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Leeswijzer resultaten enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ 
 
Pag. 2 tot en met 30: resultaten (rechte tellingen) 
Pag. 31 tot en met 57: originele vragenlijst 
 
Houdt bij het lezen en analyseren van de resultaten rekening met het volgende: 
 

 Er zijn verschillende routes afgelegd door de vragenlijst afhankelijk van het antwoord 
dat men gaf op vraag 2 op pag. 2. Er waren verschillende vragenlijsten voor 
predikanten, ambtsdragers, vrijwilligers en overige kerkgangers. Als u de resultaten 
en de originele vragenlijst naast elkaar legt, zijn die verschillende routes goed te 
herleiden. 
 

 Niet overal komen de percentages tot 100%. Dat heeft er mee te maken dat mensen 
ook vragen mochten overslaan. Mocht ergens geen 100% resultaat zijn, dan komt 
dat omdat mensen deze vraag hebben overslagen. 

 

 De open antwoorden worden niet openbaar gemaakt. 
 

Vragen over deze enquête? Mail naar onderzoek@protestantsekerk.nl  
  

mailto:onderzoek@protestantsekerk.nl


2 
 

Onderzoeksresultaten Kerk op weg naar 2025 
 

Onderzoeksnaam Kerk2025 

Datum uitdraai 8 april 2015 

 

1. Voelt u zich op enigerlei wijze betrokken bij een gemeente van de Protestantse Kerk in 
Nederland? 

 Totaal 

ja 98.78% 

nee 1.22% 

bedankt voor uw belangstelling, maar dit onderzoek is 
voor u niet interessant 

1.22% 

N= 18013 

 

2. Vervult u in uw gemeente één of meer functies, ambten of taken en zo ja welke? 
(eventueel belangrijkste kiezen) 

 Totaal 

ja, te weten: 67 % 

predikant   6 % 

ambtsdragers 25 % 

vrijwilligers 36 % 

nee, geen functie, ambt en/of taak 33 % 

    

 

3. Hebt u in het verleden wel een functie, ambt of taak in een kerkelijke gemeente vervuld? 

 Totaal 

ja, waarom nu niet meer? (belangrijkste reden) 67.04% 

mijn ambtstermijn is voorbij 15.79% 

ik heb er geen tijd meer voor 5.14% 

ik ben daarin teleurgesteld 9.21% 

wil er geen tijd meer voor vrijmaken 1.99% 

het is beter als anderen het nu doen 9.21% 

anders, te weten   [ Open antwoorden ] 25.70% 

nee 32.96% 

    

 

4. Zou u in de nabije toekomst (weer) een functie, ambt of taak in de kerkelijke gemeente 
willen vervullen? 

 Totaal 

ja, zeker 8.94% 

incidenteel 2.14% 

structureel 6.79% 

ja, waarschijnlijk 27.95% 

nee 63.11% 
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5. Hoeveel uur per maand besteedt u gemiddeld aan uw (vrijwillige) functie of taak in de 
kerk? 

 Totaal 

1 tot en met 4 uur per maand 40.22% 

5 tot en met 8 uur per maand 31.09% 

9 tot en met 12 uur per maand 14.96% 

meer dan 13 uur per maand 13.73% 

    

 

6. Verwacht u in de toekomst meer, hetzelfde of minder uur te besteden aan uw (vrijwillige) 
functie of taak in de kerk? 

 Totaal 

meer 19.31% 

hetzelfde 67.14% 

minder 13.55% 

    

 

7. GEMEENTE-ZIJN EN GEMEENTELEVEN 

    

 

8. Waardoor wordt u in uw plaatselijke kerkelijke gemeente geïnspireerd? (meer antwoorden 
mogelijk) 

 Totaal 

deelnemen aan kerkdiensten en vieringen, vooral door de 
muziek 

46.24% 

deelnemen aan kerkdiensten en vieringen, vooral door de 
preek 

62.22% 

ontmoeting met God 44.72% 

saamhorigheid; ontmoeting met anderen 64.81% 

deelnemen aan activiteiten van de gemeente, zoals bijv. 
gesprekskringen 

38.51% 

samen praktische hulp bieden aan mensen die hulp nodig 
hebben 

26.82% 

zelf praktische hulp mogen ontvangen in eventuele moeilijke 
tijden 

8.79% 

antwoorden op geloofs- en/of zingevingsvragen 27.89% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 6.68% 

er is weinig wat me echt inspireert in mijn plaatselijke 
kerkelijke gemeente 

10.42% 

     

 

9. Welke van onderstaande stellingen is het meest op u van toepassing? 

 Totaal 

ik zou wel graag inspiratie in mijn kerk willen vinden 64.44% 

ik heb geen kerk nodig om te geloven 23.96% 

geen van beide 11.60% 
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10. Waar moet een predikant volgens u vooral goed in zijn? (max. 3 keuzes mogelijk) 

 Totaal 

voorgaan in kerkdiensten en vieringen 62.92% 

preken 52.61% 

pastoraat 70.33% 

missionair werk: contact zoeken met mensen van buiten de 
gemeente 

13.66% 

diaconaal werk 4.27% 

geestelijke toerusting, zoals het leiden van gesprekskringen 27.60% 

oecumenische contacten aangaan met andere 
kerkgemeenschappen in de omgeving 

11.11% 

besturen en leidinggeven (bijv. in de kerkenraad) 7.56% 

jeugdwerk (kinderen en jongeren bij de gemeente betrekken 
en houden) 

27.04% 

toezicht op gemeenteleden 5.83% 

    

 

11. Hoe ervaart u de uitvoering van deze predikant rollen in uw gemeente? 

    

1. voorgaan in kerkdiensten en vieringen 

 Totaal 

positief 72.00% 

neutraal 19.61% 

negatief 5.34% 

n.v.t. 3.05% 

    

2. preken 

 Totaal 

positief 62.96% 

neutraal 23.28% 

negatief 10.64% 

n.v.t. 3.12% 

    

3. pastoraat 

 Totaal 

positief 58.06% 

neutraal 27.68% 

negatief 9.42% 

n.v.t. 4.84% 

    

4. missionair werk 

 Totaal 

positief 37.45% 

neutraal 36.43% 

negatief 19.91% 

n.v.t. 6.22% 

  



5 
 

5. diaconaal werk 

 Totaal 

positief 37.01% 

neutraal 41.21% 

negatief 14.15% 

n.v.t. 7.62% 

    

6. geestelijke toerusting 

 Totaal 

positief 53.80% 

neutraal 30.27% 

negatief 10.79% 

n.v.t. 5.14% 

    

7. oecumenische contacten 

 Totaal 

positief 46.23% 

neutraal 34.43% 

negatief 13.47% 

n.v.t. 5.87% 

    

8. besturen en leidinggeven 

 Totaal 

positief 37.70% 

neutraal 34.01% 

negatief 20.74% 

n.v.t. 7.56% 

    

9. jeugdwerk 

 Totaal 

positief 45.65% 

neutraal 33.20% 

negatief 15.95% 

n.v.t. 5.19% 

    

10. toezicht op gemeenteleden 

 Totaal 

positief 33.90% 

neutraal 36.86% 

negatief 24.69% 

n.v.t. 4.55% 
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12. Hoe belangrijk is het kerkgebouw waarin uw gemeente van oudsher is gehuisvest voor 
u? 

 Totaal 

zeer belangrijk 18.73% 

belangrijk 24.49% 

tamelijk belangrijk 18.50% 

niet belangrijk, niet onbelangrijk 19.91% 

tamelijk onbelangrijk 10.96% 

onbelangrijk 4.03% 

zeer onbelangrijk 2.23% 

n.v.t. we hebben inmiddels 'het' kerkgebouw inmiddels 
verlaten 

1.15% 

    

 

13. Waarom is het kerkgebouw belangrijk voor u? (meer antwoorden mogelijk) 

 Totaal 

het (monumentale) karakter van het gebouw heeft voor mij 
meerwaarde 

45.76% 

door mijn persoonlijke ervaringen met het kerkgebouw door 
de jaren heen 

35.65% 

het ziet er uit en voelt ook als een echte kerk 36.41% 

mijn gemeente en het kerkgebouw horen bij elkaar 45.56% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 8.27% 

     

 

14. Waarom is het kerkgebouw minder belangrijk voor u? (meer antwoorden mogelijk) 

 Totaal 

niet het gebouw, maar de gemeenschap van mensen 
maken het tot huis van God 

67.13% 

andere gebouwen kunnen ook mooi zijn/ als thuis voelen 25.41% 

het is een onpraktisch gebouw 9.39% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 16.85% 

    

 

15. Hoe lang bent u betrokken bij uw huidige kerkelijke gemeente? 

 Totaal 

korter dan 1 jaar 2.51% 

tussen 1 en 5 jaar 10.74% 

tussen 5 en 10 jaar 11.59% 

langer dan 10 jaar 75.01% 

weet het niet 0.15% 

    

 

16. Heeft u behoefte aan verandering in uw kerkelijke gemeente? 

 Totaal 

ja 52.65% 

nee 34.86% 

weet het niet 12.49% 

    

 



7 
 

17. Waar heeft de gewenste verandering vooral betrekking op? 

 Totaal 

invulling van erediensten 50.41% 

inhoud, te weten ...   [ Open antwoorden ] 32.05% 

vorm, te weten ...   [ Open antwoorden ] 34.99% 

aanbod van activiteiten 19.42% 

missionair werk (uitnodigende gemeente zijn voor nieuwe 
mensen) 

32.95% 

diaconaal werk/ diaconale presentie 9.81% 

pastoraal werk 16.96% 

onderlinge liefde en saamhorigheid 30.25% 

inrichting/ verdeling werkzaamheden binnen gemeente 21.92% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 25.50% 

 

18. Kunt u aangeven waarom niet? 

 Totaal 

alles moet zoveel mogelijk bij het oude blijven 5.33% 

onze gemeente heeft de laatste jaren al best veel 
veranderingen ondergaan 

40.19% 

het meeste gaat goed in onze gemeente 51.86% 

iedere verandering is nog geen verbetering 30.96% 

ik heb er niet goed zicht op 3.80% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 8.39% 

 

19. Wordt uw behoefte aan verandering in uw gemeente gedeeld? 

 Totaal 

ja 60.10% 

nee 8.74% 

weet het niet 31.16% 

    

 

20. Is er voldoende ruimte in uw gemeente voor verandering? 

1. vanuit kerkenraad 

 Totaal 

ja, zeker 33.66% 

ja, enigszins 39.29% 

nee 14.31% 

weet het niet 12.74% 

2. vanuit predikant 

 Totaal 

ja, zeker 42.80% 

ja, enigszins 30.58% 

nee 11.99% 

weet het niet 14.63% 

3. vanuit gemeenteleden 

 Totaal 

ja, zeker 24.39% 

ja, enigszins 51.38% 

nee 8.99% 

weet het niet 15.24% 
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21. Wat denkt u dat in uw gemeente het meest gevoelig ligt op het gebied van verandering? 

