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Kerken in Nederland, een beknopt overzicht 

 

De Twee grote Kerken: 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), op 1 mei 2004 verenigden de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
Deze kerk heeft een presbyteriaanse structuur. 
Zelfstandige lokale gemeenten, elke gemeente is lid van een regionale classis. 
Landelijk is elke classis lid van de Synode. 
De lokale gemeente heeft een kerkenraad met ouderlingen (pastorale zorg), 
diakenen (zorg voor armen, lokaal en wereldwijd) en ouderling-kerkrentmeesters 
(beheer van goederen, financiën en eventueel personeel). 
De geestelijke verzorging is in handen van een predikant, de Dominee. 

De Rooms-Katholieke Kerk (R.K.K.) 
Deze kerk heeft een episcopale structuur, elke parochie (lokaal) valt onder een 
bisschop, een of meer leden van het bisschoppelijk college is aartsbisschop. Het 
centrale gezag van deze wereldkerk is in handen van de paus.  
De pastoor zorgt voor de geestelijke verzorging. 
DE RKK kent naast de directe kerkelijk structuur ook ordes en kloosters. 

 

De kleinere  kerken, een onvolledige lijst: 

Baptisten Gemeente (landelijk: Unie van Baptisten Gemeenten) 

Christelijke Gereformeerde Kerken (lokaal: kerk) 

Doopsgezinde Broederschap (gemeente, landelijk Algemene Doopsgezinde Sociëteit) 

Evangelische Broedergemeente (E.B.G.)(lokaal: gemeente) 

Evangelisch-Lutherse Kerk (E.L.K.) (lokaal: gemeente) 

Evangelie- of Evangelische Gemeente van .... (meestal een lokale pinkstergemeente) 

Gemeente van Apostolische Christenen 

Gereformeerde Gemeenten (lokaal: gemeente) 

Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) (lokaal: kerk) 

Jehova's Getuigen 

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen (Mormonen) 

Leger des Heils (lokaal: korps) 

Molukse Evangelische Kerk in Nederland (Geredja Indjili Maluku) (lokaal: gemeente) 

Nederlandse Gereformeerde Kerken (lokaal: kerk) 

Nieuw Apostolische Kerk 

Oudgereformeerd gemeenten (lokaal: gemeente)   



 
Overzicht van kerken    pag. 2 

Oud-Katholieke Kerk (lokaal: parochie) 

Remonstrantse Broederschap (lokaal: gemeente) 

Religieus Genootschap der Vrienden, Quakers (landelijk: jaarvergadering, lokaal: 
maandvergadering) 

Vergadering der Gelovigen 

Volle Evangelie Gemeente (lokale Pinkstergemeente) 

Vrije Evangelische Gemeenten (lokaal: gemeente) 

Vrij-Katholieke Kerk (lokaal: gemeente) 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (lokaal: idem met plaatsnaam) 

Waals Hervormde Gemeente (Franssprekende gemeente van PKN) 

Zevende-Dags Adventisten 
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