
Resultaten enquête 
invulling kerkdiensten 

Zomer 2020



123 respondenten

• 123 respondenten. Dit is 21,3% 
van de gemeenteleden boven 
de 12 jaar (575, per 1 juli 2020)

• Meer vrouwen (54,9%) dan 
mannen (45,1%) vulden de 
enquête in. 

• Ruim 65% van de respondenten 
was boven de 50 jaar oud.

• Slechts 7 tieners vulden de 
enquête in. 

Wat is uw geslacht?
122 antwoorden

Wat is uw leeftijd?
123 antwoorden



Bezoek diensten

• Maar liefst 72,4% van de 
respondenten zegt wekelijks de 
dienst te bezoeken.

• De enquête is dus met name 
ingevuld door zeer betrokken 
gemeenteleden.

• Respondenten bezoeken het 
meest de reguliere 
ochtenddiensten en de diensten 
tijdens Christelijke feestdagen.

• Tienerdiensten zijn het minst 
bezocht door respondenten.

Hoe vaak bezoekt u de kerkdiensten?
123 antwoorden

Wat voor soort diensten bezoekt u?
123 antwoorden



Bezoek diensten

Wat is, of zijn, voor u de 

belangrijkste reden(en) dat u 

wekelijks, maandelijks, zelden of 

nooit de kerkdiensten bezoekt? 
(116 antwoorden)



Ervaringen reguliere diensten

• Ruim 75% van de respondenten 
vindt de reguliere diensten 
inspirerend.

• Bijna 1 op de 5 respondenten 
vindt de diensten niet 
inspirerend.

• Vrijwel niemand vindt de 
reguliere diensten zeer 
inspirerend of totaal niet 
inspirerend.

Hoe ervaart u, over het algemeen, de reguliere kerkdiensten?
123 antwoorden



‘’We missen een 
eigen predikant’’

‘’Er is altijd wel iets wat 
inspireert, een 
bijbellezing, de 

overdenking van de 
ochtend, een lied, een 
gesprek, een gebed’’

‘’Of een dienst 
inspirerend is of niet 
hangt sterk af van de 

voorganger en de 
gekozen liederen’’

‘’Samen bidden, de 
verkondiging, het 

kindermoment, samen zijn 
met de gemeente is 

bemoedigend’’

‘’Regelmatig 
dominees die 
onvoldoende 
aanspreken’’

Reacties over reguliere diensten (96 reacties)

Met deze tekstwolkjes (met echte reacties) wordt steeds een representatief beeld getracht te schetsen van de binnengekomen reacties m.b.t. deze vraag.



Voorgangers

• Een ruime meerderheid (61%) 
vindt de meeste voorgangers 
best wel inspirerend.

• Bijna 1 op de 3 respondenten 
(31,7%) vindt de meeste 
voorgangers niet zo inspirerend.

Wat vindt u over het algemeen van de voorgangers 
die de reguliere diensten leiden?
123 antwoorden



De preken zijn vaak 
te lang. Na 10-15 

minuten haak ik af. 
Veel oudere 

predikanten’’

‘’Ik zou liever eens wat 
sprekers horen die een 
boeiend thema komen 
uitleggen tijdens een 

preek’’

‘’Het mag wel 
eigentijdser en meer 
toepasbaar voor je 

leven, niet alleen uitleg 
van het woord’’

‘’Ik vind het 
belangrijk dat de 

overdenking 
betekenis geeft aan 
de invulling van mijn 

dagelijks leven’’

Reacties over voorgangers (95 reacties)

‘’Iedere voorganger geeft 
wel wat mee. Kan heel 

verschillend zijn’’



Zingen

• Het zingen wordt door ruim 86% 
van de respondenten best wel of 
zeer inspirerend gevonden.

• 11,4% vindt het zingen niet zo 
inspirerend.

• 56,1% van de respondenten zou 
graag meer moderne liederen zich 
en meer gebruik maken van de 
techniek.

• 26,8% wil juist minder moderne 
liederen zodat de rol van de 
organist blijft bestaan.

• Een aantal mensen (12,2% + 
overig) wil hierin geen keuze 
maken.

Wat vindt u van het zingen tijdens de kerkdiensten?
123 antwoorden

Moderne liederen zijn vaak lastig te spelen op het orgel. Via de 
boxen en schermen kunnen we het zingen ook goed 
ondersteunen met muziek. Hoe staat u hierin?
123 antwoorden



‘’Samen zingen 
tot eer van God! 

Heerlijk!’’

‘’Gezamenlijk zingen is 
heerlijk alleen moeilijke 
psalmen en gezangen 
met taalgebruik van 

vroeger doen mij niets’’

‘’Te statisch, te veel 
oude gezangen en 

psalmen met teksten 
die niet aanspreken’’

‘’Psalmen en 
gezangen 

moeten niet 
worden 

vergeten’’

‘’Ik vind het belangrijk 
dat de inhoud van 

liederen en gesproken 
woord bij elkaar passen’’

‘’Samenzang 
geeft een 

saamhorigheids
gevoel’’

Reacties over zingen (96 reacties)



Aandacht voor kinderen

• Meer dan 70% van de 
respondenten vindt de 
hoeveelheid aandacht voor de 
kinderen tijdens de dienst goed 
zoals dat nu is.

• Bijna 1 op de 5 respondenten 
(18,7%) zou graag meer 
aandacht willen voor de 
kinderen.

