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INVENTARISATIE VAN DE ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN VAN DE ENQUETE 
Er is geprobeerd de antwoorden op de toelichting wat inhoud betreft samen te voegen met als doel meer duidelijkheid te 
krijgen in de intenties van de antwoorden.  
De ja en nee antwoorden staan in de uitwerking met de grafieken en deze worden hierin niet meegenomen.  
Regelmatig bevatte een toelichting  die meerdere waarden aangaf en deze zijn dan ook in beide categorieën meegenomen.  
 
1. Volgt u de on line vieringen van Vredenoord? 
Toelichting 
Bekende gezichten en betrokkenheid / verbonden zijn/ samen gemeente zijn    57x 
Inspiratie en verdieping/ uit behoefte        25x 
Gewoonte en het gevoel van de zondag ervaren       21x 
Anderszins: 

- Het lukt niet altijd contact te krijgen       5x 
- Nieuwsgierigheid          3x 
- Om het gemis op te vangen        6x 
- Snel afgeleid          2x 

 
2. Volgt u on line vieringen van gezamenlijke PKA wijkgemeente ? 
Bekende gezichten en betrokkenheid / verbonden zijn/ samen gemeente zijn    34x 
Inspiratie en verdieping/ uit behoefte        12x 
Gewoonte en het gevoel van de zondag ervaren       6x 
Anderszins: 

- Eerst eigen wijkkerk         7x 
- Het is goed als verschillende wijkgemeenten aantal keer per jaar samenwerken  8x 
- Te veel mensen in beeld         2x 
- Steeds minder gaan volgen, filmpjes ed staan ver van mij af 
- Als er geen keusis, is dit alternatief 
- Gezamenlijke vieringen even waardevol als  Vredenoord diensten    3x 
- Kijk ook wel naar de Verwondering/ Jacobine op zondag ea 

 
3. Wanneer u online viering volgt kijkt u dan de hele viering? 
Toelichtingen bij  
Ja: 

- Het gaat om het geheel van de viering       18x 
- Goede gewoonte 
- We doen actief mee 
- Soms afdwalen van de gedachten 
- Soms iets met kinderen tussendoor 

Niet altijd: 
- Veel en te lang orgelspel/ doorspoelen       11x 
- Soms afgeleid/ filmpjes spreken mij niet aan/ sfeer geproefd     5x 
- Zo’n slecht beeld dat ik niet langer kan kijken/ te veel hapering    2x 

 
Nee: sommige stukken skippen 

 
4. Gaat over samen kijken, volledig terug te vinden in de grafieken. 
 
5. De on line vieringen lijken in veel opzichten op de diensten die we gewend waren te bezoeken. In hoeverre sluit dit aan bij 
uw behoefte? 
In hoge mate: 

- Vooral de diensten die de normale zondagse liturgie volgen     11x 
- Er gaat iets vertrouwds, troostend van uit, herkenning      2x 
- Sterke verbondenheid met Assenaren die ook luisteren 
- Na pinksteren weinig aandacht voor de kinderen. Dit staat onder in hoge mate, maar 

Zou meer passen bij nauwelijks 
In redelijke mate: 

- Ik mis gemeenschap en zingen        12x 
- Er wordt te weinig rekening gehouden dat uitzending iets anders is dan  

Gewone viering,  bv tijdsduur, te veel coupletten bij een lied     7x 
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- Er is weinig alternatief , filmpjes en experimenteren moet ook kunnen    6x 
- Voorkeur voor Vredenoord        3x 

Nauwelijks: 
- Geen behoefte aan filmpjes / administratieve mededelingen 
- Ik voel me niet betrokken, ervaar geen beleving 

 
6. De uitgezonden vieringen zijn vaak opgenomen in de Bron, soms O’kerk of A’kerk.  
Stelling: Het gebouw is van belang bij een online viering. 
Helemaal mee eens: 

- Kwaliteit van de techniek is primair, in de Bron zijn de spullen. Akoestiek en orgel   10x 
samen met kwaliteit zijn essentieel 

- Eigen wijkkerk heeft voorkeur        15x 
Mee eens: 

- Beeld regie speelt een rol. Jozefkerk is voorbeeld. Als het geluid goed is,  
Is het voldoende          2x 

Neutraal: 
- Het gaat niet om het gebouw, het gaat om de inhoud     25x 
- A’kerk en O’kerk zijn vertrouwd, de Bron is ook goed     15x 
- Eigen predikant is belangrijker dan het gebouw      4x 
- Net zo lief geen beeld, goed luisteren       1x 

Oneens: 
- Beeld en regie verbeteren         6x 
- Zoek passende omgeving bij de liturgie       2x 

