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Bijlage 6a 
 
Vragen aan sleutelfiguren buiten de Protestantse Gemeente Doetinchem 
Veldwerker Iriszorg 
 
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: Man   Leeftijd:  44 jaar 
 
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?) 

  
Doetinchem is qua Achterhoekse gemeente de meest open samenleving met veel mensen 
die hard moeten werken om het hoofd boven water te houden, vaak in dezelfde wijken 

 
 
Maatschappij: 
  

2. Wat voor behoeften spelen er volgens u op maatschappelijk gebied in de Doetinchemse  samenleving? 
Kunt u iets vertellen over uw maatschappelijke behoeften? 
 
De Stadskamer is een aanwinst; wijkteams zijn belangrijk, ook Iriszorg zou meer de wijken 
in moeten. Gesprekken zonder voorwaarden te stellen. Een plek waar je jezelf kan zijn, niet 
oordelen op uiterlijk. Stadskamer is een goed initiatief in deze 
 

3. Wordt er volgens u in Doetinchem voldoende ingespeeld op deze maatschappelijke behoeften? 
 
De gemeente Doetinchem financiert en faciliteert, maar stelt voorwaarden. Meer 
differentiatie in de opvang is belangrijk, dus niet alleen Iriszorg. Hier ziet hij een taak voor 
de kerken. Iriszorg is gebonden aan regels van de overheid. In Arnhem is bijv. het 
Stoelenproject, een opvangproject buiten de overheid om. 
 

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

  
De kerk zou een schakel kunnen zij in het verbinden van kwetsbaren mensen met modale 
burgers. Een luis in de pels. 
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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? 
 
 
Veldwerker Iriszorg ziet de kracht van geloof bij cliënten. Rituelen zijn belangrijk, 
naastenliefde is het allerbelangrijkste als universele norm en waarde 
 
 

6. Wordt er volgens u op deze behoeften m.b.t. zingeving genoeg ingespeeld in Doetinchem? 
 
Hij ziet dat vooral bij de Pinkstergemeente; voor zover hij er zicht opheeft, wordt er wel op 

ingespeeld 

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

zingevingsbehoeften van Doetinchemmers? 
  

Zeker na dit gesprek 
 
 
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? 

  
Ja volmondig, door te verbinden, door mensen in hun kracht te zetten 

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

de samenleving?  
 

Zie vorige vraag 
 

 
 

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

 

Niet kerkelijk betrokken, RK opgevoed, getrouwd met moslima 
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Kenmerken respondent: 
 
 
Geslacht: Man   Leeftijd:  59 jaar 
 
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?) 

  
Doetinchem is een dorp met stadse trekken: 
   - geen dwingende sociale controle (dorp), maar ook niet de onverschilligheid van de grote 
     stad 
   - in veel straten nog wel onderling verband en elkaar aanspreken indien nodig 
   - samengevat: mooie mix 

 
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? 
 
sub 2 en 3: 
   - enigszins te weinig zorgzaam qua samenleving 
   - te weinig oog voor drugs, alcohol en roken 
   - aandachtspunt: zorg voor jongeren en ouderen 
 

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

  
Moeilijke vraag; eigenlijk te weinig inzicht voor een onderbouwd antwoord 

 
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?  
 

sub 5 t/m 9: 
   - er is zeker behoefte aan zingeving 
   - ga als kerkelijke gemeente staan voor een aantal kernwaarden en draag die uit op de  
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      manier van het Leger des Heils zonder het geloof op te dringen en er naar handelen 
   - kernwaarden: samen. respect voor elkaars mening, tegen de stroom van de schreeuwers 
      en de individualisering is en het maar wat roepen, verbinden en warmte 
   - bewust opzoeken van b.v. daklozen en vele eenzame mensen en op zoek gaan 

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

 

Nee, jaren geleden al bedankt maar niet onverschillig t.a.v. geestelijke zaken en de kerk 
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Geslacht: vrouw   Leeftijd:  62 jaar 
 
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?)  
- enerzijds los zand, anderzijds ook heel betrokken en verbinden mensen 
- wijkteam van buurtcoaches en jeugdgezinswerkers functioneert steeds beter 
- problemen zitten vooral bij de instanties waarnaar doorverwezen wordt 
- soms een gesleep langs die instanties 
 

Maatschappij:  
2. Wat voor behoeften spelen er volgens u op maatschappelijk gebied in de Doetinchemse  samenleving? 

