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 Toelichting 

De statistische gegevens over het jaar 2008 van het Rooms-Katholiek Kerkge-

nootschap in Nederland worden in dit rapport gepresenteerd. De presentatie 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 2008 of geven een beeld over het jaar 2008. 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. De 

respons vanuit de parochies bedroeg 78 procent.  

 

Pastorale formatie in de parochies 

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.  

 

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.  
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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. De aantallen worden afgerond weergegeven. 

 

Rooms-katholieken 

Onder rooms-katholieken wordt in deze kerncijfers verstaan het aantal geregi-

streerden bij het R.-K. Bureau voor de Ledenadministratie. Circa 140 parochies 

waren per 31 december 2008 niet of nog niet volledig aangesloten bij het R.-K. 

Bureau. Bij deze parochies is de eigen opgave van het aantal rooms-katholieken 

gebruikt.  

 

Kerkelijke participatie 

De cijfers over de sacramenten en kerkelijke rites de passage in 2008 zijn opgege-

ven door de parochies. De aantallen worden afgerond weergegeven. Indien een 

parochie geen cijfers over 2008 heeft doorgegeven, zijn de aantallen uit voor-

gaande 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  

(3 procent van de parochies), zijn de participatiecijfers geschat door binnen het 

bisdom te kijken naar parochies met ongeveer evenveel rooms-katholieken en 

dezelfde stedelijkheid. 

 

Kerkgangers en vieringen of diensten 

In twee weekenden zijn de bezoekers van de vieringen en diensten in de door de 

parochies bediende kerken en kerkgelegenheden geteld. Hierbij is onderscheid 

naar type viering of dienst (eucharistieviering, woord- en communiedienst of 

woorddienst) en de dag waarop de viering of dienst werd gehouden (zaterdag of 

zondag). Het gemiddelde van beide weekenden vormt het weekendkerkbezoek 

voor het jaar 2008.  

Het kerkbezoekpercentage is het totaal aantal kerkgangers als deel van het totaal 

aantal rooms-katholieken.  

 

Allochtone gemeenschappen 

Naast de territoriale parochies is dit jaar ook aan 34 (door de bisdommen aange-

leverde) allochtone gemeenschappen gevraagd hun statistische gegevens door te 

geven. Vijftien van deze gemeenschappen hebben dit gedaan: twee in het aarts-

bisdom, drie in het bisdom Haarlem-Amsterdam en tien in het bisdom Rotter-

dam. De gegevens over de vrijwilligers, kerkelijke participatie en kerkgang van 

deze vijftien gemeenschappen zijn opgenomen in de kerncijfers. Omdat van de 

negentien niet-responderende allochtone gemeenschappen verder niets bekend is 

(zo zijn er bijvoorbeeld geen gegevens uit eerdere jaren), kunnen de gegevens niet 

worden geschat en dus ook niet in de kerncijfers worden opgenomen. 
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Het aantal rooms-katholieken van de alle allochtone gemeenschappen staat voor 

een groot deel geregistreerd bij het R.-K. Bureau voor de Ledenadministratie en 

wordt hierdoor automatisch opgenomen in de kerncijfers. 
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Algemeen overzicht R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, per 31-12-2008 

Aantal parochies en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

 

aantal parochies (incl. 34 allochtone gemeenschappen) 1.436   

    

aantal hierin werkzame priesters, permanente diakens en 

pastoraal werk(st)ers 

 

1.112 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 481 = 43,3% 

 reguliere priesters 195 =  17,5% 

 permanente diakens (bezoldigd) 78 =  7,0% 

 pastoraal werk(st)ers 358 =  32,2% 

 

 

Aantal priesters en permanente diakens 

    

aantal diocesane priesters 1.195  = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  586 =  49,0% 

  emeriti  609  =  51,0% 

    

aantal priesters werkzaam in de bisdommen1 913 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 624 =   68,3% 

 reguliere priesters 289 =  31,7% 

    

aantal permanente diakens 340 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 244 =   71,8% 

 emeriti 96 =  28,2% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in de bisdommen 235 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  111 = 47,2% 

 onbezoldigd  124 = 52,8% 

 

Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers    

    

aantal pastoraal werk(st)ers 767 = 100,0% 

waarvan:  pastoraal werkers   405 = 52,8% 

waarvan:  pastoraal werksters 362 = 47,2% 

  

                                                   
1  Ter verduidelijking: in een bisdom werken niet alleen actieve diocesane priesters (seculieren), 

maar ook reguliere priesters. 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 

  

totaal aantal vrijwilligers 241.400 

aantal koorleden 93.700 

aantal functies 313.700 

 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland 

    

aantal inwoners 16.486.587 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 4.267.000 = 25,9% 

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008 

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 26.690 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 1.190 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 35.400 

aantal toegediende vormsels 24.230 

  

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 740 

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

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 4.990 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  30.910 

waarna: beaarding 19.110 

 crematie 11.800 

 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   302.100 

kerkbezoekpercentage  7,1% 

aantal vieringen of diensten  2.725 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 1.900 223.920 

woord- en communiedienst 535 48.230 

woorddienst 71 5.580 

onbekend 219 24.370 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 1.140 109.530 

kerkdiensten op zondag 1.585 192.570 
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1 Aantal parochies en omvang van de hierin werkzame pastorale 

formatie  

Per 31-12-2008 waren er in Nederland 1.402 territoriale parochies en 34 alloch-

tone gemeenschappen. 

