
Pastoraat

Eén van de kerntaken van onze gemeente is het pastoraat. We vinden het belangrijk om op 
een goede manier voor elkaar te zorgen. Het is een uitdaging om het pastoraat op een 
manier vorm te geven die past bij onze gemeente en de huidige tijd. Wat doen we met de 
professionele inzet van onze pastores, en wat wordt door vrijwilligers gedaan? Graag leggen 
we u wat vragen voor.

1.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Onderlinge vriendschap

Omzien naar elkaar

Bezoek van de dominee

Luisterend oor

Aandacht

Samen Gods stem verstaan

Getroost worden

Hoop ontvangen

Samen optrekken

Geestelijke hulpverlening

God present stellen

Delen van lief en leed

2.

Markeer slechts één ovaal.

Ik verwacht dat de pastor er voor mij is op momenten van crisis

Ik verwacht dat mijn wijkpastor met enige regelmaat bij mij langskomt

Ik verwacht dat de pastor benaderbaar is, maar verwacht geen bezoek.

Enquête visie 2021-2025
In Maassluis denken we na over hoe we komende jaren kerk wil zijn. Uw mening is hiervoor van 
belang en wordt gevraagd. Fijn dat u voor ons de tijd wil nemen om deze enquête in te vullen. De 
kerk zijn we samen, en uw antwoorden zijn bepalend voor de toekomst van de kerk hier in 
Maassluis.  
Staat uw antwoord er niet bij? Geen nood. Laat het ons dan gerust per email weten, dat helpt 
ons verder. 

*Vereist

Geef aan welke van de volgende stellingen voor u pastoraat zijn. (meerdere
antwoorden mogelijk) Pastoraat is voor mij:

Welke verwachtingen heeft u van onze professionals (pastores)?
Ter informatie: Op dit moment hebben we in onze gemeente 2 fulltime predikanten en 1 kerkelijk werker (50%).
Daarnaast hebben we een jongerenwerker (50%). Samen dragen zij zorg voor 2800 leden , waarvan er 415 boven
de 80 zijn.



Kringwerk
Naast individueel pastoraat is omzien naar elkaar ook een kernwaarde die we als gemeente willen uitdragen. Het 
afgelopen jaar zijn er een aantal kringen gestart in de gemeente, waarin gemeenteleden niet alleen verdiepend bij 
elkaar zijn, maar vooral ook betrokken zijn op elkaars leven. 

3.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

4.

5.

Markeer slechts één ovaal.

levert geen bijdrage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

levert zeker een bijdrage

6.

Markeer slechts één ovaal.

geen interesse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wel interesse

Kerkenraad en
Predikant

Op welke manier moet een kerkenraad de gemeente leiden? En welke rol neemt 
een predikant hierbij in?

Neemt u deel aan één van deze kringen, of heeft u dit in het verleden gedaan?

Waarom wel/niet?

In hoeverre denkt u dat kringen een bijdrage kunnen leveren aan de pastorale zorg in
de gemeente?

In hoeverre zou u zelf interesse hebben om deel te nemen aan zo’n kring?



7.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Inspireren

Managen

Visie ontwikkelen

Zorgdragen

Verbinden

Op de winkel passen

Vernieuwen

God zichtbaar maken

Ondersteunen

8.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Ik voel me betrokken bij het kerkenraadsbeleid

De kerkenraad kent mijn wensen/opvattingen over de gemeente

Mijn mening doet er toe in de kerk

Ik weet wie er in de kerkenraad zitten

De kerkenraad communiceert goed en helder over beleid en beslissingen.

De kerkenraad is inspirerend en betrokken

Ik zou graag onderdeel zijn van de kerkenraad

9.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Manager

Leraar

Helper/dienaar

Inspirator

Herder

Spreker

Pastor

Voorbeeld

Profeet (luis in de pels)

Verbinder

Er zijn veel verschillende invalshoeken om leiding te geven aan het kerkenwerk. Waar
moet de kerkenraad volgens u de nadruk op leggen?
Meerdere antwoorden mogelijk. Kies minimaal 1 en maximaal 3 rollen.

Geef aan welk van de volgende stellingen kloppen met uw beleving.

Welke rol moet de predikant hebben binnen de gemeente?
Kies minimaal 1 en maximaal 3 rollen die u belangrijk vindt.



