgeassocieerden 
 

1994 
1992 

 

50 leden 
20 leden 

 

Nijmegen 
Boxmeer 

 

Maristengroep 
 

1993 
 

20 leden 
 

Weurt 
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5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 

5.1 Aantal vrijwilligers 

De respons op de vrijwilligersaantallen was 54% van de parochies5. De schatting 
van het aantal vrijwilligers, functies en koorleden in alle parochies is geschied 
door op te hogen naar 100%. 

tabel 5.1 Schatting van het aantal vrijwilligers per bisdom, per  31-12-2004 

 
bisdom 

 
aantal vrijwilligers % katholieken 

 
Groningen 11.600 9,7 
Utrecht 65.900 8,0 
Haarlem 34.000 6,4 
Rotterdam 33.200 5,6 
Breda 24.500 5,1 
‘s-Hertogenbosch 62.500 5,0 
Roermond 42.900 5,2 
   
totaal 274.600 5,9 

 
Per 31 december 2004 waren er ongeveer 274.600 vrijwilligers in de parochies 
werkzaam. Bijna de helft van het aantal vrijwilligers is werkzaam in het aartsbis-
dom Utrecht en het bisdom ’s-Hertogenbosch. In het bisdom Groningen is het 
aandeel vrijwilligers in verhouding tot het aantal katholieken bijna twee maal zo 
groot als in de drie zuidelijke bisdommen. 
 
tabel 5.2 Gemiddeld aantal vrijwilligers per parochie, naar bisdom per 31-12-2004 

 
bisdom  

 
Groningen 140 
Utrecht 213 
Haarlem 202 
Rotterdam 210 
Breda 238 
‘s-Hertogenbosch 195 
Roermond 129 
  
totaal 186 

                                                      
5  In sommige bisdommen hebben relatief weinig kleine parochies de vragen juist 

ingevuld. Dit betekent een kleine overschatting van het aantal vrijwilligers, koorleden 
en functies. 
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Tabel 5.2 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal vrijwilligers per parochie 
naar bisdom. In het bisdom Breda zijn de meeste vrijwilligers per parochie werk-
zaam (238) en in het bisdom Roermond het minste (129). 
 
 

5.2 Aantal functies en koorleden 

tabel 5.3  Gemiddeld aantal functies per vrijwilliger, naar bisdom per 31-12-2004 

 
bisdom  

 
Groningen 1,47 
Utrecht 1,50 
Haarlem 1,56 
Rotterdam 1,50 
Breda 1,51 
‘s-Hertogenbosch 1,47 
Roermond 1,37 
  
totaal 1,48 

 
De gegevens laten zien hoeveel functies door een vrijwilliger gemiddeld uitge-
oefend worden. Een vrijwilliger vervult ongeveer 1,5 functie. Tussen de bisdom-
men zijn geen grote verschillen te zien. Het aantal functies per vrijwilliger is in 
het bisdom Haarlem iets hoger en in het bisdom Roermond iets lager dan het 
landelijke gemiddelde. 
  
In 2004 is 39% van alle vrijwilligers lid van een koor. In totaal zijn er 105.800 
koorleden. 

tabel 5.4 Aantal vrijwilligers en koorleden per bisdom in 2004 

   
bisdom aantal vrijwilligers waarvan aantal koorleden in % 
 
Groningen 11.600 4.200 36 
Utrecht 65.900 24.800 38 
Haarlem 34.000 13.500 40 
Rotterdam 33.200 12.500 38 
Breda 24.500 9.200 38 
‘s-Hertogenbosch 62.500 24.600 39 
Roermond 42.900 17.000 40 
    
totaal 274.600 105.800 39 

 
Tabel 5.5 geeft een overzicht van het aantal vrijwilligers en koorleden per bis-
dom. Uit de tabel blijkt dat van alle bisdommen Groningen het laagste percentage 
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koorleden (36%) heeft en Haarlem en Roermond het hoogste percentage koorle-
den (40%).  
 
