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Visie op gemeente-zijn 
 

De door de kerkenraad op 29 juni 2020 ingestelde commissie voor het beroepingswerk van 

een nieuwe predikant heeft de opdracht gekregen een advies uit te brengen over een visie 

op gemeente-zijn, onder andere resulterend in een profiel van de nieuwe predikant. 

De commissie heeft in het kader van het ontwikkelen van de visie op gemeente-zijn een 

vragenlijst uitgezet in de gemeente. Deze vragenlijst heeft van 1 november tot en met 11 

december 2020 op de website gestaan. Verder is een papieren versie van de vragenlijst 

langsgebracht bij ouderen van 75 jaar en ouder. Speciaal voor de jonge kinderen is een 

aangepaste versie van de vragenlijst uitgezet via de website.  

 

 

De aard van deze rapportage 
 

Deze rapportage beoogt een objectieve weergave te zijn van het resultaat van de 

beantwoording van de gestelde vragen. Natuurlijk is het niet alleen een cijfermatige analyse 

en moeten er ook interpretaties gedaan worden op basis van de antwoorden op de open 

vragen. Er is geprobeerd een zo getrouw mogelijke weergave te maken van de rode draad 

en afwijkingen daarvan die in de beantwoording zit. Hiermee wordt bedoeld dat gestreefd is 

de bevindingen en conclusies niet te beïnvloeden door beleidsopvattingen of persoonlijke 

voorkeuren.  

 

Deze rapportage bevat informatie  die de basis vormt voor het profiel van de nieuwe 

predikant en de visie op gemeente-zijn. De informatie in deze rapportage kan ook worden 

gebruikt voor het maken van beleidskeuzes, het opstellen van een beleidsplan en de 

uitvoering ervan. 

 

De rapportage is opgebouwd uit de afzonderlijke vragen met daarbij per vraag een analyse 

en bevindingen. Op basis daarvan is een aantal aandachtsgebieden voor onze gemeente in 

kaart gebracht. Deze aandachtsgebieden worden op een rij gezet in het slothoofdstuk 

Conclusies. Dit hoofdstuk bevat uitsluitend een overzicht van aandachtsgebieden en geen 

aanbevelingen.  

De grafieken zijn gebaseerd op 251 antwoorden. Het aantal werkelijke inzenders is 237. Het 

verschil is het gevolg van een aantal dubbele responses, die door een technische oorzaak 

ontstaan zijn in de verwerking/inzending van de antwoorden. De commissie heeft vastgesteld 

dat de grafieken toch representatief zijn, omdat het om een geringe afwijking gaat over de 

hele linie. 

De kanttekening moet worden gemaakt dat niet alle respondenten altijd alle vragen hebben 

beantwoord. Daar waar over jongeren wordt gesproken, wordt gedoeld op de leeftijdsgroep 

van 12 tot en met 25 jaar. 

  

INLEIDING 
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Gegevens over de invullers 
 

Aantal ingevulde vragenlijsten: 237 
Aantallen wel/niet lid van de gemeente 227 leden en 10 niet-leden 
Leeftijdsopbouw 3 niet ingevuld. Zie verder grafiek  

 

 

 
 

 
 

Het is goed te beseffen in welke mate er respons is gekomen vanuit de verschillende 

leeftijdsgroepen.  
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Als we de leeftijdsopbouw van de invullers van de vragenlijst willen vergelijken met de 

leeftijdsopbouw van het totaal van gemeenteleden is van belang te weten hoe deze laatste 

eruit ziet. Helaas komen de leeftijdscategorieën van de verschillende grafieken niet met 

elkaar overeen. Toch is het wel mogelijk hier globaal een vergelijking te maken. 

 

 
  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

Leeftijdsopbouw gemeenteleden per 20 jaar



 
 

Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn 
Visie op gemeente-zijn. Resultaat en analyse vragenlijst april 2021 

4 

 

 

 

 

Analyse 
 

 
 

 

  

195

81 73 71 62
37 30 25 24 18 15 5 4

ASPECTEN VAN GEMEENTE-ZIJN

SAMEN GEMEENTE ZIJN 

Vraag 1.  

Kies maximaal drie aspecten uit die voor u het meest belangrijk zijn met betrekking 

tot het samen gemeente zijn. 
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Bevindingen 

 
Respondenten vinden de volgende aspecten het meest belangrijk bij het samen gemeente-

zijn: 

 

• Kerkdiensten. 

• Jeugdwerk. 

• Sociaal veilige plek waar we elkaar aanvaarden zoals we zijn. 

• Ontmoeting. 

• Pastoraat. 

• Geloofsopvoeding. 

 
De antwoorden op de open vragen maken dit beeld compleet, maar niet anders. 
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Analyse 
 

190 antwoorden. Er is ruimschoots antwoord gegeven op deze vraag.  

Naast veel gebruikelijke, welgemeende antwoorden zijn er ook antwoorden die wat meer 

informatie geven over de beleving. Hieronder is getracht hiervan een samenvatting te geven.  

• De jeugd is de toekomst van onze gemeente en moet een plek krijgen in alles. ja er is 

jeugdwerk, ja er zijn groepen maar luister naar ze en maak ze belangrijk. 

• De organisatie en de kerkenraad moeten een spiegel zijn van de gemeente. Laat 

jeugd een plaats krijgen ook in deze en maak de raad een spiegel van de gemeente. 

Er zitten nu te veel mensen met hetzelfde gedachtegoed wat vernieuwing en frisheid 

in de weg staat. 

• Zijn zoals je bent, zonder enige voorwaarde, dat mensen zich veilig geaccepteerd en 

geborgen voelen in alles. Dat de kerk een schuilplaats is voor iedereen en zeker niet 

alleen op zondag. 

• De jeugd is de toekomst. Iedereen is welkom en ik vind het belangrijk dat iedereen 

mag zijn wie die is. Als kerk Kun je veel betekenen voor de mensen om je heen. Stel 

je open als kerk. En vernieuw om zo toegankelijk te zijn. 

• De kerkdiensten zijn momenten waar je met je gezin naartoe gaat om het geloof te 

beleven. Jeugdwerk vind ik belangrijk omdat dat de toekomst van de kerk is. 

• De kerk moet een plek zijn waar Gods woord, de Bijbel centraal staat. Daarnaast is 

het super belangrijk om de kinderen en jongeren er bij te houden! 

• Jeugdwerk vind ik belangrijk omdat ik bij de jeugd hoor, en ik vind het belangrijk dat 

er wordt gelet op het klimaat en je je veilig kan voelen in de kerk. 

• Kerkdienst is voor mij de wekelijkse ontmoeting met God en met de gemeente waarin 

in me thuis voel. Daarom moet zo'n gemeente een warme, sociale, veilige plek zijn 

waar ik mag zijn wie ik ben, wat er ook met me is, of gebeurd is. 

De jeugd heeft ook hier de toekomst! 

• Gemeente-zijn betekent ontmoeting en zorg voor elkaar. Dat vraagt om ruimte voor 

ieder zijn (on-)geloof. Ja, ook ongeloof, want iedereen heeft zijn eigen beleving van 

het geloof en daar horen ook kritische vragen bij. Die ruimte heb ik erg gemist in de 

gemeente. 

• Behalve dat ik vind dat onze jeugd vanuit de kerk geïnspireerd en gevoed moet 

worden, is dit ook voor mij van groot belang. Ook vind ik belangrijk dat de kerk een 

ontmoetingsplaats is voor gemeenteleden en zo mogelijk voor buitenkerkelijke 

gemeenteleden als met de gemeenteleden van de plaatselijke kerken om zo met 

elkaar een verbintenis aan te kunnen gaan. Omzien naar elkaar. 

 

  

Vraag 2.  

Kunt u toelichten waarom deze drie aspecten voor u zo belangrijk zijn? 
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Bevindingen 
 

Hier wordt benadrukt dat de kerkdiensten het belangrijkst zijn, waarin het Woord van God 

centraal staat, waar de jeugd de toekomst heeft en benadrukt wordt de jongeren bij het 

gemeenteleven te betrekken.  

Er wordt ook zorg uitgesproken over het leuker maken van de diensten, namelijk dat dit ten 

koste zou kunnen gaan van de plaats van het Woord. Hier wordt ook vaak aangegeven dat 

de diensten nodig zijn voor de voeding van het geloof, het pastoraat belangrijk is en het 

ontmoeten en dan in de zin van veilig, je mag er zijn, je bent gekend en gehoord. 

Wat veel naar voren komt, is het karakter van de ontmoeting: het ontmoeten vanuit een 

sociaal veilige plek waar we elkaar aanvaarden zoals we zijn; de gemeente een plek waar 

jong en oud zich thuis voelt. Woorden als: meer gezelligheid, huiselijke sfeer, dus meer 

echte ontmoeting, maken dit duidelijk.  

Wat sterk naar voren komt, is de plaats die de jeugd in de kerk moet worden gegeven.  
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Het Mission Statement van onze gemeente luidt: "De Hervormde Gemeente van Valkenburg 

aan den Rijn wil een gemeente zijn waar Christus wordt verkondigd en waarin men zich wil 

laten leiden en inspireren door Zijn Woord en Geest om samen (jong en oud) te groeien naar 

Zijn wil". 

 

 

 

Analyse 

 
 

• Ja. (145) 

• Geen mening. (50) 

• Gedeeltelijk. (32) 

• Nog wel. (3) 

• Nee. (6) 
 

  

ja
61%

geen mening
21%

gedeeltelijk
14%

nog wel
1%

nee
3%

 ja geen mening gedeeltelijk  nog wel nee

Vraag 3.  

Ik herken onze gemeente wel/niet in het Mission Statement. Licht uw antwoord toe. 
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Toelichting op de analyse: 
 
Leden herkennen de gemeente in het mission statement. (145) 
 

• Rijke woordverkondiging, geleid door de Bijbel. (11) 

• Christus wordt verkondigd, en door Hem laten we ons leiden. (9) 

• Positief is nieuwere Bijbelvertaling, ook voor de jeugd. 

• Jong en oud hebben elkaar nodig. 

• Te merken aan de diverse soorten diensten. 

• We doen als gemeente steeds meer ons best om de jeugd erbij te betrekken en hen 
ook te inspireren. 

• Er is openheid en belangstelling voor elkaar. 

• Ervaar een intensief gemeenteleven.  
 

Leden onderschrijven wel of gedeeltelijk het mission statement, maar zien dat het in de 

praktijk nog niet zo is. (32) 

Samen. 
 

• Met name het ‘samen’ (jong en oud) is voor meerdere leden een punt van aandacht. 
(16)  

• Leden geven aan dat er meer aandacht mag komen voor de jeugd. (9) Een van deze 
personen geeft aan dat de kinderen liever niet naar de kerk willen, omdat de preek te 
saai is, te lang en te moeilijk is en dat deze persoon het fijn zou vinden als dit anders 
kan, omdat je dan samen kan groeien.  

• Te veel oude tradities.  

• Onlinediensten zijn wel beter voor de jeugd.  

• Een persoon geeft aan dat er meer begrip moet zijn tussen ouderen en jongeren. 

• Iemand geeft aan dat er juist niet te veel moet worden toegegeven aan de jeugd: 
geen Engelse liederen zingen. 

• Wat betreft het ‘samen’ wordt ook betrokkenheid onderling genoemd. Er mag nog wel 
meer betrokkenheid zijn gemeente-breed. Nu is het een kleine groep die heel 
betrokken is en wellicht een grotere groep die minder of niet betrokken is.  

• Er wordt geopperd dat er betrokkenheid moet zijn naar randkerkelijken. (2) 
 

Groeien. 
 

• Er zijn leden, die toelichten dat zij groei missen in de gemeente. Dit kan zijn in 
kwantiteit, de gemeente groeit niet in aantal. (7) 

• En ook met betrekking tot kwaliteit van het geloof. Meer groei in geloof, wat zich uit in 
diepgang. 

 
Naar Zijn wil. 
 

• Leden benadrukken dat ze twijfelen of de gemeente in de praktijk wel zoekt naar Zijn 
wil. Of dat er meer naar eigen wil en inzicht wordt gehandeld. (2) 

• Een lid geeft aan dat ze de gemeente te lauw vindt in het groeien naar Zijn wil. 
 
Door Zijn Geest. 
 
Een aantal leden (4) mist nog aandacht voor het werk van de Heilige Geest. In verkondiging 
(kennis over de Geest), als in het vragen om leiding door de Geest als het gaat om het 
nemen van beslissingen. De gemeente vindt de Geest misschien ook nog ‘eng’. 
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Leden herkennen zich niet in het mission statement en willen dit toelichten. (6) 
 

• Eigen identiteit ontbreekt, het is een hele algemeen mission statement dat op elke 
kerk van toepassing zou kunnen zijn. 

• Er moet meer ruimte en respect zijn voor onzekerheid, geloof is achterhaald door 
wetenschap. Er moet ruimte zijn voor herbezinning over geloof en waarheid. 

• Te veel traditie. (2) 

• Nog nooit van een mission statement gehoord. 

• Te veel commentaar op de jeugddienst door sommige leden. Dit geeft voor jeugd 
gevoel van afwijzing. Meer flexibiliteit om in ochtend jeugd/gezinsdiensten te 
organiseren. 
 

Algemene opmerkingen. 
 

• Een aantal leden mist in het mission statement een gericht zijn op naasten en 
mensen buiten de gemeente. (3) 
Een gemeentelid herkent zich wel in het mission statement, maar vindt dat de 
gemeente te afstandelijk, te behouden is. Deze pleit voor meer openheid en 
ontspanning. 

• Gemeenteleden geven aan dat ze de inhoud wel onderschrijven, maar de gekozen 
woorden te lastig vinden voor mensen buiten de gemeente en voor jongeren. (4) Een 
voorstel voor een andere omschrijving: ‘samen het goede nieuws van Gods liefde 
ontdekken en delen’. Of laatste zin vervangen door ‘groeien in geloof’.  

• Een gemeentelid zou de volgende toevoeging willen: ‘confessionele geloofsbeleving 
in de PKN’ 

• Een persoon mist scherpte in prediking. 

• Een persoon zou een modernere dienst willen met meer interactie. 
 

 

Bevindingen 
 
61 % van de respondenten herkent de gemeente in het mission statement. Met name dat 
Christus wordt verkondigd en dat we ons willen laten leiden en inspireren door Zijn Woord 
vindt men belangrijk. 
 
Nog eens 14 % geeft aan het mission statement wel te onderschrijven, maar onze gemeente 

er nog niet altijd in te herkennen. 

Een aantal respondenten geeft aan dat het de gemeente niet herkent in het mission 

statement. 
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Het Mission Statement van de jeugdwerkgroep luidt: ”Wij zijn een gemeente waar jong en 

oud samen ontdekken wie de Here Jezus is, waar we, door de Geest te ervaren, (mogen) 

groeien in geloof en het goede nieuws van Gods liefde delen in de wereld dichtbij en veraf.” 

 

 

 

 Analyse 

• Ja. (138) 

• Geen mening. (80) 

• Gedeeltelijk. (32) 

• Nee. (7) 
 

Toelichting op de analyse: 
 
Leden herkennen de gemeente in dit mission statement: (138) 
 

• Leden geven aan dat er veel gedaan wordt om de jeugd te betrekken bij de 

gemeente. Voorbeelden zijn Follow Me, Kinderdienst, club, jeugddiensten, etc. (26) 

• Vooral ‘samen’ is van belang in opbouw van de gemeente. 

• Voorkeur voor dit mission statement ‘We zijn een gemeente’ klinkt uitnodigend en 

‘ontdekken’, ‘ervaren’, ‘groeien’ en ‘delen’ spreekt aan. 

• Samen bidden om Heilige Geest dat we een vast geloof mogen ontvangen. 

