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Belangrijkste resultaten enquête voorjaar 2016 ‘Onze kerk en haar toekomst’  

Inleiding 

De algemene kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Haarlem heeft een 

beleidsplancommissie samengesteld en haar gevraagd het beleidsplan 2017 – 2021 voor te bereiden. 

Deze heeft, in dat kader, in het voorjaar van 2016 een enquête (per post dan wel via e-mail) 

toegestuurd aan de leden van de verschillende wijkkerken (voor de vragenlijst zie de bijlage). Als 

basis voor de verzendlijst is het adressenbestand (ongeveer 1250 adressen) van de wijkbladen 

gebruikt. Om ook een mening van niet -  kerkelijken te krijgen heeft Tom de Haan, de stadspredikant, 

op de website ‘Haerlems bodem’ ook gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Ongeveer 25% van de 

verspreidde enquêteformulieren werd ingevuld teruggestuurd, 125 van leden van de 

Ontmoetingskerk, 113 vanuit Centrum en 47 vanuit Oost. Daarnaast kwamen ook nog 41 formulieren 

van niet - wijk gebonden respondenten (waaronder 30 niet-leden) binnen. 53% van de respondenten 

is 65 jaar of ouder, 37% tussen 45 en 64 jaar en 9 % 40 jaar of jonger.  68% van de respondenten 

bezoekt regelmatig de kerkdiensten. Gezien deze aantallen en de verdeling kan het resultaat van de 

enquête als representatief worden bestempeld. Het doel van de enquête was informatie te 

verzamelen over de aspecten die de leden van belang vinden voor de kerk van de toekomst en te 

bezien in hoeverre de reacties van de leden van de drie wijken met elkaar overeenkomen en waar ze 

afwijken. Dit in verband met de eventuele noodzaak veel meer met elkaar samen te werken en/of 

wijken samen te voegen. Daarnaast werden vragen gesteld van meer organisatorische aard over 

bijvoorbeeld het missionaire werk en de pastorale teams, de motieven voor samenwerking, de 

mogelijke reductie van het aantal kerken of wijken en de noodzaak van nieuwe vormen van kerk zijn 

om buiten - kerkelijken te bereiken. Behalve meer - keuze vragen werden ook open vragen gesteld 

waar de leden meer ruimte werd gegeven om te reageren. In deze samenvatting worden alleen de 

belangrijkste resultaten weergegeven. Op de bijgesloten vragenlijst zijn ook de reacties op de vragen 

vertaald in scores dan wel percentages voor de verschillende vragen ingevuld. Uitgebreide resultaten 

inclusief de reacties op de open vragen zijn bij de commissie te verkrijgen ( zie onderaan dit verslag). 

In onderstaand overzicht worden geen waardeoordelen gegeven over de resultaten. Die komen pas 

in het concept beleidsplan tot uiting. 

Resultaten per vraag dan wel cluster van vragen: 

1. Stellingen over aspecten van het kerkzijn (vragen 1 – 12) 

De leden konden via het scoren (van ‘niet zo belangrijk’ tot ‘van het hoogste belang) van een 

twaalftal stellingen aangeven wat zij de belangrijkste aspecten van het kerkzijn vinden. 

De zes stellingen die het hoogste scoorden waren (in volgorde van belangrijkheid): 

• Ze biedt gelegenheid om samen te vieren, te zingen, te bidden en te danken 

• Ze is van maatschappelijk – sociale waarde  in stad en wijk 

• Ze geeft vorm aan levensgebeurtenissen als geboorte, rouw en trouw 

• Ze houdt de Bijbelverhalen en christelijke traditie levend 

• Ze vormt een gemeenschap waar over God en Jezus gesproken en gedacht kan 

worden 

• Ze draagt bij aan de zorg voor minderbedeelden, zowel in binnen- als in het 

buitenland 



2 

 

Het laagste scoorde de stelling : ‘Ze is het morele geweten van de samenleving’. De hoge 

score van de maatschappelijk- sociale waarde is vooral beïnvloed door de respondenten 

van buiten de wijkgemeenten. Er waren geen grote verschillen tussen de antwoorden 

van de leden van de verschillende wijkgemeenten. De leden van de Oosterkerk scoorden 

bijna alle stellingen hoger dan de leden van de andere twee wijken. De eersten scoorden 

het zich ‘gekend voelen’ nog hoger dan de stelling die hierboven als eerste wordt 

genoemd. Die komt bij de leden van de Oosterkerk op de tweede plaats. 

