
Waarheen ? …… en  hoe ?
Wat is uw mening over uw geloofsgemeenschap nu en in de toekomst.  

1. Tot welke parochiekern  behoort u

2. Wat is uw leeftijd?                                jaar

3. Wat zijn de twee belangrijkste redenen waarom uw kerkgebouw onmisbaar is.

4. Welke twee activiteiten kunt u zich naast de liturgische, in uw kerkgebouw voorstellen?

5. Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw kerkgebouw?

6. Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw parochiekern?

7. Wat doet u als in uw kerkgebouw geen diensten meer gehouden kunnen worden?

a.     we gaan niet meer naar de vieringen. 0
b.     we gaan naar een viering in het dichtst bijgelegen kerkgebouw 0
c.   anders 

8. Bent u van plan zelf vervoer te regelen als u in een andere plaats ter kerke zou willen gaan?

a.     ja 0
b.     neen 0
c.     we gaan alleen naar een andere plaats ter kerke als vervoer wordt aangeboden 0

9. Heeft u directe contacten met vrijwilligers van uw geloofsgemeenschap en de pastores?

a.     zeer regelmatig. 0
b.     af en toe 0
c.     nooit of bijna nooit. 0

10. Bent u vrijwilliger in uw parochiekern?

d.     ja 0
e.     neen. 0

11. Wanneer zou u vrijwilliger van uw geloofsgemeenschap willen worden?

a.     als me dat persoonlijk gevraagd wordt. 0
b. als er een vacature kenbaar gemaakt wordt. 0
b. nooit. 0

12. In geval u a of b gekozen heeft, zou u dan in het onderhoud actief willen zijn?

a. ja 0
b. neen 0

13. Blijft u vrijwilliger als uw kerkgebouw noodzakelijkerwijs gesloten moet worden? 0
a.  ja 0
b.     neen. 0
c.     ik weet het niet. Ik ben nu geen vrijwilliger.

14. Wordt u bestuurslid van uw parochiekern als u daarvoor gevraagd wordt?

a. ja 0
b. nee 0
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15. Waarom zou u geen bestuurslid willen worden? 

a.     geen tijd. 0
b.     geen interesse 0
c.   anders

16. Hoeveel maal per jaar woont u een kerkdienst bij? …….maal

17. Hoeveel bent u bereid per jaar bij te dragen om uw kerkgebouw in stand te houden en                             

 liturgische diensten te handhaven?

a.     we dragen niet bij 0
b.     we handhaven onze huidige bijdragen. 0
c.     we willen maximaal 1,5 x de huidige bijdragen doneren. 0
d.     we willen maximaal    2 x de huidige bijdragen doneren. 0

18. Welk percentage van de inkomsten denkt u dat uw parochiekern kwijt is aan het 

onderhoud en gebruik van uw kerkgebouw?

a.     minder dan 25% 0
b.     tussen de 25-50% 0
c.     meer dan 50% 0
d.     geen idee 0

19. Welke percentage denkt u dat uw parochiekern  jaarlijks bijdraagt aan de 

algemene kosten van de parochie?  

Dat zijn o.a de personele kosten, de administratie, de afdracht aan het bisdom en de huur. 

a.     minder dan 25% 0
b.     tussen de 25-50% 0
c.     meer dan 50% 0
d.     geen idee 0

20. We moeten net doen alsof er in onze parochiekern niets aan de hand is. 

 We moeten als het ware de kop in het zand steken en beslist niet praten over het    

 mogelijk sluiten van kerken.

a. eens 0
b. oneens 0

21.  We wachten gewoon tot het geld helemaal op is en laten dan ons kerkgebouw 

onder onze eigen ogen verpieteren. 

a. mee eens 0
b. mee oneens 0

22. Veel van de kerken in onze parochie zijn monumenten.

Denkt u dat de overheid uw monument onderhoudt?

a. ja. 0
b. nee. 0

23. Het voortbestaan van een parochiekerk is alleen mogelijk als er voldoende  

activiteiten onder de parochianen plaatsvinden en als de parochianen 

hun kerkgebouw zelfstandig kunnen onderhouden. 

a. eens 0
b. oneens. 0

24. Wat zijn voor u alternatieve locaties voor het houden van diensten binnen uw 

 parochiegemeenschap?

a.     gemeenschapshuis/ dienstencentrum 0
b.     de aula van bijv. een schoolgebouw. 0
c.     kapel(letje) 0
d.  anders

25. Voelt u zich betrokken bij de activiteiten van uw geloofsgemeenschap?

a. Ja 0
b. neen 0

Het parochiebestuur dankt u voor uw medewerking.

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. 

U wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen en in een enveloppe in de brievenbus bij uw pastorie/vergaderzaal  of na een 

kerdienst in de kerk af te geven. 

Deze vragenlijst kunt u ook vinden op de site van onze parochie. www.rk-kerk-ozvl.nl


