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Kerncijfers van de kerkgenootschappen
die deelnemen aan de actie 'Kerkbalans 2009'
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Inleiding

In dit overzicht is een aantal kerncijfers bijeengebracht van de kerkgenootschappen die deelnemen aan de actie 'Kerkbalans 2009'. De vijf in deze actie samenwerkende kerkgenootschappen zijn:
-

het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland;
de Protestantse Kerk in Nederland;
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
de Remonstrantse Broederschap;
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De hier gepresenteerde cijfers geven op beknopte wijze weer hoe de kerken kwantitatief in de
Nederlandse samenleving present zijn, met hun leden, bedienaren, gebouwen en organisaties.
De gegevens laten voorts slechts dat deel van het kerkelijk-godsdienstig leven zien dat betrokken is op belangrijke momenten in de levenscyclus van de mensen. De dagelijkse kerkelijke
praktijk van het kerkelijk vormingswerk in catechese, van de zorg voor elkaar in pastoraat, van
de sociale zorg vanuit de kerken in diaconaat en van de grote variëteit in de liturgische beleving
van het kerkelijk jaar komen in deze cijfers niet naar voren.
De gepresenteerde cijfers zijn opgegeven door de vijf kerkgenootschappen en geven de situatie
weer per 31 december 2007. Waar precieze cijfers ontbreken, is een schatting gemaakt op basis
van cijfers uit het verleden.
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Leden

De bovengenoemde vijf kerkgenootschappen tellen volgens de eigen registratie tezamen
6,2 miljoen leden. Dit is 38% van de totale Nederlandse bevolking.
3

Parochies, gemeenten en kerken

De kerkgenootschappen, waarvan in deze notitie sprake is, tellen tezamen 3.405 min of meer
zelfstandige gebieden, waarin de pastorale zorg vorm en inhoud krijgt. De 1.420 roomskatholieke parochies, de 1.793 protestantse gemeenten en de 192 geloofsgemeenschappen van

de drie kleine kerkgenootschappen dragen de zorg voor het instandhouden van ongeveer 4.103
kerkgebouwen.
4

Priesters, predikanten en pastoraal werk(st)ers

In de desbetreffende kerkgenootschappen zijn circa 4.670 mannen en vrouwen betaald en
professioneel werkzaam in het pastoraat of hebben zij ter ondersteuning hiervan een functie.
Naast de mensen die direct in het pastoraat werkzaam zijn of ter directe ondersteuning hiervan
functioneren, zijn er nog veel meer betaalde krachten ten behoeve van het 'kerkelijk bedrijf'
werkzaam: kosters, huishoudelijk personeel, administratieve krachten, onderhoudspersoneel,
vrijgestelde bestuurders, staffunctionarissen enz. Wij schatten dat deze kerken aan ongeveer
8.800 mensen, inclusief de ambtsdragers, werkgelegenheid bieden.
Niet onvermeld mag hier blijven de enorme ondersteuning die het professionele pastoraat en
het 'kerkelijk bedrijf' krijgen van de honderdduizenden vrouwen en mannen, die zich op basis
van vrijwilligheid voor het kerkelijk werk in de brede zin van het woord inzetten. Op basis van
onderzoek en schattingen van de kerken zelf is hun aantal te stellen op circa 495.000. Dit wil
zeggen dat van de 6,2 miljoen als kerkelijk geregistreerde mensen 8% als vrijwilliger of vrijwilligster actief is in een parochie of gemeente.
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Deelname aan het kerkelijk leven

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij enkele meer specifieke facetten van kerkelijke deelname.
Kerkgang
Ieder weekeinde c.q. iedere zondag verzamelen zich in de kerken van de hier genoemde kerkgenootschappen circa 751.000 mensen. Van alle kerkleden bezoekt elke week 12% op zaterdag
of zondag een kerkdienst. Het aantal regelmatige kerkbezoekers dat minimaal één maal per
maand naar de kerk gaat, is te schatten op 976.000, dat is ongeveer 16% van alle kerkleden.
Doop(bediening)
Van de 181.336 kinderen die in 2007 in Nederland werden geboren, zijn er circa 39.070 (22%)
door de doop(bediening) lid geworden van één van de hier genoemde kerkgenootschappen.
Vormsel/belijdenis
In de Rooms-Katholieke Kerk hebben in 2007 25.525 jongens en meisjes in de leeftijd van 12 à
13 jaar het sacrament van het vormsel ontvangen. In de Protestantse Kerk in Nederland hebben naar schatting 4.900 mannen en vrouwen belijdenis des geloofs gedaan. In de overige drie
kerkgenootschappen zijn circa 170 mensen volledig lidmaat geworden.
Huwelijk
Van de 71.114 burgerlijk gesloten huwelijken tussen mannen en vrouwen in 2007 zijn er ongeveer 8.500 kerkelijk ingezegend in één van de vijf betrokken kerkgenootschappen, dit is 12%.
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Uitvaart
Van de 133.022 overledenen in Nederland in 2007 heeft naar schatting circa 37% een kerkelijke
uitvaart gehad in één van de vijf betrokken kerkgenootschappen. Het betrof ongeveer 48.700
kerkleden.
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Samenvatting

Samenvattend kan gesteld worden dat de hier beschreven kerkgenootschappen veel leden hebben (38% van de Nederlanders). Verder vervullen zij bij centrale levensmomenten een belangrijke rol. Kwantitatief is dat het meest zichtbaar bij het overlijden (37%), maar ook bij de geboorte (22%), tijdens het proces van volwassenwording en bij het aangaan van het huwelijk
(12%) hebben de kerken een belangrijke functie. Elk weekend trekken deze kerken circa
751.000 Nederlanders, dat is 5% van de bevolking.

Nijmegen, 18 december 2008

dr. Ton Bernts
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Kerncijfers per 31 december 2007 van de deelnemende kerken aan de actie ‘Kerkbalans 2009’

Rooms-Katholieke Kerk

Protestantse Kerk
in Nederland

Algemene Doops-gezinde
Sociëteit

Remonstrantse
Broederschap

Oud-Katholieke Kerk

4.311.000
26%

1.847.000
11%

8.362
nihil

5.963
nihil

6.206
nihil

1.420

*1.793

118

45

29

Aantal:
- priesters/predikanten/diakens
- pastorale werk(st)ers
- vrijwilligers

1.151
775
249.000

2.126
*450
*244.300

63
14
onbekend

42
6
*975

40
700

Aantal zondagse (weekend) kerkgangers
- absoluut
- in % van aantal leden

310.000
7%

*435.000
24%

*3.800
45%

1.684
28%

1.034
17%

Aantal doopsels/doopbediening:
- absoluut
- in % van levendgeborenen

29.165
16%

*9.800
5%

16
nihil

55
nihil

34
nihil

Aantal vormsels/belijdenissen

25.525

*4.900

zie doopsels

152

16

5.465
8%

*2.980
4%

onbekend
onbekend

36
nihil

onbekend
onbekend

32.010
24%

*16.500
12%

81
nihil

108
nihil

onbekend
onbekend

*2.260

118

33

25

Aantal leden:
- absoluut
- in % van Nederlandse bevolking
Aantal parochies/gemeenten/kerken

Aantal kerkelijk ingezegende huwelijken:
- absoluut
- in % van gesloten huwelijken
Aantal kerkelijke begrafenissen/crematies:
- absoluut
- in % van aantal overledenen

Aantal kerkgebouwen
1.667
*
schatting
Bronnen: Statistiek van de betrokken kerkgenootschappen, onderzoeksgegevens of schattingen
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