Inhoud bijlagen
A. Literatuurlijst
B. Afkortingen en begrippenlijst
C. Definitief projectplan
D. Kaartje “Het Groene Woud”
E. Onderzoeksopzet
F. Verantwoording vragen enquête
G. Begeleidende brief enquête
H. Enquête
I. Grafieken resultaten enquête
J. Antwoorden op open vragen
K. Conclusies enquête
L. Verantwoording geïnterviewden
M. Verslag interviews
N. Procesverslag
O. Samenvatting

2
4
5
9
10
13
15
16
27
50
67
86
87
107
113

1

Bijlage A
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Jong, G. de, Doen alsof er niets is. Sociologische gevalsstudie over een kerkelijke gemeente
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Koekkoek, P.B., „Federatie Hervormde Gemeente Salem en de Gereformeerde Kerk
Kerkgemeenschap De Voorhof‟ in:Someren, C. van (eind red.), Eeuwboek van Woudenberg
(1900-2000), (BDU, 1999), 4 pp.
Lunteren, K.C. van, De dorpskerk in de Woudenbergse historie, (Koninklijke BDU uitgeverij,
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Noort, G., e.a., Als een kerk opnieuw begint. Handboek voor missionaire
gemeenschapsvorming, (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2008), 392 pp.
Paas, S., De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijke
geloof en in de christelijke gemeente, (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2003) , 312
pp.
Paas, S., Jezus als heer in een plat land. Op zoek naar een Nederlands evangelie,
(Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2001) 209 pp.
Peters, A., Gemeente in beweging. Op zoek naar een bijbelse visie, (Heerenveen: Uitgeverij
Groen, 2009), 184 pp.
Roest, H. de, Een de wind steekt op. Kleine ecclesiologie van de hoop, (Zoetermeer:
Uitgeverij Meinema, 2005), 246 pp.
Strooper, J., „Na eeuwen afwezigheid keerde in 1965 de Rooms-Katholiek kerk in
Woudenberg terug‟ in:Someren, C. van (eind red.), Eeuwboek van Woudenberg (19002000), (BDU, 1999), 2 pp.
Tomlin, G., Een kerk die prikkelt. Uitdaging om provocerend gemeente te zijn, (Kampen:
Uitgeverij Voorhoeve, 2008), 205 pp.
N.N. „De Hervormde Gemeente (Dorpskerk)‟ in:Someren, C. van (eind red.), Eeuwboek van
Woudenberg (1900-2000), (BDU, 1999), 4 pp.
Beleidsplannen
Wijkkerkenraad wijk 1 Hervormde Gemeente Woudenberg, Beleidsplan 2009-2012
Hervormde Gemeente Woudenberg wijkgemeente I, 43 pp.
Wijkkerkenraad wijk 2 Hervormde Gemeente Woudenberg, „Onderling betrokken, naar buiten

bewogen‟ Beleidsplan 2009-2012 wijkgemeente II, voorlopige definitieve versie maart 2009,
44 pp.

Internetsites
Bestemmingsplan wonen in “Het Groene Woud” http://www.wonen-in-het-groenewoud.nl/bestemmingsplan_08sep.pdf
Gegevens Woudenberg http://portal.provincie-utrecht.nl/Gemeenten/Woudenberg.aspx
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Geschiedenis Woudenberg
http://www.woudenberg.eu/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=531&fontsiz
e=12
“Het Groene Woud” http://www.wonen-in-het-groene-woud.nl/
Statistieken Woudenberg
http://www.woudenberg.eu/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=528&stukid
=449
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Bijlage B
Afkortingen en begrippen lijst
Afkortingen
AK: Algemene Kerkenraad
PKN: Protestantse kerk in Nederland
VBW: Vakantie Bijbel Week
Begrippen
Actie Thuiskomen: Evangelisatie actie in “Het Zeeland” Deze actie speelt nu een aantal jaar.
De mensen in de wijk krijgen een flyer waarop verschillende activiteiten worden aangeboden
waar men zich voor op kan geven.
Alphacursus: Kennismakingscursus met het geloof, van alpha.
Commissie Groei: Commissie bestaande uit een aantal kerkenraadsleden van de Hervormde
Gemeente van Woudenberg. Deze commissie heeft nagedacht over de mogelijkheden van
een tweede gebouw en het missionaire werk in de nieuwbouwwijken aan de oostkant van
Woudenberg. Inmiddels is deze commissie opgeheven.
Dabar: Evangelisatie en recreatiewerk op de camping. Landelijk georganiseerd vanuit de
HGJB. Op de camping is drie keer twee weken lang een team actief die activiteiten
organiseren voor de campinggasten. Een deel van de activiteiten is hierbij specifiek christelijk
een ander deel algemeen.
Emmaüscursus: kennismakingscursus met het geloof voor belangstellenden, uitgaand van de
IZB.
Kompas: activiteiten georganiseerd door de jeugdraad voor jeugd vanaf 12 jaar, men richt
zich op de jeugd uit de kerk, maar ook van daarbuiten.
Missionair: Het gericht zijn op de niet-christelijke medemens, met het oog erop te getuigen
van het evangelie
Steunpunt: Gebouw in de nieuwbouwwijken aan de oostkant van Woudenberg. Hiermee
wordt een locatie bedoeld waar (missionaire) activiteiten georganiseerd kunnen worden en
die daarbij een ontlasting voor Eben-Haëzer zal zijn. Met een steunpunt wordt niet een
compleet kerkgebouw bedoeld.
Vakantie bijbel week: Aan het eind van de grote vakantie wordt op een aantal dagen
activiteiten voor kinderen van de basisschool georganiseerd. De kinderen krijgen een
Bijbelverhaal te horen, zingen met elkaar, knutselen en doen spelletjes.
Volkskerstzang: Zangavond vlak voor kerst, meestal op kerstavond, georganiseerd in
cultureel centrum “De Camp” in Woudenberg. Deze avond is toegankelijk voor alle inwoners
van Woudenberg. Op de avond wordt met elkaar gezongen, is een koor uitgenodigd dat
zingt en wordt een korte overdenking gehouden.
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Bijlage C
Projectplan afstudeeronderzoek
Onderzoek naar de mogelijkheden voor missionair-diaconaal werk in
Woudenberg vanuit de Hervormde gemeente (PKN) en het draagvlak hiervoor in
de gemeente
Aanleiding
De Hervormde gemeente te Woudenberg oriënteert zich op de mogelijkheden voor
missionair-diaconaal werk aan de oostkant van Woudenberg, hierbij richt zich op de nieuwe
wijken in wording. Hiervoor is de commissie groei in het leven geroepen, zij hebben gekeken
naar de mogelijkheden hiervoor. Inmiddels heeft deze commissie een eindrapport
geschreven en dit bij de AK neergelegd. Hiermee is de verantwoordelijkheid daar gelegd en
zat de taak van de commisssie groei erop en is deze opgeheven.
Tijdens een gemeenteavond werden de plannen vanuit de commissie groei gepresenteerd en
daarbij kwam naar voren dat men erover dacht een tweede kerkgebouw neer te zetten in de
nieuwe wijken. Dit stuitte echter op grote weerstand. Men heeft toen een stapje terug
genomen en gemeenteavonden belegt waarop met name werd benadrukt waarom het van
belang is als gemeente missionair-diaconaal werk te doen en om present te zijn in de nieuwe
wijken. Daarbij werd genoemd dat het nodig is om duidelijk aanwezig te zijn en een gebouw
in de wijk kan daarvoor een hulpmiddel zijn. Hierbij werd aangegeven dat het op prijs werd
gesteld als gemeenteleden mee willen denken.
Ik zelf was hierbij aanwezig en besloot dat ik hier wel iets in zou kunnen betekenen door
middel van een afstudeerproject.
Hierop heb ik contact opgenomen met de predikant en vervolgens heb ik een aantal
gesprekken gehad met de beide predikanten en een diaken. Uit deze gesprekken bleek dat
er behoefte is naar een project waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden voor de
gemeente zijn op het gebied van missionair-diaconaal werk. Maar men wil ook weten wat
hiervoor het draagvlak is en hoe het missionair bewustzijn in de gemeente is.
Uiteindelijk is besloten dat ik me eerst ga richten op de mogelijkheden voor missionairdiaconaal werk en van daaruit ga ik onderzoeken wat het draagvlak van de gemeente is en
hoe het missionair bewustzijn van de gemeente is. Hierbij zal ik ook onderzoek wat de
verschillen zijn tussen de beide wijken zijn als het gaat om deze zaken.
Probleem en doelstelling
Uit reacties in de gemeente naar aanleiding van een gemeenteavond bleek dat in de
gemeente weerstanden zijn ten opzichte van een tweede kerkgebouw in de nieuwe wijken in
Woudenberg. Dit gebouw zou daar komen met het oog op de presentie van de gemeente in
deze wijken in wording. Men wil namelijk graag present zijn in dit gebied en daar missionairdiaconaal werk beginnen. Niet bekend is of de weerstanden alleen gericht zijn op het tweede
kerkgebouw, of dat er meer punten zijn die weerstand oproepen. Ook is niet inzichtelijk voor
de kerkenraad hoe het missionair bewustzijn van de gemeenteleden is en wat het draagvlak
is voor missionair-diaconale activiteiten. Daarnaast wil men ook graag weten wat voor
activiteiten geschikt zijn voor de gemeente.
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Dit brengt mij bij een aantal vragen:
- Welke missionair-diaconale activiteiten zijn geschikt voor deze gemeente en de
doelgroep?
- Waar komen de weerstanden vanuit de gemeente vandaan, zijn deze specifiek
gericht op het tweede gebouw of spelen er meer zaken een rol hierin?
- Hoe is het missionair-diaconale bewustzijn en draagvlak in de gemeente? En hoe kan
dit eventueel versterkt worden, mocht dat nodig zijn?
- Wat is hierin het verschil tussen de beide wijken?
Een overkoepelende vraag zou kunnen zijn: Hoe is het missionair-diaconale bewustzijn in de
hervormde gemeente te Woudenberg en welke missionair-diaconale activitieten zijn geschikt
voor de gemeente en hoe is het draagvlak daarvoor? En in hoeverre zijn er in deze zaken
verschillen tussen de beide wijken?
De doelstelling:
Rapport voor de Algemene Kerkenraad waarin de huidige situatie van de gemeente ten
opzichte van missionair-diaconaal werk staat beschreven en waarin staat beschreven hoe
men van daaruit verder stappen kan en moet ondernemen.
Activiteiten

Vooronderzoek

Contact leggen met de IZB, onderzoeken wat zij van dit onderwerp afweten en waarmee zij
mij kunnen helpen en in hoeverre zij ook belang hebben bij het onderzoek.
Leden van de commissie Groei, de Algemene Kerkenraad interviewen. Vragen wat men voor
ogen heeft, wat wil men en hoever de plannen zijn.
Plannen, ideeën, beleidsplan en andere dingen die op papier staan van de commissie Groei
en de kerkenraad lezen. Aan de hand daarvan een analyse schrijven.
Projecten van andere gemeentes bekijken. En daarbij kijken naar de situatie van
Woudenberg.

Onderzoek

Onderzoek doen in de gemeente onder de gemeenteleden. Bijvoorbeeld door middel van een
enquête en/of interviews. Onderzoek doen naar het missionair-diaconale bewustzijn en het
draagvlak voor missionair-diaconale activiteiten.
Het schrijven van een verslag en een rapport met daarin conclusies en aanbevelingen voor
de AK.

Literatuur

Boeken en artikelen over missionair gemeentewerk lezen. Hieronder noem ik een aantal titels
van boeken. Ik heb deze uitgekozen na een lezing van de achterkant, of deze geschikt zijn
zal nog moeten blijken na verder verdieping in de boeken. Maar ik ben er van overtuigd dat
er een aantal geschikte boeken tussen zitten.
Zoals:
Missionair is mogelijk Jurjen de Groot, Niels de Jong en Arjan Markus
Kerk naar buiten N. Dijkstra-Algra
Bouwen aan een aanstekelijke kerk M. Mittelberg
Jezus als Heer in een plat land S. Paas
Vijf broden en twee vissen Dr. A. Noordegraaf.
Om de verstaanbaarheid W. Dekker en P.J. Visser
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Uitgedaagd door de tijd. W. Dekker en P.J. Visser
Tot uw dienst A. Peters
Doen alsof er niets is, sociologische gevalsstudie over een kerkelijke gemeente als
dynamische configuratie. Gert de Jong
Hiernaast wil ik contact opnemen met de IZB en daar informeren naar geschikte literatuur en
andere informatie.
Volgorde:
1. Projectplan maken, plan van aanpak maken.
2. Contact leggen met de IZB.
3. Literatuur lezen.
4. Tegelijk ook intensief contact met commissie Groei en de kerkenraad. Daar
informeren wat men wil, informatie vanuit de commissie lezen, leden spreken.
5. Daarna kijken bij andere projecten. Verder onderzoeken wat de AK wil.
6. Analyse van Woudenberg schrijven (vanuit lit.studie + verkennend onderzoek +
nadenken/combineren), gevolgd door onderzoeksopzet.
7. Onderzoek doen. (Mensen in de gemeente enquêteren en interviewen.) Cruciaal: wat

is hiervoor goed moment/en wanneer ben jij er aan toe. Moet kerkenraad of bijv.
enkele insiders (zoals predikanten) het concept van een enquête goedkeuren (wat is
je voorstel)?

8. De resultaten van deze onderdelen bekijken en vergelijken en conclusies trekken.
9. Dit terugkoppelen naar de opdrachtgever.
10. (mede vanuit) Overleg met de opdrachtgever vanuit de resultaten beleid en visie en
plan ontwikkelen.
11. Dit weer terugkoppelen naar de opdrachtgever.
12. Alles afronden en eindpresentatie (met school erbij)
Tijd

De tijd heb ik nog globaal gehouden. Ik vind het nu nog lastig om te zeggen hoe het precies
zal worden. Ik heb nog niet helemaal duidelijk voor ogen wanneer het project precies zal
lopen. Bij de ontwerpfase zal dit ook meer uitgewerkt worden.
Het project loopt ongeveer van februari t/m eind juni
De eerste maand zal vooral oriënterend en vooronderzoek zijn.
Daarna volgen 3 maanden waarin vooral het onderzoek gedaan zal worden.
De laatste maand zal vooral gericht zijn op het concreet maken van de uitkomsten van het
onderzoek. En het afronden van het project.
Geld/uren
De gemeente is bereid de onkosten van het project te vergoeden.
Wat uren betreft is er 500 uur per persoon. Voor het project zelf zal er ongeveer 450 uur
beschikbaar, dit wordt verspreid over 5 maanden. Dit houdt dus ongeveer 90 uur per maand
is en ruim 20 uur per week. Het is goed mogelijk dat ik de eerste maand wat minder tijd aan
het project zal besteden, maar dat wordt dan gecompenseerd door later meer tijd per
maand te besteden aan het project.
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Kwaliteit
Ten eerste is het resultaat goed als de commissie Groei er echt mee geholpen is en hiermee
verder kan. Ze moeten aan de hand van het project verder kunnen met het missionaire werk
en de mogelijkheden hebben om een project te beginnen.
Eventueel een kwaliteitsoordeel vanuit IZB of het geen wat door het project naar voren is
gekomen ook betekenis heeft voor andere gemeenten.
Het resultaat moet ook voldoen aan de beoordeling vanuit school.
Communicatie
Opdrachtgever
Tot nu toe ging dit vooral via e-mail. Dit zal ook één van de voornaamste
communicatiemiddelen zijn met de opdrachtgever. De personen zullen dan voornamelijk een
predikant en de commissie Groei (en met name een contactpersoon daar van uit) Daarnaast
kunnen er verschillende afspraken gemaakt worden om de voortgang te bespreken.
Een aantal keren mondelinge presentatie en schriftelijke rapporten.
Belanghebbenden
Dat zijn voornamelijk de commissie Groei en de kerkenraad. Deze kunnen op de hoogte
worden gehouden via de predikant en contactpersoon waar wij contact mee zullen hebben.
Maar ook door naar vergadering van commissie Groei te gaan en te vertellen waar we mee
bezig zijn.
Daarnaast zal er ook communicatie naar de gemeente toe plaats vinden. Dat zal
voornamelijk via de kerkbode en website gebeuren.
En contact met de IZB, via e-mail en eventueel ook een aantal afspraken.
Organisatie
Nog niet echt over gesproken.
Ik zal het project zelf uitvoeren. De contactpersoon vanuit de opdrachtgever zal steunen en
als het nodig is advies of informatie geven.
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Bijlage D
Kaartje “Het Groene Woud”
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Bijlage E
Onderzoeksopzet
Voor het onderzoek in de gemeente heb ik gekozen voor een kwantitatief onderzoek. Dit
kwantitatieve onderzoek geef ik vorm door middel van een schriftelijke enquête. Naast deze
enquête houd ik ook een aantal groepsinterviews om op die wijze meer diepgang te krijgen
en te ontdekken waarom mensen voor bepaalde antwoorden kiezen.
Hieronder wil ik beschrijven waarom ik voor een kwantitatief onderzoek heb gekozen in de
vorm van een schriftelijke enquête.
Verder zal ik aangeven wat de onderzoekseenheid is, met welke doelgroep en waarom en
hoe ik voor een steekproef heb gekozen.
Als laatste geef ik weer hoe ik de enquête ga verwerken.
Soort onderzoek
Zoals gezegd heb ik gekozen voor een kwantitatief onderzoek. Bij een kwantitatief onderzoek
is het goed mogelijk onderzoek te doen onder een grote doelgroep, daarnaast geeft deze
vorm van onderzoek de mogelijkheid de resultaten in percentages weer te geven, zodat een
goed overzicht ontstaat van de meningen die men heeft.
Een voorwaarde bij een kwantitatief onderzoek is dat de doelstelling van te voren helder is
en dat bekend is wat de onderzoeker te weten wil komen. In het geval van het onderzoek
dat ik heb gedaan, is dit zeker het geval. Vanuit de opdracht is naar voren gekomen dat de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Woudenberg wil weten hoe het missionaire
bewustzijn in de gemeente is en hoe het draagvlak is voor missionair werk en een steunpunt
aan de oostkant van Woudenberg.
Door kwantitatief onderzoek worden gegevens verkregen over percentages en verhoudingen
in de doelgroep, er kan mee worden gemeten. Het is bij uitstek de manier om te meten hoe
men in de gemeente denkt over missionair werk, of men een steunpunt nodig vindt en wat
men van een aantal specifieke activiteiten vindt. Het biedt ook de mogelijkheid verschillen in
de doelgroep te meten. Bij dit onderzoek is het van belang te weten wat de verschillen zijn
van de meningen tussen de leden van wijk 1 en de leden van wijk 2. Door middel van
kwantitatief onderzoek kan dit statistisch aangetoond worden.
Het kwantitatieve onderzoek biedt ook de mogelijkheid om te onderzoeken of er verbanden
zijn tussen antwoorden op verschillende vragen. Met deze manier van onderzoeken kunnen
ook analyses gemaakt worden en conclusies getrokken worden uit de verkregen gegevens.
Door een kwantitatief onderzoek te doen in de vorm van een schriftelijke enquête geeft dit
de mogelijkheid het onderzoek onder een grote groep te doen. Dit is belangrijk, omdat de
doelgroep erg groot is en dit de representativiteit ten goede komt.
Dit brengt mij bij het volgende punt namelijk de doelgroep en de keuze voor de steekproef.
Onderzoekseenheid
Het onderzoek vindt plaats in een organisatie namelijk de Hervormde Gemeente van
Woudenberg. Binnen deze organisatie doe ik het onderzoek onder individuele personen, het
gaat om de mening van deze mensen.
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Doordat de gemeente uit een paar duizend leden bestaat is het niet mogelijk iedereen te
enquêteren. Ik heb daarom een steekproef gedaan, hierbij heb ik een selectie gemaakt van
200 mensen. Hieronder zal ik beschrijven hoe ik tot een steekproef ben gekomen.
Omdat ik onderzoek doe naar het missionaire draagvlak heb ik ten eerste gekozen voor
actieve belijdende leden. De betrokken gemeenteleden moeten namelijk het missionaire
werk steunen, zij zorgen voor de draagkracht hiervan. Het is dan ook van belang om van
deze groep te weten hoe men denkt over missionair diaconaal werk in de gemeente.
Onderzoek onder randkerkelijke mensen is minder van belang, omdat zij minder betrokken
zijn bij de gemeente en zij op deze manier niet verantwoordelijk zijn voor het draagvlak.
De actieve belijdende leden vormen daarnaast een groep die de hele breedte van de
gemeente vertegenwoordigt. Ze wonen verspreid over het hele dorp. Onder hen zijn
jongeren, maar ook ouderen. Mensen die alle soorten vrijwilligerswerk doen in de gemeente
en ook mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Alle typen mensen vallen onder deze groep.
Binnen deze groep is men niet allemaal even sterk bij de gemeente betrokken, maar ik
verwacht dat de meesten van hen wel verbondenheid met de gemeente voelen.
De groep actieve belijdende leden is echter nog groot, namelijk ruim 800 mensen. Dus
hierbinnen moest ik ook nog een keuze maken. Ik heb gekozen voor 200 mensen, omdat
deze groep groot genoeg is om representatief te zijn, maar niet te groot voor de hoeveelheid
werk die het met zich meebrengt.
In verband met de representativiteit heb ik ervoor gezorgd dat de ondervraagden zoveel
mogelijk een dwarsdoorsnede van de gemeente vormen. Zo neem ik uit elke wijk een kwart
van het aantal mensen dat er woont, zo zijn naar verhouding uit elke wijk evenveel mensen
vertegenwoordigd. Vervolgens verdeel ik elke sectie in leeftijdscategorieën van 10 jaar, dus
tot 30 jaar, van 30 tot 40 jaar enz. Uit elke categorie neem ik dan weer een kwart, zodat de
leeftijden ook in verhouding zijn.
Verspreiden van de enquête
Om te zorgen voor een zo groot mogelijke respons heb ik ervoor gekozen dat de enquêtes
bij de ondervraagden persoonlijk afgeleverd worden en ook weer worden opgehaald.
Aangezien ik echter geen 200 enquêtes alleen kan rondbrengen en ophalen heb ik hiervoor
de hulp van een aantal gemeenteleden gevraagd. Door de enquêtes persoonlijk bij de
mensen af te leveren en weer op te halen, hoop ik dat men zo aangespoord wordt de
enquête daadwerkelijk in te vullen.
Er is echter een groot buitengebied in Woudenberg en hier is het teveel werk om de
enquêtes aan de deur af te leveren, dus kies ik er voor in dit gebied 25 enquêtes wel per
post te versturen.
Verwerking
De enquête bestaat voor het grootste deel uit meerkeuzevragen. Hierdoor zijn de gegevens
snel en eenvoudig te verwerken en ik kan daardoor ook grafieken en tabellen maken waarin
duidelijk wordt hoe vaak bepaalde antwoorden zijn gekozen. Het biedt de mogelijkheid
statistische analyses te maken en zo in percentages inzichtelijk te maken in hoeverre men
missionair bewust is en hoe men denkt over het missionaire werk aan de oostkant van
Woudenberg.
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De enquête verwerk ik in Excel. Ik verwerk daarin alle resultaten van de enquête en
vervolgens kan ik aan de hand van de gegeven conclusies trekken. Met behulp van Excel wil
ik deze conclusies dan in grafieken en tabellen weergeven.
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Bijlage F
Verantwoording vragen enquête
Bij het opstellen van de vragen van de enquête heb ik vooral gekeken naar wat de vraag van
de opdrachtgever is en wat men wilde weten.
De onderzoeksvraag is: Hoe is het missionair-diaconale bewustzijn in de Hervormde
Gemeente te Woudenberg en welke missionair-diaconale activiteiten zijn geschikt voor de
gemeente en hoe is het draagvlak daarvoor? En in hoeverre zijn er in deze zaken verschillen
tussen de beide wijken?
Subvragen die ik hierbij stel zijn:
- Welke missionair-diaconale activiteiten zijn geschikt voor deze gemeente en de
doelgroep, de mensen in de wijken?
- Waar komen de weerstanden vanuit de gemeente vandaan, zijn deze specifiek
gericht op het tweede gebouw of spelen meer zaken een rol hierin?
- Hoe is het missionair-diaconale bewustzijn en draagvlak in de gemeente? En hoe kan
dit eventueel versterkt worden, mocht dat nodig zijn?
- Wat is hierin het verschil tussen de beide wijken?
De focus van het geheel ligt op de vraag hoe de gemeenteleden over een steunpunt in de
nieuwbouwwijken aan de oostkant van Woudenberg denkt.
In de enquête moeten dus vragen komen waardoor naar voren komt hoe het missionaire
bewustzijn van de gemeenteleden is. Ik heb daarom vragen gesteld of men missionair werk
belangrijk vind en in welke mate. Daarbij heb ik ook onderscheid gemaakt tussen missionair
door de kerk en persoonlijk.
Daarnaast wilde ik ook het verschil tussen de beide wijken weten, voor dat laatste is de
vraag tot welke wijk men behoort essentieel.
Uit een aantal interviews met kerkenraadsleden bleek dat men zich ook afvroeg in hoeverre
de gemeenteleden al missionair actief zijn en daarmee ook doelend op het getuigen in de
eigen omgeving door woorden, maar ook door daden. In de enquête vraag ik dan ook of de
mensen actief zijn op het missionaire vlak en of men contacten heeft met niet christenen en
met hen praat over het christelijke geloof.
In de interviews en de literatuur kwam ook naar voren dat een voldoende draagvlak
essentieel is. En de opdrachtgever wil dit ook graag weten, daarom worden in de enquête
vragen gesteld over hoe men over het steunpunt en mogelijke missionaire activiteiten denkt.
Daarnaast is het belangrijk te weten of voldoende mensen zich willen inzetten om de
plannen te realiseren. In de enquête worden dus vragen gesteld of men het steunpunt
zinvol, hoe men over bepaalde activiteiten denkt en of men zich in zou willen zetten voor de
missionaire activiteiten.
Ook vond ik het belangrijk hoe men naar de gemeente nu kijkt en hoe volgens de
gemeenteleden niet-christenen naar de gemeente kijken. En welke dingen volgens hen in de
gemeente moeten veranderen. Hierdoor wilde ik ook peilen of men open staat voor
veranderingen. In de enquête wordt ook de vraag gesteld wat volgens de mensen een
missionaire gemeente is, dit is belangrijk om te weten wat de visie van de gemeenteleden op
een missionaire gemeente is.
De vragen van de enquête heb ik onderverdeeld in een aantal thema‟s.
Als eerst de algemene vragen, hierin vraag ik naar bepaalde zaken waarvan ik benieuwd
waren of deze invloed hebben op de antwoorden, zoals: leeftijd, wijk waartoe men behoort
en frequentie kerkgang.
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Vervolgens stel ik vragen waarbij ik te weten wil komen hoe het missionaire bewustzijn,
zodat gekeken kan worden in hoeverre de gemeenteleden missionair bewustzijn. En daaraan
gekoppeld of het voor de kerkenraad nodig is dit te versterken of dat dit niet nodig is.
Vervolgens worden vragen gesteld over de gemeente. Dit om te weten te komen hoe men
naar de huidige gemeente kijkt, wat volgens de gemeenteleden de ideale gemeente is en of
men de gemeente missionair genoeg is. Maar ook om te ontdekken wat volgens de
ondervraagden een missionaire gemeente is en om te kijken of men open staat voor
veranderingen.
Daarna vraag ik naar de huidige missionaire activiteiten in de gemeente. Ik vind het namelijk
belangrijk te weten hoe men daar tegenover staat. Zodat uit de antwoorden ook zal blijken
hoe men over bepaalde missionaire activiteiten denkt.
Vervolgens het onderwerp dat de kern van de enquête vormt, namelijk hoe de
gemeenteleden over de plannen aan de oostkant van Woudenberg denkt. Uiteindelijk is de
vraag van de opdrachtgever namelijk of de gemeenteleden achter het steunpunt staat en
hoe men over bepaalde activiteiten denkt die daar plaats zouden kunnen vinden. In dit deel
van de enquête wordt daar dan ook expliciet naar gevraagd.
Het laatste thema is de inzetbaarheid van de gemeenteleden. Plannen voor missionair werk
zijn wel heel mooi, maar er moeten ook voldoende mensen beschikbaar zijn om dit uit te
kunnen voeren.
Deze bovenstaande thema‟s vormen samen de totale enquête.
Als laatste wil ik ook vermelden dat in de interviews ook een aantal zaken genoemd zijn die
men belangrijk vond om te vragen, hiervan heb ik ook een aantal vragen in de enquête
geïntegreerd.
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Bijlage G
Begeleidende brief enquête
Geachte mijnheer of mevrouw,
Voor u ligt een enquête waarin uw mening gevraagd wordt over de gemeente met
betrekking tot het missionaire werk. Deze enquête wordt gehouden in het kader van mijn
afstudeeronderzoek in onze gemeente. In dit onderzoek wil ik ontdekken hoe u als
gemeentelid denkt over missionair werk in het algemeen en bepaalde missionaire activiteiten
in het bijzonder.
De uitkomsten van deze enquête zullen meegenomen worden in een rapport voor de
kerkenraad, dat gebruikt zal worden bij het nemen van beslissingen over de toekomstige
invulling van het missionaire werk in onze gemeente en in het bijzonder in de nieuwbouw.
De meeste vragen in de enquête zijn meerkeuzevragen, hierbij is het de bedoeling dat u 1
antwoord aankruist, tenzij anders staat aangegeven.
De vragenlijst bevat heel wat vragen. Ik hoop u rustig de tijd wilt nemen om over dit
belangrijke onderwerp uw mening te geven
Het invullen van de enquête zal ongeveer 15-20 minuten van uw tijd vragen.
U kunt de enquête uitprinten, invullen en op Nico Bergsteijnweg 23 door de brievenbus
doen. Maar u kunt hem ook op de computer invullen en dan naar het volgende e-mail adres
sturen: alinekelindhoud@hotmail.com
Over de uitslag van de enquête hoop ik een samenvatting te publiceren.
Ik wens u veel plezier bij het invullen van de enquête en alvast bedankt voor uw
medewerking!
Met vriendelijke groet,
Alineke Lindhoud

Verklarende woordenlijst
In de enquête komen een aantal termen voor waarvan ik hieronder een uitleg zal geven,
zodat u weet wat ik met deze term bedoel.
Niet-christenen: Mensen die niet geloven in de God van de bijbel en in zijn Zoon, Jezus
Christus.
Niet-kerkelijken: Mensen die doorgaans niet naar de kerk gaan
Missionair: Het gericht zijn op de niet-christelijke medemens, met het oog erop te getuigen
van het evangelie
Steunpunt: Gebouw in de nieuwbouwwijken aan de oostkant van Woudenberg. Hiermee
wordt een locatie bedoeld waar (missionaire) activiteiten georganiseerd kunnen worden en
die daarbij een ontlasting voor Eben-Haëzer zal zijn. Met een steunpunt wordt niet een
compleet kerkgebouw bedoeld.
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Bijlage H
Enquête
Algemene vragen
1. Wat is uw geslacht?
□ Man
□ Vrouw
2. Wat is uw leeftijd?
□ Jonger dan 25 jaar
□ 26-40 jaar
□ 41-65 jaar
□ Ouder dan 65 jaar
3. Bij welke wijk hoort u?
□ Wijk 1
□ Wijk 2
4. Van welke wijk bezoekt u bij voorkeur de diensten?
□ Wijk 1
□ Wijk 2
□ Geen voorkeur
5. Hoe vaak bezoekt u een kerkdienst, of beluistert u op zondag de dienst op een
andere manier?
□ In de regel tweemaal per zondag
□ Elke week
□ 2 keer per maand
□ 1 keer per maand
□ Minder dan 1 keer per maand, maar vaker dan 2 keer per jaar
□ 2 keer per jaar of minder
□ Nooit
Missionair bewustzijn
6. Voor wie geldt volgens u de opdracht om te evangeliseren?
□ Zendelingen en evangelisten
□ De kerkenraad
□ Gemeenteleden die hierin een specifieke taak hebben
□ Iedere christen
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. In hoeverre ervaart u voor uzelf de roeping om missionair te zijn?
□ Sterk
□ Matig
□ Niet
8. Op welke manier bent u actief op het missionaire vlak?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Door contacten op mijn werk met niet-christenen
□ Door contacten in het dorp met niet-christenen
□ Door het volgen van de cursus “gunnend geloven”
□ Door deelname aan georganiseerde activiteiten
□ Niet
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Hoe vaak hebt u contact met niet-kerkelijke mensen?
□ Dagelijks
□ Wekelijks
□ Maandelijks
□ (Bijna) nooit
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Wanneer spreekt u met niet-christenen over uw geloof?
□ Altijd als ik een niet-christen spreek
□ Zoveel mogelijk
□ Regelmatig
□ Af en toe
□ (Bijna) nooit
□ Als de gelegenheid zich voordoet
□ Als mensen er naar vragen
11. Zijn er volgens u in de gemeente voldoende activiteiten waar u een
belangstellende voor zou kunnen uitnodigen?
□ Ja
□ Ja, maar er zouden wel meer activiteiten mogen komen
□ Nee, maar deze hoeven van mij ook niet te komen
□ Nee, maar ik zou graag zien dat hier wel activiteiten voor zouden zijn
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12. Welk Bijbelgedeelte spreekt u het meeste aan als het gaat om (de roeping voor)
missionair werk?
□ Mat. 28:18-20 (Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam
□
□
□

des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u
geboden heb.)
Joh. 4:35-38 (Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te
oogsten.)
1 Petr. 3:8-17 (Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot
verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met
zachtmoedigheid en vreze.)
1 petr 2: 9-10 (Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig
volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;)

