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Toelichting 
 
De statistische gegevens over het jaar 2005 van het Rooms-Katholiek Kerkge-
nootschap in Nederland worden in dit memorandum gepresenteerd. De presenta-
tie van de gegevens betreft een overzicht 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 decem-
ber 2005 of geven een beeld over het jaar 2005. De meeste gegevens zijn geba-
seerd op eigen opgave door parochies en bisdommen. Deze gegevens zijn 

verzameld, bewerkt en zoveel als mogelijk gecontroleerd door het KASKI te 

Nijmegen. Dit jaar hebben de parochies voor het eerst hun gegevens digitaal aan 

het KASKI doorgegeven. De respons vanuit de parochies bedroeg 82,6%.  

Het aantal parochianen is gebaseerd op het bestand van het R.K. Bureau voor de 

Ledenadministratie te Zeist, waar nodig aangevuld door cijfers van het KASKI. 

Voorts zijn enkele voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
te Voorburg opgenomen. 
 
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 
hoger dan alleen de betaalde pastorale krachten. Met name is het belangrijk om 
op te merken dat emeriti priesters of diakens zich nog kunnen inzetten in de 
parochies. Onder emeriti worden verstaan de priesters en diakens die van de 
bisschop ontslag hebben gekregen uit de normale ambtsbediening. Dit is overwe-
gend, maar niet altijd met het 65e levensjaar. Ook onbezoldigde diakens tellen 
niet mee in de cijfers over de personele formatie in de basiszielzorg.  
 
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 onderscheid 
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. Uiteraard zijn 
bij het totaal van de in de bisdommen werkzame priesters ook de reguliere pries-
ters meegeteld. 
Bij de permanente diakens is eveneens een soortgelijk onderscheid gemaakt tussen 
de actieve diocesane diakens (d.w.z. de niet-emeriti) en de in een bisdom werk-
zame diakens. In sommige bisdommen werken diakens van elders, terwijl de 
eigen diakens ook elders kunnen werken.  
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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.  
 
Vrijwilligers, koorleden en functies 
Het totaal aantal vrijwilligers is inclusief koorleden. Daarnaast wordt het aantal 
koorleden apart vermeld. Een vrijwilliger kan uiteraard meer dan één taak of 
functie verrichten, bijvoorbeeld bestuurslid en lector, of lid van de parochieblad-
groep en koorlid. Daarom wordt ook een opgave verstrekt van het totaal aantal 
functies die alle vrijwilligers tezamen vervullen.  
 
Katholieken 
Onder katholieken wordt in deze kerncijfers verstaan het aantal geregistreerden 
bij het R.K. Bureau voor de Ledenadministratie. Circa 145 parochies waren per 
31 december 2005 niet of nog niet volledig aangesloten bij het R.K. Bureau. Bij 
deze parochies is veelal de eigen opgave van het aantal parochianen gebruikt.  
 
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 participatiecijfers geschat op basis van 
bisdom, stedelijkheid en parochiegrootte. 
 
Kerkgangers per type viering of dienst 
Aan de parochies is – naast de vraag naar het aantal kerkgangers - de vraag opge-
nomen naar het type viering of dienst. Hierbij is het volgende onderscheid ge-
maakt: eucharistieviering, woord- en communiedienst, en woorddienst. Het 
kerkbezoekpercentage is berekend op het aantal parochianen van 7 jaar en ouder. 
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Algemeen overzicht R.-K. Kerkgenootschap in Nederland,  
per 31-12-2005 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
 
aantal zielzorgeenheden 1.442   
    
aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens en 
pastoraal werk(st)ers 

 
1.198 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 532 = 44,4% 
 reguliere priesters 228 = 19,0% 
 permanente diakens (bezoldigd) 78 = 6,5% 
 pastoraal werk(st)ers 360 = 30,1% 
 
 
Aantal priesters en permanente diakens 
    
aantal diocesane priesters 1.318 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  645 = 48,9% 
  emeriti  673 = 51,1% 
    
aantal priesters werkzaam in de bisdommen 973 = 100,0% 
waarvan: seculiere1 priesters 647 = 66,5% 
 reguliere priesters 326 = 33,5% 
    
aantal permanente diakens 315 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 248 = 78,7% 
 emeriti 67 = 21,3% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in de bisdommen2 241 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  111 = 46,1% 
 onbezoldigd  130 = 53,9% 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers    
    
aantal pastoraal werk(st)ers 780 = 100,0% 
waarvan:  pastoraal werkers   428 = 54,9% 
waarvan:  pastoraal werksters 352 = 45,1% 

