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Parochianen op verzoek uitschrijven

Met enige regelmatig komen er bij het bisdom berichten binnen van mensen die niet langer als
parochiaan ingeschreven willen staan. Sommigen willen zelfs hun lidmaatschap van de kerk helemaal
opzeggen. Het bisdom verwijst deze mensen altijd terug naar hun parochie. Het is vervolgens de
bedoeling dat parochies deze mensen correct uitschrijven. Gebleken is echter dat niet alle parochies
weten hoe dit moet.
Er zijn twee mogelijkheden: iemand wordt uitgeschreven als parochiaan (maar blijft katholiek) of iemand laat
zich ook helemaal schrappen als lid van de rooms-katholieke kerk. In beide gevallen is het de bedoeling dat de
betreffende parochiaan dit schriftelijk kenbaar maakt aan de parochie. In het eerste geval verwijdert de parochie
de persoonsgegevens van de desbetreffende persoon uit het eigen bestand en meldt hem/haar tevens af bij de
SILA. Na een verhuizing zal deze persoon dan ook niet meer benaderd worden.
In het tweede geval, moet de betreffende parochiaan in de brief ook duidelijk vermelden dat hij helemaal als lid
van de kerk geschrapt wil worden. Daarbij is het van belang dat duidelijk aangegeven is in welke parochie men
indertijd gedoopt is. Vervolgens is het de bedoeling dat de pastoor van de parochie waar iemand woont, de
betreffende in een brief nog eens wijst op de gevolgen van het zich definitief uitschrijven als lid van de roomskatholieke kerk. Ook kan hem of haar nog een pastoraal gesprek worden aangeboden.
Blijft iemand bij het besluit om zich definitief uit te schrijven of reageert hij/zij niet binnen een termijn van twee
weken na het ontvangen van de brief van de pastoor, dan is het de bedoeling dat de parochie-administratie de
uitschrijving verwerkt en – indien de doopparochie is aangegeven is – ook de doopparochie informeert. De
pastoor van de doopparochie kan vervolgens een aantekening in het doopregister maken dat de betreffende
persoon definitief is uitgeschreven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk.

Wanneer over enige tijd de app mijnrkk.nl online is, kunnen mensen deze gegevens ook online zelf wijzigen.
Zolang dat niet mogelijk is, geldt bovenstaande regeling. De volledige regeling is te lezen via bijgaande link.
Volledige regeling