□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Wat zijn voor u redenen om als kerk aan niet gelovigen het evangelie te
verkondigen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Voor het behoud van deze mensen
□ Omdat het meerwaarde geeft aan het leven hier op aarde
□ Om het koninkrijk van God uit te breiden
□ Tot eer van God
□ Omdat in het Nieuwe Testament hiervoor de opdracht wordt gegeven
□ Vanwege de groei van de gemeente
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De gemeente
14. Wat is voor u het meest sprekende beeld van de gemeente zoals hij nu is?
□ Kudde schapen
□ Een verwarming
□ Lichaam
□ Lappendeken
□ Zinkend schip
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wat is voor u het meest sprekende beeld van de voor u ideale gemeente?
□ Roeiboot
□ Ark
□ Lichaam
□ Kudde schapen
□ Groeiende en bloeiende struik
□ Leesbare brief
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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16. Hoe denkt u dat niet-christenen naar christenen kijken?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Mensen met achterhaalde ideeën
□ Mensen die volop in de samenleving staan
□ Mensen die een doel hebben in het leven
□ Mensen die en relatie hebben met God
□ Mensen die alleen op hun eigen clubje zijn gericht
□ Mensen die sociaal zijn en omzien naar de mensen in hun omgeving
□ Mensen die niet anders zijn dan andere mensen
□ Mensen die hypocriet zijn
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Hoe denkt u dat niet-christenen de gemeente zien?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Een gesloten gemeenschap
□ Een gemeenschap met ouderwetse gewoontes
□ Een gemeenschap die ergens voor staat
□ Een groep mensen die betrokken zijn op elkaar
□ Een groep wereldvreemde mensen
□ Een gemeenschap die betrokken is op de wereld om zich heen
□ Een warme, open gemeenschap
□ Een gemeenschap die een belangrijke functie heeft in het dorp
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Hoe zou u graag zien hoe de gemeente er in de toekomst uitziet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Vindt u dat hiervoor bepaalde zaken in de gemeente anders moeten gaan?
□ Ja
□ nee
20. Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
Kruis het antwoord aan dat het beste aansluit bij uw mening.
□ Niet, want zoals het nu gaat, gaat het prima
□ Niet, want we moeten ervoor waken niet wereldgelijkvormig te worden
□ Niet, want veranderingen hoeven nog geen verbetering te betekenen
□ Wel, want we moeten meer aansluiten bij de niet-kerkelijke mens
□ Wel, want het is nodig dat we meer met de tijd meegaan
□ Wel, want de gemeente moet aantrekkelijker worden
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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21. Welke dingen zouden volgens u moeten veranderen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Meer missionaire activiteiten
□ De kerkdiensten moeten meer open staan voor niet-kerkelijke mensen
□ We moeten meer contacten leggen met de niet-kerkelijke mensen
□ Meer eenheid
□ Meer diepgang in het geloofsleven
□ Minder wereldgelijkvormigheid
□ Geen veranderingen nodig
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22. Is er nog iets wat u kwijt wilt over het onderwerp “gemeente”?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23. Wat is uw beeld van een missionaire gemeente?
Maximaal twee antwoorden aankruisen
□ Een gemeente met veel activiteiten voor niet- en randkerkelijke mensen
□ Een gemeente waarvan de gemeenteleden missionair zijn
□ Een gemeente die in alle activiteiten open staat voor buitenstaanders
□ Een gemeente die de mensen opzoekt waar ze zijn
□ Een gemeente waar buitenstaanders zich welkom voelen
□ Ik heb er geen beeld bij
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Huidige missionaire activiteiten
24. Welke missionaire activiteiten van de gemeente zijn bij u bekend?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Emmaüscursus
□ Actie thuiskomen
□ Cursus gunnend geloven
□ Vakantie Bijbelweek (VBW)
□ Kompas
□ Volkskerstzang
□ Dabar (campingevangelisatiewerk)
□ Standplaats op markten (haantjesdag, kerstmarkt)
□ Geen van alle
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25. Wat vindt u van deze activiteiten? Geef hiervoor een cijfer door deze te
omcirkelen, een 1 is onvoldoende en een is 5 zeer goed.
Emmaüscursus

1

2

3

4

5

geen mening

Actie thuiskomen

1

2

3

4

5

geen mening

Cursus gunnend geloven

1

2

3

4

5

geen mening

VBW

1

2

3

4

5

geen mening

Kompas

1

2

3

4

5

geen mening

Volkskerstzang

1

2

3

4

5

geen mening

Dabar

1

2

3

4

5

geen mening

Standplaats op markten

1

2

3

4

5

geen mening

26. In hoeverre worden met deze activiteiten volgens u werkelijk niet-christenen
bereikt? Geef hiervoor een cijfer door deze te omcirkelen, een 1 is onvoldoende en
een 5 is zeer goed.
Emmaüscursus

1

2

3

4

5

geen mening

Actie thuiskomen

1

2

3

4

5

geen mening

Cursus gunnend geloven

1

2

3

4

5

geen mening

VBW

1

2

3

4

5

geen mening

Kompas

1

2

3

4

5

geen mening

Volkskerstzang

1

2

3

4

5

geen mening

Dabar

1

2

3

4

5

geen mening

Standplaats op markten

1

2

3

4

5

geen mening

27. Wat vindt u van het aantal missionaire activiteiten in onze gemeente op dit
moment?
□ Te weinig
□ Genoeg
□ Te veel
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Plannen voor de oostkant van Woudenberg
28. Hoe veel keer heeft u een gemeente- of wijkavond bezocht over de plannen voor
de oostkant van Woudenberg?
□ Nooit
□ 1 keer
□ 2 keer
□ 3 keer
29. Wat was voor u de reden om deze avonden wel of niet te bezoeken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30. In welke mate vindt u het
belangrijk niet-christenen het
evangelie te verkondigen?

Onbelangrijk

neutraal

zeer belangrijk

1

2

3

4

5

31. In hoeverre vindt u het belangrijk
persoonlijk actief te zijn op dit gebied?

1

2

3

4

5

32. Hoe belangrijk vindt u het voor
de kerk missionair actief te zijn?

1

2

3

4

5

33. Hoe belangrijk vindt u het om als kerk
de mensen op te zoeken waar ze zijn?

1

2

3

4

5

34. Hoe belangrijk vindt u het dat er een
1
steunpunt aan de oostkant van Woudenberg
komt?

2

3

4

5

35. Vindt u een steunpunt aan de oostkant van Woudenberg zinvol?
□ Ja
□ Nee
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36. Wat zijn voor u de belangrijkste bezwaren als het gaat om een steunpunt aan de
oostkant van Woudenberg?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Geen
□ Er zijn al zoveel activiteiten
□ Het zorgt voor verwijdering tussen de twee wijken
□ Het kost teveel geld
□ Er zijn genoeg ander mogelijkheden voor missionair-diaconaal werk
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

37. Wilt u uw keuze nader toelichten?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

38. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen die voor een steunpunt pleiten?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Eben Haëzer wordt te klein
□ We moeten de mensen opzoeken waar ze zijn
□ Zodat we activiteiten voor de mensen daar kunnen organiseren
□ Het is een goede locatie voor missionaire activiteiten
□ Het is als kerk belangrijk aanwezig te zijn in de nieuwbouwwijken
□ Ik zie geen redenen voor een steunpunt
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39. Wilt u uw keuze nader toelichten?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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40. In en rond het steunpunt zouden verschillende activiteiten georganiseerd kunnen
worden. Wilt u bij de onderstaande activiteiten aangeven wat u hiervan vindt. Een 1
is slecht een 5 is zeer goed.
Kinderbijbelclub

1

2

3

4

5

geen mening

Ander kinderwerk

1

2

3

4

5

geen mening

Debatavonden

1

2

3

4

5

geen mening

Alphacursus

1

2

3

4

5

geen mening

Emmaüs cursus

1

2

3

4

5

geen mening

Opvoedingscursus

1

2

3

4

5

geen mening

Inloopochtend/middag

1

2

3

4

5

geen mening

Informatieavonden

1

2

3

4

5

geen mening

Filmavonden met nabespreking

1

2

3

4

5

geen mening

Pastoraal spreekuur

1

2

3

4

5

geen mening

Sportactiviteiten

1

2

3

4

5

geen mening

Lezingen

1

2

3

4

5

geen mening

Ontmoetingsplek voor jongeren

1

2

3

4

5

geen mening

Activiteiten van actie thuiskomen

1

2

3

4

5

geen mening

41. U mag een andere missionair-diaconale activiteit bedenken voor de
nieuwbouwwijk, wat zal dat dan zijn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inzetbaarheid mensen uit de gemeente
42. Hoeveel tijd besteedt u aan vrijwilligerswerk in onze kerkelijke gemeente,
inclusief de tijd die u als ambtsdrager in onze gemeente werkt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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43. Bent u bereid uw tijd en energie te steken in missionaire activiteiten van de
gemeente (eventueel naast het vrijwilligerswerk dat u al doet)?
□ Ja, ik zou hier graag aan willen meewerken
□ Nee, ik doe nu al genoeg vrijwilligerswerk
□ Nee, ik heb hier geen interesse voor
44. Hoeveel tijd zou u hier dan in willen steken?
□ Wekelijks ……… uur
□ Maandelijks ……… uur
□ Jaarlijks……… uur
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

45. Aan welke activiteit zou u eventueel wel mee willen werken?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ Kinderbijbelclub
□ Ander kinderwerk
□ Debatavonden
□ Alphacursus
□ Emmaüs cursus
□ Opvoedingscursus
□ Inloopochtend/middag
□ Informatieavonden
□ Filmavonden
□ Pastoraal spreekuur
□ Sportactiviteiten
□ Lezingen
□ Activiteiten voor jongeren
□ Geen
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

46. Wanneer zou u dit willen doen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ ‟s Morgens
□ ‟s Middags
□ ‟s Avonds
□ In vakanties
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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47. Welke van de onderstaande bezigheden zou u wel willen doen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
□ PR
□ Leiding geven
□ Met mensen in gesprek gaan
□ Mensen ontvangen
□ Iets creatiefs
□ Dingen organiseren
□ Bijbelstudie geven
□ Onderwijzen
□ Contacten leggen met mensen
□ Geen van bovenstaande
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

48. Zijn er nog zaken in de enquête die u mist en die u nog graag zou willen
noemen? Of zijn er bij u vragen opgeroepen naar aanleiding van de enquête?
□ Nee
□ Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage I
Grafieken resultaten enquête

Geslacht geënquêteerden
120
102
100
80
man

60

47

vrouw

40
20
0

Leeftijd geënquêteerden
90
77

80
70
60

Jonger dan 25 jaar

50

26-40 jaar

40
30
20

41-65 jaar

31
24

Ouder dan 65 jaar

17

10
0

Wijk waartoe men behoort geënquêteerden
90

84

80
70

65

60
50

Wijk 1

40

Wijk 2

30
20
10
0

27

Voorkeur wijk geënquêteerden
95

100
90
80
70
60

geen voorkeur

50

wijk 1
34

40

wijk 2

30

20

20
10
0

Frequentie kerkbezoek geënquêteerden
100

91

90
80
70

nooit

54

60

twee keer per zondag

50

elke week

40

twee keer per maand

30
20
10

3

1

0

Voor wie geldt de opdracht om te evangeliseren?
160
138

140

Zendelingen en
evangelisten

120
100

De kerkenraad

80
60
40
20
0

4

1

6

0

Gemeenteleden die
hierin een
specifieke taak
hebben
Iedere christen

28
Anders, nl

In hoeverre ervaart u de roeping om missionair te zijn?
120
96

100
80

Sterk
60

Matig
Niet

37

40

16

20
0

Hoe bent u actief op het missionaire vlak?
60

Door contacten op mijn werk
met niet-christenen

51
47

50

Door contacten in het dorp met
niet-christenen

37

40
30

30

30

Door het volgen van de cursus
gunnend geloven
Door deelname aan
georganiseerde activiteiten

20

Niet
8

10

Anders,
0

Hoe vaak hebt u contact met niet-christenen?
80
70
60

68
55

Dagelijks

50

Wekelijks

40

Maandelijks

30

(bijna) nooit

20
10

Anders,
12

10
4

0

29

Wanneer spreekt u met niet-christenen over uw geloof?
Altijd als ik een niet-christen
spreek

100

88

90

Zoveel mogelijk

80
Regelmatig

70
60

Af en toe

50
40

(bijna) nooit

30

18

20
10

21
14

Als de gelegenheid zich
voordoet

8
0

0

Als mensen er naar vragen

0

Zijn er voldoende activiteiten waarvoor u iemand kan uitnodigen?
Ja

90

85

80
Ja, maar er zouden wel
meer activiteiten mogen
komen

70
60
50

Nee, maar deze hoeven
van mij ook niet te komen

40
27

30

26

20

Nee, maar ik zou graag
zien dat hier wel
activiteiten voor zouden
zijn

11

10
0

Welk bijbelgedeelte spreekt u het meeste aan als het gaat om
missionair werk?
70

64

60

51
Mat. 28:18-20

50

Joh. 4:35-38

40

1 Petr. 3:8-17
30

1 petr 2: 9-10

20
10

12

16

Anders, nl

6

0

30

Wat zijn voor u redenen om als kerk het evangelie te verkondigen?
Voor het behoud van deze
mensen

140
120

Omdat het meerwaarde geeft
aan het leven hier op aarde

115

100

Om het koninkrijk van God uit te
breiden

90

80

Tot eer van God
52

60

Omdat in het NT hiervoor de
opdracht wordt gegeven

41
31

40
20

2

Vanwege de groei van de
gemeente

5

Anders, nl

0

Wat is voor u het meest sprekende beeld voor de gemeente
70

63

60
Kudde schapen

50

41

Een verwarming

40

Lichaam

30

Lappendeken
18

20

16

9

10

Zinkend schip
Anders

2

0

Wat is voor u het meest sprekende beeld van de voor u ideale
gemeente?
60
50
Roeiboot

50

ark

37

40

Lichaam
27

30

Kudde schapen
Groeiende en bloeiende struik

18

20
8

10

9

Leesbare brief
Anders

0
0

31

Mensen met achterhaalde
ideeën

Hoe denkt u dat niet-christenen
naar christenen kijken?

80

Mensen die volop in de
samenleving staan
Mensen die een doel hebben
in het leven

74
69

70

Mensen die en relatie hebben
met God

60
50

45

Mensen die alleen op hun
eigen clubje zijn gericht

47

44

36

40
30

Mensen die sociaal zijn en
omzien naar de mensen in
hun omgeving
Mensen die niet anders zijn
dan andere mensen

25

20
11

10

Mensen die hypocriet zijn

10
0

Anders, nl

Een gesloten gemeenschap

Hoe denkt u dat niet-christenen
de gemeente zien?
100

Een gemeenschap met
ouderwetse gewoontes

94

Een gemeenschap die ergens
voor staat

90
77

80

Een groep mensen die betrokken
zijn op elkaar

70
60

Een groep wereldvreemde
mensen

52

50
40
30

Een gemeenschap die betrokken
is op de wereld om zich heen
29

29

Een warme, open gemeenschap

18

20

11

10
0

9

8

Een gemeenschap die een
functie heeft in het dorp
Anders, nl

Vindt u dat hiervoor bepaalde zaken in de gemeente anders moeten
gaan?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86
63
Ja
nee

32

Niet, want zoals het nu gaat,
gaat het prima

Zo ja, waarom wel?
Zo nee, waarom niet?
35

Niet, want we moeten ervoor
waken niet wereldgelijkvormig te
worden
Niet, want veranderingen hoeven
nog geen verbetering te
betekenen
Wel, want we moeten meer
aansluiten bij de niet-kerkelijke
mens
Wel, want het is nodig dat we
meer met de tijd meegaan

31
28

30
24

25
18

20

20

18

15
10
10

Wel, want de gemeente moet
aantrekkelijker worden

5
0

Anders, nl

Meer missionaire activiteiten

Welke dingen zouden volgens u moeten
veranderen?
70

63

60

57

60
50
39

40
30

Meer diepgang in het
geloofsleven

27

Minder wereldgelijkvormigheid

21
20

15

12

10
0

120

109

100

Een gemeente met veel
activiteiten voor niet- en
randkerkelijke mensen
Een gemeente waarvan de
gemeenteleden missionair zijn
Een gemeente die in alle
activiteiten open staat voor
buitenstaanders
Een gemeente die de mensen
opzoekt waar ze zijn

80
60

46

41

44

Een gemeente waar
buitenstaanders zich welkom
voelen
Ik heb er geen beeld bij

40
20

0

Geen veranderingen nodig
Anders

Wat is uw beeld van een missionaire gemeente?

20

De kerkdiensten moeten meer
open staan voor niet-kerkelijke
mensen
We moeten meer contacten
leggen met de niet-kerkelijke
mensen
Meer eenheid

6

4
Anders, nl

33

Emmaüs cursus

Welke missionaire activiteiten zijn bij u bekend?
Actie thuiskomen
80

Cursus gunnend geloven

67

70

64

56

60

66
60

Vakantie Bijbelweek (VBW)
Kompas

50

43

40

Volkskerstzang

33
28

30

Dabar
(campingevangelisatiewerk)
Standplaats op markten

18

20
10

2

Geen van alle

0

Alle

Wat vindt u van deze activiteiten?
80

Emmaüscursus

70

Actie thuiskomen

60

Cursus gunnend geloven

50

VBW

40

Kompas

30

Volkskerstzang

20

Dabar

10

Standplaats op markten

0
1

2

3

4

5

Geen
mening

Wat vindt u van de emmaüscursus?
50

44

45

45

40
33

35

2

30
22

25

3
4

20

5

15

Geen mening

10
5

1

5
0

0

34

Wat vindt u van actie thuiskomen?
60

55

50
1
40

2
30

30

30

3

26

4
5

20

Geen mening
6

10
2
0

Wat vindt u van de cursus gunnend geloven?
66

70
60

1

50

2

37

40
30

3
4

24

5

17

20

Geen mening

10

5
0

0

Wat vindt u van de VBW?
70

65

60
50

1

45

2

40

3
28

30

4
5

20
11

Geen mening

10
0

0

0

35

Wat vindt u van Kompas?
50

44

45

42

40

1

33

35

2

30

3

23

25

4

20

5

15

Geen mening

7

10
5

0

0

Wat vindt u van de volkskerstzang?
76

80
70
60

1

50

2
3

35

40

4

30

5

18

20
10
0

15

Geen mening

4

0

Wat vindt u van dabar?
80

72

70
1

60
50

2

43

3

40

4
25

30
20

5
Geen mening

7

10
0

2

0

36

Wat vindt u van de standplaats op markten?
45
39

40

38

34

35

31

1

30

2

25

3

20

4

15

5

10
5

Geen mening

7
0

0

In hoeverre worden door deze activiteiten in werkelijkheid niet-christenen
bereikt?
70
60

Emmaüscursus

50

Actie thuiskomen

40

Cursus gunnend geloven

30

VBW

20

Kompas

10

Volkskerstzang
Dabar

0
1

2

3

4

5

Geen
mening

Standplaats op markten

In hoeverre worden door de emmaüscursus niet-christenen
bereikt?
45

39

40

35
32

35

1

28

30

2

25

3

20

4

15
10

5
7

8

Geen mening

5
0

37

In hoeverre worden door actie thuiskomen niet christenen bereikt?
70
58

60

1

50

2
40
31

3

30

4

30

5

20

14

13

10

Geen mening

3

0

In hoeverre worden door de cursus gunnend geloven nietchristenen bereikt?
66

70
60

1
50

2

40

3
28

30
20

26

4
5

14

11

10

Geen mening
4

0

In hoeverre worden door de VBW niet-christenen bereikt?
50

45

45
38

40

1

35
27

30

24

25

3
4

20

14

15

5
Geen mening

10
5

2

1

0

38

In hoeverre worden door Kompas niet-christenen bereikt?
60

53

50
1
40
30
20

2

34

3

26

4
18

15

5
Geen mening

10

3

0

In hoeverre worden door de volkskerstzang niet-christenen
bereikt?
60
50
50

43

1

40

2
3

30

24

24

20

4
5
Geen mening

8

10
0
0

In hoeverre worden door dabar niet-christen bereikt?
50

46

47

45
40

1

35

2

30

25

25

3
4

20

5

15

Geen mening

10
5

24

5
2

0

39

In hoeverre worden door de standplaatsen op markten nietchristenen bereikt?
45

40

39

40
35

1

30

30

2

25

3

21

20

4
12

15

5

7

10

Geen mening

5
0

Wat vindt u van het aantal missionaire activiteiten?
120
104
100
80

Te weinig
Genoeg

60

Te veel
Anders

40
22

19

20
4
0

Hoe vaak heeft u een gemeente- of wijkavond bezocht?
80

73

70
60
Nooit

50

1 keer

40

30

32

2 keer

30

3 keer
14

20
10
0
Nooit

1 keer

2 keer

3 keer

40

In welke mate vindt u het belangrijk het evangelie te verkondigen?
85

90
80
70

1

60

50

2

50

3

40

4

30

5

20

13

10

1

0

0

In hoeverre vindt u het belangrijk persoonlijk actief te zijn op dit
gebied?
60

54

53

50
1

40

2

32

30

3
4

20
10

5
4

6

0

Hoe belangrijk vindt u het voor de kerk missionair actief te zijn?
70

61

60
50

1

44

2

37

40

3
30

4

20

5

10

3

4

0

41

Hoe belangrijk vindt u het om als kerk de mensen op te zoeken waar
ze zijn?
70
58

60
47

50

1

39

40

2
3

30

4

20

5

10

4

1

0

Hoe belangrijk vindt ue het dat er en steunpunt aan de oostkant van
Woudenberg komt?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46
39

38
1
2
3

19

4
5

7

Vindt u een steunpunt aan de oostkant van Woudenberg zinvol?
120
99
100
80
Ja
60
40
20

Nee
weet ik niet

37
13

0

42

Geen

Wat zijn voor u de belangrijkste bezwaren?
80
70

Er zijn al zoveel activiteiten
68
60

60

Het zorgt voor verwijdering
tussen de twee wijken

50
40

Het kost teveel geld

28

30

21

18

20

Er zijn genoeg ander
mogelijkheden voor missionairdiaconaal werk

9

10
0

Anders, nl

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen voor een
steunpunt?
90

Eben Haëzer wordt te klein

We moeten de mensen
opzoeken waar ze zijn

83

80
70

Zodat we activiteiten voor de
mensen daar kunnen
organiseren

65

60

49

50
34

40
30

Het is een goede locatie voor
missionaire activiteiten

39
28

20

10

10
0

Het is als kerk belangrijk
aanwezig te zijn in de
nieuwbouwwijken
Ik zie geen redenen voor een
steunpunt
Anders, nl

Welk cijfer geeft u aan een kinderbijbelclub als activiteit in het
steunpunt?
70

61

60
1
50

2
37

40

3
26

30
17

20

4
5
geen mening

10

5

3

0

43

Welk cijfer geeft u aan ander kinderwerk als activiteit in het
steunpunt?
60
48

50

44

1
36

40

2
3

30

4
16

20
10

5
geen mening

5
0

0

Welk cijfer geeft u voor debatavonden als activiteit in het
steunpunt?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46
1
30

2
25

24

3
4

15

5
9

geen mening

Welk cijfer geeft u aan alphcursus als activiteit in het steunpunt?
60

55

50
1
40
32
30

2
3
4
5

20
10

35

7

9

11

geen mening

0

44

Welk cijfer geeft u de emmaüscursus als activiteit in het steunpunt?
60

56

50
1

39

40

34

2
3

30

4

20

5

13

10

4

geen mening

3

0

Welk cijfer geeft u voor een opvoedingscursus als activiteit in het
steunpunt?
45
38

40
35

30

39

33

1

30

2

25

3

20

4

15

5

10
5

4

geen mening

5

0

Welk cijfer geeft u voor een inloopochtend/middag als activiteit in
het steunpunt?
60
51
50

1

40

34
27

30

2
3
4

20
10

33

5
geen mening
4
0

0

45

Welk cijfer geeft u voor informatieavonden als activiteit in het
steunpunt?
40
33

35

35

35

36
1

30

2

25

3

20

4

15

5

10

6

4

5

geen mening

0

Welk cijfer geeft u voor filmavonden als activiteit in het steunpunt?
50
43

45
40

1

35

31

31

2

30

3

25

20

20

4

15

15

5

9

10

geen mening

5
0

Welk cijfer geeft u voor een pastoraal spreekuur als activiteit in het
steunpunt?
70

62

60
1
50

2

40

34

30
15

20
10

3
28

3

6

4
5
geen mening

0

46

Welk cijfer geeft u voor sportactiviteiten als activiteit in het
steunpunt?
40

37

35
30

1
25

25

25

24

25

2
3

20

4

13

15

5

10

geen mening

5
0

Welk cijfer geeft u voor lezingen als activiteit in het steunpunt?
45

42

40

37

35

1

30
27

30

2

25

3

20

4

15

5

10

6

geen mening

7

5
0

Welk cijfer geeft u voor een ontmoetingsplek voor jongeren als
activiteit in het steunpunt?
70

63

60
1
50
40

3
27

30

4
5

20
10

2

39

12
3

geen mening

5

0

47

Welk cijfer geeft u voor activiteiten van actie thuiskomen als
activiteit in het steunpunt
46

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45
1

37

2
3
4
11
4

6

1

2

5
geen mening

3

4

5

geen
mening

Bent u bereid uw tijd en energie te steken in het missionaire werk?
53
52
52
Ja, ik zou hier graag aan willen
meewerken

51
50

Nee, ik doe nu al genoeg
vrijwilligerswerk

49
49

Nee, ik heb hier geen interesse
voor

48
48
47
46

Kinderbijbelclub

Aan welke activiteit zou u willen meewerken?

Ander kinderwerk
Debatavonden

80

72

Alphacursus

70

Emmaüs cursus

60

Opvoedingscursus
Inloopochtend/middag

50

Informatieavonden

40

Filmavonden
26

30
20
10
0

13 12
7

12 11

9

Pastoraal spreekuur

24
10 10

16

14

Sportactiviteiten
Lezingen

9
3

Activiteiten voor jongeren
Anders, nl
geen

48

Wanneer zou u willen meewerken met het missionaire werk?
80

70

70
’s morgens

60
50

’s middags

43

’s avonds

40

In vakanties

30

22

19

20

Anders, nl

15

niet
5

10
0

Welke bezigheden zou u dan willen doen?
PR

80
68

70

Met mensen in gesprek gaan

60

Mensen ontvangen

50

Iets creatiefs

40
29

30

0

Dingen organiseren

33
25

28

Bijbelstudie geven

9

Onderwijzen

16

15

20
10

Leiding geven

9

8

7

Contacten leggen met mensen
Anders, nl
geen

49

Bijlage J
Antwoorden op open vragen
8. Op welke manier bent u actief op het missionaire vlak?
- Door overal wat van Gods liefde uit te stralen en laten zien dat ik christen ben. Vooral op
mijn werk.
- Gewoon, eenvoudig, in het dagelijks contact met mensen.
- In ieder contact dat ruimte en mogelijkheden biedt.
- Door uitstraling van mij persoonlijk van een klein beetje van de grote liefde van de Here
Jezuss voor ons mensen.
- Evangelisatie-kring en Emmaüscursus leiding.
- Wat God op mijn pad brengt, soms in het dorp, soms op het werk, maar niet bewust actief.
- Laagdrempelig, vooral voor randkerkelijken en niet-kerkelijken.
- Keetjongeren Annahoeve
- hooguit passief.
- Door een leven te leiden overeenkomstig met het woord van God, innerlijk en uiterlijk
horen bij elkaar.
- Als de gelegenheid zich voordoet probeer ik actief te zijn.
- Leiding en organisatie kampen voor jongeren, op de werkvloer.
- Vrijwilligerswerk met ouderen, gelovigen en niet-gelovigen.
- Door middel van straatcoördinator zijn. Zo wil ik in mijn straat inhoud geven aan het
getuigend staan in deze tijd.
- Met familie.
- Als het op mijn pad komt.
- Via dorcas.
- Ook in familiekring.
- Praten over geloof met familie.
- GVO op openbare school.
- Dabarcommissie
9. Hoe vaak hebt u contact met niet-kerkelijke mensen?
- Zo nu en dan.
- Incidenteel.
12. Welk Bijbelgedeelte spreekt u het meeste aan als het gaat om (de roeping
voor) missionair werk?
- Spreuken 24:11 Redt degene die ter dood gegrepen zijn.
- Joh 3:16
- Matt 25:35-46
- Joh 3:16
- Joh 3:16
- Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet.
13. Wat zijn voor u redenen om als kerk aan niet gelovigen het evangelie te
verkondigen?
- Bewogenheid met de zielen van mensen.
14. Wat is voor u het meest sprekende beeld van de gemeente zoals hij nu is?
- Een in zichzelf verdeeld huis.
- Een thuisgevoel
- Een deeltje van “Het” Lichaam.