2. Vraag over inspiratiebronnen (vraag 13) 

Van de acht genoemde inspiratiebronnen scoorde ‘saamhorigheid; ontmoeting met anderen’ 

in het totale resultaat het hoogst. Bij de Ontmoetingskerkleden en die uit wijk Centrum stond 

deze bron op de eerste plaats. Bij de Oosterkerkleden was dat ‘deelnemen aan kerkdiensten 

en vieringen vooral door de preek’. Samen met ‘deelnemen aan de kerkdiensten en vieringen 

vooral door samenzang en muziek’ scoorden deze drie bronnen veruit het hoogst bij alle 

respondenten. In de categorie ‘anders’ werden vooral ‘stilte/ rust’ en ‘jezelf mogen zijn’ 

genoemd.  

 

3. Belangrijkste functie van de kerk in de toekomst (open vraag 14) 

Op deze open vraag is uitgebreid en zeer divers gereageerd. Het is in deze samenvatting 

ondoenlijk daarvan een goed beeld te geven. Daarom worden hieronder alleen aan aantal 

steekwoorden gegeven waaronder de reacties samengebracht kunnen worden. (Voor 

geïnteresseerden is een uitgebreid verslag van de reacties beschikbaar zie onderaan dit 

verslag). 

• De kerk moet een plaats, een ruimte, voor bezinning en zingeving bieden 

• De kerk moet het geloof doorgeven, ‘het verhaal van God en de mensen’ 

doorvertellen 

• De kerk moet meer naar buiten treden 

• De kerk moet in de samenleving een tegengeluid laten horen 

• De kerk moet een veilige haven zijn 

• De kerk moet vasthouden aan het bestaande 

• De kerk moet nieuwe wegen inslaan 

• De kerk moet zich openstellen voor iedereen 

• De kerk moet de lofzang gaande houden 

• De kerk moet zoeken naar nieuwe vormen in de eredienst 

• De kerk moet mensen leren samen te leven 

• De kerk moet maatschappelijke hulp bieden 

 

4. De kerk en de kinderen (open vragen 15 en 16) 

Op deze vragen is begrijpelijkerwijs, gezien de leeftijdsopbouw van de respondenten, veel 

minder gereageerd dan op de vorige open vragen. Ook hier zijn de reacties moeilijk samen te 

vatten (totaal overzicht is beschikbaar). Vaak werd waardering uitgesproken voor de 

kindernevendienst. Tevens werd opgemerkt dat de begintijd van de kerkdiensten niet 

aansluit bij de leefwijze van de oudere kinderen in het weekend en dat de vorm en de liturgie 

hen vaak niet aanspreekt. Wel geven sommigen aan dat de vespers meer aanspreken al is er 

ook commentaar op de muziekkeuze. Voorgesteld wordt om ‘activiteiten te ontwikkelen die 
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jongeren aanspreken en mensen die zoeken naar zingeving’ en ‘initiatieven om jongeren van 

de middelbare school in het hart te raken’. 

 

5. Vraag over inzet vrijwilligers (vraag 17) 

Via het reageren op een aantal uitspraken konden de leden aangeven of en zo ja op welke 

manier men als vrijwilliger actief wil zijn in de kerk. Degenen die aangeven actief mee te 

willen werken, willen ‘af en toe meedoen aan de organisatie van activiteiten’ (32%); een rol 

in een commissie of kerkenraad (slechts 11% waarschijnlijk inclusief de leden die dat nu al 

doen). Het aantal respondenten dat aangeeft ‘niet (meer) actief te willen zijn als vrijwilliger’ 

is relatief hoger in wijk Centrum dan in Oost en Schalkwijk. Bij de Oosterkerkleden is een 

relatief grotere groep dan in de andere wijken die aangeeft ‘zijn steentje bij te willen dragen 

al is het soms een opgave’. 

 

6. De rol van de professionals in de wijk (vraag 18) 

In deze vraag komen de verschillende opties voor professionals binnen de kerk aan de orde 

met name op het aspect of ze zich op hun eigen wijk zouden moeten richten of ten dienste 

moeten zijn aan alle drie de wijkkerken. Een meerderheid (55%) van de respondenten geeft 

aan dat de kerkelijk werkers ten dienste van de drie wijken actief zouden moeten zijn op 

basis van talenten en expertise. Helaas werd er geen mogelijkheid in de enquête geboden 

om aan te geven of de dominees dat ook zouden moeten doen. Wel gaf 53% aan dat de 

dominees zich moeten blijven richten op hun wijkgemeente. Voor kerkelijk werkers was dit 

percentage 27%. Samengevat: men vindt in meerderheid dat de kerkelijk werkers moeten 

gaan werken over de wijkgrenzen heen en dat de dominees zich op de eigen wijk moeten 

blijven richten. Er is geen draagvlak voor vervanging van kerkelijk werkers door vrijwilligers. 

