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Vragenlijst enquête ‘Onze kerk en haar toekomst’ inclusief reacties in scores en percentages. 

 

Hieronder vindt u de vragen die zijn gesteld in de enquête ‘Onze kerk en haar toekomst’ gehouden in het 

voorjaar van 2016 onder de leden van de Protestantse gemeente Haarlem. Een samenvatting van de 

reacties op de enquête, inclusief de eventuele verschillen per wijkgemeente, is te vinden in het verslag 

‘Belangrijkste resultaten enquête voorjaar 2016’ dat aan deze vragenlijst vooraf gaat. Hieronder zijn 

alleen de reacties op de gesloten vragen weergegeven, vertaald in totaal scores of percentages. De 

reacties op de open vragen zijn niet kwantitatief te rapporteren en zijn te vinden in een apart overzicht 

dat opgevraagd kan worden. 

 

Cluster 1: Waarde en betekenis van onze kerk 

 

Schaal: 1-niet zo belangrijk, 2-beetje belangrijk, 3-belangrijk, 4-heel belangrijk, 5-van het grootste belang 

Eén waardering kiezen 

 

Onze kerk vind ik belangrijk, want … 

                                                                         Waardering  

1.   ze biedt een plek voor stilte, inkeer en inspiratie      4,0 

2.   ze biedt gelegenheid om samen te vieren, te zingen, te bidden en te danken   4,1 

3.   ze is het morele geweten van de samenleving      3,3 

4.   ze vormt een gemeenschap waar over God en Jezus gesproken en gedacht kan worden 4,1 

5.   ze houdt de Bijbelverhalen en christelijke traditie levend     4,1 

6.   ze is van maatschappelijk-sociale waarde in stad en wijk     4,1 

7.   het is een gemeenschap waar ik me gekend voel, in vreugde en verdriet   3,9 

8.   het is een prachtig gebouw dat iets met me doet als ik binnenstap    3,7 

9.   zij draagt bij aan de zorg voor de minderbedeelden zowel in binnen- als in het buitenland 4,1 

10. ze geeft vorm aan levensgebeurtenissen als geboorte, rouw en trouw   4,1 

11. ze brengt mensen, uit verschillende leefwerelden, met elkaar in contact   3,7 

12. het is een plek waar iedereen, met zijn of haar gaven,  terecht kan    3,9 

 

13. Waardoor wordt u in uw plaatselijke gemeente geïnspireerd? 

Vink alle toepasselijke opties aan. 

                                                         Percentage  

- deelnemen aan kerkdiensten en vieringen, vooral door samenzang en de muziek  61 

- deelnemen aan kerkdiensten en vieringen, vooral door de preek    61 

- ontmoeting met God          45 

- saamhorigheid, ontmoeting met anderen       72 

- deelnemen aan activiteiten van de gemeente, zoals bijv. gesprekskringen   33 

- samen praktische hulp bieden aan mensen die hulp nodig hebben    41 

- zelf praktisch hulp mogen ontvangen in eventuele moeilijke tijden    26 

- antwoorden op geloofs- en/of zingevingsvragen      40 

- Anders  

 

14. Wat is volgens u de belangrijkste functie/betekenis van de kerk in de toekomst? Open vraag. 

15. Wat vind je kind leuk/belangrijk aan de kerk en wat niet? In te vullen door ouders met jonge 

kinderen. Open vraag. 

16. Welke rol heeft de kerk in de toekomst volgens jou voor je kind? In te vullen door ouders met jonge 

kinderen. Open vraag 
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Cluster 2: Samenwerking en organisatie van de Protestantse Gemeente Haarlem 

17. De kerk wordt gedragen door de inzet van vrijwilligers. Ik wil in de toekomst… 

Vink één optie aan. 

                                                         Percentage 

- niet (meer) actief zijn als vrijwilliger         14 

- af en toe mee doen met de organisatie van activiteiten      32 

- wel wat (meer) doen in de zorg voor andere leden      11 

- met enthousiasme een rol in een commissie of kerkenraad op me nemen   11 

- mijn steentje bijdragen, al is het soms wel een opgave      16 

- Anders           16 

 

18. Iedere wijkkerk heeft een eigen dominee en kerkelijk werker. Het zou goed zijn als in de toekomst… 

Vink alle toepasselijke opties aan.  