 Totaal 

liturgie; opzet van de kerkdiensten (welk liedboek, welke 
Bijbelvertaling, andere rituelen) 

38.80% 

het protestants zijn (men heeft toch voorkeur voor 
hervormd, gereformeerd of luthers) 

18.07% 

nieuwe vormen van kerk zijn, bijvoorbeeld een popmuziek-
kerkdienst 

37.82% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 15.48% 

weet het niet zo 10.36% 

er zijn geen specifieke gevoeligheden 13.02% 

 

22. Kunt u aangeven of het ledental van uw (huidige) gemeente de afgelopen 5 jaar is 
veranderd? 

 Totaal 

het ledenaantal groeit (aanwas nieuwe leden) 7.18% 

het ledenaantal blijft gelijk 16.22% 

het ledenaantal daalt 70.32% 

weet het niet 6.28% 

 

23. De kerk werkt plaatselijk, regionaal/classicaal en landelijk, zowel inhoudelijk als ook 
rondom beheersmatige zaken. Wat we hier zouden willen weten is welke van de genoemde 
opties tot de kern van het plaatselijke werk horen en welke niet. Eerst volgt een vraag over 
de inhoudelijke zaken, daarna een vraag over beheersmatige zaken. 

24. Wat hoort volgens u tot de kern van kerk-zijn als het gaat om de inhoudelijke zaken die 
in de eigen kerkelijke gemeente moeten gebeuren? (wilt u een vinkje zetten bij alle aspecten 
die u daarbij vindt horen) 

 Totaal 

kerkdiensten 87.11% 

samenkomen/ vieren 81.98% 

dopen 59.48% 

avondmaal vieren/ brood breken 61.66% 

pastoraat (omzien naar elkaar) 89.61% 

diaconaat (praktische hulp bieden aan diegenen die dat 
nodig hebben) 

69.95% 

jeugdwerk 65.65% 

geestelijke vorming gemeenteleden 54.39% 

het opdoen van Bijbelkennis 34.76% 

leren voeren van geloofsgesprek 28.61% 

leren van en met elkaar over hoe je christelijk leeft 34.07% 

anderen het evangelie vertellen 18.18% 

discipelschap (hoe zijn mensen in hun eigen leven 
volgeling van Jezus) 

26.62% 

meebouwen aan Zijn Koninkrijk 26.37% 

oecumenische activiteiten 32.24% 

verbinden van christenen dichtbij en wereldwijd 19.47% 

onderdeel zijn van wereldwijde kerk 15.93% 

verbondenheid met gemeenschap van christenen 18.30% 

saamhorigheid (gehoord/gezien/gekend worden zoals je 
bent) 

67.36% 

weet het niet 0.59% 
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25. En als het om de beheersmatige zaken gaat, welke zaken behoren dan tot de kern van 
kerk- zijn,  die in de eigen kerkelijke gemeente moeten gebeuren? (wilt u een vinkje zetten 
bij alle aspecten die u daarbij vindt horen) 

 Totaal 

leiding geven/ besturen van de gemeente 87.36% 

administratie/begroting 56.11% 

beheer 59.75% 

van gebouwen 54.90% 

van andere bezittingen 35.12% 

geld inzamelen (actie Kerkbalans/ collecten) 64.78% 

zorgdragen voor de vereisten van de ANBI-regels 18.91% 

administratie en uitbetaling van traktementen e.d. 29.70% 

de traktementen en vergoedingen aan de predikanten 27.09% 

salarissen aan kerkelijk (mede-)werkers 22.58% 

afvaardiging naar/ vertegenwoordigd zijn in de classis/ en of 
synode 

38.99% 

handhaven van de Kerkorde 24.93% 

toezicht (opzicht over belijdenis en wandel van leden, 
conform Kerkorde) 

23.24% 

optreden bij conflicten 34.20% 

in eigen gemeente 30.29% 

in de regio/ buurgemeenten 8.39% 

weet het niet 6.10% 

 
 
 

 

26. DE PREDIKANT 

    

 

27. Wat is de omvang van uw dienstverband als predikant binnen de Protestantse Kerk? 

 Totaal 

fulltime 57.42% 

parttime 42.58% 

en dat is prima 34.77% 

zou graag meer uren werken 7.81% 

    

 

28. Bent u verbonden aan 1 of meerdere kerkelijke gemeenten? 

 Totaal 

aan 1 gemeente 75.00% 

aan meerdere kerkelijke gemeenten 9.13% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 15.87% 
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29. In de Kerkorde staat: De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van 
Christuswege door de gemeente bij monde van de kerkenraad. Een ambt in de kerk kan 
uitsluitend worden vervuld door hen die daartoe naar de orde van de kerk geroepen zijn, 
belijdenis van het geloof hebben afgelegd en in het ambt bevestigd zijn, onder aanroeping 
van de Geest. Drukken bovenstaande woorden op uw ambtsbeleving? (in negatieve zin) 

 Totaal 

ja, zeker 29.87% 

ja, enigszins 23.00% 

nee 39.14% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 7.99% 

    

 

30. Bent u actief in bovenplaatselijk werk? s.v.p. aanvinken wat op u van toepassing is 

 Totaal 

ja 66.99% 

nee 33.01% 

heb daar ook geen interesse in 10.53% 

sta daar mogelijk in de toekomst voor open 17.54% 

    

 

31. Hoeveel tijd maakt u hiervoor vrij? 

 Totaal 

1 tot en met 4 uur per maand 43.81% 

5 tot en met 8 uur per maand 32.38% 

9 tot en met 12 uur per maand 13.10% 

meer dan 13 uur per maand 10.71% 

 

32. Hoe ervaart u de participatie in bovenplaatselijk werk? 

 Totaal 

verrijking - belasting (gemiddeld) 3,07 

    

1 verrijking 17% 

2 23% 

3 18% 

4 12% 

5  9% 

6  5% 

7  4% 

8  3% 

9  1% 

10 belasting  1% 

0  7 % 
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33. Ervaart u voldoende ondersteuning bij uw werk als predikant vanuit ... 

    

1. de kerkenraad 

 Totaal 

ja, zeker 64.08% 

ja, enigszins 22.33% 

nee 7.12% 

n.v.t. of  maak er geen gebruik van 6.47% 

    

2. de werkgemeenschap 

 Totaal 

ja, zeker 24.59% 

ja, enigszins 44.10% 

nee 19.02% 

n.v.t. of  maak er geen gebruik van 12.30% 

    

3. de classis 

 Totaal 

ja, zeker 7.05% 

ja, enigszins 27.70% 

nee 40.66% 

n.v.t. of  maak er geen gebruik van 24.59% 

    

4. de dienstenorganisatie 

 Totaal 

ja, zeker 9.98% 

ja, enigszins 42.72% 

nee 27.66% 

n.v.t. of  maak er geen gebruik van 19.64% 

    

5. het cursusaanbod van de landelijke kerk 

 Totaal 

ja, zeker 11.76% 

ja, enigszins 46.08% 

nee 23.86% 

n.v.t. of  maak er geen gebruik van 18.30% 

    

6. modalitaire organisaties, zoals bijv. de Gereformeerde Bond, Confessionele Vereniging of 
Evangelisch Werkverband 

 Totaal 

ja, zeker 12.23% 

ja, enigszins 15.08% 

nee 22.11% 

n.v.t. of  maak er geen gebruik van 50.59% 

    

 
  



12 
 

34. Welke beschrijving past naar uw mening het beste bij de werkgemeenschap, zoals u die 
zelf ervaart? 

 Totaal 

klankbord voor ideeën (van jezelf en van anderen) 21.33% 

geestelijke verrijking en inspiratie opdoen 32.00% 

praktisch collegiaal overleg 27.33% 

bevordering van professionaliteit 4.00% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 15.33% 

    

 

35. Heeft u behoefte aan de volgende vormen van begeleiding? 

 Totaal 

supervisie 20.61% 

coaching 23.67% 

collegiale toetsing 24.80% 

vertrouwenspersoon 21.10% 

bemiddeling bij het beroepingswerk 15.14% 

loopbaanadvies 12.40% 

geen 35.75% 

    

 

36. Welke elementen met betrekking tot het werk ervaart u als lastig? 

 Totaal 

duur ambtsperiode ambtsdragers (4 jaar is te lang) 9.03% 

hoeveelheid vergaderingen (teveel) 33.78% 

stapeling functies/ ambten (kerkenraad, classis, synode) 19.06% 

relatie predikant/ kerkenraad 8.36% 

relatie predikant/ gemeente 3.01% 

terugloop van leden 38.46% 

terugloop van financiën 28.26% 

sfeer in kerkenraad 9.70% 

sfeer in gemeente 8.19% 

verdeeldheid binnen gemeente 21.07% 

ontwikkelen van visie 28.09% 

geïnspireerd blijven 24.25% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 31.61% 
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37. AMBTSDRAGERS 

    

 

38. Welke elementen in het ambtswerk inspireren u? (meer antwoorden mogelijk) 

 Totaal 

besturen 51.08% 

beleid/visie 44.33% 

vergaderen 24.87% 

geestelijk leiding geven (God en de gemeenschap dienen) 38.66% 

pastoraat 51.14% 

(praktische) hulp aan anderen 50.29% 

jeugdwerk 22.27% 

missionair werk 20.51% 

beheer 21.60% 

gebouw 6.78% 

financiën 12.27% 

fondsenwerving 2.54% 

gemeente bij het heil te bepalen 15.37% 

    

 

39. Welke elementen met betrekking tot het ambtswerk ervaart u als lastig? 

 Totaal 

duur ambtsperiode (4 jaar is te lang) 6.80% 

hoeveelheid vergaderingen (te veel) 21.79% 

stapeling functies/ ambten (kerkenraad, classis, synode) 32.48% 

relatie predikant/ kerkenraad 8.18% 

relatie predikant/ gemeente 9.17% 

terugloop van leden 48.40% 

terugloop van financiën 31.53% 

sfeer in kerkenraad 9.53% 

sfeer in gemeente 9.29% 

verdeeldheid binnen gemeente 26.97% 

ontwikkelen van visie 31.32% 

geïnspireerd blijven 32.09% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 14.02% 

    

 

40. Hoeveel uur per maand besteedt u gemiddeld aan uw ambtswerk? 

 Totaal 

1 tot en met 4 uur per maand 4.47% 

5 tot en met 8 uur per maand 20.18% 

9 tot en met 12 uur per maand 28.80% 

meer dan 13 uur per maand 46.55% 
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41. Verwacht u in de toekomst meer, hetzelfde of minder tijd te besteden aan uw 
ambtswerk? 

