Een netwerk
van liefde
Tot opbouw
van een beschaving van liefde
De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn
vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus,
en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).
In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’
lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit
de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben
en onze medemens van dienst te zijn.
Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving
van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam
van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel
van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met
de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).
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De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In
kracht van de heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één
lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die
elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.
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De indeling van parochies in het bisdom
Rotterdam is het resultaat van een territoriale
reorganisatie in de jaren 2007-2012, waarbij de
parochiestructuur werd aangepast aan de tijd.
Het proces van herinrichting vond plaats met
het oog op de verstaanbare en geloofwaardige
verkondiging van het Evangelie.

In de beleidsplannen van de parochies is aandacht voor
missionaire dynamiek en voor pastoraat op maat. Daarbij
zijn de volgende hoofdlijnen aan te wijzen: de kwaliteit van
de Eucharistievieringen bevorderen, jongere generaties
weten te binden, diaconale presentie, mensen in aanraking
brengen met het geloof en de verdieping daarvan, samenwerken bevorderen, publiciteit.

De Parochiële Caritasinstellingen (PCI-en) volgen deze
ontwikkelingen. Momenteel telt het bisdom Rotterdam
ongeveer 80 PCI-en. Naar verwachting zullen over enige
jaren nog veertig PCI-en actief zijn.

Het pastorale en het bestuurlijke fundament dragen bij
aan de verkondiging van het Evangelie in woord en daad.
Het geloof staat voorop. Het zal voortdurend de focus zijn
om hier met volle overtuiging en enthousiast gestalte aan
te geven. De Kerk heeft een wereld te winnen.

Regio-vicariaat Den Haag
1	Parochie H. Augustinus
Katwijk a/d Rijn, Oegstgeest,
Voorschoten, Wassenaar
2 Parochie St. Barnabas
Haastrecht
3	Parochie H. Bartholomeus
Schoonhoven
4	Parochie St. Jan de Doper
Bodegraven, Boskoop, Gouda,
Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen
5	Parochie Sint Maarten
	Noordwijk, Noordwijkerhout,
Sassenheim/Warmond, Voorhout
6	Parochie Maria Sterre der Zee
Den Haag
7	Parochie H. Nicolaas
	Zoetermeer
8	Parochie Pax Christi		
	Kamerik, Meije en Zegveld, Oudewater,
Woerden (inclusief het werkgebied H.
Gabriël van de bedroefde Maagd te
Haastrecht)
9	Parochie HH. Petrus en Paulus
Leiden, Leiderdorp, 
	Zoeterwoude-Rijndijk,
Zoeterwoude-Dorp, Stompwijk

10	Vicariaat Merenwijk Leiden
11 Parochie H. Thomas
	Alphen a/d Rijn, Hazerswoude-Dorp,
Hazerswoude-Rijndijk
12 Parochie De Vier Evangelisten
Den Haag
13 Parochie H. Willibrordus
De Zilk, Hillegom, Lisse
14 Parochie De Verrezen Christus
Voorburg
Federatie HH. Clara en Franciscus
15 Parochie Heilige Clara
	Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop,
Nieuwveen, Noorden, Zevenhoven
16 Parochie Heilige Franciscus
	Hoogmade/Woubrugge, Leimuiden,
Oude Wetering, Oud Ade/Rijpwetering
Federatie Vlietstreek
17 Parochie H. Bonifatius, Rijswijk
18 Parochie Sint Maarten, Voorburg
19 Parochie Trinitas, Leidschendam
• De Studentenparochie H. Catharina
	van Alexandrië is actief in Rotterdam,
Delft, Leiden

Regio-vicariaat Rotterdam
20	Parochie St. Christoffel
	Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel,
Lekkerkerk, Nieuwerkerk a/d IJssel,
Rotterdam-Ommoord-Zevenkamp
21	Parochie Christus Koning
	Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs,
Bleiswijk, Nootdorp, Pijnacker
22	Parochie De Goede Herder
Maassluis, Schiedam, Vlaardingen
23	Parochie H.H. Michaël en Clemens
Rotterdam
24	Parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen
Brielle, Hellevoetsluis, Rhoon,
Rotterdam-Hoogvliet, Rozenburg,
Spijkenisse
25	Parochie H. Theresia van Avila
H.I. Ambacht/Zwijndrecht, Dordrecht,
Alblasserdam/Papendrecht/Sliedrecht
26	Parochie De Heilige Familie
Achthuizen, Middelharnis,
Oud Beijerland, Oude Tonge,
Puttershoek
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Federatie Driestromenland
27	Parochie Heilige Drie-eenheid
Everdingen, Leerdam, Vianen
28	Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Arkel, Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam
Federatie H. Maria Magdalena
29 Parochie St. Augustinus, Barendrecht
30 Parochie St. Joris, Ridderkerk
31	Parochie De Emmausgangers
Rotterdam
32 Parochie H. Drie Eenheid, Rotterdam
33 Parochie OLV van Lourdes, Rotterdam
Federatie St. Franciscus,
tussen duin en tuin
34	Parochie HH. Martelaren van Gorcum
De Lier
35	Parochie OLV ten Hemelopneming
's-Gravenzande
36	Parochie H. Egbertus / H. Lambertus
Hoek van Holland
37	Parochie OLV van Goeden Raad
Honselersdijk
38 Parochie H. Andreas, Kwintsheul
39	Geloofsgemeenschap
H. Jacobus Maasdijk (Naaldwijk)