Van alle 105.800 koorleden zijn er 67.800 (64%) uitsluitend koorlid, zij vervul-
len geen andere functies of taken binnen de parochies. Er zijn 38.000 koorleden 
die nog andere functies of taken hebben. Het grootste deel van de vrijwilligers 
(168.000) is geen koorlid. 
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6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland 

6.1 Algemeen 

Op 31 december 2004 telde Nederland 16.292.353 inwoners. Dat is 34.321 
personen of 0,2% meer dan op 31 december van het jaar ervoor. 
De loop van de bevolking in 2004 zag er als volgt uit: 
 
Bevolking op 31-12-2003   16.258.032 
    
Levendgeborenen in 2004 + 193.789  
Overledenen in 2004 - 136.761  
Immigranten in 2004 + 89.660  
Emigranten in 2004 - 75.200  
Administratieve correcties - 37.167  
    
Bevolking op 31-12-2004   16.292.353 

 
 

6.2 De rooms-katholieken 

In de volgende tabel wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal rooms-
katholieken vanaf 2000. 
 

tabel 6.1: Ontwikkeling van het aantal rooms-katholieken vanaf 2000, inclusief 
leeftijdsverdeling 

      
per       rooms-katholieken                 leeftijdsverdeling (in%) 
31 dec aantal % bevolking 0-6 jaar 7-64 jaar 65 jaar e.o. 

      
2000 5.060.413 31,7 5,8 77,4 16,8 
2002 5.013.800 31,0 5,4 77,0 17,6 
2004 4.622.000 28,4 5,0 76,5 18,5 

 
Volgens de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) telde Nederland 
op 31 december 2004 4.622.000 rooms-katholieken. Het aantal katholieken is in 
2004 voor de tweede maal gebaseerd op de aantallen die bij de SILA zijn geregi-
streerd, waar nodig aangevuld met gegevens van de eigen registratie. In 2002 was 
het aantal katholieken nog geheel gebaseerd op eigen registratie van de parochies 
en lag het cijfer aanzienlijk hoger, namelijk 5.013.800. 
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Het aandeel rooms-katholieken op de totale bevolking is door de administratieve 
correctie afgenomen. Per 31 december 2004 bedroeg dit aandeel 28,4. 6  
 
De leeftijdsverdeling van de rooms-katholieken laat zien dat het aandeel perso-
nen van 65 jaar en ouder is toegenomen naar 18,5% van alle katholieken. De 
andere twee leeftijdscategorieën zijn in relatieve omvang in 2004 verder afgeno-
men.  
 

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

den we daarbij rekening met het veel lagere percentage katholieken onder de jongste 
groep Nederlanders (naar schatting 18%, zie doopsels op pag. 33), dan komen we 
voor de totale bevolking op 28,2% katholieken. Dit betekent dat de SILA-aantallen in 
overeenstemming zijn met de CBS-gegevens. 
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7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 

7.1 Doopsels 

De ontwikkeling van het aantal levendgeborenen en doopsels vanaf 2000 is 
weergegeven in de volgende tabel. 
 

tabel 7.1: Ontwikkeling van het aantal doopsels (2000-2004) 

    
 aantal aantal in % van het aantal 
jaar levendgeborenen doopsels* levendgeborenen 

    
2000 206.619 42.411 20,5 
2001 202.603 41.445 20,5 
2002 202.083 39.240 19,4 
2003 200.297 37.065 18,5 
2004 193.789 34.580 17,8 

* aantal doopsels aan 0 t/m 17 jarigen 

 
In 2004 werden in Nederland 193.789 kinderen geboren, 6.508 minder dan in 
2003. Volgens de kerkelijke registratie werden in 2004 34.580 kinderen in de 
rooms-katholieke kerk gedoopt (2.485 minder dan in 2003). Dit is 17,8% van 
alle levendgeborenen in 2004; in 2003 was dit percentage 18,5%. 
 
 

7.2 Eerste communies en toegediende vormsels 

Tabel 7.2 geeft de ontwikkeling van het aantal eerste communies en vormsels 
weer vanaf 2000. 
 
In 2004 hebben 38.535 personen de eerste communie en 27.600 personen het 
sacrament van het vormsel ontvangen. In 2003 waren de respectievelijke cijfers 
40.435 en 29.385. 
 
Het aantal communies is in 2004 lager dan in 2003. Het percentage van het be-
treffende doopcohort is gedaald naar 85,8%. 
 
Het aantal vormsels is in 2004 met 1.785 gedaald in vergelijking met het jaar 
ervoor tot 27.600. Het percentage van het betreffende doopcohort is met één 
procent gedaald. 
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tabel 7.2: Ontwikkeling van het aantal eerste communies en vormsels (2000-2004) 

     
 aantal eerste % van het  aantal  % van het 
jaar communies doopcohort* vormsels doopcohort* 

     
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 
2004 38.535 85,8 27.600 54,4 

* 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. 

