
Bijlage 7c 

 

Conclusies bij het thema handelen 

 

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 handelen 

 

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. 

 

Kijkend naar het resultaat van de invulling van de vragen rond het thema Handelen hebben maar 
weinig mensen negatief geantwoord (a). 
Over het algemeen is er positief of deels positief gereageerd bij het thema Handelen. 
 
vraag 1 “Ervaart u vrede, gerechtigheid en duurzaamheid als betekenisvolle kernwoorden vanuit het 

christelijke geloof?” 

Gemiddeld antwoordt 74,5% van de gemeenteleden positief. Voor De Wingerd is dat 74%, voor de 

Catharinakerk is dat percentage ruim 76%, voor de Slangenburgse kerk 64%.  

Ruim 25% antwoordt gemiddeld met deels, waarvan De Wingerd 25%, van de Slangenburgse kerk 

36% en van de Catharinakerk 23% van de reacties. De leeftijdsgroep > 60 scoort met ruim 30% op 

deels het hoogst, 1 iemand heeft met nee geantwoord. 

 

Conclusie: De woorden vrede, gerechtigheid en duurzaamheid  worden ervaren als betekenisvolle 

kernwoorden voor het geloof. Het woord duurzaamheid als kenmerkend woord voor deze tijd 

wordt niet als vreemde eend in de bijt ervaren gezien de opmerkingen op de tafellakens. Eerder de 

opmerking dat we er nog te weinig aan doen, ook persoonlijk. 

Slangenburgse kerk scoort wat minder ja en meer deels. 

vraag 2: “Vindt u dat de PGD betrokken is op de wereld dichtbij en veraf en wel zodanig dat dit 

invloed heeft op de manier waarop we met elkaar gemeente zijn?   

Gemiddeld zegt ruim 79% van de gemeenteleden hier ja op, 20% deels en 1 % scoort nee. 

Catharinakerk scoort daarbij met 89% het hoogst, De Wingerd scoort 85% en de Slangenburgse kerk 

68%. Niemand heeft nee ingevuld en de verdeling van deels loopt gelijk aan die bij vraag 1. 

 

Conclusie: De betrokkenheid van de PGD op de wereld dichtbij en veraf wordt als positief ervaren. 

Slangenburgse kerk scoort wat minder ja en meer deels. 

vraag 3: “Ervaart u zichtbaar verbondenheid met het werk van de diaconie “   

Gemiddeld scoort bijna 59% van de geënquêteerden met ja. Deels scoort ruim 30% en nee scoort zo’n 

11%. Deze vraag heeft binnen het thema handelen het hoogste percentage met als antwoord nee. 

Het valt op, wanneer we ‘nee’ verder bekijken dat 60% daarvan afkomstig is van De Wingerd. 

Ook bij deze vraag is de leeftijdsgroep >60 het meest positief (63%), maar tegelijk de hoogste score  

nee van 11%. 

 

Conclusie:  Zichtbare verbondenheid met het werk van de diaconie wordt door vrij veel gemeente 

leden niet of slechts deels ervaren. Dit blijkt ook uit de opmerkingen op de tafellakens in de trant 

van beter voorlichten en meer bekend maken wat ze doen. 

De ervaring van zichtbare verbondenheid met het werk van de diaconie  verdient nadere aandacht. 

 



vraag 4 “Hebben wij de maatschappij iets te bieden vanuit onze geloofsgemeenschap?” 

Deze vraag behaalde de meeste ‘ja-antwoorden”: Bijna 85%. Zo’n 15% scoorde ‘deels’, er was geen 

‘nee-score’. Vanuit de vierplekken scoort de Catharinakerk met bijna 94% op antwoord ja het hoogst. 

‘Deels’ werd met 25% het hoogst gescoord door de Slangenburgse kerk.  

 

Conclusie: De uitkomst bij deze vraag biedt draagkracht voor activiteiten vanuit de kerk gericht op 

de plaatselijke samenleving, geloofsgemeenschappen en niet kerkelijke groepen. 

vraag 5 “Zouden we ons nadrukkelijker kunnen verbinden met de plaatselijke gemeenschap, 

geloofsgemeenschappen en niet kerkelijke groepen?” 

