
Bijlage 4: Vragenlijst enquête onder willekeurige mensen op straat  
 
Inleiding: 
Wij zijn gemeenteleden van de Protestantse gemeente Doetinchem en doen een onderzoek naar de relevantie 
van onze kerkgemeenschap voor de Doetinchemse bevolking. De hoofdvraag van ons onderzoek is: Wat zijn 
behoeften van de Doetinchemmers op het gebied van zingeving en maatschappij, en op welke manier kan de 
Protestantse Gemeente Doetinchem hierin van betekenis zijn?  
 
1. Hoe staat u tegenover de kerk, met name de Protestantse Gemeente Doetinchem? 

o Neutraal   
o Negatief     
o Positief    

  
Zou u hier een aanvulling op willen geven? 
 
2. In welke mate ziet u een rol voor de kerk, met name de Protestantse Gemeente Doetinchem, weggelegd 
op de volgende gebieden? (schaal van 1 tot 5) 
  

• Maatschappelijk gebied:   
 (Een voorbeeld: Zorg voor mensen die zich eenzaam voelen.)  
 

• Gebied van zingeving: 
(Een voorbeeld: Is er meer tussen hemel en aarde?) 

   
  1 = Ik zie geen rol weggelegd voor de kerk op dit gebied 
  5 = De kerk zou op dit gebied in hoge mate van betekenis kunnen zijn 
 
3. Wat zou de Protestantse Gemeente Doetinchem volgens ú kunnen betekenen? 

 

• voor Doetinchem? 
 

• voor u persoonlijk? 
 

Suggestieve vragen op maatschappelijk gebied (schaal van 1 tot 5): 
 

1. Hoe belangrijk ziet u de rol van de kerk in de opvang van kansarmen? 
 

2. In hoeverre ziet u een rol voor de kerk weggelegd als entertainer van mensen? 
   

3. Ziet u een rol voor de kerk als sociaal/culturele ontmoetingsplaats? 
  

4. Vindt u dat de kerk een rol zou kunnen spelen in ieders leven?   
 
Suggestieve vragen over zingeving (schaal van 1 tot 5): 
 

5. Hoe belangrijk ziet u de rol van de kerk als spirituele inspiratiebron?  
  

6. Ziet u een rol voor de kerk weggelegd als brenger van christendom en evangelie? 
  

7. Ziet u voor de kerk een rol als bewaker van de sociale moraal? 
  

8. In hoeverre ziet u de kerk als een plek waar u heen kunt als u dingen lastig vindt? 
 

9. Bent u op de één of andere manier kerkelijk betrokken? 
  



 

Vragen aan sleutelfiguren buiten de Protestantse Gemeente Doetinchem 
 
Inleiding: 
 
Als Protestantse Gemeente Doetinchem zijn we met elkaar in gesprek over onze toekomst. Dit seizoen staat in 
het teken van de dialoog: Hoe willen we over 10 jaar kerk zijn. Daarnaast doen we een onderzoek naar de 
relevantie van onze kerkgemeenschap voor de Doetinchemse bevolking. De hoofdvraag van ons onderzoek is: 
Wat zijn behoeften van de Doetinchemmers op het gebied van zingeving en maatschappij, en op 
welke manier kan de Protestantse Gemeente Doetinchem hierin van betekenis zijn?  
 
Deze vraag hebben we al gesteld aan een heel aantal toevallige passanten in de stad. Graag willen we die ook 
voorleggen aan een aantal sleutelfiguren in de Doetinchemse samenleving. Het lijkt ons erg interessant ook uw 
mening over dit onderwerp te horen. Zouden wij u een aantal vragen mogen stellen? Het zal niet langer duren 
dan 15 minuten.  
 
De Protestantse Gemeente Doetinchem is een onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland en heeft vier 
vierplekken. Voor informatie vooraf over onze kerkgemeenschap kunt u de website www.pg-doetinchem.nl 

raadplegen. 
 
Kenmerken respondent: 
Geslacht:    Leeftijd:   
 
Vragen voor de enquête aan sleutelfiguren en mensen buiten de kerkelijke gemeenschap: 
 

1. Hoe ervaart u de Doetinchemse samenleving? (Kunt u uw persoonlijke indruk in een paar woorden 
samenvatten?) 

  
 
Maatschappij: 
  

2. Wat voor behoeften spelen er volgens u op maatschappelijk gebied in de Doetinchemse  samenleving? 
Kunt u iets vertellen over uw maatschappelijke behoeften? 

 
3. Wordt er volgens u in Doetinchem voldoende ingespeeld op deze maatschappelijke behoeften? 

 
4. Bent u van mening dat Protestantse Gemeente Doetinchem voldoende inspeelt op de maatschappelijke 

behoeften van Doetinchemmers? 
  
 
Zingeving:  
  

5. Welke behoeften hebben Doetinchemmers volgens u als het gaat om zingeving? Kunt u iets vertellen 
over uw behoeften op het gebied van zingeving? 

 
6. Wordt er volgens u op deze behoeften m.b.t. zingeving genoeg ingespeeld in Doetinchem? 

 
7. Bent u van mening dat de Protestantse Gemeente Doetinchem voldoende inspeelt op de 

zingevingsbehoeften van Doetinchemmers? 
  
 
 
Algemeen over rol kerk: 

  
8. Denkt u dat de Protestantse Gemeente Doetinchem een prominentere rol zou kunnen spelen in de 

samenleving van Doetinchem? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 
  

9. Wat zou u persoonlijk willen meegeven aan de Protestantse Gemeente in Doetinchem m.b.t. haar rol in 
de samenleving?  

 
10. Bent u op de één of andere manier kerkelijk betrokken? 

http://www.pg-doetinchem.nl/