 

7. Vragen over functioneren van de missionair predikant (vraag 19) 

Gezien het feit dat binnen de beleidsplanperiode een beslissing moet worden genomen over 

het al dan niet verlengen van het contract met de missionair predikant (oftewel de 

stadsdominee) werden enkele vragen over zijn functioneren gesteld. In alle wijken is men 

duidelijk positief over de missionair predikant en vindt men dat deze een positief effect heeft 

op de kerk (60%) en op de stad (63%). In Oost zijn deze percentages duidelijk lager (33%). 

Slechts 5% vindt dat zijn werk eigenlijk door de wijkgemeenten moet gebeuren. Een niet 

onaanzienlijke groep (27%) vindt zelfs dat hij zijn werk zou moeten kunnen uitbreiden. In 

vergelijking met de andere wijken zegt een opvallend grote groep (24%) uit wijk Centrum de 

missionair predikant niet of nauwelijks te kennen, terwijl de meeste van zijn activiteiten daar 

plaats vinden. Ook geeft een relatief grote groep uit deze wijk aan dat hij zich meer met 

randkerkelijken zou moeten bemoeien. In de open antwoorden klinkt zowel waardering als 

kritiek op het werk van de missionair predikant. 

 

8. Vragen naar de motieven van samenwerking (vragen 20 tot en met 24) 

Met de stelling ‘de wijkkerken hebben elk hun eigen identiteit, meer samenwerking is niet 

wenselijk’ is slechts 17% het eens of zeer mee eens. 36 % heeft hierover geen mening. Op de 

stellingen die motieven aangeven voor de samenwerking ( aanvulling/ versterking; afname 

van mensen en middelen; noodzaak om te blijven bestaan;) is meer dan 60% het mee eens/ 

zeer mee eens. Leden uit wijk Centrum scoren op alle drie motieven iets lager dan de leden 
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uit de andere wijken. Ook op de stelling dat elk van de wijkkerken meer moet samenwerken 

met andere kerken in hun omgeving reageert meer dan 60% positief. 

 

9. Vragen over de mogelijke reductie van het aantal wijken of kerken (vraag 25 en 26) 

Op de stelling ‘de wijkkerken zijn elk onmisbaar vanwege hun lokale aanwezigheid’ reageert 

66 % positief, 26 % weet het niet of is neutraal. Leden uit de Oosterkerk scoren op dit punt 

veel positiever dan het gemiddelde, terwijl leden uit het Centrum iets minder positief zijn. De 

stelling ‘samenwerking mag er toe leiden dat het aantal wijkkerken tot één of twee worden 

teruggebracht’ krijgt slechts van 28% van de leden een positieve reactie. De leden uit de 

Oosterkerk zijn het met deze stelling het meest oneens, terwijl leden uit het Centrum relatief 

het hoogste percentage voorstanders heeft. In de toelichting die de respondenten konden 

geven op deze mogelijke reductie worden zowel argumenten voor als tegen genoemd (zie 

overzicht openvragen zoals eerder vermeld). 

 

10. Vraag over nieuwe vormen van kerk zijn (vraag 27) 

Twee derde van het aantal respondenten was het eens/ zeer mee eens met de stelling 

‘Nieuwe vormen van kerkzijn zijn nodig om mensen van buiten de kerk aan te spreken’. Over 

hoe dat er dan uit moet komen te zien is uit de reacties ter toelichting op deze vraag geen 

duidelijke lijn te ontdekken.  

 

11. Vraag over gevoelens ten opzichte van de toekomst van de kerk (vraag 31) 

Gevraagd naar de gevoelens van de kerkleden over de toekomst van de kerk geeft 37% aan 

vertrouwen te hebben in die toekomst door positief te reageren op de uitspraak ‘God laat de 

kerk nooit los’ (hoogste score leden Oosterkerk) en 25% ziet mogelijkheden voor verbetering 

door het eens te zijn met de uitspraak ‘ik denk dat de kerk zich kan ontdoen van allerlei 

stoffige structuren’ (laagste score Oosterkerkleden). Ruim 23% van de respondenten ( 

inclusief de niet – leden) twijfelt aan het voortbestaan van de kerk gezien hun ondersteuning 

van één of meerdere van de gegeven uitspraken: ‘ik maak me zorgen of de kerk over 20 jaar 

nog wel bestaat’; ‘Ik maak me geen zorgen, ook al heeft de kerk geen toekomst, er komt vast 

wel iets anders’; ‘Ik maak me niet druk, als mensen geen behoefte hebben aan een kerk, is 

het niet erg als zij verdwijnt’. 

 

Juni 2016. M.Ribbens, voorzitter beleidsplancommissie 

 

Wilt u meer details o.a. een overzicht van de reacties op de open vragen stuur dan een e-

mail naar ribbens.info@xs4all.nl of bel naar 06-13778654 

 

 

 

 


