
Bijlage 5. Uitkomsten en conclusies enquête willekeurige mensen op straat  
 
Scores enquête op Simonsplein 21 december 2019 
 

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?  
 
68 personen hebben meegedaan 
 
1. Hoe staat u tegenover de kerk, met name de Protestantse Gemeente Doetinchem? 

o Neutraal  39 
o Negatief    8 
o Positief   21 

  
Zou u hier een aanvulling op willen geven? 
De kerk heeft goede gedachten…… 
Kerk moet voor iedereen toegankelijk zijn, zeker met kerst (dus geen toegangskaarten zoals op de 
Huet en Wijnbergen vroeger) . 
Kerk heeft geen betekenis in de samenleving 
Sexueel misbruik, katholiek, negatieve ervaringen 
Niks met religie 
Alle geloven sluiten groepen uit 
Mensen in hun waarde laten 
Protestantse gemeente een beetje koud itt RK 
Verdraagzaamheid uitstralen 
Wel entertainment, geen carnaval 
Ik heb niks met de kerk 
Oma gelovig, daarom niet negatief 
Geloof heeft veel oorlogen veroorzaakt 
Weet er weinig van 
Mensen samen brengen 
Gemoedelijk 
Voor geloven heb je geen kerk nodig 
Ik ben zelf niet gelovig, maar de kerk is belangrijk voor veel mensen in de gemeente; Een 
ontmoetingsplaats voor mensen die hun geloof willen uiten 
Zelf gelovig 
Ja, ik heb er niks mee, maar goed dat het er is; voor Doetinchem: mensen die meer samenkomen en 
met elkaar zijn; voor mezelf: meer met het geloof bezig zijn 
Geen interesse in de kerk in het algemeen 
Christelijk opgevoed, inmiddels uitgeschreven 
Gelovig opgevoed, vanaf gestapt 
Dat de kerk zich openstelt, is een goed ding; voor mij persoonlijk: meer eigen keuzes maken 
Zegt me niks 
Zegt me niks 
Weinig betekenis; vast wel op maatschappelijk gebied 
De kerk is erg belerend. Kerk zou meer betrokken moeten zijn-> moment van samenkomen; meer 
open voor andersdenkenden; ethische waarde; doe een actie; innerlijke rust-balans met jezelf 



Ja, ik heb er geen mening over of het goed of slecht is; Voor Doetinchem: meer verbinding tussen 
mensen en meer harmonie 
Ik vind het goed dat er verschillende opties zijn qua kerk; maatschappelijk: goed, minder neutraal 
omdat geloof er meer bij betrokken wordt  
Familie gaat er naar toe 
Elke zondag aar de kerk 
Betekenis: mensen samenbrengen, zingeving 
Maatschappelijk belang, sociaal vangnet 
Kerk doet goed werk voor de samenleving, voor de armen 
Verbindt mensen 
Staat voor iedereen open 
Altijd welkom 
Troost te vinden 
Denk dat ze een taak hebben, uitdagende rol; entertainment met lezingen 
Zingeving: geen hoogdravende dingen 
 
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:   
1   4 
2   1 
3  19 
4  19 
5   24        
(Een voorbeeld: Zorg voor mensen die zich eenzaam voelen.)  
 

• Gebied van zingeving: 
1  14 
2    6 
3  14 
4  19 
5   15         
 (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? 
1    3 
2    4 
3    9 
4  30 
5 21 



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

1  14 
2  14 
3  20 
4    8 
5  11  

3. Ziet u een rol voor de kerk als sociaal/culturele ontmoetingsplaats?  
1    3 
2    5 
3  12 
4  27 
5  23   

4. Vindt u dat de kerk een rol zou kunnen spelen in ieders leven?   
1  17 
2    9 
3  19 
4    5 
5    13    

 
Suggestieve vragen over zingeving (schaal van 1 tot 5): 
 

