
Op basis van het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil zijn uitkomsten die eruit sprongen omgebouwd naar stellingen. Hieronder een overzicht van hoe 

belangrijk we die stellingen voor ´De Hoeksteen in de komende jaren´ vinden. 

 Heel 
belangrijk 

Belang
rijk  

Niet 
belangrijk 

Stelling 1 Wij kunnen kort en bondig in onze visie omschrijven wat wij denken dat God de komende jaren van ons vraagt. 11 15 7 

Stelling 2 Wij kunnen de ervaring van “groeien als mens en gelovige” nog meer met elkaar delen. 4 20 7 

Stelling 3 Het is goed om te onderzoeken wat we sneller, minder, of beter niet meer kunnen doen om de aanwezige talenten 
zo goed mogelijk in te zetten voor de dingen die we echt belangrijk vinden. 

15 13 3 

Stelling 4 We kunnen in de komende jaren een aantal afgebakende initiatieven een kans geven.  6 19 7 

Stelling 5 We kunnen de contacten gemeenteleden die betrokken zijn bij andere organisaties gebruiken om (meer) 
samenwerking met andere organisaties aan te gaan. 

6 13 13 

Stelling 6 We moeten nu al nadenken over hoe we zo goed mogelijk gemeente kunnen zijn, ook als er nog geen zekerheid is 
over onze vierplaats. 

25 5 3 

Stelling 7 We zijn in staat om Bijbelverhalen beter te begrijpen en we kunnen ons hierdoor ook laten veranderen. De 
predikant kan ons daarbij in haar preken helpen. 

6 23 4 

Stelling 8 We oefenen ons erin om onze betrokkenheid ook in gesprekken tot uitdrukking te brengen. 5 17 11 

Stelling 9 Er zouden meer gemeenteleden kunnen bijdragen om anderen het gevoel te geven dat ze erbij horen. Dat kan door 
belangstelling te tonen voor nieuwe mensen, maar ook voor mensen die al langer meedoen. 

5 26 2 

Stelling 10 Als we weten wanneer deze “hulp van de preek” vooral voorkomt, kunnen zowel predikant als gemeenteleden 
daar rekening mee houden. 

4 16 12 

Stelling 11 Het is goed om met kinderen en jeugd zelf in gesprek te gaan en hen te vragen wat hun ideeën zijn bij geloven en 
kerkzijn.  

12 18 3 

Stelling 12 We  moeten bij de zoektocht naar de vervulling van vacatures de gaven en talenten van mensen leidend laten zijn.  0 24 9 

Stelling 13 We hebben het als gemeente in ons om de komende jaren meer werk te maken van “kerk in de buurt. 4 16 13 

 

In het overzicht zijn in de groep HEEL BELANGRIJK alle uitkomsten die meer dan 10 keer gekozen werden geel gemaakt. En in de groep BELANGRIJK alles wat 

18 keer of vaker werd gekozen. 



 