• Positief in dit mission statement is het ervaren van de Heilige Geest. Dit hoeft niet 

voorop te staan in het geloof, maar is tegenwoordig ook belangrijk. Moet ruimte voor 

zijn in de gemeente. 

• Belangrijk is dat in gezinnen thuis ook geloofsopvoeding is. 
 

Een heel aantal leden onderschrijft wel het mission statement, maar ziet dat het in de praktijk 
nog niet zo is. 
 

• Leden geven aan dat dit mission statement duidelijker is voor de jeugd, maar ze 
missen wel iets. Dat God de eerste is die naar ons toekomt. (2) 

• Leden vinden dat er in de praktijk meer gedeeld mag worden met de wereld buiten de 

kerk. (3) 

• Delen is iets wat je moet willen, maar waarin de meeste gemeenteleden positief 

afwachten op wat kerkenraad en commissies doen. 

• Ik verlang hiernaar, maar gaat nu niet op. 

• Leden vinden dat ‘de Geest ervaren’ te zweverig klinkt en vragen zich af wat de 

Geest ervaren betekent. Er wordt gezegd dat groeien in geloof ontstaat door Bijbel 

lezen, bidden en door de samenkomsten te bezoeken en niet door de Heilige Geest. 

(6) 

• Gods liefde delen met eigen dorp is ver genoeg, hoeft niet met de hele wereld. 

Vraag 4.  

Ik herken onze gemeente wel/ niet in dit Mission Statement van de jeugdwerkgroep. 

Licht uw antwoord toe. 
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• De gemeente gaat te bekrompen met dingen om, besluitvorming te traag, remt 

vernieuwing. 

• Ik mis soms bezieling; als mensen het leuk hebben en met elkaar verbonden zijn in 
geloof, houd je het langer vol en kun je bouwen. 

 
Jong en oud. 
 

• Er wordt te veel geluisterd naar ouderen in de kerkenraad en daarbuiten. Daardoor 
wordt de jeugd minder aangesproken in onze kerkdiensten. Meer van beiden. 

• Ik mis de jongeren in de kerk. 

• Middelbare scholieren doelgroep vraagt z’n aandacht, verder wordt er veel gedaan 
voor de jeugd. Het is moeilijk om ze betrokken te houden. 

• Wellicht ervaren jongeren kloof tussen jong en oud. 

• Leden vinden dat de jeugd meer ruimte moet krijgen. (2) 

• Leden vinden dat het niet te vrij moet worden in de kerk, dat alles maar zou moeten 

kunnen. (2) 

• Leden geven aan dat er niet altijd aansluiting is tussen jong en oud. Dan kan het 

groeien in geloof juist remmend werken als je dit samen moet doen. Misschien meer 

parallel laten lopen. (2) 

• De tekst mag moderner voor de jeugd. 

• Mag nog wel meer inzet m.b.t. het zoeken naar manieren om Woord te delen met de 

jongeren. 

• In de kerkdienst mag meer aandacht voor de jeugd, buiten de kerkdienst is er veel 

aandacht voor de jeugd. 

• Er mag ruimte zijn voor de jeugd, maar niets veranderen aan de invulling van de 

eredienst. 

• Samen jong/oud moet aan gewerkt worden, met geven en nemen. 
 

Leden herkennen de gemeente niet in dit mission statement. (7) 
 

• De jongeren hebben een echte plek nodig binnen de gemeente, waar ze gehoord en 
gezien worden, niet verstopt in groepen en donkere ruimtes. Ze hebben iets te 
vertellen. 

• Jeugd moet de kans krijgen om een weg te vinden in hun geloof. Ze serieus nemen 
en in gesprek gaan om ze de kans te geven het geluk te vinden. In die zoektocht 
waarden van het christelijk geloof meegeven. 

• Ook te algemeen en klopt inhoudelijk niet met praktijk: jong en oud niet samen. 

• Nooit van gehoord. 

• Ik merk niets van evangelisatie. 

• Ouders zijn verantwoordelijk voor geloofsopvoeding, niet de kerk. 
 
 

Bevindingen: 
 

• 54 % herkent onze gemeente in het mission statement. Er wordt opgemerkt dat er 
gelukkig veel gedaan wordt voor de jeugd in de vorm van Follow Me, kinderdienst, 
club, jeugddiensten, etc.  

• 12 % onderschrijft wel het mission statement, maar herkent onze gemeente er niet in. 

Met name de kloof tussen jong en oud is een punt van zorg. 
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• Een aantal respondenten geeft aan dat het het ervaren van de Geest in dit mission 

statement te zweverig vindt klinken of niet correct vindt in de context van groeien in 

geloof. 

• Een aantal leden geeft aan de gemeente niet te herkennen in dit mission statement 

en onderbouwen hun mening. 
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Analyse 
 

• Nee, geloofsopvoeding begint bij de ouders. (31) 

• Ja. (158) 

 

• Ja, omdat: 

▪ Gemeente zijn, houdt in dat we er voor elkaar mogen zijn. 

▪ Samen staan we sterk! Geloofsopvoeding vraagt persoonlijke en 

gezamenlijke invulling. 

 

• Ja, maar: 

▪ Afhankelijk van bekendheid met dopeling en/of diens ouders. 

▪ Vergeten om dit in de praktijk te brengen. 

▪ Onduidelijk hoe dit in de praktijk te brengen (het is al moeilijk met eigen 

(klein)kinderen). 

▪ Dit vraagt om ontmoeting en dat is lastig als de ouders niet kerkelijk actief 

zijn of als jezelf als gemeentelid niet veel in contact bent met de 

doopouders. 

 

• Ja, hoe: 

▪ Gebed. 

▪ Het goede voorbeeld geven (rolmodel). 

▪ Actief in het vrijwilligerswerk ten behoeve van kinderen (kinderdienst, Follow 
Me, e.d.). 

 
 

Bevindingen 
 

De meerderheid voelt zich persoonlijk aangesproken. Een aantal ervan geeft aan het lastig 

te vinden om hier concreet invulling aan te geven en/of dat dit afhankelijk is van of men de 

betreffende doopouders en dopeling kent. Een minderheid voelt zich niet aangesproken, 

omdat die van mening is dat de geloofsopvoeding begint bij de ouders. 

  

Vraag 5.  

Bij het dopen wordt de gemeente gevraagd dopelingen op te dragen in uw gebeden, 

op te nemen in uw midden en naar uw vermogen te helpen groeien in het geloof en 

voor te gaan in het volgen van onze Here Jezus Christus. Voelt u zich hierdoor 

persoonlijk aangesproken? 
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Analyse 
 

• Bidden voor de dopelingen en hun ouders. (62) 

• Vinden het moeilijk hieraan handen en voeten te geven. (2)  

• In de Bijbel lezen. (2) 

• Energie steken in de gemeente. (7) 

• Helpen bij de crèche. (5) 

• Pastoraal werk. 

• Iemand geeft leiding aan het kinderkoortje. 

• Proberen hun gezin mee te nemen/het geloof daar uit te dragen. (6) 

• Ouders proberen uit te nodigen voor het kringwerk. 

• Proberen kinderen bij het geloof te betrekken. (3) 

• Er over praten in het gezin, familie en kennissen. 

• Niet (zoveel). (32) 

• Door de opvoeding. (8) 

• Levenshouding laten aansluiten op de kernwaarden van het geloof. (8) 

• Mentor bij Follow Me. (7) 

• Een voorbeeld geven in gedrag. (2) 

• Ieder kind en mens is belangrijk en als kind deel mogen uitmaken van een 
geloofsgemeenschap is zeer waardevol. 

• Betrokkenheid bij de kerk in al zijn facetten. 

• Hebben een open huis en/of een luisterend oor voor jongeren. (3) 

• Door zelf naar de kerk te gaan. (12) 

• Leiding kinderdienst werd geantwoord. (4) 

• Samenwerking tussen school en kerk bevorderen. 

• Laten zien dat ze welkom zijn, ze ruimte geven kind te zijn en volwaardig horen bij de 
gemeente. (2) 

• GemeenteGroeiGroep. (2) 

• Hervormde Vrouwendienst. 

• Leiding geven bij de club. 

• Jeugddiensten mee organiseren. 

• Persoonlijke ontmoeting. (2) 

• Huisbezoek. 

• Bijbelkring bezoeken. 

• Ontmoeting met gemeenteleden. 

• Volgen wat in de testamenten staat. (2) 
 
 
 
 

 
 
 

Vraag 6.  

Wat is uw eigen bijdrage hierin? (Vervolg op vraag 5) 
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Bevindingen 
 

Een relatief grote groep respondenten geeft aan een bijdrage te geven aan het helpen 
groeien van dopelingen in het geloof en hen voor te gaan in het volgen van onze Here Jezus 
Christus door voor hen en hun ouders te bidden. Daarnaast geeft een relatief grote groep 
respondenten aan hier een bijdrage aan te geven door actief te zijn in de gemeente op 
verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld het leiding geven aan Follow Me en de 
kinderdienst.  
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Analyse 

 
 Mogelijke opties zijn: 

 

• Kinderdienst en Follow Me. 

• Kerkdienst. 

• De jeugd een gezellige plek te geven in het kerkgebouw. 

• Gebed voor de jeugd. 

• Hulp bij de geloofsopvoeding. 

• Leuke dingen doen voor de jeugd. 

 

De volgende antwoorden zijn gegeven als open antwoorden: 

 

• Alles aangevinkt, vasthouden van de ouders, als deze niet meer bij de gemeente 

betrokken zijn, verliezen we ook de kinderen. 

• De verantwoording bij de ouders leggen en vanuit behoefte en vraag reageren/ 

organiseren. 

1
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WAT VINDT U BELANGRIJK DAT DE GEMEENTE 
ORGANISEERT?

Vraag 7.  

Wat vindt u belangrijk dat de gemeente hiervoor organiseert? (Vervolg op vraag 5) 
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• Praten over omgang met elkaar/ook met kinderen die misschien niet zo makkelijk zijn 

om contact mee te maken omdat ze anders zijn/lijken. 

• Heb ik niet zozeer een antwoord op. 

• In gesprek gaan met de doopouders. 

• Laat de jeugd het zelf invullen! 

• Alle genoemde punten zijn van waarde, maar door verbindende kerkdiensten en de 

hulp bij geloofsopvoeding houden we de ouder + de jeugd betrokken bij de gemeente. 

• Open staan voor modernisering van o.a. kerkdienst. (vrouwelijke dominee als een 

optie geen afwijzing ervan). 

• Zendingsdienst zonder tamtam, maar duidelijk de boodschap vertellen. 

• Alle dingen ga ik mee, tenzij het afbreuk doet aan de eredienst. 

• Belangrijk om de jeugd te enthousiasmeren. Middelen te zoeken, die hen aanspreekt 

en mogelijk ook past bij onze tijd. 

• Ik vul gewoon deze in, want ik vind ze echt allemaal enorm belangrijk. Hoe meer er 

voor de jeugd gedaan wordt des te beter. 

• Jeugddienst niet alleen op de avond. 

• Dienst voor de jeugd in school. 

• Ik kan eigenlijk niet kiezen, vind het allemaal belangrijk. 

• Ik vind ze allemaal belangrijk. Leuke dingen doen schept een band en een fijne plek 

om elkaar te ontmoeten is ook belangrijk ook jongeren te binden en te bereiken. 

• Leuke dingen doen (4) en gezellige plek ook aangevinkt. (5) 

• Tienerdiensten. 

• De laatste twee opties zijn ook aangevinkt. 

• Proberen alles te kunnen doen. 

• Vind eigenlijk alle bovengenoemde punten erg belangrijk!!! Dus allen in plaats van 3. 

 

 

Bevindingen 
 

De meest genoemde activiteiten voor de jeugd zijn de Kinderdienst en Follow Me, de 

kerkdienst en de jeugd een gezellige plek in het kerkgebouw geven. 
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Analyse 

 
  

Vraag 8.  

Ik voel mij verantwoordelijk hoe we onze Hervormde Gemeente doorgeven aan de 

jongere generaties. 
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Analyse 
 
Ongeveer 13% geeft hierop geen antwoord.  
Ongeveer 2% voelt zich niet verantwoordelijk. 
Ongeveer 85% voelt zich in meer of mindere mate wel verantwoordelijk. 
 
Verder worden verschillende reden genoemd waarom respondenten zich verantwoordelijk 
voelen voor het doorgeven van hun geloof. Een aantal redenen dat hierbij wordt genoemd: 
 

• Anders vergrijst de gemeente. 

 

- Ik zie dat veel ouderen de kerk draaiende houden, maar iemand zal het stokje 

over moeten nemen als we het geloof door willen geven en levend willen houden. 

- In een vergrijsde gemeente is de jeugd de toekomst, zij zijn onze opdracht! 

- Als we de jeugd niet stimuleren, hebben we over een aantal jaren weinig tot geen 

gemeente leden meer. 

- De jeugd gaat ons werk voortzetten in de gemeente. 

 

• We zijn allemaal onderdeel van deze gemeente. 

 

- We vormen samen een belichaming van Christus. 

 

• Het is Gods opdracht. 

 

- Omdat God ons vraagt om de kinderen tot zich te laten komen en zich daarin niet 

te laten verhinderen. 

- Het is een opdracht om het geloof door te geven: als we het geloof niet 

doorgeven, kan God niet meer geloofd worden. 

 

• Het is beloofd bij huwelijk, belijdenis en doop. 

 

• Het is belangrijk voor de geloofsopvoeding van de jeugd. 

 

- Op scholen en elders wordt steeds minder over de Bijbel en het geloof verteld. 
En Nederland wordt ook steeds minder christelijk. 

 
 

Bevindingen 
 
De meerderheid voelt zich in meer of mindere mate verantwoordelijk voor het doorgeven van 
onze gemeente aan de jongere generaties.  

  

Vraag 9.  

Kunt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten? 
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Analyse 

 
 
Niet volledig weergegeven in bovenstaand overzicht: De jonge generatie ruimte te geven in 
het maken van keuzes m.b.t. gemeente zijn 
 
 

Bevindingen 
 
Uit de antwoorden blijkt dat de respondenten verschillende mogelijkheden ervaren om 

invulling te geven aan de verantwoordelijkheid om onze gemeente door te geven aan de 

jongere generaties. De vier belangrijkste keuzes hierbij zijn: naar de kerk gaan, bidden voor 

de gemeente, de jonge generatie ruimte geven in het maken van keuzes met betrekking tot 

gemeente zijn en financieel bijdragen aan de gemeente. 
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De jonge generatie ruimte te geven in het maken van…

Bidden voor de gemeente

Naar de kerk gaan

Vraag 10.  

Indien u zich verantwoordelijk voelt, hoe draagt u deze verantwoordelijkheid? 

(maximaal 3 opties mogelijk) 
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Analyse 

 
 

  

Vraag 11.  

Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk is de Bijbel voor u? 
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 Analyse 

 

Leeftijdsopbouw per keuze 

DE KERKDIENST 

Vraag 12.  

Onderstaand worden vijf vormen van kerkdiensten beschreven die gangbaar zijn in 

kerkelijk Nederland. Welke vorm wenst u voor onze gemeente in de toekomst? 

Bij de volgende optie: 
  
Een kerkdienst die gekenmerkt wordt door formuliergebeden en een prediking die gericht is op 
maatschappelijke betrokkenheid. Er is veel ruimte voor rituelen en symboliek en de muzikale 
begeleiding is van een orgel, ondersteund door een cantorij. 
 
3 responses in de leeftijd van 45, 48 en 88 jaar 

 

Bij de volgende optie: 
 
Een vrije kerkdienst waarin de gemeente zich laat leiden door de Heilige Geest. Tijdens de dienst 
zijn er vrije gebeden, komen gemeenteleden aan het woord met een boodschap van God en staat 
het de gemeente vrij om liederen te kiezen die gezongen worden. 
 

