
Bijlage 7b 

 

Conclusies bij het thema gemeenschap 

 

Conclusies op grond van de enquêtevragen thema gemeenschap 

 

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: Ervaart u de vierplek als een veilige plek, een plek om uw vreugde, pijn, twijfel, vrees te 

delen en je zo te laten kennen? 

Gemiddeld zegt 71% van de gemeenteleden hier volmondig ja op. Voor de Slangenburgse kerk is dat 
zelfs 90%.  
Tussen de 24% en 42% ervaart deels en tussen 2% en 5% niet. Dit speelt het meest bij 
gemeenteleden van de Catharinakerk (47%) en de leeftijdsgroep 40-60 jaar (39%).  
 
Een plek waar je jezelf kan zijn, gevoel van veiligheid en warmte, rust en ruimte, betrokkenheid, 
meeleven, gastvrij en uitnodigend, samen zingen en vieren. Vaak vooral gevoeld bij eigen vierplek, 
soms bij meerdere vierplekken. 
 
Wel delen met God, niet perse met anderen. Niet op de vierplek, wel met individuele personen. 
Moeite met delen door persoonlijkheid, onzekerheid en bescheidenheid. 
 
Conclusie: Voor de meeste gemeenteleden wordt de eigen vierplek ervaren als een veilige plek 
waar je veel met elkaar deelt. Waar ruimte is om je te laten kennen. Waar ook ruimte is om dat 
niet te doen. Verdriet en zorgen deel je niet met iedereen. Wel met God. Gemeenschap ervaar je 
ook in het samen zingen en vieren en in gespreksgroepen. 
 
 
Uitspraken per vierplek 
De Catharinakerk is een plek waar je jezelf kan zijn. Mensen spreken zich makkelijk uit. Warme 
deken, betrokkenheid, niet anoniem, samen zingen en vieren geeft veel vreugde! 
De Wingerd is een veilige plek. In voor- en tegenspoed leven de mensen erg met elkaar mee.  
Ook de koffieclub die ’s ochtends bijeenkomt, is zo’n plek. Ikzelf geniet ook erg van de speciale 
diensten aan het begin van de maand, waar ook jongelui komen!! Heel bijzonder! 
De Slangenburgse kerk is een warme, veilige plek waar je alles kunt delen met elkaar. Dat ervaart 
niet iedereen op de andere vierplekken.  
De vierplek Wehl is open en gastvrij en is uitnodigend. Maar je moet jezelf ook open willen stellen. Er 
moet wederkerigheid zijn, dan is er sprake van verrijking. 
 
Een rustige, veilige plek met ruimte om te delen, maar ook ruimte om dat juist niet te doen. 
DW en CK fijne plekken om naar toe te gaan. Ik voel me op beide plekken thuis en gekend. 
Gemeenschap ook te ervaren in gemeente gespreksgroepen, cantorij en pioniersplek. 
Vreugde, pijn, twijfel en vrees te delen met God, meer hoeft niet altijd en is ook niet altijd de plek 
ervoor. 
Ja, zonder het achterste van je tong te laten zien. Al ligt dat niet alleen aan de plek, maar ook aan het 
eigen karakter. Misschien delen we wel te weinig in de Catharina. 



De vierplek is een te ruim begrip, te groot om als veilig betiteld te worden. Bij individuele personen 
wel. Veiligheid door personen, niet door de plek. Ik zou zelf niet om voorbeden vragen. 
De plek meestal wel, de mensen niet altijd. Soms bekend met de achtergronden van de mensen. 
Wel veilige plek, maar ik hoef niet alles te delen, van positieve tot negatieve gevoelens.  
Ja, maar niet met iedereen. Gevoel van serieus genomen worden, is voorwaarde. 
 
Vraag 2: Is de vierplek een plek waar u mensen kunt (leren) kennen en waar u zich kunt/durft te laten 
kennen? 
 
