
Bijlage 7a 

 

Conclusies bij het thema geloven 

 

Bij het doornemen van de uitkomsten van de enquête en de opmerkingen op de tafelkleden vallen 

onderstaande algemene conclusies te trekken. Deze hebben als basis het brede scala aan 

antwoorden en opmerkingen  en ook het vrij grote percentage van gemeenteleden dat deels invult 

bij een heel aantal vragen bij de drie thema’s. 

 

Algemene conclusies vanuit de drie thema’s 

 

1. De geloofsbeleving is heel  divers. Naast de gemeenteleden die aangeven dat de kerkdienst en de 

    uitleg voor hen heel belangrijk zijn noemen anderen zaken als muziek en zang, stilte, meditatie en 

    de natuur. Een redelijk aantal gemeenteleden geeft daarnaast aan dat voor hun geloofsbeleving 

    juist de ontmoeting met anderen en het gesprek en gespreksgroepen heel belangrijk zijn. Voor 

    een ander deel van de gemeenteleden staat het handelen voorop als het gaat om het 

    voeden en uiting geven aan hun geloofsbeleving. 

    Kortom: een veelkleurige gemeente . 

 

2. Er is duidelijk een beweging van nadruk op de ratio en het woord naar meer nadruk op het gevoel  

    en het beleven. 

 

3. Er is openheid en tolerantie naar elkaar toe als het gaat om de verschillende geloofsbelevingen. 

    Nergens kom je daarover oordelen tegen in de gemaakte opmerkingen. Een veelkleurige gemeente 

    dus met wederzijds begrip en luisteren naar elkaar. Of het eigen gezicht en de kleur van de 

    vierplekken hierin ook een rol spelen valt niet precies aan te geven. Dat wordt een enkele keer 

    genoemd evenals de pioniersplek. 

 

4. Kenmerkend is het geloof als een zoektocht te ervaren dat door veel gemeenteleden genoemd 

    wordt. Het woord twijfel  kom je in dit verband ook nogal eens tegen. 

 

5. De uitkomsten sluiten goed aan bij wat een aantal jaren geleden al verwoord is als de PGD een 

    proeftuin van vieren, omzien en verbinden en de daarbij aangegeven motieven. 

 

6. Er zijn een heel aantal activiteiten gericht op verschillende vormen van geloofsbeleving waarbij 

    mensen betrokken zijn die geen lid zijn van de PGD.  Dit zijn Top 2000 dienst, Passietocht, contact  

    Doetinchem-Dresden, Spoorzoeken pioniersplek, Andacht en interactieve viering. De betekenis  

    hiervan zal verder besproken moeten worden. De wens van veel gemeenteleden om een open kerk 

    te zijn past sluit hier wel op aan. 

 

7. Uit de gesprekken rond de vragen en opmerkingen op de tafellakens is ook duidelijk geworden  dat  

    nogal eens suggesties voor nieuwe activiteiten worden gedaan die al gebeuren of al uitgeprobeerd 

    zijn in het verleden. Enerzijds blijkbaar een zaak van slecht lezen o.a. van Ontmoeting, anderzijds 

    onvoldoende en herhaalde publiciteit. 

 



Conclusies op grond van de enquêtevragen thema geloven 

 

Opmerking vooraf:  Alleen als er aanleiding voor is zijn bij de vragen hieronder de percentages 

volledig weergegeven per leeftijd en per vierplek. In dat geval gaat het dus om redelijke verschillen 

tussen de leeftijden en/of vierplek als het gaat om de uitkomsten. Is dat niet het geval dan is 

uitsluitend de algemeen score aangegeven. 

 

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

 

1. Het overgrote deel van de gemeenteleden is positief 79 %, neutraal 19 % en negatief 1 % over de 

    verschuivingen in opvattingen zoals verwoord op bladzijde 3 van de brochure gemeentebreed 

    beraad.  Kijkend naar leeftijd zijn er nauwelijks verschillen. De 2 gemeenteleden die negatief 

    hebben aangegeven zijn ouder dan 60 jaar. De vierplek Slangenburg wijkt enigszins af van de 

    totaalscore met de volgende uitkomst: 71 % positief, 27 % neutraal en 2 % negatief. 

 

    Conclusie: Inhoudelijke opvattingen en verkondiging liggen in lijn met die van de 

    gemeenteleden. Geen reden tot beleidsaanpassing. Zie ook algemene conclusies nummer  5 

    m.b.t.  de PGD als proeftuin van vieren, omzien en verbinden. 

 

Vraag 2: Helpen kerkdiensten of andere activiteiten u om de liefde van God te ervaren? 

