
Opmerking: Bezoekers konden tot drie opties selecteren. Percentages tellen mogelijk niet op tot 100%

Church Life profiel
Protestantse Gemeente De Samenwerking
Sample Denomination

De mensen van deze lokale kerk...

WAARDEREN het meest:

Delen in Avondmaal/Eucharistie

 34%

Praktische zorg voor elkaar in
moeilijke tijden

 33%

Zorg voor samenleving of nadruk
op sociale rechtvaardigheid

 30%

Sociale activiteiten om nieuwe
mensen te ontmoeten

 30%

Willen AANDACHT geven aan:

Kinderen en jongeren

 33%

Erediensten die ondersteunend
zijn

 32%

Bouwen aan een sterk gevoel van
verbondenheid

 29%

Zorgen dat nieuwe mensen
betrokken worden

 28%
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Beste mensen van deze kerk,
Jezus zei: "Ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid."

Dit Church Life profiel bevat de unieke resultaten afkomstig van het
invullen van de Church Life enquête. We bieden u dit pro el aan om
u te helpen om de vitaliteit van uw kerk te versterken, een eigen visie
te laten groeien en plannen te maken voor de toekomst.

We raden drie stappen aan die helpen om de surveyresultaten zo
goed mogelijk te gebruiken.

Zie nl.ncls.org.au/after-the-survey voor meer informatie
Onze hoop en ons gebed is dat deze middelen u zullen helpen en
dienstbaar zullen zijn aan de missie van uw kerk.

EVALUEER Bekijk wat uw resultaten laten zien

COMMUNICEER Deel de belangrijkste inzichten in uw kerk

HANDEL Neem stappen met het oog op de toekomst

Het NL-CLS project team

Inhoud profiel

Een samenvatting van wat de mensen van deze kerk belangrijk vinden; wat hun gaven en talenten zijn; hoe
ze zich verhouden tot God, tot elkaar en tot de bredere gemeenschap; hun gedachten over visie, innovatie
en de cultuur van leiderschap.

Samenvatting Profiel 3-9

Demografie van bezoekers, bezoekpatronen, betrokkenheid bij kerkelijk leven.
De mensen van deze kerk 11-14

Een gedetailleerde kijk op de negen kernkwaliteiten die kerkelijke vitaliteit vormen
Kerkelijke vitaliteit: kernkwaliteiten van kerkelijk leven 15-25

De ervaringen en ideeën van bezoekers m.b.t. pastorale zorg.
Pastorale zorg in deze kerk 26-27

Uw enquêteresultaten beoordelen
Het is altijd belangrijk om te bedenken wie in welke context mee heeft gedaan aan de enquête. Vergelijk het aantal invullers (zie de
onderkant van elke pagina met resultaten) met het totale aantal mensen in de kerk. Overweeg ook of er andere zaken zijn die mogelijk
hebben beïnvloed wat mensen hebben ingevuld.
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Meer informatie
Na de enquête, wat nu?
Help uw kerk om de resultaten zo goed mogelijk te gebruiken in een inclusief
proces 
nl.ncls.org.au/after-the-survey

Alle rechten voorbehouden. Lokale
kerken hebben toestemming om data
en afbeeldingen te reproduceren. 
Gemaakt op 2/24/2021
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DEMOGRAFISCH
PROFIEL

56% van deze kerk is vrouw en 44%
is man

9% WO bachelor of WO master  

56% MBO of HBO  

35% Basisschool of Middelbare school

De GEMIDDELDE LEEFTIJD van deze kerk is 63
jaar

Leeftijdsgroepen

Pe
rc

en
ta

ge
 %

66
1212

3838

4444

15-29 jaar 30-49 jaar 50-69 jaar 70+ jaar
0

10

20

30

40

50

98% is geboren 
in Nederland

2% zijn ergens anders geboren

23% spreken thuis 
een andere taal dan NEDERLANDS 

KERKELIJKE ACHTERGROND
en BEZOEK

Oudgediende

92%
Oudgediende

92%

Nieuwkomer

1%
Nieuwkomer

1%

Overstapper

6%
Overstapper

6%

Gast

1%
Gast

1%

7% 
van de bezoekers zijn nieuw in deze kerk
gekomen in de afgelopen vijf jaar.

96% bezoekt kerkdiensten
1x in de maand

Geschat KERKBEZOEK:

95  in 2013

110  in 2018
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WAT MENSEN
WAARDEREN AAN DEZE KERK

Bezoekers van deze lokale kerk meest
WAARDEREN 'Delen in Avondmaal/Eucharistie'
and 'Praktische zorg voor elkaar in moeilijke
tijden'

Percentage (%)

3434

3333

3030

3030

2828

2525

2525

1616

1616

1111

77

77

Samen avondmaal vieren

Praktische zorg in moeilijke tijden

Zorg voor samenleving/sociale rechtvaardigheid

Sociale activiteiten om nieuwe mensen te ontmoeten

Preken en onderwijs

Bidden voor elkaar

Hedendaagse stijl van vieren en muziek

Traditionele stijl van vieren en muziek

Aandacht voor kinderen en jongeren

Openheid voor sociale en culturele diversiteit

Kleine groepen: gebed, gesprek, Bijbel

Mensen bereiken die niet een kerk bezoeken

0 10 20 30 40

PRIORITEITEN 
VOOR DE TOEKOMST

Voor de volgende 12 maanden zouden de meeste
bezoekers prioriteit willen geven aan: 'Kinderen en
jongeren' and 'Erediensten die ondersteunend zijn'.