 
7.Wat bevalt u het meest aan de vieringen via you tube /kerkomroep  
-  Doorgang van de viering/ kerkdienst/ overdenkingen/liturgie     34x 
- Je kunt op elk moment inloggen/ comfortabel uit huis     18x 
- Verzorgde omgeving / gevoel van verbondenheid/bekende gezichten 
 Vredenoord gevoel vasthouden        17x 

- Live muziek, organist en zangers moeten van goede kwaliteit zijn    11x 
- Kerkomroep goed te verstaan        8x 
- You tube voorkeur, alleen predikant in beeld       8x 
- Fijn om de liturgie vooraf te krijgen       2x 
- Geven van collecte via de app        1x 
- Aandacht voor de kinderen        1x 

 
8. Wat mist u in de online vieringen via kerkomroep of you tube? 
- Gemeenschap, samen bidden, beleving       35x 
-  Samenzang / meer zangers        15x 
- Aandacht voor de kinderen         4x 
- goede beeldregie/ goede geluidskwaliteit       3x 
- eigen kerkgebouw         3x 
- andere muziekvormen/ solozang/geen orgel/wisseling van zangers, alleen  
 groepje selecte zangers         4x 
 
9. Wat zou u het liefst willen veranderen aan de online vieringen? 
-  Investeren in goede apparatuur eigen kerkgebouw      9x 
- Wisselende zangers, meer zangers. Iedereen mag zingen     8x 
- Duidelijkere weergave van de liederen       7x 
- Durven experimenteren/ kortere dienst/ solozanger      5x 
- Goede voorbereiding wat je in beeld brengt      3x 
- Bij de aankondiging “later”weglaten, voor iedereen die luistert is het “nu”   1x 
-  Brandende paaskaars bij aanvang van de dienst      1x 
- Minder administratieve mededelingen       1x 
- Meer beeld van zangers/organist, anders saai      2x 
 
10. Bent u van plan te komen wanneer we in juli starten met 1 ½ meter kerkdiensten op zondagmorgen? 
Deze antwoorden zijn gegeven bij nee en ik weet niet        

- De verruiming gaat mij te snel/ grote groepen te riskant/  
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zolang er geen vaccin is/ wil niet reserveren /afhankelijk van vervoer   39x 
Ik twijfel: 

- ik twijfel, zonder toelichting       11x 
- Het niet zingen ( blijven er wel zangers?)      14X 
- Met 1 ½ meter is er geen ontmoeting      5x 
- Ik zal 1x komen om het te ervaren en daarna zie ik het wel weer   2x 

 
11. De zondagse vieringen kunnen straks door een beperkt aantal mensen bezocht worden. 
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden een viering te bezoeken overwegen  
we ook vrijdagavond of zaterdagmiddag een 1 ½ meter viering te houden.  

- De antwoorden nee en weet niet niet specifiek geturfd. 
 Veel nee antwoorden zijn herleidbaar uit vraag 10 

Andere antwoorden: 
- Kerkdienst hoort bij de zondag ( merendeel) 
- Vrijdagavond misschien, zaterdag houden we voor andere zaken  

 
12. Vervoer 
Vervoer is nauwelijks een issue. Niet uitgewerkt. 
 
13.Wanneer we weer samen in de kerkgebouwen gaan vieren, overwegen we om niet meer in de A’kerk en de O’kerk tegelijk 
vieringen te organiseren. 
Dat spreekt mij buitengewoon aan: 

- Past in de toekomstvisie van één wijkgemeente     16x 
- Pak alles bij elkaar, sluit 2,3 of 4 kerken      4x 
- Nu al keus maken voor één gebouw, niet wachten tot december. Laat  

AK maar beslissen. Pijn doet het tocht      1x 
Dat spreekt mij enigszins/niet erg aan: 

- Omdat er bij 1 ½ meter weinig mensen kunnen deelnemen is beide kerken 
Logischer         5x 

- Dat is logisch, financieel aspect       5x 
- Wij zijn gewend aan A’kerk/O’kerk en vise versa      3x 

Neutraal: 
- Belasting van mensen is doorslaggevend      3x 
- We zouden A’kerk zeker gaan missen/ voorkeur voor eigen gebouw   3x 
- Kosten en tijdbesparing, goed idee       3x 
- Afwisselend A’kerk en O’kerk       2x 
- Het gaat om de viering        1x 

Dat spreekt mij helemaal niet aan: 
- Er mogen weinig mensen in het gebouw en dan toch niet in beide gebouwen  5x 
- Ik ga geen 5 km fietsen        2x 
- We hebben beide nodig        1x 
- Menselijke maat belangrijker dan instituut      1x 

 
14. We onderzoeken de mogelijkheden om door de week andere bijeenkomsten voor kleine groepen mensen te organiseren 
die bijdragen aan gemeenschapsvorming en beleven van spiritualiteit in de kerkgebouwen en op andere plaatsen 
Dat spreekt mij buitengewoon aan: 