4 responses in de leeftijd van 13,23, 58 en 79 jaar. 
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Bij de volgende optie:  
 
De kerkdienst bestaat uit drie onderdelen. Eerste deel is samenzang die voorbereid en geleid wordt 
door een groep gemeenteleden. Tweede deel is de preek die gedaan wordt door de voorganger. 
Derde deel is het antwoord van de gemeente in de vorm van een lied, gebed, stilte. 
 
15 responses 

 

 

Bij de volgende optie: 
 
Een kerkdienst met een vaste structuur, waar alles ordelijk verloopt. De voorganger is vooral aan 
het woord. De muzikale begeleiding is een orgel en de liederen komen uit de bundel met psalmen 
en gezangen. 
 
76 responses  
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Bevindingen 
 
Uit de grafieken blijkt dat een kerkdienst met een vaste structuur binnen de leeftijdsgroep 
tussen 64 en 90 jaar het meeste draagvlak heeft. En kerkdiensten waarin ruimte is om per 
dienst te variëren heeft de voorkeur bij een brede groep gemeenteleden in alle 
leeftijdsgroepen.  
  

Bij de volgende optie: 
 
Een kerkdienst waarin ruimte is om per dienst te variëren, waarbij er wel eens iets spontaan anders 
kan verlopen. De voorganger is aan het woord, maar er is ook inbreng door gemeenteleden. De 
muzikale begeleiding bestaat uit diverse instrumenten en de liederen komen uit diverse bundels 
met geestelijke liederen. 
 

112 responses 
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Analyse 

 
 

  
 

Door de jongeren is deze vraag als volgt beantwoord: 

 

• Eens. (19) 

• Oneens. (9) 

• Kan ik niet inschatten. (3) 

• Niet ingevuld (12), dit betreft jongeren van 12 – 17 jaar. 
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Vraag 13.  

Onze kerkdienst is momenteel toegankelijk voor: 
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Analyse 

 

 

Tekst volledig weergegeven: 

- In begrijpelijke taal en aansluitend bij een actueel thema, ook met voorbeelden uit het 
dagelijks leven. 

- Een korte en krachtige uitleg hoe we de lessen van de Bijbel kunnen toepassen in de 
wereld van nu. 

- Een grondige onderwijzing van een gedeelte van een Bijbeltekst met een duidelijke 
boodschap. 

- Een preek die mijzelf aan het denken zet doordat de dominee een tekst uitlegt, en 
ook bewust vragen onbeantwoord laat. 

- Verteld als een verhaal, waarbij de dominee enthousiast en met veel passie spreekt. 
- Een confronterende preek, maar waarbij de dominee ook over de genade van God 

preekt. 
- Een uitleg van het Woord van God, waarbij de dominee ook uitlegt wat deze 

toepassing voor hem en zijn relatie met God betekent. 
- Als de voorganger vol vuur en passie spreekt. 
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Vraag 14.  

Een perfecte preek is voor mij: (maximaal 3 opties mogelijk) 



 
 

Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn 
Visie op gemeente-zijn. Resultaat en analyse vragenlijst april 2021 

31 

 

- Waarbij ik bemoedigd word of aangesproken word op verkeerd gedrag. 
- Over het werk van de heilige geest en de uitwerking daarvan in mijn eigen leven. 
- De preek uit het hoofd wordt voorgedragen en dus veel oogcontact heeft met de 

gemeente. 
- Als deze de mensen oproept om zich te bekeren en hen uitnodigt om Jezus te 

volgen. 
- Een preek die met een voorbeeld begint over iets wat gebeurd is, spreekt mij altijd 

aan, dan ben je er gelijk in, maar het moet ook naar aanleiding van de schriftlezing 
een goede uitleg zijn met een bemoediging. 

- Een leerdienst. 
- Een perfecte preek is voor mij, een Bijbelgedeelte welke uitgelegd wordt en toegepast 

wordt op onze huidige tijd het mag soms best confronterend zijn, maar er moet altijd 
een heen wijziging zijn naar de genade van onze Christus. 

 
 

Bevindingen 
 
De voorkeur van de gemeente ligt bij een preek in begrijpelijke taal, een korte en krachtige 
uitleg en een grondige onderwijzing van een gedeelte uit de Bijbel. 
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Analyse 
 

• Niet ingevuld/Niet van toepassing. (9) 

• Ja. (120) 

• Geen behoefte. (12) 

• Nee. (27) 
 

Zo ja, kunt u aangeven welke dit zijn?  
 

• Kerk schoonmaken. 

• Bazaar. (2) 

• Weeksluiting. (3) 

• Inloophuis. (6) 

• Huisbezoek/Diaconie HVD/Gastenmiddag. (10) 

• Koffie. (3) 

• Vrouwenochtend. (3) 

• Gemeenteavond. (3) 

• Gemeentezondag. (3) 

• GGG. (40) 

• Bijbelstudie. (12) 

• Mannenvereniging. (2) 

• Boekenclub/leesgroep. (2) 

• Gebedskring. (2) 

• Follow Me. (8) 

• Follow Me next. (2) 

• Gospelkoor. (7) 
 

Zo niet, kunt u nieuwe suggesties geven? 
 

• Ontmoeten. 

• Stimuleren gezamenlijk koffiedrinken, kijken naar de huidige inrichting van de kerk, 
misschien kan dat anders. 

• Koffieochtend/middag/, creatief bezig zijn. 

• Goed gesprek/Omzien naar elkaar. 

• Gesprek over de twijfels. 

• Met gemeenteleden na de dienst in gesprek gaan. 

• Openluchtdienst, gemeentedagen, openstellen van de kerk. 

• Iets laagdrempeligs, waar je niet gelijk aan vast zit. 

• Sportieve dingen, eten met elkaar, wandelingen, concerten, sprekers, musical. 

• Sociale activiteiten. 

• Bijbelstudie op hoger cognitief niveau. 

Vraag 15.  

Vindt u dat er voldoende activiteiten buiten de kerkdienst zijn die aansluiten op uw 

behoefte? Zo ja, kunt u aangeven welke dit zijn? Zo niet, kunt u nieuwe suggesties 

geven? 
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• Mannen-/vrouwenvereniging. 

• Bazaar. 
 

Koor. 
 

• Koor/Cantorij/Gospelkoor/Groep die met elkaar zingt/Zanguurtjes. (5) 
 

Gemeenteavond. 
 

• Gemeenteavonden goede (inspirerende) sprekers/(interessante) onderwerpen, 
thema, verdieping, verbinding. (7) 

• Gemeenteavond evangelisatie. 

• Met predikant vrij geloofsonderwerp bespreken. 
 

Jeugd. 
 

• Voor oudere jongeren bv film kijken. 

• Meer aandacht voor een project, denk aan mercy ships. Ook jeugd hierbij betrekken. 

• Musical. 

• Speurtocht. 

• Jongeren bordspelen/buiten iets doen. 

• Jeugd chillplek. 
 

Ouderen. 
 

• Meer meedoen met onder andere bezoekjes ouderen, klusjes, etc. Dus niet alleen de 
kerkenraad! 

• Bijeenkomst ouderen. 
 

 

Bevindingen 
 
We zien hier dat er behoefte is aan onderling, sociaal contact en gewoon leuke dingen doen 
met elkaar.  
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Analyse 

  

ONLINE DIENSTEN EN LIVESTREAM 

Vraag 16.  

De online diensten volg ik: 
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Analyse 

 
  

Vraag 17.  

In de toekomst blijf ik de online diensten volgen, ook als we allemaal weer naar 

fysieke diensten mogen komen. 
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Analyse 

 
 

 

  

Vraag 18.  

Van de online diensten volg ik: (meerdere opties mogelijk) 
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Analyse 

 
  

Vraag 19.  

Wat vindt u van de volgende aspecten met betrekking tot de online diensten? 
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Analyse: 
 

• Ontmoeten mede-gemeenteleden en het missen van samenkomen. (106) 

• Niet van toepassing/niet gereageerd. (70) 

• Het samen zingen en samen bidden wordt gemist. (33) 

• Er heerst bij fysieke bijeenkomsten een sfeer die online zijn mooier/beter/leuker dan 

online. (31) 

• Er is thuis te veel afleiding om mij volledig te concentreren op de kerkdienst en/of 

preek. (18) 

• De betrokkenheid en de verbondenheid wordt gemist bij de online diensten. (13) 

• Niet (meer) naar de kerk. (6) 

• Het is een ‘verplichting’ om naar de kerk te komen. (5) 

• Ik ben blij met de online diensten want ik heb een fysieke beperking dus ik kan niet 

meer naar fysieke kerkdiensten komen. (5) 

• De zondagse kerkdienst is voor mij het rustpunt/moment van bezinning. (4) 

• Traditie/gehoorzaamheid. (4) 

• Ik mis de kinderdienst/zondagsschool. (2) 

• Er is geen mogelijkheid om de diensten online te volgen. (2) 

• Ik mis het live orgelspel. 
 
 

Bevindingen 

 
Meer dan de helft van de gemeente komt graag weer naar fysieke diensten om 
gemeenteleden te ontmoeten en het samen belijden van het geloof door te zingen en te 
bidden. Daarbij wordt ook betrokkenheid en verbondenheid met andere gemeenteleden 
genoemd. Ook geeft een groot deel aan dat de sfeer tijdens diensten in de kerk wordt 
gemist. Daarnaast is het fysiek naar de kerk gaan ook echt een moment van rust, waarbij er 
thuis (soms) te veel afleidingen zijn om volledige aandacht op de kerkdiensten te houden. 
  

Vraag 20.  

Ik ben blij met de online diensten, maar in de toekomst (na de coronabeperkingen) 

kom ik weer naar de kerk, want... 
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Analyse 
 

• Niet van toepassing/niet ingevuld. (96) 

• Nee. (44) 

• Het ook kunnen kijken naar de diensten is aangenamer dan alleen naar kerkdiensten 

te kunnen luisteren. (11) 

• Het biedt een oplossing voor mensen met een fysieke beperking. (11) 

• Voor begrafenissen en trouwdiensten. (11) 

• “Iets” voor jongeren. (9) 

• Gemeenteavonden. (8) 

• Optreden van een koor of band. (5) 

• Een spreker op een doordeweekse avond. (4) 

• (Kerst)verhaalvertelling. (2) 

• Ouderenmiddag online. (2) 

• (Periodieke) boodschap van of een gesprek met de dominee. (2) 

• Gebedsbijeenkomsten. (2) 

• Zangavond. (2) 

• Follow-Me. (2) 

• Orgelconcerten. (2) 

• Samenzangdiensten. (2) 

• Bijbelstudie. (2) 

• Webinar. 

• Podcast. 

• Interview met zendelingen. 

• Nieuwsberichten/kerkjournaal. 

• De chat meer gebruiken tijdens diensten. 

• Geloofsopvoeding. 

• Foto’s laten zien van mensen die in de voorbede genoemd worden (indien zij 

toestemming gegeven hebben). 

• Geboortekaartjes. 

• Film maken en uitzenden. 

• Theatervoorstellingen. 

• Jeugdzangavonden of muzikale avonden welke niet in onze kerkdiensten passen, 

maar wel in de Christelijke beleving.  

• Kerkdienst georganiseerd door jongeren. 

• Samen met andere hervormde gemeente avonddiensten organiseren. 

• Videoboodschappen insturen naar elkaar. 

• Vloggende dominee die gemeente aanspreekt mee te denken over de preek/ 

Bijbelteksten. 

Vraag 21.  

We zetten de livestream nu in om thuis het volgen van kerkdiensten mogelijk te 

maken. Heeft u andere ideeën hoe we livestream nog meer kunnen inzetten? 
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• Platform voor gemeente groei groepen. 

• Kerkenraad vergadering. 

• Kahoot quiz. 

• De preek beeldend ondersteunen.  

• Pubquiz. 

• “Iets” met goede doelen. 
 

 

Bevindingen 
 
Geen tekstuele samenvatting van de antwoorden. Hierboven zijn de ideeën zoals gegeven 
door de respondenten geturfd. De antwoorden op deze vraag kunnen desgewenst worden 
gebruikt als inspiratie voor de manieren waarop waar we als gemeente de techniek van 
livestream kunnen inzetten. 
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Analyse 
 
69 mensen vinden de informatievoorziening wel goed. 
 
De volgende opmerkingen laten zien dat er ook wel verbeteringen mogelijk zijn: 
 

• Weinig bekendheid met de website. 

• Nieuwsbrief, Instagram en Facebook gebruiken, meer gebruik maken van de sociale 
media, met name voor de jeugd. (2) 

• Website is niet altijd up to date. 

• Kerkewerk: Maak het fleurig met kleur en foto’s. Het kan veel beter. 

• Kon de vragenlijst op de website moeilijk vinden. 

• Kerkewerk ook digitaal maken/verzenden per mail. 

• Meer info vanuit de kerkenraad. 

• Organisten vermelden bij de diensten in Kerkewerk. 

• Iemand aanstellen voor de website die hem up to date houdt. 

• Vaste kinder- en jeugdpagina. 

• De mededelingen over het pastoraat mogen uitgebreider. 

• De adressen van de zieken vermelden (met toestemming). 
 

 

Bevindingen 
 
De meningen zijn verdeeld over de informatievoorziening. Een aantal respondenten is 
positief over de huidige informatievoorziening. Andere respondenten zijn kritischer. Hun 
reflectie heeft betrekking op de website van de gemeente, het Kerkewerk en de toepassing 
van digitale mediakanalen. 
 

Ten aanzien van de website zijn samengevat de volgende aandachtspunten gegeven:  

• Overzichtelijkheid en toegankelijkheid. 

• Mate van actualisatie. 

• Aandacht voor kinderen en jongeren. 

Ten aanzien van het Kerkewerk zijn samengevat verschillende aandachtspunten gegeven:  

• Gebruik van kleur en foto’s. 

Vraag 22.  

Hoe ervaart u de informatievoorziening via de website en Kerkewerk? Heeft u andere 

ideeën of behoeften? 

ORGANISATIE GEMEENTE 
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• Meer aandacht besteden aan bepaalde zaken (organisten, pastoraat, zieken). 

• Snel verouderd (verschijnt 1x per 2 weken). 
 

Tot slot komt in de reactie ook de behoefte terug aan informatievoorziening via social media. 
Daarbij werd door een van de respondenten opgemerkt dat de huidige informatievoorziening 
ervan uit gaat dat gemeenteleden zelf op zoek gaan naar informatie, maar dat dit niet altijd is 
het geval is. 
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Analyse 
 
Ongeveer 34% van de respondenten geeft hierop een positief antwoord. Daarbij worden 
verschillende talenten genoemd, bijvoorbeeld op het terrein van muziek, techniek, luisteren, 
spreken voor groepen, organiseren en financiën. 
 
 

Bevindingen 
 
Een minderheid van de respondenten geeft aan te beschikken over talenten die binnen de 
gemeente ingezet kunnen worden. 
 

 

  

Vraag 23.  

Wat zijn uw talenten die de gemeente zou kunnen benutten? 
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Analyse 

 
• Ja. (114) 

• Geen mening/geen antwoord/niet van toepassing/weet ik niet. (102) 

• Nee. (9) 

• Ja/nee. (25) 

Ruim de helft geeft hierop een positief antwoord met een enkelvoudig “ja” als antwoord. Zie 

grafiek hierboven. Als we de overige positieve reacties erbij tellen komen we aan ongeveer 

75%. 

Dit wordt ook door een aantal invullers zo aangegeven. 
 

• Men weet niet hoe. 

• Er wordt niets mee gedaan. 

• Of er wat mee gedaan wordt. 

• Hebben iets aangekaart en nooit meer iets van vernomen. 

• Niet gerespecteerd. 