50

-

Gemeenschap waar je je thuis voelt.
Missionair in de beginfase.
Ark (iedereen die behouden is zit er op, komen bijna geen nieuwe bij)
Een tak in bloei.
Gezin/familie

15. Wat is voor u het meest sprekende beeld van de voor u ideale gemeente?
- Een groot huis met plaats voor iedereen.
- Eén gemeente, zonder verschil in beide wijken.
- Een tak waar alle bloemen bij uit komen.
- Elkaar behandelen zoals God het bedoelt heeft.
16. Hoe denkt u dat niet-christenen naar christenen kijken?
- Ik denk dat alle antwoorden mogelijk zijn.
- Hangt ervan af wie je voor je hebt.
- Vaak wat negatief.
- Groep mensen waaronder verdeeldheid is.
- Mensen die veel niet mogen.
- Eigenlijk is alles mogelijk.
- Mensen die bijna niets mogen.
- Vaak negatief.
17. Hoe denkt u dat niet-christenen de gemeente zien?
- Een gemeente die bewondering oproept en waar men jaloers op kan zijn.
- Een gemeenschap die aanwezig is in het dorp, daar zijn eigen plek heeft en zeker meetelt.
- Irritatie naar onze kerk toe over (soms) asociaal gedrag zoals breed op straat staan,
peuken op straat gooien en overal maar raak parkerende fietsers (volgens onze buren)
18. Hoe zou u graag zien hoe de gemeente er in de toekomst uitziet?
- steeds groeiende in geloof en naastenliefde
- Ik zou het graag willen zien zoals het nu is (betrokken, volle diensten) Ik zie liever geen
veranderingen ook niet in de diensten.
- Een open gemeenschap. Dat ook de ware leer blijft!
- Volle kerken. Meer liefde voor elkaar.
- Uitnodigender. Evangelisch. Meer gericht op jongeren. Ouderwetse begrippen/gebruiken
afschaffen.
- Twee zelfstandige wijken, één traditioneel, één eigentijds, die elkaar respecteren. Waarbij
iedereen zelf kan bepalen waar hij bij wil horen.
- Een open gemeenschap, die open staat voor niet-christenen en deze erbij betrekken.
Gemeente die betrokken is bij allerlei gebeurtenissen in het dorp.
- Een gemeente die vasthoudt aan de bijbelse principes met een open karakter naar anders
denkende en waar ik bemoedigd mag worden en me thuis mag voelen.
- Ik vind een volle kerk erg fijn.
- Vervuld met de liefde tot God en de naaste door het geloof in Christus al vrucht op de
bijbelse prediking zoals we deze nu al mogen horen.
- Persoonlijk ben ik heel tevreden, maar luister naar de jongeren, die zijn de toekomst.
- Eén gemeente die met elkaar, ook al zijn er meerder wijken, de mensen om zich heen
jaloers maakt op het geloof.
- Een eenheid met oog voor elkaar.
- Als een warm open gemeenschap waar een ieder welkom is en zich welkom voelt en waar
voor ieder op zijn manier voeding is te krijgen.
- Een groeiende en blijvende gemeente.
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- Een warme open gemeenschap.
- Meer een groeiende, bloeiende struik. Meer aangepaste kerkdiensten waar ook nietkerkelijken makkelijk naar toe gaan.
- Een warme open gemeenschap die met de bijblse waarden als uitgangspunt midden in de
wereld staat.
- Een warme open gemeenschap die Gods liefde uitstraalt!
- Een open gemeente waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.
- Een gemeente die één lichaam is, elkaar dus helpen en bemoedigen. Maar ook een
gemeente met open deuren.
- Als een open uitnodiging voor allen in de omgeving van de gemeente.
- Een gemeente waarin Gods Woord richtsnoer is en waardoor de eenheid bevorderd zal
worden. Wat betreft het missionair gehalte: deze eenheid zal van grote invloed kunnen zijn
doordat we voor niet-christenen veel aantrekkelijker zijn dan nu.
- Een gemeente welke het doel waarvoor we geschapen zijn, proberen na te leven; niet
alleen in eigen kring, ook daarbuiten, tot eer van God te leven en zijn heilige geboden te zien
ahs het richtsnoer van ons leven.
- Een gemeente die trouw is aan haar Heere en Heiland, die vanuit de Bijbel en de belijdenis
van de kerk de vragen van deze tijd doordenkt en zich niet laat leiden door allerlei
vernieuwingen en aanpassingen, en betrokken is op elkaar.
- Een gemeente die een leesbare brief is, niet alleen zondags maar ook door de week. Leer
en leven horen nauw bij elkaar. Een gemeente die trouw is in kerkgang, omdat daar onder
de bediening God juist wil werken, opdat mensen door verdieping van geloof tot getuigenis
komen.
- Een open gemeenschap.
- Minder ellebogen werk achter de schermen.
- Een vaste warme gemeente waarin de mensen elkaar kennen en geïnteresseerd zijn in
elkaar. Met God als het middelpunt.
- Een hervormde gemeente met twee wijken die sterk gekleurd zijn, wijk 2 vooral voor het
nieuwe gebied met wat moderne ideeën en een andere toenadering. En wijk 1 traditioneel,
geen veranderingen, maar wel verdieping van de schrift, waar rechtvaardigmaking en
heiligmaking dicht bij elkaar liggen.
- Een warme open gemeenschap.
- Een warme open gemeenschap. Dat niet-christenen belangstelling krijgen voor de
gemeente.
- Open toegankelijke gemeente. Prediking in spreektaal, maar ruimte voor persoonlijke
getuigenissen. Meer ruimte voor de Heilige Geest.
- Meer uitnodigend naar buiten- en anders kerkende mensen, minder besloten, zonder het
verliezen van onze identiteit.
- Als één geheel.
- Een gemeenschap die betrokken is op elkaar, maar actief open staat voor mensen buiten
de gemeente.
- Een betrokken gemeente, die samen in harmonie het lichaam van God zijn. Die elkaar
steunt en bemoedigd, waar je welkom bent en je gezien wordt.
- Geen verschil tussen wijk 1 en 2. Kindvriendelijk. Groei in het aantal leden.
- Dat we allemaal één zijn en allemaal bij elkaar horen.
- Openheid, warme uitstraling.
- Een gemeente die oog heeft voor de wereld om zich heen en dienend in de samenleving
staat: een zoutende zout, lichtend licht, stad op de berg, een spiegel van de Heere Jezus.
- Geen vier diensten, maar 2 of 3 om zo meer één gemeente te worden. Geen verschil in de
wijken (in ieder geval niet al te groot afwijkende processen in de wijken) Kinderdiensten en
clubhuis voor buitenstaanden.
- Dat de gemeente blijft groeien een geen afscheidingen.
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- Een open gemeente. Het aanbieden van cursus zoals Emmaüs en gunnend geloven. Zelf
willen groeien en een ander daarvoor motiveren.
- Een gemeenschap met een open houding en niet alleen op zichzelf gericht.
- Een levende gemeente die wat uitstraalt.
- Open gemeente, gericht op de medemens.
- Zie hand 2:42
- Als een eenheid (liefst van alle christenen) die de liefde van God uitstraalt voor allen die in
Hem geloven.
- Een gemeente als een eenheid in geloof en belijden.
- Dat het één wordt, niet twee wijken.
- Een open gemeente die warmte uitstraalt naar de mensen om zich heen.
- Opener en laagdrempeliger!
- Niet zoveel vernieuwingen, anders komt er nog een scheuring.
- Een lichtend licht en een zoutend zout voor alle mensen om hen heen.
- Een gemeente waar ruimte is voor alle christenen. Niet gericht op uiterlijkheden maar op
de mens hoe hij/zij het christendom uitdraagt.
- Een open gemeente die uitdraagt wat God voor deze wereld betekent.
- Open, wervend en van deze tijd, dus niet vastroesten in traditie.
- Duidelijk twee wijken met wijk 1 als traditionele wijk.
- Zoals hij nu is, wellicht wat meer ruimte en respect.
- Onderdeel van de samenleving.
- Sociaal, open en warme gemeente die één is.
- Open en naar buiten gericht. Communicatief sterker. Meer oog voor hen die buitenstaan.
- Dat buitenstaanders jaloers worden en ze willen weten hoe dat komt. En dat wij dan ze
warm ontvangen en op een gepaste manier mogen vertellen wie onze God is.
- Dat er steeds meer mensen gaan geloven. En dat de kerk zoals vroeger blijft en niet te
modern gaat worden.
- Ik zou graag zien dat we meer naar elkaar en de medemens omzien. Vooral als we als
gemeente steeds willen groeien en groter willen worden. (elkaar niet uit het oog verliezen)
- Duidelijk belijnd wijk 1 en wijk 2.
- Een warme liefdevolle gemeente die ondanks diversiteit elkaar respectvol de ruimte gunt.
Centraal de woordverkondiging zoals die nu is, liturgische kleine vernieuwingen zoals
wijkbreed ritmisch zingen.
- Zoals God het graag zou zien: liefde voor elkaar en openstaan voor “anders denkende”.
Activiteiten met andere kerken samen voor God tot eer van God.
- Nadruk op eenheid, met respect voor diversiteit. Openheid belangrijk, maar betekent niet
dat we alles moeten verwachten van veranderingen.
- Een gemeente waar de volle breedte zich thuis voelt en waar “het woord” bovenaan staat.
- Als een levend lichaam dat weet waar ze voor staat. Wel in de wereld, maar duidelijk niet
van de wereld.
- Betrokken op elkaar en naar mensen buiten de gemeente en levend tot eer van God. Een
open en gunnende houding naar mensen buiten de gemeente.
- Ik zou graag een open en warme gemeente willen zien, met meer laagdrempelige
activiteiten. Hoewel ik het de laatste jaren wel heel veel beter vind.
- Zoals de gemeente in Jeruzalem die andere op een positieve manier “jaloers” maakt.
- Uitnodigend en vrijer toegankelijk voor niet-christenen/niet-kerkelijken. Minder clubjes en
verenigingen en meer betrokkenheid bij niet-christenen/niet-kerkelijken. (bijvoorbeeld HIP,
Rock Solic, YFC, enz.)
- Zoals het nu is.
- Als één gemeente, die niet is verdeeld door verschillen per wijkgemeente.
- Betrokken op elkaar en op de wereld om zich heen, warm en open, liefde onder elkaar.
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20. Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
- Ik vind dat we als gemeente al veel doen.
- Wijken meer profileren en perforatie ruimhartig toepassen.
- Er zijn teveel verschillen en we willen teveel wereldgelijkvormig worden.
- Het hangt ervan af wat er zou veranderen.
- De gemeente is niet waar het om gaat. Het gaat om het kiezen voor God en daarbij kun je
als jong gelovige aansluiten bij onze gemeente, maar dat mag ook een andere gemeente
zijn.
- Er moet meer diepgang komen en we moeten meer beseffen wat traditie met een kleine
letter en met een hoofdletter zijn.
- Wel vanuit bijbels perspectief.
- Niet elkaar de oren, maar de voeten wassen. Niet wat we zelf denken, vinden, voelen,
maar wat zegt de Heere en willen we ons laten gezeggen.
- Niet iedere verandering is een verbetering. Kerkdienst zou korter mogen.
- De randkerkelijke of niet-kerkelijke moet niet de koers bepalen. De predikanten en de
kerkenraad moeten als herder de gemeente leiden en niet de tijdgeest moet de toon
aangeven.
- Wijk 1 en 2 moeten beter samenwerken.
- Geen verschil tussen de invulling van de dienst in wijk 1 en wijk 2. Meer aandacht voor de
kinderen.
- De boodschap moet hetzelfde blijven, maar wel eigentijds vertolkt worden. WE moeten
méér op de buitenwereld gericht zijn, dat mis ik vaak.
- Meer één gemeente worden, één lichaam in Christus.
- Gemeente moet meer open staan.
- Een gemeente met 2 locaties om kerkdiensten te houden. Je hebt dan geen dubbele
diensten meen en hebt elkaar op het oog. Nu kunnen mensen elkaar nooit tegenkomen en
toch elke zondag in dezelfde kerk zitten.
- Trouw zijn in de kerkgang, respect voor elkaar, vooral ootmoed.
- Gemeente die dat gene uitdraagt wat zij van God als voorbeeld ontvangen hebben.
- Er voor waken dat we niet met allerlei kunstgrepen de gemeente in prediking en pastoraat
aantrekkelijk maken.
- Dat we één zijn.
- Niet alleen aandacht voor de nieuwe wijken, maar zeker ook voor de oudere wijken.
- Onderlinge ruimte, respect en verdraagzaamheid.
- Meer gericht op hele gemeente zijn i.p.v. zo wijkgericht, dit brengt ook soms verwarring
naar niet-kerkelijke Woudenberger.
- Meer als gemeenteleden en kerkenraad op 1 lijn blijven.
- Aansluiten bij het jongere gedeelte van de gemeente en hun leefwereld, zonder afbreuk
van de inhoud/kern van de eredienst.
- Dat niet kerkelijke mensen onze gemeente gaan zien als mensen die om alle kleine
verschillen ruziën.
21. Welke dingen zouden volgens u moeten veranderen?
- Ook gezangen zingen in de diensten.
- Binnen onze gemeente moet in de eerste plaats warmte en geborgenheid en respect voor
elkaar zijn. Anders is niemand geneigd zijn buurman mee te nemen als je er zelf niet veilig
zit.
- behulpzamer voor mensen met problemen.
- Als er eenheid is volgt de rest vanzelf.
- Luisteren, echt luisteren, naar wat er leeft, bijvoorbeeld onder de jongeren en daar ook aan
aansluiten.
- Laagdrempelige ruimte creëren.
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- Oog voor elkaar.
- Kerk door de week open.
- De kerkmensen, we moeten echte christenen worden i.p.v. naam christenen.
22. Is er nog iets wat u kwijt wilt over het onderwerp “gemeente”?
- Zoals het nu gaat ben ik niet echt tevreden er worden teveel activiteiten georganiseerd. Als
het geen succes is, wordt er weer wat anders verzonnen. We moeten uitkijken dat we het
niet voor onszelf gaan doen. Het gaat om God! Het gebed en zijn Woord moet meer gebruikt
worden als lijndraad.
- Nadat de hersteld Hervormden zijn vertrokken zijn we op de goede weg.
- Onze gemeente zit soms zo vast in gewoonten en gebruiken die door mensen zijn
ingesteld. Daardoor missen we vaak waar het in wezen om gaat.
- Wat er op dit ogenblik gedaan wordt om de jeugd erbij te betrekken vind ik geweldig. Dit,
als het mogelijk is volhouden.
- De drempel moet niet te hoog zijn voor niet christenen om zicht bij de gemeente aan te
sluiten.
- Openstaan voor nieuwe ideeën.
- Zoveel mogelijk mensen betrekken bij gemeentewerk.
- Ons sterk maken om jongeren vast te houden.
- Wij zijn erg dankbaar voor de gemeente.
- Er moet niet teveel aandacht zijn voor verschillen. Afgelopen vijf jaar heeft bewezen dat de
nadruk op datgene wat ons bind ook eenheid geeft in diverse beleving.
- Ik vind de groepjesvorming erg jammer. In dat opzicht zou ik graag meer eenheid zien.
Maar ik ben bang dat je dat altijd wel blijft houden.
- Minder gericht op uiterlijk vertoon, maar de innerlijke mens.
- De gemeente moet vooral een „warm nest‟ zijn voor zijn eigen leden, een veilige plek waar
je je geborgen voelt. Daarbij moet het openstaan voor iedereen die erbij wil komen.
- Emmaüscursus zou zich eens moeten vergelijken met de Alphacursus. Deze hebben we nl.
zelf gedaan en er heel veel van geleerd en diepgang gevonden.
- Onze gemeente dreigt verscheurd te worden door allerlei marginale verschillen. Echt
missionair ben je als je uitstraalt dat Gods Woord niet alleen leidraad maar ook zo heilzaam
voor alle mensen is.
- Een gemeente moet het gevoel geven een groot gezin te zijn, welliswaar met diversiteit,
maar dan ook luisteren naar de ander en geen groepje vormen, allen hetzelfde doel
nastreven: Komt maak God met mij groot!
- In deze tijd is er een overtrokken spreken over gemeentezijn en te veel missionair elan, ipv
verdieping van het geloofsleven. Vanuit een verdiept persoonlijk geloof hebben wij meer
uitstraling naar anderen. Dat zien zij dat het komt uit een bewogen hart. Dan zien zij die
persoon heeft iets wat ik niet heb en zij zijn dan jaloers op je.
- Dat we niet moeten aanpassen aan wereldse ideeën. Als christen moeten we juist anders
zijn dan de wereld om ons heen. We zullen als gemeente moeten beseffen dat we mogen
zaaien, maar dat God te allen tijde de wasdom geeft. God alleen kan een mens van zijn
doodstaat verlossen.
- Ik zou het wel prettig vinden als de predikanten eens een keer tijd konden vinden om
langdurig zieken en gehandicapten te bezoeken.
- We zijn geneigd de eenheid te zoeken in beleving en alles min of meer op elkaar af te
stemmen, maar het is veel meer eenheid zijn in verscheidenheid, als we dit proberen
gestalte te geven kunnen we meer één zijn met God de Vader.
- De eenheid bewaren.
- De behoudende leden van de gemeente drukken te veel op de leden ie meer met de tijd
mee willen gaan.
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- Het nadeel van een grote gemeente is dat als je nieuw bent er bijna niet naar je
omgekeken wordt. Geen huisbezoek of een enkele maal en de betrokkenheid is zo moeilijk.
- De gemeente is wat groot daardoor verliest men het zicht op elkaar.
- Ik ben God dankbaar dat ik een plek heb gekregen in deze gemeente. Ik mis de echte
betrokkenheid op elkaar zodat zichtbaar wordt dat we allemaal leden van zijn van één
lichaam met Christus als het Hoofd. Men leeft erg voor zichzelf. Laat de wereld zien dat we
elkaar liefhebben. Dat is wervend!.
- Nog eens benadrukken dat er minder onderscheid tussen de twee wijken moet zijn.
- Verdraagzaam zijn tegenover elkaar, elkaar een zekere ruimte geven. Niet wereld
gelijkvormig worden. Gepaste kleding.
- Graag de nieuw-ingekomenen begroeten op een wijk- of gemeenteavond en dan ook
voorstellen, zodat de gemeente weet wie erbij gekomen zijn.
- Dankbaar voor de gemeente in al zijn verscheidenheid. Vooral samen optrekken.
- Bereikbaarheid van wijk 1 en 2 moeten geen belemmering opleveren inzake kerkgang. Dus
geen gebouw splitsing op zondag.
- Deze gemeente is voor mij veilig en vertrouwd omdat ik er ook in ben opgegroeid. De
veranderingen (na de scheuring) ervaar ik als positief.
- Wij zijn als gemeente best wel actief op missionair gebied. Alleen de deelname van eigen
gemeenteleden is bij alle activiteiten groot, de doelgroep is (te) weinig aanwezig hoe komt
dit???
- We zullen met z‟n allen meer “hart” moeten hebben/krijgen voor onze gemeente.
- Er is te weinig aandacht voor de oude(re) wijken, waar ook veel niet-christenen wonen.
- Recht doen aan de grote diversiteit.
- Gemeente moet meer gemeenschap zijn. Stimuleren van koffie na de dienst en/of zingen
na de dienst. Hartelijker uitnodigen en kerkenraad meer aanwezig bij zulke activiteiten.
- Wij moeten ons meer verdiepen in de gemeente, want er zijn heel veel mensen die in de
gemeente zitten die niet ervaren dat ze in een warm christelijke gemeente zitten.
- Als je als gemeente één bent vind ik het erg jammer dat als er hulp voor een gemeentelid
nodig is dat er vanuit de gemeente niemand wil helpen. Ik dacht dat we er zijn om onze
naaste te helpen! Dat is volgens mij een hechte gemeente.
- Wijk 2 gijzelt wijk 1 en vice versa.
- Wij zijn intens blij en dankbaar wat we hier hebben aan gemeente en voorgangers. De
kerkdiensten zijn zeer vormend voor ons geloofsleven.
- Het is een instelling geworden met teveel regeltjes en structuur.
- Drang naar verandering kan bedreiging voor eenheid worden. Hetzelfde geldt overingens
voor behoudzucht. De juiste balans vinden.
- Elkaar in waarde laten en eenheid zoeken.
- Ik denk dat we nog meer moeten kijken naar hoe Jezus met de mensen omging. Hij zocht
ze op met een bewogen hart en bleef niet in zijn veilige eigen omgeving.
- Dat er niet teveel verschillen ontstaan tussen de twee wijkgemeenten.
- Ik vind onze gemeente een warme gemeente met aandacht voor elkaar. Dat heb ik zelf
ervaren in tijden van moeite en zorg.
23. Wat is uw beeld van een missionaire gemeente?
-Een gemeente die toegewijd leeft uit de genade van Christus.
- Een gemeente die oprecht betrokken is op de ander (gemeenteleden en buitenkerkelijken)
- Een biddende gemeente.
- Een gemeente waar Gods Woord centraal staat.
27. Wat vindt u van het aantal missionaire activiteiten in onze gemeente op dit
moment?
- Eigenlijk te weinig, het is een blijvende opdracht van God dat kan nooit genoeg zijn!
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- Veel dingen overlappen elkaar.
- Er zijn al veel activiteiten, maar wel is het belangrijk of alle activiteiten nog goed lopen en
of ze nog aansluiten bij de doelgroep. Opent God nog nieuwe deuren voor nieuwe
activiteiten.
- Aantal genoeg, elk jaar anders inzetten (iets ander concept) en leven van evalueren en
mee veranderen met de doelgroep.
- Uitbreiden naar gehele dorp.
- Ze zijn er wel, maar bereiken denken ik de rand- niet-kerkelijken zodanig dat ze hier niet
heen gaan, maat het voor hen ook geen uitdaging is om te gaan.
- Soms heet het missionair, maar is het niet.
- Ik denk dat je nooit genoeg missionair kan zijn.
- Wijk 1 te weinig, wijk 2 mogelijk teveel.
- In aantal genoeg, misschien kan het doeltreffender aangepakt worden.
29. Wat was voor u de reden om deze avonden wel of niet te bezoeken?
- Voel me niet aangesproken
- Ik woon in wijk 1
- Ik ben sinds kort belijdend lid, ik voel me nu meer geroepen bij deze bijeenkomsten
aanwezig te zijn.
- Geen interesse, geen tijd.
- Belangstelling
- Belangrijk om te weten wat er gaande is. Of het inderdaad een mogelijkheid biedt voor een
2e kerkgebouw. Waardoor de gemeente zicht misschien weer zou splitsen in zwaar en licht
wat niet mijn voorkeur heeft.
- Op de hoogte blijven van wel en wee van de gemeente er ervoor waken dat aan de
oostkant een kerk zal komen. Waarom: ik neem altijd maar het voorbeeld van terasjes waar
mensen zitten komen meer mensen, waar geen mensen zitten loop je voorbij. Dit is in een
kerk net zo.
- Te oud.
- Inzicht in de plannen voor toekomstig missionair gemeentewerk.
- Belangstelling en betrokkenheid.
- Geen belangstelling
- Ik probeer altijd bij een wijk of gemeenteavond aanwezig te zijn, belangrijk voor de
betrokkenheid.
- Thuis oppassen, mijn man is wel geweest.
- Geen interesse.
- Drukke agenda (werken)
- Kleine kinderen thuis. En niet het idee nog zeggenschap te hebben.
- Ik was niet in de gelegenheid om te gaan.
- Geen tijd en interesse
- Belangstelling, weten wat de plannen zijn in de gemeente.
- Had er graag bij willen zijn, maar had andere afspraken.
- Helaas niet, te volle agenda.
- geen interesse en tijd.
- Kon niet, andere afspraken.
- Niet boeiend genoeg om een avond voor van huis te zijn.
- Te weinig interesse.
- Betrokkenheid, op de hoogte blijven van wat zich in de gemeente afspeelt.
- Tijdgebrek.
- Omdat over de toekomst van de gemeente wordt gesproken, dat is belangrijk voor de
gemeenteleden om mee te denken welke stappen we daarin kunnen/mogen nemen.
- Betrokkenheid.
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- Andere bezigheden.
- Ik hoor bij wijk 1
- Het is een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van de kerk.
- Ik heb niet alle avonden bezocht, omdat de avonden teveel waren gericht om een tweede
kerkgebouw op te richten, waar ik niet achter kan staan.
- Als gemeentelid van wijk 2 willen we meelevend zijn en op de hoogte zijn van de plannen.
Mijn man en ik gaan om en om dus ik kan er niet altijd zijn.
- Niet, omdat mijn echtgenoot aanwezig was.
- (slecht excuus) geen tijd.
- niet, andere afspraak. Wel, interesse.
- Goed op de hoogte blijven. Ieders mening moet gehoord worden.
- Zegt met niet zo veel. Vindt dat je de gemeente niet weer moet gaan opsplitsen om zo
missionair bezig te zijn.
- Meeleven en meedenken met de plannen.
- Niet bewust mee bezig geweest.
- Benieuwd naar de ontwikkelingen. Ook angst wat er gaat gebeuren.
- Mijn man ging, ik bleef bij de kinderen.
- Moest werken, te weinig persoonlijke uitnodiging en niet aantrekkelijk voor jongeren.
- Om geïnformeerd te worden.
- Op de hoogte willen zijn.
- Ik woon in deze wijk en ben dus betrokken.
- Belangstelling voor het onderwerp.
- Andere werkzaamheden.
- Om op de hoogte blijven van eventuele ontwikkelingen in onze gemeente.
- Andere activiteiten.
- Hier wordt gericht met gemeenteleden over wijk oost gesproken. Centraal is alles
inhoudelijk gelijk dus onderling kan het alleen verschillen op uitvoeringsniveau.
- Ik ben van wijk 1, maar maakt geen verschil, voel me dan misschien een gast. Ben geen
vergadermens.
- Informatief.
- Ik ben er niet aan toegekomen een avond te bezoeken.
- Mijn man gaat meestal, ik blijf thuis bij de kinderen.
- Interesse/meeleven.
- Er zijn zoveel activiteiten.
- Geen belangstelling.
- Wat gaat er allemaal gebeuren?
- Betrokkenheid bij de gemeente. Zelf deel uit willen maken van de missionaire gemeente.
- Data te laat bekend waardoor ik bijvoorbeeld geen vrij kon nemen van mijn werk.
- Belangstelling.
- Betrokkenheid op de gemeente.
- Laten inlichten en laten weten dat een 2e kerkzaal absoluut niet door ons gewenst wordt.
- Vanuit de jeugdraad.
- Wij ooit 1 wijkavond bezocht hebben toen wij net in de gemeente zaten, wij voornamelijk
tussen 50+ zaten, het saai en onaantrekkelijk was, zagen niemand van onze leeftijd ook dat
viel tegen.
- Belang van een ontmoetingsplek in de nieuwbouw van het dorp.
- Als je niet gaat geen recht van spreken. En weten wat zich afspeelt in de gemeente.
- Ik wilde wel eens weten wat hiervan de bedoeling was.
- Om te horen wat voor plannen er zijn, nieuwsgierigheid.
- Betrokkenheid op de gemeente.
- Betrokkenheid, graag de gemeente bij elkaar houden.
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- Bezorgd om profilering en “pseudo-afsplitsing” onder de noemer van “missionair zijn”
Eenheid met respect voor diversiteit belangrijker dan eenvormigheid.
- Te volle agenda.
- Andere verplichtingen.
- Betrokkenheid en weten wat de plannen zijn voor de toekomst.
- Ik ben geïnteresseerd in de doelstelling van deze plannen.
- Tijdgebrek/andere verantwoordelijkheden.
- Als afgevaardigde voor een vereniging.
- Maakt mij persoonlijk niet veel uit of daar wat komt of niet.
- Geen belangstelling.
- Informatie krijgen.
36. Wat zijn voor u de belangrijkste bezwaren als het gaat om een steunpunt aan
de oostkant van Woudenberg?
- Bestaande gebouwen, bijvoorbeeld zaaltjes in de Kamp.
- Het kan voor verwijdering tussen de twee wijken zorgen.
- Worden de andere doelgroepen in Woudenberg niet vergeten.
- Zijn er genoeg mensen die daadwerkelijk actief bezig willen zijn.
- Bang voor verwijdering tussen de twee wijken.
37. Wilt u uw keuze nader toelichten?
- Er moet eerst goed naar de activiteiten gekeken worden die we hebben. We moeten
oppassen dat we niet-christenen gaan overspoelen met activiteiten.
Een lichaam, een kerk, blijft bij elkaar. (maar ik ben niet op de info avond geweest dus weet
ik er niet veel van)
- We moeten één gemeente zijn.
- Steunpunt is noodzakelijk.
- Geen kerkgebouw, maar een tweede gebouw voor activiteiten kan goed zijn.
- Het is niet nodig de kleine verschillen tussen de wijken te accentueren. Het steunpunt moet
niet het laboratorium van wijk 2 worden waar wijk 1 geen verantwoordelijkheid voor neemt.
- Eben Haëzer zit lang niet vol, en als hij vol zit komt dit door buitenaf avonden.
- Ik geloof wel dat het goed is een steunpunt aan de oostkant van Woudenberg, maar ben
tevens bang voor verwijdering tussen de twee wijken. Dan heeft het veel geld gekost en ben
je er niks mee op geschoten.
- Ik zou graag alles bij elkaar houden, hierdoor minder verwijdering.
- Gemeente wordt eerder kleiner dan groter, de 3e en 4e dienst kunnen makkelijk bij elkaar.
Als er echt veel aanwas komt kunnen we het alsnog overwegen.
- Volgens mij moet de kerk zoals hij nu is laagdrempeliger worden.
- Het is denk ik goed om als gemeente één geheel te blijven. Misschien is een 2e gebouw
voor clubs en dergelijke wel een optie, maar zeker geen 2e kerkgebouw.
- ik ben tegen het idee om daar kerkdiensten te houden. Maar mijn idee vergeet men dan de
huidige gemeente.
- Geen bezwaren al kan het wel enige verwijdering tussen de wijken geven, wat hopelijk
geen scheuring oplevert.
- Neem vertrouwde en bekende locaties. Probeer een centraal punt te houden niet een oost
en een west kant.
- Als een steunpunt komt verdeel de activiteiten dan over beide gebouwen.
- DE kerk moet zijn waar de mensen zij vooral voor door de weekse activiteiten.
- Kunt geen bezwaar hebben als je mag weten dat zo‟n steunpunt leidt tot mensen die ment
het woord in aanraking komen. Het is een laagdrempelige plek voor mensen die losgeraakt
zijn van de kerk of nog nooit met de kerk in aanraking zijn geweest. Je kunt van daaruit
goed zaken organiseren en zichtbaar zijn.
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- De afstand vanuit oost hoeft geen probleem te zijn.
- Ik ben bang dat de gemeente hierdoor uit elkaar valt.
- Als wijk bij elkaar zijn, meer op elkaar betrokken zijn. Mensen uit de wijk bij de
wijkkerkenraad. Hierdoor meer zicht op elkaar.
- Een tweede kerkgebouw geeft verwijdering tussen de twee wijken.
- Positieve groei,
- De verwijdering tussen de twee wijken is in dit geval mijn enige zorg en daar moet voor
worden gewaakt dat dit gebeurt.
- Er gaat zo wederom een verwijdering komen van wijk 1. Kunnen het beter vanuit de kern
(dorpskerk) aanpakken.
- Prima als er een steunpunt komt, als er maar geen verwijdering tussen de wijken komt.
- Proberen als één groep te zijn, maar als de gemeente te groot wordt moet het wel.
- Als de activiteiten van wijk 2 in het steunpunt worden gehouden worden de wijken van
elkaar gescheiden. Je moet keuzes gaan maken dat werkt niet positief. Nu ontmoet je
iedereen dat is verrijkend en gezond.
- We moeten wel oppassen dat de focus niet teveel ligt op wijk oost. In wijk west leven ook
mensen die we met het evangelie in aanraking willen brengen.
- Allebei de wijken moeten deel uitnemen van het standpunt, zo voorkom je verwijdering.
Geen nieuw kerkgebouw waar 1 wijk gaat horen. Nieuw gebouw kan, maar dan voor wijk 1
en 2.
- Ik ben bang dat het niet goed gaat komen, dat er te weinig animo voor is. De christenen
die daar wonen komen nu toch al hier in de kerk en EH.
- Ik ondersteun de gedachte dat de kerk naar de mensen toe moet komen.
- Drempelverlagend bezig zijn, niet ten koste van de eenheid van de gemeente.
- We leven in een moeilijke financiële tijd, dus waar beginnen we aan. Het tweede is, toen
we 3 wijken hadden met oost erbij was er ruimte genoeg in Eben-Haëzer. Waarom is er nu
opeens ruimte tekort. En als derde, al zet je een kerk bij de mensen in hun achtertuin en er
is geen belangstelling dan komen ze niet. Dus laat het in het midden van het dorp blijven. Ik
ben bang van verwijdering van elkaar en we hebben scheuringen genoeg gehad. Als het er
weer van komt, hoe denkt de wereld dan van ons???
- Als er geen plek genoeg is in Eben-Haëzer, anders vind ik het niet nodig.
- Het is nu één gemeente. Als er in de toekomst daar ook kerkdiensten worden gehouden
worden het toch twee gemeenten. Het jeugdwerk splitsen lijkt me geen goed plan.
- Geen bezwaren, mits het financieel haalbaar is.
- Laten we zorgen dat alles betaalbaar blijft.
- Bang dat de verwijdering er langzaam maar zeker insluipt, omdat het ook wel in de harten
van een aantal mensen leeft om een eigen wijk 2 te hebben met meer mogelijkheden.
- Het is heel belangrijk dat er een steunpunt komt om zo het evangelie dichtbij de mensen te
brengen.
- Er zijn nu al zoveel verschillen tussen de wijken, dat zal dan nog meer worden. Laten we
een eenheid blijven.
- Alleen doen bij tekort aan capaciteit in bestaande gebouwen.
- Doordat je elkaar tegenkomt blijven de lijntjes “open”. Als er wijken uit elkaar gaan zie je
elkaar niet meer (in meerdere opzichten natuurlijk)
- Is het geen verkapte poging om wijk 1 los te maken van wijk 2.
- Alle bestaande groepen verwaarlozen we.
- Als de kerk zowel wijk 1 en 2 maar samen blijven functioneren.
- We kunnen overal naar toe er moet 1 centraal punt zijn waar je bij elkaar kunt komen. Dus
kunnen wij ook naar dat ene punt gaan en is er ook geen kans van verwijdering tussen de
wijken.
- Hoe het nu is dan is er al voldoende. Het kost allemaal heel veel geld en wie gaat dit
betalen.
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- Nu we de gemeente in 2 wijken hebben geeft het al verwijdering onderling, laat staan als
er nog een steunpunt bij komt.
- Mede afhankelijk van de financiële situatie.
- De gemeente raakt zo‟n beetje leeggevist qua geschikte personen. Zo‟n nieuwe impuls
vraagt om gevormde mensen die iets te bieden hebben qua tijd en inhoud.
- Woudenberg wordt groter, dus meer inwoners. EH zit al vol gepland elke dag, dus extra
ruimte kunnen we wel gebruiken voor missionair werk.
- Dorpskerk is een zeer herkenbaar steunpunt. Missionair zijn is voor wijk west net zo
belangrijk. Steunpunt is een opstap naar afsplitsing op termijn.
- Ik denk dat de manier waarop gepraat wordt over het steunpunt mbt de wijken wijt voor
verwijdering. Als men er op een andere manier over praat zal er minder verwijdering leven.
Nadruk opleggen dat het een gezamenlijk project is van de hele gemeente.
- Bijvoorbeeld een voetbalvereniging is aantrekkelijk als je wilt voetballen. Daarvoor hoeft
deze niet in iedere wijk te zitten. Men weet de vereniging wel te vinden aan de rand van het
dorp.
- Als je er ook catechisatie e.d. gaat houden beperk je de ontmoeting van jongeren. Het is
nu voor sommige jongeren al moeilijk om aansluiting te vinden.
- Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat er veel mensen (en tijd) nodig zijn. Terwijl
iedereen al zo druk is met zijn eigen dagelijkse beslommeringen. Daarom is het goed om er
een diep over na te denken en prioriteiten te stellen.
- Een kerk moet één geheel zijn en niet lichter-zwaarder per wijk.
- Ik ga voor “geen” bezwaar en toch ben ik een beetje bang voor verwijdering tussen de
wijken.
38. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen die voor een steunpunt pleiten?
- Misschien is Eben Haëzer te vol. En ik denk dat de drempel daar te hoog is voor veel
mensen.
- Je moet je zichtbaar maken in een nieuwe wijk als kerkelijke gemeente. Aandacht voor
nieuwe bewoners.
- Op zich een goed plan om daar present te zijn.
- Het lijkt mij belangrijk om je als kerk ook in de nieuwbouw te laten zien.
- Ik denk dat in wijk 1 net zoveel niet kerkelijk meelevende mensen wonen.
- Activiteiten al zijnde jeugdclubs –vereniging, diaconaal werk.
- Laagdrempelig gebouw, geen kerk.
- Als EH te klein wordt dan zullen we iets moeten bedenken om onze activiteiten gezamenlijk
ergens anders te gaan doen.
39. Wilt u uw keuze nader toelichten?
- Vanuit één kerk mensen opzoeken.
- Dit plan is al vaker aan de orde geweest, maar steeds niet doorgegaan. Nu s.v.p.
doorzetten.
- In principe vind ik dat Eben Haëzer als centraal punt moet worden gezien voor alle
activiteiten echter heb ik geen inzicht in de bezettingsgraad daarvan. Wanneer er
daadwerkelijk ruimtegebrek is dan is een steunpunt een optie.
- I.v.m. overbezetting van Eben Haëzer zou het goed zijn om een extra steunpunt te
realiseren i.v.m. uitbreiding van de activiteiten.
- Als mensen voor God kiezen, komen ze wel naar de kerk. Men komt vanuit omliggende
plaatsen, dus dan is de oostkant van het dorp relatief dichtbij.
- Activiteiten in een nieuw gebouw vind ik prima en goed. Je komt dichterbij de mensen.
- Als je actief en zichtbaar dichter bij de mensen bent dan bereik je veelal meer dan op
afstand met een statisch, overig zeer waardevol, kerkgebouw of Eben-Haëzer.