 Totaal 

meer 19.27% 

hetzelfde 66.29% 

minder 14.44% 

    

 

42. Bent u op dit moment lid van de algemene kerkenraad, classis en/of synode? 

 Totaal 

ja 56.74% 

algemene kerkenraad 52.27% 

classis 8.55% 

synode 0.81% 

nee 43.26% 

heb daar ook geen interesse in 26.31% 

sta daar mogelijk in de toekomst wel voor open 16.95% 

  

 

43. Heeft dit lidmaatschap (deze lidmaatschappen) voor u toegevoegde waarde en zo ja hoe 
specifiek? 

 Totaal 

ja, heeft toegevoegde waarde 85.50% 

ontmoeting netwerk 56.74% 

besturen/ beleid bepalen 62.65% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 14.40% 

nee, heeft geen toegevoegde waarde 14.50% 

  

 

44. Ervaart u voldoende ondersteuning in uw werk als ambtsdrager vanuit ... 

  

1. de andere kerkenraadsleden 

 Totaal 

ja, zeker 63.29% 

ja, enigszins 29.69% 

nee 5.05% 

maak ik geen gebruik van 1.97% 

  

2. de classis 

 Totaal 

ja, zeker 5.36% 

ja, enigszins 17.50% 

nee 27.00% 

maak ik geen gebruik van 50.14% 

3. de dienstenorganisatie 

 Totaal 

ja, zeker 12.28% 

ja, enigszins 36.95% 

nee 14.56% 

maak ik geen gebruik van 36.21% 
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4. het cursusaanbod van de landelijke kerk 

 Totaal 

ja, zeker 9.54% 

ja, enigszins 28.47% 

nee 11.67% 

maak ik geen gebruik van 50.31% 

    

5. modalitaire organisaties, zoals bijv de Gereformeerde Bond, Confessionele Vereniging of 
Evangelisch Werkverband 

 Totaal 

ja, zeker 7.76% 

ja, enigszins 12.32% 

nee 15.40% 

maak ik geen gebruik van 64.52% 

    

 

45. In de Kerkorde staat: De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van 
Christuswege door de gemeente bij monde van de kerkenraad. Drukken bovenstaande 
woorden op uw ambtsbeleving? (in negatieve zin) 

 Totaal 

ja, zeker 16.70% 

ja, enigszins 23.70% 

nee 53.62% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 5.98% 

    

 

46. Hoe gemakkelijk is het om nieuwe ambtsdragers te vinden in uw gemeente? 

 Totaal 

heel gemakkelijk - heel moeilijk (gemiddeld) 7,29 

    

1 heel gemakkelijk   1% 

2   3% 

3   4% 

4    5% 

5    3% 

6  12% 

7  18% 

8  21% 

9  19% 

10 heel moeilijk  14% 

 0    0% 
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47. En hoe is dat als het om vrijwilligers gaat? Hoe gemakkelijk is het om nieuwe vrijwilligers 
te vinden in uw gemeente? 

 Totaal 

heel gemakkelijk - heel moeilijk (gemiddeld) 5,39 

    

1 heel gemakkelijk  3% 

2  7% 

3 12% 

4 18% 

5  6% 

6  21% 

7  16% 

8  10% 

9   5% 

10 heel moeilijk   3% 

0   1% 

 

48. Bij het nadenken over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland zijn door 
diverse mensen over verschillende onderwerpen allerlei ideeën geopperd. Wilt u aangeven 
in hoeverre u deze ideeën (on)wenselijk vindt? Er zijn een paar onderwerpen: O inwijding en 
lidmaatschap O in de gemeente O predikantschap O bovenplaatselijke organisatie O 
landelijke kerk 

    

 

49. INWIJDING EN LIDMAATSCHAP 

 Totaal 

onacceptabel 3.44% 

onwenselijk 10.35% 

neutraal 21.29% 

wenselijk 39.89% 

zeer wenselijk 21.36% 

weet het niet 3.68% 

    

1. naast belijdenis en doop alternatieve vormen van betrokkenheid aanbieden (bijv. bijwoner, 
vriend en/of gastlid) 

 Totaal 

onacceptabel 3.44% 

onwenselijk 10.35% 

neutraal 21.29% 

wenselijk 39.89% 

zeer wenselijk 21.36% 

weet het niet 3.68% 

2. mogelijkheid om alleen lid te worden van de plaatselijke gemeente zonder lid te worden 
van de Protestantse Kerk in Nederland 

 Totaal 

onacceptabel 6.36% 

onwenselijk 28.72% 

neutraal 25.39% 

wenselijk 23.22% 

zeer wenselijk 11.07% 

weet het niet 5.24% 
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3. mogelijkheid om alleen lid te worden van de Protestantse Kerk in Nederland zonder lid te 
worden van de plaatselijke gemeente 

 Totaal 

onacceptabel 10.01% 

onwenselijk 35.57% 

neutraal 26.12% 

wenselijk 15.95% 

zeer wenselijk 5.97% 

weet het niet 6.37% 

 

50. IN DE GEMEENTE 

1. meer aandacht voor missionair werk 

 Totaal 

onacceptabel 0.60% 

onwenselijk 5.74% 

neutraal 36.80% 

wenselijk 39.16% 

zeer wenselijk 15.16% 

weet het niet 2.54% 

2. meer aandacht voor jeugdwerk 

 Totaal 

onacceptabel 0.24% 

onwenselijk 1.25% 

neutraal 21.95% 

wenselijk 45.37% 

zeer wenselijk 29.78% 

weet het niet 1.41% 

3. meer aandacht voor diaconaal werk 

 Totaal 

onacceptabel 0.14% 

onwenselijk 1.31% 

neutraal 33.55% 

wenselijk 48.17% 

zeer wenselijk 15.09% 

weet het niet 1.73% 

4. bij financiële nood liever predikantsplaats dan kerkgebouw behouden 

 Totaal 

onacceptabel 2.17% 

onwenselijk 10.00% 

neutraal 19.54% 

wenselijk 38.14% 

zeer wenselijk 24.61% 

weet het niet 5.55% 

5. beter klein, kwetsbaar en zelfstandig dan fuseren met een andere gemeente 

 Totaal 

onacceptabel 5.03% 

onwenselijk 31.47% 

neutraal 26.48% 

wenselijk 20.88% 

zeer wenselijk 10.30% 

weet het niet 5.83% 



18 
 

 

51. HET PREDIKANTSCHAP 

 Totaal 

onacceptabel 5.26% 

onwenselijk 23.39% 

neutraal 27.88% 

wenselijk 24.79% 

zeer wenselijk 7.59% 

weet het niet 11.09% 

    

1. centraal werkgeverschap voor predikanten (met landelijke dienstenorganisatie als 
werkgever) 

 Totaal 

onacceptabel 5.26% 

onwenselijk 23.39% 

neutraal 27.88% 

wenselijk 24.79% 

zeer wenselijk 7.59% 

weet het niet 11.09% 

2. combineren van het ambt van predikant met een andere baan (zogenaamd tent making 
ministry) 

 Totaal 

onacceptabel 3.76% 

onwenselijk 25.76% 

neutraal 34.96% 

wenselijk 24.68% 

zeer wenselijk 5.15% 

weet het niet 5.68% 

    

3. verplichte mobiliteit predikanten: predikanten mogen een maximaal aantal jaren in 1 
gemeente staan 

 Totaal 

onacceptabel 6.78% 

onwenselijk 27.37% 

neutraal 21.79% 

wenselijk 28.31% 

zeer wenselijk 12.67% 

weet het niet 3.08% 

     

4. opleiding en profiel predikanten meer aanpassen aan huidige behoeften van gemeenten 

 Totaal 

onacceptabel 1.24% 

onwenselijk 5.82% 

neutraal 21.07% 

wenselijk 46.32% 

zeer wenselijk 20.45% 

weet het niet 5.10% 
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5. het stimuleren van een brede maatschappelijke ervaring van predikanten 

 Totaal 

onacceptabel 0.44% 

onwenselijk 2.66% 

neutraal 19.49% 

wenselijk 52.41% 

zeer wenselijk 22.06% 

weet het niet 2.94% 

    

6. eerst andere studie en/of ander werk voor predikanten 

 Totaal 

onacceptabel 1.99% 

onwenselijk 17.24% 

neutraal 50.97% 

wenselijk 16.35% 

zeer wenselijk 5.00% 

weet het niet 8.45% 

    

 

52. DE BOVENPLAATSELIJKE ORGANISATIE 

    

1. bovenplaatselijke bestuurlijke functies van de Protestantse Kerk (bijv. classis/synode) 
openstellen voor niet-ambtsdragers 