In deze parochies en gemeenschappen waren 1.112 personen met een fulltime of 

parttime aanstelling werkzaam in het pastoraat. Onder hen zijn 481 (43 procent) 

seculiere priesters, 195 (18 procent) reguliere priesters, 78 (7 procent) bezoldigde 

permanente diakens en 358 (32 procent) 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 Ontwikkeling pastorale formatie parochies 2004-2008 

          

 seculieren regulieren 

permanente 

diakens 

pastoraal 

werk(st)ers totaal 

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

          

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

2005 532 44,4 228 19,0 78 6,5 360 30,1 1.198 

2006 527 45,0 214 18,3 74 6,3 355 30,3 1.170 

2007 496 43,9 202 17,9 77 6,8 354 31,4 1.129 

2008 481 43,3 195 17,5 78 7,0 358 32,2 1.112 

  

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

in 2008 verder afgenomen tot 481 seculiere en 195 reguliere priesters.  

Het aantal permanente diakens en pastoraal werk(st)ers in het parochiepastoraat 

is de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel; in 2008 zijn er 78 permanente diakens en 

358 pastoraal werk(st)ers. 

Door deze ontwikkelingen daalt het aandeel priesters in de parochies en stijgt het 

aandeel permanente diakens en pastoraal werk(st)ers. De omvang van de totale 

pastorale beroepsgroep in het parochiepastoraat is in 2008 verder gekrompen tot 

1.112 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 2008 de volgende muta-

ties voorgedaan: 

aantal diocesane priesters per 31-12-2007  1.2232 

vermeerderd door: wijding + 12 

 incardinatie  + 2 

verminderd door: overlijden - 40 

 excardinaties - 1 

 ambtsneerlegging - 1 

aantal diocesane priesters per 31-12-2008 1.195 

 

In 2008 werden twaalf nieuwe priesters gewijd. Het bisdom Haarlem-Amsterdam 

telde vier priesterwijdingen, de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Roermond 

en het aartsbisdom Utrecht elk twee en de bisdommen Rotterdam en  

’s-Hertogenbosch elk één. In het bisdom Breda werd geen priester gewijd. In 

2007 werden er vier nieuwe priesters gewijd en in 2006 elf nieuwe priesters. 

 

Het totale aantal diocesane priesters bedroeg eind 2008 1.195. Van deze priesters 

waren er 586 ofwel 49 procent in actieve dienst, en 609 ofwel 51 procent met 

emeritaat.  

 

De daling van het aantal diocesane priesters heeft zich in 2008 voortgezet. Het 

aandeel actieve diocesane priesters ligt steeds rond de 49 procent. 

 

tabel 2.1 Ontwikkeling aantal diocesane priesters 2004-2008 

     

jaar totaal actief emeriti % actief 

     

2004 1.356 673 683 49,6 

2005 1.318 645 673 48,9 

2006 1.269 625 644 49,3 

2007 *1.223 592 624 48,7 

2008 1.195 586 609 49,0 

* Administratieve correctie ten aanzien van Kerncijfers 2007. 

 

 

                                                   
2  Administratieve correctie ten aanzien van Kerncijfers 2007. 
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2.2 Priesters werkzaam in de bisdommen 

Eind 2008 waren er in totaal 913 priesters werkzaam ten behoeve van de zeven 

bisdommen in Nederland. Hiervan behoorden er 624 tot de diocesane clerus 

(seculieren) en waren er 289 lid van een religieuze orde of congregatie (regulie-

ren), respectievelijk 68 procent en 32 procent. 

 

De daling van het aantal priesters is tussen 2007 en 2008 minder groot (1 pro-

cent) dan in de jaren ervoor (2-3 procent per jaar). Het aandeel seculieren neemt 

licht toe van 66 procent in 2004 tot 68 procent in 2008. 

 

tabel 2.2 Ontwikkeling aantal priesters werkzaam in de bisdommen 2004-2008 

       

 aantal  jaarlijkse             waarvan seculier                  waarvan regulier 

jaar werkzame priesters ontwikkeling absoluut in % absoluut in % 

       

2004 1.013  668 65,9 345 34,1 

2005 973 -40 647 66,5 326 33,5 

2006 948 -25 644 67,9 304 32,1 

2007 *921 -34 616 67,4 298 32,6 

2008 913 -1 624 68,3 289 31,7 

* Administratieve correctie ten aanzien van Kerncijfers 2007. 

