
Bijlage 3: Overzicht enquêtevragen per thema 

 

Thema geloven 

 

1. Hoe waardeert u de verschuiving in accenten in de afgelopen vijftig jaar? 

 (inleidende vraag, niet om lang bij stil te staan) 

 

2. Helpen kerkdiensten of andere activiteiten u om de liefde van God te 

  ervaren? 

 

3. Lukt het om de Bijbel met het dagelijks leven te verbinden? 

 

4. Zijn de verhalen van God in de Bijbel, die omziet naar mensen, voor u een 

belangrijke bron voor het geloof. Heeft u het idee dat deze bron ook stroomt? 

 

5. Wordt u gevoed in het geloof, zodat het u inspireert en zo van betekenis 

  voor anderen kunt zijn? 

 

6. Ervaart u in de gemeente een verlangen dat we op zoek zijn naar wat God van ons 

vraagt in deze plaats en in deze tijd? 

 

7. Voelt u zich vrij om in gesprekken over uw geloof te spreken en vindt u het 

belangrijk dat we op zoek zijn naar nieuwe woorden passend bij onze tijd? 

 

8. Wat heeft u nodig om uw geloof te voeden? 

 
Thema gemeenschap 

 

Voor het ‘thema gemeenschap’ verzoeken we u om: 

  - de vragen 1 t/m 4 te bespreken en te beantwoorden waarbij u denkt  

     aan de vierplek waar u bij hoort 

- de vragen 5 en 6 denkend aan de hele Protestantse Gemeente 

   Doetinchem 

  - en vraag 7 twee keer n.l. één keer denkend aan de vierplek waar u bij 

     hoort en één keer denkend aan de hele Protestantse Gemeente Doetinchem 

   

1. Ervaart u de vierplek als een veilige plek, een plek om uw vreugde, pijn, twijfel, 

vrees te delen en je zo te laten kennen? 

 

2. Is de vierplek een plek waar u mensen kunt (leren) kennen en waar u zich 

kunt/durft te laten kennen.  

 

3. Ervaart u de vierplek als een plek waar u zich erkend en gewaardeerd 

voelt om wie u bent? 



 

4. Ervaart u de vierplek als een plek die open en gastvrij is en waarin verschillen in 

achtergrond en afkomst een verrijking vormen? 

 

5. Ervaart u de Protestantse Gemeente Doetinchem als een gemeenschap waar ruimte 

is voor verschillen, in het vertrouwen dat God met eenieder zijn eigen weg gaat? 

 

6. Ervaart u de Protestantse Gemeente Doetinchem als een plek, waar mensen die dat 

willen, hun gaven kunnen inzetten en ze ontwikkelen. 

 

7. Welke aspecten zijn volgens u nodig om de gemeenschap (vierplek en 

  hele Protestantse Gemeente Doetinchem) gestalte te blijven geven in de 

  toekomst? 

 

Thema handelen 

 

Een kerkelijke gemeenschap is een gemeenschap die vanuit het geloof betrokken is op en bij 

de wereld dichtbij en veraf, van harte en bewogen. Vanuit de gemeenschap is de diaconie 

hierin de voortrekker.  

 

1. Ervaart u vrede, gerechtigheid en duurzaamheid als kernwoorden vanuit het 

christelijk geloof en wat betekent dat dan volgens u?  

 

2. Vindt u dat de PGD betrokken is op de wereld dichtbij en ver weg en heeft dat 

invloed op de manier waarop we met elkaar gemeente zijn? 

 

3. Ervaart u verbondenheid met het werk van de diaconie en hoe is dat 

  zichtbaar? 

 

4. Wat hebben wij de maatschappij te bieden vanuit onze 

geloofsgemeenschap? 

 

5. Zouden we ons nadrukkelijker kunnen verbinden met de plaatselijke gemeenschap, 

geloofsgemeenschappen niet-kerkelijke groepen en hoe zou dat volgens u kunnen? 

 

6. Worden we als gemeenteleden door wat er in de kerk gebeurt, geholpen om ons 

geloof in praktijk te brengen in het dagelijks leven en niet alleen maar in de kerkelijke 

activiteiten? 

 

7. Kunt u uit de preken en de voorbeden in de zondagse eredienst opmaken op welke 

wijze onze gemeente zichzelf ziet in relatie tot de wereld rondom? 

 

8. Wat zou Doetinchem en omgeving missen als de kerk er niet meer zou 

zijn? 