 Totaal 

onacceptabel 5.46% 

onwenselijk 22.30% 

neutraal 25.56% 

wenselijk 29.14% 

zeer wenselijk 6.91% 

weet het niet 10.62% 

    

2. opheffen van de classicale vergadering als bestuurlijke tussenlaag tussen de gemeente 
en de landelijke kerk 

 Totaal 

onacceptabel 3.50% 

onwenselijk 23.85% 

neutraal 28.98% 

wenselijk 18.47% 

zeer wenselijk 9.16% 

weet het niet 16.04% 
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3. vermindering van het huidige aantal classes van 75 door samenvoeging tot bijvoorbeeld 
maximaal 10 (inter-)provinciale classes 

 Totaal 

onacceptabel 2.13% 

onwenselijk 12.25% 

neutraal 25.95% 

wenselijk 30.66% 

zeer wenselijk 11.69% 

weet het niet 17.32% 

    

 

53. DE LANDELIJKE KERK 

 Totaal 

onacceptabel 3.35% 

onwenselijk 15.58% 

neutraal 26.69% 

wenselijk 34.74% 

zeer wenselijk 7.11% 

weet het niet 12.53% 

    

1. landelijke stichting voor beheer af te stoten kerkgebouwen 

 Totaal 

onacceptabel 3.35% 

onwenselijk 15.58% 

neutraal 26.69% 

wenselijk 34.74% 

zeer wenselijk 7.11% 

weet het niet 12.53% 

    

2. Scriba generale synode positioneren als landelijk boegbeeld Protestantse Kerk 

 Totaal 

onacceptabel 4.95% 

onwenselijk 17.11% 

neutraal 35.79% 

wenselijk 23.31% 

zeer wenselijk 5.21% 

weet het niet 13.64% 

    

3. landelijke ledenwerfcampagnes organiseren 

 Totaal 

onacceptabel 2.70% 

onwenselijk 19.94% 

neutraal 30.32% 

wenselijk 33.29% 

zeer wenselijk 7.63% 

weet het niet 6.12% 
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4. duidelijke stellingname van landelijke kerk in gevoelige maatschappelijke/politieke 
discussies 

 Totaal 

onacceptabel 2.51% 

onwenselijk 10.55% 

neutraal 17.32% 

wenselijk 41.52% 

zeer wenselijk 24.27% 

weet het niet 3.82% 

    

 

54. Problemen of conflicten in de gemeente - als de eigen kerkenraad er niet uit komt - liefst 
laten aanpakken door.... 
U kunt de opties die voor u acceptabel zijn aanklikken en naar het onderste blok slepen (in 
volgorde van aansprekendheid met bovenaan de meest aansprekende optie en onderaan 
de minst aansprekende optie). 

 Totaal 

de huidige regionale colleges van opzicht en visitatie 
(gemiddeld) 

1.76 

1 (eerst genoemd)  54% 

2 19% 

3 23% 

    

een snelle ingreep van een door de generale synode 
benoemde commissie (gemiddeld) 

2.07 

1 (eerst genoemd)  29% 

2  40% 

3  27% 

  
 
 

  

een snelle ingreep van een door de generale synode 
benoemde persoon (gemiddeld) 

 2.26 

1 (eerst genoemd)  22% 

2  37% 

3  33% 

 

55. BOVENPLAATSELIJK 

    

 

56. Uw gemeente maakt onderdeel uit van een classis. In de classis overleggen gemeenten 
uit uw regio. Er zijn 75 classes. Vanuit iedere classis wordt iemand afgevaardigd naar de 
generale synode. De synode is het hoogste orgaan binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Daar worden de beslissingen genomen over de koers van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Bent u van deze structuur op de hoogte? 

 Totaal 

ja 73.95% 

ik ben hiervan op de hoogte 41.25% 

ik ben hier enigszins van op de hoogte 32.67% 

nee 26.05% 
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57. Hoe waardeert u de huidige structuur? 

 Totaal 

positief 34.43% 

neutraal 40.03% 

negatief 21.90% 

weet het niet 3.64% 

    

 

58. Zou de Protestantse Kerk in Nederland meer centraal of meer decentraal georganiseerd 
moeten worden of zoals het nu is? 

 Totaal 

meer centraal 21.21% 

zoals het nu is 2.72% 

meer decentraal 71.98% 

weet het niet 4.09% 

    

 

59. Welke rollen van de Protestantse Kerk in Nederland in de maatschappij vindt u 
belangrijk? 

    

1. zichtbaarheid van de kerk in de media 

 Totaal 

Zeer belangrijk 24.20% 

Belangrijk 57.40% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 12.71% 

Onbelangrijk 3.22% 

Zeer onbelangrijk 1.66% 

Geen mening/weet niet 0.80% 

 
  

  

2. landelijke stem christelijke waarden en normen 

 Totaal 

Zeer belangrijk 28.99% 

Belangrijk 52.39% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 11.82% 

Onbelangrijk 3.25% 

Zeer onbelangrijk 2.12% 

Geen mening/weet niet 1.43% 

    

3. landelijke stem protestantisme 

 Totaal 

Zeer belangrijk 14.33% 

Belangrijk 43.64% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 28.03% 

Onbelangrijk 8.82% 

Zeer onbelangrijk 2.87% 

Geen mening/weet niet 2.32% 
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4. het regelen van media-aandacht voor het diaconale werk (vluchtelingen, armoede etc.) 

 Totaal 

Zeer belangrijk 23.85% 

Belangrijk 56.27% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 14.02% 

Onbelangrijk 2.85% 

Zeer onbelangrijk 1.79% 

Geen mening/weet niet 1.22% 

    

5. landelijke ledenwerfcampagne 

 Totaal 

Zeer belangrijk 7.49% 

Belangrijk 32.30% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 34.50% 

Onbelangrijk 16.24% 

Zeer onbelangrijk 5.84% 

Geen mening/weet niet 3.63% 

    

6. mengen in maatschappelijke debatten 

 Totaal 

Zeer belangrijk 14.37% 

Belangrijk 49.42% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 23.31% 

Onbelangrijk 7.59% 

Zeer onbelangrijk 3.23% 

Geen mening/weet niet 2.08% 

7. aanbieder rituelen bij landelijke gebeurtenissen (bijv. ramp MH17) 

 Totaal 

Zeer belangrijk 18.36% 

Belangrijk 49.56% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 20.33% 

Onbelangrijk 6.08% 

Zeer onbelangrijk 2.91% 

Geen mening/weet niet 2.77% 

    

8. uitnodigende campagne  rond belangrijke feestdagen zoals Kerst en Pasen 

 Totaal 

Zeer belangrijk 19.67% 

Belangrijk 50.79% 

Niet belangrijk, ook niet onbelangrijk 18.75% 

Onbelangrijk 6.14% 

Zeer onbelangrijk 3.09% 

Geen mening/weet niet 1.56% 
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60. Wilt u de huidige rollen van de Protestantse Kerk in Nederland waarderen? Alleen de 
rollen die u belangrijk vindt, worden hier getoond 

    

1. zichtbaarheid van de kerk in de media 

 Totaal 

Uitstekend 1.61% 

Zeer goed 3.16% 

Goed 25.41% 

Matig 58.67% 

Slecht 9.52% 

weet het niet 1.63% 

   

2. landelijke stem christelijke waarden en normen 

 Totaal 

Uitstekend 1.68% 

Zeer goed 3.33% 

Goed 18.68% 

Matig 58.50% 

Slecht 14.67% 

weet het niet 3.14% 

    

3. landelijke stem protestantisme 

 Totaal 

Uitstekend 1.51% 

Zeer goed 2.95% 

Goed 19.20% 

Matig 56.60% 

Slecht 15.36% 

weet het niet 4.37% 

    

4. het regelen van media-aandacht voor het diaconale werk (vluchtelingen, armoede etc.) 

 Totaal 

Uitstekend 1.56% 

Zeer goed 4.95% 

Goed 35.00% 

Matig 46.76% 

Slecht 7.67% 

weet het niet 4.05% 

    

5. landelijke aandacht voor ledenwerfactiviteiten 

 Totaal 

Uitstekend 1.36% 

Zeer goed 2.81% 

Goed 14.79% 

Matig 51.71% 

Slecht 23.60% 

weet het niet 5.73% 
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6. mengen in maatschappelijke debatten 

 Totaal 

Uitstekend 1.17% 

Zeer goed 2.64% 

Goed 13.83% 

Matig 57.88% 

Slecht 20.51% 

weet het niet 3.96% 

    

7. aanbieder rituelen bij landelijke gebeurtenissen (bijv. ramp MH17) 

 Totaal 

Uitstekend 2.64% 

Zeer goed 8.96% 

Goed 41.94% 

Matig 30.00% 

Slecht 7.01% 

weet het niet 9.46% 

    

8. uitnodigende campagne rond belangrijke feestdagen zoals Kerst 

 Totaal 

Uitstekend 2.42% 

Zeer goed 7.23% 

Goed 39.59% 

Matig 39.61% 

Slecht 7.15% 

weet het niet 4.00% 

    

 

61. Hoe waardeert u de volgende activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland? 

    

1. deelname aan The Passion 

 Totaal 

Uitstekend 12.25% 

Zeer goed 17.82% 

Goed 33.73% 

Matig 16.32% 

Slecht 12.17% 

weet het niet 7.71% 

    

2. kerstcommercial op televisie 

 Totaal 

Uitstekend 4.48% 

Zeer goed 9.78% 

Goed 29.99% 

Matig 25.29% 

Slecht 16.07% 

weet het niet 14.38% 
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3. veertigdagentijdsapp 

 Totaal 

Uitstekend 4.27% 

Zeer goed 11.38% 

Goed 32.68% 

Matig 13.91% 

Slecht 4.94% 

weet het niet 32.82% 

    

4. adventsapp 

 Totaal 

Uitstekend 3.85% 

Zeer goed 9.92% 

Goed 30.39% 

Matig 13.48% 

Slecht 4.59% 

weet het niet 37.78% 

    

5. internetkerk MijnKerk.nl 

 Totaal 

Uitstekend 4.26% 

Zeer goed 9.38% 

Goed 30.11% 

Matig 12.74% 

Slecht 4.71% 

weet het niet 38.80% 

6. aanklacht tegen de Nederlandse staat met betrekking tot voorzieningen voor illegale 
vluchtelingen (bad, bed en brood) 