5. Hoe belangrijk ziet u de rol van de kerk als spirituele inspiratiebron?   
1  14 
2  10 
3  14 
4  15 
5  13    

6. Ziet u een rol voor de kerk weggelegd als brenger van christendom en evangelie?  
1  16 
2   6 
3  12 
4 14 
5  19 

7. Ziet u voor de kerk een rol als bewaker van de sociale moraal?  
1  13 
2 11 
3  17 
4  13 
5  11 

8. In hoeverre ziet u de kerk als een plek waar u heen kunt als u dingen lastig vindt? 
1  23 
2  10 
3   16 
4     7 
5   10 

9. Bent u op de één of andere manier kerkelijk betrokken?   
1  35 
2    9 
3    5 
4     6 
5   10 



Conclusies enquête  willekeurige mensen op straat 

 

Opmerking vooraf:  Bij de negen gestelde vragen met antwoorden op 5-puntsschaal  van geen tot en 

met in hoge mate het aantal gegeven antwoorden met 1 en 2 bij elkaar opgeteld evenals de gegeven 

antwoorden met 4 en 5. Antwoord 3 als neutraal aangemerkt. 

  

Basis:  

  - 68 personen die hebben meegedaan 

  - antwoorden op de vraag: ‘Hoe staat u tegenover de kerk, met name de PGD?’ als volgt: 

   -   8 negatief = 12 % 

   - 39 neutraal = 57 % 

   - 21 positief  = 31 % 

 

Conclusie: Er wordt minder negatief tegen de kerk aangekeken dan wij binnen de kerk denken. 

       Dit valt des te meer op als je kijkt naar de uitkomsten op de vraag ‘Bent u op de een of  

       andere manier kerkelijk betrokken?’:  

   - 44 helemaal niet/niet = 65 % 

 

Conclusies op grond van de gegeven antwoorden op de vragen: 

 

1. Een groot deel ziet een rol voor de kerk (PGD) weggelegd op maatschappelijk gebied (43 x ja =  

    63 %; 19 x neutraal = 28 % en 5 x negatief = 7 %). 

    Het sterkst komt dit tot uiting bij de nadere vragen ‘Hoe belangrijk ziet u de rol van kerk in de 

    opvang van kansarmen?’ met 51 x ja = 75 % en ‘Ziet u een rol voor de kerk als sociaal/culturele 

    ontmoetingsplaats?’ met 39 x ja = 57 % 

    Op de vraag of er een rol voor de kerk is weggelegd als entertainer voor de mensen is de conclusie 

    dat een meerderheid dit niet vindt. 

    Op de vraag of de kerk een rol zou kunnen spelen in ieders leven wordt zeer verdeeld geantwoord.  

 

2. In welke mate men een rol voor de kerk ziet op het gebied van zingeving is het antwoord als volgt 

    34 x ja = 50 %, 14 x neutraal = 21 % en 20 x nee = 29 %. De helft van de geënquêteerden ziet voor 

    de kerk een belangrijke rol weggelegd op het gebied van zingeving. Dit is een opvallende score 

    afgezet tegen de score m.b.t. de kerkelijke betrokkenheid  waarbij 72 % aangeeft niet of nauwelijks 

    kerkelijk betrokken te zijn.  

 

    Kijkend naar de nadere vragen over zingeving  dan zien we een gelijke verdeling over de 

    5-puntsschaal.  Uitzondering vormt de beantwoording van de vraag ‘In hoeverre ziet u de kerk 

    als een plek waar u heen kunt gaan als u dingen lastig vindt?’ met de volgende uitkomst: 33 x nee = 

    49 %, 16 x neutraal = 24 %   en 17 x ja = 25 %. Vrij veel dus niet/geen rol voor de kerk 

    Op de vragen naar de rol van kerk als spirituele inspiratiebron, als brenger van het christendom en 

    evangelie en als bewaker van de sociale moraal wordt gelijkmatig verdeeld  geantwoord. 

 