 

2. De uitkomsten zijn divers en liggen geheel in lijn met die van vraag 4 en 5  hetgeen spoort met de 

    overeenkomstige aard van de vragen.  De verdeling is als volgt: 1 % antwoordt met nee, 30 % deels 

    en 69 % ja. Er zijn verschillen in uitkomsten kijkend naar de leeftijd en per vierplek. Vandaar alle 

    gegevens op een rij: 

  - naar leeftijd: 

   - groep 40-60:  4 % nee, 22 % deels en 74 % ja 

   - groep > 60:     1 % nee, 33 % deels en 66 % ja 

   - groep 25-25:   0 % nee, 55 % deels en 45 % ja 

   - tieners:            0 % nee, 20 % deels en 80 % ja 

  - naar vierplek: 

   - De Wingerd:   1 % nee, 24 % deels en 75 % ja 

   - Catharina:       3 % nee, 36 % deels en 61 % ja 

   - Slangenburg:  0 % nee, 35 % deels en 65 % ja 

    De groep 25-25 springt er uit met een score van 45 % ja, duidelijk lager dan de andere groepen. 

 

    Als niet-kerkelijke activiteiten om de liefde van God te ervaren worden  muziek, wandelen in de 

    natuur en ontmoeting met anderen ook buiten de kerk genoemd. Daarnaast bezoek aan Taizé en 

    de vieringen daar. 

 

    Conclusie: De uitkomsten zijn behoorlijk divers en sluiten in die zin aan bij de algemene conclusie 

    nummer 1 m.b.t. de diverse geloofsbeleving en bij de uitkomsten van vraag 4 en 5. 

 

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

 



3. Een opvallend groot deel van de leden  (69 %) geeft bij deze vraag het antwoord deels. Tezamen 

    met de groep gemeenteleden die hierbij nee antwoorden (5 %) bijna driekwart. Bij de groep 

    tieners helt de score nog meer naar de antwoorden deels en nee. Tevens zijn er verschillen tussen 

    de vierplekken. Vandaar alle gegevens op een rij. Zie hieronder. 

  - naar leeftijd: 

   - groep 40-60:  0 % nee, 62 % deels en 38 % ja 

   - groep > 60:     7 % nee, 67 % deels en 26 % ja 

   - groep 25-25:  0 % nee, 63 % deels en 37 % ja 

   - tieners:         20 % nee, 80 % deels en   0 % ja 

  - naar vierplek: 

   - De Wingerd:  4 % nee, 71 % deels en 24 % ja 

   - Catharina:      8 % nee, 50 % deels en 42 % ja !! 

   - Slangenburg: 6 % nee, 78 % deels en 17 % ja 

   - Wehl :             2x antwoord ja        

 

    Bij de gemaakte opmerkingen op de tafellakens komen de woorden moeilijk en proberen 

    veelvuldig langs. Ook wordt genoemd hulp van de predikant en uitleg preek hierbij nodig. 

 

    Conclusie: Het verbinden van de Bijbel met het dagelijkse leven is voor velen moeilijk in te vullen 

    en verdient zeker nadere aandacht. Zie ook algemeen conclusie nummer 4 met zoektocht en 

    twijfel als rode draad. 

 

Vraag 4: Zijn de verhalen van God in de Bijbel die omziet naar mensen voor u een belangrijke bron 

    voor het geloof?  

 

4. De uitkomsten zijn divers en liggen geheel in lijn met die van vraag 2 en 5  hetgeen spoort met de 

    overeenkomstige aard van de vragen.  De verdeling is als volgt: 2 % antwoordt met nee, 30 % deels 

    en 68 % ja. Er zijn verschillen in uitkomsten kijkend naar de leeftijd en per vierplek. Vandaar alle 

    gegevens op een rij: 

  - naar leeftijd: 

   - groep 40-60:  0 % nee, 26 % deels en 74 % ja 

   - groep > 60:     1 % nee, 33 % deels en 66 % ja 

   - groep 25-25: 11% nee, 33 % deels en 56 % ja 

   - tieners:            0 % nee, 60 % deels en 40 % ja 

  - naar vierplek: 

   - De Wingerd:   3 % nee, 25 % deels en 72 % ja 

   - Catharina:       0 % nee, 30 % deels en 70 % ja 

   - Slangenburg: 0 % nee, 41 % deels en 59 % ja 

 

    Conclusie: De uitkomsten zijn behoorlijk divers en sluiten in die zin aan bij de algemene conclusie 

    nummer 1 m.b.t. de diverse geloofsbeleving en bij de uitkomsten van vraag 2 en 5. 

 

Vraag 5: Wordt u gevoed in het geloof, zodat het u inspireert om zo van betekenis voor anderen te 

    zijn? 