 

 

2.3 Permanente diakens 

In het bestand van de permanente diakens hebben zich in de loop van 2008 de 

volgende mutaties voorgedaan: 

 

aantal permanente diakens per 31-12-2007  333 

vermeerderd door: wijding + 11 

 incardinaties  0 

verminderd door: overlijden - 4 

 excardinaties - 0 

 priesterwijding - 0 

 ambtsneerlegging - 0 

aantal permanente diakens per 31-12-2008 340 

 

In 2008 werden er elf permanente diakens gewijd: in het aartsbisdom Utrecht en 

het bisdom Roermond elk drie, in de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Rotterdam 

elk twee en in het bisdom Breda één. In de bisdommen Groningen-Leeuwarden 

en Haarlem-Amsterdam zijn in 2008 geen diakens gewijd. 
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Tot de clerus van de Nederlandse bisdommen behoorden eind 2008  

340 permanente diakens. Van hen waren er 244 in actieve dienst (72 procent) en 

96 met emeritaat (28 procent).  

 

Het aantal permanente diakens is de afgelopen jaren met 2 tot 3 procent per jaar 

gestegen. Het aandeel permanente diakens met emeritaat is in 2008 iets hoger 

dan in de voorgaande jaren. 

 

tabel 2.3 Ontwikkeling aantal permanente diakens 2004-2008 

     

jaar totaal actief emeriti % actief 

     

2004 306 252 54 82,4 

2005 315 248 67 78,7 

2006 322 243 79 75,4 

2007 333 254 79 76,3 

2008 340 244 96 71,8 

 

 

2.4 Permanente diakens werkzaam in de bisdommen 

Eind 2008 zijn er 235 permanente diakens werkzaam in de bisdommen. Het 

aantal actieve permanente diakens is de laatste jaren licht aan het dalen; dit geldt 

vooral voor de onbezoldigde diakens. Het percentage bezoldigde diakens ligt 

vanaf 2006 op 47 procent.   

 

tabel 2.4 Ontwikkeling aantal permanente diakens werkzaam in de bisdommen 2004-2008 

       

 aantal actieve jaarlijkse               bezoldigd                onbezoldigd 

jaar permanente diakens ontwikkeling absoluut in % absoluut in % 

       

2004 252  112 44,4 140 55,6 

2005 241 -11 111 46,1 130 53,9 

2006 240 -1 113 47,1 127 52,9 

2007 237 -3 112 47,3 125 52,7 

2008 235 -2 111 47,2 124 52,8 
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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 2008 de 

volgende mutaties voorgedaan: 

 

aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-2007  775 

vermeerderd door: benoeming uit opleiding  + 13 

 benoeming van elders + 15 

verminderd door: pensionering - 13 

 overlijden - 1 

 functieneerlegging of vertrek naar een ander bisdom - 21 

 diaken gewijd - 1 

aantal pastoraal werk(st)ers per 31-12-2008 767 

 

In totaal werden er in het jaar 2008 28 pastoraal werk(st)ers door de bisschop 

benoemd, 13 vanuit de opleiding en 15 van elders. In de bisdommen Haarlem-

Amsterdam en ’s-Hertogenbosch werden elk acht pastoraal werk(st)ers benoemd, 

in het aartsbisdom Utrecht zeven, in het bisdom Rotterdam drie en in de bis-

dommen Groningen-Leeuwarden en Breda elk één. In het bisdom Roermond zijn 

in 2008 geen pastoraal werk(st)ers benoemd. 

 

Eind 2008 waren er 767 door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers in de 

bisdommen werkzaam.  

Het aantal is de afgelopen jaren licht gedaald. Het percentage vrouwen blijft 

stijgen, inmiddels tot bijna de helft. 

 

tabel 3.1 Ontwikkeling aantal pastoraal werk(st)ers 2004-2008 

     

 aantal  jaarlijkse                         waarvan vrouwen 

jaar pastoraal werk(st)ers ontwikkeling absoluut in % 

     

2004 797  351 44,0 

2005 780 - 17 352 45,1 

2006 775 - 5 359 46,3 

2007 775 0 365 47,1 

2008 767 -8 362 47,2 
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4 Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 

Per 31 december 2008 waren er ruim 241.000 vrijwilligers in de parochies werk-

zaam; dit is bijna 6 procent van alle rooms-katholieken. Het aantal vrijwilligers is 

tussen 2004 en 2008 met ruim 12 procent gedaald. 

Een vrijwilliger vervult in 2008 ongeveer 1,3 functie. In 2004 en 2005 was dit 

nog 1,5 functie per vrijwilliger. 

 

tabel 4.1 Ontwikkeling aantal vrijwilligers en gemiddeld aantal functies 2004-2008 

 

jaar 

aantal 

vrijwilligers 

(incl. koorleden) 

% van 

 alle katholieken 

gemiddeld 

 aantal functies 

  per vrijwilliger 

 

2004 274.600 5,9 1,5 

2005 257.900 5,9 1,5 

2006 254.100 5,8 1,3 

2007 249.000 5,8 1,4 

2008 241.400 5,7 1,3 

 

In 2008 zijn er bijna 94.000 koorleden; dit is 39% van de vrijwilligers. Het aantal 

koorleden is tussen 2004 en 2008 met ruim elf procent gedaald. 58.600 koorle-

den (bijna een kwart van alle vrijwilligers) vervullen geen andere functies of taken 

als vrijwilliger binnen de parochie. 