                                                  
1 Ter verduidelijking: in een bisdom werken niet alleen actieve diocesane priesters 

(seculieren), maar ook reguliere priesters 
2 Exclusief 7 actieve permanente diakens waarvan 1 geen functie en 6 buiten bisdom 

Haarlem werkzaam 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  
  
totaal aantal vrijwilligers 257.900 
aantal koorleden 99.300 
aantal functies 382.500 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland 
    
aantal inwoners 16.335.509 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 4.406.000 = 27,0% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005 
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 31.820 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 1.180 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 580 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 37.905 
aantal toegediende vormsels 27.175 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 6.095 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 735 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  34.285 
waarna: beaarding 21.735 
 crematie 12.550 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 343.860 
kerkbezoekpercentage 8,1% 

 
Kerkgangers en type vieringen of diensten 
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 2.060 254.685 
woord- en communiedienst 555 52.550 
woorddienst 55 4.795 
onbekend 275 31.830 
   
totaal 2.945 343.860 
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Bisdom Groningen, per 31-12-2005 
 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
    
aantal zielzorgeenheden 84   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde       
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
55 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 17 = 30,9% 
 reguliere priesters 7 = 12,7% 
 permanente diakens (bezoldigd) 2 = 3,6% 
 pastoraal werk(st)ers 29 = 52,7% 
 
Aantal priesters en permanente diakens 
    
aantal diocesane priesters 31 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  17 = 54,8% 
  emeriti  14 = 45,2% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 26 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 19 = 73,1% 
 reguliere priesters 7 = 26,9% 
    
aantal permanente diakens 3 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 3 = 100,0% 
 emeriti - = - 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 3 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  3 = 100,0% 
 onbezoldigd  - = - 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
     
aantal pastoraal werk(st)ers 43 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  20 = 46,5% 
 pastoraal werksters 23 = 53,5% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 
  
totaal aantal vrijwilligers 11.400 
aantal koorleden 4.100 
aantal functies 16.900 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 
    
aantal inwoners 1.780.171 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 110.000 = 6,2% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005  
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 705 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 65 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 45 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 900 
aantal toegediende vormsels 680 
 
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 

 
175 

 
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 

 
60 

  
aantal kerkelijke uitvaarten  885 
waarna: beaarding 585 
 crematie 300 
 
gemiddeld weekendkerkbezoek 

 
12.435 

kerkbezoekpercentage 11,7% 
 
Kerkgangers en type vieringen of diensten 
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 60 7.040 
woord- en communiedienst 50 4.125 
woorddienst 5 280 
onbekend 15 990 
   
totaal 130 12.435 
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Aartsbisdom Utrecht, per 31-12-2005 
 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
    
aantal zielzorgeenheden 314   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
247 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 80 = 32,4% 
 reguliere priesters 33 = 13,4% 
 permanente diakens (bezoldigd) 17 = 6,9% 
 pastoraal werk(st)ers 117 = 47,4% 
 
Aantal priesters en permanente diakens    
    
aantal diocesane priesters 232 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  97 = 41,8% 
  emeriti  135 = 58,2% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 157 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 110 = 70,1% 
 reguliere priesters 47 = 29,9% 
    
aantal permanente diakens 75 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 61 = 81,3% 
 emeriti 14 = 18,7% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 61 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  27 = 44,3% 
 onbezoldigd  34 = 55,7% 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
    
aantal pastoraal werk(st)ers 252 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  140 = 55,6% 
 pastoraal werksters 112 = 44,4% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  
  
totaal aantal vrijwilligers 63.500 
aantal koorleden 23.800 
aantal functies 93.700 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    
    
aantal inwoners 3.922.920 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 774.000 = 19,7% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005  
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 6.125 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 185 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 130 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 7.050 
aantal toegediende vormsels 5.845 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.155 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 165 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  6.415 
waarna: beaarding 4.125 
 crematie 2.290 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 63.850 
kerkbezoekpercentage 8,6% 