• Niet over beleid. 

• Afhankelijk van modaliteit waar ik mee te maken heb. 

• Ik voel het niet zo (alleen als je echt gemeente bent). 

• Het gebrek aan vernieuwend denken binnen de kerk vormt een barrière die 

ontmoedigend werkt. 

• Ik zwijg liever, vooral als het over beleid gaat. 

• Ja, maar je trap zo snel op de verkeerde tenen, vandaar dat zwijgen beter is. 

• Ja en nee. Het is niet zo zwart wit. Zeker in geloofszaken. 

• Was nee, maar gelukkig nu bij pastorale team. 

• Niet echt, de conservatieve leden zijn vrij dwingend. 
 

Vraag 24.  

Kunt u uw mening binnen onze gemeente kwijt? 



 
 

Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn 
Visie op gemeente-zijn. Resultaat en analyse vragenlijst april 2021 

45 

 

 

Bevindingen 
 
Het vergt nadere oriëntatie om deze uitslag te duiden. 44% van de respondenten 
beantwoordt deze vraag negatief of heeft hierover geen mening cq geeft geen antwoord. 
Ook valt op dat 53,8 % deze vraag volmondig met ja beantwoordt.  
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Analyse 

 
 

  

Vraag 25.  

Voelt u zich veilig en geborgen binnen onze gemeente? 
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Analyse 

 
 
• Ja. (105) 

• Geen mening. (62) 

• Niet ingevuld. (48) 

• Nee. (23) 

• Niet altijd. (8) 

• Soms. (4) 

• Meestal. (3) 

• Gedeeltelijk. (2) 

• Wisselend. 

• Zou beter kunnen. 

• Weet ik niet. 

• Door Jeroen.  

• De kerkenraad staat ver van de gemeente. 
 
 

Bevindingen: 
 
46% voelt zich vertegenwoordigd door de kerkenraad. 39,7% voelt dat niet zo of heeft 
hierover geen mening. De overige respondenten hebben een ander antwoord gegeven, 
met de strekking dat zij zich niet altijd vertegenwoordigd voelen. 
 

  

Vraag 26.  

Voelt u zichzelf vertegenwoordigd door de kerkenraad? 
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Analyse 

 
• Geen mening. (88) 

• Nee. (46) 

• Ja. (39) 

• Niet ingevuld. (37) 

• Zou vaker moeten. (7) 

• Daar moet geen ruimte voor zijn. (4) 

• Soms. (4) 

• Hier valt niet eenvoudig over te praten. (4) 

• Weet ik niet. (3) 

• Ja, maar als je de behoefte hebt, kan dit lastig zijn in onze conservatieve gemeente. 

(3) 

• Gevoelige onderwerpen op avonden bespreken zou veel helpen. (3) 

• Alleen in de kerkenraad zou de discussie hierover gehouden moeten worden. (3) 

• Hier zijn we te weinig preventief mee bezig. (2) 

• De Bijbel geeft het antwoord. (2) 

• Beperkt (enerzijds gevoeligheid, anderzijds beperkte interesse vanuit de gemeente).  

• Nog niet ervaren. 

• Geen idee waar of bij wie ik zou moeten zijn.  

  

Vraag 27.  

Vindt u dat er voldoende ruimte is binnen onze gemeente om samen op zoek te gaan 

naar antwoorden over gevoelige onderwerpen (zoals: homoseksualiteit, kinderen aan 

het avondmaal, volwassenendoop, vrouwelijke predikant)? 
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Bevindingen 
 
Slechts 16% van de respondenten geeft volmondig aan dat er voldoende ruimte is binnen 
onze gemeente om samen op zoek te gaan antwoorden over gevoelige onderwerpen.  

 
Door het lezen van de toegelichte antwoorden valt op te maken dat de gemeente het 

moeilijk vindt om met elkaar in gesprek te gaan over gevoelige onderwerpen, en te 

luisteren naar (en het respecteren van) elkaars standpunten. Door de vraagstelling blijft het 

onduidelijk in welke mate er behoefte is om gevoelige onderwerpen te bespreken, en of 

men hiervoor voldoende ruimte ervaart. 
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Analyse 

 
 

 

Bevindingen 
 
De meningen zijn hierover verdeeld.  
Slechts 20% van de respondenten geeft onverkort aan dat er ruimte is om taboes te 

bespreken tijdens een kerkdienst.  

 

Er is een grote groep van circa 25% die hier een gevarieerd antwoord op geeft. Er wordt 

vooral ingegaan op de vraag of een kerkdienst hier geschikt voor is. In meerderheid wordt 

die vraag ontkennend beantwoord. De vraag is niet door iedereen eenduidig uitgelegd, zo 

blijkt uit verschillende antwoorden. 

 

  

Vraag 28.  

Vindt u dat er ruimte is om taboes (zoals bijvoorbeeld verslaving, misbruik, 

huwelijksproblemen, overspel) te bespreken tijdens een kerkdienst? 
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Analyse 

 
 

 

Bevindingen 

 

54% van de respondenten vindt dat een probleem gemakkelijk met iemand van het pastoraat 

bespreekbaar gemaakt kan worden.  

 

 

  

Vraag 29.  

Vindt u dat een probleem gemakkelijk met iemand van het pastoraat (zoals de 

dominee, (jeugd)ouderling, het pastorale team, mentor Follow Me) bespreekbaar 

gemaakt kan worden? 
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Analyse

 

• Geen mening. (36%) 

• Ja. (35%) 

• Ja, onder voorwaarden Hierbij wordt bijvoorbeeld als voorwaarde aangegeven dat de 

eigen identiteit van de gemeente behouden dient te blijven en een voorbehoud moet 

worden gemaakt ten aanzien van de soort gemeenten waarmee wordt 

samengewerkt. (6%) 

• Nee. (19%) 

• Er is al voldoende samenwerking. (4%) 

 

 

  

TOEKOMST 

Vraag 30.  

Onze gemeente moet meer samenwerken met andere gemeenten/ kerken/ 

organisaties 
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Leeftijdsopbouw respondenten: 

 
(Voor deze grafieken zijn alleen de duidelijke antwoorden gebruikt. (Alle ja-mits-antwoorden en nee-

mits-antwoorden even weggelaten).  
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Bevindingen 
 
De respondenten zijn verdeeld als het gaat om de vraag of de gemeente meer moet 
samenwerken met andere kerken en andersoortige organisaties. 36% heeft geen mening 
over dit onderwerp, 23% is tegen meer samenwerking en 41% staat positief tegenover meer 
samenwerking, maar een deel daarvan (6%) verbindt hier wel voorwaarden aan. 
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Analyse

 

Op deze stelling antwoordt 95% positief. 
 
 

Bevindingen 
 
Een grote meerderheid van de respondenten herkent onze gemeente in de stelling dat God 
en Jezus centraal staan. 
  

Vraag 31.  

God en Jezus staan centraal in onze gemeente. 
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Analyse 
 
Persoon. 
 

• Leeftijd: 
 (Betrekkelijk) jong of jong van geest. (26)  
 Gezin met opgroeiende kinderen. (8) 
 Middelbare leeftijd (40-50) die al een andere gemeente gediend heeft. (5) 

• Een man of vrouw. (10) 

• Een vrouw. 
 

Studie en werk. 
 

• Een volledige universitaire opleiding heeft gevolgd. 

• Goed thuis in de theologie en bekend met het contextueel gedachtegoed. 

• Met ervaring. 
 

Persoonlijke eigenschappen. 
 

• Open karakter die gemakkelijk contacten legt, die makkelijk bereikbaar en 
benaderbaar is (bijvoorbeeld bij geloofsvragen). (29) 

• Open staat voor vernieuwing als dat nodig is om mensen te bereiken. (14) 
 Niet vernieuwen om te vernieuwen. 
 Iemand die barrières opruimt en ruimte biedt aan alle geledingen van de 

gemeente. 

• Vol van God, Jezus en de Heilige Geest (11) (en dit vol enthousiasme en 
laagdrempelig wil delen met zijn gemeente, vol van warmte en liefde en zo de 
gemeente mag inspireren). 
 Een voorbeeld voor onze gemeente en de mensen in ons dorp en daarbuiten. (2) 
 Het geloof dat hij persoonlijk ervaart goed kan uitdragen. (2) 

• Midden in de samenleving staat (stevig in het leven staat, eigentijds). (10) 
 Die voeling heeft met actuele thema’s en algemeen geaccepteerde 

maatschappelijke inzichten. 

• Ruimdenkend. (9) 
 Dingen van verschillende kanten kan bekijken. 
 Die geen moeite heeft met vrouwen - in welk ambt dan ook. 
 Openstaan voor andere religies. 

• Enthousiast van aard is. (6) 

• Gevoel heeft voor humor. (6) 

• Initiatiefrijk is, energiek. (4) 

• Oprecht. (2) 

• Zichzelf blijven. (2) 

• Moderne uitstraling. (2) 

• Sportief. 

Vraag 32.  

Wat verwacht u van de toekomstige predikant? Wie wo(o)n(t)en er straks in de 

pastorie? Wees vrij een ruime omschrijving te geven. 
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• Spontaan. 

• Naast zijn of haar functie ook gewoon een privéleven heeft. 
 

Rol binnen onze gemeente. 
 

• Betrokken bij de gemeente en de opbouw ervan, warm hart voor de gemeente. (24) 

• Niet boven, maar tussen de mensen in de gemeente staat en weet wat hen 
bezighoudt, zich vrij en thuis voelt in de gemeente. (19) 
 Die midden in de gemeente staat. (2) 

• Een 'herder' die de gemeente bij de hand pakt en naar Jezus leidt, dicht bij Jezus en 
zo ook dicht bij elkaar, die verbindend is tussen generaties en de verschillende 
groeperingen binnen onze gemeente, een bruggenbouwer. (18) 

• Open staat voor anderen en hun inbreng en ideeën, ook voor mensen die niet in ons 
straatje passen. (4) 

• De gemeente actief maakt (actief m.b.t. gemeentewerk) en gemeenteleden 
verantwoordelijkheden geeft, open staat voor hun inbreng (en bijvoorbeeld zo samen 
een dienst maken). (4) 

• Zich in de gemeente laat zien en horen/zichtbaar is. (2) 

• Zich dienstbaar opstelt en gericht op samenwerking: 
 De samenwerking met de andere Valkenburgse kerken wil voortzetten. (3) 
 Betrokken is naar andere commissies en groepen. (2) 
 De samenwerking met de school wil voortzetten; 

• Openstaat voor het aanbieden van heel veel verschillende activiteiten om de grote 
diversiteit aan doelgroepen zich welkom te laten voelen in onze gemeente; 

• Niet te veel vergadert, maar eropuit trekt in de gemeente. 
 

Rol binnen onze kerkenraad. 
 

• Zich houdt aan de mission statement van de gemeente. (5) 

• Leiding geeft aan de kerkenraad (en ruimte krijgt van de kerkenraad). (3) 

• Zich vrij voelt om zijn mening te geven. (2) 

• Een sterke persoonlijkheid die het niet schuwt de mensen in hun conservatieve en 
veroordelende opvattingen van repliek te dienen. 

• Niet bang om heilige huisjes te raken. 
 

 
Doelgroep. 
 

• Jeugd. (41) 
 Veel affiniteit/klik heeft, betrokken is met de jeugd. (11) 
 De jeugd kan motiveren, aanspreekt. (6) 
 Meer voor de jeugd doet. (6) 
 Die de catechisatie gaat leiden. 
 Kan samenwerken met de jeugd. (4) 
 De taal van de jeugd spreekt. (4) 
 Jeugd met plezier en passie zonder drammen in de kerk krijgt. (3) 
 Die met passie het woord kan overbrengen op de jeugd. (3) 
 Een band heeft en uitbouwt met onze jongeren. 
 Jeugd ziet als volwaardige gemeenteleden. 
 Bereikbaar is voor de jeugd. 
 Goede ideeën heeft om de jeugd te betrekken bij de kerkdiensten. 
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 Flair en creativiteit hebben om bijvoorbeeld gave reizen met jongeren te maken 
naar een land waar we zendingsprojecten doen (bijvoorbeeld Roemenië), om 
jeugd zo te laten wat Christen zijn betekent in de praktijk. 

• Het pastoraat (ouderen): trouw en actief, dit belangrijk vindt. (12) 

• (Jonge) gezinnen aanspreekt. (2) 
 
 

Erediensten. 
 

• Vrolijkheid en blijheid van het Evangelie meeneemt in de kerkdienst. 

• Liturgie. 
 Jong en oud kan verbinden door invulling van de eredienst. 
 Dol is op opwekkingsliederen. (2) 
 Niet alleen Psalmen laat zingen. 
 Verschillende liedbundels gebruikt. 
 Niet te veel verandert wijzigt aan de huidige vorm van de kerkdiensten. (2) 

• Prediking. 
 Gedreven met passie het Woord kan overbrengen, inspireert en 

opwekt/enthousiasmeert. (26) 
 Zijn liefde voor God en Jezus uitstraalt tijdens de overdenking. (4) 
 In toegankelijke taal/laagdrempelig, begrijpelijk taalgebruik (21), ook geschikt 

voor kinderen en jongeren en gasten). 
 Ook voor kindermoment. 
 Alle doelgroepen kan voeden met Gods woord, jong en oud kan bereiken met de 

invulling van de preek. (12) 
 Een Bijbelgetrouwe prediking toepast. (7) 
 Verbinding maken met het heden (de Bijbel kan vertalen/uitleggen wat het in het 

huidige leven betekent, verwerken van de actualiteit in de prediking). (6) 
 Kort en krachtig preken, zeggen waar het op staat, doelgericht zijn ‘punt’ kan 

overbrengen tijdens de dienst. (4) 
 Die niet aan de oppervlakte blijft (geen Zondagsschoolverhaal). (4) 
 Die in zijn preken niet bang is om moeilijke onderwerpen centraal te stellen. (4) 
 Confessioneel. (3) 
 Die zonde en genade predikt. (3) 
 Praktisch/concreet. (3) 
 Prikkelen van de gemeente/wakker schudden. (2) 
 Die Gods woord centraal houdt. (2) 
 Handreikingen naar mensen om een goed leven te leiden. (2) 
 Een leerdienst kan geven. (2) 
 Fijne stem heeft om naar te luisteren. (2) 
 Vanuit de Bijbel ons vertelt, onderricht en levend houdt bij wat God van ons 

vraagt en wie Hij voor ons is. 
 Afwisselende vormen hanteert in de preken. 
 Focus op Gods genade. 
 Ruimte bieden voor vragen. 
 Vanuit eigen levenservaring preekt. 
 Variatie in de structuur van de preek. 
 Preekt uit de hele Bijbel. 

 
 

Bevindingen 
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• De antwoorden van de respondenten zijn gerubriceerd aan de hand van een aantal 
thema’s (de thema’s zijn onderstreept).  

• De gegeven antwoorden zijn geturfd. Het aantal keren dat een bepaald antwoord is 
gegeven, is achter het betreffende antwoord tussen haakjes vermeld.  

• De gegeven antwoorden die zijn verwerkt in de profielschets van de predikant, zijn 
cursief weergegeven. 

 
  



 
 

Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn 
Visie op gemeente-zijn. Resultaat en analyse vragenlijst april 2021 

60 

 

 

 

 

Analyse 
 
Omvang. 
 

• Vergrijsd/minder leden (jongeren). (10) 

• Meer mensen. 
 

Diensten. 
 

• Vrijer/moderner en toegankelijker (voor jong en oud). (2) 

• Eigentijdse invulling/moderne(re preken)/laagdrempelig/wisselende diensten. (6) 

• Wat minder conservatief/openstaan voor vernieuwing/minder dogmatisch. (4) 

• Veel meer de gemeente betrekken bij/in de diensten. 