Kunt u iets vertellen over uw maatschappelijke behoeften? 
Er is een groeiend verschil tussen rijk en arm. Schuldenproblematiek. Kinderen die hun 
verjaardag niet kunnen vieren 
 

3. Wordt er volgens u in Doetinchem voldoende ingespeeld op deze maatschappelijke behoeften? 
Specifiek Doetinchems probleem: geen leerlingenvervoer voor kinderen die binnen de 
gemeente wonen en naar het speciaal onderwijs moeten. Gevolg is dat het kind blijft op de 
basisschool waar het niet hoort 
 

4. Bent u van mening dat Protestantse Gemeente Doetinchem voldoende inspeelt op de maatschappelijke 
behoeften van Doetinchemmers?  
Te weinig zicht op voor een duidelijke mening 

 
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? 
Behoefte afhankelijk van sociaal netwerk. De zorg is soms schrijnend. Eenzame ouderen. 

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

Nee, onvoldoende. Landelijke richtlijnen vaak te rigide. 
 

7. Bent u van mening dat de Protestantse Gemeente Doetinchem voldoende inspeelt op de 
zingevingsbehoeften van Doetinchemmers? 
Te weinig zicht op. 

 
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? 
Moeilijke vraag. Ik maak vaak schrijnende situaties mee waarbij ik hulp nodig heb. Daar 
zou de kerk natuurlijk een rol in kunnen spelen. B.v. het naar school brnegen van kinderen 
die niet op tijd op school kunnen komen. 
Ouders hebben tegenwoordig niet zoveel met de kerk en zijn dus bij hulp van die kant vaak 
afwijzend. Blijf ik dus lastig vinden. Ouders zoeken hulp bij jeugdgezinswerker waar wij ze 
naar toe verwijzen. 
 

9. Wat zou u persoonlijk willen meegeven aan de Protestantse Gemeente in Doetinchem m.b.t. haar rol in 
de samenleving?  
Kijk in de omgeving. Er zijn altijd situaties waarbij hulp nodig is. 

 
10. Bent u op de één of andere manier kerkelijk betrokken? 
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Man  leeftijd 59 jaren. 

1. Ik ga daarbij uit van mijn ervaringen in mijn directe omgeving en mijn wijk waarin ik woon. 

ik typeer dat dan als gemoedelijk en dorps met een grote sociale verbondenheid. 

2/3 Maatschappij: 

Door de vergrijzing zie ik ook in mijn omgeving dat omzien naar elkaar een grotere rol is 

gaan spelen de laatste jaren. Ik merk ook bij mijzelf dat ik alerter ben in mijn omgeving 

over het wel en wee van mensen. Dat mensen langer thuis blijven wonen brengt dit ook 

met zich mee.  

Ik denk dat er in Doetinchem door particulieren voldoende wordt ingespeeld op 

maatschappelijke behoeften, de overheid (gemeente) zou daar wel wat meer energie in 

mogen steken. Op papier lijkt het dat de gemeente veel doet, maar financieel komt dat niet 

altijd tot uiting.  

Verzorgingshuizen zoals Schavenweide nemen inmiddels ook een plaats in, in de wijk. 

Hier komen mensen samen en kan je iets doen aan de eenzaamheid. 

 

4.Of de Protestantse Gemeente Doetinchem voldoende inspeelt op de maatschappelijke 

behoefte kan ik niet beoordelen. Weet ik te weinig van. 

 

5 Zingeving: 

De gemoedelijkheid in de omgeving brengt mee dat je wel nadenkt over het verleden en 

heden. Ook in mijn persoonlijke leven speelt dat nu mijn vader ouder wordt en afhankelijk 

wordt.  Ik heb als persoon maar ook in mijn werk zorg voor anderen erg belangrijk 

gevonden. 

Binnen de zorg is goed voor iemand zorgen (wassen en aankleden) van belang maar als dat 

zonder warmte gebeurd is ook die verzorging niet goed.  

 

6.Doetinchem is een behoorlijke stad met allerlei voorzieningen waar je denk ik ook genoeg 

kan vinden op het gebied van zingeving.  

 

7.Of de PGD voldoende inspeelt op deze behoefte kan ik niet beoordelen. Ik ga er vanuit 

dat ook binnen de PGD hier het nodige aanbod voor is. 

 

8.Ik denk de de PGD evenals andere kerken een prominentere rol kan spelen in de 

samenleving. D.m.v. een plek van ontmoeting m.n. gericht op ouderen en behoeftigen. 

 

9.Ik zou de PGD mee willen geven: 

 Meer zichtbaarheid, een rol die volgens mij goed past bij de kerk. Een open kerk die voor 

mensen betekenis kan hebben. Hierdoor kan voor mij en ook voor andere de betekenis van 

de kerk groter worden. 
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10. Ik ben niet betrokken bij een kerk. Ik ben wel Hervormd opgegroeid en mijn vader is 

nog wel aan een kerk verbonden.  

