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Invullers



Invullers

Aantallen per leeftijd

79 Invullers
37 mannen / 42 vrouwen
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QuickBeeld



Over de relatie met God 
en de verbinding met de gemeente

Effecten van Corona01

Rond kerkgang
en wensen rond de kerkdiensten

Effecten van Corona02

Waar hebben we zorgen
Waar kunnen we in investeren

Denken voorbij Corona03

Over de invullers
Over mogelijk vervolg op deze rapportage

Aanvullende opmerkingen04



Verbinding



Gemeten op een 5 schaal
via een 5 smiley schuif

Relatie met God
Voor en Tijdens Corona

verbinding
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Gemeten op een 5 schaal
via een 5 smiley schuif

verbinding

Verbonden met de kerk
Voor en Tijdens Corona
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Kerkdiensten



Stijgende of dalende kerkgang verwacht?
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Gemiddelden per leeftijdsgroep
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Voor Corona

Verwacht na Corona
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ze
Belangrijk voor onze diensten na Corona. Dat

Je kon twee punten kiezen
of één van twee beschrijven

Keuze uit 9

de preek korter blijft of wordt; 31

deze interactiever worden; 24

deze zowel live als online te volgen zijn; 23

er meer tijd voor ontmoeting komt; 23

deze gast-vriendelijker worden; 16

de middagdienst terug komt; 7

kleine vieringen naast centrale dienst komen; 5

deze minder verplichtend worden; 3



Vooruit kijken
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Je kon twee punten kiezen
of één van twee beschrijven

Twee sets 
reacties
naast elkaar

veel jongeren niet terugkomen
49
persoonlijk geloof afvlakt
25
kerk op zichzelf gericht blijft
23
oud normaal terug moet
14
onderlinge band niet herstelt
13
niets leren van crisis
12
we niet experimenteren
6
niet genoeg geld blijft
3

aandacht kinderen / 10-ers
36
dagelijks leven met God
29
herinrichting onderling contact
29
samenwerking / fusie
19
diensten on- & offline doordenken
17
herstel contact 20-ers
9
aandacht buurt en samenleving
9

Zorgen over… Investeren in …
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Je kon twee punten kiezen
of één van twee beschrijven

Twee sets 
reacties
naast elkaar

Wensen t.a.v. kerkdiensten … Investeren in …

aandacht kinderen / 10-ers
36

dagelijks leven met God
29

herinrichting onderling contact
29

samenwerking / fusie
19

diensten on- & offline doordenken
17

herstel contact 20-ers
9

aandacht buurt en samenleving
9

de preek korter blijft of wordt
31

deze interactiever worden
24

deze zowel live als online te volgen zijn
23

er meer tijd voor ontmoeting komt
23

deze gast-vriendelijker worden
16

de middagdienst terug komt
7

kleine vieringen naast centrale dienst komen
5

deze minder verplichtend worden
3



Aanvullend
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Kernen van kerk-zijn

Je kon drie punten kiezen
of één van twee beschrijven

Keuze uit 10
het goede nieuws delen met anderen; 5

ieder gemeentelid is actief; 6

gastvrij zijn, zodat iedereen zich welkom voelt; 9

samen optrekken met andere kerken; 9

elkaar en anderen dienen; 15

dagelijks leven als mensen die bij Jezus horen; 15

iedereen zorg en aandacht geven; 15

samen leren van wat God zegt en doet; 30

zo gemeente zijn dat iedereen kan ‘aanhaken’; 30

vieren God, Schepper, Redder, Koning; 34



Manieren van kerk zijn…

Je kon drie punten kiezen
of één van twee beschrijven

Keuze uit 12

K
ern

en
 en

 vorm
en

van betekenis in wijk en eigen omgeving; 5
Bijbelstudie doen en onderwijs volgen; 5
anderen over Jezus vertellen; 5
goede doelen ondersteunen: giften en gebed; 6
meeleven met- en geven aan zendingswerk; 9
samen komen als kring of kleine groep; 15
investeren in relaties met kinderen en jongeren; 15
zondagse diensten houden; 15
iedereen persoonlijke aandacht schenken; 15
samen vieren en God aanbidden; 20
ontmoetingen, gesprekken, samen dingen doen; 29
bidden met- en voor elkaar en voor anderen; 30



Kernen  + Manieren

Je kon twee punten kiezen
of één van twee beschrijven

Keuze uit 9

K
ern

en
 en

 vorm
en

van betekenis in wijk en eigen omgeving; 5

Bijbelstudie doen en onderwijs volgen; 5

anderen over Jezus vertellen; 5

goede doelen ondersteunen: giften en gebed; 6

meeleven met- en geven aan zendingswerk; 9

samen komen als kring of kleine groep; 15

investeren in relaties met kinderen en jongeren; 15

zondagse diensten houden; 15

iedereen persoonlijke aandacht schenken; 15

samen vieren en God aanbidden; 20

ontmoetingen, gesprekken, samen dingen doen; 29

bidden met- en voor elkaar en voor anderen; 30

het goede nieuws delen met anderen; 5

ieder gemeentelid is actief; 6

gastvrij zijn, zodat iedereen zich welkom voelt; 9

samen optrekken met andere kerken; 9

elkaar en anderen dienen; 15

dagelijks leven als mensen die bij Jezus horen; 15

iedereen zorg en aandacht geven; 15

samen leren van wat God zegt en doet; 30

zo gemeente zijn dat iedereen kan ‘aanhaken’; 30

vieren God, Schepper, Redder, Koning; 34



Einde