 
Kerkgangers en type vieringen of diensten 
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 300 41.155 
woord- en communiedienst 165 17.370 
woorddienst 10 1.000 
onbekend 35 4.325 
   
totaal 510 63.850 
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Bisdom Haarlem, per 31-12-2005 
 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
    
aantal zielzorgeenheden 165   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
138 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 63 = 45,7% 
 reguliere priesters 20 = 14,5% 
 permanente diakens (bezoldigd) 9 = 6,5% 
 pastoraal werk(st)ers 46 = 33,3% 
 
Aantal priesters en permanente diakens    
    
aantal diocesane priesters 181 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  84 = 46,4% 
  emeriti  97 = 53,6% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 121 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 84 = 69,4% 
 reguliere priesters 37 = 30,6% 
    
aantal permanente diakens 34 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 29 = 85,3% 
 emeriti 5 = 14,7% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom3 22 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  12 = 54,5% 
 onbezoldigd  10 = 45,5% 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
    
aantal pastoraal werk(st)ers 109 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  66 = 60,6% 
 pastoraal werksters 43 = 39,4% 
 
 
 

                                                  
3 exclusief 7 actieve permanente diakens waarvan 1 geen functie en 6 buiten bisdom 

Haarlem werkzaam 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  
  
totaal aantal vrijwilligers 34.100 
aantal koorleden 13.600 
aantal functies 51.600 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    
    
aantal inwoners 2.796.276 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 478.000 = 17,1% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005  
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.865 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 245 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 145 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.245 
aantal toegediende vormsels 1.870 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 550 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 170 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  3.800 
waarna: beaarding 2.595 
 crematie 1.205 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 37.160 
kerkbezoekpercentage 8,0% 
  

 
Kerkgangers en type vieringen of diensten 
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 215 23.230 
woord- en communiedienst 105 8.995 
woorddienst 10 765 
onbekend 35 4.170 
   
totaal 365 37.160 
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Bisdom Rotterdam, per 31-12-2005 
 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
    
aantal zielzorgeenheden 151   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
158 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 63 = 39,9% 
 reguliere priesters 31 = 19,6% 
 permanente diakens (bezoldigd) 10 = 6,3% 
 pastoraal werk(st)ers 54 = 34,2% 
 
Aantal priesters en permanente diakens    
    
aantal diocesane priesters 160 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  79 = 49,4% 
  emeriti  81 = 50,6% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 129 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 79 = 61,2% 
 reguliere priesters 50 = 38,8% 
    
aantal permanente diakens 35 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 22 = 62,9% 
 emeriti 13 = 37,1% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 22 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  13 = 59,1% 
 onbezoldigd  9 = 40,9% 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
    
aantal pastoraal werk(st)ers 121 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  60 = 49,6% 
 pastoraal werksters 61 = 50,4% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  
  
totaal aantal vrijwilligers 31.300 
aantal koorleden 11.700 
aantal functies 48.600 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    
    
aantal inwoners 3.546.650 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 537.000 = 15,1% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005  
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.955 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 300 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 140 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.350 
aantal toegediende vormsels 2.295 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 510 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 175 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  3.410 
waarna: beaarding 2.325 
 crematie 1.085 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 40.610 
kerkbezoekpercentage 7,7% 

 
Kerkgangers en type vieringen of diensten 
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 230 30.645 
woord- en communiedienst 65 6.160 
woorddienst 10 1.090 
onbekend 20 2.715 
   
totaal 325 40.610 
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Bisdom Breda, per 31-12-2005 
 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
    
aantal zielzorgeenheden 103   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde           
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
115 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 28 = 24,3% 
 reguliere priesters 10 = 8,7% 
 permanente  diakens (bezoldigd) 9 = 7,8% 
 pastoraal werk(st)ers 68 = 59,1% 
 
Aantal priesters en permanente diakens    
    
aantal diocesane priesters 126 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  52 = 41,3% 
  emeriti  74 = 58,7% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 56 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 39 = 69,6% 
 reguliere priesters 17 = 30,4% 
    
aantal permanente diakens 20 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 16 = 80,0% 
 emeriti 4 = 20,0% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 16 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  15 = 93,8% 
 onbezoldigd  1 = 6,2% 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
    
aantal pastoraal werk(st)ers 133 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  67 = 50,4% 
 pastoraal werksters 66 = 49,6% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  
  
totaal aantal vrijwilligers 22.200 
aantal koorleden 7.500 
aantal functies 33.400 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    
    
aantal inwoners 1.108.323 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 458.000 = 41,3% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005  
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.045 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 70 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 35 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.665 
aantal toegediende vormsels 2.340 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 660 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 40 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  3.605 
waarna: beaarding 2.045 
 crematie 1.560 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 24.920 
kerkbezoekpercentage 5,6% 