 Totaal 

Uitstekend 10.69% 

Zeer goed 17.98% 

Goed 34.78% 

Matig 15.55% 

Slecht 7.46% 

weet het niet 13.54% 

    

7. sirkelslag (JOP) 

 Totaal 

Uitstekend 3.45% 

Zeer goed 7.74% 

Goed 19.51% 

Matig 7.29% 

Slecht 2.68% 

weet het niet 59.33% 
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62. (PERSOONLIJK) GELOOF 

    

 

63. Bij welke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland bent u betrokken? 

 Totaal 

een protestantse gemeente 59.83% 

een hervormde gemeente 24.94% 

een gereformeerde kerk 9.92% 

een evangelisch-lutherse gemeente 1.04% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 4.27% 

    

 

64. Bent u? 

 Totaal 

dooplid 23.49% 

belijdend lid 87.44% 

geen van beide 3.45% 

    

 

65. Met welke stroming(en) in de Protestantse Kerk voelt u zich het meest verwant? (meer 
antwoorden mogelijk) 

 Totaal 

confessioneel 13.40% 

evangelisch 13.82% 

gereformeerd 20.59% 

gereformeerde bond 14.51% 

hervormd 24.37% 

luthers 3.37% 

midden-orthodox 9.64% 

oecumenisch 25.86% 

protestants 42.46% 

vrijzinnig 16.49% 

charismatisch 4.46% 

geen antwoord 1.89% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 3.72% 

    

 

66. Hoe vaak bezoekt u een kerkdienst (gemiddeld)? 

 Totaal 

bijna nooit (1 keer per jaar of minder) 5.63% 

2 tot 5 keer per jaar 5.34% 

6 tot 11 keer per jaar 4.45% 

1 keer per maand 6.11% 

2 tot 3 keer per maand 25.22% 

1 keer per week 37.64% 

vaker dan 1 keer per week 15.61% 

    

 
  



28 
 

67. Wat zouden voor u redenen zijn om vaker naar de kerk te gaan? 

 Totaal 

andere predikant 10.10% 

ander tijdstip 7.33% 

vernieuwende vorm van kerkdienst 37.13% 

meer leeftijdsgenoten in de kerk 8.79% 

anders, te weten ...   [ Open antwoorden ] 47.39% 

ben niet in de gelegenheid om vaker te gaan door 
omstandigheden 

17.59% 

    

 

68. Hoe zou u de manier waarop u bezig bent met uw geloof omschrijven? 

 Totaal 

zeer inactief 8.79% 

meer inactief dan actief 25.35% 

meer actief dan inactief 43.22% 

zeer actief 22.01% 

weet het niet 0.64% 

    

1. binnen de kerk 

 Totaal 

zeer inactief 8.79% 

meer inactief dan actief 25.35% 

meer actief dan inactief 43.22% 

zeer actief 22.01% 

weet het niet 0.64% 

2. buiten de kerk 

 Totaal 

zeer inactief 4.99% 

meer inactief dan actief 32.01% 

meer actief dan inactief 44.52% 

zeer actief 17.39% 

weet het niet 1.10% 

    

 

69. Hoe zou u de manier waarop uw eventuele kinderen bezig zijn met het geloof 
omschrijven? 

 Totaal 

niet gelovig 9.65% 

zeer inactief 13.80% 

meer inactief dan actief 25.93% 

meer actief dan inactief 21.04% 

zeer actief 9.35% 

n.v.t. heb geen kinderen 20.23% 
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70. Praat u  weleens met anderen over uw geloof? 

 Totaal 

ja, binnen de gemeente/ kerk 77.03% 

ja, buiten de gemeente/kerk 76.30% 

nee 4.71% 

    

 

71. ALGEMEEN 

    

 

72. Bent u? 

 Totaal 

een man 58.03% 

een vrouw 41.97% 

    

 

73. Wanneer bent u geboren? 

 Totaal 

voor 1941 14.37% 

1941-1955 40.94% 

1956-1970 27.01% 

1971-1985 11.52% 

na 1985 6.16% 

    

 

74. Wat is uw hoogst genoten voltooide opleiding? 

 Totaal 

hbo/wo/mba/postdoc 59.53% 

havo/vwo/hbs 11.22% 

mbo 17.13% 

lbo/vmbo/mavo/mulo 10.09% 

anderszins 2.02% 

    

 

75. Woont u voor uw gevoel op het platteland of in een stedelijk gebied? 

 Totaal 

platteland 49.19% 

groot dorp bij een stad 15.25% 

klein dorp bij een stad 16.84% 

groot dorp afgelegen 8.54% 

klein dorp afgelegen 8.55% 

stedelijk gebied 50.81% 
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76. In welke provincie bent u woonachtig? 

 Totaal 

Zuid-Holland 23.40% 

Gelderland 16.98% 

Overijssel 8.62% 

Flevoland 1.91% 

Friesland 8.45% 

Drenthe 4.26% 

Noord-Holland 9.89% 

Noord-Brabant 5.21% 

Limburg 0.89% 

Zeeland 3.63% 

Groningen 4.49% 

Utrecht 12.06% 

anders 0.21% 
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Vragenlijst  
 
1 Voelt u zich op enigerlei wijze betrokken bij een gemeente 

van de Protestantse Kerk in Nederland? 
 

 

: 1 
 
    
 

 ja 

 nee 
  bedankt voor uw belangstelling, maar dit onderzoek is voor u niet interessant 
 
2 Vervult u in uw gemeente één of meer functies, ambten of 

taken en zo ja welke? (eventueel belangrijkste kiezen) 
 

 

: 1 
 
    
 

 ja, te weten: 
  predikant 
  kerkelijk werker 
  voorzitter kerkenraad 
  scriba kerkenraad 
  diaken 
  kerkrentmeester 
  ouderling 
  koster 
  organist/ muzikant 
  andere (vrijwillige) functie/taak 

 nee, geen functie, ambt en/of taak 
 
3 Hebt u in het verleden wel een functie, ambt of taak in een 

kerkelijke gemeente vervuld? 
 

 

: 1 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 2 (nee, geen functie, ambt en/of taak) 

 

 ja, waarom nu niet meer? (belangrijkste reden) 
  mijn ambtstermijn is voorbij 
  ik heb er geen tijd meer voor 
  ik ben daarin teleurgesteld 
  wil er geen tijd meer voor vrijmaken 
  het is beter als anderen het nu doen 
  anders, te weten 

 
 nee 
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4 Zou u in de nabije toekomst (weer) een functie, ambt of 
taak in de kerkelijke gemeente willen vervullen? 
 

 

: 1 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 2 (nee, geen functie, ambt en/of taak) 

 

 ja, zeker 
  incidenteel 
  structureel 

 ja, waarschijnlijk 

 nee 
 
5 Hoeveel uur per maand besteedt u gemiddeld aan uw 

(vrijwillige) functie of taak in de kerk? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 999 (andere (vrijwillige) functie/taak) 
- of vraag 2 is beantwoord met 8 (koster) 
- of vraag 2 is beantwoord met 9 (organist/ muzikant) 

 

 1 tot en met 4 uur per maand 

 5 tot en met 8 uur per maand 

 9 tot en met 12 uur per maand 

 meer dan 13 uur per maand 
 
6 Verwacht u in de toekomst meer, hetzelfde of minder uur 

te besteden aan uw (vrijwillige) functie of taak in de kerk? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 999 (andere (vrijwillige) functie/taak) 
- of vraag 2 is beantwoord met 8 (koster) 
- of vraag 2 is beantwoord met 9 (organist/ muzikant) 

 

 meer 

 hetzelfde 

 minder 
 
7 GEMEENTE-ZIJN EN GEMEENTELEVEN 
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8 Waardoor wordt u in uw plaatselijke kerkelijke gemeente 
geïnspireerd? (meer antwoorden mogelijk) 
 

 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is niet beantwoord met 1 (predikant) 

 

 deelnemen aan kerkdiensten en vieringen, vooral door de muziek 

 deelnemen aan kerkdiensten en vieringen, vooral door de preek 

 ontmoeting met God 

 saamhorigheid; ontmoeting met anderen 

 deelnemen aan activiteiten van de gemeente, zoals bijv. gesprekskringen 

 samen praktische hulp bieden aan mensen die hulp nodig hebben 

 zelf praktische hulp mogen ontvangen in eventuele moeilijke tijden 

 antwoorden op geloofs- en/of zingevingsvragen 

 anders, te weten ... 

 
 er is weinig wat me echt inspireert in mijn plaatselijke kerkelijke gemeente Ex 

 
9 Welke van onderstaande stellingen is het meest op u van 

toepassing? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 8 is beantwoord met 10 (er is weinig wat me echt inspireert in mijn plaatselijke 
kerkelijke gemeente) 

 

 ik zou wel graag inspiratie in mijn kerk willen vinden 

 ik heb geen kerk nodig om te geloven 

 geen van beide 
 
10 Waar moet een predikant volgens u vooral goed in zijn? 

(max. 3 keuzes mogelijk) 
 

 

: 3 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is niet beantwoord met 1 (predikant) 

 

 voorgaan in kerkdiensten en vieringen 

 preken 

 pastoraat 

 missionair werk: contact zoeken met mensen van buiten de gemeente 

 diaconaal werk 

 geestelijke toerusting, zoals het leiden van gesprekskringen 

 oecumenische contacten aangaan met andere kerkgemeenschappen in de omgeving 

 besturen en leidinggeven (bijv. in de kerkenraad) 

 jeugdwerk (kinderen en jongeren bij de gemeente betrekken en houden) 
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 toezicht op gemeenteleden 
 
11 Hoe ervaart u de uitvoering van deze predikant rollen in 

uw gemeente? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is niet beantwoord met 1 (predikant) 

 

 positief neutraal negatief n.v.t.  

voorgaan in 
kerkdiensten en 
vieringen 

    