Wat vindt u van de hoeveelheid aandacht voor de 
kinderen tijdens de reguliere diensten?
123 antwoorden



Zangdiensten

• 59% van de respondenten vindt de 
zangdiensten inspirerend tot zeer 
inspirerend.

• Meer dan 1 op de 3 respondenten 
(33,6%) bezoekt nooit zangdiensten 
of heeft hier geen mening over.

‘’Graag naar de 
ochtenddienst 
verplaatsen’’

‘’De zang 
van Seth is 

vaak erg 
hoog’’

‘’Zangdiensten zijn altijd 
goed verzorgd, vaak met 

een mooi gedicht’’

Wat vindt u van de zangdiensten die worden georganiseerd?
122 antwoorden



Jeugddiensten

• Bijna 60% van de respondenten 
vindt de jeugddiensten inspirerend 
tot zeer inspirerend.

• Meer dan 1 op de 3 respondenten 
(34,1%) bezoekt nooit jeugddiensten 
of heeft hier geen mening over.

‘’Maak de 
diensten 

niet te lang’’
‘’Vaak 

inspirerende 
sprekers’’

‘’Probeer echt te blijven 
richten op de jeugd. Maak 

het herkenbaar en 
concreet’’

Wat vindt u van de jeugddiensten die worden georganiseerd?
123 antwoorden



Tienerdiensten

• Ruim 1 op de 3 respondenten 
(32,7%) vindt de diensten 
inspirerend tot zeer inspirerend.

• Veel respondenten (63,1%) hebben 
nog nooit een tienerdienst bezocht 
of hebben hier geen mening over.

‘’Ik ben hier 
nog nooit bij 

geweest’’

‘’Voeg deze 
diensten samen 

met 
jeugddiensten’’

‘’Meer inbreng van de 
jongeren zelf in de 

dienst’’

Wat vindt u van de tienerdiensten die worden georganiseerd?
123 antwoorden



Kinderdiensten

• De kinderdiensten worden goed 
gewaardeerd. 63,4% vindt de 
diensten inspirerend tot zeer 
inspirerend. 

• Ook hier weer een grote groep 
(32,5%) respondenten die deze 
diensten niet bezoekt of geen 
mening heeft.

‘’Mag vaker 
worden 

georganiseerd’’

‘’Er wordt veel 
werk van 
gemaakt’’

‘’De kinderdiensten zijn 
fantastisch voor de 

kinderen’’

Wat vindt u van de kinderdiensten die worden georganiseerd?
123 antwoorden



Gevoel van welkom zijn

• Bijna iedereen voelt zich (zeer) 
welkom tijdens het bezoek aan 
de kerkdiensten.

‘’Ik voel 
me thuis in 

de kerk’’

‘’Heel fijn en 
goed dat we 

welkom worden 
geheten bij de 

ingang’’

‘’Goed om elkaar te 
ontmoeten na de dienst 

met koffie’’

Ik voel mijzelf tijdens mijn bezoek aan kerkdiensten:
123 antwoorden



Gebruik van de software, schermen en boxen

• Uit de antwoorden (114) komt naar voren dat vrijwel iedereen tevreden tot 
zeer tevreden is over het gebruik van de software, schermen en boxen. 

‘’Een heel 
goede 

verbetering’’

‘’Leesbaarheid 
tekst is niet altijd 

even goed’’

‘’Schermen mogen nog 
vaker worden gebruikt om 

iets toe te lichten in een 
dienst, dus niet alleen voor 

de liederen’’

‘’Tijdens online 
meeluisteren is 
het geluid niet 

altijd even goed’’



‘’Voor elke 
leeftijdscategorie

aandacht’’

‘’Voorgangers die 
Jezus centraal 

stellen’’

‘’De balans tussen 
oude en nieuwe 

liederen’’

‘’Samen zingen, de 
overdenking, samen 

bidden’’

‘’Het open 
karakter, het 

ontmoeten na 
de diensten’’

Wat moet zeker behouden blijven? (100 reacties)



‘’Er zijn geen 
grote 

veranderingen 
nodig’’

‘’Ruimte voor 
persoonlijk 
getuigenis’’

‘’Meer diensten met 
een thema’’

‘’Meer interactie met 
elkaar, meer gebruik 

maken van de schermen, 
meer diepgang tijdens de 
preken, aansprekendere 

voorgangers’’

‘’Een eigen 
predikant’’

Welke veranderingen zijn volgens u nodig? (100 reacties)



Dankwoord en vervolg

Wij willen iedereen die heeft deelgenomen aan de enquête hartelijk bedanken. 
Lang niet alle reacties op alle onderwerpen konden worden opgenomen in deze presentatie. 
We denken u hiermee toch een representatief beeld gegeven te hebben van de uitkomsten.

De kerkenraad gaat zich na de zomervakantie verder verdiepen in de talloze reacties.
Uitgangspunt hierbij is om de invulling van de kerkdiensten te optimaliseren. We vinden het daarbij heel 
belangrijk dat alle generaties zich thuis (blijven) voelen in onze gemeente. 

De binnengekomen reacties en ideeën met betrekking tot zangdiensten, jeugddiensten, kinderdiensten, 
tienerdiensten, speciale diensten, beeld en geluid en kindernevendienst zullen wij met de betreffende 
commissies gaan delen.

Heeft u vragen over de uitkomsten van de enquête dan kunt u deze stellen aan:

Mark van Noorloos – 0618516534 of mark_v_noorloos@hotmail.com

Hartelijke groet,
De Kerkenraad Gereformeerde Kerk ‘De Voorhof’ Andel

mailto:mark_v_noorloos@hotmail.com