 



5. De uitkomsten komen behoorlijk overeen met die van vraag 2 en 4 inherent aan de aard van de 

    vragen. Er zijn verschillen in de uitkomsten kijkend naar leeftijd en per vierplek. Daarom alle 

    gegevens op een rij: 

  - naar leeftijd: 

   - groep 40-60:  0 % nee, 31 % deels en 69 % ja 

   - groep > 60:     0 % nee, 40 % deels en 60 % ja 

   - groep 25-25:   0 % nee, 13 % deels en 87 % ja 

   - tieners:          20 % nee, 40 % deels en 40 % ja 

  - naar vierplek: 

   - De Wingerd:   1 % nee, 33 % deels en 66 % ja 

   - Catharina:       0 % nee, 48 % deels en 52 % ja 

   - Slangenburg:  0 % nee, 39 % deels en 61 % ja 

    Bij de groep 25-25 ligt het percentage met antwoord ja duidelijk hoger dan het 

    gemiddelde en bij de tieners juist lager. De leden van de vierplek Catharina scoren ook  lager op 

    antwoord ja. 

 

    Conclusie: De uitkomsten zijn behoorlijk divers en sluiten in die zin aan bij de algemene conclusie 

    nummer 1 m.b.t. de diverse geloofsbeleving en bij de uitkomsten van vraag 2 en  4 

 

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

    in deze plaats en deze tijd? 

 

6. Van alle vragen bij het thema geloven is het aantal gemeenteleden dat deze vraag met ja 

    beantwoord het laagst.: 6 % nee, 50 % deels en 44 % ja. En met behoorlijke verschillen per  

    leeftijdsgroep en vierplek. Daarom alle gegevens op een rij: 

 - naar leeftijd: 

   - groep 40-60:  8 % nee, 50 % deels en 42 % ja 

   - groep > 60:     6 % nee, 51 % deels en 43 % ja 

   - groep 25-25: 13 % nee, 25 % deels en 62 % ja 

   - tieners:            0 % nee, 80 % deels en 20 % ja 

  - naar vierplek: 

   - De Wingerd:   6 % nee, 48 % deels en 46 % ja 

   - Catharina:       9 % nee, 59 % deels en 32 % ja 

   - Slangenburg:  3 % nee, 51 % deels en 46 % ja 

    Ruim 40 % gemiddeld en bij de leden van de vierplek Catharinakerk zelfs 

    nog lager, ruim 30 %. Bij de groep 25-25 juist hoger n.l. ruim 60 % en bij de tieners lager n.l. 20 %. 

 

    Kijkend naar de gemaakte opmerkingen blijkt ook een stuk verlegenheid met deze vraag. 

    Woorden  en opmerkingen als ingewikkeld, proberen, geen verlangen en wel een zoektocht , 

    Bijbelverhalen lastig in deze tijd te zetten, zoeken naar andere vormen zoals interactieve 

    vieringen,  kom je dan tegen. 

 

 

    Conclusie: Het beantwoorden van de vraag of we een verlangen ervaren in de gemeente dat we 

    op zoek zijn naar wat God van ons vraagt in deze plaats en deze tijd  wordt vrij ontkennend 



    beantwoord. Mogelijkerwijs heeft dit te maken met de betekenis van het woord verlangen in de 

    vertaling als ‘iets heel aantrekkelijks’. Lastig als je geen duidelijk beeld hebt van de gemeente. 

    Waar moet je dan naar verlangen? Zie ook algemene conclusie nummer 4 met als kernwoorden 

    zoektocht en twijfel. 

    De vraag sluit in zekere zin ook aan bij vraag 3 met als kern de vertaling naar de huidige tijd. 

    De uitkomsten van deze vraag verdienen nadere aandacht. 

 

Vraag 7a: Voelt u zich vrij om in gesprekken over uw geloof te spreken? 

 

7. De uitkomsten  van deze vraag zijn als volgt: 7 % nee, 45 % deels en 48 % ja. Daarnaast met 

    redelijke verschillen per leeftijd en per vierplek. Zie hieronder. 

  - naar leeftijd: 

   - groep 40-60:  8 % nee, 44 % deels en 56 % ja 

   - groep > 60:     9 % nee, 51 % deels en 40 % ja 

   - groep 25-25:11 % nee, 56 % deels en 33 % ja 

   - tieners:            0 % nee, 20 % deels en 80 % ja 

  - naar vierplek: 

   - De Wingerd:   6 % nee, 46 % deels en 49 % ja 

   - Catharina:       3 % nee, 44 % deels en 53 % ja 

   - Slangenburg:16 % nee, 51 % deels en 33 % ja 

    Hoe jonger hoe gemakkelijker men zich vrij voelt om over het geloof te spreken.  Dit zie je met 

    name bij de leeftijdsgroep 40-60 ( 56 % ja en 44 % deels) in vergelijking met de groep ouder dan 60 

    (40 % ja en 51 % deels).  De groep tieners scoort opvallend hoog ten opzichte van de andere 

    leeftijdsgroepen(80 % ja en 20 % deels). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het bewuster kiezen 

    en minder op basis van traditie en de ontwikkelingen in de geloofsbeleving over de afgelopen 50 

    jaar, wijziging van opvattingen. 

