In deze gemeentepeiling willen we graag in beeld krijgen wat onze gemeenteleden belangrijk vinden voor
de Goede Herderkerk, nu en in de toekomst.
Er worden 12 vragen gesteld, vooral over de dingen die u belangrijk vindt voor onze kerk/wijkgemeente.
Wat moet volgens u de meeste aandacht krijgen? Misschien doen we dat al en wilt u dat graag
behouden. Of doen we dat nog niet (genoeg) en zou u graag willen dat daar meer aandacht voor is.
De gegevens van deze vragenlijst worden anoniem verzameld en verwerkt. Wij weten dus niet wie welke
antwoorden heeft gegeven. Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst wel contact met iemand van de
kerk willen, dan kunt u aan het einde van de vragenlijst dit aangeven en uw gegevens achterlaten. Uw
antwoorden zijn dan niet meer anoniem, maar iemand van de kerk zal daarna contact met u opnemen.

1. Wat zijn volgens u de kerntaken van onze wijkgemeente, nu en voor de komende jaren?
Kies maximaal drie thema’s die voor u het belangrijkst zijn.
 Het vieren van erediensten
 Onderlinge ontmoetingen hebben tijdens gemeenschappelijk activiteiten zoals maaltijden en
gesprekskringen
 Naar buiten gericht zijn om meer mensen bij onze wijkgemeente te betrekken en een uitnodigende
gemeente zijn voor nieuwe mensen
 Diaconaal / hulpverlenend aanwezig zijn, waarbij we aandacht hebben voor mensen dichtbij (in
Schiebroek) en ver weg (in de wereld)
 Pastoraal werk doen en aanwezig zijn voor mensen met vragen over geloof en zingeving
 Een leerhuis zijn, waarin de Bijbelverhalen en het leren met en van elkaar centraal staan
 Maatschappelijk betrokken zijn, we kijken verder dan de kerkdeur en zetten ons bijvoorbeeld in voor
de Voedselbank, bieden praktische hulp voor wie dat nodig heeft, ondersteunen de tienermoeders in
de wijk en openen de deur voor wie ontmoeting zoekt
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2. Deze vraag gaat over de eredienst en liturgie.
Kies maximaal 3 antwoorden die voor u het meest belangrijk zijn.
In de komende jaren wil ik het liefst, dat ….














De viering van de eredienst zoveel mogelijk blijft zoals het nu gebeurt
In de viering minder accent ligt op muziek en zang
In de viering meer accent ligt op muziek en zang
In de viering muziek en zang vooral door het orgel worden begeleid
In de viering muziek en zang vaker een andere muzikale invulling hebben dan orgel en
gemeentezang
In de viering gemeenteleden vaker een actieve rol hebben
In de preek de nadruk ligt op inhoudelijke uitleg over de Bijbel
In de preek meer verband wordt gelegd tussen Bijbel en het hedendaagse leven
Er meer ruimte is voor persoonlijke bezinning tijdens de dienst
Kinderen tijdens de dienst apart aandacht krijgen, bijvoorbeeld in het kindergesprek
We vaker (nu zeven keer per jaar) het avondmaal met elkaar vieren
Er ruimte is voor andere invulling en vormen van de kerkdienst
Het taalgebruik in de dienst toegankelijk is en er minder traditionele kerkelijke woorden
worden gebruikt

3. Deze vraag gaat over het pastoraat.
Kies maximaal 3 antwoorden die voor u het meest belangrijk zijn.
In de komende jaren wil ik het liefst, dat ….
 De jongerencatechese wordt begeleid door een predikant
 De jongerencatechese wordt begeleid door gemeenteleden
 Geloofsopbouw bij kinderen vooral plaatsvindt door activiteiten als “kliederkerk”, op andere
momenten dan tijdens de kerkdienst op zondag
 Gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten in een gesprekskring of leerhuis
 Er voor oudere gemeenteleden gespreksontmoetingen zijn over onderwerpen als
eenzaamheid, het naderend einde, etc.
 Gesprekskringen bij voorkeur een heel seizoen draaien
 Er meer ontmoetingen zijn, waarbij het gaat om één of enkele bijeenkomsten rondom
specifieke thema’s
 Het bezoekwerk aan ouderen vooral door de predikant wordt gedaan
 Het bezoekwerk aan ouderen wordt vooral door gemeenteleden uitgevoerd
 Het kinder- en jeugdwerk zo veel mogelijk Noordrand-breed wordt gedaan
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4. Deze vraag gaat over de diaconie.
Kies maximaal 3 antwoorden die voor u het meest belangrijk zijn.
In de komende jaren wil ik het liefst, dat ….
 Hulp aan in armoede levende wijkbewoners gegeven wordt (bijv. boodschappenpakket of
vakantieweek)
 Er prioriteit wordt gegeven aan doelen die zich richten op een betere toekomst voor kinderen
 Er voorrang wordt gegeven aan ondersteuning bij acute noodsituaties
 De collectedoelen in de kerk duidelijker worden toegelicht in de dienst
 Diaconale hulp vooral buiten Nederland wordt geboden
 Diaconale gelden vooral in eigen wijkgemeente worden besteed
 Diaconale gelden vooral in Schiebroek worden besteed
 Diaconale hulp vooral gericht moet zijn op éénmalige ondersteuning
 Diaconale hulp een structureel karakter kan kennen, waarbij hulp voor langere tijd wordt
geboden
5. Deze vraag gaat over missionair werk.
Kies maximaal 3 antwoorden die voor u het meest belangrijk zijn.
In de komende jaren wil ik het liefst, dat ….





