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Gelovigen dragen één euro per maand bij

Nederlandse katholieken dragen gemiddeld één euro per maand af aan de kerk. Dat wil zeggen: als de
totale inkomsten uit de Actie Kerkbalans gelijkelijk zouden worden verdeeld over alle 3,7 miljoen
katholieken die officieel geregistreerd staan. De totale bijdrage per gelovige komt dan op € 12,50 per jaar.
De werkelijkheid laat overigens een ander beeld zien, omdat gemiddeld maar 31 procent van alle katholieken
financieel bijdraagt aan hun parochie. In Limburg ligt dat percentage nog iets lager, op 26 procent. Dat betekent
dat degenen die wel meedoen aan de Actie Kerkbalans jaarlijks ongeveer € 40 per persoon aan de kerk geven.
Een en ander blijkt uit de cijfers over de inkomsten en uitgaven van de rooms-katholieke parochies over 2017,
die onlangs zijn gepresenteerd. Hieruit blijkt verder dat de inkomsten van de parochies in het hele land over de
gehele linie in dat jaar met 3,1 procent zijn gedaald. In totaal bestonden de inkomsten van alle Nederlandse
parochies in 2017 uit € 141 miljoen euro. Dat lijkt veel geld, maar daar stonden € 153 miljoen euro aan uitgaven
tegenover. Daardoor kwamen de parochies per saldo toch € 12 miljoen tekort. Hiervan kwam € 4,7 miljoen voor
rekening van de parochies in het bisdom Roermond. De grootste uitgaven voor parochies zijn personele kosten
en onderhoud van gebouwen.
Voor het bisdom Roermond geldt dat alle parochies samen in 2017 een bedrag van € 6,8 miljoen via de Actie
Kerkbalans wisten op te halen. Dat is een ton minder dan het jaar ervoor. Deze neergaande lijn is al enkele jaren
zichtbaar. Daar staat tegenover dat ook de uitgaven aanzienlijk zijn afgenomen. Ook blijkt uit de landelijke
cijfers dat de gemiddelde bijdrage per gelovige in 2017 iets hoger lag dan het jaar ervoor.
Voorzitter Hans Zuijdwijk van de Interdiocesane Commissie Geldwerving in de Rooms-katholieke Kerk is blij
dat het bedrag per gever ook weer iets is gestegen, maar spreekt de hoop uit dat meer katholieken zich
verantwoordelijk gaan voelen voor hun lokale kerk: “Met Actie Kerkbalans zeggen we: als je geeft om je kerk,
geef dan voor je kerk! Nu draagt slechts 31 procent van alle katholieken de lasten, maar als alle 3.769.000
katholieken per jaar 40 euro zouden bijdragen dan waren voor veel parochies de financiële zorgen grotendeels

opgelost.”
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