
Bijlage 8c 

 

Inventarisatie en conclusies open vraag thema handelen 

 

Thema handelen vraag 8: Wat zou Doetinchem en omgeving missen als de kerk er niet meer 

 zou zijn? 

 

diaconaal 

diaconaal werk/activiteiten/concrete hulp en gelden/aandacht en zorg voor 

    behoeftigen/steun aan minderheden        12x 

groep mensen die hulp wil en kan bieden bij problemen/zorg voor elkaar en 

   omzien naar elkaar           6x 

een organisatie die op verschillende momenten plaatselijk maar ook in breder verband 

    oproept tot omzien naar elkaar en daarbij ook denken aan b.v. voedselbank, Artsen 

    zonder Grenzen, St Vluchteling; trek het wat breder dan eigen clubje kerk in actie  2x 

een betrokken groep op de medemensen 

veel vrijwilligers in allerlei maatschappelijke organisaties/actiegroepen zoals fair-trade, 

    world servants 

stuk invloed op de politiek 

de betrokkenheid van mensen op de noden in de stad en omgeving    2x 

er zou veel minder worden georganiseerd dat bedoeld is voor iedereen 

kerk op veel plaatsen in Doetinchem present; mocht de kerk er niet meer zijn dan zijn er nog 

    steeds mensen die op verschillende plaatsen handen en voeten zijn van Jezus 

meer publiciteit diaconie 

de inzet voor het welzijn van andere mensen 

 

christelijk/religieus/kerk 

ontmoetings- c.q. plek van samenkomst en gemeenschap      4x 

de verbondenheid en de liefde van God en de samenkomst met mensen 

beleving: samen zingen en bidden en bezinnen/luisteren      2x 

tegengeluid op sommige maatschappelijke ontwikkelingen 

een baken van hoop in een turbulente wereld waar plaats is voor iedereen en iedereen 

   welkom is 

plek om Gods nabijheid te delen met je naaste 

kerk kan niet gemist worden als inspiratie- en voedingsbron vanuit het evangelie en 

    inspiratiebron om erop uit te gaan 

de roep om gerechtigheid en vrede zal niet meer klinken 

de gemeenschap met elkaar, samen zijn, bidden en zingen en er voor elkaar zijn  3x 

een gemeenschap van gelovige mensen die er voor elkaar willen zijn en openstaat voor 

    iedereen 

een plek waar mensen individueel en als gemeenschap de verbinding met God kunnen 

    zoeken en het werken aan een wereld zoals God die bedoeld heeft 

vierplekken  om mensen toe te rusten en te bemoedigen om om te zien naar anderen 

geestelijke bijstand aan ieder die dat nodig heeft 

het gebed voor de nood in de wereld 



passie-tocht, kerstvieringen, top 200 dienst 

een verwijzing naar de liefde van God die helend is voor wie deze wil ontvangen 

met de zegen de wereld ingestuurd worden om goed te zijn voor anderen en een voorbeeld 

    te zijn 

een toon van spreken die niet zo individualistisch is als ‘buiten’     2x 

een geestelijk kompas 

kerkelijken missen dan het samen zijn in Gods huis 

diepte christelijke feestdagen valt weg 

gemeenschap boven je zelf uitstijgend 

 

spiritueel, meer algemeen 

veilige haven/veilige plek om te zijn wie je bent/beschutting     4x 

geestelijke voeding 

muziek, pioniersplek en een goed woord 

muziek en zang waarvoor veel mensen ook naar de kerk gaan 

een plek om tot inkeer te komen/stil zijn/opladen/bezinning en jezelf vinden   3x 

een plek om saamhorigheid te ervaren en omzien naar elkaar 

plek van rust, verbinding met het hogere        2x 

plaats van bezinning/zingeving, spiritualiteit en inspiratie      10x 

ruimte voor bezinning op kerkelijk gebied 

      

plek in samenleving 

plek waar je welkom bent en even binnen kunt lopen      2x 

een baken in een woelige zee 

het egoïsme zal groter worden 

minder samenhang tussen een deel van de samenleving en nog meer individualisme  2x 

open kerk, kerkherberg          2x 

stuk samenbinding/sociaal bindmiddel       2x 

rustpunt in de maatschappij 

een hechte gemeenschap, plek van rust en vrede 

open oor als basis om er te zijn voor iedereen 

een kern van een geloofsgemeenschap die uit overtuiging naar andersdenkenden wil blijven 

    omzien 

veel betrokken mensen/vrijwilligers die omzien naar anderen, ouderen en alleenstaanden 

    en hun idealen voorleven            6x 

een kerk met een open houding 

gemeenschapszin en mensen die omzien naar anderen in hun omgeving    3x 

een plek om te vieren, praten, samenkomen en samen zijn      

diverse en mooie activiteiten         3x 

een richtsnoer in de samenleving 

grote leegte/gemis en kaal/verschraling samenleving     3x 

veel activiteiten vanuit de kerk 

Catharina Cultureel 

dat zou je Doetinchemmers moeten vragen 

ik denk heel weinig/er wordt niets gemist        2x 



 

fysiek/gebouw/herkenningspunt 

klokgelui 

herkenningspunt centraal in de stad 

niet kerkelijken missen kerk  als historisch monument      2x 

 

 

Specifieke conclusies 

 

Gezien het thema handelen niet verwonderlijk dat velen de diaconale functie van de kerk hier als 

eerste noemen in verschillende bewoordingen. Dit sluit ook aan bij een aantal uitkomsten van de 

enquête onder willekeurige voorbijgangers en de interviews met spilfiguren uit de Doetinchemse 

samenleving. 

 

Aansluitend op de diaconale functie van de kerk in de samenleving wordt vaak genoemd het grote 

aantal vrijwilligers dat zich vanuit de kerk inzet voor de verbinding in de samenleving en voor de 

zwakkeren en behoeftigen. Toch pleiten heel wat gemeenteleden voor een kerk die nog meer open 

staat richting de samenleving en zo ook inspeelt op de actualiteit en activiteiten in die richting 

ontplooid. 

 

Velen benadrukken ook in verschillende bewoordingen de functie van de kerk in de samenleving als 

plek van samenkomst en gemeenschap om de Bijbelse boodschap te laten klinken in diverse vormen. 

 

Het belang van de kerk als plek voor spiritualiteit in de vorm van bezinning, zingeving, inspiratie en 

rust wordt door velen benadrukt. 

 