De wijkgemeente een uitnodigende gemeente is naar overige wijkbewoners
Contacten met de scholen in stand blijven en versterkt worden
Er actief gezocht wordt naar samenwerking met andere Noordrand-wijkgemeenten
Er actief gezocht wordt naar samenwerking met andere kerkgenootschappen of religieuze
groeperingen in Schiebroek
 Er actief gezocht wordt naar het aanbieden van ontmoetingsmomenten voor iedereen in de
wijk
 Er actief gezocht wordt hoe mensen met elkaar in gesprek kunnen over zingevingsvragen
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6. Deze vraag gaat over het gebouw.
Kies maximaal 3 antwoorden die voor u het meest belangrijk zijn.
In de komende jaren wil ik het liefst, dat ….







Het kerkgebouw in gebruik blijft als kerk voor de wijkgemeente
Het kerkgebouw behouden blijft als gebouw voor Schiebroek
De kerkdienst plaatsvindt in een kleinere ruimte in de Goede Herderkerk
De kerkdienst wordt gehouden in een ander gebouw binnen Schiebroek
Het kerkgebouw ook gebruikt wordt door andere religieuze groepen
Doordeweeks de wijkgemeente voorrang heeft bij gebruik van het kerkgebouw boven andere
huurders
 Het kerkgebouw op alle dagen van de week zoveel mogelijk tegen vergoeding/huur
beschikbaar is voor anderen (school, kinderopvang, clubs, etc.)
 Verhuur aan sociaal-maatschappelijke groepen voorrang heeft boven commerciële verhuur,
ook als dat een lagere huuropbrengst oplevert
 Er investeringen gedaan worden om meer verhuur mogelijk te maken
7. In de komende jaren wil ik het liefst, dat ….
(één antwoord mogelijk)






De kerkdienst om 10 uur begint
De kerkdienst eerder dan 10 uur begint
De kerkdienst later dan 10 uur begint, maar wel in de ochtend is
De kerkdienst in de middag begint
Geen voorkeur

8. Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen zien in de kerk of die u nu mist?
(open vraag)
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9. Op welke manier bent u betrokken bij de wijkgemeente Schiebroek?
(één antwoord mogelijk)
 Ik ga regelmatig naar kerkdiensten en doe ook mee aan andere activiteiten (maaltijden,
gespreksgroep, of catechese)
 Ik ga regelmatig naar kerkdiensten en doe ook vrijwillige taken
 Ik ga regelmatig naar kerkdiensten, doe mee aan andere activiteiten en doe vrijwillige taken
 Ik ga regelmatig naar kerkdiensten, maar doe niet mee aan activiteiten of vrijwillige taken
 Ik doe mee aan activiteiten, maar ga niet vaak naar de kerkdiensten
 Ik doe vrijwillige taken voor de kerk, maar ga niet vaak naar de kerkdiensten
 Ik ga af en toe naar een activiteit
 Ik ga af en toe naar een kerkdienst
 Ik ben niet of nauwelijks betrokken bij de wijkgemeente Schiebroek
 Ik zou in de toekomst wel meer betrokken willen zijn bij de wijkgemeente Schiebroek

10. Waardoor voelt u zich het meest verbonden onze wijkgemeente Schiebroek?
(meer antwoorden mogelijk)












Door deelname aan kerkdiensten, vooral door de muziek en samen zingen
Door deelname aan kerkdiensten, vooral door de preek
Door deelname aan kerkdiensten, vooral door de gebeden en voorbeden
Door de saamhorigheid als wijkgemeente door de ontmoeting met anderen
Door antwoorden op geloofs- en/of zingevingsvragen in individuele gesprekken en pastoraat
Door deelname aan activiteiten van de wijkgemeente, zoals bijv. gespreksgroepen en
catechese
Door deelname aan activiteiten van de wijkgemeente, zoals de gezamenlijke maaltijden
Door deelname aan activiteiten in de wijk Schiebroek, zoals de avond van gedenken
Door samen praktische hulp te bieden vanuit de diaconie aan mensen die hulp nodig hebben
Door zelf praktische hulp te mogen ontvangen in eventuele moeilijke tijden
Er is weinig wat me echt inspireert en bindt aan de wijkgemeente Schiebroek

11. Hoe vaak bezoekt u de zondagse diensten?







Ik ga doorgaans elke week
Ik ga een aantal keer per maand, maar niet elke week
Ik ga ongeveer een keer per maand
Ik kom voornamelijk bij bijzondere kerkdiensten (bv Kerst en Pasen)
Ik kom hooguit een paar keer per jaar
Ik ga niet of zelden
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12. Kerkdiensten zijn ook te volgen via internet of kerkradio.
Maakt u daar wel eens gebruik van op zondag tijdens de dienst?
 Ja
 Nee
Maakt u daar wel eens gebruik van om later een dienst (opnieuw) te beluisteren?
 Ja
 Nee
Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw
Tot welke leeftijdsgroep behoort u?










Jonger dan 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91 en ouder

Wilt u dat iemand van de kerk contact met u opneemt? Zo ja, laat dan hieronder uw
contactgegevens achter.

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!
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