
Enquête werkgroep 2025 

Geachte gemeenteleden, 

Voor u ligt de enquête die we gebruiken om het beleidsplan voor 20-25 vorm te geven. Uw /jouw 
input is van groot belang hiervoor. We zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk mensen, jong en 
oud, deze invullen. Indien u meerdere enquêtes nodig hebt voor andere gezinsleden kunt u de 
blanco enquête kopiëren en apart invullen of een exemplaar downloaden van de site 
(www.gkalmkerk.nl). 

Wij stellen het zeer op prijs als u ook persoonlijke toelichtingen erbij zou willen vermelden. 

Er zijn drie mogelijkheden om deze enquête in te leveren. 

• In de brievenbus van de kerk,  bij de ingang van de kerk (ingang bij pastorie); 
• In de brievenbus bij Karin Zegwaard, Voorstraat 33; 
• Te scannen en te mailen naar 2025@gkalmkerk.nl 

Dit kan tot uiterlijk 16 februari! 

Alvast heel hartelijk dank! 

 

Bij de vragen kunt u het juiste cijfer/antwoord omcirkelen of er een X voor plaatsen. 

De cijfers gaan van 1 tot 10: 1 helemaal niet/ lage score en een 10 helemaal wel/hoge score. 

Een extra toelichting is altijd welkom. Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 

1.Wat is uw leeftijd?  Jonger dan 18 18-35 35-55 55-75 75 en ouder 

2.Hoe woont u?  Alleen  met partner   met kinderen met ouder(s) 

3: Indien thuiswonende kinderen, leeftijd:   0-12 12-18 18 en ouder n.v.t. 

 

4.Hoe vaak bezoekt u gewoonlijk de diensten?  

Twee keer per week  Wekelijks twee wekelijks  maandelijks minder 

5.Waarom gaat u naar de diensten?  Gevoel van saamhorigheid 

      Samen het geloof beleven 

      Versterken van het geloof 

      Uit gewoonte 

                                                                        Opvoeding 

      Samen zingen 

      Moment van bezinning 

      Anders; …………………………………… 



6.Waarom gaat u niet (meer) naar de kerk?                Laksheid/verwaterd 

       Ik geloof niet meer 

       Ik heb de kerk niet nodig om te geloven 

       Andere bezigheden 

       Fysieke beperking 

       Vorm spreekt me niet aan 

       Inhoud spreekt me niet aan 

       Anders; ………………………………… 

 

7.Kijkt u naar website?   Nooit soms regelmatig veel 

8.Leest u Kerk wijzer   nooit soms regelmatig veel 

9.Leest u de Kerkbrief   nooit soms regelmatig veel 

10.Leest u de Kerkbrief digitaal  nooit soms regelmatig veel 

 

11.Hoe zouden de kerkdiensten aantrekkelijker kunnen worden gemaakt? 

 Hoeft niet; zijn goed zo 

 Meer samenzang met andere liederen (Opwekking, Psalmen van nu, Taizee, ……………) 

 Meer instrumenten 

 Ander aanvangstijdstip 

 Meer thema diensten 

 Meer activiteiten voor en of na de viering, zoals ……………………… 

 Meer aandacht voor diverse leeftijdscategorieën ……………………. 

Anders …………………………………………………………………………………….. 

 

12.Als u de kerkdiensten bezoekt wat vindt u van de doop plechtigheid? 

 Voldoet zo 

 Mag met meer inbreng van de doopouders 

 Anders ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 



13.Als u de kerkdiensten bezoekt wat vindt u van de viering van het Heilig Avondmaal? 

 Goed zoals het gaat 

 De lopende viering heeft mijn voorkeur 

 De tafel viering heeft mijn voorkeur 

 Ik zou het fijn vinden als ook kinderen zouden kunnen deelnemen 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

14.Hoe ervaart u de pastorale zorg? Bijvoorbeeld (groot)huisbezoeken.  Het omzien naar elkaar? 

 Ik ervaar geen pastorale zorg 

 Vind ik onvoldoende 

 Vind ik voldoende 

 Groot huisbezoek vind ik fijn 

 Individueel bezoek vind ik fijn 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

15.Hoe ervaart u de diaconale taken van de kerk? Het omzien naar de mensen die extra hulp 
kunnen gebruiken dichtbij of ver weg? 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 Zouden we als kerk veel meer mee moeten doen zoals: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

16.Wat vindt u van het bestuur van de kerk (kerkenraad en ambtsgroepen) 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 ………………………………………………………………………………………………. 

17.Hoe voelt u zich betrokken bij de kerk?    

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 Bent u actief als vrijwilliger?   Ja nee 

 Zou u graag meer betrokken willen zijn? Ja nee 

 Zo ja, hoe?  ………………………………………………………… 

 Zo nee, waarom ………………………………………………………… 



18.Hoe ziet u de samenwerking met andere kerken in ons dorp? 

Niet nodig 

Gaat goed zo 

Meer samenwerking 

Volledig samengaan. 

Kunt u aangeven voor welke kerken dit betreft?  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

19.Vindt u het belangrijk om te groeien in uw geloof? 

Nee 

Ja, de zondagse erediensten zijn voor mij hierbij voldoende 

Ja, naast de diensten heb ik behoefte aan ………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Nog enkele afrondende vragen:  

20. Wat vindt u goed gaan en mag absoluut niet verdwijnen in de diensten? 

……………………………………………………………………………………………………… 

21.Wat gaat er volgens u minder goed en kan er beter? 

………………………………………………………………………………………………………. 

22.Waar moeten we volgens u zo snel mogelijk mee stoppen?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Mogen wij u benaderen voor een verdere toelichting? 

Zo ja, dan kunt u uw naam en telefoonnummer en eventueel e mail adres hier opschrijven. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Maar natuurlijk hoeft dit niet en kunt u de enquête ook anoniem inleveren. 

Wij willen wij u heel hartelijk danken voor het invullen van de enquête. 

 

Werkgroep 2025.  