Gemiddeld zegt 74% van de gemeenteleden hier volmondig ja op. 
Tussen de 19% en 33%  ervaart deels. Dit speelt het meest bij gemeenteleden van de Catharinakerk 
(33%) en de leeftijdsgroep 40-60 jaar (32%).  
 
Conclusie: Belangrijk is een klik voelen, openstaan voor de ander, initiatief nemen, ruimte ervaren 
om eigen mening te geven. Koffiedrinken met elkaar. 
 
Vraag 3: Ervaart u de vierplek als een plek waar u zich erkend en gewaardeerd voelt om wie u bent? 
 
Gemiddeld zegt 78% van de gemeenteleden hier volmondig ja op.  
Voor de Slangenburgse kerk is dat zelfs 93% en voor de leeftijdsgroep 40-60 jaar is dat 87%. 
Tussen de 4% - 30% ervaart deels en tussen de 2% - 4% niet. Dit speelt het meest bij gemeenteleden 
van de Catharinakerk (33%). 
 
Conclusie: De meeste mensen voelen zich in de gemeenschap opgenomen en gewaardeerd. Niet 
iedereen zit op waardering van anderen te wachten.  
In de hedendaagse samenleving verdwijnen opvattingen over stand en afkomst langzamerhand. 
Dat is een goede ontwikkeling en de kerk kan een en ander bevorderen. Iedereen is even 
belangrijk. 
 
Vraag 4: Ervaart u de vierplek als een plek die open en gastvrij is en waarin verschillen in achtergrond 
en afkomst een verrijking vormen? 
 
Gemiddeld zegt 74% van de gemeenteleden hier volmondig ja op. Voor de Slangenburgse kerk is dat  
86%. Tussen de 15%-35%  ervaart deels en tussen de 1%-5% niet . Dit speelt het meest bij 
gemeenteleden van de Catharinakerk (29%), De Wingerd (31%) en de leeftijdsgroep 40-60 jaar (39%). 
 
Conclusie: De gemeenschap wordt vooral ervaren op de eigen vierplek, soms bij meerdere 
vierplekken. 
Verschillen in achtergrond en afkomst horen erbij, maar worden vaak niet als zodanig ervaren.  
 
Uitspraken per vierplek 
De Slangenburgse kerk probeert in elk geval gastvrij te zijn, b.v. door ontvangst bij binnenkomst en 
in gesprekken met wisselende mensen bij de koffie. Of de gesprekken een verrijking vormen zal wel 
van de inhoud van de gesprekken afhangen. Randvoorwaarden zijn in elk geval aanwezig. 
Deze vierplek is een plaats waar je gelijk bent aan elkaar. Ook gastvrij naar de gasten die langs 
komen. 
Wehl: Ja, zo is het wel bedoeld, we proberen bij nieuwkomers vaak wel om even contact te maken. 
We zijn altijd blij met nieuwe gezichten, dat zeker. Katholiek wel goed gemengd regelmatig! 
Plek is open en gastvrij, maar we zijn wel “wit”. Wel vanuit verschillende delen van Nederland en 
gemengde huwelijken. Een kleine kerk zijn kan ook een drempel zijn om je aan te sluiten, je kunt 
minder anoniem achter in de bank gaan zitten. Geen afspiegeling van de maatschappij in de kerk. 
Spreekt deze vorm van kerkzijn voldoende aan? 