 

    Belangrijke opmerkingen bij de vraag ter verklaring van het aantal gemeenteleden dat antwoord 

    met deels (45 %) en nee (7 %) zijn de volgende: 

   - afhankelijk van de gesprekspartner/groep, bekend of niet 

   - vinden van de juiste woorden niet gemakkelijk 

   - niet belerend, overtuigend willen overkomen, maar afstemmend 

   - kan alleen zeggen hoe ik het ervaar en wat ik er aan heb 

   - veel meer door daden laten zien dan woorden 

 

    Conclusie: Hoe jonger hoe gemakkelijker men zich vrij voelt om over het geloof te spreken. 

    Zichtbaar bij de groep 40-60 en met name de tieners 

 

Vraag 7b: Vindt u het belangrijk dat we op zoek zijn naar nieuwe woorden passend bij onze tijd? 

 

7. De uitkomsten bij deze vraag zijn als volgt: 6 % nee, 36 % deels en 58 % ja. Dit beeld is redelijk 

    gelijk kijken naar de verschillende leeftijden en per vierplek met de volgende uitzonderingen: 

    Bij de leeftijdsgroep 40-60 ligt antwoord ja nog hoger (65 %) en bij de tieners zelfs op 100 %. 

    De leden van de vierplek Catharina kerk komen lager uit de bus met 43 % ja en 50 % deels. 

     Opvallend ook wel de grote verdeeldheid binnen de leeftijdsgroep 40-60: 12 % nee, 23 % deels  



     en 65 % ja. 

 

    Een redelijk groot aantal leden geeft bij de opmerkingen aan voor het blijven van de oude woorden 

    te zijn, maar dan voorzien van een nieuwe betekenis passend bij deze tijd. 

    Bij de gemaakte opmerkingen valt verder op het volgende: 

   - een redelijk aantal leden geeft aan voor het blijven van de oude woorden te zijn, 

      maar dan voorzien van een nieuwe betekenis 

   - niet alleen nieuwe woorden, maar vooral ook nieuwe vormen, beelden en rituelen 

   - het noemen van Spoorzoeken als positief gegeven in deze 

 

    Conclusie: Uitkomsten geven een wat verdeeld beeld aan. Wel met een duidelijke uitkomst naar 

    leeftijd n.l. hoe jonger hoe groter de behoefte aan nieuwe woorden. 

 

 

 

Samengevat  zijn de volgende specifieke conclusies te trekken bij het thema geloven : 

 

1.  De uitkomsten ondersteunen de algemene conclusies nummer 1 (diverse geloofsbeleving) en 4 

     (zoektocht en twijfel). 

 

2.  Inhoudelijke opvattingen en verkondiging liggen in lijn met die van de gemeenteleden. Geen 

      reden tot beleidsaanpassing. Zie ook algemene conclusies nummer  5 m.b.t.  de PGD als proeftuin 

      van vieren, omzien en verbinden. 

 

3.  Het verbinden van de Bijbel met het dagelijkse leven is voor velen moeilijk in te vullen en verdient 

     zeker nadere aandacht. Zie ook algemeen conclusie nummer 4 met zoektocht en twijfel als rode 

     draad in de geloofsbeleving. 

 

4.  Het beantwoorden van de vraag of we een verlangen ervaren in de gemeente dat we op zoek zijn 

     naar wat God van ons vraagt in deze plaats en deze tijd  wordt vrij ontkennend beantwoord.  

     Duiding: Mogelijkerwijs heeft dit te maken met de betekenis van het woord verlangen in de 

     vertaling als ‘iets heel aantrekkelijks’. Lastig als je geen duidelijk beeld hebt van de gemeente. 

     Waar moet je dan naar verlangen? Zie ook algemene conclusie nummer 4 met als kernwoorden 

     zoektocht en twijfel. 

     De vraag sluit in zekere zin ook aan bij vraag 3 met als kern de vertaling naar de huidige tijd. 

     De uitkomsten van deze vraag verdienen nadere aandacht. 

 

5.  Hoe jonger hoe gemakkelijker men zich vrij voelt om over het geloof te spreken. 

 

6.  Hoe jonger hoe groter de behoefte aan nieuwe woorden. 

 

 

 

 

 