61

- Ik vraag me af of dit soort activiteiten ertoe bijdragen dat je niet-christenen goed kunt
bereiken met het evangelie. Bezoek randkerkelijken en nodig ze uit voor de eredienst en
verkondig daar het zuivere Woord van God.
- Er is misschien wel een groter gebouw nodig, maar hou de kern bij elkaar. Nieuwbouw
komt bij interesse heus wel naar het dorp, ben bang voor aparte scheuring en groepen.
- Voor kinderwerk is de afstand naar Eben Haëzer wel wat groot en het is overvol. TE
denken valt misschien aan een voorlopig gebruik te maken van ontmoetingsruimte bij het
zorgcentrum in de nieuwe locatie. Kerkdiensten in de Dorpskerk als centraal punt van de
gemeente voorkomt uiteengroeien en is kosten besparend.
- Pleit ervoor dat zondags minstens 1 missionaire dienst in het steunpunt wordt gehouden,
zodat mensen dan ook met een kerkstructuur in aanraking komen.
- Waar de kerk is, is de zending. De gemeente krijgt zo een gezicht en kan daardoor zorg
dragen voor elkaar.
- Is er daadwerkelijk behoefte aan een steunpunt? Dat vraag ik me sterk af. De drempel is
toch veel te hoog om hier heen te gaan.
- Kerk moet je naar de mensen toe brengen.
- De kerk is een onderdeel van de maatschappij.
- Het is wel belangrijk om extra steunpunt(en) te hebben. Als de gemeente zich maar niet
verdeelt in de wijken en er zo 2 of 3 groepen ontstaan. Er moet ook wel gezamenlijke
activiteiten zijn.
- Onze gemeente verspreiden over heel Woudenberg is goed! Mensen opzoeken, wij als
christenen de eerste stap zetten.
- één is meer dan genoeg.
- Woudenberg heeft al zo vaak een kans voorbij laten gana voor een tweede locatie aan de
oostkant. Dit loopt al wel 25-30 jaar. Misschien nu eens een keer doorzetten.
- Een lokaliteit creëren op de plaats waar je een concentratie van mensen hebt.
- Voldoende toegelicht echter alles dient in het werk gesteld te worden om een 2e splitsing te
voorkomen.
- Als de mensen naar de kerkelijke avonden willen komen, kunnen ze uit heel Woudenberg
komen zo‟n grote plaats is dit niet.
- Het is goed als je als kerk zichtbaar bent en naar de mensen toekomt.
- Meer betrokkenheid voor de mensen aan de oostkant van het dorp.
- We moeten de kerk bij de mensen brengen als de mensen niet meer bij de kerk komen.
- Er is nog steeds ruimte in EH.
- Het is belangrijk om ook in nieuwbouwwijken niet-christenen te bereiken zonder dat ze
daar ver weg voor hoeven, dan doen ze het vaak niet meer.
- kerk daar waar mensen zijn. Eenvoudig beginnen en warmte uitstralen, gebouw open en
gezellig.
- Richt je doel op EH, verdeel het beter en neem er een koster of beheerder bij. Het is al
jaren goed gegaan. Laten wij ons meer richten op het samen zijn en één gemeente worden.
- De kerk moet zo mogelijk, ook duidelijk herkenbaar zijn in de nieuwbouwwijken.
- De plaats waar het steunpunt komt maakt volgens mij niet uit, maar wel dat het ergens
anders is dan bij de kerk/EH. Dit om het zo laagdrempelig mogelijk te houden.
- Als EH te klein wordt kan een steunpunt nodig zijn maar dit kan evengoed centraal in
Woudenberg worden gesitueerd. Bijv. locatie Rabobank als de gemeente daar vertrekt door
herindeling.
- Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zien dat de kerk een (belangrijke) plaats inneemt
in de samenleving.
- De stap naar een kerkelijke activiteit wordt ons inziens niet makkelijker gemaakt door een
gebouw in een wijk neer te zetten. Dat buitenkerkelijke zal op andere manieren open
moeten gaan staan voor het mee willen doen aan een kerkelijke activiteit.
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- Een gebouw wat minder “kerks” uitstraalt kan toch wel drempelverlagend werken zagen we
met de vakantiebijbelweek in de voetbalkantine.
- Voor missionaire activiteiten heb je neutraal terrein nodig. Kijk maar naar de VBW en Witte
tent (dabar). Er komen veel meen van de doelgroep als het niet direct in een kerkgebouw is.
- Mensen over de drempel krijgen voor het geloof.
- Als mensen echt interesse hebben in activiteiten kunnen ze naar kerk/Eben-Haëzer komen
(ook al wonen ze in een nieuwbouwwijk).
- Het is heel belangrijk dat de kerk er is in nieuwbouwwijken.
41. U mag een andere missionair-diaconale activiteit bedenken voor de
nieuwbouwwijk, wat zal dat dan zijn?
- Iets voor ouderen en eigen gemeenteleden.
- Thema/ontmoeting voor leeftijd 35-55 jaar.
- Openluchtconcerten.
- Meer sporten in de wijk voor niet kerkelijken.
- Open maaltijd voor ouderen en alleenstaanden op zaterdag tussen de middag.
- Nieuw-ingekomenen bijeenkomst.
- Jeugdvereniging in het nieuwe gebouw.
- “wit-cafe” Alcoholvrije ontmoetingsplek laat op de avond.
- Zondagse diensten beleggen in het steunpunt d.m.v. een evangelist in het steunpunt.
- Zangavonden, nadere ontmoeting.
- Allen nieuwe inwoners kerkelijke informatie verstrekken en een bijbel.
- Ontmoeting nieuwe bewoners.
- Geweten
- Sing-in
- Bepaalde thema-avonden, -dagen.
- Zangactiviteit, ook uit andere liedbundels.
- Bijbelstudies, bijvoorbeeld over een thema (zoals Job en het lijden)
- Groepsreis naar derde wereldland.
- 2 keer op zondag een dienst houden.
- Aandacht voor nieuw-ingekomenen.
- Kringochtenden op laagdrempelig niveau voor rand- en buitenkerkelijken.
- Senioren activiteiten.
- jongeren café.
- Motortocht, eten en stukje evangelisatie.
- Leuke aantrekkelijke workshops bijv: bloemschikken, glas-in-lood panden, schilderen enz.
- Sing-in op zondagavond.
- Vrouwenochtend, mannenontbijt.
- Ochtenden voor vrouwen (met bijv. alpha-cursus of iets dergelijks)
- Een huis-aan-huis evangelisatie project.
- Gebedsavonden. Interkerkelijke activiteiten.
- Iets op creatief op muzikaal gebied.
- cursussen (kookcursus, computercursus, naaicursus)
- Concerten (van gospelartiesten)
42. Hoeveel tijd besteedt u aan vrijwilligerswerk in onze kerkelijke gemeente,
inclusief de tijd die u als ambtsdrager in onze gemeente werkt.
- Ik werk als vrijwilliger op sociaal gebied
- VBW, wisselend. Club 2 uur per week.
- 2 uur per maand.
- Te weinig
- Voldoende
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-

Incidenteel.
ongeveer 4 uur per maand.
ongeveer 4 uur per week.
te weinig, 2 uur per week.
bestuur jv aantal keren per maand. VBW 3 dagen per jaar.
Aantal uur per week
Incidenteel
3 uur per week.
voldoende
2 uur per week
10 uur per week
6 uur per maand
1,5 uur per week
Voldoende.
2 uur per maand.
4 uur per maand.
2 uur per maand.
3 uur per week.
8 uur per week.
2,5 uur per week.
2 uur per week.
1 uur per week.
Enkele dagen per jaar.
In de zomer minimaal, in de winter vele uren.
6 tot 8 uur per week.
1 uur per week.
3 tot 4 uur per week.
Heel weinig.
Ongeveer 14 avonden per seizoen.
1 dagdeel per week.
2,5 uur per week.
Minimaal 3 uur per week.
1,5 uur per week.
1 uur per week.
1 uur per week.
1 tot 2 uur per week.
1 uur per week.
10 uur.
3 tot 5 uur per maand.
gemiddeld 8 uur per week.
paar uur per maand.
2 uur per week.
10 uur per week.
2 uur per week.
1 avond per week.
1 avond per week.
2 uur per week.
1 dagdeel per week.
gemiddeld 1 uur per week.
Ongeveer 30 uur per jaar.
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44. Hoeveel tijd zou u hier dan in willen steken?
- afhankelijk van onregelmatige diensten.
- wanneer nodig, korte tijdelijke acties.
- moeilijk te bepalen.
- Hangt er vanaf wat het is.
- Afhankelijk hoe huidig vrijwilligerswerk verloopt.
- gezien mijn leeftijd af en toe.
- Incidenteel.
- wekelijks 1-3 uur.
- maandelijks 3 uur.
- 1 uur per week.
- 1 tot 2 uur per week.
- Wekelijks 2 uur.
- Wisselend, afhankelijk van andere activiteiten.
- 1 tot 2 uur per week.
- maandelijks 3 tot 4 uur.
- wekelijks 3 uur.
- enkele uren per maand/week.
- 2 uur per week.
- wat mogelijk is en wat mij aanspreekt.
- Incidenteel.
- 8 uur per maand.
- 2 uur per week.
- 4 uur per maand.
45. Aan welke activiteit zou u eventueel wel mee willen werken?
- Bijvoorbeeld koffieschenken.
- wit-cafe
- Ik ben geen prater, hand en spandiensten gaat me beter af.
- Vooral 1 op 1 contacten.
- Workshops uitleggen, organiserend of administratief werk.
- op projectbasis.
46. Wanneer zou u dit willen doen?
- Zaterdag
- vaste ochtend/middag is te bespreken.
- Alles is mogelijk.
- Weekend.
- zondags.
- Afhankelijk van andere werkzaamheden, activiteiten.
- ‟s avonds.
- afhankelijk van de dag.
48. Zijn er nog zaken in de enquête die u mist en die u nog graag zou willen
noemen? Of zijn er bij u vragen opgeroepen naar aanleiding van de enquête?
- Waarom worden alleen maar activiteiten van wijk 2 beschreven? Steunpunt is toch ook van
wijk 1. Dat mis ik. En als het gaat om gemeentezijn vind ik dit kwalijk, hier loop ik vaker
tegenaan.
- Er bestaan al evangelisatiekringen, deze zouden uitgebreid kunnen worden, onder andere
met mensen die van de Emmaüs cursus komen.
- Wat is Gods wil in dit alles? Zijn we niet erg bezig met iets moois voor onszelf te maken om
te laten zien hoe goed en open wij zijn? Het gaat in wezen allemaal om de verkondiging van
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het evangelie. Er is (materieel) weinig nodig om over de Here Jezus te praten. Hoewel het
geloof in Hem alles is!
- Evangelisatie is belangrijk, verantwoordelijk werk zorg dat mensen goed toegerust zijn.
Laat je toerusten door mensen die hiervoor zijn opgeleid.
- Invulling van de kerkdiensten, inhoud van de preken en liederen.
- Is een nieuw tweede kerkgebouw nu van de baan.??!!
- Iedereen heeft gaven en talenten gekregen. Als je op dit gebied niet zo vrijmoedig bent,
kun je wel op je eigen manier en meer op de achtergrond een bijdrage leveren aan het
“gemeente zijn”.
- Misschien is het goed te inventariseren waar bepaalde mensen goed in zijn en die dan te
benaderen. Zo voorkom je dat verkeerde mensen op de verkeerde plaats terecht komen.
Ieder mens heeft bepaalde talenten en het is goed daar ook optimaal gebruik van te maken.
- Ook aandacht voor de rest van het dorp. In de buurt van de kerk wonen ook veel mensen
die niet naar de kerk gaan.
- Het zou goed zijn te door lichten hoe de communicatie in de gemeente plaats vindt. Relatie
kerkenraad-gemeente. Minder vergaderen meer onder het volk.
- Ik vind het jammer dat er na een scheuring nog steeds een beetje onrust onder elkaar is.
We hebben allemaal er mee ingestemd hoe de gemeente was, waarom moet dan ineens
alles moderner.
- Het is goed in de nieuwbouwwijk aanwezig te zijn, maar we moeten er erg voor oppassen
dat we onze gemeenteleden niet teveel uitputten, dat we niet teveel van hen vragen.
- De focus ligt volledig op de nieuwbouw in oost. In de praktijk vestigen zich hier met name
bestaande inwoners, waaronder kerkgangers. Import zit dus in oudbouw waaronder wijk
west.
- Bij mij komt steeds de gedachte boven: heel leuk en goed allemaal maar het moet
haalbaar zijn en doeltreffend. Daarom hoop ik dat er professionals zijn die ons kunnen
helpen met de praktische zaken. Daarnaast denk ik dat we ook het gebed niet moeten
onderschatten en meer ruimte zouden kunnen geven.
Tot slot ben ik heen benieuwd naar de concrete invulling dan kan ik ook specifieker zijn in
mijn deelname.
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Bijlage K
Conclusies enquête
In de gemeente is een enquête gehouden onder 200 belijdende leden, gezien de gemeente
ruim 800 belijdende leden heeft is dit een representatief aantal. Gekozen is voor belijdende
leden omdat hieronder een uiteenlopende groep mensen valt, ouderen en jongeren,
betrokken en minder betrokken gemeenteleden, actieve en minder actieve mensen enz.
Daarnaast was het eerste doel van de enquête het draagvlak voor het missionaire werk in de
gemeente onderzoeken en dan in het bijzonder het missionaire werk aan de oostkant van
Woudenberg. Voor het missionaire werk is men afhankelijk van de meelevende
gemeenteleden en deze vinden we vooral onder de belijdende leden, men moet het van
deze groep hebben en niet van de randkerkelijke mensen.
In de bijlage is de hele vragenlijst te vinden, daarbij is ook een verantwoording voor de
inhoud en opzet van de enquête opgenomen. De uitslag van de enquête is hier ook terug te
vinden, waarbij de antwoorden op alle vragen in grafieken zijn weergegeven.
In dit hoofdstuk zullen de conclusies uit de enquête worden getrokken. Eerst worden de
conclusies getrokken uit de antwoorden op zichzelf. Daarna kijken we of tussen verschillende
vragen verbanden op te merken zijn.
Conclusies uit de antwoorden
Algemene vragen

Vraag 1: Wat is uw geslacht

Bij het resultaat van deze vraag valt op dat de enquête door meer vrouwen dan mannen is
ingevuld. Namelijk 102 vrouwen en 47 mannen. Dit is des te meer opvallend gezien het feit
met het selecteren van de geënquêteerden gezorgd is dat de verhouding tussen man en
vrouw vrijwel gelijk was. De conclusie die ik hieruit kan trekken is: of van de
geënquêteerden hebben meer vrouwen de enquête ingevuld, of hebben verschillende
vrouwen de enquête in plaats van hun man ingevuld. In ieder geval zijn vrouwen trouwer in
het invullen van enquêtes.
Gezien de mannen en vrouwen in verhouding dezelfde antwoorden gaven heeft dit verder
geen afwijkend effect op de enquête.

Vraag 2: Wat is uw leeftijd?

De grootste groep bestaat uit mensen in de leeftijdscategorie van 41-65, dit komt mede
doordat dit ook de grootste categorie is. Verder zijn er niet veel bijzonderheden op te
merken bij deze vraag.
Leeftijd
Percentage
Percentage
in
respondenten
ledenbestand
Jonger dan 25
7.7 %
11.4%
26-40
21.7%
20.8%
41-65
51.8%
51.6%
Ouder dan 65
18.8%
16%
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Vraag 3: Bij welke wijk hoort u?

Het aantal respondenten in wijk 1 is 85 en in wijk 2 zijn dat er 65. Hier zit een verschil van
20 personen in. Maar in wijk 1 zijn 115 enquêtes verspreid en in wijk 2 zijn 84 enquêtes
verspreid. Dit betekent dat in wijk 74% de enquête heeft ingevuld en voor wijk 2 is dit 77%.
Dus naar verhouding hebben in beide wijken ongeveer evenveel mensen gereageerd.

Vraag 4: Van welke wijk bezoekt u bij voorkeur de diensten?

Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 2/3 van de mensen geen voorkeur hebben voor de
diensten van een bepaalde wijk. 1/3 geeft wel een voorkeur aan waarvan iets meer mensen
de voorkeur hebben voor wijk 1. Als we verder kijken blijkt dat in verhouding men net iets
meer voorkeur heeft voor de diensten van de eigen wijk. Wijk 2 is meer uitgesproken dan
wijk 1 daar geeft namelijk de helft van de ondervraagden een voorkeur aan. Men heeft in
deze wijk bijna evenveel voorkeur voor de diensten van wijk 1 als van wijk 2.
Voorkeur wijk 1
Voorkeur wijk 2
Geen voorkeur
Totaal

Wijk 1
21
5
58
84

Wijk 2
13
15
37
65

Totaal
34
20
95
149

Vraag 5: Hoe vaak bezoekt u of luistert u naar een kerkdienst?

Op vier ondervraagden na gaat iedereen gemiddeld elke week naar de kerk, of beluistert
men een dienst. Meer dan 30% gaat één keer per week, dus nog geen 70% gaat tweemaal
per week. Dit is een gegeven dat ook door de kerkenraden al is gesignaleerd. Het valt op dat
ook daadwerkelijk de situatie zo is dat lang niet iedereen twee keer per zondag naar de kerk
gaat.
De resultaten op deze vraag geven aan dat het grootste deel van de geënquêteerden uit
trouwe kerkgangers bestaat. Dit was ook de beoogde doelgroep.
Wat verder nog opvalt, is dat er toch een aantal belijdende leden zijn die niet meer naar de
kerk gaan. In de resultaten van de enquête is dit één persoon. Maar tijdens het verspreiden
van de enquête gaf een aantal personen aan niet mee te doen, omdat ze niet meer naar de
kerk gaan. Een exact getal hiervan heb ik niet, maar verschillende mensen die de enquête
verspreid hebben gaven aan dat er iemand in hun wijk was die niet meer naar de kerk ging.
Missionair bewustzijn

Vraag 6: Voor wie geldt volgens u de opdracht om te evangeliseren?

Bijna iedereen, 138 van de 149 ondervraagden, geeft aan dat dit een taak is voor iedere
christen, daarbij sluiten ze dus ook zichzelf in.
Een aantal vind het vooral de taak van mensen die hier een roeping voor hebben, hetzij
evangelisten, hetzij gemeenteleden. Één persoon vindt dat de verantwoording bij de
kerkenraad ligt.
We mogen de conclusie trekken dat bijna iedereen zich ervan bewust is dat evangeliseren
ook hun taak is, wat een stukje missionair bewustzijn aantoont.

Vraag 7: In hoeverre ervaart u voor uzelf de roeping missionair te zijn?

16 Mensen geven aan deze roeping niet te ervaren. Dit zijn dus meer mensen dan degenen
die bij de vorige vraag aangaven dat ze evangelisatie niet de taak van iedere christen
vinden. Dus er zijn gemeenteleden die wel van mening zijn dat evangeliseren ook hun taak
is, maar die niet zozeer de roeping voelen om missionair te zijn. Hierin bespeur ik een enige
tegenspraak.
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De andere 133 ondervraagden voelen zich wel geroepen, waarvan het grootste deel
aangeeft dit als matig te ervaren. Maar 37 mensen geven aan een sterke roeping voor
missionair werk te voelen. Dus hier ligt een punt waar nog aan gewerkt kan worden.

Vraag 8: Op welke manier bent u actief op het missionaire vlak?

Hier geven 37 ondervraagden aan niet actief te zijn op het missionaire vlak. De overige 112
zijn wel actief. Men geeft hieraan vooral vorm door de contacten in het dagelijkse leven.
Maar een deel doet ook missionair werk door middel van georganiseerde activiteiten.
Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de mensen al missionair actief is, wat
overeenkomt met het feit dat veel ondervraagden missionair werk ook de taak van iedere
christen vinden. Een deel echter is niet actief op dit gebied, hier zou men nog aan kunnen
werken, bijvoorbeeld door mensen te laten zien hoe ze dit kunnen doen.
Missionaire activiteit
Door contacten op het werk met niet-christenen
Door contacten in het dorp met niet christenen
Door het volgen van de cursus gunnend geloven
Door deelname aan georganiseerde activiteiten
Niet
Anders, nl…

Aantal mensen
51
47
8
30
37
30

Vraag 9: Hoe vaak hebt u contact met niet-kerkelijke mensen?

Maar 10 van de ondervraagden geeft aan (bijna) nooit contact met niet-christenen te
hebben. Het merendeel heeft dus regelmatig contact met niet-christenen, dit geeft aan dat
bij veel gemeenteleden niet-christenen in het netwerk zitten. Dit past in het beeld van de
antwoorden op de vorige vraag. Daarnaast biedt het een kans voor de kerk om ook via het
netwerk van de gemeenteleden missionair actief te zijn.

Vraag 10: Wanneer spreekt u met niet-christenen over uw geloof?

De meeste geënquêteerden geven aan over hun geloof te spreken wanneer de gelegenheid
zich voor doet. De overigen antwoorden met af en toe, of regelmatig, of als mensen ernaar
vragen. Dit geeft een reëel beeld, namelijk dat men wel over het geloof spreekt, maar dat
daar dan wel de gelegenheid voor moet zijn. Het laat zien dat men over het algemeen bereid
is over het geloof te spreken, maar dit niet forceert.

Vraag 11: Zijn er volgens u voldoende activiteiten in de kerk waarvoor u een belangstellende
zou kunnen uitnodigen?
Van de ondervraagden geven 112 mensen aan dat ze vinden dat er voldoende activiteiten
zijn waar ze een niet-christen voor kunnen uitnodigen. Nu rijst de vraag hoe het dan kan dat
bij de meeste kerkelijke activiteiten niet veel niet-christenen aanwezig zijn. Durft men niet
iemand uit te nodigen? Vindt men het niet nodig om iemand uit te nodigen? Of worden wel
mensen uitgenodigd maar komen deze niet?
Daarnaast geven 37 mensen aan dat volgens hen er niet voldoende activiteiten zijn om
iemand van buiten uit te nodigen.
In het totaal geven 53 mensen aan dat ze graag zouden zien dat er meer activiteiten zijn
waarvoor ze iemand kunnen uitnodigen. De overigen vinden dit niet nodig.
Wat de kerkenraad zich af kan vragen is of de gemeenteleden mensen durven en/of willen
uitnodigen en of de activiteiten voldoende geschikt zijn om een niet-christen uit te nodigen.
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Vraag 12: Welk Bijbelgedeelte spreekt u het meeste aan als het gaat om (de roeping voor)
missionair werk?

Opvallend is dat men in de gemeente een duidelijke voorkeur heeft voor twee
Bijbelgedeeltes. Aan de ene kant wordt Mattheüs 28 met het zendingsbevel veel genoemd,
blijkbaar inspireert dit veel mensen tot missionair zijn.
Daarnaast wordt 1 petr3:8-17 veel genoemd, de kern van deze tekst is dat we rekenschap
afleggen van de hoop die in ons is als mensen daarnaar vragen. Hieruit kunnen we opmaken
dat men het belangrijk vindt een christelijke levensstijl te hebben en als mensen daar dan
vragen over stellen dat te beantwoorden en aan te geven dat het geloof daarin een rol
speelt.
De andere Bijbelteksten worden ook genoemd in de antwoorden, maar beduidend minder
vaak dan de bovenstaande twee.

Vraag 13: Wat zijn voor u redenen om als kerk het evangelie aan niet gelovigen te
verkondigen?

Voor het behoud van de mensen en tot eer van God, zijn de twee meest gegeven
antwoorden. Het was een vraag waarbij men meerder antwoorden kon geven. Het behoud
van mensen is voor 115 mensen een belangrijke reden om het evangelie te verkondigen en
tot eer van God wordt 90 keer genoemd. Ook de meerwaarde die het geloof hier op aarde
geeft en de uitbreiding van het Koninkrijk van God worden genoemd. Opvallend is dat maar
2 mensen de uitbreiding van de gemeente een reden voor evangelisatie vinden. Men vindt
het over het algemeen belangrijker dat de mens behouden wordt, dan dat de kerk groeit
door middel van evangelisatie. De groei van de kerk is voor de meesten dus niet het doel
van missionair werk, maar het behoud van de mensen en de eer van God.
De gemeente

Vraag 14: Wat is voor u het meest sprekende beeld van de gemeente zoals hij nu is?

Van de respondenten geven 63 aan dat een kudde het beeld is dat voor hen het meest
aangeeft hoe de gemeente nu is. Ook het beeld van de gemeente als lichaam wordt vaak
geantwoord.
De andere beelden worden minder vaak genoemd en springen er niet echt uit. Het beeld een
zinkend schip wordt gelukkig maar door 2 mensen genoemd.

Vraag 15: Wat is voor u het meest sprekende beeld van de voor u ideale gemeente?

Wat hier als eerste opvalt, is dat van de ondervraagden maar 18 personen aangeven dat ze
de kudde als beeld van de ideale gemeente zien. Dit terwijl 63 ondervraagde bij de vorige
vraag aangaven dat dit wel hun beeld is van de huidige gemeente. Het beeld van het
lichaam wordt bij deze vraag ook minder genoemd dan bij de vorige vraag. Blijkbaar geldt
voor een deel van de gemeenteleden dat de gemeente zoals hij nu is niet voldoet aan hun
beeld van de ideale gemeente.
Het beeld van een leesbare brief en een groeiende en bloeiende struik worden het meest
genoemd. Veel vinden blijkbaar belangrijk dat de gemeente het geloof uitstraalt en dat er
iets van de gemeente uitgaat. En vinden 37 respondenten het beeld van een groeiende en
bloeiende struik horen bij de ideale gemeente, of te wel een gemeente die groeit en bloeit.

Vraag 16: Hoe denkt u dat niet-christenen naar christenen kijken?

Bij deze vraag kon men meerder antwoorden geven. De twee mogelijkheden die het meest
worden genoemd zijn: mensen met achterhaalde ideeën en mensen die alleen op hun eigen
clubje zijn gericht. Dit zijn beide negatieve typeringen. Maar de drie opties die
daaropvolgend het meest worden aangegeven zijn wel positief. Volgens 47 mensen zijn
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christenen juist mensen die omzien naar de mensen in hun omgeving. En respectievelijk 45
en 44 ondervraagden geven aan dat ze denken dat niet-christenen, christenen zien als
mensen met een doel in het leven en een relatie met God.
De antwoorden op deze vraag laten wel zien dat een aanzienlijk deel van de ondervraagden
denkt dat het beeld dat men van christenen heeft niet altijd even positief is.

Vraag 17: Hoe denkt u dat niet-christenen de gemeente zien?

Hier geven 94 geënquêteerden aan dat ze denken dat niet-christen de gemeente als een
gemeenschap zien met ouderwetse gewoontes. Die correspondeert wel met het gegeven dat
74 ondervraagden aangaven dat christenen gezien worden als mensen met achterhaalde
ideeën. Door de gemeenteleden wordt door 52 aangegeven dat de gemeente waarschijnlijk
als een gesloten gemeenschap wordt gezien en volgens 72 mensen als een groep mensen
die betrokken zijn op elkaar. Dit komt weer overeen met het punt dat 69 van de
ondervraagden aangaven dat christenen volgens hen gezien worden als mensen die alleen
op elkaar gericht zijn. Ook bij deze vraag zijn de negatieve typeringen van de gemeente in
de meerderheid.
Zo geven maar 9 personen aan dat ze denken dat niet-christenen de gemeente als een open
gemeenschap zien.
Bij deze laatste twee vragen wordt gevraagd hoe de mensen in de gemeente denken hoe het
beeld is van niet-christenen, dit hoeft dus niet gelijk te zijn met het werkelijke beeld van
niet-christenen over de gemeente en christenen.

Vraag 18: Hoe zou u graag zien hoe de gemeente er in de toekomst uit ziet?

De antwoorden op deze vraag zijn in twee hoofdlijnen samen te vatten. Een groot deel van
de ondervraagden geeft aan dat ze in de toekomst de kerk graag als een open en warme
gemeenschap zien. Een ander groot deel geeft aan dat ze vooral graag wil dat de kerk een
eenheid is en blijft.

Vraag 19: Vindt u dat hiervoor bepaalde zaken in de gemeente anders moeten gaan?

Van de ondervraagden vinden er 86 dat bepaalde dingen in de gemeente anders zouden
moeten gaan, om de voor hen ideale gemeente te krijgen. Aan de andere kant geven 63
mensen aan dat er geen veranderingen nodig zijn.

Vraag 20: Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

De mensen die verandering wel nodig vinden geven als reden vooral dat de kerk
aantrekkelijke moet worden en meer moet aansluiten bij de niet-kerkelijke mens.
Bij de mensen die nee hebben geantwoord worden alle redenen ongeveer even vaak
gegeven aan de ene kant vinden mensen verandering gewoon niet nodig aan de andere kant
is er een aantal dat vindt dat het niet nodig is omdat we ervoor moeten waken
wereldgelijkvormig te worden. De antwoorden bij deze vraag zijn dus verdeeld.
Uit de openantwoorden blijkt dat men hier heel verschillende over denkt. Een aantal wil
verandering in de zin van meer openheid zodat de gemeente meer toegankelijk is. Een ander
wil meer eenheid en dus verandering in die richting. Mensen die geen verandering willen
geven aan dat verandering geen verbetering hoeft te beteken, of omdat men bang is dat de
gemeente teveel wereldgelijkvormig is. De één wil meer samenwerking tussen de twee
wijken de ander ziet liever juist meer verschil tussen deze twee. Echt één lijn is hier dus niet
uit te halen.

Vraag 21: Welke dingen zouden volgens u moeten veranderen?

Aan de ene kant geven 63 ondervraagden aan dat de kerkdiensten meer open moeten staan
voor niet-kerkelijke mensen. Die sluit weer aan bij de vragen waarin men moest aangeven
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hoe men dacht hoe niet-christenen naar de gemeente kijken. Namelijk dat deze als een
gesloten en ouderwetse gemeenschap wordt gezien.
Aan de andere kant geven 60 mensen aan dat ze meer diepgang in het geloofsleven
belangrijk. Dus zowel verandering die intern en extern gericht zijn worden belangrijk
gevonden. Verder vinden 57 mensen meer eenheid belangrijk.
Opvallend is dat hier maar 15 mensen aangeven dat ze geen veranderingen nodig vinden,
dus als concrete dingen genoemd worden zijn er meer mensen die wel vinden dat bepaalde
dingen in de gemeente moeten veranderen.
Meer missionaire activiteiten wordt niet vaak genoemd, namelijk door 27 respondenten.
Hoewel men het wel belangrijk vindt meer open te staan voor niet-kerkelijken, wordt niet
direct het organiseren van meer missionaire activiteiten genoemd als belangrijke
verandering.

Vraag 23: Wat is uw beeld van een missionaire gemeente?

Bij deze vraag springt één antwoord duidelijk naar voren, namelijk 109 mensen geeft aan
dat volgens hen een missionaire gemeente een gemeente is die open staat voor
buitenstaanders. Dus niet een gesloten gemeenschap, maar een gemeenschap die open
staat. Dit sluit weer aan bij de vraag waarin men aangaf welke veranderingen men nodig
vond, waar vaak werd aangegeven dat de kerkdiensten meer open moeten staan voor
buitenstaanders.
Opvallende is dat maar 20 mensen aangeven dat een missionaire gemeente veel missionaire
activiteiten heeft. Men ziet dus dat missionair zijn niet zozeer heeft te maken met het aantal
activiteiten, maar met de houding van de gemeente en de gemeenteleden.
Huidige missionaire activiteiten

Vraag 24: Welke missionaire activiteiten van de gemeente zijn bij u bekend?

Uit het resultaat blijkt dat er in de gemeente een redelijke bekendheid is van de missionaire
activiteiten. Oplopend van 55 tot 89 procent. Maar 2 personen geven aan geen enkele
activiteit te kennen.
Maar 66 van de geënquêteerden geeft aan dat ze alle activiteiten kennen. Dus lang niet alle
activiteiten zijn bij iedereen bekend. Naar de gemeente toe kan dus meer worden
gecommuniceerd welke activiteiten er zijn op het missionaire vlak.

Vraag 25: Wat vindt u van de activiteiten?

