
FORMULIER VOOR VERZOEK TOT VOORDRACHT OF ONTSLAG VAN KANDIDATEN VOOR HET LIDMAAT-
SCHAP VAN EEN KERKBESTUUR / PAROCHIEBESTUUR IN HET BISDOM VAN ’S-HERTOGENBOSCH 

 
Het bestuur van de parochie(s):  __________________________________________________  

te ____________________________ straat + postcode: ___________________________________ 

□ verzoekt om ontslag per:  _____________________________________________   van: 

 Naam:  _____________________________________________ M / V 

 Straat:  __________________________________________________ 

 Postcode en plaats:  __________________________________________________ 

 Bestuursfunctie: □ vice-voorzitter □ secretaris 
  □ penningmeester □ lid 
 
□ stelt voor te  □ benoemen □ herbenoemen 

 tot lid van het kerkbestuur: 
 
 Naam, voorletters:  _____________________________________________ M / V 

 Straat:  __________________________________________________ 

 Postcode en plaats:  __________________________________________________ 

 Telefoonnummer:  __________________________________________________ 

 E-mail:  __________________________________________________ 

 Geboortedatum  __________________________________________________ 

 Beroep:  __________________________________________________ 

  □ ongehuwd           □  kerkelijk Gehuwd           □  weduw(e)(naar) 

 
 Bijzonderheden:  __________________________________________________ 
 
 Kandidaat woont in de parochie: □ ja  

  □ nee, in de parochie___________________________________ 
 
 Bestuursfunctie: □ vice-voorzitter □ secretaris 

 □ penningmeester □ lid 
 
 De (her)benoeming geldt met ingang van:______________________________________________ 
 
Overeenkomstig het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in 
Nederland wordt met medeweten en instemming van de kandidaat voldaan aan art. 27, lid 1, lid 2, 
lid 5, lid 11 en lid 14 en tevens aan art. 28 (z.o.z.) 
 
Artikel 27 
1. Als bestuursleden zijn benoembaar katholieken, die uitmunten door een vast geloof, een rechtschapen levenswandel 

en een wijs oordeel (cf. can. 512 §3). 
Hierbij zijn o.a. ook bedoeld geregelde deelname aan de liturgische vieringen, levenswijze, openbare stellingnames, en of 
de kerkelijke huwelijkssituatie ‘en règle’ is! 

2. De bestuursleden worden door de bisschop voor een periode van vier jaar benoemd en zijn slechts eenmaal terstond 
herbenoembaar. In uitzonderlijke gevallen kan de bisschop om redenen van algemeen belang desgevraagd voor een 
derde zittingstermijn van vier jaar benoemen. 

5. Bestuursleden die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, treden af op 1 juni daaropvolgend. 
11. Bij iedere aftreding of vacature zal het kerkbestuur bij openbare kennisgeving de parochianen in de gelegenheid stellen 

kandidaten voor te dragen of – wanneer een parochievergadering op grond van artikel 39 is ingesteld – aan de 
parochievergadering verzoeken, aan het kerkbestuur een voordracht te doen van zo mogelijk twee kandidaten. 



Artikel 28 
Als lid van het kerkbestuur kunnen niet benoemd worden: 
a. zij, die niet in de parochie woonachtig zijn, tenzij de bisschop om reden van algemeen belang hiervan ontheffing 

verleent; 
b. zij, die niet in het volle bezit van burgerlijke rechten zijn; 
c. echtgenoten, bloedverwanten en aanverwanten van een lid van het kerkbestuur tot en met de graad van 

bloedverwantschap tussen neven en nichten; 
d. zij, die door het kerkbestuur in loondienst zijn aangesteld, en zij, die leveringen van goederen en betaalde diensten ten 

behoeve van de parochie verrichten. 

 
Ondertekening: datum:  ___________________________________________ 
 
 naam pastoor / administrator: ___________________________________________ 
 handtekening 
 
 
 naam secretaris  ___________________________________________ 
 handtekening 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Belofte 
Zoals in het Algemeen Reglement vermeld staat, zal een nieuw bestuurslid tegenover de pastoor of diens 
kerkrechtelijke plaatsvervanger de belofte doen dat hij/zij een goed en trouw beheer zal voeren. 
Formulier voor die belofte is hieronder opgenomen. 
 
Legitimatie 
Zoals in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk en verplicht bij het aanmelden van bestuursleden, dient ook 
het verzoek tot eerste benoeming te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de 
te benoemen kandidaat. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BELOFTE 
 
Ondergetekende 
(familienaam)  _____________________________________________________ 

(voornamen)  _____________________________________________________ 

(adres en woonplaats)  _____________________________________________________ 

 
belooft aan de voorzitter van het Parochie- / Kerkbestuur van 

de parochie  _____________________________________________________ 

te   _____________________________________________________ 
 
dat hij/zij een goed en trouw beheer zal voeren en daartoe de bestuurstaak zal vervullen volgens de 
Regelingen van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms 
Katholieke Kerk in Nederland en verklaart bekend te zijn en in te stemmen met alle bepalingen van 
dat Reglement. 
 
Datum en plaats: _____________________________________________________ 
 
 
handtekening te benoemen bestuurslid                  handtekening pastoor / administrator 