 
 

7.3 Huwelijken 

In de volgende tabel staat de ontwikkeling van het aantal huwelijken en r.-k. 
huwelijken in Nederland vanaf 2000 weergegeven. 
 

tabel 7.3: Het aantal huwelijken en r.-k. huwelijken tussen mannen en vrouwen, in Ne-
derland (2000-2004) 

      
    % r.-k. huwelijken   

jaar 
aantal 

huwelijken 
in de  r.-k. kerk 

gesloten huwelijken 
van alle huwelij-

ken 
waarvan 
katholiek 

waarvan 
gemengd 

      
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 78.928 7.700 9,8 80,6 19,4 
2004 74.914 6.800 9,1 81,8 18,2 

 
In 2004 zijn er in Nederland 74.914 huwelijken gesloten tussen mannen en 
vrouwen en 1.142 huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Er zijn 
4.014 (5,1%) minder huwelijken tussen mannen en vrouwen gesloten dan in 
2003. 
 
In 2004 zijn in de rooms-katholieke kerk 6.800 huwelijken gesloten, een daling 
met 900 (11,7%) ten opzichte  van 2003. In vergelijking met het totaal aantal 
gesloten huwelijken tussen mannen en vrouwen is er sprake van een daling van 
9,8% naar 9,1%. Het aandeel gemengde r.-k. huwelijken is het laatste jaar met 
1,2% gedaald. 
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7.4 Toetredingen 

In 2004 zijn er 825 personen tot de rooms-katholieke kerk toegetreden. Aan 595 
(72%) van hen is het doopsel toegediend, de overige 230 toegetredenen zijn 
reeds eerder gedoopt. In 2003 waren er 805 personen tot de rooms-katholieke 
kerk toegetreden, van wie er 590 (73%) de doop kregen toegediend.  
 
 

7.5 Kerkelijke uitvaarten, beaardingen en crematies 

In tabel 7.4 staat de ontwikkeling weergegeven van het aantal overledenen en het 
aantal rooms-katholieke uitvaarten vanaf 2000. 
 

tabel 7.4: Ontwikkeling van het aantal r.-k. kerkelijke uitvaarten (2000-2004) 

      
 aantal  r.-k. kerkelijke % r.-k. uitvaarten  waarvan waarvan 
jaar overledenen uitvaarten van alle overledenen beaarding crematie 

      
2000 140.527 38.465 27,4 65,2 34,8 
2001 140.377 38.250 27,2 65,6 34,4 
2002 142.355 37.910 26,6 65,1 34,9 
2003 141.936 37.130 26,2 64,7 35,3 
2004 136.761 35.570 26,0 63,4 36,6 

 
In 2004 zijn er in Nederland 136.761 personen overleden. Volgens de kerkelijke 
registratie hebben in 2004 35.570 personen een katholieke kerkelijke uitvaart 
gekregen, waarna er 22.535 (63,4%) zijn begraven en 13.035 (36,6%) zijn ge-
cremeerd. Het aandeel rooms-katholieke kerkelijke uitvaarten is 26,0% van alle 
overlijdensgevallen.  
 
Het aantal katholieke uitvaarten is in 2004 verder gedaald tot 35.570. Ten op-
zichte van het totale aantal overledenen is er eveneens sprake van een daling. Het 
aandeel crematies is in 2004 verder toegenomen tot 36,6%. 
 
 

7.6 Kerkbezoek in het weekend 

In de weekends 26-27 februari en 5-6 maart 2005 zijn de bezoekers van de kerk-
diensten in door de parochies bediende kerken en kerkgelegenheden geteld. Dit 
jaar zijn ook de kerkgangers in de allochtone gemeenschappen geteld. 
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De uitkomsten zien er als volgt uit: 
26-27 februari 2005:  347.630 kerkgangers   
5-6 maart 2005:  349.940 kerkgangers  
Gemiddelde beide weekends:  348.785 kerkgangers:  

7,8% van de katholieken van 7 jaar en ouder. 
Van de 348.785 kerkgangers waren er 5.515 kerkgangers in allochtone gemeen-
schappen. 
 
