Kerk en samenleving

Ruimte voor cultuur

De Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke
Kerk in Nederland in beeld

1.429.000 mensen
bezoeken de kerk
buiten diensten om

1.750 kerken zijn
rijksmonumenten

58.000 bezoekers
voor bedevaarten

De kerk en haar leden

638.000 mensen
bezoeken concerten
en festivals in kerken

3.005

priesters, diakens,
predikanten en
kerkelijke werkers

4.014 kerkgebouwen
in gebruik

bezoeken een lezing

gemiddeld per weekend

ingeschreven leden

Pastorale hulp
50.000 mensen
zijn door pastoraal
medewerkers
ondersteund bij
rouwverwerking

400.600
vrijwilligers zetten
zich in voor de kerk

314.000
ouderen
en zieken
krijgen
bezoek

2.020 diaconieën steunen
de voedselbank

Jaarlijks worden
gemiddeld 129.900
kerstpakketten uitgedeeld

na

am

Omzien naar elkaar
80.000 mensen komen naar
een inloopochtend/-middag

7.505
koppels
trouwen

54.000 mensen delen
een gezamenlijke maaltijd

23.000 jongeren
bezoeken jeugdavonden

42.070 begrafenissen /
crematies

MELK

Een kerk is meer dan een gebouw. Een kerk is een gemeenschap van
mensen. Mensen die een plek creëren om te vieren en te rouwen. Een
plek waar iedereen welkom is. Een plek waar de boodschap van de
Bijbel wordt verkondigd. Vaak via woorden, maar minstens zo vaak
door daden. Om kerk te kunnen zijn, is geld nodig. Met de actie Kerkbalans halen vrijwilligers geld op, zodat kerkgemeenschappen actief
kunnen blijven. In 2016 start de actie Kerkbalans op 16 januari. Op
deze dag is de actie in de provincies letterlijk ingeluid door bekende
Nederlanders die met het luiden van de kerkklok hun waardering
uitten voor de plek van de kerk in de Nederlandse samenleving.

Financiële hulp
en vrijgevigheid

OD
BRO

5.912.755

574.500 kerkgangers

95.000 mensen

23.880 keer
de doop bediend

De cijfers in deze afbeelding zijn gebaseerd op de meest recente statistieken en geven een gemiddelde over een jaar, tenzij anders vermeld.
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38.000 mensen
wonen interreligieuze
bijeenkomsten bij

Jaarlijks besteden
diaconieën 1.603.600 uur
aan financiële
ondersteuning van mensen
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