Missionair
en
diaconaal

Als kerk bestaan we niet voor onszelf, we zijn geroepen om dienstbaar te zijn in de wereld. 
Dit krijgt vorm in ons missionaire en diaconale werk.  
Missionair en diaconaal werk liggen in het verlengde van elkaar. Beiden gaan over 
dienstbaarheid. Het is de kerk die naar buiten treedt om in handelen en woorden de goede 
boodschap bekend te maken.

Wat vindt u?
U kunt steeds kiezen uit 5 mogelijkheden. In hoeverre bent u het eens met deze uitspraak? Let op: Het gaat om uw 
indruk, hoe u DENKT dat onze gemeente is, niet of u precies WEET hoe onze gemeente is.

10.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

11.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

12.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

13.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

Kerk en stad: Onze kerk is voldoende betrokken op het heil van onze stad

Armoede en rechtvaardigheid: Onze gemeente is actief betrokken bij sociale
kwesties zoals armoede en vluchtelingen.

Zielzorg: Gemeenteleden helpen elkaar in moeilijke tijden.

Gastvrijheid: in onze gemeente voelen nieuwe leden zich direct welkom.



14.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens.

15.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

16.

17.

Markeer slechts één ovaal.

Ja Ga naar vraag 18

Redelijk Ga naar vraag 18

Nauwelijks Ga naar vraag 21

Nee Ga naar vraag 21

Ga naar vraag 21

Activiteiten

Identiteit en vrijheid: Er is bij ons geen sprake van ongeschreven regels of normen -
iedereen mag zichzelf zijn.

Praktisch geloven: In onze gemeente wordt voldoende aandacht besteed aan hoe je
christen-zijn in het dagelijks leven in de praktijk brengt.

Heeft u nog opmerkingen bij bovenstaande stellingen?

Bent u op de hoogte van de missionair-diaconale activiteiten die onze gemeente
ontplooit?



18.

19.

20.

Missionair diaconaal (vervolg)

21.

Markeer slechts één ovaal.

Missionair-diaconaal werk verdient meer aandacht binnen de gemeente.

Ik ben redelijk tevreden over de aandacht voor missionair-diaconaal werk binnen de
gemeente.

Ik ben zeer tevreden over de aandacht voor missionair-diaconaal werk in de gemeente.

Missionair-diaconaal werk krijgt teveel aandacht in de gemeente.

Met welke missionair-diaconale activiteit(en) bent u bekend?

Welke missionair-diaconale activiteiten mist u in onze gemeente?

Zijn er ook missionair-diaconale activiteiten die u overbodig vindt?

Vindt u dat onze gemeente voldoende aan missionair-diaconaal werk doet?



22.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Door gebed

Door een financiële bijdrage

Door mee te doen in missionaire activiteiten

Door missionaire activiteiten te organiseren

Ik steun het missionaire werk van onze gemeente op een andere manier

Ik steun het missionaire werk van onze gemeente niet actief

23.

Markeer slechts één ovaal.

Ja, zeker.

Het hangt af van de persoon in kwestie.

Het hangt af van de manier waarop.

Nee

24.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Redelijk

Nee

25.

Wilt u aangeven op welke manieren u het missionair-diaconale werk van onze
gemeente steunt? U kunt hier uiteraard meer dan één antwoord aankruisen.

Zou u uw geloof aan uw buitenkerkelijke vrienden of kennissen over willen dragen?

Hebt u het idee dat u voldoende in staat bent om uw geloof aan uw buitenkerkelijke
contacten uit te leggen en/of uit te dragen?

Naar wat voor soort activiteiten zou u uw buitenkerkelijke vrienden/kennissen mee
kunnen/willen nemen?



26.

Markeer slechts één ovaal.

Alle activiteiten moeten specifiek christelijk zijn.

In alle activiteiten moet een specifiek christelijk element aanwezig zijn.

Een deel van de activiteiten moet specifiek christelijk zijn, een ander deel niet

De activiteiten hoeven niet specifiek christelijk te zijn.

27.

Eredienst

Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn is de eredienst. We zoeken binnen onze gemeente 
naar veelkleurige diensten, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Hieronder vind je 
een aantal vragen hierover.