- Mooi idee/ruimte voor iedereen/ moet je je wel thuis voelen in de groep  3x 
- De toekomst van kerk en geloof ligt in andere vormen dan alleen zondag  3x 
- Kortere verstilde momenten zoals Vesper      3x 
- In kleine groep minder kans op besmetting      1x 

Dat spreekt mij enigszins aan: 
- Elkaar ontmoeten/ 1x per maand thema      8x 
- Zie Vesper viering in de Bron live       1x 
- Kan me er weinig bij voorstellen       1x 
- Niet in de avonduren        1x 
- Doe ik al in het tuin team        1x 

Neutraal: 
- Kom er niet aan toe er gebruik van te maken     1x 

Spreekt me niet aan: 
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- Er is al zoveel         2x 
- Lijkt me niet een kwestie van minderheid-meerderheid    1x 

 
15. Vindt u dat de vorm van de viering moet veranderen tijdens 1 ½ meter periode? 
Ja: 

- Vanwege niet zingen aanpassingen       9x 
- Schrift en Tafel in één gebouw met in achtneming RIVM richtlijnen   2x 
- Experimenteren         1x 
- Ochtendgebed format aanhouden       1x 
- Onderscheid maken in viering met fysieke aanwezigheid en gericht op 

Kerkomroep         1x 
- 2 diensten in één gebouw na elkaar      1x 

Geen mening: 
- Haalbaarheid staat bovenaan       1x 

Nee: 
- Zal wel moeten zolang we niet zingen      10x 
- Vertrouwde vormen in onzekere tijden      5x 

 
16. ervaart u een drempel om straks weer naar de kerk te gaan? 
Ja: 

- Grote groep, kans op besmetting       25x 
- Ik was voor corona al aarzelend, afhaken is nu makkelijk    2x 
- Voorkeur kleinere groepen       1x 
- Door verandering in persoonlijk leven      1x 

Weet ik niet: 
- Bang voor besmetting        5x 
- Wat kan ik verwachten        4x 
- Zingen mis ik te veel        1x 
- Van te voren reserveren met kinderen      1x 

Nee: 
- Als ik moet reserveren kom ik niet       2x 
- Als er tenminste niet gezongen wordt      1x 
- Het wordt te veel vormingscentrum      1x 
- Snel weer volwaardig gemeente zijn      1x 

 
17. Wilt u nog iets kwijt 
Ik vind dat we deze tijd niet moeten aangrijpen om andere lopende processen ineens niet meer zorgvuldig uit te voeren. 
Verder ben ik blij  met idereen die zich inzet voor onze herkenbare en goed verzorgde online-kerkdiensten. De goede zang is 
een prestatie en geeft aan dat we veel kwaliteit in huis hebben. 
 
Ik heb mij erg geërgerd aan het feit dat er onenigheid was hoe de vieringen moesten worden ingevuld en in welk gebouw!  Je 
kunt nu laten zien,juist in deze coronatijd dat je één kerk bent en dat de verschillen weg vallen! 
 
Hoewel ik het bij de vragen ook al heb geschreven, het zou fijn zijn als er ook youtube-vieringen uit onze eigen beide kerken 
zouden zijn. Ik vind persoonlijk het beeld wat toevoegen bij het thuis kijken. Ik kan me dan beter focussen. Misschien moeten 
we, nu er nog geen keuze is gemaakt uit één van de beide vierplekken niet investeren in dure beeld- en geluidsapparatuur 
afgestemd op de ruimte, maar het inhuren ervan is toch ook een mogelijkheid (de jongens die de dienst in de A'kerk 
opnamen deden het heel goed voor een eerste keer. Kan bijgeschaafd worden en het monteren kan op den duur vast sneller, 
zodat het minder tijd en geld zal kosten). Extra collecte daartoe houden? I.pv. onderhoud gebouwen of zo, of echt extra? 
 
mijn complimenten zoals alles snel opgepakt is, het lijkt me voor jullie een hele grote klus.  Ook straks het beoordelen van 
deze enquete: wat een klus voor jullie: ik wens jullie heel veel succes 
 
Ik vind wel dat we als Vredenoord best mogen investeren in betere audio en geluidsapparatuur. Als dat in de andere 
wijkgemeenten wel redelijk professioneel kan, waarom dan niet bij ons. Desnoods in een van de twee gebouwen, geeft dat 
gelijk een zetje in de richting die we toch al gaan ;) . 
 
Afsluitend: bij veel antwoorden op klinkt dankbaarheid door voor alles wat mogelijk is gemaakt. Daarnaast heel veel wensen 
voor succes in dit proces.  