Emmaüscursus: bij deze activiteiten worden het meeste een 4 of 5 gegeven.
Actie thuiskomen: deze activiteit krijgt vooral cijfers boven de 3, waarbij de aantal keer dat
het cijfer 3, 4 of 5 wordt gegeven vrijwel gelijk verdeeld is.
Cursus “gunnend geloven”: veel mensen hebben bij deze activiteit geen mening. Maar de
cijfers die worden gegeven zijn vooral een 3 of hoger.
VBW: Ver weg de meeste mensen geven deze activiteit een 4 of 5, waarbij wel 65 keer een
5 wordt gegeven.
Kompas: Deze activiteit wordt ook vooral met een 3 of hoger beoordeeld.
Volkskerstzang: De volkskerstzang wordt door 76 mensen met een 5 beoordeeld, bijna
iedereen geeft voor deze activiteit een 3 of hoger.
Dabar: deze activiteit krijgt ook ruim 70 keer een 5 en daarnaast ook vaak een 4.
Standplaats op markten: hier geeft bijna iedereen een 3 of hoger, de verdeling over de
cijfers 3, 4 en 5 is daarbij er gelijkmatig.
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Vraag 26: In hoeverre worden met deze activiteiten volgens u werkelijk niet-christenen
bereikt?

Emmaüscursus: De activiteit wordt hierop vooral met een 2, 3 of 4 beoordeeld. Wat wel een
verschil is met de beoordeling bij de vorige vraag.
Actie thuiskomen: Hier geven veel mensen aan dat ze geen mening hebben bij deze vraag.
Bij de beoordeling worden het meest een 3 en 4 gegeven.
Cursus “gunnend geloven”: Hier hebben ook de meesten geen mening. Men geeft het meest
een 2 en 3.
VBW: deze activiteit krijgt op dit punt vooral cijfers van 3 of hoger, waarbij een 4 het meest
wordt gegeven. De cijfers zijn hier ook een stuk lager dan bij de vorige vraag.
Kompas: Waar bij de vorige vraag vooral een cijfer boven de 3 werd gegeven, zijn de
meeste cijfers nu een 3 of lager.
Volkskerstzang: de volkskerstzang wordt het meest met een 5 beoordeeld en ook een 4
wordt vaak gegeven. Deze cijfers zijn wel iets lager dan bij de vorige vraag, maar wijken niet
zo heel veel af.
Dabar: bij deze activiteit worden ook vooral een 4 en 5 gegeven.
Standplaats op markten: Voor deze activiteit is de beoordeling voor een groot deel een 3 of
hoger.
Opvallend is dat men bij de vraag in hoeverre niet-christenen bereikt wordt men overal
lagere cijfers geeft dan bij de vraag hoe men de activiteit op zich beoordeeld. Alleen de
volkskerstzang en dabar scoren bij de tweede vraag hoge cijfers en wijkt het beeld minder
sterk af.

Vraag 27: Wat vindt u van het aantal missionaire activiteiten in onze gemeente op dit
moment?

Het grootste deel van de geënquêteerden geeft aan dat er genoeg missionaire activiteiten
zijn. Slechts twee respondenten geven aan dat ze het teveel vinden. 22 mensen echter
vinden dat er te weinig missionaire activiteiten zijn. Bij een aantal reacties bij de optie
anders, nl… blijkt dat men zich afvraagt of de activiteiten wel aan hun doel beantwoorden of
dat ze niet anders opgezet kunnen worden.
Vanuit de gemeente is er dus niet direct draagkracht voor nog meer missionaire activiteiten.
Maar bestaande missionaire activiteiten zouden onder de loep genomen kunnen worden om
te kijken of in de praktijk hiermee ook echt mensen van buiten de kerk bereikt worden.
Daarnaast zouden andere bestaande activiteiten ook uitgebouwd kunnen worden tot
activiteiten die ook missionair zijn.
Plannen voor de oostkant van Woudenberg

Vraag 28: Hoe veel keer heeft u een gemeente- of wijkavond over de plannen voor de
oostkant van Woudenberg bezocht?

Van de ondervraagden geven 73 mensen aan dat ze nooit een avond hebben bezocht, we
spreken hierbij over bijna de helft. De redenen die men hierbij geeft zijn divers: omdat
man/vrouw ging, geen tijd, geen belangstelling, omdat men in wijk 1 woont het iets van wijk
2 is enz.
Opvallend is dat een aantal van de gemeenteleden uit wijk 1 zich niet betrokken voelt omdat
men het idee heeft dat het steunpunt alleen iets van wijk 2 is. Daarnaast is een bepaalde
groep gewoon niet betrokken of belangstellend ervoor.
De andere helft van de respondenten is 1 of meer keer naar een avond geweest. Maar een
klein deel, namelijk 14 personen, is drie keer geweest.
Wat over het geheel opvalt is dat lang niet alle gemeenteleden belangstelling hebben voor
avonden over het onderwerp en zich er niet bij betrokken voelen.
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In de onderstaande kruistabel wordt weergegeven hoe vaak een bepaald cijfer is gegegeven
door de mensen die 2 of meer keer naar een gemeente- of wijkavond zijn geweest, bij de
onderstaande vragen.

Belangrijkheid het evangelie te
verkondigen
Belangrijkheid zelf actief te zijn op
dit gebied
Belangrijkheid voor kerk missionair
actief te zijn
Hoe belangrijk vind u als kerk
mensen op te zoeken waar ze zijn
Belangrijkheid steunpunt aan
oostkant

Aantal
keer 5
50%

Aantal
keer 4
43,5%

Aantal
keer 3
6,5%

Aantal
keer 2

13%

43,5%

41,3%

2,2%

37%

34,8%

26,1%

2,2%

39,1%

28,3%

6,5%

28,3%

19,6%

8,7%

26,1%
30,4%

Aantal
keer 1

13,0%

Van de ondervraagden hebben 103 mensen minder dan twee keer een avond bezocht.
In de onderstaande kruistabel wordt weergegeven hoe vaak een bepaald cijfer is gegegeven
door de mensen die minder dan 2 keer naar een gemeente- of wijkavond zijn geweest, bij de
onderstaande vragen.

Belangrijkheid het evangelie te
verkondigen
Belangrijkheid zelf actief te zijn op
dit gebied
Belangrijkheid voor kerk missionair
actief te zijn
Hoe belangrijk vind u als kerk
mensen op te zoeken waar ze zijn
Belangrijkheid steunpunt aan
oostkant

Aantal
keer 5
60,2%

Aantal
keer 4
29,1%

Aantal
keer 3
9,7%

Aantal
keer 2
1%

Aantal
keer 1

25,2%

32%

34%

4,9%

3,9%

42,7%

27,2%

24,3%

2,9%

2,9%

28,2%

25,2%

1%

1%

25,2%

36%

2,9%

12,6%

44,7%
23,3%

Als de twee tabellen met elkaar worden vergeleken vallen een aantal dingen op. Zo geven de
mensen die minder dan 2 keer op de avonden zijn geweest vaker het cijfer 5 behalve bij de
vraag hoe belangrijk men een steunpunt vind aan de oostkant van het dorp. De mensen die
2 of 3 keer naar een gemeenteavond zijn geweest geven juist vaker een 4 en ook vaker een
drie behalve bij de vraag hoe belangrijk me het steunpunt vind, daar geeft de andere groep
vaker een 3. De mensen die 2 of 3 keer aan avond hebben bezocht geven bijna nooit het
cijfer 1, maar wel weer vaker het cijfer 2 dan de mensen die nooit of 1 keer geweest zijn. De
conclusie die hieruit te trekken is, is dat als het gaat om het steunpunt de mensen die vaker
de avonden hebben bezocht dat belangrijker vinden. Maar wat de andere vragen betreft
geven de mensen die 2 of 3 keer een avond hebben bezocht een meer gemiddeld cijfer (4 of
3) en de mensen die minder vaak naar een gemeenteavond zijn geweest meer een
uitgesproken hoog of laag cijfer.
De conclusie is dat bij hoe belangrijk men de bovenstaande zaken vind niet echt uitmaakt
hoe vaak men een gemeenteavond heeft bezocht. Alleen als het om het steunpunt gaat
geven de mensen die 2 of 3 keer een gemeenteavond bezocht hebben vaker een 4 of een 5
dan de mensen die minder dan 2 keer geweest zijn.
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Vraag 30: In welke mate vindt u het belangrijk niet-christenen het evangelie te verkondigen?
Uit de reacties op deze vraag blijkt dat de meesten het belangrijk tot zeer belangrijk vinden
het evangelie te verkondigen. Een beduidend kleiner deel staat hier neutraal tegenover en
maar 1 persoon geeft aan het niet zo belangrijk te vinden.
Dit geeft aan dat bijna iedereen het verkondigen van het evangelie aan niet-gelovigen
belangrijk vindt. Dit is positief, want dit is de basis voor het missionaire werk, het belang
inzien voor het missionaire werk.

Vraag 31: In hoeverre vindt u het belangrijk persoonlijk actief te zijn op dit gebied?

Wat eerst opvalt is dat bij deze vraag meer mensen een neutraal antwoord geven en minder
het antwoord zeer belangrijk geven. Een aantal respondenten geeft zelfs aan het niet
belangrijk te vinden.
Blijkbaar vindt een deel van de mensen die evangelisatie werk belangrijk vindt het minder
belangrijk dit persoonlijk te doen.
Veel mensen geven aan hier positief tegenover te staan, maar het valt wel op dat dit minder
mensen zijn dan bij de vorige en volgende vraag. Dus niet iedereen die het belangrijk vind
het evangelie te verkondigen vindt het ook belangrijk dit zelf te doen.

Vraag 32: Hoe belangrijk vindt u het voor de kerk missionair actief te zijn?

Bij deze vraag geeft men weer vaker aan dat het belangrijk of zeer belangrijk is dat de kerk
missionair actief is. Verder geeft een 37 aantal respondenten aan dat men hier neutraal
tegenover staat. Maar ook hier vindt een aantal mensen het niet belangrijk.
Men vindt het minder belangrijk zelf missionair actief te zijn dan voor de kerk. Dit bevestigd
de conclusie dat men missionair werk belangrijk vindt en ook dat het nodig is dat de kerk
hierin actief is. Maar ook dat men het liever niet zelf doet.
Positief is dat veel mensen zich ervan bewust zijn dat missionair werk gedaan door de kerk
nodig is.

Vraag 33: Hoe belangrijk vindt u het om als kerk de mensen op te zoeken waar ze zijn?

In hoeverre men dit belangrijk vindt is bijna het zelfde als bij de vorige vraag. Ongeveer
evenveel mensen die het belangrijk of zeer belangrijk vinden dat de kerk missionair actief is
vindt dit ook als het gaat om de mensen opzoeken waar ze zijn.
Dit betekend dat een groot deel van de geënquêteerden het belangrijk vindt de mensen op
te zoeken waar ze zijn. Daarnaast valt op dat men missionair werk ook ziet als het opzoeken
van mensen.
Bij beide vragen geven 105 mensen een 4 of 5 bij vraag 32 en 33. Dit geeft aan dat 70%
belangrijk vind dat de kerk missionair actief is en de mensen opzoekt waar ze zijn.

Vraag 34: Hoe belangrijk vindt u het dat er een steunpunt aan de oostkant van Woudenberg
komt?

Dit is de eerste vraag waarbij een wat grote aantal van de respondenten aangeeft dit niet
belangrijk te vinden. 26 personen geven aan een steunpunt aan de oostkant niet belangrijk
te vinden. Opvallend is dat een groot aantal van de geënquêteerden hier neutraal tegenover
staat, namelijk ongeveer één derde. Maar daarnaast vindt ruim de helft een steunpunt wel
belangrijk.
Het is duidelijk dat de meningen hier meer verdeelt zijn en dat een groot aantal mensen
neutraal tegenover het steunpunt staat. Een aantal van de mensen die het belangrijk vindt
of neutraal staat tegenover de mensen op zoeken waar ze zijn staat negatief tegenover een
steunpunt. Dit laat zien dat mensen die een steunpunt niet belangrijk vinden wel positief
tegenover het missionaire werk staan en het belangrijk vinden mensen op te zoeken waar ze
zijn. Niet voor iedereen hangt het steunpunt samen met de mensen opzoeken waar ze zijn.
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Vraag 35: Vindt u een steunpunt aan de oostkant van Woudenberg zinvol?

Deze vraag geeft het meest expliciet weer hoe men in de gemeente over het steunpunt
denkt, of er draagvlag voor is. Uit de resultaten blijkt dat 99 mensen, dus tweederde, een
steunpunt zinvol vindt. Van de ondervraagden geven er echter ook 37 aan dat ze het niet
zinvol vinden. Daarnaast is er nog een aantal mensen dat het niet weet. Uit de reacties blijkt
dat bij een deel van de laatste twee groepen deze antwoorden komen vanuit onvoldoende
kennis over het steunpunt. Daarnaast is bij een deel van degenen die het niet zinvol vinden
duidelijk dat men goed weet waarover het gaat en men het gewoon niet ziet zitten of niet
nodig vindt.
In principe is er in aantal mensen voldoende draagvlak voor een steunpunt, maar er moet
ook nog gewerkt worden aan communicatie richting de gemeente waarbij duidelijk wordt
gemaakt wat het steunpunt inhoudt. En richting degenen die het steunpunt niet zinvol
vinden moet duidelijk worden gemaakt waarom de gemeente hier voor kiest.

Vraag 36: Wat zijn voor u de belangrijkste bezwaren als het gaat om een steunpunt aan de
oostkant van Woudenberg?

Van de geënquêteerden geven 60 mensen aan dat ze geen bezwaren hebben. Het bezwaar
dat het meeste wordt genoemd is dat het zorgt voor verwijdering tussen de twee wijken. Dit
antwoord is door 68 mensen gekozen, dit betekend dat bijna de helft van de ondervraagden
dit een bezwaar vindt.
De andere opties worden ook als bezwaren genoemd, namelijk dat het teveel geld kost (28
keer), dat er al zoveel activiteiten zijn (21 keer) en dat er andere manieren zijn voor
missionair werk (18 keer). De laatste twee bezwaren maken duidelijk dat het belangrijk is
zorgvuldig na te denken over de invulling van de activiteiten in het steunpunt.
Het is goed mogelijk dat het bezwaar dat het voor verwijdering zorgt vooral voortkomt uit
het idee dat wijk twee in het gebouw aan de oostkant naar de kerk zal gaan, of dat het
alleen iets van wijk 2 is. Dit komt soms in de enquête naar voren, maar blijkt vooral uit
reacties van mensen op wijkavonden. Dit idee is echter ongegrond, het steunpunt is namelijk
ook voor wijk 1 en ook de mensen uit wijk 1 zullen bij de activiteiten in het steunpunt
betrokken worden. Daarnaast ligt het voorlopig niet in de planning dat wijk 2 ook daar naar
de kerk zal gaan.
Dit geeft aan dat het belangrijk is nog meer te communiceren richting de gemeente dat het
steunpunt niet bedoeld is als kerkgebouw voor wijk 2 en dat het gebouw er ook voor wijk 1
is.

Vraag 38: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen die voor een steunpunt pleiten?

Door 39 van de ondervraagden wordt aangegeven dat men geen reden voor een steunpunt
ziet. Dit aantal komt redelijk overeen met de 37 die geen reden zien voor een steunpunt.
De belangrijkste reden die voor een steunpunt wordt genoemd is het als kerk belangrijk is
aanwezig te zin in de nieuwbouwwijken. Daarna wordt vaak genoemd dat Eben Haëzer te
klein is en dat een steunpunt de druk in Eben Haëzer kan verminderen. De eerste reden is
gericht op het missionaire en de tweede is puur praktisch.
Daarnaast geven 49 geënquêteerden aan als reden de mensen op te zoeken waar ze zijn.

Vraag 40: In en rond het steunpunt zouden verschillende activiteiten georganiseerd kunnen
worden. Wilt u bij de onderstaande activiteiten aangeven wat u hiervan vindt. Een 1 is slecht
een 5 is zeer goed.
Bij deze vraag noem ik alle activiteiten en hoe men daar over denkt als mogelijke activiteit
voor het steunpunt. Het is belangrijk om te noemen dat een aantal mensen (bijna) alle
activiteiten een 1 heeft gegeven, omdat men niet voor het steunpunt is.
Kinderbijbelclub: deze activiteit scoort 98 keer een 4 of 5, waarbij een vijf zelfs 61 keer
wordt gegeven. Dit laat zien dat veel mensen positief tegenover deze activiteit staan.
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Ander kinderwerk: Voor deze activiteit wordt 92 keer een 4 of 5 gegeven, maar in dit geval
geeft men vaker een 4. Veel mensen staan dus positief tegenover deze activiteit, maar iets
minder positief ten opzichte van een kinderbijbelclub.
Debatavonden: Deze activiteit scoort wat minder hoog. Men geeft ongeveer even vaak een
3, 4 0f 5. Maar veel mensen geven ook aan dat ze geen mening hebben.
Alphacursus: Voor deze activiteit wordt 87 keer een 4 of 5 gegeven, waarbij vooral de 5
hoog scoort. Ook hier geeft een aantal mensen aan dat men geen mening heeft. Maar over
het algemeen staat men positief ten opzichte van deze activiteit.
Emmaüscursus: Hiervoor is 95 keer een 4 of 5 gegeven, dus ook deze activiteit scoort hoog.
Hoger dan de alphacursus, maar dit komt waarschijnlijk mede doordat deze cursus al
gegeven wordt in Woudenberg. De ondervraagden staan dus ook positief tegenover deze
activiteit.
Opvoedingscursus: Deze activiteit scoort ongeveer even vaak een 3, 4 en 5. Waarbij 71
mensen een 4 of hoger geven. De opvoedingscursus wordt daarmee vrij positief beoordeeld.
Inloopochtend/middag: Een inloopochtend of -middag scoort ook hoge ogen, namelijk 85
keer een 4 of hoger. Ook een 3 wordt vrij vaak gegeven. Men staat hier dus erg positief
tegenover.
Informatieavond: De informatieavond krijgt bijna even vaak een 3, 4 en 5, hierbij wordt 70
keer een 4 of hoger gegeven. Men staat dus vrij positief tegenover deze activiteit.
Filmavond: Bij de filmavond geven veel mensen aan dat ze hierover geen mening hebben.
De meesten geven een 3 of hoger, maar ook een 1 of 2 wordt redelijk vaak gegeven. Men
staat tegenover deze activiteit dus minder positief dan een aantal andere. Mogelijk komt dit
ook doordat men niet goed weet wat ze hierbij moet verwachten, maar het kan ook zijn dat
men wat huiverig tegenover films staat.
Pastoraal spreekuur: Het pastoraal spreekuur echter scoort 96 keer een 4 of 5, waarbij
opvallend vaak een 5 wordt gegeven. Men staat blijkbaar erg positief tegenover deze
activiteit.
Sport en spel: Voor deze activiteit wordt in vergelijking met de andere vaak een 1 of 2
gegeven. De meeste mensen geven een 3 of hoger, maar gemiddeld genomen staat men
minder positief tegen over deze activiteit.
Lezingen: De lezingen scoren weer vaak een 3 of hoger. Maar hier geven ook veel
ondervraagden aan dat ze geen mening hebben. Men staat redelijk positief tegenover deze
activiteit.
Ontmoeting voor jongeren: Deze activiteit scoort opvallend hoog, men geeft 103 keer een 4
of hoger, waarbij 63 keer een 5 wordt gegeven. Men is dus erg positief over deze activiteit.
Actie thuiskomen: Deze krijgt 93 keer een 4 of 5 waarbij een 5 het meest wordt gegeven.
Ook hier geeft een groot aantal ondervraagden aan dat ze geen mening hebben.
Wat over het geheel opvalt is dat veel ondervraagden bij verschillende activiteiten aangeven
geen mening te hebben. Deels komt dit doordat mensen die het steunpunt niet zinvol vinden
bij de (meeste) activiteiten geen mening hebben ingevuld. Maar blijkbaar is er ook een
aantal mensen die geen duidelijk beeld hebben bij de activiteiten en wat deze inhouden. Of
men maakt het gewoon niet uit.
Daarnaast worden de meeste activiteiten vrij positief gewaardeerd en geeft men weinig een
1 of 2. Een aantal activiteiten scoort wat slechter, vooral de sportactiviteiten ziet men niet zo
zitten, maar ook de debat- en filmavonden scoren minder hoog.
Dat een sport en spel activiteit minder scoort kan komen doordat men hierin niet direct de
missionaire waarde ziet. Of omdat dit ook door andere organisaties georganiseerd kan
worden.
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Activiteiten die gemiddeld hoger dan een 4 scoren zijn de inloopochtend of –avond, de
jongeren ontmoetingsplek, kinderwerk, alpha- en emmaüscursus en het pastorale spreekuur.
Dit zijn ook activiteiten die veel mensen wel kennen en waar men zich iets bij voor kan
stellen.

Vraag 43: Bent u bereid uw tijd en energie te steken in het missionaire activiteiten van de
gemeene?

Als eerste is het positief om te bemerken dat 48 van de ondervraagden, dus bijna een derde,
ja zegt op deze vraag. Als we deze lijn door kunnen trekken zou een derde van de
gemeenteleden zich voor het missionaire werk in willen zetten. Dit betekend dat in principe
voldoende draagkracht aanwezig is in de gemeente. De vraag hierbij is wel hoeveel van deze
mensen al actief zijn in de gemeente, maar dat geldt in ieder geval lang niet voor alle
mensen.
De anderen geven aan niet mee te willen werken, waarvan de helft zegt dit niet te willen
doen omdat ze het al druk genoeg hebben. En de andere helft geeft aan hier geen behoefte
aan te hebben. Een deel van deze laatste groep behoort tot de mensen die het steunpunt
ook niet zinvol vinden, een ander deel is al wat ouder en ziet het niet meer zitten. Maar er
zijn ook mensen die aangeven geen behoefte te hebben, omdat men het niet ziet zitten. Dit
blijkt uit opmerkingen die hierbij worden geschreven.
Door goede communicatie en duidelijk te maken wat het werk inhoudt en goede begeleiding
kunnen meer mensen toch zich in willen zetten. Zeker als men merkt ook iets achter de
schermen te kunnen doen, of meer iets praktisch en ze niet verplicht in gesprek hoeven te
gaan met de niet-christenen.

Vraag 45: Aan welke activiteit zou u eventueel wel mee willen meewerken?

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. Verschillende mensen hebben ook
meerdere activiteiten aangekruist. De aantallen geven dus wel een indicatie van hoeveel
mensen deze activiteit eventueel zouden willen doen, maar dit wil niet zeggen dat zijn hier
ook voor inzetbaar zijn.
Twee activiteiten springen boven de andere uit, namelijk de inloopochtend/middag en de
activiteit voor jongeren, deze activiteiten kregen bij de vorige vraag ook een hoge
beoordeling.
Andere activiteiten die ook vaak werden aangegeven zijn: het kinderwerk, de alpha- en
emmaüscursus en de sportactiviteiten. Ook dit sluit aan bij de resultaten van de vorige
vraag. Maar ook bij de sportactiviteit wordt relatief vaak aangegeven dat men hierbij wil
helpen, maar men was bij de vorige vraag hier wel minder positief over.
Wat ook opvalt, is dat 72 mensen aangeven niet te willen helpen bij een activiteit, maar bij
de vorige vraag gaven 97 mensen aan niet te willen helpen. Nu valt een deel hiervan wel
onder de groep mensen die „Anders, nl.‟ hebben geantwoord.
Hier noemt men uiteenlopende dingen, zoals 1 op 1 contact, koffieschenken, hand en
spandiensten en administratief werk.
In principe zijn er voldoende mensen die bereid zijn te helpen bij een activiteit, ook al
hebben sommige ondervraagden meerder activiteiten aangegeven het geeft wel een
indicatie dat voor elke activiteit mensen zijn te vinden die het willen helpen organiseren.

Vraag 46: Wanneer zou u dit willen doen?

Op deze vraag kon men ook meerdere antwoorden geven. Van de geënquêteerden willen 43
mensen ‟s avonds helpen, dit zou ook het dagdeel zijn waarop de meeste mensen nodig zijn.
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Daarnaast kunnen 19 mensen ‟s morgens helpen en 15 mensen ‟s middags. De laatste
betreft vooral de kinderclub en bij het eerste zal het gaan om een inloopochtend en
eventueel een pastoraal spreekuur.
Verder geven een aantal mensen aan in de vakanties te kunnen helpen. En bij een aantal
mensen is het afhankelijk van hun agenda.
Hier geldt ook dat verschillende mensen meerder opties hebben aangekruist, dus uiteindelijk
zullen mensen niet zoveel inzetbaar zijn als ze aangeven. Het geeft wel een indicatie van het
feit dat het mogelijk is zowel ‟s morgens als ‟s middags en ‟s avonds een activiteit te
organiseren, omdat voor elk dagdeel mensen uit de gemeente beschikbaar zijn.

Vraag 47: Welke van de onderstaande bezigheden zou u wel willen doen?

Ook bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven, deze vraag geeft een indicatie
voor welke bezigheden mensen zich in willen zetten.
In principe worden alle soorten werk die genoemd zijn door mensen aangekruist. Met namen
mensen ontvangen en met hen in gesprek gaan wordt door veel ondervraagden genoemd.
Iets organiseren en iets creatiefs doen wordt ook veel genoemd, dit zijn ook zaken waar veel
mensen voor nodig zijn.
Onderwijzen en Bijbelstudie geven zijn activiteiten waar minder mensen aan mee zouden
willen werken. Dit zijn activiteiten waar men overdragend en eventueel getuigend bij bezig
is. Hiervoor schrikken mensen toch meer terug, dan voor activiteiten waar men meer op de
achtergrond kan blijven of waar het contact meer vrijblijvend is.
Bij de optie „anders, nl.‟, hebben een aantal mensen aangegeven dat ze wel willen helpen,
maar dan alleen door bijvoorbeeld koffie en thee in te schenken.

Conclusies vergelijken vragen
Relatie geslacht en steunpunt
Uit nader onderzoek blijkt dat het verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het
steunpunt zinvol vinden verwaarloosbaar, in verhouding vinden bijna evenveel mannen en
vrouwen het steunpunt al dan niet zinvol.
Mannen geven in verhouding wel iets minder vaak aan dat ze mee willen helpen met het
missionaire werk in de gemeente, maar ook hier is het verschil niet groot.
Bij de vragen blijkt dat de antwoorden niet afhangen van het geslacht, dus dit maakt dat de
enquête ook ondanks het verschil in aantal mannen en vrouwen representatief is.
Relatie wijk en steunpunt
In welke wijk men woont, blijkt ook niet uit te maken voor de antwoorden. Wat echter wel
opvalt, is dat de voorkeur voor de diensten van een bepaalde wijk wel verschillen laat zien.
Zo geven mensen met een voorkeur wijk 2 vaker aan het steunpunt zinvol te vinden, dan de
mensen met een voorkeur voor wijk 1. Bij mensen die geen voorkeur hebben is het beeld
gelijk aan dat van het totaal.
Van de 20 mensen met een voorkeur voor de diensten van wijk 2 geven 19 aan het
steunpunt zinvol te vinden.
Van de 34 mensen met een voorkeur voor de diensten van wijk 1 geven ook 19 aan het
steunpunt zinvol te vinden. Dit is echter maar 56% en dus ongeveer 10% minder dan het
percentage van alle ondervraagden die het steunpunt zinvol vinden. Zie hiervoor ook
onderstaande cirkeldiagrammen.
We spreken hier niet over een grote groep mensen, maar het is wel iets wat opvalt.
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Wijk 1 voorkeur voor wijk 1

33%
Wijk 1 voorkeur wijk 1 ja
Wijk 1 voorkeur wijk 1 nee
67%

Wijk 2 voorkeur voor wijk 1

45%
55%

Wijk 2 voorkeur wijk 1 ja
Wijk 2 voorkeur wijk 1 nee

Voor het onderzoek werd wel aangenomen dat mensen met voorkeur voor een andere wijk
dan waar ze in wonen vaker negatief tegenover het steunpunt zouden staan. Uit de
bovenstaande cirkeldiagrammen blijkt dit wel op te gaan voor mensen die in wijk 2 wonen
en een voorkeur hebben voor wijk 1.
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Wijk 1 voorkeur wijk 2

0%

Wijk 1 voorkeur wijk 2 ja
Wijk 1 voorkeur wijk 2 nee

100%

Wijk 2 en voorkeur wijk 2

7%

Wijk 2 voorkeur wijk 2 ja
Wijk 2 voorkeur wijk 2 nee

93%

Mensen die een voorkeur hebben voor wijk 2 geven procentueel vaker aan het steunpunt
zinvol te vinden. En hierbij blijkt dat ook op te gaan voor mensen die in wijk 1 wonen, dus
hier gaat niet de hypothese op dat mensen die voorkeur hebben voor een andere wijk dan
waar ze wonen negatiever tegenover het steunpunt staan niet op.
Relatie leeftijd en steunpunt
Van de leeftijdsgroep 41-65 jaar staan in verhouding de minste mensen positief tegenover
het steunpunt, namelijk ongeveer 60% Bij de andere leeftijdsgroepen ligt dat rond de 70%.
Relatie frequentie kerkbezoek en steunpunt
Tussen de frequentie en of men het steunpunt zinvol vindt is ook een verschil te zien, de
mensen die twee keer per zondag naar de kerk gaan staan er namelijk iets vaker positiever
tegenover. Het verschil tussen deze twee groepen is niet groot, maar wel aanwezig.
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Relatie beeld van de ideale gemeente en steunpunt
Beeld van de ideale
Steunpunt zinvol
gemeente
Ark
88%
Lichaam
85%
Kudde schapen
44%
Groeiende en bloeiende
65%
struik
Leesbare brief
68%

Steunpunt niet zinvol
12%
7%
40%
30%
26%

Hier kunnen we constateren dat mensen met als beeld van de ideale gemeente een kudde
schapen hebben het steunpunt minder vaak zinvol vinden.
Bij de vraag op men het belangrijk vindt het evangelie te verkondigen en de mensen op te
zoeken waar ze zijn antwoordt de groep relatief gezien niet anders dan de anderen. Maar bij
de vraag in hoeverre de kerk missionair actief moet zijn geeft men in verhouding wel wat
lagere cijfers. Men is dus niet zozeer minder missionair bewust, maar vindt het steunpunt
minder nodig.
Het kan zijn dat men vindt dat het missionaire werk op andere manieren gedaan kan
worden. Maar het is mogelijk dat mensen die de ideale gemeente als kudde schapen zien
banger zijn voor verwijdering tussen de wijken, dit wordt in ieder geval door 15 mensen
aangegeven als argument tegen het steunpunt.
Mensen die als beeld een ark of lichaam hebben staan het meest positief tegenover het
steunpunt.
Relatie bezoek gemeente- en/of wijkavond en steunpunt
Aantal keer avond
bezocht
Nooit
1 keer
2 keer
3 keer

Steunpunt zinvol

Steunpunt niet zinvol

63%
60%
72%
86%

29%
39%
22%
14%

Mensen die vaak naar de gemeente- en wijkavonden over het steunpunt zijn geweest vinden
het steunpunt over het algemeen vaker zinvol. Of dit nu komt doordat men er vaker heen
gaat, omdat men het steunpunt een goed plan vindt, of dat men door de avonden te
bezoeken er positief tegenover staat is de vraag. Dit geldt ook voor de mensen die weinig
geweest zijn.
Met name bij de mensen die 1 keer zijn geweest zegt men vaak het steunpunt niet zinvol te
vinden. Hier kan er ook sprake van zijn dat men het steunpunt niet nodig vind en het dus
ook niet nuttig vind vaker naar een avond over dat onderwerp te gaan. Daarnaast is het
mogelijk dat de mensen die 1 keer geweest zijn op de avond de plannen zodanig hebben
opgevat dat er sprake is van een tweede kerkgebouw Na de eerste gemeenteavond hebben
ook veel mensen afwijzend gereageerd op de plannen. Een andere mogelijkheid is dat
mensen gekomen zijn om bezwaren te uiten, teleurgesteld zijn en niet meer gekomen zijn.
Omdat men later niet nogmaals is geweest heeft men het verkeerde beeld niet kunnen
aanpassen door middel van nieuwe informatie. En vindt men het steunpunt niet zinvol en
staat men er niet positief tegenover.
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Als reden waarom men niet naar de avonden geweest is wordt ook regelmatig genoemd dat
men het niet interessant vond, het naar hun mening alleen voor wijk 2 was (geldt alleen
voor mensen uit wijk 1), of omdat ze het niet met de plannen eens zijn.
Relatie hoe men missionaire roeping ervaart en het steunpunt
We kijken hier naar een tweetal verschijnselen. Als eerste in hoeverre het verschil uitmaakt
hoe sterk iemand zich missionair geroepen voelt en iemand het steunpunt zinvol vindt. En
daarnaast in hoeverre dit invloed heeft op het bereid zijn mee te werken aan de missionaire
activiteiten.
Mate van ervaring van
missionaire roeping
Sterk
Matig
Niet

Steunpunt zinvol

Steunpunt niet zinvol

76%
65%
56%

14%
28%
31%

De verschillen zijn niet heel groot, maar bovenstaande tabel toont toch duidelijk aan dat
mensen die zichzelf meer missionair geroepen voelen vaker aangeven het steunpunt zinvol
te vinden, dan mensen die zich niet missionair geroepen voelen
Mate van ervaring van
missionaire roeping

