TR 01-07-08 katern 2 pagina 06

Protestantse Kerk verloor
in 2007 60 duizend leden
Van onze redactie religie & filosofie
delft – Het ledenaantal van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is
in 2007 met ruim 2,5 procent gedaald tot 2,2 miljoen. De PKN verloor
in dat jaar zo’n zestigduizend leden,
een aantal dat ongeveer gelijk is aan
het aantal inwoners van een gemeente als Den Helder, Zutphen of
Assen.
Dat blijkt uit cijfers van de SMRA in
Delft, de instantie die de landelijke
ledenadministratie voor de PKN bijhoudt. De cijfers, die de stand van zaken per 1 januari 2008 weergeven,
staan gepubliceerd in de jongste editie van Kerkbeheer, het periodiek van
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de PKN.
Van alle PKN-leden is zo’n veertig
procent belijdend lid. Een iets groter
deel, 44 procent, is dooplid. De rest
van de leden valt in de categorie ’overig’, ook al kent de kerkorde van de
protestantse kerk die categorie niet.
Daartoe behoren voornamelijk de
’geboorteleden’ van de vroegere Nederlandse Hervormde Kerk. Omdat
zij niet gedoopt zijn en geen belijde-

nis hebben gedaan, is het volgens de
VKB zuiverder om hen buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van het totale ledenaantal van de
PKN. Dat komt zonder de ’overige leden’ op 1,8 miljoen.
De SMRA heeft Nederland ingedeeld in negen kerkprovincies. Uit
de indeling blijkt dat het ledenverlies het grootst was in Noord- en
Zuid-Holland en Zeeland. In Overijssel, Gelderland en Utrecht was de
krimp het geringst.
Overigens ligt in de provincies
Noord-Holland en Zeeland de gemiddelde leeftijd van de kerkleden het
hoogst van heel Nederland. De
krimp van de kerk is daar dus mogelijk te verklaren uit sterfte. Daar
staat tegenover dat provincie ZuidHolland relatief veel leden verloor,
maar toch verhoudingsgewijs veel
jonge kerkleden kent. Van alle leden
van de PKN is ongeveer 17 procent
jonger dan 20 jaar. Een kwart van alle
leden is 65 jaar of ouder.
Van alle protestanten wonen de
meeste in de kerkprovincies Overijssel-Flevoland en Friesland en de minste in Zuid-Holland.