De ontwikkeling van het aantal kerkgangers in de telweekenden vanaf 2000 staat 
weergegeven in tabel 7.5. 
 

tabel 7.5: Ontwikkeling van het aantal kerkgangers (2000-2004) 

   
 afgerond aantal gem. jaarlijkse  
jaar kerkgangers ontwikkeling 

   
2000 438.700 -26.200 
2001 417.900 -20.800 
2002 408.450 -9.450 
2003 385.700 -22.750 
2004 *348.800 -36.900 

* inclusief kerkgangers allochtone gemeenschappen 

 
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 gecorri-
geerd. Het kerkbezoek in het weekend bestaat 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 hou-
den. In 2004 was het aandeel kerkgangers op het totaal aantal rooms-katholieken 
van 7 jaar en ouder, 7,8%. 
 
Het aantal kerkbezoekers is in 2004 verder gedaald tot 348.785. Deze daling is 
sterker dan in voorgaande jaren, ondanks de 5.515 kerkgangers in allochtone 
gemeenschappen. 
 
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 aan-
tal regelmatige kerkbezoekers (minimaal 1 keer per maand) naar schatting op 
basis van survey-onderzoek7 circa 45% hoger dan het aantal kerkbezoeken. Dit 
betekent dat het aantal regelmatige kerkgangers ruim 506.000 bedraagt.   

                                                      
7 R. Eisinga e.a. (2000), Religion in Dutch Society. NWI, Steinmetz Archive 
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Dit jaar is voor de derde keer een onderscheid gemaakt welk type viering of 
dienst men bijwoont. Er waren in 2004 per telweekend in totaal 3.115 vieringen 
en diensten, waarvan 58 diensten in allochtone gemeenschappen. Van de 3.115 
vieringen en diensten waren er 1.895 eucharistievieringen, 635 woord- en com-
muniediensten en 65 woorddiensten. Van 520 diensten is geen nadere aandui-
ding aangegeven.  
 
Een viering of dienst werd gemiddeld door 112 personen bezocht, dit is minder 
dan vorig jaar (121). Een eucharistieviering werd door gemiddeld 103 personen 
bezocht, een woord- en communiedienst door 80 personen en een woorddienst 
door 80 personen. De diensten waarvan geen nadere aanduiding bekend is, wer-
den door gemiddeld 186 personen bezocht. Deze laatste diensten zijn waarschijn-
lijk voor een groot deel eucharistievieringen, gezien het aantal kerkgangers.  
 

tabel 7.6: Ontwikkeling van aantal kerkgangers en vieringen, naar type viering (2002-
2004) 

 
       2002                    2003                        2004* 
 abs. % abs. % abs. % 
 

eucharistieviering       
aantal vieringen 2.165 65 2.045 64 1.895 61 

aantal kerkgangers 285.750 70 247.350 64 195.990 56 
woord en communiedienst       

aantal vieringen 545 16 590 18 635 20 
aantal kerkgangers 51.680 13 55.025 14 50.665 15 

woorddienst       
aantal vieringen 50 2 56 2 65 2 

aantal kerkgangers 4.330 1 3.850 1 5.190 1 
anders/onbekend       

aantal vieringen 580 17 500 16 520 17 
aantal kerkgangers 66.690 16 79.450 21 96.940 28 

totaal       
aantal vieringen 3.340 100 3.191 100 3.115 100 

aantal kerkgangers 408.450 100 385.675 100 348.785 100 

* inclusief kerkgangers en diensten in allochtone gemeenschappen 
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8 Small Christian Communities 

Van januari tot maart 2005 heeft het KASKI gegevens verzameld over het aantal 
Small Christian Communities (SCC’s) in de Nederlandse kerkprovincie. Er werd 
onderzoek gedaan binnen drie contexten:  

- de parochies; 
- de nieuwe bewegingen als Focolare en de KCV; 
- de lekenbewegingen van orden en congregaties.  

 
In het onderzoek is een SCC als volgt gedefinieerd: 

- een SCC heeft tussen de 5 en 20 deelnemers; 
- een SCC komt bij elkaar met het doel om het geloof met elkaar te delen 

en te bidden; 
- een SCC komt regelmatig (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, twee-

maandelijks of in blokken van bijeenkomsten) bij elkaar om het geloof 
met elkaar te delen en te bidden; 

- een SCC komt gedurende langere tijd (b.v. een of meerdere jaren) bij el-
kaar. 