Bereid met missionaire
activiteiten te helpen

Sterk
Matig
Niet

49%
31%
0%

Niet bereid met
missionaire activiteiten
te helpen
51%
69%
100%

Hier kunnen we duidelijk zien dat mensen die sterke een missionaire roeping ervaren vaker
bereid zijn te helpen met het missionaire werk. De verschillen zijn hier groter dan bij de
vorige tabel. Zolang men er niet persoonlijk bij betrokken wordt vind men het blijkbaar
eerder goed, dan wanneer men zelf betrokken wordt bij het missionaire werk.
Hieruit kunnen we concluderen dat als mensen zelf meer een missionaire beroeping ervaren
ook meer betrokken zijn bij het missionaire werk in de gemeente en zich hier ook voor in
willen zetten.
Aangezien veruit de meeste mensen hebben aangegeven dat ze zich matig geroepen voelen
tot het missionaire werk ligt hier nog een taak voor de gemeente. Namelijk het missionaire
bewustzijn van de mensen vergroten en dan vooral het bewustzijn dat ieder mens geroepen
is tot het missionaire werk. Dit kan door middel van preken, Bijbelstudie en
gemeenteavonden, maar ook door de mensen de gelegenheid te geven zich missionair in te
zettenen de gemeenteleden te laten zien hoe ze dat kunnen doen.
Relatie tussen beoordeling activiteiten en mensen die willen helpen
In de enquête hebben de ondervraagden aangegeven hoe ze over bepaalde activiteiten
denken en bij welke activiteit men eventueel zou willen helpen. Hieronder staat in een tabel
welk cijfer men gemiddeld voor een activiteit heeft gegeven en hoeveel mensen bij een
activiteit willen helpen.
Activiteit
Kinderbijbelclub
Overig kinderwerk
Debatavonden
Alpahcursus

Gemiddeld cijfer
4.2
4.1
3.3
4.0

Aantal mensen
13
12
7
12
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Emmaüscursus
Opvoedingscursus
Inloopochtend/middag
Informatieavonden
Filmavonden
Pastoraal spreekuur
Sport en spel
Lezingen
Jongeren ontmoetingsplek

4.2
4.2
4.1
3.8
3.6
4.2
3.1
3.8
4.3

11
9
26
10
10
9
14
3
24

Vanuit deze tabel kunnen we constateren dat het cijfer en aantal mensen dat wil hebben niet
altijd evenredig is. Activiteiten waar men hoge cijfers voor gaf waren vooral het kinderwerk,
de alpha- en emmaüscursus, jongeren ontmoetingsplek, inloopochtend/middag en pastoraal
spreekuur.
Activiteiten waar de meeste mensen willen helpen zijn de inloopochtend/middag en de
activiteit voor jongeren. Maar ook het kinderwerk en de alpha- en emmaüscursus worden
veel genoemd. Dit zijn ook activiteiten die bij de mensen hoog scoren. Hier is dus veel
draagvlak voor zowel als het gaat om mankracht, als enthousiasme voor een activiteit.
De sportactiviteit echter scoort gemiddeld het laagste cijfer, maar hier zijn redelijk veel
mensen die aangeven aan deze activiteit mee te willen werken.
En het pastoraal speekuur en de opvoedingscursus scoren wel hoog als het om een cijfer
gaat, maar hierbij zijn niet veel mensen bereid aan mee te werken.
Wat opvalt is dat mensen vooral mee willen helpen bij activiteiten met een meer vrijblijvend
karakter, zoals een inloop en ontmoetingsplek voor jongeren. En bij de meer inhoudelijke
activiteiten zijn minder mensen bereid te helpen. Dit is begrijpelijk, want dat is/lijkt zwaarder
om bij te helpen.
Over het algemeen kunnen we wel stellen dat overal wel voldoende mensen zijn die willen
helpen bij een activiteit.
Relatie tussen beeld van missionaire gemeente en wat werkelijke situatie is
Van de geënquêteerden gaven 94 mensen aan dat ze denken dat een niet-christen de
gemeente als een gemeenschap met ouderwetse gewoontes zien. Daarnaast werden een
groep mensen die betrokken is op elkaar en een gesloten gemeenschap veel genoemd.
Maar 9 van de ondervraagden noemde dat de gemeente wordt gezien als een warme open
gemeenschap.
Als gevraagd wordt naar het beeld dat men van een missionaire gemeenschap heeft wordt
109 keer genoemd dat het een gemeente is waar buitenstaanders zich welkom voelen.
Verder geeft men aan dat het belangrijk is open te staan voor buitenstaanders en hen op te
zoeken waar ze zijn.
Hier is een frictie te bemerken tussen de antwoorden op beide vragen. Men denkt dat het
beeld van de gemeente eerder is dat het een gesloten gemeenschap is en een gemeenschap
met ouderwetse gewoontes. Terwijl een missionaire gemeente openstaat voor
buitenstaanders en een gemeenschap is waar buitenstaanders zich welkom voelen.
Maar als gevraagd wordt wat in de gemeente moet veranderen geven dan ook 63
geënquêteerden aan dat de kerkdiensten meer open moeten staan voor niet-kerkelijken.
De conclusie hieruit is dat veel gemeenteleden denken dat de gemeente niet als een open
gemeenschap wordt gezien, terwijl een missionaire gemeente dat wel zou moeten zijn. Zelf
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geeft dan ook een deel van de ondervraagden aan dat hierin iets moet veranderen in de
gemeente. Dit toont aan dat in ieder geval een deel van de gemeente zich ervan bewust is
dat de gemeente ook moet veranderen als men missionair wil zijn.
Hier kan door de kerkenraad en de werkgroep verder aan gewerkt worden. Men moet zich
bewust zijn van wat een missionaire gemeente is en dat dit mogelijk betekend dat de
gemeente op sommige vlakken wat moet veranderen. Wat niet hoeft te betekenen dat er
hele schokkende dingen gebeuren. Maar de gemeenteleden moeten wel beseffen waarom
bepaalde dingen nodig zijn en ook bereid zijn tot een aantal dingen, bijvoorbeeld om
toegankelijker te zijn voor niet-kerkelijke mensen.
Wat deze dingen zouden kunnen zijn wordt genoemd in het hoofdstuk waarin ook de
literatuur wordt besproken.
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Bijlage L
Verantwoording geïnterviewden
Voor een goed resultaat van het onderzoek is het belangrijk met verschillende mensen te
spreken die een belangrijke rol spelen in de gemeente als het gaat om missionair werk.
Daarom heb ik besloten een aantal personen van de “Commissie Groei” te spreken, zij
konden mij namelijk meer vertellen over de gang van zaken binnen deze commissie.
Hiervoor heb ik ouderling-kerkrentmeester J.K. van der Lee en ouderling K.A. van den Born
gesproken.
Daarnaast is het belangrijk op de hoogte te zijn van de zaken die momenteel spelen op het
missionaire vlak, daarvoor heb ik met beide evangelisatie-ouderlingen gesproken: Dhr.
O.G.A. Honders en dhr. H.M. van Veldhuizen.
Verder is het belangrijk te weten welke rol de diaconie kan spelen in het steunpunt, daarvoor
heb ik met diaken J. van Dam gesproken.
Naast de mensen in de kerkenraad wilde ik ook mensen van buiten de gemeente spreken.
Als eerste heb ik een aantal mensen gesproken die vanuit hun rol als missionair toeruster en
gemeenteadviseur meer kunnen vertellen over belangrijke zaken die bij een missionair
project komen kijken.
Hiervoor heb ik met missionair toeruster Iwan Dekker van de IZB gesproken, waarbij ik
vooral heb gevraagd waar een gemeente rekening mee moet houden met het beginnen van
een missionair project en welke zaken belangrijk zijn voor mijn onderzoek.
En ik heb een interview gehouden met gemeenteadviseur bij de PKN, dhr. A. Peters. Hij is in
de Hervormde Gemeente van Woudenberg ook betrokken geweest als gemeenteadviseur bij
het proces van de “Commissie Groei” Hij kent de situatie hierdoor ook van binnen uit en kan
zodoende vanuit zijn professionaliteit vertellen welke zaken belangrijk zijn met betrekking tot
het onderzoek.
Behalve deze twee mensen ben ik op bezoek geweest bij twee missionaire projecten,
waarvan de situatie enigszins vergelijkbaar is met die in Woudenberg, namelijk dorpen waar
de laatste tijd veel gebouwd is. Ik ben hiervoor naar Sprang-Capelle geweest waar ik met
missionair werker Martin van Dam heb gesproken. Hij heeft verteld op welke manier de
Hervormde Gemeente in Sprang missionair actief is in de nieuwbouwwijk en hoe hij dit
aangepakt heeft.
In Bergschenhoek heb ik gesproken met missionair werker Henk en Breejen, hij heeft verteld
hoe hij daar aan de slag is gegaan met het missionaire werk.
Van de manier van werken bij deze twee projecten kan de kerkenraad in Woudenberg weer
leren.
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Bijlage M
Interviews
Hieronder staan de verslagen van de gehouden interviews. De complete interviews zal ik als
bijlage toevoegen aan het eindverslag (dus dat wat hieronder staat) en voor het verslag zelf
maak ik een verslag waarin ik de belangrijkste zaken uit de interviews verwerk.

Gesprek met Iwan Dekker, missionair toeruster IZB
Inleiding
Iwan Dekker werkt als missionair toeruster bij de IZB. Met hem is een interview gehouden
waarbij vooral ter sprake is gekomen welke tips en aandachtspunten hij heeft voor het
onderzoek en voor het opzetten van missionair werk.
Verslag van het interview
Als de gemeente wil beginnen met missionair werk in een nieuwbouwwijk is het ten eerste
belangrijk te onderzoeken wat voor buurt het is en wat voor mensen er komen wonen.
Belangrijk is dus te beginnen met een onderzoek naar en in de wijk.
Daarna is het belangrijk te kijken naar wat de behoeften zijn van de mensen in de wijk, dus
een onderzoek onder de inwoners van de wijk. Daarbij moet gekeken worden aan wat voor
activiteiten behoefte is bij de mensen en voor welke doelgroep.
Kinderwerk is altijd een goede activiteit om mee te starten. Met kinderwerk worden zowel de
ouders als de kinderen bereikt. En bijna overal is er wel behoefte aan activiteiten voor
kinderen.
In een nieuwe wijk is nog geen cohesie, voor de kerk ligt daar een kans. Men kan midden in
de wijk gaan staan als kerk en opbouwen aan de relaties. Men kan als kerk zowel de relatie
aangaan met de mensen, als de relaties tussen de mensen onderling bevorderen. Als
mensen op een nieuwe plek komen wonen heeft men iets kwetsbaars, mensen beginnen dan
opnieuw. Voor de kerk is dit een gelegenheid daar op in te springen, de mensen staan dan
vaak ook meer open voor activiteiten van de kerk. Zeker als de kerk zich richt op het
opbouwen van relaties.
In de gemeente is het belangrijk te onderzoeken of men het sowieso nodig en belangrijk
vindt missionair werk te doen als gemeente zijnde.
Bij een eindproduct waarin advies wordt gegeven, is het belangrijk te bedenken dat je geen
afgeronde antwoorden kunt geven. Je moet open staan om dingen aan te passen als in de
praktijk dat nodig blijkt te zijn. En afgerond plan schrijven is niet mogelijk, maar een
stappenplan kan wel. Hierin kan aangegeven worden welke stappen men als gemeente moet
ondernemen wil men tot het uitvoeren van missionair werk in een nieuwbouwwijk wil komen.
Het is daarna nodig oog te houden voor de volgorde van het straject.
In ieder geval moet onderzoek in de wijk en de gemeente gedaan worden, maar is dat
voldoende om een missionair project te starten?
De gemeente moet ook visie hebben op wat men wil, ze moet zich afvragen wat ze wil, hoe
en voor wie.
Daarnaast moet in de gemeente voldoende missionair bewustzijn aanwezig zijn.
Contacten leggen is erg belangrijk. Vanuit de kerkenraad of evangelisatie commissie moet
goed contact zijn met de gemeenteleden. Maar met moet ook contact leggen met de
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burgerlijke gemeente, eventueel andere organisaties en instanties en met de inwoners van
de wijk.
Wat betreft het missionaire werk is het belangrijk met de contacten die je hebt te zoeken
naar activiteiten en die aanbieden. Daarbij moet gekeken worden naar de behoefte van de
mensen. Er moet niet alleen naar het aanbod, maar ook naar de vraag gekeken worden.
De kerk kan ook open diensten houden, maar dat heeft alleen niet zoveel zin. Missionair
werk moet ook ingebed zijn in een traject.
De mensen uit de gemeente die in de wijk wonen, kun je bij het project betrekken en vragen
of ze zich eraan willen verbinden. Op die manier wordt de druk op de gemeente minder en
ligt de grootste verantwoordelijkheid bij een groep mensen die zich inzet voor het
missionaire werk in de wijk. Het is goed te bekijken of dit in Woudenberg ook mogelijk is en
een goede manier van werken zal zijn.
De kerk moet zich ook afvragen of men de eigen kerk groter wil maken, of echt gericht op
de doelgroep te werk gaat.

Gesprek met Dhr. A. Peters
Inleiding
Dhr. A. Peters is gemeenteadviseur van de PKN. Tijdens het denkproces over een steunpunt
van de commissie groei is hij betrokken geweest als adviseur.
Verslag van het gesprek

Wat was precies uw taak in Woudenberg?

Ik was de adviseur van de commissie groei. Ik heb meegedacht en geadviseerd op welke
manier gestalte kon worden gegeven aan de opdracht van de AK. De vraag was of er wel of
niet een gebouw moest komen aan de oostkant van Woudenberg. En de tweede vraag was
welke activiteiten in het kader van missionair werk ontwikkeld zouden kunnen worden. De
commissie kwam daar niet helemaal uit, dus hebben ze mijn hulp gevraagd.
Ik heb toen eerst gevraagd wat de visie is van de wijkkerkenraden als het gaat om
missionair gemeente zijn. Daar is nooit echt iets uit gekomen. Vervolgens heb ik geadviseerd
daar veel over door te praten en als kerkenraden goed te beraden op het punt visie. Men is
toen aan bezinning geslagen. Ook was het de bedoeling de twee kerkenraden die
verschillende visies hebben en waar over en weer wantrouwen was deze te overbruggen.
Wil je namelijk samen geloofwaardig iets doen dan moet je het wel samen eens zijn over de
uitgangspunten. Het is nodig om de eenheid te bewaren en geloofwaardig naar buiten uit te
stralen. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek gaan daarover. Dat is een heel traject
geworden van bezinning. Het heeft een tijdje geduurd, maar het is heel heilzaam geweest.
De gesprekken hebben openheid gegeven tussen ambtsdragers en kerkenraden onderling en
er is zo een basis gelegd voor vertrouwen. Op basis daarvan heeft men verder gewerkt aan
het rapport zoals het nu is.

Wat heeft u gedaan? Hoe ging dat?

Ik ben aan de gang gegaan met de visie met betrekking tot de wijkkerkenraden om die
dichter bij elkaar te brengen.
De uitkomst hiervan is dat nu helder is hoe we ervoor staan, wat we willen met missionairdiaconaalwerk, hoe we het beleidsmatig invullen. Vervolgens zijn we verder daarover na
gaan denken.
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Ik heb tegen de kerkenraden gezegd dat ze ook moeten praten met de gemeenteleden.
Daarbij kun je denken aan vrijwilligers, kringen, catechisanten, preek, preekbespreking.
Uiteindelijk was de discussie over het gebouw nog niet afgerond er was nog geen definitieve
uitspraak gedaan. Ik heb gezegd dat men onderzoek moest doen op dit gebied.

Wat heeft de “Commissie Groei” bereikt? Hoe kijkt u daar tegen?

De volgende punten zijn bereikt met de commissie groei:
- Vertrouwen onderling tussen de ambstsdragers.
- Meer samenwerking als wijkkerkenraden onderling.
- Als kerkenraden beide de noodzaak zien van missionair gemeente zijn.
- Gezamenlijk uitwerken naar de gemeente toe in eensgezindheid, daarbij rekening
houdend met de eigenheid van de wijken.

Wat is u opgevallen in Woudenberg?

Er worden plannen gemaakt, maar deze blijven nog wel eens liggen. De basis, de visie,
ontbreekt om op voort te bouwen met deze plannen.
Wat de context betreft valt op dat Woudenberg een religieus dorp is.
De gemeente moet beseffen dat ze een missionaire gemeente is, niet de evangelisatie
commissie moet missionair zijn, maar de hele gemeente. De gemeenteleden zelf moeten dat
ook zo ervaren. De gemeente moet missionair bewust zijn, zich echt missionair voelen. De
gemeenteleden moeten zich bewust zijn dat iedereen een missionaire taak heeft.
In Woudenberg viel ook de grote maat van integriteit en verantwoordelijkheid op. Men wil
elkaar niet voor het hoofd stoten, geen pijn doen. Men is voorzichtig en respecteert elkaar in
elkaars mening en standpunten.
Ook is men erg integer omgegaan met de brieven die zijn geschreven door mensen die het
niet met de plannen eens waren.

Welke aandachtspunten heeft u?

Communicatie is heel belangrijk, daar moet aandacht aan besteed worden. Degenen die zich
bezig houden met de processen en de ambtsdragers lopen ver vooruit in kennis en denken
ten opzichte van het gemiddelde gemeentelid. Als je wil communiceren naar een
gemeentelid moet je aantal stappen terug doen. Je moet starten vanuit het punt van de
gemeente, beginnen waar zij zijn. Men denkt lang ergens over na en communiceert dan het
product, maar de gemeente heeft het proces niet meegemaakt, dus is het belangrijk ook het
proces te communiceren.
Je moet eerst luisteren voordat je dingen gaat presenteren. Bijvoorbeeld mensen in groepjes
laten zitten en eerst zelf laten nadenken en aan het woord laten, voordat je het verhaal
doet. Als je gelijk met verhaal komt durft men bijna niets meer te zeggen als ze anders
denken. Het is belangrijk eerst de ander serieus te nemen en te luisteren, eerst kijken naar
wat de ander denkt. Het gaat de hele gemeente aan, dus de hele gemeente moet de ruimte
krijgen mee te doen en mee te denken.

Ziet u verschillen tussen de wijken?

In de uitwerking is er misschien wel verschil, maar in de missie niet. De verschillen in de wijk
komen echt naar voren door de mensen die er wonen.
Na de gebeurtenissen van 20004 is men zich gaan heroriënteren. Er is nagedacht over de
vragen: wie zijn we? Waar staan we voor? Deze periode is nu wel voorbij. Er is in de basis
nu wel een eenheid. Hier kan verder op gebouwd worden.
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Hoe kijkt u aan tegen een tweede gebouw? Wat is u mening daarover?

Missionair gezien is het een multifunctioneel gebouw. Het is geschikt voor veel activiteiten
zoals: maaltijdprojecten, spreekuur, kinderopvang.
Het houden van diensten hangt af van de grootte van de nieuwe wijk. Mensen komen niet
opeens naar de kerk als hij om de hoek staat. Men moet toch beginnen met laagdrempelige
activiteiten.

Welke knelpunten bent u tegengekomen?

Er staat veel op papier, maar papier is geduldig, er moet daadwerkelijk iets mee gedaan
worden. Visie als onderlaag is nodig, dat is belangrijk. Een visie geeft de motivatie om echt
aan de slag te gaan, het zorgt voor een basis waarop voortgebouwd kan worden.
Er zijn wel plannen, maar vaak heeft men niet helder hoe en wat de gevolgen en
consequenties zijn voor de gemeente. De plannen kunnen ook consequenties hebben voor
de identiteit. Men moet visionair zijn het is nodig vooruit te kijken.
Je moet duidelijk maken dat je als gemeente missionair bent. Werken aan draagvlak is
nodig, er moet draagvlak zijn vanuit de gemeente. Kosten kunnen eventueel voor de baten
gaan. Missionair werk kan ook iets kosten, dat is soms nodig. Dat moet ook duidelijk
gemaakt worden. Ook moet duidelijk zijn dat het missionaire werk consequenties kan
hebben, daarbij is het ook belangrijk te weten waar je het voor doet.

Welke kansen ziet u in Woudenberg?

De verwachtingen zijn op nul, de mogelijkheden zijn oneindig. Het is goed klein te beginnen
met iets waarvan je weet dat het kans heeft van slagen. Het moet iets zijn dat kans van
slagen heeft en dat kwaliteit heeft. Beter klein en goed beginnen, dan groot en het niet
aankunnen.
Er ligt een kans bij de gezinnen. Dit kan door middel van huisgodsdienst, toerusting,
opvoedingscursussen, het geloofsgesprek. Je kunt het gesprek met de cultuur aangaan, hoe
ga je met de cultuur om, wat kom je tegen?
Een voorbeeld voor een activiteit is een middag met gezinnen uit de buurt of straat. Op
zaterdagmiddag van 17.00-19.00 spelletjes doen, activiteiten, praten enz. Rond 6 uur met
elkaar eten en afsluiten met een verhaal en zingen.
Het is belangrijk mensen op te zoeken en contacten te leggen. Naar mensen luisteren en
vriendschap sluiten met mensen. Daarbij ontdekken waar behoefte aan is en kijken waar je
op in kan springen.

Welke bedreigingen zijn er?

Een bedreiging is het postmodernisme. Het is van belang bij je eigen identiteit te blijven en
goed na te denken over hoe ver je gaat als gemeente, waar liggen de grenzen. Het is goed
te kijken als gemeente waar je sterk in bent en dat te versterken! Men moet niet
krampachtig gaan denken, we moeten ons aanpassen, maar versterken waar je goed in
bent. Niet overal concessies aan doen, je hoeft niet met alle trends mee te gaan.
We moeten niet denken te weten wat mensen willen en nodig hebben. Hiervoor moeten we
naar de mensen zelf luisteren en kijken waar men behoefte aan heeft.
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Wat moet ik aan de gemeenteleden vragen?

Wat verlangen jullie? Als het gaat om de gemeente waar je deel vanuit maakt?
Wat is je verlangen als het gaat om de toekomst van de Hervormde Gemeente Woudenberg?
Welke rol zou je daar in willen spelen?
Wat vindt u dan belangrijk? Wat moet gebeuren? Noem eens concrete dingen?
Wat zijn belemmeringen?
Waar liggen kansen?
Wat zijn de behoeften?
Heeft men een beeld van waar moderne mens behoefte aan heeft?
Welke gaven heeft men? Wat voor activiteiten past bij de mensen?
Welk Bijbelgedeelte spreekt u aan als het om missionair werk gaat?
Als u beeld zou moeten geven over de gemeente wat schiet bij u in gedachten?
Als u naar gemeente nu kijkt wat is dan u beeld? En wat zou uw gewenste beeld zijn?
Welke activiteit zou u willen doen?
Hoe kijkt u aan tegen tweede gebouw?
Waarom?

Gesprek met evangelisatie-ouderling H.M. van Veldhuizen
Inleiding
Henry van Veldhuizen is evangelisatie ouderling in wijk 1. In het interview is gevraagd met
welke activiteiten de evangelisatiecommissie zich momenteel mee bezig houdt, hoe men
vanuit de evangelisatie commissie over een steunpunt denkt en wat dit voor hen betekend.
Hieronder staat het verslag van dit interview.
Interview
De nieuwbouwwijken liggen in wijk 2, als het gaat om een steunpunt is het iets dat vooral
voor wijk 2 geldt, maar het is wel iets gezamenlijks van wijk 1 en wijk 2.
De tweede locatie staat los van andere missionaire activiteiten. Aan de oostkant is er veel
uitbreiding. Het aantal kerkleden neemt toe, maar er is een grote afstand tot het
kerkgebouw vanaf de nieuwbouwwijken. Het steunpunt is dan een tweede plek waar je
mensen kunt ontvangen en activiteiten organiseren. Het is een idee dat door de gemeente
ontvangen is als een tweede kerkgebouw en met gevolg daarvan twee gescheiden
gemeentes. Dit is echter niet de bedoeling van het steunpunt.
Door de kerkenraad is vastgesteld, dat de gemeente een steunpunt aan de oostkant niet zo
ziet zitten. Daarom is besloten dat we moesten beginnen met bezinning op het missionaire
werk. Twee wijkavonden waren het gevolg daarop. Het is ondertussen wat weggezakt, maar
leeft nog wel voort. We richten als missionair en evangelisatie werk vooral op de huidige
wijken en de nieuwe wijken en bekijken wat daar we kunnen gaan doen.
Vragen die bij de evangelisatiecommissie leven zijn: Wat willen we bereiken? Wat gaan we
doen? En wat betekent dat voor een tweede locatie?
Wij als wijk 1, zitten vooral in een wijk die al bestaat, er komen hier niet veel huizen bij. De
kerk staat middenin de wijk. In de wijk is veel diversiteit te vinden, in de omgeving van de
kerk wonen veel ouderen en allochtonen, maar ook jonge gezinnen en tweeverdieners. De
wijk ik meer gemêleerd dan wijk 2, de wijken zijn dus verschillende samengesteld.
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De twee wijken hebben ook een verschillende nuancering. Het streven is wel om als wijk 1
af te stemmen met wijk 2, we willen zoveel mogelijk samen doen, zeker als het gaat om de
bestaande wijken.
Ik zelf ben nu 1,5 jaar evangelisatieouderling. Vanaf het moment dat ik ben begonnen
oriënteren we vooral op wat wij willen als wijk. We hebben twee pijlers: 1. Werken aan de
bewustwording van de gemeenteleden van de roeping dat ze het evangelie door mogen
geven en ervoor zorgen dat ze daar meer mee kunnen doen. 2. Gastvrijheid, zorgen dat
mensen, de buitenstaanders, het gevoel hebben dat ze welkom zijn in de gemeente.
Daarop willen we focussen en niet op het veranderen van dingen. Belangrijk dat je dicht bij
de mensen bent, inhoud is nog belangrijker dan de vorm. Het is belangrijk aan gasten
duidelijk te maken wat je doet in de dienst, zodat ze begrijpen wat er gebeurt.
Momenteel zijn we enerzijds bezig met het nadenken over de visie, waarbij we nadenken
over wat we belangrijk vinden en welke activiteiten daarbij horen.
Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een welkomstcommissie. Dat willen we vorm
geven door mensen bij de ingang van de kerk welkom te heten, een kerkbrief geven, koffie
drinken, ervoor zorgen dat men zich welkom voelt. We willen beginnen dit 1 keer per maand
te doen. Het is daarbij belangrijk nieuwe mensen wel vast te houden en niet uit het oog te
verliezen. Door een welkomstcommissie kunnen we ook werken aan een stukje
bewustwording van de gemeenteleden, men kan zien dat je ook op deze manier missionair
bezig kan zijn.
Verder zijn we bezig met evangelisatiediensten. We willen mensen uitnodigen iemand mee te
nemen naar deze diensten. In deze diensten zorgen we ervoor dat een aantal dingen wat
beter worden uitgelegd worden, dat de preek iets laagdrempeliger is, enz.
Nog iets wat we willen gaan doen is het openstellen van het kerkgebouw. Bijvoorbeeld zoals
op open monumenten dag, maar dan ook op andere dagen en bij andere activiteiten in het
dorp. In de kerk kan dan bijvoorbeeld muziek gespeeld worden, we kunnen een rondleiding
geven, wat uitleg geven over de kerk en kerkdienst, enz.
Ook zij we bezig met het opzetten van netwerken om niemand te vergeten. Doormiddel van
een netwerk kunnen we veel mensen bereiken. De bedoeling is iemand aan te stellen die zal
netwerken in de buurt en deze in de gaten houdt. Mocht men bepaalde situaties
tegenkomen voor de diaconie dan kan deze persoon dat doorgeven. Maar ook het opbouwen
van relaties voor het missionaire werk valt hieronder. We willen er zo voor zorgen dat je
beschikbaar bent voor de mensen in de buurt. In beide wijken gaan we dit in 1 sectie
proberen. Later willen we het uitbreiden naar alle secties.
Het is belangrijk te kiezen om iets te doen en het niet bij plannen en ideeën te laten. De
plannen moeten omgezet worden in de praktijk en daar hebben we nu voor gekozen.
Een aantal elementen die genoemd zijn, zijn makkelijker uit te voeren in een tweede locatie.
Sommige hangen samen met het kerkgebouw, maar andere dingen zijn juist beter te doen in
een meer neutrale locatie. Gastvrijheid bijvoorbeeld is daar makkelijker te doen. Aan de ene
kant ben ik ervan overtuigd dat Gods Geest in mensenharten werkt, maar aan de andere
kant ook dat iemand niet zomaar in één keer naar de kerk komt, vaak is er eerst een
aanleiding. Het is erg belangrijk een goede relatie op te bouwen met de mensen. Vanuit die
relatie kan men dan uitgenodigd worden voor activiteiten van de kerk.
We willen de lokale mensen erbij betrekken, op die manier zijn we dan ook bezig met
bewustwording naar de mensen om hen heen. Door een tweede locatie zijn we dichter bij de
mensen.
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Een relatie opbouwen met de mensen in de buurt is belangrijk voor missionair-diaconaal
werk Vanuit diaconaal werk kan een relatie opgebouwd worden die leidt tot een stukje
getuigenis. Vanuit de contacten kan je in gesprek komen over het geloof.
Wat betreft de tweede locatie mag het niet iets zijn dat alleen van wijk 2 is. Praktijk is dat
het wel in die wijk gebeurd, de eerste verantwoording ligt dan ook daar, maar dit betekend
niet dat mensen uit wijk 1 niet betrokken moeten zijn bij het werk in het steunpunt.
Bij de activiteiten in “Het Zeeland” en “het Groene Woud” moeten niet alleen mensen uit wijk
2 bij betrokken zijn. Het is de bedoeling dat de wijken niet teveel uit elkaar gaan, maar wel
op elkaar betrokken zijn.
In het steunpunt zouden ook activiteiten die nu in Eben-Haëzer gebeuren plaats kunnen
vinden om Eben-Haëzer te ontlasten.
Als er een tweede gebouw komt, wordt het bekostigd door de kerkrentmeesters. Dus
financieel wordt het gedragen vanuit twee wijken, dus is het een ruimte van beide wijken.
De missionaire activiteiten vanuit dat centrum zullen gecoördineerd worden door wijk 2 met
inzet van mensen uit wijk 1.
De AK coördineert uiteindelijk alles. De evangelisatie commissie coördineert een aantal
centrale activiteiten, zoals Vakantie Bijbel Week. De commissie heeft een dagelijks bestuur
bestaande uit de twee evangelisatie ouderlingen en een secretaris. De wijken hebben ieder
een evangelisatie ouderlingen en deze zijn verantwoordelijk voor de missionaire activiteiten
in de eigen wijk.

Gesprek met ouderling K.A. van den Born
Inleiding
Ouderling K.A. van den Born was lid van de Commissie Groei. Deze commissie hield zich
bezig met het nadenken over een tweede locatie. De vragen die hierbij speelden waren
onder andere: Is een tweede locatie nodig? En hoe moet dat vorm krijgen?
Hieronder volgt een verslag van het interview. In het interview is gevraagd welke zaken
binnen de commissie Groei besproken zijn en hoe men denkt over de tweede locatie.

Wat zijn de belangrijkste punten waar commissie groei het over gehad heeft?

Wat we hebben gesproken had twee sporen.
Spoor 1 is het technische spoor, de haalbaarheid en het groeiperspectief, vertaald in het
tweede gebouw. Vragen die hierbij speelden waren onder andere: Is er geld voor? Lukt het
om alles rond te krijgen? Conclusie is dat het haalbaar is. Financieel betekent het best wel
wat, maar met modellen is alles doorgerekend en het moet haalbaar zijn.
Spoor 2, ging om het haalbaarheidsperspectief, willen we het tweede gebouw wel en hoe
willen we het dan? En hoe ligt het dan in de gemeente, hoe staat zij er tegenover?
Het tweede spoor heeft de meeste aandacht gekregen. 80% van de tijd hebben we daarover
gesproken
We vonden het belangrijker dat de leden van de commissie dezelfde visie hebben, dat we
met elkaar op één lijn staan.
Het draagvlak is erg belangrijk als het extra geld kost moet men daar wel achter staan, met
moet bereid zijn daarvoor te betalen.
Bij het tweede spoor zijn allerlei aspecten besproken. We hebben het gehad over
verschillende modellen hoe het gebouw ingevuld kon worden: kerkgebouw, wijkgebouw voor
activiteiten, steunpunt, multifunctioneel gebouw. De conclusie die hieruit is getrokken is dat
er geen compleet kerkgebouw moet komen, voorlopig zal het ingericht worden als
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steunpunt, een uitvalsbasis. Hier willen we dan wat activiteiten onderbrengen. Het gebouw
zal echter zo zijn dat er uitbouw mogelijkheden zijn.

Welke ideeën en meningen kwamen in de commissie naar voren?

Het proces werd ervaren als een grote zoektocht. Het is niet zo dat de meningen heel
fanatiek over elkaar buitelden, maar het was met elkaar zoeken, naar wat deze opdracht
betekent. Verschillende scenario‟s hebben we met elkaar bekeken en bediscussieerd. Er
wordt gebalanceerd tussen twee gebouwen en twee wijkgemeentes. Het onderbrengen van
wijk 2 in een tweede gebouw is een stap te ver, daar is geen draagvlak voor. Na een
gemeenteavond zijn we tot een consensus gekomen: een steunpunt is het meest haalbare.
Het is helemaal nieuw voor Woudenberg, dus men moet er aan wennen, het moet bezinken
bij de mensen.

Wat zal de functie van het steunpunt worden?