Gemiddeld lopen de percentages tussen ‘deels’ en ‘ja’ niet ver uiteen: 46% tegenover 51%, 3% scoort 

nee. De verdeling loopt in de leeftijdsgroep > 60 parallel. Wanneer we naar de wijken kijken, zien we 

dat De Wingerd in gelijke mate verdeeld is tussen ‘deels’ en ’ja’. De Slangenburgse kerk 33% scoort 

deels, 66% scoort ja. De Catharinakerk scoort gespiegeld: 58% deels, 42% scoort ja. De tieners scoren 

hier 100% met ja.   

 

Conclusie:  Een groot aantal gemeenteleden geeft deels aan bij de beantwoording. Er wordt nogal 

verschillend gereageerd op deze vraag. Kijkend naar de gemaakte opmerkingen op de tafellakens 

ontstaat een positiever beeld gezien de vele concrete suggesties die gedaan worden. 

De uitkomsten van deze vraag verdienen zeker nadere aandacht ook met het oog op de 

draagkracht voor activiteiten richting de samenleving in de komende jaren. 

vraag 6 “Vindt u dat u door wat er in de kerk gebeurt, geholpen wordt om uw geloof in de praktijk te 
brengen in het dagelijks leven en niet alleen maar in de kerkelijke activiteiten?” 
 
Gemiddeld scoort 66% deze vraag met ja, ruim 31 % scoort ‘deels’ en 3% scoort een ‘nee’. De 
leeftijdsgroep  > 60 scoort voor 65% met ja, ruim 35 % deels en 0 % nee. De vierplekken scoren 
divers: De Wingerd 35% deels, 65% ja, De Catharinakerk scoort 21% deels, 79% scoort ja, de 
Slangenburgse kerk: deels scoort 40%, ja scoort 60%. 
 
Conclusie: De verbinding tussen geloven en handelen wordt door een deel van de gemeente als 
moeilijk ervaren.  Zie ook de uitkomst bij vraag 3 thema geloven. 
Dit verdient nadere aandacht in combinatie met vraag 7.. 
 
Vraag 7 “Kunt u uit de preken en voorbeden in de zondagse eredienst opmaken op welke wijze onze 

gemeente zichzelf ziet in relatie tot de wereld rondom?“ 

Gemiddeld scoort 66% met ja, 31% met deels en 3% met nee. De leeftijdsgroep 40-60 scoort het 

meest op ja. De tieners zijn verdeeld over alle scores. Per vierplek zijn de ja-scores als volgt: De 

Wingerd 72%, Catharinakerk 66% en de Slangenburgse kerk 60%.  

 

Conclusie:  De uitkomsten bij deze vraag sporen bijna exact met die van vraag 6 hetgeen niet zo 

verwonderlijk is gezien de aard van beide vragen. 

Dit verdient nadere aandacht in combinatie met vraag 6 

 

 

 

 

 



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

 

1. De betrokkenheid van de PGD op de wereld veraf en dichtbij wordt als positief ervaren met als 

    basis de woorden vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. 

 

2. De zichtbare verbondenheid met het werk van de diaconie wordt door vrij veel gemeenteleden 

    niet of slechts deels ervaren. 

 

3. Een heel groot deel van de gemeenteleden  is van mening dat wij de maatschappij iets te bieden 

    hebben vanuit onze geloofsgemeenschap, maar tegelijkertijd  is bijna de helft van de 

    gemeenteleden terughoudend als het gaat om ons als PGD nadrukkelijker verbinden met de 

    plaatselijke gemeenschap, geloofsgemeenschappen  en niet kerkelijke groepen. 

 

4. De verbinding tussen geloven en handelen wordt door een deel van de gemeente  als moeilijk 

    ervaren. In concrete vorm de verbinding tussen preken en voorbeden in de eredienst in relatie tot 

   de wereld rondom. 

 


