
 

 

Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een 

vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te 

vullen tot en met 31 maart 2015. 

Meedenken over de toekomst van de Protestantse 
Kerk? Dat kan! 
> Vul hier de vragenlijst in. 

 

Veelgestelde vragen over de vragenlijst 
1. Waarom gaan de vragen alleen over de organisatie van de Protestantse Kerk? 

In 'De hartslag van het leven' (2012) presenteerde de synode haar visie op het leven en 

werken van de Protestantse Kerk in Nederland in vier thema's: ‘Op de dag van de 

opstanding’ – de inhoud; ‘Twee of drie in Jezus’ naam’ – de vorm; 'Politiek lichaam' – 

de samenleving; ‘Samen met alle heiligen’ – kerk met anderen. Deze visie moet 

vervolgens wel handen en voeten krijgen in de praktijk van de gemeenten: hoe ga je 

aan de slag en hoe organiseer je dat? 

In gemeenten met een minder leden en teruglopende financiën kan het lastig zijn om te 

voldoen aan de eisen die de organisatiestructuur stelt. Vandaar dat in dit onderzoek 

vooral de vraag wordt gesteld: 'Waar ervaren we de knelpunten om kerk te zijn in onze 

tijd in de huidige inrichting van de kerk? En in welke richting willen we de oplossing 

zoeken?' 

Eerder al is deze zelfde vraag besproken met kerkenraden, classicale vergaderingen, theologen, 

jongeren, mensen uit het bedrijfsleven, diverse verenigingen, colleges en organen. De ideeën en 

voorstellen die daar boven tafel kwamen, worden hier in deze vragenlijst getoetst. 

2. Waarom worden alleen kerkleden uitgenodigd de vragenlijst in te vullen? 

http://q.mwm2.nl/GLXk87BW7UGaDdZHvEMmIQ


De vragen uit het onderzoek gaan over de organisatie van de Protestantse Kerk: 

structuur, werkwijze, besluitvorming, kerkorde. Wie de vragen wil beantwoorden, 

moet daarmee enigszins bekend zijn. Daarom worden alleen kerkleden uitgenodigd de 

vragen te beantwoorden. Zij kunnen hun mening geven en meedenken op grond van 

hun (positieve en negatieve) ervaringen in hun eigen gemeente. 

We zouden zeker graag weten waarom mensen de kerk verlaten of nooit meer naar de 

kerk komen. Maar dat wordt een ander onderzoek met beslist heel andere vragen… 

3. Wordt de vragenlijst alleen digitaal aangeboden? 

De verwachting is dat tienduizenden mensen de vragenlijst gaan invullen. Door de 

vragenlijst digitaal aan te bieden in een speciale onderzoeksomgeving worden de resultaten 

automatisch verwerkt. Dat is wel zo efficiënt als zoveel mensen meedoen aan een onderzoek. 

Er zijn mensen die geen computer hebben, of daar niet handig mee zijn. Zij kunnen eventueel een 

papieren vragenlijst opvragen via servicedesk@protestantsekerk.nl. Overigens hebben gemeenten zelf al 

creatieve oplossingen bedacht. In sommige gemeenten krijgen mensen een papieren vragenlijst om in 

te vullen, die vervolgens door andere gemeenteleden online wordt verwerkt. In andere gemeenten 

gaan gemeenteleden met een laptop op bezoek bij mensen die geen computer hebben om samen de 

vragenlijst in te vullen. 

>Download de papieren vragenlijst 

4. Klopt het dat je de vragenlijst meerdere keren kunt invullen? 

Het is de bedoeling dat elk gemeentelid slechts een keer de eigen mening geeft via de vragenlijst. Het 

is wel mogelijk dat meerdere mensen op dezelfde computer de enquête invullen: gezinsleden, 

bezoekers van een inloophuis, aanwezigen op een gemeenteavond… 

5. Welke rol spelen de antwoorden in het te maken beleid? 

Dit onderzoek is een stap in een langer traject ‘Kerk op weg naar 2025’. Op verzoek van 

de synode heeft de stuurgroep Kerk 2025 intensief overleg gevoerd met kerkenraden, 

classicale vergaderingen en diverse verenigingen, colleges en organen. Ook die 

gesprekken gingen over het perspectief van Kerk naar 2025: 'Waar ervaren we de 

knelpunten om kerk te zijn in onze tijd in de huidige inrichting van de kerk?' Op grond 

van al deze gesprekken en de resultaten van dit onderzoek zal de synode in april 2015 

en november 2015 haar gesprekken voeren en haar besluiten nemen. 
6. Waarom is het nieuws over de vragenlijst via de media verspreid? 
Er is bewust voor verspreiding via Dagblad Trouw en EO Visie gekozen, omdat de 

dienstenorganisatie daarmee een groot deel van de leden van de Protestantse Kerk 

bereikt. De dienstenorganisatie is niet in bezit van de adresgegevens van de leden van 

de Protestantse Kerk. De ledenadministratie vindt op gemeenteniveau plaats. 

De redacteuren van kerkbladen en kerkwebsites hebben dinsdag 17 februari 2015 het 

verzoek ontvangen om een oproep over de vragenlijst te plaatsen. Aan dat verzoek 

wordt veelal gehoor gegeven. Ook zal er in diverse nieuwsbrieven van de 

dienstenorganisatie aandacht aan worden besteed. 

>Voor vragen en meer informatie: kerk2025@protestantsekerk.nl  

 

mailto:servicedesk@protestantsekerk.nl
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Documents/Vragenlijstkerk2025.pdf
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Paginas/Kerk-2025-in-gesprek.aspx
mailto:kerk2025@protestantsekerk.nl