Mijn vrouw is Katholiek en mijn kinderen zijn Katholiek opgevoed. 
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Man (horeca)    61 jaar. 

1. Ik ervaar de D.chemse samenleving als dorps. Er heerst een grote saamhorigheid en dat 

mag van mij zo blijven. Mensen kennen elkaar, kijken naar elkaar om (tenminste in mijn 

omgeving). Het is w.m.b. wel een kunst om dat dorpse te behouden. Mensen leven toch 

wat meer op zichzelf tegenwoordig. 

2. Kijkend vanuit mijn positie is er veel behoefte aan vermaak voor jong en oud. Vooral in het 

centrum waar ik mijn zaak heb spreek ik veel mensen die vermaak belangrijk vinden. 

Vooral het carnaval van de afgelopen dagen speekt veel mensen aan. 

3. Er zijn veel mensen actief in Doetinchem en er wordt veel ook op sport gebeid 

georganiseerd. De gemeente is daar ook actief maar soms nog wel wat onzichtbaar. 

4. Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen omdat ik niet weet wat de PGD doet. Ik merk 

daar niet zoveel van ook niet als buurman van de kerk. 

5. Ook over zingeving kan ik weinig zeggen, mijn interesse ligt daar niet. Voor mij is 

eerlijkheid het belangrijkste, maar ik weet niet of dat met zingeving te maken heeft.   

6. Zie vraag 5. 

7. Ook hier kan ik niets over vertellen omdat ik het niet weet. 

8. De kerk moet wat mij betreft wel het middelpunt blijven van Doetinchem. Wat voor 

activiteiten daar dan georganiseerd worden is niet zo belangrijk. Maar een stad zonder 

centrum-kerk is niet mijn keus.  

9. Ik denk dat de kerken, van wat voor geloof dan ook altijd een rol moeten spelen in de 

samenleving. Iedereen kiest zijn eigen geloofsrichting en beleefd daar wat hij daar zoekt. 

10. Ik ben zelf lid van de Paskerk, mijn vrouw zit in het koor maar ik ben niet echt betrokken. Ik 

ga wel regelmatig maar verder ook niet. 

Ik vind het wel mooi dat ik ben gevraagd om e.e.a. te vertellen, maar ben weinig op de hoogte van 
kerkelijke zaken. 
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Kenmerken respondent: Geslacht: V    Leeftijd: 44 
  
  
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?)  
Ik voel me heel prettig en veilig in Doetinchem. Ik heb genoeg sociale contacten en mijn familie 
woont in de buurt. 
 
Maatschappij: 
2. Wat voor behoeften spelen er volgens u op maatschappelijk gebied in de Doetinchemse  
samenleving? Kunt u iets vertellen over uw maatschappelijke behoeften? 
Ik maak me wel zorgen over de bezuinigingen die plaats hebben gevonden. Dat het 
ouderencentrum weg moet, vind ik niet zo’n goed idee. Daarnaast vind ik dat jongeren te weinig 
betrokken worden .  
3. Wordt er volgens u in Doetinchem voldoende ingespeeld op deze maatschappelijke behoeften? Ik 
denk niet altijd. Ik blijf de indruk houden dat er nog steeds te weinig met de burgers in overleg 
wordt gegaan over waar wensen liggen. Het lijkt vaak de mening van een kleine groep dat telt.  
4. Bent u van mening dat Protestantse Gemeente Doetinchem voldoende inspeelt op de 
maatschappelijke behoeften van Doetinchemmers?   Ik ben te weinig op de hoogte hiervan om dat 
te kunnen zeggen. Ik heb er geen beeld van. 
 
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? 
Ik heb wel de indruk dat de kerkgemeenschappen die er nu zijn, best wel goed bezocht worden. Ik 
zie ook wel weer groepen jonge mensen bezig zijn met het geloof, dat lijkt me een goede 
ontwikkeling. Zelf heb ik die behoefte niet. 
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?   Ik heb hierover te weinig beeld om daar iets over te 
zeggen. 
  
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?   
Ik ben te weinig op de hoogte van de rol van de Protestantse gemeente in Doetinchem om daar iets 
over te kunnen zeggen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is voor Gemeentes om mee te gaan met 
de tijd en in te spelen op de behoeften van de maatschappij en jonge mensen.  
10. Bent u op de één of andere manier kerkelijk betrokken? Nee 
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