 

tabel 4.2 Ontwikkeling aantal koorleden 2004-2008 

 

jaar 

 

aantal koorleden 

% koorleden 

 van alle vrijwilligers 

2004 105.800 38,5 

2005 99.300 38,5 

2006 99.500 39,2 

2007 95.600 38,4 

2008 93.700 38,8 
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5 Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken in Nederland 

5.1 Algemeen 

Op 31 december 2008 telde Nederland bijna 16.487.000 inwoners. Dat zijn ruim 

81.000 personen (0,5 procent) meer dan op 31 december van het jaar ervoor. 

De loop van de bevolking in 2008 zag er als volgt uit: 

 

Bevolking op 31-12-2007   16.405.399 

    

Levendgeborenen in 2008 + 184.669  

Overledenen in 2008 - 134.996  

Immigranten in 2008 + 142.669  

Emigranten in 2008 - 89.219  

Administratieve en overige correcties - 21.935  

     

Bevolking op 31-12-2008   16.486.587 

 

 

5.2 De rooms-katholieken 

Vanaf 2005 daalt het aantal rooms-katholieken jaarlijks met ongeveer 1 procent 

tot 4.267.000 eind 2008.  

 

tabel 5.1  Ontwikkeling aantal rooms-katholieken 2004-2008 

   

jaar aantal % van de bevolking 

 

2004 4.622.000 28,4 

2005 4.406.000 27,0 

2006 4.352.000 26,6 

2007 4.311.000 26,3 

2008 4.267.000 25,9 

 

Het aandeel rooms-katholieken op de totale bevolking bedroeg eind 2008  

26 procent. Hoge concentraties katholieken vindt men in de provincies Limburg 

en Noord-Brabant (zie figuur 5.1) en ook in Zuidoost Gelderland (rondom 

Arnhem-Nijmegen en in de Achterhoek), in Twente (vooral in de gemeenten 

Tubbergen en Dinkelland), in Edam-Volendam en in de Kop van Noord-Holland 

(vooral in de gemeenten Wervershoof en Opmeer), rondom Leiden en in 

Zeeuws-Vlaanderen (vooral in de gemeente Hulst). 
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figuur 5.1  Aantal katholieken als deel van het aantal inwoners, per gemeente (2008)* 

0-10%   (145)

10-25%   (114)

25-50%   (63)

50-75%   (76)

75-100%   (45)

 

* In de legenda staat tussen haakjes het aantal gemeenten dat tot de categorie wordt gerekend. 
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6 Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008 

6.1 Doopsels 

De afgelopen jaren daalde het aantal doopsels bij kinderen tot 7 jaar met 5 tot 7 

procent per jaar tot bijna 27.000 in 2008. Het aantal geboortes is tussen 2007 en 

2008, in tegenstelling tot de jaren ervoor, gestegen waardoor het aantal doopsels 

als deel van het aantal geboortes in 2008 is gedaald tot ruim 14 procent (dit 

percentage was in 2004 nog ruim 17 procent). 

Het aantal doopsels aan kinderen tussen de 7 en 17 jaar fluctueert de afgelopen 

jaren rond de 1.100 (met uitzondering van 2007). 
 

tabel 6.1 Ontwikkeling aantal doopsels 2004-2008 

 

jaar 

aantal doopsels 

van 0-6 jaar 

aantal 

 geboortes 

in % van het 

aantal geboortes 

aantal doopsels 

van 7-17 jaar 

 

2004 33.535 

 

194.007 17,3 1.045 

2005 31.820 187.910 16,9 1.180 

2006 29.585 185.057 16,0 1.120 

2007 28.200 181.336 15,6 990 

2008 26.690 184.669 14,4 1.190 

 

 

6.2 Eerste communies en vormsels 

In 2008 hebben ruim 35.000 personen de eerste communie en ruim 24.000 

personen het vormsel ontvangen.  

Zowel het aantal eerste communies als vormsels is tussen 2007 en 2008 sneller 

gedaald (respectievelijk met bijna 4 en met 5 procent) dan de jaren ervoor (toen 

het aantal eerste communies jaarlijks met 1 tot 2 procent daalde en het aantal 

vormsels met 2 tot 4 procent). 
 

tabel 6.2 Ontwikkeling aantal eerste communies en vormsels 2004-2008 

     

 aantal eerste % van het  aantal  % van het 

jaar communies doopcohort* vormsels doopcohort* 

     

2004 38.535 85,8 27.600 54,4 

2005 37.905 86,7 27.175 54,1 

2006 37.665 87,2 26.105 54,2 

2007 36.800 86,4 25.500 54,9 

2008 35.400 83,5 24.230 53,9 

* 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. 
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De meeste eerste communies worden toegediend wanneer kinderen acht jaar zijn 

en de meeste vormsels wanneer ze twaalf jaar zijn. In het jaar 2000 werden er 

ruim 42.000 kinderen gedoopt van wie er ruim 35.000 (83,5 procent) in 2008 

hun eerste communie deden. In 1996 werden er bijna 45.000 kinderen gedoopt 

van wie er ruim 24.000 in 2008 (54 procent) het vormsel ontvingen. In 2008 zijn 

beide percentages van het doopcohort aanzienlijk gedaald ten opzichte van voor-

gaande jaren. 

