
Procedure in- en uitschrijven parochie  
 
Inschrijving als parochiaan 
Ieder kerklid hoort in principe als parochiaan bij de parochie waar hij/zij woont.  
In het Groene Hart zijn er twee parochies die in federatief verband samenwerken: H. Clara 
en H. Franciscus. Aan de hand van uw postcode kunt u bepalen tot welk van beide parochies 
uw huisadres hoort (www.zoekparochie.nl). Elke parochie is weer onderverdeeld in 
parochiekernen (zie voor informatie de website www.rkgroenehart.nl). Het beheer van de 
ledenadministratie vindt plaats via het parochiesecretariaat: info@rkgroenehart.nl of 0172-
609538. Onze parochianen vragen wij onder meer om deel te nemen aan het kerkelijk leven 
en de parochie financieel te ondersteunen via een bijdrage aan de Aktie Kerkbalans. 
 
Aanmelding als voorkeursparochiaan 
Het is ook mogelijk om u zelf aan te melden als u buiten het gebied van onze parochie 
woont. U blijft dan ingeschreven in de parochie van uw woonplaats, maar in onze 
ledenadministratie geregistreerd als ‘voorkeursparochiaan’. Een voorkeursparochiaan is een 
kerklid dat zich verbonden voelt met de geloofsgemeenschap van zijn/haar keuze en zich 
voor zijn/haar geloofsleven daarop oriënteert. Ook uitwonende studerende kinderen of 
mensen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven, kunnen van deze mogelijkheid 
gebruik maken door zichzelf aan te melden. Voorkeursparochianen hebben dezelfde rechten 
en plichten als inwonende parochianen. 
 
Doorgeven verhuizing  
Alle gedoopte kerkleden zijn in principe opgenomen in de ledenadministratie van de Rooms-
Katholieke Kerk. Op het moment van aanmelding wordt een stip aangebracht bij uw naam in 
de Gemeentelijke Basisadministratie. Bij verhuizing van (inwonende) parochianen gaat 
automatisch een melding naar de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die via 
een slim en veilig systeem de mutatie doorgeeft aan de betreffende parochie. Inwonende 
parochianen hoeven dus zelf geen actie te ondernemen. Uitwonende parochianen dienen 
hun verhuizing wel zelf aan de parochie van hun voorkeur door te geven. 
 
Doorgeven andere wijzigingen 
De burgerlijke gemeente geeft geen andere wijzigingen dan verhuizing door aan de SILA. Om 
die reden is het belangrijk om uzelf of uw kind aan te melden bij onze parochie als er sprake 
is van de geboorte en/of doopsel van een kind, een niet-kerkelijk huwelijk, toetreding tot de 
R.K. Kerk op latere leeftijd of herinschrijving als kerklid. Indien gewenst kan ook een niet-
katholieke partner in de kerkledenadministratie opgenomen worden. 
 
Uitschrijving als parochiaan 
Als u niet verhuist maar niet langer als parochiaan ingeschreven wenst te staan, kunt u dat 
middels een brief schriftelijk kenbaar maken bij de parochie waarin u woont. De parochie 
verwijdert vervolgens uw persoonsgegevens uit het eigen bestand en meldt u af bij de SILA. 
U wordt dan uitgeschreven als parochiaan en ontvangt geen post, parochieblad of andere 
informatie meer. U blijft wel formeel lid van de Rooms-Katholieke Kerk. 
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Uitschrijving als kerklid 
Wie helemaal als lid van de Rooms-Katholieke Kerk uitgeschreven wil worden, kan dat doen 
door een verzoek tot kerkverlating naar de parochie te sturen. Een voorbeeldformulier is te 
downloaden op de website https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/.  
Indien u dat wenst kunt u via het parochiesecretariaat een persoonlijk gesprek met de 
pastoor aanvragen alvorens een besluit te nemen over uw uitschrijving. Van uw uitschrijving 
als kerklid wordt een aantekening gemaakt in het kerkelijk doopregister. U staat dan niet 
langer als rooms-katholiek kerklid te boek; alleen de doop als zodanig kan niet ongedaan 
gemaakt worden. Te alle tijden kan iemand terugkomen op zijn/haar beslissing om zich 
definitief te laten uitschrijven als kerklid na een gesprek met de pastoor van de parochie.  
 
Verwerking persoonsgegevens 
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt de kerkelijk en wettelijk vereiste 
zorgvuldigheid in acht genomen. Voor de procedure verwijzen wij naar de Privacyverklaring 
HH. Clara & Franciscus federatie, zoals gepubliceerd op deze website (www.rkgroenehart.nl). 
In deze verklaring staan ook uw rechten vermeld om uw persoonsgegevens te kunnen inzien, 
corrigeren of verwijderen.   
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