 
In totaal hebben 203 van de 300 aangeschreven parochies een vragenlijst terug-
gestuurd (68%). Van de gegevens die verkregen zijn over deze groep konden 
schattingen worden gemaakt voor het aantal SCC’s in de parochies in de Neder-
landse kerkprovincie.  
Aan de parochies is gevraagd of zij een of meer groepen hebben in hun parochie 
die volgens hen aan deze kenmerken voldoen. Het blijkt dat 22% van de be-
vraagde parochies minstens één SCC heeft die aan deze vier kenmerken voldoet, 
74% heeft geen SCC en 4% heeft onvoldoende informatie om deze vraag te kun-
nen beantwoorden.  
 

tabel 8.1: SCC’s in parochies in Nederland per 31 december 2004 

 
 geschatte aantallen in kerkprovincie 

 
parochie met één SCC 159  
parochies met twee SCC’s 87  
parochies met meer dan twee SCC’s    73  
parochies met SCC’s 319 
  
parochies zonder SCC 1.089 
parochies zonder informatie 67 
  
totaal 1.475 
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Kijken we naar het aantal SCC’s per parochie, dan blijkt dat 159 (de helft van de 
parochies) één SCC heeft. Twee SCC’s of meer per parochie komt minder vaak 
voor. In totaal hebben de 319 parochies dus ongeveer 552 SCC’s.  
 
De traditie van SCC’s in parochies  
Binnen welke traditie staan nu de SCC’s die in de parochies bestaan? Op de eer-
ste plaats valt 25% van de groepen niet binnen een specifieke traditie te plaatsen. 
Op de tweede plaats komen de groepen die in de traditie staan van een nieuwe 
beweging (16%). In de traditie van een orde of congregatie staat 10% van de 
groepen. In 9% van de gevallen gaat het om bijbelleesgroepen, 7% is een gebeds-
groep, en 7% bestaat uit Alphagroepen die een dusdanig karakter hebben dat zij 
een SCC geworden zijn en 5% van de groepen kenmerkt zich als een Geloven-
Nu-groep. Dit ondanks het feit dat de opzet van de Geloven-Nu-groepen in prin-
cipe niet leidt tot echte SCC’s volgens onze definitie.  
 

tabel 8.2: Traditie waarin de SCC staat (er zijn meerdere groepen per parochie mogelijk)  

 
 % 

 
geen specifieke traditie  25 
nieuwe bewegingen ( vooral KCV en neocatechumenaat)  16 
in traditie van een orde of congregaties  10 
bijbelllees- en studie roepen  9 
algemene gebedsgroepen 7 
doorlopende Alpha-groepen 7 
doorlopende Geloven-Nu groepen  5 
SCC 2 
Lifeteen  1 
  
overig  12 
parochie zonder informatie 6 
  
totaal (n=108) 100 

 
Totaal aantal SCC’s in Nederland  
Een op de vier à vijf parochies heeft een SCC. In totaal zijn er naar schatting 319 
parochies met een SCC. In deze parochies bestaan naar schatting in totaal 552 
SCC’s. Daarnaast komen in de nieuwe religieuze bewegingen minstens 238 SCC‘s 
voor en binnen lekengroepen die aan een orde of congregatie zijn gelieerd 43 
SCC’s. In totaal zijn er in Nederland naar schatting 833 SCC’s. Als we ervan 
uitgaan dat er gemiddeld 12 deelnemers per SCC zijn, dan tellen de SCC’s in 
Nederland in totaal ongeveer 10.000 deelnemers. 
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tabel 8.3: Geschat aantal parochies per bisdom met minsten één SCC  

 
 %   abs. 

 
Groningen  12 11 
Utrecht  36 104 
Haarlem  15 28 
Rotterdam  20 33 
Breda  18 22 
‘s-Hertogenbosch  17 55 
Roermond  22 66 
   
totaal 22 319 

 
Kijken we naar de verschillen tussen de bisdommen, dan valt vooral op dat het 
aartsbisdom aanzienlijk meer parochies heeft met een SCC dan de overige bis-
dommen. In het aartsbisdom heeft eenderde van de parochies een SCC. Verder is 
er een samenhang met stedelijkheid: in stedelijke gebieden zijn er meer parochies 
met een SCC.  
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Bijlage: Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek 2004, per bisdom 