Catharinakerk: Open en gastvrij: volgens mijn gevoel wel: welkom geheten worden, boekje 
aangereikt, naderhand bij de koffie gesprekken, ook met mensen die alleen staan. Verschillen in 
achtergrond en afkomst ervaar ik niet zo, let ik ook niet op. 
Ja, er zijn meerdere voorbeelden van mensen met een andere achtergrond of afkomst die zich hier 
thuis voelen. Toch hoor ik ook wel eens mensen die zeggen dat ze zich hier alleen voelen, geen 
contact krijgen, ook niet bij de koffie. Misschien moeten we met z’n allen meer alert zijn op 
onbekende gezichten. 
De Wingerd is open en gastvrij. Mooi dat iedereen welkom is, zoals Armeniërs, Eritreeërs. 
Verschillen kunnen een verrijking zijn. Ik ben niet met achtergrond en afkomst bezig, ik ontmoet mijn 
medemensen. 
Mag nog meer gastvrijheid/openheid uitstralen t.o.v. kinderen/jongeren: jongeren nog meer ruimte 
en vertrouwen geven. Uitgaan van verschillen i.p.v. omgaan met verschillen. Is een verrijking, is 
verrassend. Mooi is open kerk en kerkherberg maaltijden. Wel sterk gericht op ouderen, in ieder 
geval bij die groep de meeste aantrekkingskracht. Toch nog veel groepsvorming. 
 
 
Vraag 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? 
 
Gemiddeld zegt 80% van de gemeenteleden hier volmondig ja op. Voor Catharinakerk is dat zelfs 
92%. Tussen de 8%-24%  ervaart deels. Dit speelt het meest bij gemeenteleden van De Wingerd 
(24%).  
 
Conclusie: De ruimte in de PGD wordt erg gewaardeerd. Verschillen zijn er, maar ook acceptatie en 
verbondenheid. Fijn om een vierplek te vinden met een sfeer die bij je past. 
Veel mensen kennen vooral de eigen vierplek.  
Maar ook: Liever samen-op-weg. Ruimte is goed...maar er zijn grenzen. 
De verschillen worden nog teveel toegedekt. In hoeverre is dit vanuit het verleden? Oud zeer? 
Godsvertrouwen delen. 
 
Vraag 6: Ervaart u de Protestantse Gemeente Doetinchem als een plek, waar mensen die dat willen, 
hun gaven kunnen inzetten en ze ontwikkelen? 
 
Veel gemeenteleden vinden van wel en ervaren dat. 82% van de gemeenteleden zegt hier volmondig 
ja op. Voor De Wingerd is dat zelfs 90% en voor de leeftijdsgroep 40-60 jaar 87%. 
Tussen de 10%-28%  ervaart deels en 1% niet. Dit speelt het meest bij gemeenteleden van de 
Catharinakerk (28%).  
 
Conclusie: Er is meer ruimte dan aanbod van vrijwilligers. Niet iedereen is bekend met de 
mogelijkheden. 
 

Samengevat  zijn de volgende conclusies te trekken bij het thema gemeenschap : 

 
1.  Voor de meeste gemeenteleden wordt de eigen vierplek ervaren als een veilige plek waar 
     je veel met elkaar deelt. Waar ruimte is om je te laten kennen. Waar ook ruimte is om dat 
     niet te doen. Verdriet en zorgen deel je niet met iedereen. Wel met God. Gemeenschap 
     ervaar je ook in het samen zingen en vieren en in gespreksgroepen. 
  
2.  Belangrijk is een klik voelen, openstaan voor de ander, initiatief nemen, ruimte ervaren 
     om eigen mening te geven. Koffiedrinken met elkaar. 
 



3.  De meeste mensen voelen zich in de gemeenschap opgenomen en gewaardeerd. 
 
 4. De gemeenschap wordt vooral ervaren op de eigen vierplek, soms bij meerdere 
     vierplekken. Verschillen in achtergrond en afkomst horen erbij, maar worden vaak niet 
     als zodanig ervaren.  
 
5.  De ruimte binnen  de PGD wordt erg gewaardeerd. Verschillen in vorm en sfeer zijn er, 
     maar ook acceptatie en verbondenheid. Fijn om een vierplek te vinden met een sfeer die 
     bij je past.  
 
6.  In de Protestantse Gemeente Doetinchem kunnen mensen die dat willen, hun gaven 
     inzetten en ontwikkelen. Er is meer ruimte dan aanbod van vrijwilligers. Niet iedereen is 
     bekend met de mogelijkheden. 
 