Het zal een soort wijkgebouwtje worden, met een aantal ruimtes en activiteiten. Eventueel
schuifwanden voor een grote zaal waarin een missionaire kleinschalige dienst plaats zou
kunnen vinden.
Activiteiten kan clubwerk zijn, bibliotheek, inloop enz. Het steunpunt zal met name door
nieuwe activiteiten worden ingevuld, maar ook bestaande activiteiten kunnen daar plaats
vinden. We moeten wel oppassen voor leegloop van Eben-Haëzer, daar moeten voldoende
activiteiten blijven.
In juni 2008 heeft een kerkenraadsweekend in Doorn plaats gevonden, dit is vanuit de
commissie Groei ontstaan. Als commissie hebben we bepaalde ontwikkelingen gehad, maar
de kerkenraad heeft dit niet meegemaakt, die moet echter ook aanhaken. We hebben
daarom samen een weekend belegd om daar over te brainstormen. Vervolgens hebben we
de slag naar de gemeente gemaakt.
Bij het organiseren van het kerkenraadsweekend heeft Aart Peters een belangrijke rol
gespeeld.

Welke dingen zijn u opgevallen in de commissie?

Binnen de kortste keren waren we een heel hecht team. We zijn in grote eensgezindheid
opgetrokken, wijk 1 en wijk 2 samen. We moesten het samen oppakken, maar dat ging
goed. Lastig was om wat besproken was over te brengen naar de eigen wijkkerkenraad en
daarbinnen draagvlak vinden.
Je merkt wel dat dit onderwerp de gemeente in het hart raakt. Als het gaat om één of twee
gemeentes komt het heel dicht bij het hart van de gemeente, het maakt veel emoties los.
Het is een kwetsbare materie die snel beladen is. Het is dan ook niet eenvoudig er snel en
gemakkelijk doorheen te manoeuvreren.
Op de gemeenteavond is door veel mensen gereageerd, toen zijn veel emoties los gemaakt.
Dat is wel moeilijk je wil de mensen niet boos maken en kwetsen.
Het doel waar men voor ging, ligt in het geestelijk verlangen eronder. Men wil meer voor de
Woudenbergse samenleving betekenen. Het is mooi om te ontdekken. Het is herontdekt, het
is nieuw en hier moeten we wat mee. We waren te lang teveel op ons zelf gericht. We
hebben veel energie besteed aan de binnenkant en nu moeten we weer de blik naar buiten
richten. Dit werd in de breedte wel zo gevoeld, ook in de wijkkerkenraad. Door het
aanstellen van twee evangelisatie-ouderlingen, in plaats van 1, is een concrete stap
genomen op dat gebied. De ouderling in de wijk kan nu dingen in de eigen wijk gaan doen
en kan zo wat voor directe omgeving betekenen.
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Hoe werd er binnen commissie groei gedacht over het missionair-diaconale werk?

Men staat daar in het beginsel positief tegenover. Maar we zijn nog niet verder gekomen dan
de gedachte: het zou goed zijn…

Welke mogelijkheden aan missionair werk zijn genoemd?

Inloophuis, jeugddiaconaat, iets voor ouderen (richting zorgcentrum Groenewoude).
Waarschijnlijk zullen er met name loss activiteiten komen, dat is beter dan allemaal
verschillende clubs.

Wat zijn zwakke en sterke kanten van Woudenberg?

Zwak:
- We zijn een vrij traditionele gemeente/volkskerk. Het is niet eenvoudig die tot missionaire
activiteit te bewegen.
Sterk:
- We zijn een gemeente die een duidelijke plek in het dorp heeft.
- Er zit wel power in de gemeente, er lopen veel mensen met ideeën en
mogelijkheden.
- Er is wel geld om een steunpunt te kunnen realiseren.
- De laatste tijd is de geestelijke drive aanwezig. We hebben ontdekt dat missionair
werk erbij hort. We kunnen hier niet vrijblijvend mee omgaan, het wordt steeds meer
als een roeping gezien.

Welke valkuilen en uitdagingen ziet u in Woudenberg?

Een valkuil kan zijn: in een vlaag van enthousiasme iets snel en te grootschalig opzetten.
Waar vervolgens na verloop van tijd de animo wegzakt.
We moeten iets duurzaams neerzetten, daar moeten we met elkaar goed overnadenken. Het
is beter een paar dingen kleinschalig en goed te doen, dan veel en grote dingen die niet
goed aanslaan.

Welke kansen ziet u in Woudenberg?

De nieuwe wijk is een kans zeker in combinatie met kinderwerk.
Meest kansrijke model is dat de bestaande activiteiten de basis vormt, waarom heen een
schil van missionaire dingen komt. Dat moeten we op een goede manier in beweging krijgen.
In de loop van de tijd kunnen we de activiteiten dan uitbouwen. Een voorbeeld is de
woensdagmiddagclub, dit is een bestaande activiteit, maar zou meer opengesteld kunnen
worden voor kinderen van buiten de kerk.

Wat is tot nu toe gedaan met de conclusies die de commissie groei heeft getrokken?

We hebben een einddocument gemaakt dat is overgedragen aan de Ak, daarmee is een
einde aan onze taak gekomen en is deze door de AK overgenomen. Een aantal activiteiten
zou in beweging worden gezet, vooral activiteiten om de gemeente meer missionair bewust
maken.
Er zijn nu twee wijkavonden geweest. Verder zou een soort ontmoeting met jongeren komen
en een avond met het kader uit de kerk, waarbij leiders uitgenodigd zouden worden. Dit
moet echter nog komen. (ondertussen heeft de ontmoeting met leidinggevenden in de
gemeente plaats gevonden, Alineke)
We hebben een traject uitgezet dit zou wel een klein jaar in beslag nemen. De laatste tijd is
door de kerkenraden echter vooral veel energie in het schrijven van de beleidsplannen
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gestoken. Het werk in de gemeente wordt toch met bijna alleen maar vrijwilligers gedaan,
dus de tijd die men in het gemeentewerk kan steken in beperkt.

Gesprek met evangelisatie-ouderling O.G.A. Honders
Inleiding
Dhr. O.G.A. Honders is evangelisatie ouderling in wijk 2. In het interview is gevraagd met
welke missionaire activiteiten men zicht momenteel bezig houdt, hoe men vanuit de
evangelisatie commissie over een steunpunt denkt en wat dit voor hen betekend. Hieronder
staat het verslag van dit interview.
Interview
Als het gaat om de plannen aan de oostkant is het nodig de kerk bij de mensen te brengen.
We hebben en krijgen een nieuw gedeelte in het dorp. Je kunt zeggen: we hebben een kerk
en daar kan iedereen naar toe. Dat is in principe waar. Maar voor buitenkerkelijke mensen is
dat een enorme drempel. Ik merk dat er een stuk lauwheid is bij de mensen.
Bij een grote nieuwe wijk moeten we voorkomen dat we vergeten een kerk te bouwen, er
zijn voorbeelden van dat dit is gebeurd. Wat je dan als eerste zal zien is een moskee (zal dat
in Woudenberg wel niet zo snel gebeuren) Maar we realiseren ons als christenen
onvoldoende dat de islam een levenswijze is. Op een levenswijze oefent een enorme
aantrekkingskracht uit. Als christenen gaan we naar de kerk, maar hoe staat het er voor in
de praktijk? In Woudenberg kennen we diaconaal werk en pastoraalwerk. Maar onderlinge
band tussen de mensen om samen als christen door het leven te gaan en samen het geloof
te beleven staat op een laag pitje.
We moten mensen ervan bewust maken dat ze met elkaar moeten leven in de wijk en
aandacht hebben voor elkaar. De kerkmensen in de wijk moeten niet alleen aandacht voor
geloofsgenoten hebben, maar ook voor de mensen buiten de kerk. Als we in doen en laten,
laten zien dat we christen zijn en omzien naar elkaar gaat daar kracht vanuit. We moeten
ons christen zijn uitstralen, zodat de mensen zich afvragen wat de drijfveer van de mensen is
om hen heen die hen hulp geven.
We hebben een aantal activiteiten bedacht die in Woudenberg passen en die ook passen bij
de situatie van de mensen uit de kerk, daarop wilden we anticiperen. We hebben een waaier
met activiteiten gemaakt. Met de waaier wilden we mensen uit hun tent lokken om mee te
doen aan activiteiten die ze leuk vinden, en waarbij vermenging ontstaat tussen mensen
binnen en buiten de kerk. Op die manier wilden we eerste contacten leggen met nietchristenen.
Het zijn niet direct sterk evangeliserende activiteiten, daar moet je voorzichtig mee zijn. We
hebben willen bereiken dat in die activiteiten iets van het evangelie doorklinkt, subtiel. Maar
het doel was vooral contact met de mensen krijgen, zodat ik als christen welkom ben om bij
de mensen binnen te komen en een gesprek aan te gaan. Het is daarbij belangrijk te letten
op wat de mensen zeggen, en zo een kapstok een aanknopingspunt vinden waar je het
evangelie aan kan ophangen. Het moet geen monoloog worden, het is niet de bedoeling dat
je een verhaal zit te vertellen. Maar het moet aanhaken bij de ander. Dit kost wel tijd, je
doet het niet in een jaar.
Op de actie hebben we een aardige respons gehad. Niet alle contacten zijn gelijk gebleven,
maar een aantal eerste contacten hebben wel een vervolg gehad. Vervolgens hebben we een
herhaling gedaan, dit maal in de vorm van een koker. Hier is minder respons op geweest
dan op de waaier. Bij het verspreiden van de waaier hebben we mensen uit de gemeente
betrokken. De opdracht hierbij was de waaier persoonlijk aan te bieden. Na ongeveer een
week tot 14 dagen is men terug gegaan om de antwoordkaartje op te halen. De tweede, met
de koker hebben we dit niet gedaan. We hebben mensen de wijk in gestuurd, aangebeld en
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koker aan geboden. Aan de mensen is gevraagd via mail of telefoon zich aan te melden voor
activiteiten. Daardoor was er minder respons. Het persoonlijke contact heeft dus meer
impact.
Effecten van de activiteiten zijn bij voorbeeld mensen die al jaren bij elkaar in de straat
wonen en elkaar niet kennen na een activiteit elkaar groeten op straat. Het effect is dat
mensen belangstelling voor elkaar krijgen. Ook zijn er contacten overgehouden aan de
activiteiten. Het gebeurde bijvoorbeeld dat mensen die niets met kerk te maken hebben,
diensten aanboden aan iemand die wel van de kerk is. De resultaten bestaan nu nog uit
kleine sprietjes, het duurt nog even voordat het een boom wordt.
Wat het steunpunt betreft is het niet de bedoeling een nieuw gebouw neer te zetten om
daar een andere vorm van kerkdiensten te gaan organiseren en gemeenteleden de keuze te
laten maken daar of naar de grote kerk te gaan. Dat is niet de bedoeling.
Het gebouw moet midden in de wijk komen te staan waar een aantal mensen bezig zijn met
hun geloof en dat uit willen dragen. Het moet een gebouw zijn dat een lagere drempel heeft
dan het kerkgebouw en Eben-Haëzer. Het moet bij een levensstijl gaan horen. Ook vanuit
diaconaal werk is het goed daar een steunpunt te hebben. Een plek waar je ook
bijeenkomsten kunt houden waar mensen graag naar toe gaan.
Het steunpunt kan ruimte bieden voor allerlei soorten activiteiten. Bijvoorbeeld ronde tafel
gesprekken, waar een groep mensen uit de kerk en niet uit de kerk bij elkaar komen en met
elkaar in gesprek gaan. De activiteiten moeten op een gegeven moment doorspekt worden
van het evangelie. Het moet aantrekkingskracht uitoefenen op mensen. De activiteiten en
het steunpunt zal er ook zijn voor mensen die een aversie tegen de kerk hebben en die op
gegeven moment daar heen gaan. Het is mogelijk dat daar later diensten worden gehouden,
maar dat zal dan niet voor alle mensen uit de kerk, maar specifiek voor de mensen uit de
buurt.
Heel veel gemeentes ontstaan vanuit een warm gemeenschapsgevoel. Bloeiende
gemeenschappen hebben veel meer aantrekkingskracht op mensen die geen christen zijn.
Wanneer je niet alleen 1 grote kerk ziet, maar verspreid een aantal kleinere groepen dan is
de gemeenschap groter. Vanuit de cellen straalt iets uit naar de omgeving. In een grote kerk
is iedereen een individu. Als je kleine groepen hebt ben je op elkaar gericht en straalt dat
ook iets uit.
We willen ook werken aan netwerken in de wijken. Een jp-team (mensen die jeugdpastoraat
doen) hebben we. In elke wijk heb je een aantal secties met per sectie een ouderling en een
diaken. De pilot van een netwerk is de sectieouderling met de diaken aan het hoofd met
waarbij een aantal mensen uit een team betrokken zijn. Daarnaast 4 of 5 evangelisatieteamleden als satelliet om de evangelisatie-ouderling heen. Zij functioneren als denktank en
voeren hand en span diensten uit. Daarnaast zijn er in de wijk een aantal netwerkers
aangewezen. Elke straat heeft 1 netwerker (dat is het ideaal). Hun taak zal bestaan uit
gesprekjes met mensen in de buurt aangaan, de straat in de gaten houden, bijvoorbeeld bij
ziekte enz. Ze hoeven niet alles zelf op te lossen, kleine dingetjes wel, maar grote dingen
kunnen gedelegeerd worden, bijvoorbeeld het pastoraat. Daarbij wordt ook de jp-er
betrokken en iemand uit het kringenwerk. Zo ontstaat een club van 10 mensen in de wijk die
als een soort wijksectie bezig zijn om de hele wijk in de gaten te houden. Daardoor hopen
we meer contacten te krijgen met niet-kerkelijken. De pilot gaat binnenkort van start.
Wat ik signaleer is dat mensen het moeilijk vinden om iemand mee naar de kerk te nemen of
iemand een echo te geven, maar dat zijn dingen die ook moeten groeien. Activiteiten die
hier aan meedragen zijn de cursus gunnend geloven en de standplaatsen op de markten.
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Deze helpen bij de missionaire bewustwording van de gemeenteleden en ze bieden hen de
mogelijkheid zelf op het missionaire vlak aan het werk te gaan.
We willen zoiets als in Het Zeeland ook in Het Groen Woud gaan organiseren. Als het
steunpunt er is kunnen we van daaruit activiteiten ondernemen.
Momenteel is een werkgroep gevormd vanuit wijkkerkenraad 2. Deze werkgroep bestaat uit
een aantal mensen die zich bezig gaan houden met visie, en de vraag wat we in het
steunpunt gaan doen. Belangrijk is dat je daar een pastoraal steunpunt krijgt, met
bijvoorbeeld wekelijks een pastoraal spreekuur. Vandaar uit kan ook diaconaal werk worden
gedaan.
Voor alles wat we doen moet zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd worden bij de gemeente.

Gesprek met diaken J. van Dam
Inleiding
Dhr. J. van Dam is diaken van de Hervormde Gemeente Woudenberg. In het gesprek is met
hem gesproken over hoe de diaconie tegenover een steunpunt aan de oostkant van
Woudenberg staat.
Interview
In Woudenberg is niet zoveel leed op het diaconale vlak. Als het gaat om steunpunt, weten
we nog niet waar het precies komt. Maar in Het Zeeland heeft de helft van de bewoners een
bovenmodaal inkomen, er wonen veel tweeverdieners en jonge gezinnen. Zij hebben
financieel geen tot weinig problemen.
In andere gebieden zijn wel problemen zoals: Nico Bergsteijnweg, Kouweland, Laan van
blotenburg, enz. Rond dat gebied zitten veel meer problemen op het gebied van financiële
nood, ziekte van de kostwinner, schuldproblematiek, enz. Het komt voor dat mensen daar
weer in contact komen met de gemeente door middel van diaconale hulp. Een voorbeeld
hiervan is een moeder die het gezin niet aankon en waar kinderen met psychische
problemen waren. Zij heeft toen van de diaconie hulp gekregen en is zo weer in contact
gekomen met de kerk. Dit soort problemen neemt toe, als diaconie willen we daar ook in
helpen.
Opvoedingscursus, en andere soort cursus activiteiten zien we niet als diaconaal werk, maar
als missionair werk. Aan een voedselbank is in Woudenberg geen behoefte, dat is
onderzocht.
Diaconie is hulp op gebied van armoede. Mensen kunnen arm zijn aan geld, van geest, aan
mensen, enz. We kennen dus verschillende vormen van armoede.
Als er veel opvoedingsproblematiek is dan zou een opvoedingscursus wel hulpverlening zijn
en dan is het wel de taak van de diaconie deze te verzorgen, maar zolang er geen directe
opvoedingsproblemen zijn is dat niet het geval.
Het begrip eenzaamheid zal in Woudenberg ook sterker worden, met daarbij de vergrijzing.
Het aantal netwerklozen in Woudenberg gaat groeien. Eenzaamheid zou een rol kunnen
gaan spelen, daar zou je iets mee kunnen doen in een wijkcentrum, bijvoorbeeld door
contact middagen te organiseren.
Binnen de diaconie zijn we met een aantal dingen bezig en hebben we plannen. Onze visie is
dat we daar willen zijn waar de mensen zijn. Waar we bijvoorbeeld aan denken is een
winkelpand als kerk zijnde huren en gebruiken voor activiteiten. De diaconie werkt voor de
hele gemeente, voor heel Woudenberg. In de winkelstraat lopen veel mensen, iedereen
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komt daar wel eens. Als we daar een winkelpand zouden hebben, kunnen we mensen
bereiken die je anders niet zou bereiken.
Het winkelpand zou verschillende functies kunnen hebben zoals: jp-ers ontvangen,
emmaüsmaaltijd, inloop, jongeren ontvangen, computers, spreekuur maatschappelijk werk.
Het is in principe hetzelfde idee als een steunpunt, maar dan midden in het winkelcentrum,
op een plek waar alle Woudenbergers komen.
Als er op het missionaire vlak grote plannen komen en we alles structureren dan haken de
gemeenteleden af. Men is ongestructureerd vaak wel op een basale manier missionair actief.
Men is vooral in zijn eigen kring bezig, maar het is ongrijpbaar, je hebt er niet goed zicht op.

Gesprek met ouderling-kerkrentmeester J.K. van der Lee
Inleiding
Dhr. J.K. van der Lee is ouderling-kerkrentmeester van wijk 2 en was lid van de commissie
Groei. Deze commissie hield zich bezig met het nadenken over een tweede locatie. De
vragen die hierbij speelden waren onder andere: Is een tweede locatie nodig? En hoe moet
dat vorm krijgen?
Hieronder volgt een verslag van het interview. In het interview is gevraagd welke zaken
binnen de commissie Groei besproken zijn en hoe men denkt over de tweede locatie.
Interview
De commissie groei is in 2007 begonnen. De opdracht vanuit de AK was dat we onderzoek
moesten doen naar de mogelijkheden van groei aan de oostkant van Woudenberg.
In de commissie zaten mensen uit beide wijken en is samengesteld vanuit de kerkenraden.
Eerst hebben we met elkaar gesproken hoe men over de groei aan de oostkant dacht en wat
we daar als gemeente kunnen betekenen. Door deze gesprekken ontstaat een
gemeenschappelijk beeld. Daarbij is nagedacht over waar we nu staan en waar we vanuit
dat punt heen willen.
We hebben nagedacht over de positie van wijk 1 en 2 en de verhouding tussen deze twee
wijken. Vaak wordt het zo gezien dat vernieuwingen uit wijk 2 komen en niet uit wijk1. Door
de gemeente wordt niet altijd gezien dat het iets van de hele gemeente is.
Als het gaat om groei hebben we het over twee aspecten:
- Kwalitatieve groei, groei in aantal.
- Kwantitatieve groei, geloofsgroei van de gemeenteleden.
Deze twee aspecten zijn in de commissie beide besproken.
In de commissie waren er verschillende meningen, maar door de gesprekken met elkaar
krijg je wel gemeenschappelijk verhaal. Intern zijn er in de kerk ook nog veel te doen, zo
merken we bijvoorbeeld dat een deel van de gemeenteleden het avondmaal mijd.
Een belangrijk moment in het proces was een weekend weg naar Doorn, met de beide
kerkenraden. Dit was een bezinningsweekend, waarbij onder andere Romeinen 4 besproken
is. Met leden van de kerkenraden is nagedacht over hoe men onder andere over de groei
van de gemeente denkt en een tweede locatie aan de oostkant van Woudenberg.
Vragen waar de commissie Groei zicht mee bezig heeft gehouden zijn: Hoe creëer je
draagvlak? Hoe komen we het daarover eens?

99

We hebben besloten via gemeenteavonden met de gemeente te communiceren. Na de
gemeenteavond zijn we tot de conclusie gekomen dat er nu nog geen draagvlak voor een
tweede kerkgebouw is. Wel is een steunpunt in het oosten van Woudenberg mogelijk.
In de gemeente vormen jongeren, ouderen, kringen enz. allemaal doelgroepen. Met de
verschillende doelgroepen willen we over groei nadenken. Daarbij willen we bespreken hoe
men er tegenaan kijkt.
Het ligt allemaal wel heel gevoelig. In juni vorig jaar tijdens de gemeenteavond is het op de
gemeente overgekomen alsof de plannen zijn dat er een tweede kerkgebouw komt, dit heeft
veel reacties en emoties opgeroepen. De daadwerkelijke bedoeling van de plannen aan de
oostkant was niet duidelijk over gekomen. Verschillende gemeenteleden hebben toen
brieven geschreven, zij zijn opgezocht en hen hebben we vertelt wat wel echt de bedoeling
was.

Gesprek met Henk den Breejen, missionair werker Bergschenhoek
Inleiding
Henk den Breejen is missionair werker in Bergschenhoek bij een missionair project van de
IZB. Bergschenhoek ligt onder de rook van Rotterdam. Bergschenhoek zelf is een dorp dat
de laatste jaren sterk is gegroeid. Momenteel is Henk den Breejen hier aan het werk om
missionair werk in de nieuwbouwwijken op te zetten. In het onderstaande interview wordt
uitgelegd wat het project inhoudt en hoe het is opgezet. Daarnaast wordt in het interview
gesproken over de valkuilen en kansen die het project met zich meebrengt. Verder komt aan
de orde wat aandachtspunten zijn voor het opzetten van een missionair project en wat hierin
ook geldt voor de situatie in Woudenberg.
Interview

Van wie gaat het project uit?

De Hervormde Gemeente (PKN) in Bergschenhoek. In deze gemeente is een grote
verscheidenheid aanwezig.

In wat voor wijk/buurt is het project?

Bergschenhoek ligt tegen hilligersberg aan. Het dorp heeft 8.000 inwoners gehad. Van 19952005 is het dorp verdubbeld, nu wonen hier ongeveer 16.000 inwoners. Volgens de huidige
plannen komt er nog een nieuwbouwwijk. Parkzoom (een deel van het dorp) is nu
afgebouwd, dit is de afronding van een wijk met 1200 woningen. Men gaat nu aan de slag
met een nieuwe wijk waar nog eens 2500 woningen gebouwd zullen worden. Momenteel
schuift alles echter 2 jaar door, dus alles komt later dan gepland. De oorspronkelijke
planning was dat in 2015 nog 8.000 inwoners erbij zouden komen in Bergschenhoek, dan
zou het dorp dus in totaal 25000 inwoners hebben.
De werkgroep Bergschenhoek is in het leven geroepen. Ze hebben eerst in kaart gebracht
wat er is gebeurd, het aantal inwoners is gegroeid, maar het aantal kerkgangers niet. De
groei van het dorp heeft ervoor gezorgd dat het aantal kerkgangers gelijk is gebleven. In
1990 had nog 1/3 van de inwoners lijntje met de kerk nu nog maar 16%. De leegloop van
de kerk vanuit het oude dorp, wordt voor een deel goedgemaakt door nieuwe inwoners,
maar voor het grootste deel van de nieuwe bewoners geldt dat het niet is gelukt hen bij de
kerk te betrekken.
Uitgangspunt van de bezinning nu is dat er iets anders gedaan moet worden dan in
voorgaande jaren. Want dat wat men gedaan heeft, is blijkbaar niet het juiste geweest om
de nieuwe bewoners van het dorp bij de kerk te betrekken.
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Wat voor mensen wonen vooral in het dorp?

Het zijn vooral tweeverdieners: gezinnen, 2 banen, 2 auto‟s, 2 kinderen, 3 vakanties. Men
heeft een druk leven. Als je als kerk een plek wilt hebben in het leven van de mensen dan
moet je vanaf het begin aanwezig zijn. Als je in het begin geen plek in het netwerk hebt, is
het later heel lastig daar alsnog een plekje in te krijgen. In Bergschenhoek wonen niet alleen
jonge gezinnen, maar wel allemaal gezinnen die het goed hebben. Het gaat om een ander
publiek dan in de stad.
Als het gaat om randkerkelijken hebben ze vaak niets met hoe invulling wordt gegeven aan
de kerk. Het is nodig ervoor te zorgen dat het in de wijk echt iets van hen wordt, iets waar
ze zich bij betrokken voelen.

Waar komen de meeste nieuwkomers vandaan?

Over het algemeen komen de nieuwkomers uit de regio. Daarnaast heb je hebt ook de
vinex-nomaden, dit zijn mensen die van nieuwbouwwijk, naar nieuwbouwwijk trekken.

Wat is de werkwijze van het missionaire werk?

Hoofdlijnen als het gaat om grote nieuwbouwwijken:
- In de wijk present zijn! Men moet meer doen dan alleen een bloemetje brengen, dat
is niet genoeg, de kerk moet echt aanwezig zijn in de wijk.
- De stap naar de bestaande gemeente ligt niet voor de hand. Redenen hiervoor zijn:
mensen hebben geen tot weinig ervaring met de kerk, ze hebben niets tot weinig
met hoe het plaatselijk wordt ingevuld, in een grote gemeente is het lastig
betrokkenheid te laten groeien op de nieuwe mensen, instituten hebben afgedaan,
individualisme, multireligieus denken, tweeverdieners hebben kinderen ze werken
veel en tijd die dan overblijft is voor ontspanning en niet voor de kerk, men heeft
tegenwoordig veel mogelijkheden de zondag anders in te vullen.
- Relaties zijn erg belangrijk. Relaties aangaan en onderhouden met instanties,
voorzieningen in de wijk en de wijkbewoners zelf.
- De kerk moet een gezicht hebben in de wijk, hierbij is een vast gebouw, persoon
en/of groep mensen belangrijk. Voor de mensen in de wijk moet er van de kerk iets
herkenbaars aanwezig zijn in de buurt, waarvan men weet dat is de kerk of heeft met
de kerk te maken.
- Het is belangrijk de mensen uit de wijk centraal te stellen, je moet kijken waar de
behoefte ligt. Bij het organiseren van iets is het belangrijk de mensen uit de wijk erbij
te betrekken zodat het echt iets van de wijk en mensen in de wijk is.
- Goede pr, en goede kwaliteit leveren.
- De impact is vaak heel beperkt, maar als in de wijk 1000 nieuwe mensen komen
wonen en daarvan gaat 3% naar de kerk, dan zijn dat toch aardig wat mensen.
De werkgroep Bergschenhoek is wat er al was verder uit gaan werken. We hebben de
kerkenraad twee opties voorgelegd. Optie 1 is een christelijke gemeenschap in de wijk
opbouwen en vandaar uit activiteiten organiseren. Dan wordt anuit de kerk in het dorp een
groep mensen uitzenden naar de nieuwe wijk die daar aan de slag zullen gaan.
Optie 2 is in principe hetzelfde, maar dan zonder christelijke gemeenschap in de wijk.
Nu is gekozen voor optie 1. De vraag die we hierbij hebben is echter wel in hoeverre mensen
weten waarvoor ze gekozen hebben. We vragen ons af of men zich bewust is van de
consequenties die deze optie met zich meebrengt.
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De plannen van nu zijn in juni de mensen welkom heten die in parkzone komen wonen, dat
zijn de nieuwste woningen. We doen dat doormiddel van een folder, bloemetje en de
mensen thuis opzoeken.
In het centrum van de nieuwe wijk komen ook basisscholen, met één basisschool hebben we
nu al goed contact, dus we zouden de ruimte daar kunnen gebruiken. En we hebben hier
ook middelbare scholen, dus daar zouden we ook de ruimte van kunnen gebruiken.
We moeten een groep van 40-50 gemeenteleden hebben die erin willen stappen en 5 jaar
lang ervoor willen gaan. Het is een keus die men maakt, maar het is niet vrijblijvend, men
bindt zich voor 5 jaar aan het project. Een probleem die hierbij komt kijken is hoe voorkom
je dat andere gemeenteleden ook naar de nieuwe gemeenschap toe stappen omdat ze
denken die samenkomsten zijn leuker dan in het dorp. Dat is wel valkuil, want het moet echt
iets voor de mensen in de wijk worden. De vraag is dus hoe voorkom je dat je binnen no
time weer met een dichtgetimmerde structuur zit en een gemeenschap met alleen maar
mensen die al kerkelijk zijn.

Waarom dit project?

Bij de vorige nieuwbouwwijk hebben we steken laten vallen, dus nu willen we onze kans
grijpen en vanaf het begin aanwezig zijn in de nieuwe wijken. Hier willen we de mensen
bereiken met het evangelie.

Wat zijn de valkuilen en moeilijkheden aan het begin?

Een valkuil is dat het een vluchtweg wordt voor kerkelijke mensen die wat anders willen. Dat
het missionaire uit het zicht verdwijnt en er geen mensen uit de wijk komen, maar dat we
het vooral leuk met elkaar hebben.

Wat zijn kansen?

Kansen liggen daar waar activiteiten aansluiten bij de doelgroep. Activiteiten die op gezinnen
zijn afgestemd, gericht op kinderen en jongeren.
Werken via de scholen, met hen contact leggen en via hen weer contact met de ouders en
kinderen op de school.
Werken door middel van relaties en ervoor zorgen dat wat we doen relevant is voor de
mensen.

Wat zijn aandachtspunten bij het opzetten van een missionair project?

Het is belangrijk te zorgen voor een goede PR, zo komt het professioneel over. Een folder
moet er professioneel en goed verzorgt uitzien, daardoor maak je het aantrekkelijker voor de
mensen.
Investeren in relaties is erg belangrijk. Zorg ervoor dat je weet wat er leeft in de wijk. Wat
willen mensen, waar is men mee bezig, wat zijn ergernissen in de wijk, hoe is de veiligheid
enz. Hier kan je met het project dan op in springen, dit zorgt ervoor dat de activiteiten ook
relevant zijn voor de mensen.

Wat voor activiteiten zijn geschikt bij een project als in Bergschenhoek?

Een enquête houden in de wijk helpt om te ontdekken aan welke activiteiten behoefte is.
In Bergschenhoek bleek behoefte te zijn aan:
- Maatschappelijke activiteiten, op het gebied van opvoeding, gezondheid, geld enz.
- Gesprek en ontmoeting, zoals een inloop huis, gesprek rond maaltijd, enz.
- Ontspanning zoals, sport, spel, creatief, uitstapjes, enz.
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Lastige is dat je als kerk dan vraag hebt of je deze dingen als kerk moet organiseren, of dat
deze activiteiten ook door een seculiere organisatie georganiseerd kunnen worden.
Religieuze activiteiten zouden een plek kunnen krijgen, maar dan moet je goed nadenken
wat je doet.
De belangrijkste doelgroep is: kinderen en jongeren.
Daarnaast blijkt dat mensen vooral leuke dingen willen doen, ze willen dingen doen die voor
ontspanning zorgen.
Maar je kunt ook denken aan dienstverlenende activiteiten.
Als je later samenkomsten start is het de vraag of het dan nog lukt, of de mensen uit de wijk
er dan nog bij te betrekken zijn. Als je gelijk met samenkomsten begint betrek je mensen
vanaf het begin erbij.
Als je een dienst speciaal voor niet- of randkerkelijken hebt dan moet je wel op de doelgroep
afstemmen.

Gesprek met Martin van Dam, missionair werker Sprang
Inleiding
Martin van Dam is missionair werker in Sprang een dorp in Noord-Branbant. Sprang is de
laatste jaren sterk gegroeid en men is nu bezig met het opzetten van missionair werk. Martin
van Dam is hier nu 2,5 jaar mee aan de slag geweest.
In het interview heeft hij verteld met wat voor project men bezig is in Sprang en hoe men
het heeft opgezet. Daarnaast vertelt hij wat de valkuilen en kansen zijn en welke
aandachtspunten belangrijk zijn met het opzetten van een missionair project.
Interview

In wat voor wijk/buurt vindt het project plaats?