28.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Preek

Zingen

Muziek

Bijbellezing

Stilte

Geloofsbelijdenis

Kyrië en Gloria

Voorbeden voor de gemeente

Onze Vader

Ontmoeting

Zegen

Avondmaal

Vindt u dat alle (missionaire) activiteiten in de buurt specifiek christelijk moeten zijn?

Op welke manier zou u zelf missionair-diaconaal actief willen zijn? En wat kan de
gemeente daarin voor u betekenen?
Tip: Wees zo concreet mogelijk. Denk hierbij aan wat u zelf moeilijk vindt, wat u tegenhoudt, welke kennis bij u
ontbreekt en wat de gemeente daar in bij kan dragen.

De eredienst kent verschillende onderdelen, die elkaar aanvullen en versterken. Uit
welke onderdelen put u de meeste kracht?
Kies minimaal 1 en maximaal drie onderdelen. Natuurlijk zijn alle onderdelen belangrijk, het gaat hier om uw
nadruk.



29.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Verstilling

Gezelligheid

Schoonheid

Speelsheid

Rust en stilte

Verdieping

Dankbaarheid

Samen belijden

Orderlijk verloop

Muzikale kwaliteit

Samen kerk zijn op zondag.
De tijd dat de predikant op zondag alles deed ligt achter ons. Toch hechten we waarde aan onze voorgangers en 
hebben zij een belangrijke rol in de eredienst. 

30.

Markeer slechts één ovaal per rij.

Welk van de volgende waarden zijn onmisbaar in een 'goede dienst'?
Meerdere antwoorden mogelijk. Kies maximaal 3 en minimaal 1 antwoord

Welk onderdeel van de dienst moet door een predikant gedaan worden, en welke
onderdelen kunnen ook door de gemeente zelf gedaan worden?

Predikant Gemeentelid

Begroeting

Gebed om ontferming

Kindermoment

Schriftlezing

Preek

Voorbeden

Voorzang

Mededelingen

In memoria

Zegen

Begroeting

Gebed om ontferming

Kindermoment

Schriftlezing

Preek

Voorbeden

Voorzang

Mededelingen

In memoria

Zegen



31.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Orgel

Vleugel

Zang

Gitaar

Drumstel

Blaasinstrumenten

Geen voorkeur

32.

Markeer slechts één ovaal.

Niet, drink ik liever thuis

1 2 3 4 5

Onmisbaar voor ons kerk-zijn

Jeugd
en
gezin

De jeugd heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. Toch zien we dat onze kerk sterk vergrijsd is. 
Welke prioriteit moeten we aan de jeugd geven?

33.

Markeer slechts één ovaal.

Zeer lage prioriteit

1 2 3 4 5

Zeer hoge prioriteit

34.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

We zijn blij met onze muzikanten. Welk(e) instrument(en) hoort u het liefst?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Hoe belangrijk is 'koffie na de dienst' op zondag voor u?

Welke prioriteit mogen jeugd en gezin krijgen in gemeenteleven?

Ben je bekend met jeugdbeleidsplan?
Begin 2020 is het jeugdbeleidsplan vastgesteld in wijken iona en Koningshof. Eén van de uitwerkingen van dit
beleidsplan is de aanstelling van onze jeugdwerker, Edwin van Leeuwen.



Jeugdbeleidsplan
Nieuwsgierig naar dit plan? Je vind het op https://pknmaassluis.nl/groei/attachment/jeugdbeleidsplan-maassluis-
2020-2024/ 
Voor de rest van de vragen is kennis van dit plan overigens niet vereist.

35.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

36.

37.

Vorming
en
toerusting

Vorming en toerusting zijn de oude termen voor het onderwijs binnen de kerk. Dit gebeurt 
met thema-avonden, (bijbel)kringen, catechese, bezoekersavonden, groothuisbezoeken, etc.

38.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Misschien

Ben je bekend met de activiteiten die we voor onze jongeren organiseren?

Zo ja, welke?

Welke activiteit mis je?

Heb je behoefte aan activiteiten die je geloof verdiepen?

https://www.google.com/url?q=https://pknmaassluis.nl/groei/attachment/jeugdbeleidsplan-maassluis-2020-2024/&sa=D&source=editors&ust=1630092997471000&usg=AFQjCNG0njDPPuYUWdjqF6x1adAZdz-J5w


39.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

40.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Bijbelstudie in kringverband

Groothuisbezoek

Thema-avonden

Filmavonden

Catechese

41.

42.