 

vraag 10 is beantwoord met 1 (voorgaan in kerkdiensten en vieringen) 

preken      

vraag 10 is beantwoord met 2 (preken) 

pastoraat      

vraag 10 is beantwoord met 3 (pastoraat) 

missionair werk      

vraag 10 is beantwoord met 4 (missionair werk: contact zoeken met mensen van buiten de 
gemeente) 

diaconaal werk      

vraag 10 is beantwoord met 5 (diaconaal werk) 

geestelijke 
toerusting     

 

vraag 10 is beantwoord met 6 (geestelijke toerusting, zoals het leiden van gesprekskringen) 

oecumenische 
contacten     

 

vraag 10 is beantwoord met 7 (oecumenische contacten aangaan met andere 
kerkgemeenschappen in de omgeving) 

besturen en 
leidinggeven     

 

vraag 10 is beantwoord met 8 (besturen en leidinggeven (bijv. in de kerkenraad)) 

jeugdwerk      

vraag 10 is beantwoord met 9 (jeugdwerk (kinderen en jongeren bij de gemeente betrekken 
en houden)) 

toezicht op 
gemeenteleden     

 

vraag 10 is beantwoord met 10 (toezicht op gemeenteleden) 
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12 Hoe belangrijk is het kerkgebouw waarin uw gemeente 
van oudsher is gehuisvest voor u? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 2 (nee, geen functie, ambt en/of taak) 

 

 zeer belangrijk 

 belangrijk 

 tamelijk belangrijk [>> Vraag 15.] 

 niet belangrijk, niet onbelangrijk [>> Vraag 15.] 

 tamelijk onbelangrijk [>> Vraag 15.] 

 onbelangrijk 

 zeer onbelangrijk 

 n.v.t. we hebben inmiddels het kerkgebouw inmiddels verlaten [>> Vraag 15.] 
 
13 Waarom is het kerkgebouw belangrijk voor u? (meer 

antwoorden mogelijk) 
 

 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 12 is beantwoord met 1 (zeer belangrijk) 
- of vraag 12 is beantwoord met 2 (belangrijk) 

 

 het (monumentale) karakter van het gebouw heeft voor mij meerwaarde 

 door mijn persoonlijke ervaringen met het kerkgebouw door de jaren heen 

 het ziet er uit en voelt ook als een echte kerk 

 mijn gemeente en het kerkgebouw horen bij elkaar 

 anders, te weten ... 

 
 
14 Waarom is het kerkgebouw minder belangrijk voor u? 

(meer antwoorden mogelijk) 
 

 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 12 is beantwoord met 6 (onbelangrijk) 
- of vraag 12 is beantwoord met 7 (zeer onbelangrijk) 

 

 niet het gebouw, maar de gemeenschap van mensen maken het tot huis van God 

 andere gebouwen kunnen ook mooi zijn/ als thuis voelen 

 het is een onpraktisch gebouw 

 anders, te weten ... 
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15 Hoe lang bent u betrokken bij uw huidige kerkelijke 
gemeente? 
 

 

   
 

 korter dan 1 jaar 

 tussen 1 en 5 jaar 

 tussen 5 en 10 jaar 

 langer dan 10 jaar 
 
16 Heeft u behoefte aan verandering in uw kerkelijke 

gemeente? 
 

 

   
 

 ja 

 nee 

 weet het niet 
 
17 Waar heeft de gewenste verandering vooral betrekking 

op? 
 

 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 16 is beantwoord met 1 (ja) 

 

 invulling van erediensten 
  inhoud, te weten ... 

 
  vorm, te weten ... 

 
 aanbod van activiteiten 

 missionair werk (uitnodigende gemeente zijn voor nieuwe mensen) 

 diaconaal werk/ diaconale presentie 

 pastoraal werk 

 onderlinge liefde en saamhorigheid 

 inrichting/ verdeling werkzaamheden binnen gemeente 

 anders, te weten ... 

 
 
18 Kunt u aangeven waarom niet? 

 
 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 16 is beantwoord met 2 (nee) 

 

 alles moet zoveel mogelijk bij het oude blijven 

 onze gemeente heeft de laatste jaren al best veel veranderingen ondergaan 
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 het meeste gaat goed in onze gemeente 

 iedere verandering is nog geen verbetering 

 ik heb er niet goed zicht op 

 anders, te weten ... 

 
 
19 Wordt uw behoefte aan verandering in uw gemeente 

gedeeld? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 16 is beantwoord met 1 (ja) 

 

 ja 

 nee 

 weet het niet 
 
20 Is er voldoende ruimte in uw gemeente voor verandering? 

 
 

   
 

 ja, zeker ja, enigszins nee weet het 
niet 

 

vanuit kerkenraad      

vanuit predikant      

vraag 2 is niet beantwoord met 1 (predikant) 

vanuit 
gemeenteleden     

 

 
21 Wat denkt u dat in uw gemeente het meest gevoelig ligt 

op het gebied van verandering? 
 

 

: 0 
 
    
 

 liturgie; opzet van de kerkdiensten (welk liedboek, welke bijbelvertaling, andere 
rituelen) 

 het protestants zijn (men heeft toch voorkeur voor hervormd, gereformeerd of luthers) 

 nieuwe vormen van kerk zijn, bijvoorbeeld een popmuziek-kerkdienst 

 anders, te weten ... 

 
 weet het niet zo Ex 

 er zijn geen specifieke gevoeligheden Ex 
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22 Kunt u aangeven of het ledental van uw (huidige) 
gemeente de afgelopen 5 jaar is veranderd? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 15 is beantwoord met 3 (tussen 5 en 10 jaar) 
- of vraag 15 is beantwoord met 4 (langer dan 10 jaar) 

 

 het ledenaantal groeit (aanwas nieuwe leden) 

 het ledenaantal blijft gelijk 

 het ledenaantal daalt 

 weet het niet 
 
23 De kerk werkt plaatselijk, regionaal/classicaal en landelijk, 

zowel inhoudelijk als ook rondom beheersmatige zaken. 
Wat we hier zouden willen weten is welke van de 
genoemde opties tot de kern van het plaatselijke werk 
horen en welke niet. Eerst volgt een vraag over de 
inhoudelijke vragen, daarna een vraag over beheersmatige 
zaken. 
 

 

   
 

  
 
24 Wat hoort volgens u tot de kern van kerk-zijn als het gaat 

om de inhoudelijke zaken die in de eigen kerkelijke 
gemeente moeten gebeuren? (wilt u een vinkje zetten bij 
alle aspecten die u daarbij vindt horen) 
 

 

: 0 
 
    
 

 kerkdiensten 
  samenkomen/ vieren 
  dopen 
  avondmaal vieren/ brood breken 

 pastoraat (omzien naar elkaar) 

 diaconaat (praktische hulp bieden aan diegenen die dat nodig hebben) 

 jeugdwerk 

 geestelijke vorming gemeenteleden 
  het opdoen van Bijbelkennis 
  leren voeren van geloofsgesprek 
  leren van en met elkaar over hoe je christelijk leeft 
  anderen het evangelie vertellen 
  discipelschap (hoe zijn mensen in hun eigen leven volgeling van Jezus) 
  meebouwen aan Zijn Koninkrijk 

 oecumenische activiteiten 
  verbinden van christenen dichtbij en wereldwijd 
  onderdeel zijn van wereldwijde kerk 
  verbondenheid met gemeenschap van christenen 

 saamhorigheid (gehoord/gezien/gekend worden zoals je bent) 

 weet het niet 
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25 En als het om de beheersmatige zaken gaat, welke zaken 

behoren dan tot de kern van kerk- zijn,  die in de eigen 
kerkelijke gemeente moeten gebeuren? (wilt u een vinkje 
zetten bij alle aspecten die u daarbij vindt horen) 
 

 

: 0 
 
    
 

 leiding geven/ besturen van de gemeente 

 administratie/begroting 

 beheer 
  van gebouwen 
  van andere bezittingen 

 geld inzamelen (actie Kerkbalans/ collecten) 

 zorgdragen voor de vereisten van de ANBI-regels 

 administratie en uitbetaling van traktementen e.d. 
  de traktementen en vergoedingen aan de predikanten 
  salarissen aan kerkelijk (mede-)werkers 

 afvaardiging naar/ vertegenwoordigd zijn in de classis/ en of synode 

 handhaven van de Kerkorde 

 toezicht (opzicht over belijdenis en wandel van leden, conform Kerkorde) 

 optreden bij conflicten 
  in eigen gemeente 
  in de regio/ buurgemeenten 

 weet het niet 
 
26 DE PREDIKANT 

 
 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 

  
 
27 Wat is de omvang van uw dienstverband als predikant 

binnen de Protestantse Kerk? 
 

 

: 1 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 

 fulltime 

 parttime 
  en dat is prima 
  zou graag meer uren werken 
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28 Bent u verbonden aan 1 of meerdere kerkelijke 
gemeenten? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 

 aan 1 gemeente 

 aan meerdere kerkelijke gemeenten 

 anders, te weten ... 

 
 
29 In de Kerkorde staat: De roeping tot het ambt in de 

gemeente geschiedt van Christuswege door de gemeente 
bij monde van de kerkenraad. Een ambt in de kerk kan 
uitsluitend worden vervuld door hen die daartoe naar de 
orde van de kerk geroepen zijn, belijdenis van het geloof 
hebben afgelegd en in het ambt bevestigd zijn, onder 
aanroeping van de Geest. Drukken bovenstaande 
woorden op uw ambtsbeleving? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 

 ja, zeker 

 ja, enigszins 

 nee 

 anders, te weten ... 