Vanuit Sprang wordt in het dorp missionair werk georganiseerd en in de nieuwbouwwijken.
Het zijn twee sporen die vrij los van elkaar staan.
De mensen uit de kerk die in de nieuwbouwwijk wonen zijn bij elkaar gevraagd in een
visiegroep. Vijf avonden hebben we met elkaar over het missionaire werk gepraat. We
hebben nagedacht over de wijk, wat voor mensen daar wonen en wat je daar als kerk kan
gaan doen. Het resultaat daarvan is dat we christenen in die wijk gaan mobiliseren om in
hun eigen wijk heel bewust als christen aanwezig te zijn. Daarvoor hebben we echter de
andere kerken ook nodig. In de nieuwbouwwijk staan nu ongeveer 600 huizen, hiervan zijn 4
adressen meelevend kerklid. In de kaartenbak echter staan ongeveer 60 tot 70 adressen, dit
zijn mensen die van oorsprong protestants zijn, maar nu niet meer in de kerk komen.
In het dorp en de omgeving staan een aantal verschillende kerken: 2 Hervormde gemeentes,
1 Gereformeerd kerk, 1 Hersteld Hervormde kerk, 1 Gereformeerde Gemeente, 1
Gereformeerde Gemeente in Ned. en ook nog wat evangelische mensen die soms
bijeenkomst hebben. In het dorp hebben we geen Rooms-katholieke kerk. Een dorp verder is
er geen protestantse kerk, dus Sprang is echt een protestants dorp. Dit komt doordat het
vroeger nog bij de provincie Holland hoorde.
In de nieuwbouwwijk zijn ongeveer 25 adressen met meelevende christenen, maar die
komen uit andere kerken. Met al die mensen willen we contact leggen en erbij betrekken. Dit
lukt voor een deel, maar het kan nog beter. We werken er aan dat de christenen van de wijk
elkaar ontmoeten en visie krijgen om missionair aanwezig te zijn in de wijk. Vanuit Sprang
nemen we daarin het voortouw. Nu is een projectgroep in het leven geroepen met mensen
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uit twee verschillende kerken. We hebben een paar activiteiten waarmee we christenen
elkaar laten ontmoeten. Er is een groep die bijvoorbeeld één keer per maand
ontmoetingsavonden belegt en dan in de loop van de tijd bijvoorbeeld een alphacursus
aanbiedt aan de mensen in de wijk.
En andere route is die van het kinderwerk. We hebben contacten met een openbare
basisschool in de wijk, we bieden daar godsdienstlessen aan. Daarnaast zit het in de
planning om een kinderclub te gaan beginnen. Het project in de wijk dat door de
projectgroep is gestart loopt nu 1,5 jaar.
Het project heet “Leven in landgoed driessen”. Het staat een beetje los van de gemeente.
Mensen weten wel dat het er is, als het een beetje gaat lopen werkt het ook weer mee aan
het missionaire bewustzijn in de gemeente.
In 2008 heeft de projectgroep verschillende dingen gedaan. We hebben een dag met
activiteiten voor volwassenen en kinderen georganiseerd, een musical over leven van Jezus,
één keer per maand hebben we een ontmoetingsavond. Van een aantal christenen in de wijk
hebben we nog niet echt iets gehoord. Momenteel zijn we bezig om elke christen in de wijk
vragen voor te leggen over het project. Daarmee peilen we wat we kunnen verwachten.
Voor veel mensen ligt eerste verantwoordelijkheidsgevoel in de eigen gemeente, men wil
zich daar voor inzetten en dit project gaat toch als eerste uit van Hervormde Gemeente in
Sprang, dus dat heeft dan minder prioriteit bij christenen uit andere kerken.

Hoe groot is de wijk?

In het totaal gaat het om 9.000 mensen, de kern van Sprang heeft 2500 inwoners.

Wat voor mensen wonen voornamelijk in de wijk?

We hebben hier veel mensen met een Rooms-katholieke achtergrond. Mensen zijn hier
makkelijk, men doet niet te moeilijk. De mensen houden wel van tradities, familieverbanden
zijn erg belangrijk. Als je kritisch kijkt kun je wel afvragen hoeveel mensen uit traditie naar
de kerk komen en niet zozeer omdat ze er bewust voor kiezen. Bij het missionaire werk is
een deel van de gemeente wel actief, maar ook een deel is niet echt betrokken. Een groot
deel van de gemeenteleden komt alleen in de kerk en doet niet mee aan andere acitiviteiten.
In de nieuwbouwwijk, wonen wel wat senioren. De meeste mensen komen uit de regio en
het zijn relatief veel gezinnen. Per adres zijn er 2,8 inwoners. In de nieuwbouwwijk wonen
ook veel jonge kinderen. Daarnaast zijn het veel tweeverdieners, dertigers, zij werken al een
aantal jaar hebben wat verdient, kopen een nieuwbouwhuis en gaan kinderen krijgen.
Overdag valt in de wijk niet veel te beleven, de mensen werken en de kinderen zitten op
school of opvang.

Van wie gaat het project uit?

De PKN in Sprang. Dit is een gemeente met 1600 leden, waarvan 6000 actief lid zijn. Deze
leden komen wekelijks of maandelijks in de kerk.

Waarom dit project, waarom op deze manier?

Achter het project liggen twee gedachtes. Ten eerste: De wijk ligt wel tegen Sprang-Capelle
aan, maar de bewoners hebben niet het idee dat ze echt in Sprang-Capelle wonen. Ze
hebben de postcode van Waalwijk, het hoort ook bij gemeente Waalwijk. Stedenbouwkundig
lijkt het meer een zelfstandige wijk. Het is dan de vraag of het sterk is om je daar te
profileren als kerk uit Sprang. De mensen in Sprang willen die nieuwbouwwijk helemaal niet.
De bewoners van de nieuwbouwwijk zijn import, daar houdt men niet van. Ik heb er een

104

hard hoofd in of de mensen uit Sprang geïnteresseerd zijn in de mensen die daar wonen.
Daarom willen we vooral vanuit de wijk zelf en met de mensen in de wijk werken.
Ten tweede: Hoe werkt evangelisatie werk het beste? Via persoonlijke contacten. Het ligt
voor de hand dat je dan met mensen uit die wijk aan de slag moet. De visie op evangelisatie
werk zit erachter. Moet je verwachten dat je de mensen naar de kerk kunt krijgen? Dat
hebben we losgelaten. We hopen wel dat ze uiteindelijk kerk vinden, maar als een
gemeenschap in de wijk ontstaat is dat de eerste plek waarbij men aan kan sluiten.
Men is er wel mee bezig ervoor te zorgen dat de mogelijkheid is te integreren in de
gemeente. In de nieuwe wijk werken we met een net iets andere visie, het eerste doel is dat
men Jezus christus leert kennen en dat gaat via contacten met christenen daar. Dan hoeft
kerk niet direct een plek in te nemen.
Het is allemaal een zoektocht, waarbij de grote vraag is of het gaat lukken. Tegenwoordig
zien we allemaal nieuwe visies op de kerk en gemeente.

Wat zijn kansen en bedreigingen in het project?

Kansen:
- Het is een leuke manier om de gemeente meer zendingsbewust te maken, het is
dicht bij huis en we doen zoveel mogelijk op missionair terrein.
Valkuilen:
- Een risico is dat het teveel los komt te staan van de gemeente, dat het project buiten
beeld raakt. De gemeenteleden snappen niet altijd wat er gebeurd.
- Dat je de mensen uit de gemeente er te weinig bij betrekt en niet genoeg informeert.
- De nieuwbouwbewoners hebben het druk, ze hebben kinderen, werken de hele week,
ze zijn bezig met de kinderen enz. Ze hebben niet veel tijd. Daarnaast is er minder
continuïteit, mensen wonen daar niet altijd lang, onder andere door scheidingen.
Uitdaging:
- We werken met christenen van verschillende kerken, dat geeft ook lastige dingen.
Een vraag die daarbij een rol speelt is of je daarover ook dingen op papier moet
zetten?
- We werken met vrijwilligers, de mensen die in projectgroep zitten moeten tijd hebben
om het werk in de wijk te doen.

Waar moet je opletten bij het opzetten van een project? Tips

Mensen die in de kerk zitten voorgeprogrammeerd om dingen in de eigen kerk te doen, niet
zo zeer gericht op nieuwe dingen.
-

-

Beseffen dat mensen druk zijn, dingen kosten veel tijd, geduld hebben. niet denken
dat je heel snel allerlei dingen kunt opzetten.
Missionaire blijven benadrukken, ook bij de mensen die mee gaan doen. Kan ook
gezellig clubje ons kent ons worden. Mensen uit de gemeente die daar gaan wonen
niet alleen op elkaar gericht. Telkens nadenkne over wat willen we in de wijk, hoe
zijn we missionair.
Kinderwerk, mee beginnen.
Mee proberen te denken in de wijk. Als kerk meepraten. Als kerk ook in gesprek gaan
met burgerlijke gemeente.
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-

Hoe kijken mensen die niet bij de kerk horen tegen de kerk aan. Wat wil je laten zien
aan de mensen buiten de kerk. Hoe wil je overkomen. Nadenken over hoe je
overkomt. Goed bekend staan.

Wat voor activiteiten zijn geschikt?
Kinderclub
Ontmoetingen
Netwerken.
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Bijlage N
Procesverslag
Inmiddels is het alweer anderhalf jaar geleden dat ik met het afstudeerproject ben
begonnen. In het begin liep alles vlot en ongeveer volgens planning aan het eind zijn echter
een aantal zaken wat langer gaan duren en uiteindelijk ben ik een behoorlijke tijd uitgelopen
met het project.
Ik wil eerst ingaan op het feit dat het laatste deel van het project lang geduurd heeft,
vervolgens zal het procesverslag van het eerste half jaar volgen.
Rond de zomervakantie van 2009 was het afstudeerproject in principe af, alleen het verslag
zelf moest nog afgerond worden. Dit verslag zou ik na de zomervakantie afmaken.
Uiteindelijk heb ik iets later dan gepland, in het najaar van 2009 het eerste conceptverslag
ingeleverd. Het verslag zelf schrijven is het onderdeel van het afstudeerproject geweest waar
ik de meeste moeite mee had. Omdat het een onderdeel is dat minder afgebakend is, werd
het voor mij één grote berg werk en ik zag er tegenop hieraan te beginnen. Hierdoor heb ik
er een poosje tegenaan lopen hikken. Ik wist op dat moment niet zo goed waar ik moest
beginnen. Ik heb toen nagedacht welke hoofdstukindeling ik wilde maken en ben hier toen
mee begonnen. Eerst heb ik de hoofdstukindeling gemaakt en bedacht wat ik ongeveer per
hoofdstuk wilde behandelen. Vervolgens ben ik hoofdstuk voor hoofdstuk aan het verslag
gaan werken. Hierdoor werd het grote geheel in stukjes geknipt en werd het voor mij wat
meer overzichtelijk. De eerste hoofdstukken zijn toen nog best snel gegaan. Alleen het
laatste deel van het verslag waarin de conclusies en het advies worden beschreven heeft me
wat meer tijd en energie gekost. Omdat hierbij alle lijntjes bij elkaar gepakt moesten worden
en ik tot een goede conclusie moeste komen en van daaruit ook adviezen. Door dit alles heb
ik uiteindelijk het verslag een aantal maanden later ingeleverd dan gepland.
Toen ik het verslag met feedback terug kreeg was er weer wat tijd overheen gegaan. Ik had
in principe gelijk aan de feedback kunnen werken en het tweede conceptverslag op kunnen
sturen. Doordat ik ondertussen echter een baan had was die veel tijd van mij vroeg was de
studie naar de achtergrond verschoven. Het verwerken van de feedback heb ik toen een
aantal keren uitgesteld. Na een aantal weken besefte ik wel dat het verstandiger was
geweest gelijk ermee aan de slag te gaan, maar dat had ik me dus eerder moeten
bedenken. Uiteindelijk heb ik het verslag in het begin van het nieuwe jaar weer ingeleverd.
Achteraf bleek echter iets verkeerd te zijn gegaan met de verzending hiervan. Zelf ben ik er
ook niet achteraan gegaan toen het een tijdje duurde voor ik een reactie kreeg, wat ik beter
wel had kunnen doen. Maar doordat ik niet veel meer met de studie bezig was is het ook
meer naar de achtergrond geschoven en heb ik er zelf niet echt aan gedacht. In het voorjaar
heb ik het verslag toen alsnog opgestuurd en hier heb ik later weer feedback opgekregen.
Intussen had ik ook aan mijn andere opdrachten kunnen werken, op dat moment was mijn
motivatie helaas niet zo groot en heb ik dat eigenlijk ook laten liggen. Wat dat betreft voor
mij dus een gemiste kans. Voor mij is het dan ook een leerpunt dat ik zaken niet op zijn
beloop laat, maar zelf in actie kom. In het werk zou het ook kunnen gebeuren dat ik een
reactie verwacht die even op zich laat wachten. Zeker in het werk met vrijwilligers kan dit
gebeuren. Of wanneer ik een reactie van een kerkenraad nodig heb op bijvoorbeeld een
document of de opzet van en nieuwe activiteit. Dan is het belangrijk dat ik hier ook zelf
actief achteraan ga wanneer dit te lang duurt. Nu heb ik met vrijwilligers inmiddels ervaring
door mijn werk als kinderwerker in Zoetermeer en als een reactie van vrijwilligers te lang
uitbleef maakte ik hier wel werk van. Maar in het voorbeeld met een kerkenraad is het ook
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zeker van belang dat ik niet te lang passief blijf afwachten. Hierin dus een leerpunt voor mij
en iets waar ik in de toekomst ook op moet letten.
Als ik hierop terug kijk had ik meer aandacht aan de studie moeten geven. Ik moet
bekennen dat op dat moment bij mij de motivatie minder was om ermee aan de slag te gaan
en ik hierdoor minder de discipline op kon brengen om echt aan het verslag te werken.
Achteraf gezien had ik ook bij de begeleider meer moeten aandringen op een snelle
feedback en zelf had ik ook sneller moeten reageren. In dat geval zou het geheel eerder
afgerond zijn geweest.
Ik ben zelf tot de ontdekking gekomen dat ik doordat ik al aan het werk was gegaan niet
veel meer met de studie bezig was en daardoor ook niet veel met het afstudeerproject bezig
ben geweest. Voor een deel komt dit door het ontbreken van de tijd. Maar het komt zeker
ook doordat ik hierin helaas wat gemakzuchtig ben geweest. Voor mij is het wel een goede
leerschool geweest. Als ik nog iets moet doen ervoor zorgen dat ik daar voldoende tijd voor
heb. En mezelf er toe aan zetten om met zoiets er echt mee aan de slag te gaan. Meestal als
ik feedback kreeg op het verslag zorgde ik er wel voor dat ik met ongeveer een maand deze
verwerkte. Maar toen het wat langer duurde voordat ik weer feedback kreeg had ik er zelf
achteraan moeten gaan. Dit heb ik echter helaas niet gedaan toentertijd, hierdoor heeft het
ook langer geduurd voor de laatste versie er was dan nodig was geweest.
Waarom precies het werk af en toe gewoon stil lag vind ik lastig te zeggen. Voor een deel is
het gebrek aan motivatie geweest. Het ging om de laatste loodjes en de laatste dingen van
het geheel en de laatste loodjes wegen nu eenmaal zwaar. Ik had er niet altijd zin in om er
mee aan de slag te gaan. En toen ik het een tijdje had laten liggen was de motivatie er niet
groter van geworden en zag ik er zelfs een beetje tegenop om er mee aan de slag te gaan.
Daarnaast ben ik op een gegeven moment fulltime gaan werken en is school toch op een
tweede plan komen te staan. Als ik erop terug kijk moet ik ook zeggen dat dit voor mij ook
niet echt gewerkt heeft en kan ik in het vervolg dus beter eerst het één afronden voordat ik
de volgende stap zet. Ik moet er in ieder geval rekening mee houden dat wanneer ik aan iets
heel anders begin het voor mij lastig is het oude af te maken. En daarom is het belangrijk
dat ik dan zal werken met een deadline en daarin ook afspraken maak met iemand. Op het
moment dat ik dit nu typ is er voor mij in principe ook een deadline gesteld en daar richt ik
me nu op en dan merk ik ook dat de motivatie om er voor te gaan en alles af te ronden wel
aanwezig is. Ik kan in principe dus wel iets afronden binnen een bepaalde tijd met een
deadline als deze bepalend is. En ik kan het beste eerst iets afmaken voordat ik aan iets
nieuws begin
Procesverslag vanaf het begin
Met het begin van jaar 4 was bekend dat ik op zoek moest naar en afstudeerproject. Ik had
echter nog geen idee wat ik zou gaan doen. Wel wist ik dat het iets in de richting van
missionair werk wilde doen, omdat dit de richting is waarin ik af ga studeren en mij dit ook
het meest aanspreekt. Zelf had ik niet echt een idee voor een project of onderwerp. Op de
website van de school waarop verschillende vragen voor afstudeerprojecten stonden was
ook niet echt iets wat mij direct aansprak. Tijdens de lessen waarbij we ons gingen
voorbereiden op het afstudeerproject heb ik hier wel een project van afgehaald om de
opdrachten te maken, maar dit was niet wat ik zelf in mijn hoofd had als afstudeerproject.
Totdat op een gemeente avond van de kerk waar ik lid van ben een bepaald onderwerp op
het missionaire vlak ter sprake kwam. Men wil in de Hervormde Gemeente van Woudenberg
zich meer richten op het missionaire werk en daarbij specifiek op de nieuwbouwwijken.
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Hiervoor is een tweede kerkelijk gebouw in deze wijken ter sprake geweest. Gemeenteleden
hebben hier echter afwijzend op gereageerd en men is zich hier toen verder op gaan
bezinnen. Uiteindelijk is de kerkenraad tot de conclusie gekomen dat een steunpunt een
mogelijkheid zou zijn, maar hoe en wanneer was niet bekend. Wel riepen ze gemeenteleden
op om mee te denken in het proces. Ik zag dit als de kans om hier eventueel mijn
afstudeerproject van te maken.
Hierop heb ik contact opgenomen met één van de predikanten. Met hem ben ik toen het
gesprek aangegaan en hebben we de mogelijkheden voor een afstudeerproject bekeken. We
kwamen tot de conclusie dat ik twee kanten op kon gaan. Aan de ene kant onderzoeken hoe
de gemeenteleden tegenover een eventueel steunpunt staan. Aan de andere kant hoe het
missionaire werk vanuit zo‟n steunpunt vorm zou kunnen krijgen. Na een tweede gesprek
met ook een aantal kerkenraadsleden zijn we tot de conclusie gekomen dat ik me met name
op het eerste zal richten, maar dat ik ook zou kijken naar de mogelijkheden voor missionair
werk.
Zodoende had ik eerst nog geen idee voor een afstudeerproject en even later namen de
plannen al vrij concrete vormen aan. Een begeleider vanuit de gemeente werd aangewezen
en in het gesprek met hem ben ik tot een concrete doelstelling gekomen.
De samenwerking met de predikanten en mijn begeleider heb ik hierin als erg prettig
ervaren. Ik kon zelf aangeven welke mogelijkheden ik zag voor het afstudeerproject en zij
gaven aan waar ze als kerkenraad behoefte aan hadden. Wel is de focus van de doelstelling
een aantal keer verschoven. In eerste instantie wilde men vooral de focus op de houding van
de gemeenteleden. Vervolgens wilde men toch liever dat ik me vooral zou richten op de
mogelijke manieren van missionair werk vanuit een steunpunt en hoe het aangepakt zou
moeten worden. Uiteindelijk is het een combinatie van beide geworden, waarbij ik wel
voornamelijk naar het draagvlak van de gemeente heb gekeken voor het steunpunt, maar
daarnaast ook naar de mogelijke aanpak.
Het was voor mij wel lastig dat de doelstelling eerst een aantal keren iets veranderde
waardoor het plan van aanpak ook niet direct vastlag, maar na een tijdje kon ik dan echt aan
de slag.
Het plan van aanpak maken heb ik niet als een probleem ervaren. Hierbij heb ik vooral
nagedacht over hoe ik mijn afstudeerproject aan zou pakken. Prettig hierbij was de feedback
van de projectcoach op het plan van aanpak. Voordat het echter definitief was had ik al een
aantal zaken aan het onderzoek gedaan en was ik al met het project bezig. Maar dit is verder
geen punt geweest.
Met het plan van aanpak heb ik nagedacht wat ik precies wilde onderzoeken en hoe ik dit
aan zou gaan pakken. Hierbij kwamen verschillende onderdelen naar voren namelijk:
literatuuronderzoek, interviews, een enquête en uiteindelijke deze zaken samen nemen voor
een conclusie en advies. In eerste instantie heb ik me vooral gericht op de interviews en de
literatuur.
De geschikte literatuur vinden was echter niet altijd even gemakkelijk. Het eerste punt dat ik
tegenkwam is dat er weinig geschreven is over missionair werk in de context van een dorp.
Daarnaast ben ik in tijdschriften en vakliteratuur ook praktisch geen artikelen tegengekomen
waar ik iets mee kon. Wel heb ik een aantal boeken gelezen die het missionaire werk door
de kerkelijke gemeente beschrijven. Een deel hiervan is vooral gericht op hoe men de
gemeente aantrekkelijk kan maken voor de mensen van buiten of is de literatuur vooral
theoretisch. Hieruit heb ik wel nuttige informatie kunnen halen die ik kon gebruiken voor het
project. Echter literatuur waarin concrete voorbeelden worden genoemd en handvatten
worden gegeven voor een kerkelijke gemeente in een dorp die missionair wil zijn is niet veel
aanwezig.
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Naast de literatuurstudie die vooral belangrijk was voor het deel waarbij ik me richt op de
mogelijke aanpak van de plannen heb ik me gericht op het interviewen van een aantal
mensen. Hierbij valt te denken aan mensen die betrokken waren bij het proces waarin de
plannen voor een steunpunt zijn ontstaan, waardoor ik meer inzicht op dit proces zou
krijgen. Daarnaast ben ik het gesprek aan gegaan met een aantal missionaire werkers in een
context die overeenkomsten heeft met de situatie van Woudenberg.
Het probleem waar ik tegenaan liep bij de interviews was dat het niet altijd even makkelijk
was een afspraak te maken. In eerste instantie was ik van plan alle interviews te hebben
gedaan voordat ik met het opstellen van de enquête begon, maar uiteindelijk is dit niet
helemaal gelukt. De meeste interviews had ik wel al gehad, zodat ik een aantal zaken die
hierin naar voren kwamen in de enquête kon verwerken.
Een belangrijk leerpunt hierin voor mij is dat het in een planning ook belangrijk is er
rekening mee te houden wanneer je met mensen afspraken moet maken dit ruim op tijd
moet gebeuren en soms pas later kan dan gedacht.
Het afnemen van de interviews zelf vond ik erg fijn en heb ik met veel plezier gedaan. Ten
eerste is het interessant om het verhaal van verschillende mensen te horen, bijvoorbeeld als
het gaat om hun visie op het missionaire werk in Woudenberg. Maar ook het verhaal van
missionaire werkers in andere dorpen was erg interessant. Daarnaast heb ik hierin ook
gemerkt dat ik het vooral prettig vind in mijn werk in contact te zijn met mensen.
Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek was echter de enquête die ik heb gehouden
onder een deel van de gemeenteleden waarmee ik wilde kijken hoe het missionaire
bewustzijn is van de gemeente en hoe men tegenover de plannen van de gemeente staat.
Bij het opstellen van de enquête bleek dit niet altijd even eenvoudig te zijn. Ik heb de
enquête een aantal keren moeten verbeteren. Ten eerste moeten de vragen zo objectief
mogelijk zijn. Ten tweede moet de opbouw logisch zijn. En verder moeten de vragen wel de
lading dekken van wat ik te weten wilde komen, maar moest de enquête ook niet te lang
worden.
Daarnaast bleek dat er goed nagedacht moest worden over hoe ik de mensen zou bereiken
die ik zou enquêteren. De doelgroep moest gekozen worden en ik moest bedenken hoe ik
een zo groot mogelijke respons zou krijgen.
Dit is een proces geweest dat wel enige tijd in beslag heeft genomen. Hierbij heb ik veel
gehad aan de begeleiding die ik hierbij had van mijn afstudeercoach die feedback heeft
gegeven op de enquête, maar ook van de begeleider vanuit de gemeente.
Dat een planning cruciaal is, is hierbij maar weer gebleken. Het proces rond de enquête
heeft meer tijd in beslag genomen dan ik in eerste instantie verwacht had waardoor het iets
later werd dat de enquête de deur uitging dan gepland. Gelukkig heb ik een deel van de tijd
ingehaald, door de mensen niet te lang de tijd te geven de enquête in te vullen en door de
gegevens snel te verwerken.
Het lastigste gedeelte van het afstudeerproject was het schrijven van het verslag zelf. De
enquête maken en de gegevens hiervan verwerken was daarin een stuk overzichtelijker en
vond ik makkelijker te doen. De interviews afnemen vond ik leuk werk en was dus iets dat ik
met plezier deed. Het literatuur deel was over het algemeen ook interessant.
Maar het schrijven van het verslag zelf is iets dat mij minder aanspreekt en wat ik ook
lastiger vond om te doen. Het is iets wat mij energie kost en waar ik mezelf echt toe moest
zetten. Bij dit deel heb ik dan ook de meeste vertraging opgelopen. Ik moest mezelf hier
soms echt toe zetten om aan de slag te gaan, wat niet altijd even goed liep.
Wanneer iets concreet is en afgebakend vind ik het goed te overzien, maar bij het schrijven
van het verslag wist ik wel wat mijn doelstelling is en waar ik naartoe zou gaan. Maar wat
het eindresultaat precies zou worden is niet bekend als je ermee bezig maakt, wat het als
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het ware tot iets maakt dat niet afgebakend is en wat voor mij zorgde dat ik het wat
onoverzichtelijk vond. Door een duidelijke hoofdstukindeling te maken en deze hoofdstukken
stuk voor stuk te schrijven kon ik het voor mezelf wel overzichtelijker maken. Hierdoor werd
het voor mij ook makkelijker om ermee aan de slag te gaan.
Uiteindelijk heb ik op dit punt wel tijd verloren en is het verslag later de deur uitgegaan dan
gepland.
Hierna is het min of meer wat gaan versloffen. Het duurde een poosje voordat ik feedback
kreeg. Tegen die tijd was ik ondertussen gaan werken waardoor ik minder tijd voor de studie
had, maar er ook minder mee bezig was. Ik heb daarop ook later de feedback verwerkt en
een tweede versie opgestuurd.
Ik heb hiervan geleerd dat het belangrijk is een stok achter de deur te hebben waardoor ik
mezelf moet verplichten ergens mee aan de slag te gaan. En dat het beter is iets eerst
helemaal af te ronden alvorens een volgende stap te zetten. Omdat dan het werk dat nog
niet helemaal af is minder interessant wordt en op een tweede plan komt te staan. Maar
hierdoor heeft het afstuderen wel vertraging opgelopen.
Zelf had ik ook meer er op moeten
Tijdens het afstuderen zijn een aantal dingen naar voren gekomen waar ik wat van geleerd
heb. Niet alleen inhoudelijk, wat zeker ook het geval is, maar ook over het proces.
Als eerste is mij weer eens gebleken hoe belangrijk een goede planning is, maar ook om
daarbij rekening te houden met tegenslagen. Zo heb ik ervaren dat wanneer ik voor
bepaalde dingen afhankelijk was van anderen, bijvoorbeeld bij een interview het belangrijk is
ruim op tijd een afspraak te maken en er rekening mee te houden dat iets uit kan lopen. Dit
was ook het geval bij het opstellen van de enquête.
Ik heb ook gezien wat mijn sterke en zwakke kanten zijn. Zo vind ik het prettig werk te doen
waarbij ik contact heb met mensen, waarin ik het gesprek aan kan gaan. Zo vond ik de
interviews afnemen prettig werk om te doen. Waar ik moeite mee had was het schrijven van
het verslag zelf, wat ik al eerder genoemd heb. In dit geval zie ik er tegenop hier mee aan
de slag te gaan en ga ik het uitstellen. Zelfdiscipline is dan een belangrijk element om toch
aan de slag te gaan. Voor mij was het niet altijd even makkelijk deze ook op te brengen.
Voor mij een leerpunt om bijvoorbeeld een deadline te stellen en afspraken te maken waar ik
me wel aan moet houden.
Als laatste heb ik geleerd dat het belangrijk is wanneer ik ergens niet in eerste instantie mee
bezig ben. In dit geval lag mijn focus op mijn werk en niet meer op het afstuderen. Het
belangrijk is hier dan wel echt tijd voor in te ruimen. Het heeft mij laten zien dat het beter is
eerst iets af te ronden alvorens een volgende stap te nemen.
Inhoudelijk ben ik door het afstudeerproject meer te weten gekomen over de mogelijkheden
en methoden van missionair werk door de kerk. Ik heb meer inzicht gekregen in het werk en
welke valkuilen en mogelijkheden er zijn. Door het project is ook mijn visie op het
missionaire werk aangescherpt. Vooral als het gaat om het evangelisatie werk vanuit de kerk
in een plaats en dan vooral een dorp.
Het afstuderen is hierin voor mij ook iets geweest dat mij gevormd heeft, doordat ik na
moest denken over hoe ik sta tegenover missionair werk vanuit de kerk. Met name de
gesprekken met de missionaire werkers en het lezen van de literatuur zijn hierin van belang
geweest. Daarnaast heeft het houden van de enquête en de uitslag daarvan mij meer inzicht
gegeven in de houding van gemeenteleden ten opzichte van missionair werk.
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Als ik terug kijk op het proces ben ik over het algemeen tevreden. Alleen het laatste deel en
het afronden heeft sterke vertraging opgelopen en daar ben ik niet trots op. Wel is het voor
mij en goed leerpunt geweest en een ervaring waar ik in de toekomst mijn voordeel mee kan
doen.
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Bijlage O.
Samenvatting
Dit verslag bevat de resultaten van mijn afstudeeronderzoek, waarin ik onderzoek doe naar
het missionaire bewustzijn van de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente in
Woudenberg en hun houding ten opzichte van de plannen met betrekking tot missionair
werk vanuit deze gemeente.
In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding tot het onderzoek beschreven.
Een korte geschiedenis van Woudenberg en de huidige situatie wordt in hoofdstuk twee
gegeven. Rond 1200 was Woudenberg een kleine nederzetting en nu een plaats van ruim
11.000 inwoners. De laatste jaren is deze plaats sterk gegroeid en is men begonnen met
twee nieuwbouwwijken “Het Zeeland” en “Het Groene Woud”. Deze wijken liggen echter wat
verder van het centrum en ook van de kerk verwijderd.
Het derde hoofdstuk vertelt over de kerkelijke geschiedenis van de Woudenberg en de
geschiedenis van de Hervormde Gemeente. De Hervormde Gemeente kent haar oorsprong in
de 14e eeuw. In de loop der tijd is de kerk van Rooms-katholiek veranderd in een
protestantse kerk. Momenteel kent de gemeente 3000 leden waarvan echter maar ongeveer
600 mensen wekelijks de kerk bezoeken. Naast de Hervormde Gemeente kent Woudenberg
een aantal andere kerken van verschillende denominaties. In dit hoofdstuk wordt verder
ingegaan op hoe deze verschillende kerken zich tot elkaar verhouden. En de invloed van de
geschiedenis en traditie van de kerk op de huidige situatie wordt weergegeven.
In hoofdstuk vier wordt verslag gedaan van de afgenomen interviews. Verschillende
gesprekken zijn gehouden met mensen uit de kerk waaronder een aantal kerkenraadsleden
en leden van de evangelisatiecommissie. Dit geeft meer inzicht in de huidige stand van
zaken in de gemeente als het om missionair werk gaat. Hiernaast worden een aantal
interviews met mensen van buiten de gemeente beschreven waaronder een aantal
evangelisten. Hierin wordt meer ingegaan op de aanpak van evangelisatiewerk en hoe men
dit het beste aan kan pakken. Hierin wordt aangegeven dat visie en communicatie essentieel
zijn en de basis vormen van missionair werk. Ook wordt hierin onder andere gewezen op het
belang van zicht hebben op de wijk en aansluiting zoeken bij de behoeften van de mensen
die daar wonen.
In het vijfde hoofdstuk wordt de uitslag va de enquête die onder de gemeenteleden is
gehouden besproken. Uit deze enquête zijn verschillende zaken naar voren gekomen die van
belang zijn voor de gemeente. Zo blijkt dat veel mensen missionair belangrijk vinden en ze
het goed vinden als de kerk open staat voor mensen van buiten. Maar aan de andere kant
vindt men het moeilijker zelf ook missionair actief te zijn.
In hoofdstuk zes ga ik in op de literatuur over dit onderwerp. Hieruit komen verschillende
punten naar voren die van toepassing blijken te zijn op de situatie van de Hervormde
Gemeente in Woudenberg. Zo worden een aantal zaken genoemd waar men met missionair
werk rekening moet houden zoals het kiezen van een doelgroep. Daarnaast worden de vooren nadelen van behoeftegerichte evangelisatie belicht en zien we dat evangelisatie een
proces is.
In het laatste hoofdstuk worden de lijntjes uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar
genomen en worden een uiteindelijke conclusie en advies gegeven. Zo zien we hier dat een
visie de basis is van het missionaire werk in een gemeente. Ook kunnen we onder andere
lezen hoe het missionaire bewustzijn van de gemeenteleden is en het draagvlak voor de
eventuele plannen op het gebied van evangelisatie binnen de gemeente. Aan de hand van
deze en nog meer conclusies geef ik een aantal adviezen. Hiervan kan ik al zeggen dat blijkt
dat de gemeenteleden zich wel bewust zijn van het belang van missionair werk, maar het
vaak moeilijk vinden zelf actief te zijn hierin. Het is dan ook nodig dat vanuit de kerkelijke
gemeente de gemeenteleden toegerust worden, zodat zij handvatten krijgen hoe ze
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missionair kunnen zijn in bijvoorbeeld het dagelijkse leven. Dit en nog een aantal andere
adviezen komen in het laatste hoofdstuk aan de orde.
Om een goed beeld te krijgen van het hele verhaal, de conclusies en adviezen en hoe ik
hiertoe gekomen ben raad ik u aan het hele verslag te lezen.
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