• Moderne/diverse muziek (maar ook orgel). (33) 

• Het Woord maar wordt verkondigd zoals het in de Bijbel staat geschreven. 

• Zonder concessies te doen aan Gods Woord!! 

• Wat ik belangrijk vind is dat God centraal zal staan. 

• Van mij mag een preek kort en bondig zijn. (4) 

• Wel als basis levend vanuit Bijbels perspectief. 

• Gefundeerd is op de Bijbel. 

• Een gemeente waar de Heer Jezus leeft en wordt gepredikt. 

• Ik denk dat er helaas veel gaat veranderen, denkend aan andere veel hardere 
muziek, kortere diensten en preken. Veel Engelstalige muziek, minder psalmen en 
gezangen. 

 
Kerkgebouw. 
 

• De kerkbanken eruit, stoelen er in. 

• Haal de kerkbanken eruit. Maak er een open ruimte van, waar meer georganiseerd 
kan worden. Maak het een gebouw waar mensen samen komen voor verschillende 
doelen. Zang, bijeenkomsten, vertellers, whatever. En als dat leeft en er veel gebeurt, 
zorg voor goed geluid, beeld, streamen is dan ook gaaf. Als middel en niet als doel op 
zich. 

• Stoelen in plaats van banken. 

• Deel van de banken zijn weggehaald waardoor we de kerkzaal passend kunnen 
gebruiken(makkelijke voor avondmaal/feliciteren/koffiedrinken). 

• Het kerkgebouw is niet uitnodigend sfeervol voor ontmoeting. Verder geen bijzondere 
aanpassing nodig.  

• Ik verwacht wel verandering: kerkgebouw: vernieuwing van bijvoorbeeld zalen, 
sanitair, frissere uitstraling. Betere geluidsinstallatie. 

• Kerkgebouw als thuishonk voor jong en oud. 

• Kerkgebouw (zalen) veel 'huiselijker' maken (ongeacht of dat voor bijeenkomsten van 
volwassenen is, of voor jongeren). 

Vraag 33.  

Hoe denkt u dat onze gemeente er over 4 jaar uit ziet? (te denken valt aan: 

(on)veranderd, muziek, diensten, kerkgebouw)  
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• De kerk staat nog op zijn fundering, maar binnenin is wel een flinke metamorfose 
geweest. In de kerk is nu ruimte voor ontmoeting en er hangt een relaxte en fijne 
sfeer. 

• Een toegankelijker gebouw, vooral voor de jeugd. 

• Ik denk dat het gebouw niet veel zal veranderen. 

• Ik vind het kerkgebouw een fijne plek. 

• Een plek voor een band misschien? Misschien een plek voor koffie voor tijdens de 
dienst? 
 

Aard van de gemeente. 
 

• Meer tijd voor ontmoeten bij de koffie.  

• Als een plek waar we kunnen schuilen voor de jachtige wereld om ons heen.  

• Levend! (2) 

• Warme betrokken gemeente. 

• Ik hoop dat er over 4 jaar goed geluisterd is naar de gemeenteleden en dat we met 
elkaar een plek hebben weten te creëren waarin we ons welkom voelen. 

• Ik hoop dat mensen graag naar de kerk komen, dat we een levende gemeente zijn. 
Dat diensten mensen trekken, nieuwsgierig maken naar God. Laat het leven! Door de 
weeks samen komen. Gebedsmomenten. Thema avonden. Voor eenzamen met 
eten. Opvoed avond. Creatief. Jeugdkerk. 

• Meer individuele invloed van gemeente leden.  

• Een echte vorm van samenwerking met de andere kerken in het dorp.  

• Hoop echt dat deze tijd een verandering brengt met een andere kijk op het bereiken 
van mensen. Ook om te laten zien aan de wereld dat we door moeilijkheden heen 
vast houden en betrokken zijn. (2) 

• Ik hoop dat er veel gepraat wordt over allerlei maatschappelijke en persoonlijke 
thema’s n.a.v. en buiten de kerkdiensten. 

 
Jeugd. 
 

• Af een toe een kinderdienst, via streamen.  

• Als gemeente ook naar jongerendagen en conferenties gaan.  

• Ik denk dat er meer voor en door jongeren wordt gedaan, dat zij meer betrokken 
worden tijdens kerkdiensten.  

• Ik hoop dat tijdens de diensten meer ruimte is voor kinderen/jongeren met muziek dat 
ze aanspreekt. 

• Steviger jeugdwerk, maar niet in het kerkgebouw. 

• Hopelijk grotere rol jongeren in de kerk, jeugddienst niet alleen in de avonden maar 
dat jeugd zelf elke maand een ochtenddienst mag verzorgen, waarbij ze ook rekening 
leren rekening houden met wat ouderen willen.  

• De jeugd gaat een grotere rol spelen bij de invulling van de kerkdienst. 

• De vorm van het kindermoment uit de coronatijd heeft een vaste plek gekregen, de 
kerkdienst is meer betrokken bij het kindermoment. 

• Een kerk die mede gedragen wordt door de jeugd. 

• Weer iets verder gegroeid maar daardoor juist dichter bij de jeugd en de toekomst 
van de kerk. Vernieuwing kan ook samen gaan met een stukje oud en vertrouwd. 
 

Onveranderd. 
 

• Klein beetje veranderd/aangepast aan de ontwikkelingen van de tijd. (29) 

• Onveranderd/zelfde (als nu met live stream). (41) 
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• Ik hoop hetzelfde. (14) 

• Waarom veranderen. (2) 

• Behoudender.  

• Wij hebben echt zorg over de kerk. Het gaat allemaal zo makkelijk bij ons.  
 

Gods hulp. 
 

• Dat laat ik aan de Here over dat Hij sturing zal geven. Daar bidden we voor.  

• Wij hopen en bidden dat God zijn kerk in stand houdt, de preek centraal, Psalmen en 
Gezangen en geestelijke liederen gestoeld op de Bijbel. (2) 

• Dat hangt ervan af hoe we als gemeente met God omgaan. Als we ons echt door 
Hem laten leiden, zal onze gemeente tot leven komen. Als geloven een bijzaak is, 
wat maakt het dan voor verschil hoe een dienst eruit ziet? Ieder pikt eruit wat hij/zij wil 
en voor de rest laat het ons koud. Op deze manier zie ik het somber in en zal het 
aantal kerkgangers alleen maar afnemen. Wat je ook organiseert in de kerk of hoe 
"leuk" je het ook wil maken, dat zal geen verandering brengen in de gemeente. Het 
begint met knielen bij en voor Jezus. 

 
Overig. 
 

• Hangt ook af van de nieuwe dominee. (12) 

• Hangt van de samenstelling van de kerkenraad af.  
 

Geen antwoord. 
 

• Geen antwoord. (69) 

• Geen idee/weet ik niet. (27) 
 
 

Bevindingen 
 
Een aantal respondenten heeft deze vraag ingevuld met het beeld hoe zij zouden willen dat 
gemeente over vier jaar is. Deze vraag komt hierna aan bod (vraag 34). Andere 
respondenten hebben deze vraag beantwoord zoals die is bedoeld: hoe denkt u en jij dat de 
gemeente er over 4 jaar uit zal zien?  
 
De gegeven antwoorden kunnen worden ingedeeld in een aantal thema’s: 
 

• De omvang van onze gemeente: hierbij wordt vooral de zorg benoemd dat de 
gemeente kleiner zal worden door vergrijzing en het verlies van jongeren. 

• De diensten van onze gemeente: hierbij wordt een aantal keren benoemd dat de 
diensten een meer eigentijdse en toegankelijke invulling zullen krijgen, waarbij sprake 
blijft van een Bijbelgetrouwe prediking. 

• Het kerkgebouw van onze gemeente: hierbij wordt de verwachting c.q. wens 
uitgesproken dat het kerkgebouw wordt vernieuwd, waarbij het gebouw meer geschikt 
wordt als ontmoetingsplek. 

• De aard van onze gemeente: hierbij wordt een aantal keren de nadruk gelegd op de 
betrokkenheid en toegankelijkheid van de gemeente; een ontmoetingsplek. 

• De jeugd van onze gemeente: een grotere rol voor de jeugd bij de invulling van 
diensten en gemeente-activiteiten en meer aandacht voor het jeugdwerk. 
 

Tegelijk wordt een groot aantal keren de verwachting c.q. wens uitgesproken dat de 
gemeente niet zal veranderen. Dit lijkt op gespannen voet te staan met de verwachting c.q. 
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wens dat de gemeente op de bovengenoemde thema’s zal veranderen. Daarbij wordt door 
een aantal respondenten aangegeven dat de ontwikkeling van de gemeente afhankelijk is 
van onze nieuwe predikant en de samenstelling van de kerkenraad. Het is mooi om te 
constateren dat een aantal leden hierbij aangeeft dat wij als gemeente afhankelijk zijn van 
God.  
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Analyse 
 
Gevarieerde invulling eredienst. (13) 
 
Levende gemeente. (29) 
 

• Vol van de Heilige Geest. 

• Actiever. 

• Inspirerend, vol passie. 

• Een gemeenschap van in Christus gelovenden, die elkaars persoonlijk geloof 
versterken en samen de Sacramenten beleven. 

• Enthousiast en levendig. 

• Gemeenteleden kennen elkaar. 

• Betrokken, meelevend. 

• Veel discussies en een luisterend oor voor iedereen. 
 
Jong en oud. (8) 
 
Laagdrempelig. (10) 
 

• Iedereen voelt zich welkom. 

• Open en vrij. 

• Warm bad waar iedereen zich thuis kan voelen. 

• Livestream voor wie niet naar de kerk kan komen. 

• Zijn voor mensen van buiten aanspreekbaar. 

• Gemeente waarin ik mij thuis voel. 

• Er moet plaats zijn om iedereen bij Gods Koninkrijk te betrekken. 

• Een veilige plek voor ouderen, jongeren en kinderen. 
 

Gemeente waarin Gods Woord wordt verkondigd. (6) 
 
Meer aandacht voor de jeugd. (12) 
 

• Meer ruimte voor de jeugd. 

• Jeugd actiever. 

• Veel jeugd in de kerk. 

• Uitjes voor de jeugd. 

• Verjonging. 

• Jeugdkapel waar jongeren elkaar maandelijks ontmoeten. 

• Jeugd in de kerk. 
 
Hetzelfde. (38) 
 

Vraag 34.  

Hoe hoopt u dat onze gemeente er over 4 jaar uit ziet? 
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Meer behoudend. 
 
Pastoraal meelevend met iedereen die de kerk wil bezoeken. 
 
Moderner. (8) 

 

• Geloof geplaatst in het heden. 

• Minder regeltjes en tradities. 

• Meegaan met de tijd en meer ruimte voor discussie. 

• Invulling eredienst die meer aansluit bij het heden. 
 
Aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen. (3) 
 
Gebouw. (3) 

 

• Toegankelijker en flexibeler. 

• Fijne ontmoetingsplek. 
 

Bevindingen 
 
Uit de antwoorden op deze vraag komt een aantal beelden naar voren: 
 

• Een levende gemeente. 

• Een gemeente met ruimte voor de jeugd. 

• Een laagdrempelige gemeente. 

• Een moderne gemeente. 
 
Tegelijkertijd wil een aantal respondenten dat hun gemeente niet verandert. Het is een 
aandachtspunt hoe de voorgenoemde beelden te verenigen zijn met de wens om niet te 
veranderen. Dit aandachtspunt en de hiervoor genoemde beelden zijn verder uitgewerkt in 
het document ‘Visie op gemeente-zijn’.   
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Analyse 

 
 

• Ja. (141) 

• Dat kan ik nog niet inschatten. (72) 

• Niet beantwoord. (32) 

• Nee. (5) 
 
 

Bevindingen 
 
57% van de gemeente ziet zichzelf nog in deze gemeente over 4 jaar. Verder kan 30% dit 
nog niet inschatten. Waar dat vanaf hangt wordt in vraag 36 nader toegelicht.  
 
  

Dat kan ik nog niet 
inschatten 

30%

Niet ingevuld 
11%

Nee 
2%

Ja
57%

Ziet u zich over 4 jaar nog in onze gemeente?

Dat kan ik nog niet inschatten Niet ingevuld Nee Ja

Vraag 35.  

Ziet u zich over 4 jaar nog in onze gemeente? 
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Analyse 

 
Niet toegelicht. (145) 
 
Ja. 
 

• Bij leven en welzijn. (22) 

• Trouw aan gemeente. (5) 

• Dit is mijn thuis/veilige haven. (5) 

• Zijn er veranderingen in de gemeente mogelijk? (4) 

• Gods wil. 

• Meer respect voor kleine veranderingen. (2) 

• Sfeer is goed. 

• Nieuwe voorganger. (4) 

• Warm gevoel, kan er mezelf zijn, kan er terecht met geloofsvragen. 

• Ondanks dat er weinig veranderd. 

• Woonsituatie. (5) 

• Juiste verkondiging, bediening van het woord, of Christus centraal blijft staan. (9) 

• School en sport. (2) 

• Mijn ouders. (2) 

• Hangt van ons zelf af, goed luisteren naar wat we willen, kerk zijn doe je samen 

• Geloof, hoop en liefde. 

• Aandacht van dominee voor oudere mensen. (2) 

• Ontwikkelingen in relatie.. 

• Samenstelling kerkenraad, is er ruimte voor verandering 
 

Nee. 
 

• Verhuizing. 

• Weet niet of ik dan nog christen ben. 

• Of er Mozaïek 071 komt. 

• Kinderen moeten zich thuis voelen. 

• Niet mijn vorm van kerk-zijn. 
 

Kan ik nog niet inschatten. 
 

• Toekomstige woon/werksituatie. (6) 

• Leven en welzijn. (15) 

• Durft de gemeente verwarring tussen geloof/waarheid bespreekbaar te maken. 

• Of de gemeente behoudend blijft. (5) 

• Welke keuze de kinderen maken of ze zich nog thuis voelen. (2) 

• Mezelf: blijf ik me wel thuis voelen in een christelijke gemeente. 

• Dan zit ik in de puberteit. 

• Veranderen van de kerkdiensten. 

Vraag 36.  

Kunt u toelichten waar dat van afhangt? 
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• Voorganger. (4) 

• Invulling van het jeugdwerk. 

• Muziek: liedjes zijn nu te ouderwets. 

• Of de gemeente nog bestaat (financieel). 
 
 

Bevindingen 
 
Het grootste deel van de respondenten heeft aangegeven dat de gezondheid hoofdzakelijk 
de reden is of degene nog in de gemeente zal zijn over vier jaar. Daarnaast worden natuurlijk 
ook redenen als (inhoud van) de preek, de dominee, wel of niet veranderen van visie en 
invulling van de (ere)diensten gegeven als redenen. Ook wordt een aantal externe factoren 
als reden gegeven over het wel/niet aanblijven, zoals een verhuizing, school, hobby’s en 
sport. 
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Analyse 

 
• Ja. (18)  

• Nee. (193) 

• Niet ingevuld. (40) 
  

ja 
8%

nee 
78%

niet ingevuld 
14%

Voelt u zich op dit moment bij een andere 
gemeente betrokken?

ja nee niet ingevuld

Vraag 37.  

Voelt u zich op dit moment bij een andere gemeente meer betrokken? 
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Analyse 

 

• Niet van toepassing. (185) 

• Nee. (11) 

• Hier voel ik mij thuis. (12) 

• Hier heb ik geen behoefte aan. (3) 

• Ik ben blij met onze gemeente. (2) 

• De sfeer is hier goed. (2) 

• Tot nu toe trouw gebleven. 

• Hier zitten mijn vrienden, hier voel ik mij thuis. Soms wel naar andere kerken/ 
diensten ter inspiratie.  