 
 
30 Bent u actief in bovenplaatselijk werk? s.v.p. aanvinken 

wat op u van toepassing is 
 

 

: 1 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 

 ja 

 nee 
  heb daar ook geen interesse in 
  sta daar mogelijk in de toekomst voor open 
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31 Hoeveel tijd maakt u hiervoor vrij? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 30 is beantwoord met 1 (ja) 

 

 1 tot en met 4 uur per maand 

 5 tot en met 8 uur per maand 

 9 tot en met 12 uur per maand 

 meer dan 13 uur per maand 
 
32 Hoe ervaart u de participatie in bovenplaatselijk werk? 

 
 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 30 is beantwoord met 1 (ja) 

 

 verrijking [Rs ] 

 
 belasting 

 
33 Ervaart u voldoende ondersteuning bij uw werk als 

predikant vanuit ... 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 

 ja, zeker ja, enigszins nee n.v.t. of  
maak er 
geen gebruik 
van 

 

de kerkenraad      

de 
werkgemeenschap     

 

de classis      

de 
dienstenorganisatie     

 

het cursusaanbod 
van de landelijke 
kerk 

    

 

modalitaire 
organisaties, zoals 
bijv. de 
Gereformeerde 
Bond, 
Confessionele 
Vereniging of 
Evangelisch 
Werkverband 

    

 



42 
 

 
34 Welke beschrijving past naar uw mening het beste bij de 

werkgemeenschap, zoals u die zelf ervaart? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 33.2 is beantwoord met 1 (ja, zeker) 

 

 klankbord voor ideeën (van jezelf en van anderen) 

 geestelijke verrijking en inspiratie opdoen 

 praktisch collegiaal overleg 

 bevordering van professionaliteit 

 anders, te weten ... 

 
 
35 Heeft u behoefte aan de volgende vormen van 

begeleiding? 
 

 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 

 supervisie 

 coaching 

 collegiale toetsing 

 vertrouwenspersoon 

 bemiddeling bij het beroepingswerk 

 loopbaanadvies 

 geen 
 
36 Welke elementen met betrekking tot het werk ervaart u als 

lastig? 
 

 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 2 is beantwoord met 1 (predikant) 

 
 
  

 duur ambtsperiode ambtsdragers (4 jaar is te lang) 

 hoeveelheid vergaderingen (teveel) 

 stapeling functies/ ambten (kerkenraad, classis, synode) 

 relatie predikant/ kerkenraad 

 relatie predikant/ gemeente 

 terugloop van leden 

 terugloop van financiën 

 sfeer in kerkenraad 
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 sfeer in gemeente 

 verdeeldheid binnen gemeente 

 ontwikkelen van visie 

 geïnspireerd blijven 

 anders, te weten ... 

 
 
37 AMBTSDRAGERS 

 
 

   
 >> VRAAG 48. 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 2 (kerkelijk werker) 
- of vraag 2 is beantwoord met 3 (voorzitter kerkenraad) 
- of vraag 2 is beantwoord met 4 (scriba kerkenraad) 
- of vraag 2 is beantwoord met 5 (diaken) 
- of vraag 2 is beantwoord met 6 (kerkrentmeester) 
- of vraag 2 is beantwoord met 7 (ouderling) 

 

  
 
38 Welke elementen in het ambtswerk inspireren u? (meer 

antwoorden mogelijk) 
 

 

: 0 
 
    
 >> VRAAG 48. 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 2 (kerkelijk werker) 
- of vraag 2 is beantwoord met 3 (voorzitter kerkenraad) 
- of vraag 2 is beantwoord met 4 (scriba kerkenraad) 
- of vraag 2 is beantwoord met 5 (diaken) 
- of vraag 2 is beantwoord met 6 (kerkrentmeester) 
- of vraag 2 is beantwoord met 7 (ouderling) 

 

 besturen 
  beleid/visie 
  vergaderen 

 geestelijk leiding geven (God en de gemeenschap dienen) 

 pastoraat 

 (praktische) hulp aan anderen 

 jeugdwerk 

 missionair werk 

 beheer 
  gebouw 
  financiën 
  fondsenwerving 

 gemeente bij het heil te bepalen 
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39 Welke elementen met betrekking tot het ambtswerk 
ervaart u als lastig? 
 

 

: 0 
 
    
 
 
  

 duur ambtsperiode (4 jaar is te lang) 

 hoeveelheid vergaderingen (te veel) 

 stapeling functies/ ambten (kerkenraad, classis, synode) 

 relatie predikant/ kerkenraad 

 relatie predikant/ gemeente 

 terugloop van leden 

 terugloop van financiën 

 sfeer in kerkenraad 

 sfeer in gemeente 

 verdeeldheid binnen gemeente 

 ontwikkelen van visie 

 geïnspireerd blijven 

 anders, te weten ... 

 
 
40 Hoeveel uur per maand besteedt u gemiddeld aan uw 

ambtswerk? 
 

 

   
 

 1 tot en met 4 uur per maand 

 5 tot en met 8 uur per maand 

 9 tot en met 12 uur per maand 

 meer dan 13 uur per maand 
 
41 Verwacht u in de toekomst meer, hetzelfde of minder tijd 

te besteden aan uw ambtswerk? 
 

 

   
 

 meer 

 hetzelfde 

 minder 
 
42 Bent u op dit moment lid van de algemene kerkenraad, 

classis en/of synode? 
 

 

: 1 
 
    
 

 ja 
  algemene kerkenraad 
  classis 
  synode 

 nee 
  heb daar ook geen interesse in 
  sta daar mogelijk in de toekomst wel voor open 
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43 Heeft dit lidmaatschap (deze lidmaatschappen) voor u 

toegevoegde waarde en zo ja hoe specifiek? 
 

 

: 1 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 42 is beantwoord met 1 (ja) 

 

 ja, heeft toegevoegde waarde 
  ontmoeting netwerk 
  besturen/ beleid bepalen 
  anders, te weten ... 

 
 nee, heeft geen toegevoegde waarde 

 
44 Ervaart u voldoende ondersteuning in uw werk als 

ambtsdrager vanuit ... 
 

 

   
 

 ja, zeker ja, enigszins nee maak ik geen 
gebruik van 

 

de andere 
kerkenraadsleden     

 

de classis      

de 
dienstenorganisatie     

 

het cursusaanbod 
van de landelijke 
kerk 

    

 

modalitaire 
organisaties, zoals 
bijv de 
Gereformeerde 
Bond, 
Confessionele 
Vereniging of 
Evangelisch 
Werkverband 

    

 

 
45 In de Kerkorde staat: De roeping tot het ambt in de 

gemeente geschiedt van Christuswege door de gemeente 
bij monde van de kerkenraad. Drukken bovenstaande 
woorden op uw ambtsbeleving? 
 

 

   
 

 ja, zeker 

 ja, enigszins 

 nee 
 
46 Hoe gemakkelijk is het om nieuwe ambtsdragers te vinden  
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in uw gemeente? 
 

   
 

 heel gemakkelijk  

 
 heel moeilijk 

 
47 En hoe is dat als het om vrijwilligers gaat? Hoe 

gemakkelijk is het om nieuwe vrijwilligers te vinden in uw 
gemeente? 
 

 

   
 

 heel gemakkelijk  

 
 heel moeilijk 

 
48 Bij het nadenken over de toekomst van de Protestantse 

Kerk in Nederland zijn door diverse mensen over 
verschillende onderwerpen allerlei ideeën geopperd. Wilt u 
aangeven in hoeverre u deze ideeën (on)wenselijk vindt? 
Er zijn een paar onderwerpen: 
O inwijding en lidmaatschap 
O in de gemeente 
O predikantschap 
O bovenplaatselijke organisatie 
O landelijke kerk 
 

 

   
 

  
 
49 INWIJDING EN LIDMAATSCHAP 

 
 

   
 

 onacceptabel onwenselijk neutraal wenselijk zeer 
wenselijk 

weet 
het 
niet 

 

naast 
belijdenis en 
doop 
alternatieve 
vormen van 
betrokkenheid 
aanbieden 
(bijv. bijwoner, 
vriend en/of 
gastlid) 

      

 

mogelijkheid 
om alleen lid 
te worden van 
de plaatselijke 
gemeente 
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zonder lid te 
worden van 
de 
Protestantse 
Kerk in 
Nederland 

mogelijkheid 
om alleen lid 
te worden van 
de 
Protestantse 
Kerk in 
Nederland 
zonder lid te 
worden van 
de plaatselijke 
gemeente 

      

 

 
50 IN DE GEMEENTE 

 
 

   
 

 onacceptabel onwenselijk neutraal wenselijk zeer 
wenselijk 

weet 
het 
niet 

 

meer aandacht 
voor missionair 
werk 

      

 

meer aandacht 
voor jeugdwerk       

 

meer aandacht 
voor diaconaal 
werk 

      

 

bij financiële 
nood liever 
predikantsplaats 
dan kerkgebouw 
behouden 

      

 

beter klein, 
kwetsbaar en 
zelfstandig dan 
fuseren met een 
andere 
gemeente 

      

 

 
51 HET PREDIKANTSCHAP 

 
 

   
 

 onacceptabel onwenselijk neutraal wenselijk zeer 
wenselijk 

weet 
het 
niet 

 

centraal 
werkgeverschap 
voor predikanten 
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(met landelijke 
dienstenorganisatie 
als werkgever) 

combineren van 
het ambt van 
predikant met een 
andere baan 
(zogenaamd tent 
making ministry) 

      

 

verplichte mobiliteit 
predikanten: 
predikanten mogen 
een maximaal 
aantal jaren in 1 
gemeente staan 

      

 

opleiding en profiel 
predikanten meer 
aanpassen aan 
huidige behoeften 
van gemeenten 

      

 

het stimuleren van 
een brede 
maatschappelijke 
ervaring van 
predikanten 

      

 

eerst andere studie 
en/of ander werk 
voor predikanten 

      

 

 
52 DE BOVENPLAATSELIJKE ORGANISATIE 

 
 

   
 

 

 

 onacceptabel onwenselijk neutraal wenselijk zeer 
wenselijk 

weet 
het 
niet 

 

bovenplaatselijke 
bestuurlijke 
functies van de 
Protestantse 
Kerk (bijv. 
classis/synode) 
openstellen voor 
niet-
ambtsdragers 

      

 

opheffen van de 
classicale 
vergadering als 
bestuurlijke 
tussenlaag 
tussen de 
gemeente en de 
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landelijke kerk 

vermindering van 
het huidige 
aantal classes 
van 75 door 
samenvoeging 
tot bijvoorbeeld 
maximaal 10 
(inter-)provinciale 
classes 

      

 

 
53 DE LANDELIJKE KERK 

 
 

   
 

 onacceptabel onwenselijk neutraal wenselijk zeer 
wenselijk 

weet 
het 
niet 

 

landelijke stichting voor 
beheer af te stoten 
kerkgebouwen 

      

 

Scriba generale synode 
positioneren als landelijk 
boegbeeld Protestantse 
Kerk 

      

 

landelijke 
ledenwerfcampagnes 
organiseren 

      

 

duidelijke stellingname 
van landelijke kerk in 
gevoelige 
maatschappelijke/politieke 
discussies 

      

 

 
54 Problemen of conflicten in de gemeente - als de eigen 

kerkenraad er niet uit komt - liefst laten aanpakken door.... 
U kunt de opties die voor u acceptabel zijn aanklikken en 
naar het onderste blok slepen (in volgorde van 
aansprekendheid met bovenaan de meest aansprekende 
optie en onderaan de minst aansprekende optie). 