 

 

6.3 Toetredingen 

In 2008 zijn er 740 personen tot de Rooms-Katholieke Kerk toegetreden. Aan 

590 (80 procent) van hen is het doopsel toegediend, de overige 150 toegetrede-

nen waren reeds eerder gedoopt. In 2007 waren er 730 personen tot de Rooms-

Katholieke Kerk toegetreden, van wie er 560 (77 procent) de doop kregen toege-

diend.  

 

 

6.4 Huwelijken 

In 2008 zijn in de Rooms-Katholieke Kerk bijna 5.000 huwelijken gesloten, een 

daling van bijna 500 (9 procent) ten opzichte van 20073. Door deze daling, en 

ook door een stijging van het totaal aantal huwelijken in Nederland tussen 2007 

en 2008 (van 71.000 tot 74.000), is het aandeel rooms-katholieke huwelijken 

gedaald tot minder dan 7 procent in 2008. 

Het aandeel gemengde rooms-katholieke huwelijken (tussen een rooms-katholiek 

en een niet-rooms-katholiek) schommelt de afgelopen jaren tussen de 17 en 19 

procent. 

 

tabel 6.3 Ontwikkeling aantal r.-k. huwelijken 2004-2008 

      

jaar 

in de  r.-k. kerk 

gesloten huwelijken 

totaal aantal 

huwelijken 

% van alle 

huwelijken 

waarvan 

katholiek (in %) 

waarvan 

gemengd (in %) 

      

2004 6.800 72.231 9,4 81,8 18,2 

2005 6.600 71.113 9,3 82,4 17,6 

2006 6.455 71.157 9,1 80,6 19,4 

2007 5.470 71.114 7,7 83,2 16,8 

2008 4.990 74.354 6,7 81,6 18,4 

                                                   
3  Ook tussen 2006 en 2007 daalde het aantal rooms-katholieke huwelijken snel (-15 procent) 

maar deze daling kwam mede tot stand door een striktere vraagstelling vanaf 2007. 
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6.5 Uitvaarten 

In 2008 hebben bijna 31.000 personen een rooms-katholieke uitvaart gekregen, 

waarna er ruim 19.000 (62 procent) zijn begraven en bijna 12.000 (38 procent) 

zijn gecremeerd. Het aantal rooms-katholieke uitvaarten daalt de afgelopen jaren 

met 3 tot 4 procent per jaar. Door deze daling, in combinatie met een stijging van 

het totaal aantal overledenen in Nederland tussen 2007 en 2008 (van 133.000 

naar 135.000), is het aandeel rooms-katholieke uitvaarten gedaald tot 23 procent 

in 2008. 

 

tabel 6.4 Ontwikkeling aantal r.-k. kerkelijke uitvaarten 2004-2008 

      

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

jaar uitvaarten overledenen van alle overledenen beaarding (in %) crematie (in %) 

      

2004 35.570 136.553 26,0 63,4 36,6 

2005 34.285 136.402 25,1 63,4 36,6 

2006 33.435 135.372 24,7 63,1 36,9 

2007 32.000 133.022 24,1 61,7 38,3 

2008 30.910 134.996 22,9 61,8 38,2 

 

 

 

6.6 Kerkbezoek in het weekend 

In 2008 bezochten ruim 302.000 rooms-katholieken in het weekend een kerkelij-

ke viering of dienst. Het aantal kerkgangers daalt de afgelopen jaren met onge-

veer 3 tot 4 procent per jaar. Deze daling is sneller dan de daling van het aantal 

rooms-katholieken (zie tabel 5.1) waardoor het kerkbezoekpercentage daalt tot 

ruim 7 procent in 2008. 
 

tabel 6.5 Ontwikkeling aantal kerkgangers 2004-2008 

    aantal kerkgangers 

 aantal jaarlijkse  % van  vieringen en per viering 

jaar kerkgangers ontwikkeling alle katholieken diensten of dienst 

      

2004 348.800  7,5 3.115 112 

2005 343.860 - 4.940 7,8 2.945 117 

2006 322.140 - 21.720 7,4 2.885 112 

2007 310.000 - 12.140 7,2 2.800 111 

2008 *302.100 -7.900 7,1 2.725 111 

* Inclusief bijna 5.000 kerkgangers in allochtone gemeenschappen.  

