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In de 3.846 Belgische parochies zijn 163.000 vrijwilligers actief  

52.200 jongeren volgen catechese in voorbereiding op hun vormsel, daarin begeleid door 8.008 

catechisten 

de 8 Belgische bisdommen en het Interdiocesaan Centrum in Brussel stellen 278 mensen te werk 

bij de 2.274 bedienaars van de eredienst zijn 340 vrouwen (15 %)  

in zorgvoorzieningen voor zieken en ouderen werken 498 pastores; in de gevangenissen staan 43 

betaalde aalmoezeniers en 56 vrijwilligers de gedetineerden bij. De vier belangrijkste 

bedevaartsoorden in België (Scherpenheuvel, Oostakker, Banneux en Beauraing) trekken jaarlijks 

1.557.600 bedevaarders.  

 

Cijfers uit heel België 

Het is een greep uit de vele cijfers die zijn verzameld in het ‘Jaarrapport 2018’ van de katholieke 

Kerk in België, dat zopas is verschenen. Het is de eerste keer dat de Bisschoppenconferentie van 

België een dergelijk rapport publiceert. Het rapport probeert in 88 pagina’s een breed panorama 

te schetsen van het leven binnen de Kerk: jongerenpastoraal, bedevaartsoorden, gastenverblijven 

in kloosters en abdijen, katholiek onderwijs, pastorale opleidingen, katholieke media …  

Voor veel onderwerpen werden voor de eerste keer cijfers uit de verschillende bisdommen én uit 

de beide landsdelen opgezocht en samengevoegd. Het tweede, kleinere, deel van het rapport gaat 

in op patrimonium, organisatie en financiën en behandelt o.m. de financiering van de rooms-

katholieke Kerk, de territoriale reorganisaties, de rol van de kerkfabriek en de ‘vereniging 

parochiale werken’ enz.  

 

Zorg voor kwetsbare mens 

De focus van het rapport ligt op de zorg en de bijstand die de Kerk verleent aan kwetsbare groepen: 

zieken en ouderen, armen en minderbedeelden, migranten en vluchtelingen. Het rapport toont 

concrete voorbeelden van parochiale initiatieven, projecten van kloosterorden en religieuze 

congregaties en van zgn. ‘nieuwe bewegingen’ binnen de Kerk.  

Het rapport werd op vraag van de Bisschoppenconferentie van België uitgewerkt door Stéphane 

Nicolas en Jeroen Moens, in samenwerking met prof. dr. Wim Vandewiele (KU Leuven) en dr. 

Catherine Chevalier (UCLouvain). De stuurgroep, die de inhoudelijke en redactionele keuzes 

maakte, werkte onder leiding van mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de 

Bisschoppenconferentie.  

 

Rapport online 

U kan het volledige rapport bekijken en downloaden via www.jaarrapportkerk.be. 
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Contact 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Jeroen Moens, communicatiemedewerker van de 

Bisschoppenconferentie: M 0485 651 341 | E jeroen.moens@interdio.be 
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