Notitie bij het lezen van de uitslag van de op 10 maart 2019 gehouden
enquête: ‘the Church Life Survey’
Er zijn in totaal 75 formulieren ingevuld en gebruikt.
Het rapport van de Protestantse Faculteit van de RU Groningen met de resultaten is in het
Engels opgesteld. Voor een betere toegankelijkheid is ons gemeentelid Rinus Dommisse zo
vriendelijk geweest het rapport om te zetten in een Engelse vertaling. Het rapport is
besproken op de Kerkenraad van December.
Het volledige rapport zal op de website van de kerk te vinden zijn.
Een leidraad bij het lezen zou kunnen zijn: Op het rapport van de enquête (1) reflecteren we
als Kerkenraad en Gemeente. (2). We overdenken de feedback, die de kerkgangers aan
Kerkenraad en Gemeente hebben gegeven. Een volgende stap is te bedenken waar onze
kerk klaar voor is (3). Aan de hand van stap (3) besluiten we welke actie we gaan
ondernemen. Voor een goed beeld is het belangrijk te onthouden, dat onderstaande cijfers
een samenvatting geven van de samenvatting en alleen als een steekproef gezien kan
worden.
Enquête PGO Profiel.
Dit is een korte samenvatting van de kernpunten: de mensen van deze kerk hechten de
meeste waarde aan: sociale activiteiten, eigentijdse eredienst of muziek, gezamenlijk vieren
HA, zorgen voor de mensen in nood. Zij willen aandacht geven aan: het groeien van het
gemeenschapgevoel, diensten en vieringen die het geloof voeden, het betrekken van nieuwe
mensen en aandacht voor kinderen en jongeren.
3. Samenstelling: 55% vrouw, 45 % man. 69% MBO of hoger. Gemiddelde leeftijd 68 jaar.
Prioriteit geven aan: het opbouwen van een sterk gevoel van gemeenschap en diensten en
vieringen die het geloof van de mensen voeden.
5. Talenten, gaven en vaardigheden ziet de gemeente voor zichzelf toegespitst in het
betonen van de gastvrijheid en het onderhouden van de communicatie. 51% van de
geënquêteerden is van mening dat hun gaven en talenten in de PGO goed benut worden.
6. Relatie tot God: 11% ondervond afgelopen 12 mnd veel groei in hun geloof. Het belang
van God in het leven van mensen: God is belangrijker dan bijna alles: 31 %. God als
belangrijkste realiteit 24%
8. Woord en daad: 6% vindt het makkelijk om over haar/zijn geloof te praten. 20% nodigde
in het afgelopen jaar vrienden/familie uit voor het bijwonen van een kerkdienst.

9. Visie, vernieuwing en leiderschap: 49% is het ermee eens dat de PGO haar doelen
duidelijk voor ogen heeft. 23% van de respondenten is het ermee eens, dat de leiders
stimuleren tot actie.
Deel B, gedetailleerd overzicht:
Demografisch overzicht komt overeen met de andere geënquêteerde kerken. Gemiddelde
leeftijd 68 jaar.
45% van de kinderen van de respondenten gaan naar de kerk.
Nieuw aangekomenen onder de respondenten in de afgelopen 5 jaar: 6%.
56% van de respondenten heeft een leidinggevende of verzorgende rol.

De vitale kerk, 9 kernkwaliteiten. Combineren.
Geloof: 7% geeft aan in het afgelopen jaar een sterke groei in het geloof te hebben ervaren.
De kerkdienst: 32% van de ondervraagden geeft aan altijd/gewoonlijk door de diensten
geïnspireerd te worden. De prediking helpt in mijn dagelijks leven: soms = 60%.
Het gevoel erbij te horen: bij 21% sterk en groeiend, bij 27% sterk maar afnemend.
Visie: 25% van de respondenten zijn sterk betrokken bij de doelen van de PGO.
Leiderschapscultuur: 1% zegt bemoedigd te zijn voor het inzetten van hun talenten.
Vernieuwing: 13% is het er helemaal mee eens dat de PGO altijd bereid tot iets nieuws.
De kerk in de samenleving; dienstverlening: 44% van de respondenten zeiden op een aantal
verschillende manieren in het afgelopen jaar anderen geholpen te hebben.
Het met anderen delen van het geloof: 20% van de respondenten gaven aan in het
afgelopen jaar iemand voor een kerkdienst uitgenodigd te hebben. 43% vindt het makkelijk
over het geloof te praten als het zomaar ter sprake komt.
Het bijeenhouden van de gemeente, mensen die dreigen af te haken. 6% van de
respondenten zou zeker ‘een afhaker’ proberen vast te houden.
Namens de Kerkenraad, Frans Worst.