 

   
 
 
  
 de huidige regionale colleges van opzicht en visitatie 
 een snelle ingreep van een door de generale synode benoemde commissie 
 een snelle ingreep van een door de generale synode benoemde persoon 
 weet het niet 
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55 BOVENPLAATSELIJK 
 

 

   
 

  
 
56 Uw gemeente maakt onderdeel uit van een classis. In de 

classis overleggen gemeenten uit uw regio. Er zijn 75 
classes. Vanuit iedere classis wordt iemand afgevaardigd 
naar de generale synode. De synode is het hoogste 
orgaan binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Daar 
worden de beslissingen genomen over de koers van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Bent u van deze structuur 
op de hoogte? 
 

 

: 1 
 
    
 
 

 

 ja 
  ik ben hiervan op de hoogte 
  ik ben hier enigszins van op de hoogte 

 nee 
 
57 Hoe waardeert u de huidige structuur? 

 
 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 56 is beantwoord met 1 (ik ben hiervan op de hoogte) 

 

 positief 

 neutraal 

 negatief 

 weet het niet 
 
58 Zou de Protestantse Kerk in Nederland meer centraal of 

meer decentraal georganiseerd moeten worden of zoals 
het nu is? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 57 is beantwoord met 3 (negatief) 

 

 meer centraal 

 zoals het nu is 

 meer decentraal 

 weet het niet 
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59 Welke rollen van de Protestantse Kerk in Nederland in de 
maatschappij vindt u belangrijk? 
 

 

   
 

 Zeer 
belangrijk 

Belangrijk Niet 
belangrijk, 
ook niet 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Zeer 
onbelangrijk 

Geen 
mening/weet 
niet 

 

zichtbaarheid van 
de kerk in de media       

 

landelijke stem 
christelijke waarden 
en normen 

      

 

landelijke stem 
protestantisme       

 

het regelen van 
media-aandacht 
voor het diaconale 
werk (vluchtelingen, 
armoede etc.) 

      

 

landelijke 
ledenwerfcampagne       

 

mengen in 
maatschappelijke 
debatten 

      

 

aanbieder rituelen 
bij landelijke 
gebeurtenissen 
(bijv. ramp MH17) 

      

 

uitnodigende 
campagne  rond 
belangrijke 
feestdagen zoals 
Kerst en Pasen 

      

 

 
60 Wilt u de huidige rollen van de Protestantse Kerk in 

Nederland waarderen? Alleen de rollen die u belangrijk 
vindt, worden hier getoond 
 

 

   
 

 Uitstekend Zeer 
goed 

Goed Matig Slecht weet 
het niet 

 

zichtbaarheid van 
de kerk in de media       

 

(vraag 59.1 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.1 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

landelijke stem 
christelijke waarden 
en normen 

      

 

(vraag 59.2 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.2 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

landelijke stem        
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protestantisme 

(vraag 59.3 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.3 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

het regelen van 
media-aandacht 
voor het diaconale 
werk (vluchtelingen, 
armoede etc.) 

      

 

(vraag 59.4 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.4 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

landelijke aandacht 
voor 
ledenwerfactiviteiten 

      

 

(vraag 59.5 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.5 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

mengen in 
maatschappelijke 
debatten 

      

 

(vraag 59.6 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.6 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

aanbieder rituelen 
bij landelijke 
gebeurtenissen 
(bijv. ramp MH17) 

      

 

(vraag 59.7 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.7 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

uitnodigende 
campagne rond 
belangrijke 
feestdagen zoals 
Kerst 

      

 

(vraag 59.8 is beantwoord met 1 (Zeer belangrijk)  vraag 59.8 is beantwoord met 2 
(Belangrijk)) 

 
61 Hoe waardeert u de volgende activiteiten van de 

Protestantse Kerk in Nederland? 
 

 

   
 

 Uitstekend Zeer 
goed 

Goed Matig Slecht weet 
het niet 

 

deelname aan The 
Passion       

 

kerstcommercial op 
televisie       

 

veertigdagentijdsapp        

adventsapp        

internetkerk Mijn 
Kerk.nl       

 

aanklacht tegen de 
Nederlandse staat       

 



53 
 

met betrekking tot 
voorzieningen voor 
illegale vluchtelingen 
(bad, bed en brood) 

sirkelslag (Jop)        
 
62 (PERSOONLIJK) GELOOF 

 
 

   
 

  
 
63 Bij welke gemeente van de Protestantse Kerk in 

Nederland bent u betrokken? 
 

 

   
 

 een protestantse gemeente 

 een hervormde gemeente 

 een gereformeerde kerk 

 een evangelisch-lutherse gemeente 

 anders, te weten ... 

 
 
64 Bent u? 

 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 999 (andere (vrijwillige) functie/taak) 
- of vraag 2 is beantwoord met 2 (nee, geen functie, ambt en/of taak) 

 

 dooplid 

 belijdend lid 

 geen van beide Ex 
 
65 Met welke stroming(en) in de Protestantse Kerk voelt u 

zich het meest verwant? (meer antwoorden mogelijk) 
 

 

: 0 
 
    
 
 
  

 confessioneel 

 evangelisch 

 gereformeerd 

 gereformeerde bond 

 hervormd 

 luthers 

 midden-orthodox 

 oecumenisch 
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 protestants 

 vrijzinnig 

 charismatisch 

 geen antwoord 

 anders, te weten ... 

 
 
66 Hoe vaak bezoekt u een kerkdienst (gemiddeld)? 

 
 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 2 (nee, geen functie, ambt en/of taak) 
- of vraag 2 is beantwoord met 999 (andere (vrijwillige) functie/taak) 

 

 bijna nooit (1 keer per jaar of minder) 

 2 tot 5 keer per jaar 

 6 tot 11 keer per jaar 

 1 keer per maand 

 2 tot 3 keer per maand 

 1 keer per week 

 vaker dan 1 keer per week 
 
67 Wat zouden voor u redenen zijn om vaker naar de kerk te 

gaan? 
 

 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
vraag 66 is beantwoord met 1 (bijna nooit (1 keer per jaar of minder)) 

 

 andere predikant 

 ander tijdstip 

 vernieuwende vorm van kerkdienst 

 meer leeftijdsgenoten in de kerk 

 anders, te weten ... 

 
 ben niet in de gelegenheid om vaker te gaan door omstandigheden 

 
68 Hoe zou u de manier waarop u bezig bent met uw geloof 

omschrijven? 
 

 

   
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 999 (andere (vrijwillige) functie/taak) 
- of vraag 2 is beantwoord met 2 (nee, geen functie, ambt en/of taak) 

 

 zeer inactief meer inactief meer actief zeer actief  
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dan actief dan inactief 

binnen de 
kerk     

 

buiten de 
kerk     

 

 
69 Hoe zou u de manier waarop uw eventuele kinderen bezig 

zijn met het geloof omschrijven? 
 

 

   
 

 niet gelovig 

 zeer inactief 

 meer inactief dan actief 

 meer actief dan inactief 

 zeer actief 

 n.v.t. heb geen kinderen 
 
70 Praat u  weleens met anderen over uw geloof? 

 
 

: 0 
 
    
 >> VOLGENDE VRAAG 
 
Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 2 is beantwoord met 999 (andere (vrijwillige) functie/taak) 
- of vraag 2 is beantwoord met 2 (nee, geen functie, ambt en/of taak) 

 

 ja, binnen de gemeente/ kerk 

 ja, buiten de gemeente/kerk 

 nee Ex 
 
71 ALGEMEEN 

 
 

   
 

  
 
72 Bent u? 

 
 

   
 

 een man 

 een vrouw 
 
73 Wanneer bent u geboren? 

 
 

   
 

 voor 1941 

 1941-1955 

 1956-1970 

 1971-1985 

 na 1985 
 



56 
 

74 Wat is uw hoogst genoten voltooide opleiding? 
 

 

   
 

 hbo/wo/mba/postdoc 

 havo/vwo/hbs 

 mbo 

 lbo/vmbo/mavo/mulo 

 anderszins 
 
75 Woont u voor uw gevoel op het platteland of in een 

stedelijk gebied? 
 

 

: 1 
 
    
 

 platteland 
  groot dorp bij een stad 
  klein dorp bij een stad 
  groot dorp afgelegen 
  klein dorp afgelegen 

 stedelijk gebied 
 
76 In welke provincie bent u woonachtig? 

 
 

   
 
 
  

 Zuid-Holland 

 Gelderland 

 Overijssel 

 Flevoland 

 Friesland 

 Drenthe 

 Noord-Holland 

 Noord-Brabant 

 Limburg 

 Zeeland 

 Groningen 

 Utrecht 

 anders 
 
77 Wilt u zitting nemen in het panel van de Protestantse Kerk 

in Nederland en een paar keer per jaar een korte 
vragenlijst ontvangen over het beleid van de kerk? 
 

 

   
 

 ja, mijn emailadres is 

 
 nee 

 ik zit al in het panel 
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78 Tot slot: Wilt u op de hoogte gehouden worden over de 
uitkomsten van dit onderzoek? Laat dan uw emailadres 
achter. 
 

 

   
 

 ja, mijn emailadres is 

 
 nee 

 
79 Ruimte voor opmerkingen 

 
 

   
 

  

 
 
 


