Bijlage 8a
Inventarisatie en conclusies open vraag thema geloven
Thema geloven vraag 8: wat heeft u nodig om uw geloof te voeden?
kerkdiensten
zondagse kerkgang/diensten/kerk
samen zijn in de diensten
af en toe bijtanken in de dienst
samen zingen
cantorij
uitleg bijbel door predikant/inspirerende preek
bidden/gebed
liederen en gebeden in de viering
de zegen
Bijbel: lezen, kennis en uitleg
bijbel/bijbelverhalen/bijbel lezen
bijbelstudie/bijbelkennis: achtergronden en samenhang
uitleg van de Bijbel en verbinding met mijn eigen leven
nieuwe kijk op geloven/bijbel
duidelijke preken, geen mistige taal

15x
2x
2x
5x
2x
7x
7x
3x

19x
3x
2x

gesprekken en ontmoeting met anderen
gesprekken met anderen/elkaar/andere gelovigen/gespreksgrp.
gelijkgestemden/medemens die openstaat voor ‘geloof’
gesprekken met andere geloven
allerlei groepen om samen met het geloof bezig te zijn
vormingswerk avonden
andere mensen
levenservaringen van anderen
contact/samenkomen/ontmoeting met anderen
ontmoeting met positief ingestelde mensen
en het koffiedrinken met elkaar
inspiratie en spiritualiteit
rust en stilte
meditatie
ruimte
meer inkeertijd
inspirerende woorden
muziek
natuur
de Geest

24x
3x

2x
8x

6x
2x

6x

verdieping
studie/boeken
2x
joodse boeken
verdieping: Hebreeuws leren
nieuwe woorden en vormen
maar ook prachtige verhalen b.v. uit de geschiedenis die soms nog meer inspireren
gemeente: samen en activiteiten
samenwerken
samenkomen en in gemeenschap ons geloof belijden
gemeenschap/gemeente ervaren
4x
het samen zijn in de gemeente
3x
samen eten
aandacht en belangstelling
bezoekwerk
steun en begrip
openheid en gelijkheid
gerechtigheid, genade e.a. woorden even belangrijk als liefde
de liefde voor/om elkaar
activiteiten in de kerk
4x
het horen en zien van mensen die wat ondernemen vanuit hun geloof
gemeenschappelijke activiteiten
God, zijn gemeente, zijn woord en een leven om te handelen vanuit zijn wil
ook andere vormen van kerk zijn: interactieve vieringen, samen eten, samen ontmoeten en
de handen uit de mouwen steken i.p.v. de kerk
hulp van de kerk en steun in de rug
een moderne eigentijdse gemeente
doeleinden
een kerkgebouw toch wel om samen het geloof te beleven
Specifieke conclusies
Kerkdiensten blijven belangrijk. De Bijbelverhalen en de uitlegvormen een belangrijk onderdeel.
Velen geven evenwel ook andere liturgische elementen uit de dienst aan als voor het belangrijkste
element in de viering.
Er is een blijvende behoefte aan uitleg en vertaling van de Bijbel, ook naar deze tijd.
Zeer velen geven aan dat voor hen de ontmoeting en het gesprek met anderen het belangrijkst zijn
voor hun geloofsleven.
Kijkend naar inspiratie en spiritualiteit valt met name op dat rust/stilte en daarnaast muziek vrij vaak
genoemd worden als belangrijk voor het geloofsleven.

Voor een niet gering aantal gemeenteleden komen de activiteiten van de gemeente in de vorm van
samen doen en de handen uit de mouwen steken op de eerste plaats.

