
Prognose pastorale beroeps
krachten parochiepastoraat 2020

De Kerk van Rotterdam is geroepen om het geloof te verkondigen en de 

liturgie te vieren én mensen middels diaconale activiteiten in aanra-

king te brengen met de liefde van Christus. Hiervoor is een netwerk 

nodig van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in pastorale 

teams, verspreid over het hele bisdom. Vanuit de zorg voor de goede 

verdeling van de beschikbare mensen is de ‘Prognose pastorale be-

roepskrachten parochiepastoraat 2020’ opgesteld.

De prognose tot 2020 volgt op de eerdere prognose, die onderdeel was 

van het traject Samenwerking Geboden (SG). Deze prognose van des-

tijds komt bijna overeen met de feitelijke gegevens van 2015. In 2016 is 

een nieuwe prognose opgesteld. Deze werd in februari 2017 besproken 

met de moderatoren van de pastorale teams van het vicariaat Rotter-

dam en het vicariaat Den Haag.

In het overzicht zijn de territoriale parochies opgenomen in 23 zogehe-

ten ‘toewijzingsgebieden’ (‘clusters’ genoemd in SG). Hieraan worden 

pastorale beroepskrachten verbonden, op basis van het aantal parochi-

anen en het totaal aantal beschikbare priesters, diakens en pastoraal 

werk(st)ers. Bij benoemingen worden door het bisdom overigens ook 

de financiën van parochies meegewogen.

De ‘Prognose 2020’ is leidraad voor het bisdom waar het gaat om het 

doen van benoemingen voor het parochiepastoraat. Het zijn ook de 

kaders waar parochies rekening mee moeten houden als het gaat om 

pastorale plannen en parochiefinanciën.

Het is een reële prognose. Er zijn echter factoren die het beschikbare 

aantal pastorale beroepskrachten kunnen beïnvloeden. Het kan zijn 

dat iets meer of minder pastorale beroepskrachten de komende jaren 

uitstromen. Het kan ook zijn dat iets meer of minder nieuwe mensen 

instromen. Daarom is gerekend met een zekere bandbreedte.



Het is een prognose. Dat wil zeggen dat het bisdom verwacht in 2020 

toegegroeid te zijn naar deze verdeling van beroepskrachten in de 

territoriale parochies.

70% van de pastorale beroepskrachten, werkzaam in parochies in het 

bisdom Rotterdam, bestaat uit gewijde bedienaren. Dat is belangrijk 

om in de parochies de sacramenten te kunnen bedienen. De verkondi-

ging van het woord, de viering van de sacramenten en het dienstwerk 

van de liefde maken deel uit van de ene zending die Christus aan de 

Kerk heeft toevertrouwd. Ook in de komende jaren mag de Kerk van 

Rotterdam deze opdracht met hart en ziel vervullen en met vertrou-

wen.



Aantal parochianen per parochie met categorie

Nr. Naam toewijzings gebied
Aantal 

parochies
Aantal 

parochianen Categorie

1 St. Christoffel 1 22.928 C

2 Christus Koning 1 24.918 C

3 De Goede Herder 1 16.920 B

4 H. Nicolaas Pieck en gezellen 1 17.210 B

5 H. Teresia van Avila 1 18.982 B

6 De Heilige Familie 1 7.699 A

7 Driestromenland  Federatie 2 7.994 A

8 H. Maria Magdalena 
 federatie + MC

6 17.810 B

9 St. Franciscus tussen 
duin en tuin

10 
(+ Maasdijk)

35.629 D

10 Rotterdam rechter 
Maasoever  Federatie

4 28.762 C

11 St. Ursula en OLV 
van Sion  Cluster

2 21.116 C

12 H. Augustinus 1 19.987 B

13 St. Jan de Doper 1 19.871 B

14 St. Maarten 1 27.737 C

15 Maria Sterre der Zee 1 28.686 C

16 H. Nicolaas 1 25.272 C

17 Pax Christi / St. Barnabas 
/ St. Bartholomeus

3 17.327 B

18 HH. Petrus en Paulus 1 (+ vicariaat 
Merenwijk)

21.504 C

19 H. Thomas 1 17.660 B

20 De Vier Evangelisten 1 23.763 C

21 H. Willibrordus 1 17.191 B

22 HH. Clara en Franciscus 
 Federatie

2 23.971 C

23 Vlietstreek  Federatie / 
De Verrezen Christus

4 30.484 D

(Kaski 1-1-2015)



Aantal parochianen per categorie en pastorale beroepskrachten

Aantal 
parochianen Categorie

Pastorale beroepskrachten   
(priesters-diakens-pastoraal werkers)

Tot 10.000 A 3 (1p - 1d - 1pw)
10.000-20.000 B 3 (2p      -      1pw)
20.000-30.000 C 4 (2p - 1d - 1pw)

Meer dan 30.000 D 6 (3p - 2d - 1pw)

Prognose aantal pastorale beroepskrachten in territoriale 
parochies per 1 januari 2020

Priesters 47
Diakens 19
Pastoraal  werk(st)ers 28
Totaal 94

Uitgangspunt voor priesters en diakens: emeritaat met 70 jaar.


