
Resultaten Dashboard: 

Wie deden er aan mee: 

De resultaten zijn geresulteerd aan 106 deelnemers van 15 jaar en ouder die de enquête 
invulden binnen jullie kerk. 

Onze gaven en vaardigheden: 

• Gastvriendelijkheid                                            41% 

• Communicatie                                              32% 

• Muziek                                              29% 

• Interne persoonlijkheid                                            27% 

 Onze betrekking tot God: 

• Groei in geloof over het laatste jaar                 37% 

• Persoonlijke toewijding minstens 1x per week               83% 

• God is de meest belangrijke realiteit                 46% 

• Aanbidding zet mij aan tot actie                 44%

 Hoe staan we tot de Kerkgemeenschap: 

• Vrijwilligers binnen Gemeenschap activiteit               65% 

• Hebben andere geholpen op 3 of meer manieren              42% 

• Op hun gemak voelen in het delen van geloof              62% 

• Dienen in welzijns- of gerechtelijke activiteiten              56%

 Onze mensen: 

• Gemiddelde leeftijd       59 jaar 

• Vrouwen    47%   Mannen 53% 

• Hoger onderwijs            23% 

• Geboren buiten de EU           24%



Het is altijd belangrijk om stil te staan bij wie er precies heeft meegedaan met 
de enquête alsmede te kijken naar hoeveel mensen hebben meegedaan in 
verhouding tot hoeveel mensen bij de gemeenschap horen. 

Sta ook stil bij wat er op het moment van de enquête speelde in de kerk en in 
hoeverre dit misschien effect heeft gehad op de totale uitslag ervan. 

Wat wij waarderen en als prioriteit stellen: 

• Waardering voor praktische hulp in tijden van nood             43% 

• Waardering voor het gevoel van zorg en gerechtigheid   

binnen de gemeenschap            38% 

• Prioriteit stellen aan meer verzorgde kerkdiensten       44% 

• Prioriteit stellen voor een duidelijke visie van onze kerk      27%

Hoe staan we tegenover elkaar: 

• Sterk gevoel van het erbij horen          89% 

• Gemakkelijk om vrienden te maken          81% 

• Betrokken bij kleine groepen           21% 

• Tevreden met activiteiten voor de kinderen         55%

Onze visie en leiderschap: 

• Bewust en sterk verbonden aan onze visie          34% 

• Open / klaar om iets anders te proberen          77% 

• Leiding helpt ons onze gaven en vaardigheden te gebruiken   41%


