
 

 

ENQUETE KERK AAN DE LINGE 2025 
 

Hierbij de beloofde uitslag van de enquête die we 

gehouden hebben. 

De antwoorden op de open vragen hebben we 

weggelaten. De antwoorden op deze vragen waren 

zo divers dat daar moeilijk iets uit te concluderen 

viel, daarnaast maakt het de leesbaarheid een stuk 

lastiger. 

Er komt nog een bespreking van de antwoorden 

zoals u kunt lezen in het stukje dat Rob Kleiwegt 

geschreven heeft.  

We hebben de bewust geen interpretatie van de 

antwoorden opgeschreven, de conclusie mag u zelf 

maken.  

Werkgroep Toekomst Kerk aan de Linge 
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Kerk aan de Linge 
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Enquête bezoeken 

353 115 0 238 32,6% 
Totaal   

bezoeken 

Afgewerkte 

antwoorden 

Onvolledige 

antwoorden 

Slechts 

getoond 

Totaal 

succespercentage 

 

Bezoek Geschiedenis    22 April 2021 - 3 Juni 2021 

 
     Bezoeken(353)        Voltooid(115) 

 

 

Totaal Bezoeken  Bezoek bronnen  Gemiddelde tijd voor 

voltooiing  

 

 

 

 

 
            Slechts getoond 

(67,4%) 

            Voltooid (32,6%) 

            Onvolledig (0,0%) 

           Directe link (100,0%)         1-2 min. (0,9%) 

        2-5 min. (12,2%) 

        5-10 min. (22,6%) 

        10-30 min. (49,6%) 

        30-60 min. (10,4%) 

        >60 min. (4,3%) 
  



 

  4 

 

1. Vragenlijst Wat is je leeftijd:  

  110x Antwoorden     5x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

de 6-12 0 0,0% 

de 12-20 1 0,9% 

de 20-40 6 5,5% 

de 40-60 31 28,2% 

de 60-80  58 52,7% 

o ouder dan 80 14 12,7% 
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3. Waarom vind je dat de kerk, en Kerk aan 

de Linge in het bijzonder, moet blijven?  

  109x Antwoorden   

  6x 

onbeantwoord   

  

Meerkeuze 
 

 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

o Ik het een belangrijke pijler onder mijn geloof 

vind, die ik niet zou willen/kunnen missen 
57 52,3% 

o Het een vertrouwde plek is waar je samenkomt 

om het geloof te delen met anderen 
82 75,2% 

o Het een plaats is waar ik antwoorden krijgt op 

zingeving en levensvragen 
18 16,5% 

o Het een plaats is waar ik naar toe kan gaan als ik 

vragen of ondersteuning nodig heb;  iets om op 

terug te vallen 

8 7,3% 

o Het hoort bij mijn identiteit, bij wie ik ben.  Ik ben 

er mee grootgebracht 
52 47,7% 

o Het een plaats is waar ik (regelmatig) mensen 

ontmoet, kennis kan maken met andere mensen 
41 37,6% 

o Het een plaats is waar ik inspiratie krijg om met 

elkaar dingen te organiseren binnen en buiten de 

kerk. 

17 15,6% 

o De steeds ingewikkelder wordende maatschappij 

de kerk nodig heeft om liefde en aandacht voor 

elkaar te blijven hebben. In de kerk leer je iets te 

kunnen  betekenen voor andere mensen 

33 30,3% 

o      Iets dat ik hierboven niet lees, namelijk: 6 5,5% 
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4.  Wat is er volgens jou belangrijk in Kerk aan de Linge? 

(maximaal 5 aankruisen) 

  109x Antwoorden     6x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

o Samen vieren 63 57,8% 

o Omzien naar elkaar 81 74,3% 

o Elkaar inspireren vanuit het geloof 28 25,7% 

o Samen het geloof belijden en beleven 48 44,0% 

o Ontmoeten 68 62,4% 

o Leren het geloof eigen te maken 12 11,0% 

o Als kerk naar buiten treden, meedoen in de 

maatschappij 
33 30,3% 

o Muziek 29 26,6% 

o Verhalen 8 7,3% 

o  Gesprekken 24 22,0% 

o  Samen doen 17 15,6% 

o Jeugd 21 19,3% 

o Doop en Avondmaal 31 28,4% 

o Iets dat ik hierboven niet lees, namelijk:  2 1,8% 
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5. Wat vind je belangrijk als het over de kerkdiensten gaat? 

