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Op zoek naar de ‘parels’ in je kerk

Ik geef om, dus ik geef voor…

Iedereen kan aangeven waarom de kerk belangrijk is, 
maar per gemeente/parochie kunnen grote accentverschillen bestaan.

Wat maakt úw kerk bijzonder en daarmee waardevol?



Effecten van de peiling

• Deelnemers worden ‘geprikkeld’ om na te denken over waar het in de 
kerk om gaan.

• De waarden van de kerk te benoemen.

• Als stimulans, inspiratie, tot verdieping wellicht

• Soms ook om er (meer) werk van te maken.

• Het is een veelheid aan persoonlijke getuigenissen,

een aanzet tot een oefening in zelfreflectie.



Opzet van de peiling

• Open vragen

• Vragen met voorgecodeerde antwoordmogelijkheden

• Online vragenlijst

• 284 respondenten waarvan 
• Organisator Kerkbalans 33 %

• Kerkbalans vrijwilliger 26 %

• Anders betrokken 41 %



Voorgecodeerde antwoordmogelijkheden

In mijn kerk….

• Zien we naar elkaar om

• Zijn er inspirerende zondagse vieringen

• Komen kinderen tot hun recht

• Is er muziek en kunst ter versterking van geloofsinspiratie

• Zijn we missionair betrokken in onze stad/dorp

• Geven we aandacht en zorg voor ouderen en eenzamen

• Bekommeren we ons om de naasten in de directe en verre omgeving

• Is ruimte voor vele vormen van geloofsinspiratie

• Wordt rentmeesterschap en duurzaamheid belangrijk gevonden

• Worden belangrijke gebeurtenissen in het leven gevierd en beleefd



Wat past bij uw kerk? 
meerdere antwoorden mogelijk 
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Wat past het beste bij uw kerk?
maximaal 1 antwoord mogelijk
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Open vragen

• Hoe gemeente/parochie in één zin omschrijven?

• Met welke argumenten mensen uitnodigen?

• Waarom voor u persoonlijk waardevol?



Typering gemeente/parochie

• Saamhorig

• Warm

• Hartelijk

• Verbonden

• Inspirerend

• Open naar de samenleving

• Pluriform/divers

• Actief/vitaal

• Meelevend 



Argumenten om uit te nodigen

• Verkondiging van het geloof

• Waarde van de liturgie en prediking

• Mogelijkheid tot bezinning

• Kwaliteit van de voorganger, de muziek

• Monumentaliteit van het kerkgebouw

• In het algemeen: het hartelijk welkom 

aan gasten



Persoonlijk waardevol

• Je thuis voelen

• Jezelf kunnen zijn

• Rust, steun, troost vinden

• Je talenten kunnen ontplooien

• Deel van een gemeenschap zijn 