- Bisdom Groningen 
 
- Aartsbisdom Utrecht 
 
- Bisdom Haarlem 
 
- Bisdom Rotterdam 
 
- Bisdom Breda 
 
- Bisdom ’s-Hertogenbosch 
 
- Bisdom Roermond 
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Bisdom Groningen, per 31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 84   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde       
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
58 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 18 = 31,0% 
 reguliere priesters 7 = 12,1% 
 permanente diakens (bezoldigd) 2 = 3,4% 
 pastoraal werk(st)ers 31 = 53,5% 
 
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 31 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  18 = 58,1% 
  emeriti  13 = 41,9% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 27 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 20 = 74,1% 
 reguliere priesters 7 = 25,9% 
    
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  - = - 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers 46 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  22 = 47,8% 
 pastoraal werksters 24 = 52,2% 
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4 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 
 
aantal zusters  38 
aantal broeders/fraters 5 
aantal priester-religieuzen 20 

 
5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 11.600 
aantal koorleden 4.200 
aantal functies 17.100 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  
 
aantal inwoners 1.779.890 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 119.503 = 6,7% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 795 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 70 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 55 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 970 
aantal toegediende vormsels 755 
 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 

 
160 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 

 
90 

  
aantal kerkelijke uitvaarten  870 
waarna: beaarding 575 
 crematie 295 
 
gemiddeld weekendkerkbezoek 

 
12.015 

kerkbezoekpercentage 10,5% 
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen   50 
 aantal kerkgangers   4.625 
woord- en communiedienst aantal diensten   50 
 aantal kerkgangers   2.630 
woorddienst aantal diensten   10 
 aantal kerkgangers   540 
onbekend aantal   30 
 aantal kerkgangers   4.220 
totaal aantal vieringen en diensten   140 
 aantal kerkgangers   12.015 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 11 
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Aartsbisdom Utrecht, per 31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 313   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
258 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 87 = 33,7% 
 reguliere priesters 37 = 14,3% 
 permanente diakens (bezoldigd) 15 = 5,8% 
 pastoraal werk(st)ers 119 = 46,1% 
 
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 237 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  104 = 43,9% 
  emeriti  133 = 56,1% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 176 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 122 = 69,3% 
 reguliere priesters 54 = 30,7% 
    
aantal permanente diakens 72 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 60 = 83,3% 
 emeriti 12 = 16,7% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 60 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  25 = 41,7% 
 onbezoldigd  35 = 58,3% 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers 258 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  147 = 57,0% 
 pastoraal werksters 111 = 43,0% 
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4 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 
 
aantal zusters (inclusief 99 monialen) 912 
aantal broeders/fraters (inclusief 14 monniken) 126 
aantal priester-religieuzen (inclusief 14 monniken) 279 

 
5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 65.900 
aantal koorleden 24.800 
aantal functies 98.900 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  
 
aantal inwoners 3.904.940 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 822.316 = 21,1% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 6.305 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 215 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 135 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 7.280 
aantal toegediende vormsels 5.635 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.300 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 185 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  6.435 
waarna: beaarding 4.125 
 crematie 2.310 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 65.045 
 waarvan kerkbezoek in allochtone gemeenschappen 376 
kerkbezoekpercentage 8,3% 
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen 310 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 11 
 aantal kerkgangers 37.990 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 376 
woord- en communiedienst aantal diensten 165 
 aantal kerkgangers 14.655 
woorddienst aantal diensten 10 
 aantal kerkgangers 965 
onbekend aantal 70 
 aantal kerkgangers 11.435 
totaal aantal vieringen en diensten 555 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 11 
 aantal kerkgangers 65.045 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 376 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 104 
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Bisdom Haarlem, per 31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 165   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
143 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 63 = 44,1% 
 reguliere priesters 20 = 14,0% 
 permanente diakens (bezoldigd) 12 = 8,4% 
 pastoraal werk(st)ers 48 = 33,6% 
 
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 188 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  85 = 45,2% 
  emeriti  103 = 54,8% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 122 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 84 = 68,9% 
 reguliere priesters 38 = 31,1% 
    
aantal permanente diakens 33 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 29 = 87,9% 
 emeriti 4 = 12,1% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 28 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  20 = 71,4% 
 onbezoldigd  8 = 28,6% 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers 118 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  73 = 61,9% 
 pastoraal werksters 45 = 38,1% 
 
 
 