Samenwerking
met andere
(wijk-)gemeenten

Er zijn al in meer of mindere mate samenwerkingen van onze wijkgemeente met 
andere wijken en geloofsgemeenschappen. Zo wordt er op bestuurlijk niveau 
steeds meer samengewerkt door wijk iona en wijk Koningshof (gezamenlijk 
moderamen met 2 kerkenraden). Zijn er interkerkelijke samenwerkingen, zoals 
vredesdienst, 5 kerken-dienst etc.

Neem je deel aan verdiepingswerk van de gemeente?

Welke vorm van verdieping past het meest bij jou?

Welke onderwerpen blijven binnen onze gemeente onderbelicht?

Heb je nog een goede suggestie voor een andere term dan 'Vorming en Toerusting'?



43.

Markeer slechts één ovaal.

minder positief

1 2 3 4 5

zeer positief

44.

Markeer slechts één ovaal.

minder positief

1 2 3 4 5

zeer positief

45.

Markeer slechts één ovaal.

minder positief

1 2 3 4 5

zeer positief

46.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Pastoraat

Diaconaat

Missionair

Jeugdwerk

Muziek

Uitwisseling predikanten

Toerusting

Beleid en bestuur

Hoe sta je tegenover meer samenwerking met wijkgemeente Koningshof?

Hoe sta je tegenover meer samenwerking met wijkgemeente Groote Kerk?

Hoe sta je tegenover meer samenwerking met andere christelijke
geloofsgemeenschappen buiten de PKN?

Op welke onderwerpen zou er meer samengewerkt kunnen worden met andere
kerken/wijken?



47.

Markeer slechts één ovaal.

minder positief

1 2 3 4 5

zeer positief

48.

Markeer slechts één ovaal.

Minder (of niet) bereid

1 2 3 4 5

zeer bereid

Gebouwen

Op termijn moeten er keuzes gemaakt worden over de gebouwen. De financiële prognoses 
over het onderhouden en gebruiken van drie kerkgebouwen in Maassluis zijn op dit 
moment somber. Daarom vinden we het belangrijk ook uw mening hierover te horen. Goed 
om te weten: de Immanuelkerk en de Groote Kerk zijn eigendom van de Protestantse 
Gemeente Maassluis. Koningshof wordt gehuurd. De uiteindelijke beslissing over het 
toekomstig gebruik van deze kerkgebouwen is dan ook geen beslissend onderdeel van 
wijkbeleidsplannen. 

Mensen en stenen
Het is een bekende uitspraak: we willen investeren in mensen in plaats van stenen. Maar welke offers zijn we bereid 
daarvoor te brengen? Maak hieronder de moeilijke keuzes...

49.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

50.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

Hoe sta je tegenover meer samenwerking met de Islamitische gemeenschappen in
Maassluis?

In hoeverre ben je bereid om samen te werken als het ten koste gaat van je
vertrouwde omgeving?

Het gebouw is voor mij heel belangrijk in mijn geloofsbeleving

Stelling: mijn wijkgebouw/vierplek moet open blijven, ook wanneer dit ten koste gaat
van het aantal predikanten/kerkelijk werkers in de gemeente.



51.

Markeer slechts één ovaal.

Helemaal mee oneens

1 2 3 4 5

Helemaal mee eens

52.

Markeer slechts één ovaal per rij.

53.

Markeer slechts één ovaal per rij.

Vrijwilligers
We dragen de gemeente samen.

Stelling: Als mijn wijkgebouw/vierplek moet sluiten, ga ik even goed ergens anders
naar de kerk

In de toekomst zijn verschillende scenario's denkbaar. Welk scenario ziet u wel
zitten? *
Let op, het gaat hier niet om de inschatting of iets haalbaar of waarschijnlijk is, slechts wat uw voorkeur heeft.

Onwenselijk Neutraal Wenselijk

fusie van 3 wijken: 1 PKN-kerk voor
Maassluis

2 wijken in Maassluis: iona/KH
samenvoegen, Groote kerk blijft op zichzelf

Geen fusie

fusie van 3 wijken: 1 PKN-kerk voor
Maassluis

2 wijken in Maassluis: iona/KH
samenvoegen, Groote kerk blijft op zichzelf

Geen fusie

Stel: de beslissing valt dat al het kerkelijk leven in één gebouw moet plaatsvinden.
Welk gebouw moet het dan worden volgens u? Nieuwbouw of bestaand? *
Let op, het gaat hier niet om de inschatting of iets haalbaar of waarschijnlijk is, slechts wat uw voorkeur heeft.

