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Procedure In- en Uitschrijven R.-K. Kerk

Geachte parochiebesturen,
De afgelopen jaren heeft u wellicht brieven ontvangen van mensen die zich willen uitschrijven uit
de Ledenadministratie van de R.-K. Kerk. Sommige briefschrijvers willen ook definitief uit de R.-K.
Kerk worden uitgeschreven middels een aantekening in het doopregister. Ook het Aartsbisdom
Utrecht, het R.K. Ledenbureau, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie en de Burgerlijke
Gemeenten kregen dergelijke brieven, meestal op aangeven van enkele internetsites die een
dergelijke procedure vooronderstelden.
Recent heeft de Bisschoppenconferentie haar goedkeuring gegeven aan de tekst van een
eenvoudiger procedure met betrekking tot in- en uitschrijven bij de Rooms-Katholieke Kerk. Deze
procedure treft u hierbij aan.
Belangrijk is met name dat één brief aan de parochie waar men woont volstaat. Vooral het
onderdeel definitief uitschrijven verdient uw speciale aandacht omdat daarbij enig extra werk van
uw parochie wordt verwacht. Leest u de tekst goed door en handelt u s.v.p. zoals in de
omschrijving wordt weergegeven. Gebruikt u hiervoor ook de twee voorbeeldbrieven van de zijde
van de Bisschoppenconferentie die op het Extranet te vinden zijn bij het onderdeel ‘Mijn Bisdom’
(In- en Uitschrijven).
De tekst van de Procedure In- Uitschrijven zal niet alleen worden gepubliceerd op de website van
het aartsbisdom (www.aartsbisdom.nl), maar ook op die van de Kerkprovincie (www.rkkerk.nl).
Mochten mensen vragen hebben over de procedure van in- en uitschrijven, dan kunt u ze
eventueel ook naar deze websites doorverwijzen.
Mocht u zelf nog vragen hebben, neemt u dan contact op met ondergetekende.
Wilt u …
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Wilt U deze brief communiceren naar het secretariaat van uw parochie, zodat daar antwoord
gegeven kan worden als iemand hierover vragen heeft? Deze brief is overigens nog vertrouwelijk;
op 1 maart wordt de procedure gepubliceerd. We wilden u daarover eerder informeren.
In de hoop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, tekent met hoogachting en vriendelijke
groet,

Diaken A. Dols
Interdiocesaan Overleg Kerkledenadministratie (IOK)
Tel.: 030 - 2361570

Bijlage: Procedure In- en Uitschrijven m.b.t. Ledenadministratie R.K. Kerk.