 
4 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 
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aantal zusters (inclusief 22 monialen) 836 
aantal broeders/fraters (inclusief 5 monniken) 42 
aantal priester-religieuzen (inclusief 9 monniken) 126 
  

 
5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 34.000 
aantal koorleden 13.500 
aantal functies 53.000 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 
 
aantal inwoners 2.780.313 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 530.627 = 19,1% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.935 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 195 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 115 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.145 
aantal toegediende vormsels 1.745 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 630 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 160 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  3.870 
waarna: beaarding 2.685 
 crematie 1.185 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 39.030 
 waarvan kerkbezoek in allochtone gemeenschappen 2.316 
kerkbezoekpercentage 7,2% 
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen 225 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 14 
 aantal kerkgangers 22.450 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 1.990 
woord- en communiedienst aantal diensten 105 
 aantal kerkgangers 8.175 
woorddienst aantal diensten 15 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 2 
 aantal kerkgangers 1.285 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 326 
onbekend aantal  40 
 aantal kerkgangers 7.120 
totaal aantal vieringen en diensten 385 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 16 
 aantal kerkgangers 39.030 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 2.316 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 28 
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Bisdom Rotterdam, per 31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 151   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
154 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 65 = 42,2% 
 reguliere priesters 29 = 18,8% 
 permanente diakens (bezoldigd) 9 = 5,9% 
 pastoraal werk(st)ers 51 = 33,1% 
 
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 161 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  81 = 50,3% 
  emeriti  80 = 49,7% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 128 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 81 = 63,3% 
 reguliere priesters 47 = 36,7% 
    
aantal permanente diakens 34 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 23 = 67,6% 
 emeriti 11 = 32,4% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 24 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  13 = 54,2% 
 onbezoldigd  11 = 45,8% 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers 118 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  58 = 49,2% 
 pastoraal werksters 60 = 50,8% 
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4 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 
 
aantal zusters (inclusief 2 monialen) 314 
aantal broeders/fraters (inclusief 1 monnik)  79 
aantal priester-religieuzen  193 

 
5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 33.200 
aantal koorleden 12.500 
aantal functies 49.900 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 
 
aantal inwoners 3.540.780 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 594.948 = 16,8% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.075 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 235 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 155 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.435 
aantal toegediende vormsels 2.500 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 605 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 190 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  3.520 
waarna: beaarding 2.445 
 crematie 1.075 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 41.150 
 waarvan kerkbezoek in allochtone gemeenschappen 2.097 
kerkbezoekpercentage 6,8% 
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen 215 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 17 
 aantal kerkgangers 21.345 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 1.676 
woord- en communiedienst aantal diensten 90 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 2 
 aantal kerkgangers 6.375 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 56 
woorddienst aantal diensten 10 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 1 
 aantal kerkgangers 980 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 24 
onbekend aantal  40 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 2 
 aantal kerkgangers 12.450 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 341 
totaal aantal vieringen en diensten 355 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 22 
 aantal kerkgangers 41.150 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 2.097 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 33 
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Bisdom Breda, per 31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 103   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde           
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
116 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 30 = 25,9% 
 reguliere priesters 12 = 10,3% 
 permanente  diakens (bezoldigd) 9 = 7,8% 
 pastoraal werk(st)ers 65 = 56,0% 
 
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 131 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  58 = 44,3% 
  emeriti  73 = 55,7% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 61 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 41 = 67,2% 
 reguliere priesters 20 = 32,8% 
    
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  12 = 80,0% 
 onbezoldigd  3 = 20,0% 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers 132 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  70 = 53,0% 
 pastoraal werksters 62 = 47,0% 
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4 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 
 
aantal zusters (inclusief 84 monialen) 968 
aantal broeders/fraters (inclusief 23 monniken)  163 
aantal priester-religieuzen (inclusief 19 monniken) 135 

 
5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 24.500 
aantal koorleden 9.200 
aantal functies 37.000 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  
 
aantal inwoners 1.106.084 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 482.496 = 43,6% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.260 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 70 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 30 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.790 
aantal toegediende vormsels 2.465 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 685 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 45 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  3.805 
waarna: beaarding 2.105 
 crematie 1.700 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 25.775 
kerkbezoekpercentage 5,6% 
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen   115 
 aantal kerkgangers   11.895 
woord- en communiedienst aantal diensten   70 
 aantal kerkgangers   6.110 
woorddienst aantal diensten   5 
 aantal kerkgangers   450 
onbekend aantal   25 
 aantal kerkgangers   7.320 
totaal aantal vieringen en diensten   215 
 aantal kerkgangers   25.775 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 22 
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Bisdom ’s-Hertogenbosch, per 31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 314   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
273 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 122 = 44,7% 
 reguliere priesters 75 = 27,5% 
 permanente diakens (bezoldigd) 28 = 10,2% 
 pastoraal werk(st)ers 48 = 17,6% 
                  
