Samenvatting van de uitkomsten van de vragenlijst
‘Samen gemeente zijn’
Hervormde gemeente Eethen&Drongelen, voorjaar 2021
Broeders en zusters,
Graag brengen we u op de hoogte van de belangrijkste uitkomsten van de enquête die in januari van
dit jaar is verspreid binnen onze gemeente. In april willen we over de uitkomsten ervan verder met u
in gesprek gaan. Hier presenteren we de resultaten, zonder deze verder te duiden.
De vragenlijst is verzonden naar alle leden van 18 jaar en ouder. Het ging om ongeveer 430
vragenlijsten. Daarvan kregen we er 91 terug, dat is ruim 20%. Hiervan waren er 40 anoniem ingevuld,
en 51 gemeenteleden hadden hun naam vermeld.
Iedereen die de moeite nam om de vragenlijst in te vullen, bedanken we daar hartelijk voor.
Deel 1 van de vragenlijst stelde een aantal achtergrondvragen. De antwoorden maken duidelijk wat
het profiel is van hen die de enquête invulden.
De enquête is ingevuld door 73 belijdende leden, 15 doopleden, en 3 vermeldden iets anders. 32
respondenten hebben thuiswonende kinderen, in diverse leeftijdsgroepen. 56 respondenten wonen
samen met hun partner, of zijn alleengaand.
Zij die de enquête invulden geven in grote meerderheid blijk van een bovengemiddelde betrokkenheid,
namelijk tussen de 3 en de 5. Qua leeftijd zijn 24 respondenten jonger dan 50. 67 respondenten zijn
ouder dan 50 jaar.
67 respondenten geven aan dat ze alle ruimte ervaren hun gaven in te zetten. 34 van hen maken daar
ook daadwerkelijk gebruik van. Zij die aangeven de ruimte die ze ervaren nu niet te benutten, geven
als redenen daarvoor vooral (hoge) leeftijd, gezondheid, combinatie van (druk) werk en privé.
Zij die aangeven de ruimte om hun gaven in te zetten niet te ervaren, hebben daar geen problemen
mee.
Een enkele (anonieme) respondent geeft aan kritisch te staan tegenover ontwikkelingen in de
gemeente, en daardoor zijn/haar talenten niet in te zetten.
Deel 2 van de vragenlijst vroeg door over de waardering van en de betrokkenheid bij de verschillende
onderdelen van het gemeenteleven.
Zoals in het licht van de uitkomsten van Deel 1 wel is te verwachten, worden de verschillende
onderdelen stuk voor stuk gezien als belangrijk. Bij vijf van de onderdelen (erediensten, pastoraat,
diaconaat, jeugdwerk en beheer) wordt gemiddeld door 72 respondenten of meer een 4 of 5 gegeven
als waarderingscijfer. Het jeugdwerk scoort zelfs een 4 of 5 bij 80 respondenten. Vormingswerk scoort
gemiddeld het laagst, al geven vrijwel alle respondenten ook dit onderdeel een 3, 4 of 5.
Als het gaat om de betrokkenheid bij de diverse onderdelen, hebben we dankbaar kennis genomen
van de respons van hen die daadwerkelijk betrokken zijn bij één of meerdere onderdelen. Maar daarna
hebben we ook goed kennis genomen van de opmerkingen van gemeenteleden die niet betrokken zijn,
maar dat wel zouden willen, én van de redenen waarom gemeenteleden aangeven níet betrokken te
willen zijn.
Wat die laatste groep betreft komen redenen voorbij als leeftijd, combinatie werk-privé, al gedane
inzet in het verleden, weinig affiniteit met/ talenten voor een bepaald onderdeel. Uiteraard voert het
te ver hier alle genoemde redenen te delen. Wel zullen we de gemaakte opmerkingen (waarderend,
positief-kritisch of negatief-kritisch) meenemen in de diverse colleges/ werkgroepen die sturing geven
aan de onderdelen.

Deel 3 van de vragenlijst ging over de organisatie van het gemeente zijn. We legden een drietal
modellen aan u voor, vroegen daarbij om andere suggesties en ideeën, en waren tenslotte benieuwd
naar de mogelijkheden die u zag om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het reilen en zeilen van
de gemeente. Bij deze vragen zijn heel veel waardevolle opmerkingen gemaakt. Maar eerst geven we
wat getallen weer, die het globale beeld schetsen.
Model A (huidige situatie voortzetten) en Model C (kerkenraad met taakgroepen) werden beide door
30% van de respondenten als meest wenselijk gezien. Er komt dus niet één model echt als eerste optie
naar voren. Als we dit combineren met de antwoorden op de vraag naar de persoonlijke rol die
respondenten voor zich zien weggelegd, dan geven 56 van de 91 respondenten aan dat zij géén rol
zien voor zichzelf, in welk model dan ook. 27 respondenten zien wél een rol voor zichzelf weggelegd.
24 van hen in een taakgroep. De voorkeur voor de taakgroepen is gelijkelijk verdeeld.
Als we even uitzoomen naar het geheel van de gemeente (430 leden van 18 jaar of ouder) dan geeft
6% van de gemeenteleden (27 van 430) aan in de nabije toekomst een rol voor zichzelf te zien in het
vormgeven van het gemeenteleven.
De persoonlijke suggesties zijn zeer divers van inhoud, en soms van toon. Ook hiervoor geldt dat we
goed kennis hebben genomen van de gemaakte opmerkingen. Juist over de hier gemaakte
opmerkingen willen we graag met u in gesprek.
Een aantal terugkerende opmerkingen cirkelt rond:
- de drempel die het ambt kan vormen.
- de moeite die er bestaat om (eind)verantwoordelijkheid te willen dragen.
- het gebrek aan beschikbare menskracht.
- er zijn gaven genoeg: zet je samen in met hoofd, hart en handen.
- zoek samenwerking met buurgemeenten.
- hou de lijnen tussen gemeente en kerkenraad kort en open.
- kun je mensen boven een bepaalde leeftijd (70/75 jaar) vragen verantwoordelijkheid te
nemen?
- voor hand- en spandiensten / kleine taken mag je me altijd bellen.
Nogmaals danken we iedereen voor het meedenken. En we hopen binnenkort op goede ontmoetingen
om door te praten over samen gemeente zijn, ook in de nabije toekomst.
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