• Ik voel mij wel betrokken bij de Gereformeerde Kerk door de gezamenlijke 
kerstdienst/rommelmarkt/dauwtrappen.  

• Ook al is het hier ook niet altijd gemakkelijk. Trouw zijn is belangrijk. 

• Sommige elementen in andere gemeente spreken mij aan. 

• Er wordt veel georganiseerd voor ouderen. 

• Wij staan achter het Mission statement. 

• Nee, maar ik vind het fijn als ik ergens te gast ben, dat ze dit opmerken en je dan 
welkom heten. 

• Hier voel ik warmte en betrokkenheid. 

• Bij de kerkdiensten zoals die afgelopen 25 jaar gehouden zijn voel ik me thuis.  

• Ik ben door God in de Hervormde Gemeente geplaatst.  

• Ik voel me hier thuis, maar ik hoop op een iets vrijzinniger gemeente. 

• Door de mooie en goede contacten in de gemeente. 

• Maar de Hervormde Gemeente Katwijk is ook super. 

• Ik ben Hervormd en dat blijf ik. 

• Soms, om nieuwe dingen te leren/te ervaren/ter inspiratie/andere Christenen te 
ontmoeten. 

• Soms, Mozaïek spreekt mij erg aan. 

• Soms bij de Baptistenkerk in Katwijk. Simon van Groningen spreekt mij aan.  

• Ja, ik heb behoefte aan een behoudender kerkdienst. (2) 

• Ja, bij de Baptistenkerk want daar sluiten ze beter aan op het dagelijks leven.  

• Ja, door zanggroepjes is er minder tijd voor prediking. 

• Ja, doordat er een duidelijk visie is die ook zo beleden wordt, dat uitstraalt op de 
gemeente. 

• Ja, onder andere in Rijnsburg en bij de Baptistenkerk in Katwijk. Oudste kind zet 
zich daar in en voelt zich daar fijn.  

• Ja, Connect en soms ook de Baptistenkerk. 

• Ja, bij andere gemeente waar ik het fijn vind. 

• Ja, de Mozaïek gemeente, omdat er veel tieners zijn.  

• Ja, andere gemeenten spreken ook mijn kinderen aan. Meer hedendaags en 
begrijpelijk. 

• Ja, moderner, toegankelijk en toch Bijbelgetrouw. 

Vraag 38.  

Kunt u toelichten waarom u dit voelt? 
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• Ja, omdat we soms naar andere kerken gaan.  

• Ja, betere predikanten. 
 
 

Bevindingen 
 
Te lezen is dat in vraag 37 achttien personen hebben aangegeven zich meer verbonden te 
voelen met een andere gemeente. In de toelichting wordt vaak de Baptistengemeente en 
Mozaïek genoemd. Ook komen in deze groep redenen als ‘moderner’, ‘hedendaags’ en 
‘toegankelijk’ naar voren. Aan de andere kant staat een grotere groep die zich in de 
hervormde gemeente thuis voelt, blij is met onze gemeente en hieraan trouw wil blijven.  
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Bij het tonen van de resultaten van de vragenlijst is binnen dit hoofdstuk alleen gebruik 

gemaakt van de respons binnen de leeftijdsgroep van 12-35 jaar. In onderstaande grafiek 

zien we hoe de aantallen respondenten per leeftijd zich tot elkaar verhouden. Het totaal 

aantal respondenten binnen deze groep is 43. 

 

 

 
 

 

We zien in onderstaande grafiek dat 70 procent van de invullers behoort tot de groep 

jongeren tussen 12 en 20 jaar. 
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Analyse 
 
Positief. (20) 
 

• Dat klopt. 

• Eens, er wordt veel tijd en moeite gestoken in dingen voor de jongeren. zoals Follow 

Me, jongerendiensten en jeugddiensten. 

• Ik heb wel het gevoel dat de jongeren meetellen in de gemeente. Doordat er zowel 

jeugd- als jongerendiensten worden georganiseerd. Zo kunnen we samen ook als 

jongeren in onze 'eigen' diensten bijvoorbeeld meer opwekkingen zingen. 

• Ik vind dat dat wel klopt, ik heb niet het gevoel dat er niet aan ons wordt gedacht. 

• Ik vind dat ik wel meetel want ik ben een gemeentelid. 

• Ja. (8) 

• Ja, er is Follow Me en er zijn jongerendiensten en jeugddiensten. 

• Ja daar ben ik het mee eens. 

• Ja want er is genoeg voor jongeren. 

• Ja want ik ben ook een gemeentelid en heb ook een geloof in God. 

• Ja, Zeker! De avondjes catechisatie jeugddiensten en natuurlijk de jongerendiensten 

zijn erg leuk! Af en toe vind ik dat jongeren een beetje meer inspraak mogen hebben 

maar dat valt best mee! 

• Oneens, er wordt geprobeerd het zo leuk mogelijk te maken voor ons. 

• Neutraal, ik denk dat jongeren wel meetellen, maar hun mening niet even zwaar 
weegt als de mening van de kerkenraad. 
 

Negatief. (11) 
 

• Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat er niet snel aan een jongere wordt 
gevraagd hoe hij/zij tegen bepaalde zaken aankijkt. Wanneer dit wel gebeurt, is dit 
vaak in de Follow Me, groeigroep of andere club met gelijkgestemden. Buiten die club 
hoeft dat beeld niet te leven en de vraag is of er iemand mee naar de kerkenraad zou 
gaan. Ik heb het gevoel dat jongeren die zich wel durven uitspreken, de mond 
enigszins wordt gesnoerd om de lieve vrede te bewaren. 

• Ik vind dat niet echt, er wordt niet zo veel aandacht aan de kinderen/jongeren 

besteed. 

• Nee. 

• Nee ik vind dit niet echt waar. 

• Nee maar dat komt omdat ik niet naar de kerk ging en ga. 

• Nee want het is veel meer gericht op volwassenen en ouderen. 

• Nee, de kerk is totaal niet modern. 

• Nee. Ik vond toen ik op Follow Me (next) zat er weinig naar onze mening over 

onderwerpen werd geluisterd die specifiek over ons gingen, zoals dopen als 

Vraag 39.  

Reageer op de volgende stelling: "Als jongere tel ik helemaal mee in de gemeente." 
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volwassene of avondmaal voor belijdenis. Het was heel erg de leiding tegen de jeugd 

in plaats van dat onze mening werd gedeeld met de kerkenraad. 

• Niet helemaal. Vraag het de jongeren. 

• Nou je hoort er wel bij maar beslist geen grote dingen. 

• Soms wel, soms niet. Voor de kinderen tussen 0-12 wel, zij kunnen naar de 
kindernevendienst, maar hierna vind ik dat er te weinig is. Er zijn wel jeugddiensten, 
maar die zijn er misschien keer in de maand op de avond en het komt voor mij meer 
over van het moet. Tijdens de normale kerkdiensten is het veel te veel gericht op 60+. 

 
Neutraal. (12) 
 

• Weet niet. 

• Weet ik niet. 

• Niet ingevuld. (10) 
 

 

Bevindingen 
 
47% van de respondenten herkent zich in de stelling dat zij als jongeren helemaal meetellen 
in de gemeente. 
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Analyse  
 
Analyse 12-35 jaar 
 
Positief. (23) 
 

• Als leiding/mentor 1e jaar heel erg leuk. Wel een uitdaging om de jongeren 
verbonden te houden in tijden van corona.  
Ook de onderwerpen en geloofsvragen die we behandelen zijn naar mijn mening heel 
erg actueel en nodig om besproken te worden. 
Wel missen we hierin fysiek contact met de jongeren. Dit merk ik persoonlijk ook bij 
de jongeren zelf. T zijn gekke tijden maar door te kiezen voor sluiting van de kerk 
vrees ik dat juist hierdoor veel jongeren afhaken. 

• Een stapje dichter bij het geloof. 

• Erg gezellig en leerzaam, online wel minder leuk. 

• Ga ik niet meer naar toe. Het is mij goed bevallen, alleen jammer dat het vast zit aan 

1 dag. Ik kon er niet meer heen gaan, vanwege sport en school. 

• Goed. 

• Goed, alleen mis meer echt dingen doen. 

• Goede sfeer, wel een beetje simpel maar dat komt door de Driestar en thuis. 

• Heel fijn, het is fijn om met elkaar er over na te denken en er over te praten. 

• Het is prima, maar niet geweldig. 

• Ik ervaar Follow Me next elke week als een fijne avond waar je goed kan praten over 

het geloof, dingen kan delen en nieuwe dingen kan leren. 

• Ik haal zelf meer uit de Follow Me next dan de gewone kerkdiensten. Het is 

makkelijker te begrijpen en juist door samen het gesprek aan te gaan worden de 

thema’s die we behandelen sneller duidelijk. 

• Ik leer daar meer over het geloof. 

• Ik vind het erg leuk je komt meer te weten over je geloof. 

• Ik vind het erg leuk want we hebben het op een leuke manier over onderwerpen van 

het geloof. 

• Ik vind het erg leuk, gezellig en ik leer er ook veel. 

• Ik vind het heel erg leuk en leerzaam. 

• Ik vind het top dat het wordt georganiseerd zodat ik ook nog bij de kerk betrokken 

ben, dat ben ik ook maar ik vind de preken meestal wel lastig en bij de Follow Me 

krijg ik uitleg. 

• Leerzaam/informatief en gezellig. 

• Leuk. (2) 

• Leuk en leerzaam! Ik vind het altijd wel gezellig met z’n alle en we leren veel van 

elkaar. 

• Leuk, maar het zou goed zijn als het niet zo veel op school leek. 

• Wel oké. 

Vraag 40.  

Hoe ervaar je Follow Me (next)? 
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Negatief. (4) 
 

• Ik vind het zelf eerlijk gezegd wel een beetje saai. 

• Niet, vind ik overbodig. 

• Saai en ik ging met tegenzin er heen, ook omdat ik geen vrienden had daar. 

• Tijdsverspilling. 
 

Neutraal. (4) 
 

• Normaal. 

• Ik ga daar niet naartoe. 

• Niet van toepassing. (2) 
 

Niet ingevuld. (12) 
 

 

 

Bevindingen 
 
De meerderheid heeft een positieve ervaring met Follow Me (next). 
  

54%

9%

9%

28%
positief

negatief

neutraal

niet ingevuld
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Analyse 
 
 
Alleen de respons van de jongeren van 12-35 jaar is vermeld. 

 
Ja. (18) 
 

• Aan de ene kant lijkt mij andere activiteiten best wel leuk, maar ik heb het ook best 
wel druk en ik heb ook niet echt iets met de andere jongeren van de kerk. 

• Ik zou het leuk vinden om een musical van een Bijbelverhaal te maken. 

• Iets doen niet de hele tijd zitten. 

• "ik dacht meer aan een avond waar niet de nadruk op geloofsleven/-vragen zijn. Denk 
aan een soos of club.  
In Katwijk hadden ze bijvoorbeeld. shalom/vuurbaak. Samenzijn met jongeren 
waardoor ze niet getriggerd werden om op stap te gaan naar een kroeg maar door 
spel/sport met elkaar verbonden bleven (14 t/m 18 jaar)" 

• Ja. 

• Ja had ik wel. Maar zelf zou ik niet meer komen. 

• Ja uitjes als filmkijken laser gamen en meer. 

• Ja, misschien een keer samen eten en spelletjes doen? 

• Ja, misschien een spelletjesavond ofzo. 

• ja, spellen doen. 

• Later een keer een reünie houden. 

• Leuke spellen, bijvoorbeeld: een quiz over God of andere spelletjes. 

• Leuke uitjes maken. 

• Samenwerking met andere kerken/jongerengroepen bij andere kerken. 

• spelletjes avond of gewoon ergens 's avonds kunnen zitten. 

• Uitje ergens naartoe. 

• Het zou wel leuk zijn om elkaar te zien maar ik heb geen ideeën. 

• Nee deze zijn er genoeg. Ik mis wel wat voor de jeugd tussen 16 en 25 jaar. 
 

Nee. (13) 
 

• Alle leeftijdsgenoten in de kerk kennen elkaar denk ik wel, en ik heb niet echt ideeën 
want daarvoor is denk ik de Follow Me al. 

• Ik vind zelf niet dat er meer activiteiten georganiseerd hoeven te worden. Ook omdat 
de meeste al druk zijn met school en sport. 

• Nee (5) 

• Nee hoor want ik vind Follow Me goed. 

• Nee niet per se behoefte aan. 

• Nee want de jongeren die ik ken in de kerk, daar heb ik niets mee, hierdoor heb ik 
daar nu geen behoefte meer aan. Het is daar eigenlijk te laat voor. 

• Nee, niet echt. 

Vraag 41.  

Heb je behoefte aan andere activiteiten in de kerk waarbij je leeftijdgenoten zou 

kunnen ontmoeten? Heb je ideeën welke activiteiten? 



 
 

Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn 
Visie op gemeente-zijn. Resultaat en analyse vragenlijst april 2021 

78 

 

• Nee hoor. 

• Van de kerk in ieder geval niet. 
 
Niet ingevuld. (12) 

 
 

Bevindingen 
 
42% van de respondenten heeft behoefte aan andere activiteiten in de kerk waarbij 
leeftijdgenoten ontmoet kunnen worden. De overige respondenten geven aan dat niet te 
hebben of hebben hierover geen mening gegeven.  
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Analyse 

 
Positief. (5) 
 

• Ja want kerkdiensten vind ik soms saai dus misschien kan dat leuker gemaakt 
worden voor jongeren. 

• Ja, ik zing zelf al in de live diensten. 

• Ja, met moderne muziek of voorbeelden uit het dagelijks leven. 

• Dat ben ik al! 

• wat betreft film/ geluid (onervaren) wil ik best helpen. 
 

Negatief. (13) 
 

• Nee. (9) 

• Nee dat hoef ik niet echt, ik vind het zo wel goed. 

• Nee vind het wel prima zo. 

• Nee, ik weet ook niet zo goed wat dat is. 

• Niet meer. Ik heb het nu te druk op zondagochtenden. 
 

Neutraal. (7) 
 

• Dat zou ik niet weten. 

• Geen idee. (2) 

• Niet van toepassing. 

• Nog niet over nagedacht. 

• Weet niet. (2) 
 

Niet ingevuld. (19) 
 
 

Bevindingen 
 
Er is beperkt animo onder respondenten om betrokken te worden bij de eredienst.  
  

Vraag 42.  

Zou je betrokken willen worden bij de eredienst/kerkdienst? Zo ja, hoe dan? 
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Positief. (19) 
 

• Altijd. 

• Ik heb laatst contact gehad met Elise (jeugddienstcommissie) en daar heb ik mee 
afgesproken om af en toe tijdens een vergadering mee te denken! 

• Ik vind dat jongeren ook zouden mogen stemmen op kandidaten voor ouderling, 
diaken etc. Het zou ze meer betrokken kunnen laten voelen. 

• Ik zou er wel over mee willen beslissen maar dan vind ik het wel fijner om zoiets als 
dit in te kunnen vullen. 

• Ja. (6) 

• Ja maar ik weet nog niet op welke manier. 

• Ja zou ik wel willen. 

• Ja, maar niet te vaak. 

• Ja, misschien bij belangrijke besluiten die impact hebben op hoe we acteren als 
gemeente dat er een soort afgevaardigden kunnen stemmen of hun inbreng kunnen 
doen.  

• Ligt eraan waarover.  

• Nee, ligt er wel aan welke. 

• Nee, maar ik zou wel mijn mening graag willen geven over hoe en wat. 

• Ik heb het gevoel dat als iemand met ideeën komt, er goed naar geluisterd wordt. 

• Zelf niet per se, maar het zal wel handig zijn als er jongeren bij worden betrokken. 
 
Negatief. (10) 
 

• Nee. (5) 

• Nee dat laat ik over aan de mensen in de kerk. 