 
Kerkgangers en type vieringen of diensten 
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 115 14.730 
woord- en communiedienst 80 8.085 
woorddienst 5 535 
onbekend 20 1.570 
   
totaal 220 24.920 
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Bisdom ’s-Hertogenbosch, per 31-12-2005 
 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
    
aantal zielzorgeenheden 294   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
266 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 120 = 45,1% 
 reguliere priesters 72 = 27,1% 
 permanente diakens (bezoldigd) 29 = 10,9% 
 pastoraal werk(st)ers 45 = 16,9% 
 
Aantal priesters en permanente diakens    
    
aantal diocesane priesters 284 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  141 = 49,6% 
  emeriti  143 = 50,4% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 226 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 135 = 59,7% 
 reguliere priesters 91 = 40,3% 
    
aantal permanente diakens 83 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 69 = 83,1% 
 emeriti 14 = 16,9% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 69 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  35 = 50,7% 
 onbezoldigd  34 = 49,3% 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers  
    
aantal pastoraal werk(st)ers 120 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  74 = 61,7% 
 pastoraal werksters 46 = 38,3% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  
  
totaal aantal vrijwilligers 57.800 
aantal koorleden 23.000 
aantal functies 85.300 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    
    
aantal inwoners 2.049.008 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 1.178.000 = 57,5% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005  
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 9.330 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 175 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 55 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 11.210 
aantal toegediende vormsels 7.060 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.750 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 75 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  8.755 
waarna: beaarding 5.645 
 crematie 3.110 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 87.190 
kerkbezoekpercentage 7,7% 

 
Kerkgangers en type vieringen of diensten 
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 555 70.050 
woord- en communiedienst 75 6.770 
woorddienst 10 970 
onbekend 65 9.400 
   
totaal 705 87.190 
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Bisdom Roermond, per 31-12-2005 
 
 
Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 
    
aantal zielzorgeenheden 331   
    
aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          
permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 
219 

 
= 

 
100,0% 

waarvan: seculiere priesters 161 = 73,5% 
 reguliere priesters 55 = 25,1% 
 permanente diakens (bezoldigd) 2 = 0,9% 
 pastoraal werk(st)ers 1 = 0,5% 
 
Aantal priesters en permanente diakens    
    
aantal diocesane priesters 304 = 100,0% 
waarvan: actieve priesters  175 = 57,6% 
  emeriti  129 = 42,4% 
    
aantal priesters werkzaam in het bisdom 258 = 100,0% 
waarvan: seculiere priesters 181 = 70,2% 
 reguliere priesters 77 = 29,8% 
    
aantal permanente diakens 65 = 100,0% 
waarvan: actieve permanente diakens 48 = 73,8% 
 emeriti 17 = 26,2% 
     
aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 48 = 100,0% 
waarvan: bezoldigd  6 = 12,5% 
 onbezoldigd  42 = 87,5% 
 
Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 
    
aantal pastoraal werk(st)ers 2 = 100,0% 
waarvan: pastoraal werkers  1 = 50,0% 
 pastoraal werksters 1 = 50,0% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  
  
totaal aantal vrijwilligers 37.600 
aantal koorleden 15.600 
aantal functies 53.000 

 
Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    
    
aantal inwoners 1.132.161 = 100,0% 
aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 871.000 = 76,9% 
 
Geregistreerde kerkelijke participatie over 2005  
  
aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 6.795 
aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 140 
aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 30 
aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 8.485 
aantal toegediende vormsels 7.085 
  
aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.295 
  
aantal toetredingen tot de rooms-katholieke kerk 50 
  
aantal kerkelijke uitvaarten  7.415 
waarna: beaarding 4.415 
 crematie 3.000 
  
gemiddeld weekendkerkbezoek 77.695 
kerkbezoekpercentage 9,2% 

 
Kerkgangers en type vieringen of diensten  
   
 aantal kerkgangers 
   
eucharistieviering 585 67.835 
woord- en communiedienst 15 1.045 
woorddienst 5 155 
onbekend 85 8.660 
   
totaal 690 77.695 

 
 


