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Er zijn parochianen die de Kerk en de parochie 
beleven zoals ze de gemeente beleven. Als je een 
kind krijgt, moet je het aanmelden op het 
gemeentehuis, zodat het in de gemeentelijke 
basisadministratie wordt opgenomen en in de 
toekomst van alle regelingen gebruik kan maken. 
Het is overigens een wettelijke verplichting en 
iedereen vindt het ook normaal en doet het ook. 
Als je voor de wet wilt trouwen, meld je je op het 
gemeentehuis, en bij overlijden gebeurt hetzelfde,

maar dan door de uitvaartverzorger. Op het 
gemeentehuis kom je ook voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, 
of voor een vergunning voor de verbouw van je huis. Verder heb je het 
gemeentehuis niet nodig en fiets je er voorbij. Je weet waar het gemeentehuis 
is.

Er zijn gelovigen die de parochie beleven zoals ze de gemeente beleven. Als je 
een kindje krijgt, meld je het op de pastorie, want het moet gedoopt worden. 
Als het namelijk gedoopt is, kan het in groep 4 ook meedoen aan de viering 
van de eerste H. Communie en hoeft er niet een apart traject gevolgd te 
worden. Ouders willen dat hun zoon of dochter zo gewoon mogelijk met de 
groep mee kan doen. Ook als je wilt trouwen in de kerk, neem je met de 
pastorie contact op. Voor de eerste H. Communie gaat het contact leggen soms
nog via de basisschool. Er zijn in het leven van een gelovige momenten dat hij 
of zij de parochie nodig heeft. Soms heb je een doopbewijs nodig voor je eigen
kerkelijk huwelijk, of wordt er in het buitenland waar jouw peetkindje wordt 
gedoopt een verklaring gevraagd dat je kerkelijk meelevend bent. Voor landen 
als Polen en Duistland komt dit nogal eens voor.

Er zijn zo momenten dat je de Kerk nodig hebt voor administratieve zaken die 
te maken hebben met de scharniermomenten in je leven. Verder fiets je eraan 
voorbij. Je weet waar de pastorie en de kerk zijn als je ze nodig hebt.
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