(maximaal 3 aankruisen) 

  109x Antwoorden     6x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

o Inspirerende en afwisselende diensten met een 

specifiek karakter 
70 64,2% 

o Laagdrempelige diensten 23 21,1% 

o Diensten met een strak liturgische lijn 16 14,7% 

o Herkenbare diensten, min of meer wekelijks 

hetzelfde 
21 19,3% 

o Diensten met veel zang en muziek 28 25,7% 

o Diensten gericht op jeugd 21 19,3% 

o      Diensten gericht op jongeren tot 30 jaar 10 9,2% 

o       Diensten gericht op de belevingswereld van 

30-40 jarigen 
8 7,3% 

o Diensten gericht op ouderen 10 9,2% 

o Actuele overdenkingen over het dagelijkse en 

seculiere leven en over levensdilemma’s.  
61 56,0% 

o Predikanten uit verschillende stromingen: bv. 

Orthodox, evangelisch, vrijzinnig 
20 18,3% 

o      Iets dat ik hierboven niet lees, namelijk: 7 6,4% 
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6. Wat bindt jou het meest aan de kerk? (maximaal 3 antwoorden 

aankruisen) 

  110x Antwoorden     5x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

o Ontmoeting 70 63,6% 

o Activiteiten 15 13,6% 

o De vieringen/erediensten 79 71,8% 

o Ik heb de kerk nodig om mijn geloof levend te 

houden 
53 48,2% 

o Samen dingen doen 11 10,0% 

o Samen een gemeenschap vormen, er kunnen 

zijn voor anderen 
52 47,3% 

o Heb geen binding met de kerk 0 0,0% 

o Heb weinig binding met de kerk 4 3,6% 

o Iets dat ik hierboven niet lees, namelijk: 1 0,9% 
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7. Velen noemen ons een kleurrijke gemeente, wat zou kunnen 

betekenen dat we op verschillende wijzen ons geloof en kerk-zijn 

kunnen beleven. Dan is het uitdagend om het iedereen naar de zin te 

maken.  Vind je dat we het iedereen naar haar of zijn zin moeten 

maken? 

  110x Antwoorden     5x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

o Ja, dat moet 3 2,7% 

o Ja, we moeten het wel proberen, maar op 

voorhand erkennen dat het nooit volledig lukt 
51 46,4% 

o Ja, meer verscheidenheid in de vorm van de 

diensten zou een goede stap zijn 
44 40,0% 

o Nee, dat moet je niet willen 12 10,9% 

o Nee, dit is onmogelijk 20 18,2% 

o Nee, we moeten juist een middenkoers vinden 

en houden 
18 16,4% 
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11. Wat wil je behouden waar we in de Corona tijd in Kerk aan de 

Linge mee zijn gestart? (meerdere antwoorden mogelijk)?   

  110x Antwoorden     5x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

de De beelduitzendingen 90 81,8% 

o Nieuwsbrief per mail 92 83,6% 

o Digitale collectes 26 23,6% 

o Digitaal vergaderen 8 7,3% 

o Orgelspel na de preek 31 28,2% 

o Iets dat ik hierboven niet lees, namelijk: 12 10,9% 
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12.  Heb je behoefte aan (meer) ondersteuning van de kerk in de 

geloofsopvoeding? (meerdere antwoorden mogelijk)  

  110x Antwoorden     5x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

o     Nee, hier heb ik geen behoefte aan 73 66,4% 

o Een Alpha-cursus  6 5,5% 

o Meer aandacht hiervoor in onze kerk 16 14,5% 

o Meer specifieke avonden rond het thema 

geloofsopvoeding 
13 11,8% 

o Catechisatie op een interactieve manier 10 9,1% 

o Iets dat ik hierboven niet lees, namelijk:  9 8,2% 
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13. Zijn we als kerk met de goede dingen bezig voor gemeenteleden?  

  110x Antwoorden     5x onbeantwoord     Meerkeuze 
 

 

 

 

ANTWOORD ANTWOORDEN VERHOUDING 

o Ja, er is een mooie balans tussen enerzijds het 

kerkzijn en anderzijds het organiseren en regelen 

zodat we kerk kunnen zijn 

56 50,9% 

o Er mag wel wat meer aandacht voor elkaar 

komen 
20 18,2% 

o Meer mensen betrekken bij het bezoekwerk 

zodat ieder gemeentelid weer thuis bezocht kan 

worden 

18 16,4% 

o We zijn teveel met onszelf (gemeente) bezig en 

te weinig met de wereld om ons heen 
23 20,9% 

o We moeten meer activiteiten organiseren zodat 

we elkaar vaker kunnen ontmoeten 
17 15,5% 

o We moeten minder vergaderen 7 6,4% 

o Iets dat ik hierboven niet lees, namelijk:  15 13,6% 