 

De kerkgangcijfers betreffen het feitelijk aantal kerkbezoeken, en niet het aantal 

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

het fenomeen van een kerkgang van één keer per twee weken of maand, is het 

aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand) naar schatting op 
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basis van recent survey-onderzoek4 circa 55 procent hoger dan het aantal kerkbe-

zoeken. Dit betekent dat het aantal regelmatige kerkgangers naar schatting 

468.000 bedraagt.  

 

Per weekend werden er in 2008 ruim 2.700 vieringen en diensten gehouden. Dit 

komt neer op gemiddeld 111 kerkgangers per viering of dienst. Het aantal vierin-

gen en diensten is tussen 2004 en 2008 met bijna13 procent gedaald. 

 

Naar schatting (het type viering of dienst is niet altijd bekend) is ongeveer drie-

kwart van de vieringen en diensten een eucharistieviering en ruim een vijfde een 

woord- en communiedienst. Woorddiensten vormen slechts een klein deel (onge-

veer 5 procent). De verdeling naar type viering is de afgelopen jaren redelijk 

stabiel. Bijna 60 procent van de vieringen en diensten in 2008 (en ook de jaren 

daarvoor) werd op zondag gehouden. 

 

tabel 6.6  Ontwikkeling verdeling vieringen naar type en dag 2005-2008* (in %) 

 naar type: naar dag: 

 

 eucharistie 

woord en 

communie woord onbekend zaterdag zondag 

 

2005 70 19 2 9 - - 

2006 69 19 2 10 43 57 

2007 68 19 2 10 43 57 

2008 70 20 2 8 42 58 

* In 2004 werd het onderscheid naar type nog niet door alle parochies gemaakt; het onderscheid naar 

dag wordt pas vanaf 2006 gemaakt. 

 

Naar een eucharistieviering gingen in 2008 gemiddeld 118 kerkgangers; naar een 

woord- en communiedienst 90 en naar een woorddienst 79 kerkgangers. De 

zondag dag trekt per viering of dienst meer kerkgangers (121) dan de zaterdag 

(96) en dit verschil is de afgelopen jaren groter geworden. 

 

tabel 6.7  Ontwikkeling kerkgangers per viering/dienst naar type en dag 2005-2008* 

 naar type: naar dag: 

 

 eucharistie 

woord en 

communie woord zaterdag zondag 

 

2005 124 95 87 - - 

2006 120 90 62 104 117 

2007 116 92 89 98 120 

2008 118 90 79 96 121 

* In 2004 werd het onderscheid naar type nog niet door alle parochies gemaakt; het onderscheid naar 

dag wordt pas vanaf 2006 gemaakt. 

                                                   
4 SOCON (Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland) 2005. 
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Bijlage: Kerncijfers per bisdom 
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Bisdom Groningen-Leeuwarden 

 

Aantal parochies en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

    

aantal parochies 83   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde       

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

51 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 17 = 33,3% 

 reguliere priesters 5 =  9,8% 

 permanente diakens (bezoldigd) 2 =  3,9% 

 pastoraal werk(st)ers 27 =  52,9% 

 

Aantal priesters en permanente diakens 

    

aantal diocesane priesters 38 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  26 =  68,4% 

  emeriti  12 =  31,6% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 31 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 26 =   83,9% 

 reguliere priesters 5 =  16,1% 

    

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 39 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  17 = 43,6% 

 pastoraal werksters 22 = 56,4% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 

  

totaal aantal vrijwilligers 11.400 

aantal koorleden 4.100 

aantal functies 14.500 

 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken 

    

aantal inwoners 1.789.000 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 109.000 = 6,1%  

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008  

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 620 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 50 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 860 

aantal toegediende vormsels 700 

 

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 

 

50 

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

 

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 

 

140 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  810 

waarna: beaarding 530 

 crematie 280 

 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   10.700 

kerkbezoekpercentage  9,8% 

aantal vieringen of diensten  120 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 60 6.080 

woord- en communiedienst 50 3.880 

woorddienst 3 160 

onbekend 7 580 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 50 3.580 

kerkdiensten op zondag 70 7.120 
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Aartsbisdom Utrecht 

 

Aantal zielzorgeenheden en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

    

aantal parochies (incl. 2 allochtone gemeenschappen) 306   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

228 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 70 = 30,7% 

 reguliere priesters 16 =  7,0% 

 permanente diakens (bezoldigd) 16 =  7,0% 

 pastoraal werk(st)ers 126 =  55,3% 

 

Aantal priesters en permanente diakens    

    

aantal diocesane priesters 204 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  75 =  36,8% 

  emeriti  129 =  63,2% 

    

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

waarvan: seculiere priesters 92 =   76,7% 

 reguliere priesters 28 =  23,3% 

    

aantal permanente diakens 83 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 61 =   73,5% 

 emeriti 22 =  26,5% 

     

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 256 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  135 = 52,7% 

 pastoraal werksters 121 = 47,3% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  