• Nee ik vind het goed zoals het nu is. 

• Nee liever niet denk ik. 

• Nee, dat hoeft niet echt haha. 

• Nee, want ik ben daar niet echt in geïnteresseerd. 
 

Neutraal. (2) 
 

• Ik denk dat de besluiten die genomen worden goed liggen in de handen van de 
kerkenraad. 

• Misschien. 
 

Niet ingevuld. (12) 
 
 

Bevindingen 
 

Vraag 43.  

Zou je betrokken willen zijn bij de besluiten die worden genomen in de kerk? 
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44% van de respondenten geeft aan betrokken te willen worden bij besluitvorming of op een 
andere manier zijn mening ergens over te willen geven. 23% van de respondenten geeft 
expliciet aan hier geen behoefte aan te hebben. 
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Positief. (14) 
 

• Als ze gelovig zijn wel. Als ze ongelovig zijn zou ik eerder naar iets gaan wat 
laagdrempeliger is. 

• Ja. 

• Ja dan komen ze ook te horen over God. 

• Ja om te laten zien hoe onze kerk is en hoe het eraan toe gaat. 

• Ja, als die ook gelovig zijn. 

• Ja, als ze komen logeren ofzo. 

• Ja, de meeste zijn nog strenger christelijk. Ik zit op de Driestar dus vandaar. 

• Ja, lijkt me leuk als hun ook een stukje over het geloof kunnen weten. 

• Ja, maar het ligt eraan of ze christelijk zijn anders willen ze toch niet mee. 

• Ja, want ik vind het heel leerzaam. 

• Ja hoor, een jeugddienst is erg leuk en zeer toegankelijk. 

• Jeugddienst & jongerendiensten wel, die vind ik zelf ook leuk! En ook leuk om naar 
toe te gaan:) Normale kerkdiensten niet zo snel... 

• Gelovige vrienden zou ik wel meenemen. 

• Wel, zodat ze misschien vaker komen en dan zou ik het zelf ook leuker vinden. 
 

Negatief. (13) 
 

• Vrienden van mij die niet christelijk zou ik denk ik niet zo snel meenemen naar een 
normale kerkdienst omdat ik het zelf al best saai vind en dan eigenlijk niet wil dat dat 
het eerste is wat ze zien/meemaken. 

• Ik denk het niet want de meeste wonen of ver weg of gaan al naar een andere kerk of 
geloven niet. 

• Ik zou mijn vrienden minder snel meenemen naar de kerkdiensten, omdat de 
activiteiten voor de jongeren denk ik leuker zijn om naar toe te gaan voor ons als 
jeugd en de preken in de kerkdiensten soms minder aantrekkelijk zijn om de 
aandacht bij te houden. 

• Nee (2). 

• Nee niet naar de normale diensten, dat vind ik meer saai. 

• Nee want ik vind het saai en ik denk mijn vrienden ook. Dan neem ik ze eerder mee 
naar een dienst van de Baptisten gemeente. 

• Nee want ik weet dat ze het saai vinden dus doe ik het ze niet aan. 

• Nee want sommige vrienden zijn niet gelovig de kerkdiensten zijn voor jongeren niet 
heel leuk dus als ze dan voor het eerst komen dan hebben ze een saai beeld van het 
geloof.  

• Nee, de meeste van mijn vrienden zijn al christelijk een gaan ergens anders naar de 
kerk. 

• Nee, geloven niet en hebben er helemaal geen zin in. 

Vraag 44.  

Zou je je vrienden meenemen naar onze kerkdiensten? Waarom wel of niet? 
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• Nee, mijn vrienden gaan naar een eigen kerkdienst of ze geloven niet. 

• Nee, ze zijn niet christelijk of gaan al naar een andere kerk. 

• Niet per se. Ligt eraan of diegene bekend is met het geloof of niet. Als iemand niet 
gelovig is en nog nooit een kerkdienst heeft meegemaakt, zou ik diegene meenemen 
naar een jeugddienst en geen reguliere dienst. 

 
Neutraal. (4) 
 

• Dat is hun eigen keuze. 

• Ligt eraan of ze willen. 

• Weet ik niet. 

• Weet ik niet, ik denk dat ongelovige vrienden niet heel veel uit een eredienst zullen 
halen. 

 
Niet ingevuld. (12) 

 
 

Bevindingen 
 
33% van de respondenten geeft aan dat zij vrienden zouden meenemen naar de kerkdienst. 
Redenen die respondenten aangeven om vrienden niet mee te nemen, zijn dat zij de dienst 
als saai ervaren of dat hun vrienden naar een andere kerk gaan.   
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Positief. (22) 
 

• Als ze willen wel. 

• Ik zou mijn vrienden hier sowieso eerder mee naartoe meenemen. Maar wel pas als 
ze erin geïnteresseerd zijn. 

• Ja (2). 

• Ja dan krijg je in wat makkelijkere taal de kerkdiensten te horen. 

• Ja ik heb zelfs al afgesproken met een paar vrienden voor als we weer mogen, ik vind 
dat altijd super leuk. 

• Ja natuurlijk, veel leuker dan een gewone dienst. 

• Ja omdat dat speciaal is voor de jeugd. Zou ik dat eerder doen ook qua preek en 
muziek. 

• Ja want die zijn wel leuker. 

• Ja wel eerder dan naar een eredienst. Met een leuke band zou ik wel iemand mee 
willen nemen. 

• Ja zeker, want dat is speciaal voor ons en dat snappen hun dan ook. 

• Ja, als die ook gelovig zijn is het nog gezelliger. 

• Ja, dat spreekt ze meer aan dan normale diensten. 

• Ja, ik denk dat de jeugddiensten wat toegankelijker zijn voor jongeren om kennis te 
maken met de kerk en het geloof. 

• Ja, ik zou mijn vrienden meenemen naar de jeugddiensten en Follow Me avonden, 
omdat je hier als jongeren denk meer uit kan halen als het gaat om het sterker maken 
van je geloof. Ook ben je dan met leeftijdsgenoten wat het leuker en gezelliger maakt. 

• Ja, vaak diensten die mij meer aanspreken en uitstralen hoe ik het geloof beleef, met 
name door de opwekkingsliederen en muziek/band en spreker die thema’s bespreken 
die actueel zijn. 

• Ja, want ik leer daar echt veel. 

• Ja. Super leuk en mooi. 

• Ja dat wel, dat is leuker dan normale diensten. 

• Ja!!! Zoals de vraag hiervoor, ik vind het zelf super leuke diensten om naar toe te 
gaan dus ik zou sneller mensen daar mee naartoe nemen! 

• Naar een jeugddienst zeker, maar een gewone kerkdienst iets minder snel, vanwege 
de wat 'zwaardere' vorm waar helemaal niks mis mee is, maar dan zou ik liever 
iemand mee willen nemen naar een jeugddienst. 

• Wel, zodat ze vaker komen. 
 

 
 
 
 

Vraag 45.  

Zou je je vrienden meenemen naar de jeugddiensten? Waarom wel of niet? 
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Negatief. (7) 
 

• Nee. (2) 

• Nee herrie bandjes en soms gebrek aan juiste prediker. 

• Nee hetzelfde als het vorige antwoord. 

• Nee, de meeste van mijn vrienden zijn al christelijk een gaan ergens anders naar de 
kerk. 

• Nee, zie hierboven. 

• Niet, maar wel sneller dan naar een normale dienst. 
 

Neutraal. (2) 
 

• Is hun eigen keuze. 

• Weet ik nog niet. 
 
Niet ingevuld. (12) 
 
 

Bevindingen 
 
Zoals ook hierboven aangegeven, geven de jongeren aan dat ze eerder hun vrienden 
meenemen naar een jeugddienst, dan naar een kerkdienst. Deze zijn toegankelijker dan 
normale kerkdiensten en de jongeren voelen zich meer verbonden met elkaar (meer 
leeftijdsgenoten). 51% van de respondenten geeft aan dat ze hun vrienden zouden 
meenemen naar een jeugddienst. 16% van de respondenten geeft aan dit niet te doen. 
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Een opsomming van de antwoorden: 
 

• Ik wil mijn complimenten geven aan de mensen die de kerk nu draaiende houden. 
Elke dienst wordt met veel passie en aandacht gedraaid. 

 

• Ja, ik zou graag comfortabele zitplaatsen willen in de kerk, ik houd het echt niet uit op 
die banken. 

 

• Ja, ik vind dat de kerk te makkelijk de deuren sluit met corona. Er mogen mensen 
komen. laat ze dan ook komen. Wees als kek het =centrum van ontmoeting. 

 

• Ik vond de lijst moeilijk opgesteld 
 

• Beetje raar dat de vragen 39/45 alleen voor de jeugd waren. Ook ik heb wel een 
mening over (bv) de jeugddiensten. 

 

• Onze ervaring is dat je wanneer je een taak hebt binnen de gemeente, dat je je wel 
berokken voelt en weet wat er allemaal speelt binnen de gemeente. Maar wanneer je 
dat niet doet, dan mis je veel. We hebben pittige jaren achter de rug en misten toen 
bv wel de ouderlingen bezoek Natuurlijk kunnen we zelf overal wel achteraan, mar 
wanneer je in een lastige situatie zit, dan lukt dat niet altijd. Dan mis je ook de 
betrokkenheid vanuit de gemeente. 

 

• Waarom geen vrouwelijke ouderlingen?  
 

• Vraag 12 (Onderstaand worden vijf vormen van kerkdiensten beschreven die gangbaar zijn in 

kerkelijk Nederland. Welke vorm wenst u voor onze gemeente in de toekomst?)  daar kon ik geen 

antwoord op geven. Het zijn uiteenlopende antwoorden. Ik vind onze kerk nu 
antwoord 1 en daar ben ik tevreden over. Al mag het wel een tikkeltje vernieuwd 
worden, zonder onze identiteit te veranderen. 

 

• Persoonlijk zou ik voor antwoord 3 gaan, maar daar staat geschreven dat er 
“spontane” dingen kunnen gebeuren. Daar zou ik een hekel aan hebben. Ik weet 
graag precies waar ik aan toe ben. Een kerkdienst met een vast structuur, waar alles 
ordelijk verloopt. De voorganger is vooral aan het woord, zijn preek [past in de 
belevingswereld van de hedendaagse bezoekers. Hij maakt gebruik van actuele 
thema’s en digitale hulpmiddelen. De muzikale medewerking wordt gedaan door het 

AANVULLENDE VRAAG 

Vraag 46.  

Zijn er zaken die u gemist heeft in deze vragenlijst? 
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orgel, maar er is ook ruimte voor andere instrumenten/zangers(zoals nu in de 
coronatijd) in de dienst worden psalmen, gezangen, en andere evangelische liederen 
gezongen. 

 

• Vragen over een nieuwe kerkelijk werker. 
 

• Vragen over het gebouw. Ik mis b.v. een grote hal waar we na de dienst kunnen 
napraten. Ook de “grote zaal” is eigenlijk te klein. Ook een gezellige plek voor de 
jeugd zou fijn zijn. Bij een aantal vragen had ik liever 4 of 5 vakjes aangevinkt. 

 

• 50 was behoorlijk veel. 
 

• Ik miste ruimte voor een korte toelichting. Niet alles is zwart/wit. Daarnaast moeten 
we de livestream niet belangrijker maken dan dat deze is. Nog even terugkomend op 
vraag 17/13 In principe is iedereen welkom, alleen het gebouw is niet zo toegankelijk. 
Er is van buiten en vanuit de hal geen zicht op de zaal, dat geeft belemmering. 
Meestal komt iemand in de kerk aan de hand van een kerkganger. 

 

• Vragen over Heilig Avondmaal en Heilige Doop. Ook belijdenisgeschriften zouden 
genoemd kunnen worden, evenals de wetslezing en geloofsbelijdenis tijdens de 
diensten. Belang van avonddiensten naast de ochtenddiensten. 

 

• Vragen over zendingswerk 
 

• Meer vragen over profielschets predikant 
 

• Hoe is het voor gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen? Voelen zij zich 
nog gezien, gehoord? 

 

• Vragen over kerkelijk werker. Ik vind het belangrijk dat deze een goede aanvulling is 
op de predikant. Dit moet een team zijn. 

 

• Vraag of er bereidheid is financieel voldoende bij te dragen? 
 

• Ik vind de muzikale medewerking op dit moment heel fijn. Mooi om te zien dat de 
gemeenteleden hun talenten inzetten. 

 

• Ja, lezen uit de Bijbel in je eigen taal tijdens de diensten. 
 

• Bij vraag 12: 
Keuze 1 met verschillende liederen uit de bundel van Joh. de Heer. Opwekking en de 
oude berijming. Over de online dienste, ik luister via de kerktelefoon. De kwaliteit van 
de uitzendingen via de kerktelefoon is uitstekend. Maar als er een speciale dienst is 
geweest komt het nogal eens voor dat ik dezelfde avond geen uitzending heb. Dit 
komt omdat er dan wat stekkertjes zijn verwisseld. Daar graag op letten. 

 

• Vind het allemaal wat overtrokken, maar dat is de moderne tijd. Sorry hoor. 
 

• De voorbereidingscommissie begeeft zich op zeer glad ijs door het laten invullen van 
deze vragenlijst gezien de samenstelling van de gemeente. Problemen kunnen ook 
gemaakt worden. 
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• Opmerking bij vraag 12 In deze tijd waarin er bij een gedeelte van de 
mensen/kinderen sprake is van autisme of ADHD, is een vaste structuur erg 
belangrijk. Ze hebben dan enige houvast aan het verloop van de dienst. 

 
 

Bevindingen  
 
Dit is een breed scala van reacties, positief en negatief. Deze moeten uiteraard worden 
meegenomen bij de beleidsvorming maar lenen zich nu niet voor het formuleren van 
bevindingen. 
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Analyse 
 
Doelgroep. 
 

• Jeugd. (9) 
 Hart voor de jeugd. 
 Dicht bij de belevingswereld van jongeren, interesse in jongeren. 
 Iemand met aandacht voor jongeren en gezinnen met kinderen. 
 Aandacht voor alle gemeenteleden, in het bijzonder voor de jeugd. 
 Dominee die ouderen en met name jongeren aanspreekt. 
 Iemand met veel aandacht voor kinderen en het jeugdwerk. 
 Predikant met veel gevoel voor de jeugd. 
 Een predikant die dicht bij de jeugd staat.  
 Toegankelijk en gericht op jeugd en jongvolwassenen. 

• Jong en oud. (4) 

• Voor ouderen. 
 

Geslacht. 
 

• Predikant hoeft niet per se een man te zijn. (3) 

• Voorkeur voor een vrouwelijke predikant. 

• Geen vrouw. 
 

Leeftijd predikant. 
 

• Geen dominee die hier met emeritaat gaat. (2) 

• Jonge enthousiaste predikant. (3) 

• 30-50 jaar. 

• 45-50 jaar. (2) 
 
Preken. 
 

• Een predikant die ook leerdiensten houdt. (2) 

• Een dominee met prediking die aansluit op deze tijd met een duidelijke boodschap. 

• Een dominee die gebruikmaakt van een prekenserie. Je wordt dan vaak net even 
meer meegenomen en je wilt dan denk ik ook sneller de week erop weer naar de 
kerk. Dit kan voor sommige mensen wellicht net de druppel zijn om te gaan.  

• Een dominee waarbij interactie tijdens een preek mogelijk is. Je kunt bijvoorbeeld bij 
binnenkomst inloggen met een speciale code. Wanneer iets bijvoorbeeld niet duidelijk 
is of als de dominee tijdens de dienst een vraag stelt, kun je daarop reageren en kan 
een dominee dit online zien en er eventueel direct op ingaan. Zo kan je er als 
dominee voor zorgen dat eenieder gevoed de dienst uitgaat, maar improvisaties moet 
dan wel een van zijn talenten zijn. 
 