                                                         Percentage 

- de dominees zich blijven richten op hun eigen wijkgemeente     53 

- de kerkelijk werkers zich blijven richten op hun eigen wijkgemeente    27 

- de kerkelijk werkers één team vormen ten dienste van de drie wijken, op basis van  55  

talenten en expertise 

- deze professionals meer de kerk zouden vertegenwoordigen in de stad of in de wijk  24 

- de kerkelijk werkers vervangen zouden worden door vrijwilligers    3 

- Anders  

 

19. De Protestantse Kerk in Haarlem heeft sinds 2013 een missionair predikant. Deze stadsdominee… 

Vink alle toepasselijke opties aan.  

                                                         Percentage 

- ken ik niet of nauwelijks         20 

- doet werk wat eigenlijk door de wijkgemeente moet gebeuren     5 

- heeft een positief effect op de kerk        60 

- heeft een positief effect op de stad        63 

- zou zijn werkzaamheden moeten kunnen uitbreiden      27 

- zou zich meer met “randkerkelijken” moeten bemoeien     16 

- Anders 

Schaal: 1-zeer mee oneens, 2-mee oneens, 3-neutraal/weet ik niet, 4-mee eens, 5-zeer mee eens  

Eén waardering kiezen. 

                                                                         Waardering 

20. De wijkkerken hebben elk een eigen identiteit, meer samenwerking is niet wenselijk  2,5 

21. De wijkkerken moeten meer samenwerken waardoor zij elkaar aanvullen en versterken 3,7 

22. De afname in mensen en middelen maakt verdergaande samenwerking noodzakelijk  3,9 

23. De drie wijkkerken van de PGH moeten meer samenwerken, met als doel voldoende  3,8 

omvang houden om te blijven bestaan 

24. De wijkkerken moeten elk meer samenwerken met andere kerken in hun omgeving, dat 3,7 

is verrijkend voor de kerkelijke presentie in de wijk 

25. De wijkkerken zijn elk onmisbaar vanwege hun lokale aanwezigheid    3,9 

26. Samenwerking mag er toe leiden dat het aantal wijkkerken teruggebracht wordt tot één 2,8 

of twee  

27. Nieuwe vormen van kerkzijn zijn nodig om mensen van buiten de kerk aan te spreken 3,8 

28. Zou u uw antwoord op één van stellingen hierboven wellicht nog willen toelichten. Open 

vraag. 
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Cluster 3: afsluitende, algemene vragen 

29. In welke leeftijdscategorie valt u? 

Vink één categorie aan. 

  Percentage 

10-20  0.3 

21-40  9 

41-65  37 

65-75  25 

75+  28 

 

30. Op welke manier bent u betrokken bij de kerk? 

Vink één optie aan. 

                                                         Percentage 

- Ik voel me betrokken bij mijn wijkgemeente en ga regelmatig naar kerkdiensten en andere 51  

activiteiten 

- Ik bezoek regelmatig de dienst op zondagochtend, maar daarnaast houd ik me op de  17 

achtergrond 

- Ik ga af en toe naar een activiteit of kerkdienst       14 

- Ik ben niet of nauwelijks betrokken bij de kerk       9 

- Anders           10 

 

31. Mijn gevoelens ten opzichte van de toekomst van de kerk 

Vink één optie aan. 

                                                         Percentage 

- Ik maak me zorgen of de kerk over 20 jaar nog wel bestaat     15 

- Ik ben bang dat het zo verandert, dat ik me er niet meer thuis voel    4 

- Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt, God laat de kerk niet zomaar los  37 

- Verfrissend: ik denk dat de kerk zich eindelijk kan ontdoen van allerlei stoffige structuren 25 

- Ik maak me geen zorgen, ook al heeft de kerk geen toekomst, er komt vast wel iets voor 8 

in de plaats   

- Ik maak me niet druk, als mensen geen behoefte hebben aan een kerk, is het niet erg als ze 1  

verdwijnt 

- Anders           10 

 

32. Bent u lid van een kerk in Haarlem 

Vink één optie aan. 

      Percentage 

Ja, van de Ontmoetingskerk   38 

Ja, van de Oosterkerk    14 

Ja, van wijk Centrum (Bavo/Nieuwe kerk) 35 

Anders, waaronder  niet-leden   13 

 

Tot slot 

 

33. Heeft u nog aanvullende opmerkingen voor de voorbereidingscommissie van het AK beleidsplan? 

Open vraag. 