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 294 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  149 = 50,7% 
  emeriti  145 = 49,3% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 236 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 139 = 58,9% 
 reguliere priesters 97 = 41,1% 
    
aantal permanente diakens 81 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 69 = 85,2% 
 emeriti 12 = 14,8% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 69 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  33 = 47,8% 
 onbezoldigd  36 = 52,2% 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers 125 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  76 = 60,8% 
 pastoraal werksters 49 = 39,2% 
 
 
 
 
 



KASKI memorandum nr. 333 | Kerncijfers 2004 62 

4 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 
 
aantal zusters (inclusief 229 monialen) 2.885 
aantal broeders/fraters (inclusief 17 monniken) 382 
aantal priester-religieuzen (inclusief 22 monniken) 671 

 
5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 62.500 
aantal koorleden 24.600 
aantal functies 92.000 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 
 
aantal inwoners 2.044.384 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 1.241.873 = 60,7% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 10.210 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 145 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 70 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 11.335 
aantal toegediende vormsels 7.110 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 2.055 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 90 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  9.355 
waarna: beaarding 6.020 
 crematie 3.335 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 87.985 
 waarvan kerkbezoek in allochtone gemeenschappen 56 
kerkbezoekpercentage 7,5% 
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen 450 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 4 
 aantal kerkgangers 48.215 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 56 
woord- en communiedienst aantal diensten 130 
 aantal kerkgangers 11.230 
woorddienst aantal diensten 10 
 aantal kerkgangers 950 
onbekend aantal 155 
 aantal kerkgangers 27.590 
totaal aantal vieringen en diensten 745 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 4 
 aantal kerkgangers 87.985 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 56 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 55 
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Bisdom Roermond, per 31-12-2004 

1 Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 333   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
225 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 163 = 72,4% 
 reguliere priesters 60 = 26,7% 
 permanente diakens (bezoldigd) 2 = 0,9% 
 pastoraal werk(st)ers - = - 
                   
2 Aantal priesters en permanente diakens 
 
aantal diocesane priesters 314 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  178 = 56,7% 
  emeriti  136 = 43,3% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 263 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 181 = 68,8% 
 reguliere priesters 82 = 31,2% 
    
aantal permanente diakens 65 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 53 = 81,5% 
 emeriti 12 = 18,5% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 53 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  6 = 11,3% 
 onbezoldigd  47 = 88,7% 
 
3 Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers   geen 
 
4 Priester- en laïcale religieuzen, woonachtig in het bisdom 
 
aantal zusters (inclusief 145 monialen)  1.409 
aantal broeders/fraters (inclusief 24 monniken)  237 
aantal priester-religieuzen (inclusief 18 monniken) 350 
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5 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
 
aantal vrijwilligers 42.900 
aantal koorleden 17.000 
aantal functies 58.800 

 
6 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken  
 
aantal inwoners 1.135.962 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 830.389 = 73,1% 
 
7 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2004 
 
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 6.955 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 115 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 35 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 8.580 
aantal toegediende vormsels 7.390 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.365 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 65 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  7.715 
waarna: beaarding 4.580 
 crematie 3.135 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 77.785 
 waarvan kerkbezoek in allochtone gemeenschappen 670 
kerkbezoekpercentage 7,8% 
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8 Kerkgangers per type viering of dienst 
 
eucharistieviering  aantal vieringen 530 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 5 
 aantal kerkgangers 49.470 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 670 
woord- en communiedienst aantal diensten 25 
 aantal kerkgangers 1.490 
woorddienst aantal diensten 5 
 aantal kerkgangers 20 
onbekend aantal  160 
 aantal kerkgangers 26.805 
totaal aantal vieringen en diensten 720 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 5 
 aantal kerkgangers 77.785 
  waarvan in allochtone gemeenschappen 670 
 
9 Geschat aantal parochies met minstens één SCC 
 
aantal parochies 66 

 