Zeer onwenselijk Onwenselijk Neutraal Wenselijk Zeer wenselijk

Groote Kerk

Immanuelkerk

Koningshof

Nieuw gebouw

Groote Kerk

Immanuelkerk

Koningshof

Nieuw gebouw



54.

Markeer slechts één ovaal.

Ja Ga naar vraag 55

Nee Ga naar vraag 61

Ik ben vrijwilliger

55.

Markeer slechts één ovaal.

Totaal niet

1 2 3 4 5

Zeker weten!

56.

57.

Markeer slechts één ovaal.

Totaal niet

1 2 3 4 5

Erg goed

Bent u vrijwilliger? *

Heeft u plezier in uw vrijwilligerswerk?

Hoeveel uur besteed u gemiddeld per maand aan vrijwilligerswerk voor de kerk?

Sluit uw vrijwilligerstaak aan bij uw talenten?



58.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Pastoraat

Diaconaat

Beheer (gebouwen)

Financieel beheer

Secretarieel werk

Beleid en bestuur

Jeugdwerk

Ouderenwerk

Liturgie/vieringen

Communicatie

Vorming en toerusting

Missionair werk

59.

Markeer slechts één ovaal.

Plichtsgevoel, iemand moet het doen

Ik wil mijn talenten inzetten voor de gemeente

Ik vind er vriendschappen en/of gezelligheid

Ik wil graag zinvol bezig zijn

Ik wil mijzelf uitdagen en ontwikkelen

Ik wil handen en voeten geven aan mijn geloof

Ik wil onderdeel zijn van een toekomstgerichte kerk

Ik vind er tijdverdrijf, vulling voor mijn dagritme.

Ik voel me geroepen.

60.

Ga naar vraag 64

Geen vrijwilliger

Ongeacht waar je nu werkzaam bent als vrijwilliger - welk onderdeel van het
gemeentewerk past het best bij jou?

Wat is je voornaamste reden om vrijwilliger te zijn in onze kerk?

Is er nog een andere reden voor jou om vrijwilliger te zijn?



61.

Markeer slechts één ovaal.

Geen tijd

Geen zin

Geen betrokkenheid

Slechte ervaringen

Fysieke gesteldheid

Ik weet niet goed wat ik zou moeten doen.

62.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Pastoraat

Diaconaat

Beheer (gebouwen)

Financieel beheer

Secretarieel werk

Beleid en bestuur

Jeugdwerk

Ouderenwerk

Liturgie/vieringen

Communicatie

Vorming en toerusting

Missionair werk

63.

Over
mijzelf

Deze enquête is anoniem maar toch willen we een aantal dingen van u weten om een juiste 
waarde aan de antwoorden toe te kennen.

Waarom niet? *

Als je toch zou besluiten om vrijwilliger te willen worden, welk onderdeel van het
gemeentewerk zou dan je voorkeur hebben? *

Mogen we je eventueel benaderen om als vrijwilliger in de gemeente actief te
worden? Laat dan je emailadres achter.



64.

Vink alle toepasselijke opties aan.

0-19

20-39

40-59

60-79

80+

65.

Markeer slechts één ovaal.

Man

Vrouw

Zeg ik liever niet

66.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Koningshof

iona

Groote Kerk

Extern

67.

Ik zit in leeftijdsgroep *

Wat is uw geslacht? *

Ik ben lid van wijkgemeente *

Je hebt aangegeven geen lid te zijn van onze gemeente. Graag horen we van je
waarom je deze enquete desondanks ingevuld hebt.



Dat
was 'm!

Digitaal? Druk op verzenden om uw antwoorden definitief te maken.  
 
Papier? Bezorg deze enquête dan in de Immanuelkerk (Lange Boonestraat 5a, 3142CC), door de 
bus of na een kerkdienst. 
 
Heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
namens de visiegroep, 
 
Kees Pleijsier, Stephan van den Bos, Jaapwillem Poldervaart, Peter Vellekoop, Adri van Vliet en 
Pim Brouwer

68.

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Heb je verder nog opmerkingen of vragen? Laat het hieronder weten!

 Formulieren

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