  

totaal aantal vrijwilligers 59.700 

aantal koorleden 22.600 

aantal functies 77.500 

 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    

    

aantal inwoners 3.979.00 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 757.000 = 19,0%  

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008  

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 4.880 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 220 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 6.800 

aantal toegediende vormsels 4.590 

  

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 160 

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

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 890 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  5.730 

waarna: beaarding 3.540 

 crematie 2.190 

 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   55.400 

kerkbezoekpercentage  7,3% 

aantal vieringen of diensten  465 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 270 36.420 

woord- en communiedienst 140 13.420 

woorddienst 30 2.470 

onbekend 25 3.090 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 195 20.870 

kerkdiensten op zondag 270 34.530 
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Bisdom Haarlem-Amsterdam 

 

Aantal parochies en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

    

aantal parochies (incl. 3 allochtone gemeenschappen) 172   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

125 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 55 = 44,0% 

 reguliere priesters 21 =  16,8% 

 permanente diakens (bezoldigd) 10 =  8,0% 

 pastoraal werk(st)ers 39 =  31,2% 

 

Aantal priesters en permanente diakens    

    

aantal diocesane priesters 173 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  83 =  48,0% 

  emeriti  90 =  52,0% 

    

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

waarvan: seculiere priesters 83 =   69,2% 

 reguliere priesters 37 =  30,8% 

    

aantal permanente diakens 41 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 36 =   87,8% 

 emeriti 5 =  12,2% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 28 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  15 = 53,4% 

 onbezoldigd  13 = 46,4% 

 

Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

    

aantal pastoraal werk(st)ers 105 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  60 = 57,1% 

 pastoraal werksters 45 = 42,9% 

 

 

 

 



Kaski rapport nr. 590 | Kerncijfers 2008 33 

Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  

  

totaal aantal vrijwilligers 32.800 

aantal koorleden 12.300 

aantal functies 43.200 

 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    

    

aantal inwoners 2.847.000 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 474.000 = 16,6%  

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008  

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.600 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 280 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.130 

aantal toegediende vormsels 1.750 

  

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 155 

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

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 455 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  3.410 

waarna: beaarding 2.340 

 crematie 1.070 

 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   35.700 

kerkbezoekpercentage  7,5% 

aantal vieringen of diensten  355 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 220 23.390 

woord- en communiedienst 100 8.700 

woorddienst 10 850 

onbekend 25 2.760 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 145 9.320 

kerkdiensten op zondag 210 26.380 
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Bisdom Rotterdam 

 

Aantal parochies en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

    

aantal parochies (incl. 10 allochtone gemeenschappen) 160   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

164 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 57 = 34,8% 

 reguliere priesters 29 =  17,7% 

 permanente diakens (bezoldigd) 16 =  9,8% 

 pastoraal werk(st)ers 62 =  37,8% 

 

Aantal priesters en permanente diakens    

    

aantal diocesane priesters 151 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  75 =  49,7% 

  emeriti  76 =  50,3% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 132 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 75 =   56,8% 

 reguliere priesters 57 =  43,2% 

    

aantal permanente diakens 37 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 23 =   62,2% 

 emeriti 14 =  37,8% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 23 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  20 = 87,0% 

 onbezoldigd  3 = 13,0% 

 

Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

    

aantal pastoraal werk(st)ers 131 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  64 = 48,9% 

 pastoraal werksters 67 = 51,1% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies  

  

totaal aantal vrijwilligers 30.700 

aantal koorleden 11.100 

aantal functies 40.800 

 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    

    

aantal inwoners 3.569.000 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 522.000 = 14,6%  

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008  

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.600 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 290 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.190 

aantal toegediende vormsels 1.950 

  

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 195 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 165 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 500 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  3.040 

waarna: beaarding 2.080 

 crematie 960 

 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   36.400 

kerkbezoekpercentage  7,0% 

aantal vieringen of diensten  310 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 220 26.040 

woord- en communiedienst 60 5.790 

woorddienst 5 790 

onbekend 25 3.780 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 110 8.600 

kerkdiensten op zondag 200 27.800 
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Bisdom Breda 

 

Aantal parochies en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

    

aantal parochies 89   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde           

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

108 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 26 = 24,1% 

 reguliere priesters 15 =  13,9% 

 permanente  diakens (bezoldigd) 10 =  9,3% 

 pastoraal werk(st)ers 57 =  52,8% 

 

Aantal priesters en permanente diakens    

    

aantal diocesane priesters 110 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  45 =  40,9% 

  emeriti  65 =  59,1% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 62 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 45 =   72,6% 

 reguliere priesters 17 =  27,4% 

    

aantal permanente diakens 23 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 16 =   69,6% 

 emeriti 7 =  30,4% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 16 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  16 = 100% 

 onbezoldigd  - =  - 

 

Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

    

aantal pastoraal werk(st)ers 116 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  60 = 51,7% 

 pastoraal werksters 56 = 48,3% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 