40
41
42
43
44

Parochie H. Machutus, Monster
Parochie St. Adrianus, Naaldwijk
Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk
Parochie St. Jan de Doper, Wateringen
Parochie St. Joseph, Wateringen

Federatie Rotterdam Rechter
Maasoever
45 Parochie H. Bernadette, Rotterdam
46 Parochie H. Johannes, Rotterdam
47	Parochie H.H. Laurentius & Elisabeth,
Rotterdam
48 Parochie H. Maria, Rotterdam (2 dln.)
Cluster Sint Ursula O.L. Vrouw van Sion
49 Parochie Sint Ursula, Delft
50	Parochie O.L. Vrouw van Sion
Den Hoorn, Maasland, Schipluiden

Migrantengemeenschappen
•
•
•

Parochie Church of our Saviour
(Engelstalig), ’s-Gravenhage
Parochie Tous les Saints (Franstalig),
’s-Gravenhage
Parochie La Sagrada Familia
(Spaanstalig), Rotterdam
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 arochie O.L. Vrouw Sterre der Zee
P
(Poolse katholieken), Rotterdam
Parochie H. Johannes Paulus II
(Poolse katholieken), ’s-Gravenhage
Parochie O.L. Vrouw van de Vrede
(Kaapverdiaans/Portugees sprekenden),
Rotterdam
Parochie Petrus Donders
(Surinaamse katholieken), Rotterdam
Parochie HH. Nikola Tavelic en Antonius
van Padua (Kroatisch sprekenden),
Rotterdam
Afrikaanse gemeenschap
(Engelstalig), ’s-Gravenhage
Afrikaanse gemeenschap
(Franstalig), ’s-Gravenhage
Gemeenschap van Duits sprekenden,
’s-Gravenhage
Gemeenschap van Engels sprekenden
(Church of Christ our Redeemer)
Filipijnse gemeenschap, Rotterdam
Hongaarse gemeenschap, Wassenaar
Missione Cattolica Italiana, ’s-Gravenhage
Gemeenschap van Portugees sprekenden,
’s-Gravenhage
Surinaamse gemeenschap, ’s-Gravenhage
Vietnamese gemeenschap

Beleid en bestuur bisdom Rotterdam
Het bisdom Rotterdam ondersteunt parochies
in hun inzet voor de lokale gemeenschap, draagt
zorgt voor pastoraal personeel, ondersteunt het
beheer van gebouwen en financiën.
De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de
Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren
onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere
katholieke instellingen.

Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici)
omschrijft het bisdom als “een deel van het Volk Gods, dat
aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en
de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere
Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische
Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt.”

Beleidsplan
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften,
legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenken erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de
voordelen geldt een publicatieplicht.
De publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke
instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens
van schenkers om open en transparant geïnformeerd te
worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen.

Algemene gegevens
Bisdom Rotterdam
Koningin Emmaplein 3
3016 AA, Rotterdam
Tel: 010-2815171

E-mail: bureau@bisdomrotterdam.nl
Site: www.bisdomrotterdam.nl

RSIN/Fiscaal nummer: 2991226

Samenstelling bestuur
Het bestuur en de vertegenwoordiging van het bisdom
komt toe aan de diocesane bisschop. De bisschop leidt het
bisdom in samenwerking met het presbyterium (priesters
die binnen het bisdom geïncardineerd zijn en priesters die
binnen het bisdom pastorale ambten vervullen). De bisschop wordt in het bestuur van het bisdom bijgestaan door
de diocesane curie, voor wat betreft het vermogensbeheer
van het bisdom wordt de bisschop bijgestaan door de econoom en de raad voor economische aangelegenheden.

Het beleid van het bisdom is gericht op het faciliteren en ondersteunen van parochies, opdat deze als geloofsgemeenschappen goed kunnen functioneren. De Kerk dient zich in
elke tijd opnieuw af te stemmen op wat haar te doen staat,
in een veranderende samenleving en met de rijkdom van het
evangelie van het begin. Dit betekent dat ook het beleid van
het bisdom altijd in ontwikkeling is en zich afstemt op wat
nodig is. Zie hiervoor www.bisdomrotterdam.nl.

Beloningsbeleid
De bisschop ontvangt het honorarium zoals dat geldt voor
een priester conform de ‘Interdiocesane Regelingen voor
de besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen
in de RK Kerkprovincie inzake de honorering van priesters
en diakens en andere financiële aangelegenheden’. De
medewerkers van de diocesane curie worden beloond
conform de Rechtspositieregelingen van het bisdom. De
leden van de raad voor economische aangelegenheden
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Zie voor een verslag activiteiten, de voorgenomen
bestedingen en de verkorte staat van baten en lasten
met toelichting de jaarlijkse bisdombrochure van
het bisdom Rotterdam.

Toelichting

Vicaris-generaal: Mgr. Dr. H.A. Verbakel

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in
Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Het bisdom ontvangt haar inkomsten uit giften/nalatenschappen en de bijdragen van parochies. Het
bisdom ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland,
behoudens voor de instandhouding van monumentale
(kerk)gebouwen of een specifiek project.

Hoofd Personeel-Pastoraal: R.R.P.M. Peeters

ANBI-publicatie bisdom Rotterdam

Bisschop: Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende

Algemeen econoom: Mr. J.C.G.M. Bakker

Managementassistente: Drs. A.M.C.B. de Jong

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT3417