Vraag 47.  

Zijn er nog andere opmerkingen met betrekking tot het aantrekken van een nieuwe 

predikant? 



 
 

Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn 
Visie op gemeente-zijn. Resultaat en analyse vragenlijst april 2021 

90 

 

Moet openstaan voor vernieuwing. (5) 
 

• Een predikant die de gemeente kan overtuigen dat aansluiting moet worden gezocht 
bij de huidige tijd. 

 
Bezoekwerk. 
 

• Een predikant die niet alleen aandacht heeft voor het bezoekwerk, maar ook voor 
andere zaken, zoals de jeugd. 

• Een predikant die veel bezoekwerk doet. 
 

Overig. 
 

• Een herder en leraar in onze gemeente, die moeilijke onderwerpen bespreekbaar 
durft te maken, die meer rituelen (bijvoorbeeld een paaskaars mee brengt), die 
besluiten neemt en de discussie niet (jarenlang) laat doorgaan. 

• Een predikant die zich thuis voelt bij de confessionele richting binnen de PKN. 

• Een predikant die bij de mannenvereniging komt, zodat hij moeilijke vragen kan 
beantwoorden die daar soms worden gesteld. 

• Een sportieve of juist een muzikale predikant. 

• Een bruggenbouwer (een dominee die verbinding zoekt). 

• Bereidheid om met andere kerken samen te werken. 

• Initiatiefrijk, niet afwachtend. 

• Concrete suggesties: 
 Ds Kleingeld uit Oegstgeest (NGK) 
 Ds Van Harten uit Scheveningen (is momenteel geen predikant) 

• Beroepingscommissie: 
 Bestaande uit verschillende stromingen 
 Een vertegenwoordiger van de jeugd 
 

 

Bevindingen 
 
De antwoorden van de respondenten op deze vraag geven een vergelijkbaar beeld als de 
antwoorden op vraag 32. Deze antwoorden zijn gebruikt als input voor de profielschets van 
de predikant.  
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In het vorige hoofdstuk zijn per vraag de antwoorden van de respondenten geanalyseerd en zijn op 

basis daarvan per vraag bevindingen geconstateerd. Op basis daarvan is een aantal 

aandachtsgebieden voor onze gemeente in kaart gebracht. Deze aandachtsgebieden worden in dit 

hoofdstuk op een rij gezet en zijn gebruikt bij het formuleren van de visie op onze gemeente. De visie 

op onze gemeente is uitgewerkt in het document ‘Visie op gemeente-zijn’. 

 
Respons vragenlijst 
Onze gemeente kent momenteel 1390 leden, bestaande uit 756 doopleden, 560 lidmaten en 74 
geboorteleden. De onderstaande tabel geeft inzicht in de leeftijdsopbouw van onze leden. 
 

Leeftijdscategorie 0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-65 65-80 80+  

Percentage leden 22% 10% 12% 14% 14% 7% 16% 5% 100% 

 
Van het totaal aantal leden heeft slechts een klein deel (237) de vragenlijst ingevuld. In het verlengde 
hiervan is de vragenlijst relatief weinig ingevuld door leden in de leeftijdscategorie 25-38 jaar. Het is 
onduidelijk wat de oorzaken hiervan zijn. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat een 
aantal vragenlijsten door twee leden tegelijk zijn ingevuld. 
 
Missie 
Onze gemeente heeft twee missies. De eerste luidt als volgt: ‘De Hervormde Gemeente van 
Valkenburg aan den Rijn wil een gemeente zijn waar Christus wordt verkondigd en waarin men zich 
wil laten leiden en inspireren door Zijn Woord en Geest om samen (jong en oud) te groeien naar Zijn 
wil’. 61% van de respondenten geeft volmondig aan onze gemeente te herkennen in deze missie.  
 
De jeugdwerkgroep heeft ook een missie. Die is als volgt geformuleerd: ‘Wij zijn een gemeente waar 
jong en oud samen ontdekken wie de Here Jezus is, waar we, door de Geest te ervaren, (mogen) 
groeien in geloof en het goede nieuws van Gods liefde delen in de wereld dichtbij en veraf’. Ook bij 
deze missie geeft slechts iets meer dan de helft van de respondenten (54%) onverkort aan onze 
gemeente hierin te herkennen. 
 
Aspecten van gemeente-zijn 
Respondenten vinden de volgende aspecten het meest belangrijk bij het samen gemeente-zijn: 

• Kerkdiensten 

• Jeugdwerk 

• Sociaal veilige plek waar we elkaar aanvaarden zoals we zijn  

• Ontmoeting 

• Pastoraat 

• Geloofsopvoeding 
 
Jeugd 
Uit de responses blijkt dat veel respondenten de jeugd als een belangrijk aandachtsgebied zien voor 
onze gemeente.  Zo voelt een groot deel van de respondenten zich aangesproken door de vraag 
tijdens doopdiensten om dopelingen op te dragen in hun gebeden, hen op te nemen in hun midden 

CONCLUSIES 
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en naar hun vermogen te helpen groeien in het geloof en voor te gaan in het volgen van onze Here 
Jezus Christus. Tegelijkertijd geven respondenten aan te worstelen hoe zij hieraan invulling kunnen 
geven. Een van de verklaringen die daarvoor wordt gegeven, is dat de invulling afhankelijk is van de 
bekendheid van de respondenten met de dopeling en/of diens ouders, dat dit vraagt om ontmoeting 
en dat dit lastig is als de ouders niet kerkelijk actief zijn. Dit aandachtspunt sluit aan bij het vorige 
punt dat ontmoeting wordt beschouwd als een belangrijk aspect van gemeente-zijn. Een andere 
verklaring die wordt gegeven, is dat men het lastig vindt om invulling te geven aan geloofsopvoeding. 
Ook dit sluit aan bij het vorige aandachtspunt dat geloofsopvoeding wordt beschouwd als een 
belangrijk aspect van gemeente-zijn. 
 
Uit de responses blijkt ook dat een groot deel van de respondenten zich verantwoordelijk voelt voor 
het doorgeven van onze gemeente aan de jongere generaties. Enkele respondenten plaatsen hierbij 
de kanttekening dat het niet zozeer dient te gaan om de overdracht van de gemeente, maar van ons 
geloof. Het belang dat de respondenten hechten aan de jeugd komt ook op andere manieren terug in 
de responses. Zo wordt bij de vraag naar het gewenste profiel van onze nieuwe predikant veelvuldig 
de opmerking gemaakt dat het van belang is dat die goed kan opschieten met de jeugd. Ook bij de 
vraag hoe onze gemeente over vier jaar eruit moet zien, wordt vaak een antwoord gegeven dat 
verband houdt met de jeugd.  
 
Uit de reacties van de jeugd en jongeren (12-35 jaar) komt ook een aantal aandachtspunten naar 
voren: 

• Slechts 47% van de respondenten herkent zich in de stelling dat zij helemaal meetellen in de 

gemeente. 

• 42% van de respondenten heeft behoefte aan andere activiteiten in de kerk waarbij 
leeftijdgenoten ontmoet kunnen worden. 

• 44% van de respondenten geeft aan betrokken te willen worden bij besluitvorming of op een 
andere manier zijn mening ergens over te willen geven. 

• Slechts 33% van de respondenten geeft aan dat zij vrienden zouden meenemen naar de 
kerkdienst. Redenen die respondenten aangeven om vrienden niet mee te nemen zijn dat zij de 
dienst als saai ervaren of dat hun vrienden naar een andere kerk gaan. Daar staat tegenover dat 
51% van respondenten aangeeft dat zij hun vrienden zouden meenemen naar een jeugddienst. 
Er is dus onder de jeugd en jongeren duidelijk een grotere animo om vrienden mee te nemen 
naar een jeugddienst, hoewel dit niet echt een verrassende uitkomst is. De jeugddiensten zijn 
volgens de respondenten toegankelijker dan normale kerkdiensten en de jongeren voelen zich 
meer verbonden met elkaar (meer leeftijdsgenoten).  

 
Kerkdienst 
De meningen zijn duidelijk verdeeld als het gaat om de invulling van de eredienst. 54% van de 
respondenten is voor een kerkdienst waarin ruimte is om per dienst te variëren. 36% van de 
respondenten is echter voor een kerkdienst met een vaste structuur. 
 
De huidige online diensten worden door een groot aantal respondenten altijd of meestal bekeken 
(74%). De respondenten zijn in ook positief over de verschillende uitvoeringsaspecten van online 
diensten, zoals de beeld- en geluidskwaliteit, en de vorm waarin deze diensten plaatsvinden. Online 
diensten scoren echter minder goed als het gaat om de verbinding binnen de gemeente die 
respondenten ervaren. Online diensten zijn geen alternatief voor de fysieke ontmoeting en 
samenzijn die plaatsvinden bij de diensten in het kerkgebouw. Dit sluit aan bij de uitkomst dat 
ontmoeting als een belangrijk aspect van gemeente-zijn wordt ervaren. Verder blijkt dat er veel 
ideeën leven onder de respondenten om de techniek van online streaming ook voor andere 
kerkelijke activiteiten in te zetten. 
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Betrokkenheid en verbinding  
Dit thema kent verschillende aandachtspunten. 
 
De informatievoorziening kan bijdragen aan de betrokkenheid en verbinding binnen de gemeente. 
Over de informatievoorziening zijn de meningen echter verdeeld. Naast een groep die positief is over 
de informatievoorziening, is er ook een groep die kritisch is. Het gaat daarbij om de website en het 
blad van onze gemeente (Kerkewerk) en (het achterwege blijven van) de toepassing van social 
media.  
 
Betrokkenheid en verbinding kan ook tot uiting komen in en ondersteund worden door activiteiten 
binnen onze gemeente. Slechts 1/3 van de respondenten geeft echter een positief antwoord op de 
vraag welke talenten zij zouden kunnen inzetten voor onze gemeente. In het verlengde hiervan 
wordt slechts door vier respondenten aangegeven dat zij betrokken willen worden bij de invulling 
van de kerkdienst. 
 
Wat ook opvalt, is dat veel respondenten een duidelijke reactie geven op de vraag hoe zij hopen dat 
de gemeente over vier jaar eruit ziet. Tegelijkertijd geeft een grote groep (65%) onverkort aan zich 
over vier jaar nog te zien in onze gemeente. Dat roept de vraag op hoe betrokken zij zich voelen bij 
eventuele veranderingen van onze gemeente. Maakt de uitkomst hiervan voor hen uit?  
 
Verder valt op dat slechts iets meer dan de helft van de respondenten (54%) volmondig aangeeft zijn 
mening kwijt te kunnen binnen onze gemeente. Daarnaast geeft slechts 46% van de respondenten 
aan zich volledig vertegenwoordigd te voelen door de kerkenraad van onze gemeente.  
 
Sociaal veilige plek  
Bij dit thema laten de uitkomsten van de vragenlijst een paar verschillende signalen zien. Enerzijds 
voelt 83% van de respondenten zich veilig en geborgen binnen onze gemeente. Anderzijds laten 
andere uitkomsten zien dat dit thema desondanks een aandachtspunt is voor onze gemeente.  
 
Slechts 16% van de respondenten geeft volmondig aan dat er voldoende ruimte is binnen onze 
gemeente om samen op zoek te gaan naar santwoorden over gevoelige onderwerpen. En slechts 
20% van de respondenten geeft onverkort aan dat er ruimte is om taboes te bespreken tijdens een 
kerkdienst. En slechts iets meer dan de helft van de respondenten (54%) vindt dat een probleem 
gemakkelijk met iemand van het pastoraat bespreekbaar gemaakt kan worden.  
 
Samenwerking 
Samenwerking met andere kerken en organisaties is een aandachtsgebied. De meningen hierover 
binnen onze gemeente zijn namelijk duidelijk verdeeld. 41% is voor meer samenwerking, maar 
tegelijkertijd is 23% tegen meer samenwerking. De zorg om de eigen identiteit is hierbij een 
veelgenoemde verklaring. Dit komt ook terug bij de respondenten die voor meer samenwerking zijn. 
Een deel daarvan (6%) verbindt hieraan namelijk voorwaarden, die ook betrekking hebben op het 
behoud van de eigen identiteit en het soort gemeente waarmee wordt samengewerkt. 
 
Gemeente over vier jaar 
Bij de vraag aan respondenten hoe zij verwachten dat de gemeente er over vier jaar uitziet, komt een 
aantal thema’s naar voren. Het is op basis van de gegeven antwoorden niet altijd duidelijk of hierbij 
sprake is van een verwachting of een wens. Het gaat om de volgende thema’s: 

• De omvang van onze gemeente: hierbij wordt vooral de zorg benoemd dat de gemeente kleiner 

zal worden door vergrijzing en het verlies van jongeren. 
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• De diensten van onze gemeente: hierbij wordt een aantal keren de verwachting en/of de wens 

benoemd dat de diensten een meer eigentijdse en toegankelijke invulling zullen krijgen, waarbij 

sprake blijft van een Bijbelgetrouwe prediking. 

• Het kerkgebouw van onze gemeente: hierbij wordt de verwachting en/of wens uitgesproken dat 

het kerkgebouw wordt vernieuwd, waarbij het gebouw meer geschikt wordt als 

ontmoetingsplek. 

• De aard van onze gemeente: hierbij wordt een aantal keren de nadruk gelegd op de 

betrokkenheid en toegankelijkheid van de gemeente; een ontmoetingsplek. 

• De jeugd van onze gemeente: een grotere rol voor de jeugd bij de invulling van diensten en 

gemeente-activiteiten en meer aandacht voor het jeugdwerk. 

Tegelijk wordt een groot aantal keren de verwachting en/of wens uitgesproken dat de gemeente niet 

zal veranderen. Dit lijkt op gespannen voet te staan met de verwachting en/of wens dat de gemeente 

op de bovengenoemde thema’s zal veranderen.  

De respondenten zijn ook gevraagd hoe zij hopen dat onze gemeente over vier jaar eruit ziet. Hier 
komt een aantal wensbeelden naar voren: 
 

• een levende gemeente 

• een gemeente met ruimte voor de jeugd 

• een laagdrempelige gemeente 

• een moderne gemeente 
 
Tegelijkertijd wordt ook hier het spanningsveld zichtbaar dat een aantal respondenten de hoop 
uitspreekt dat onze gemeente niet verandert. Het is een aandachtspunt hoe de voorgenoemde 
beelden te verenigen zijn met de wens om niet te veranderen. Dit aandachtspunt en de hiervoor 
genoemde beelden zijn verder uitgewerkt in het document ‘Visie op gemeente-zijn’. Hierin komen 
ook de andere aandachtsgebieden uit dit hoofdstuk aan bod. 
 
Toekomstige predikant 
De respondenten zijn ook gevraagd wat zij verwachten van onze nieuwe predikant. Hieruit komt een 

duidelijk beeld naar voren. Het gaat daarbij onder andere om de wens dat we een jonge predikant 

krijgen, of een predikant jong van geest, met een open karakter die gemakkelijk contacten legt en 

toegankelijk is. Een predikant die betrokken is bij onze gemeente en de opbouw ervan. Een dominee 

die niet boven, maar tussen de mensen in onze gemeente staat en weet van hen bezighoudt, zich vrij 

en thuis voelt binnen onze gemeente. Een herder die onze gemeente bij de hand neemt, die 

verbindend is tussen generaties en de verschillende groeperingen binnen onze gemeente. Een echte 

bruggenbouwer, die ook de jeugd serieus neemt en hen actief bij onze gemeente betrekt.  

 

De inbreng van de respondenten is verwerkt in een uitgebreide profielschets van onze nieuwe 

predikant evenals in een (samenvattend) profiel. Deze zijn opgenomen in aparte documenten. 

 