  

totaal aantal vrijwilligers 20.200 

aantal koorleden 7.200 

aantal functies 27.100 

 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    

    

aantal inwoners 1.114.000 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 448.000 = 40,2%  

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2007  

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.430 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 50 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 3.180 

aantal toegediende vormsels 1.940 

  

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 35 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 25 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 490 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  3.170 

waarna: beaarding 1.640 

 crematie 1.530 

 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   22.000 

kerkbezoekpercentage  4,9% 

aantal vieringen of diensten  210 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 110 13.060 

woord- en communiedienst 80 7.090 

woorddienst 5 360 

onbekend 15 1.490 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 90 7.950 

kerkdiensten op zondag 120 14.050 
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Bisdom ’s-Hertogenbosch 

 

Aantal parochies en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

    

aantal parochies 296   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

243 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 113 = 46,5% 

 reguliere priesters 66 =  27,2% 

 permanente diakens (bezoldigd) 22 =  9,1% 

 pastoraal werk(st)ers 42 =  17,3% 

 

Aantal priesters en permanente diakens    

    

aantal diocesane priesters 261 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  126 =  48,3% 

  emeriti  135 =  51,7% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 216 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 131 =   60,6% 

 reguliere priesters 85 =  39,4%  

    

aantal permanente diakens 83 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 62 =   74,7% 

 emeriti 21 =  25,3% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 62 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  27 = 43,5% 

 onbezoldigd  35 = 56,5% 

 

Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers  

    

aantal pastoraal werk(st)ers 114 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  66 = 57,9% 

 pastoraal werksters 48 = 42,1% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 

  

totaal aantal vrijwilligers 53.300 

aantal koorleden 21.400 

aantal functies 69.300 

 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    

    

aantal inwoners 2.066.000 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 1.140.000 = 55,2%  

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008  

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 7.650 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 160 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 10.250 

aantal toegediende vormsels 6.240 

  

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 95 

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

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.350 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  8.070 

waarna: beaarding 5.180 

 crematie 2.890 

 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   76.600 

kerkbezoekpercentage  6,7% 

aantal vieringen of diensten  660 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 510 62.330 

woord- en communiedienst 90 8.240 

woorddienst 15 820 

onbekend 45 5.210 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 285 30.550 

kerkdiensten op zondag 375 46.050 
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Bisdom Roermond 

 

Aantal parochies en omvang hierin werkzame pastorale formatie 

    

aantal parochies 330   

    

aantal hierin werkzame priesters, bezoldigde          

permanente diakens en pastoraal werk(st)ers 

 

193 

 

= 

 

100,0% 

waarvan: seculiere priesters 143 = 74,1% 

 reguliere priesters 43 =  22,3% 

 permanente diakens (bezoldigd) 2 =  1,0% 

 pastoraal werk(st)ers 5 =  2,6% 

 

Aantal priesters en permanente diakens    

    

aantal diocesane priesters 258 = 100,0% 

waarvan: actieve priesters  156 =  60,5% 

  emeriti  102 =  39,5% 

    

aantal priesters werkzaam in het bisdom 233 =   100,0% 

waarvan: seculiere priesters 172 =   73,8% 

 reguliere priesters 61 =  26,2% 

    

aantal permanente diakens 70 =  100,0% 

waarvan: actieve permanente diakens 43 =   61,4% 

 emeriti 27 =  38,6% 

     

aantal permanente diakens werkzaam in het bisdom 42 = 100,0% 

waarvan: bezoldigd  3 = 7,1% 

 onbezoldigd  39 = 92,9% 

 

Aantal door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers 

    

aantal pastoraal werk(st)ers 6 = 100,0% 

waarvan: pastoraal werkers  3 = 50,0% 

 pastoraal werksters 3 = 50,0% 
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Aantal vrijwilligers, koorleden en functies 

  

totaal aantal vrijwilligers 33.300 

aantal koorleden 15.000 

aantal functies 41.300 
 

Aantal inwoners en aantal rooms-katholieken    

    

aantal inwoners 1.123.000 = 100,0% 

aantal rooms-katholieken volgens kerkelijke registratie 817.000 = 72,8%  

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2008  

  

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 5.910 

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 140 

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 7.990 

aantal toegediende vormsels 7.060 

  

aantal toetredingen tot de Rooms-Katholieke Kerk 50 

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 35 

  

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken 1.165 

  

aantal kerkelijke uitvaarten  6.680 

waarna: beaarding 3.800 

 crematie 2.880 
 

Kerkgangers en type vieringen of diensten weekend 2008 

   

aantal kerkgangers   65.300 

kerkbezoekpercentage  8,0% 

aantal vieringen of diensten  605 

   

 vieringen/diensten kerkgangers 

naar type:   

eucharistieviering 510 56.600 

woord- en communiedienst 15 1.110 

woorddienst 3 130 

onbekend 77 7.460 

   

naar dag:   

kerkdiensten op zaterdag 265 28.660 

kerkdiensten op zondag 340 36.640 

 