Percentage (%)

3333

3232

2929

2828

2525

2020

2020

1414

1212

1010

77

55

22

11

Kinderen en jongeren

Erediensten die ondersteunend zijn

Sterk gevoel van verbondenheid

Zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden

Heldere visie voor de kerk

Gaven van mensen stimuleren

Sociale rechtvaardigheid en hulp steunen

Laten groeien in aantal mensen

Aanmoedigen om geloof te delen/uitnodigen

Weet niet

Spirituele groei (bijv. Gebedsgroepen)

Nieuwe benaderingen stimuleren

Ander gebied

Een nieuwe kerk of missionair initiatief starten

0 10 20 30 40
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GEBRUIK VAN 
GAVEN en TALENTEN

Bezoekers noemden het meest deze gaven en
talenten "Gastvrijheid: welkom, gastheer/-vrouw,
eten aanbieden" en "Interpersoonlijk: relaties
leggen, zorg voor mensen"

Percentage (%)

3535

2525

2222

2222

2020

1919

1818

1616

1515

1313

1111

1010

Gastvrijheid

Interpersoonlijk

Leiderschap/beheer

Communicatie

Muziek

Kunst en handwerk

Ik weet het niet

Onderwijs

Andere gave of talent

Financiën

Onderzoek/analytisch

Technisch

0 5 10 15 20 25 30 35 40

56% van de bezoekers zijn het ermee eens
dat hun GAVEN EN TALENTEN GOED
INGEZET WORDEN at this local church

13%13%

1%1%
5%5%

25%25% 46%46%

10%10%

Weet niet Sterk mee oneens Oneens
Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

8% wil MEER BETROKKEN worden in deze
lokale kerk

4%4%1%1% 86%86% 8%8%

Niet zeker Wil minder betrokken zijn
Tevreden met huidige betrokkenheid
Wil meer betrokken zijn

0 20 40 60 80 100
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PERSOONLIJK 
GELOOF

25% van de bezoekers zegt dat zij een GROEI
IN GELOOF hebben ervaren in de
afgelopen 12 maanden

KERKDIENSTEN

25%
GROEI

in geloof

25%
GROEI

in geloof

56% besteden tijd aan GEBED, BIJBEL
LEZEN, MEDITATIE elke dag of meeste
dagen

P
er

ce
nt

ag
e 

(%
)

Nooit/
bijn

a n…
Soms

Eéen keer p
e…

Een paar k
ee…

Elke dag/d
e …

0

20

40

60

7

1 7

4

1 6

5 6

BETEKENIS van GOD in het leven van
mensen:

"God is belangrijker dan bijna al het
andere in mijn leven"  

42% 
"God is de belangrijkste realiteit in
mijn leven"  

32% 

Tijdens kerkdiensten hier ervaren de bezoekers altijd of meestal:

MUZIEK
die ze waarderen

83%

GROEI 
in hun begrip van God

47%

tot ACTIE
Worden ze uitgedaagd

24%
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Erbij horen en 
betrokkenheid

91%
Sterk gevoel

 van
 erbij horen

91%
Sterk gevoel

 van
 erbij horen

70% 
Vrienden 
maken is

 gemakkelijk

70% 
Vrienden 
maken is

 gemakkelijk

91% 

70% 

van de mensen heeft een sterk gevoel van verbondenheid
met deze lokale kerk

vindt het gemakkelijk om vrienden te maken in deze
lokale kerk

Percentage (%)

Mensen in deze lokale kerk zijn betrokken bij verschillende
plaatselijke kerkgroepen

2 32 3

3 43 4

1 21 2

5 55 5

Kleine gebeds-, gespreks-,
Bijbelstudiegroepen

Huisgroepen, clubs of andere
groepen

Evangelisatie activiteiten

Vrijwilligerswerk of activit…

0 10 20 30 40 50 60

TEVREDENHEID met 
ACTIVITEITEN VAN DE LOKALE KERK

76%
67%
51%

Mensen deelden hoe tevreden ze waren met het aanbod van deze kerk:
Voor hun eigen leeftijd

Voor kinderen jonger dan 12 jaar

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
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Noot: Bezoekers konden meer dan 1 optie selecteren. Percentages tellen mogelijk niet op tot 100%

BETROKKENHEID
BIJ GROEPEN

60% 

61% 

van de mensen richt zich op de
samenleving door activiteiten van deze
lokale kerk

van de mensen is betrokken bij
maatschappelijke groepen

Percentage (%)

1212

5555

33

3737

Evangelisatie
activiteiten

Maatschappelijke
activiteiten

Geen activiteiten

Niet regelmatig
betrokken

0 10 20 30 40 50 60

Percentage (%)

3030

1313

1919

33

1313

3939

Groepen voor maatsc…

Groepen gericht op s…

Sport/recreatie
groepen

School/jeugdgroepen

Andere soort groepen

Niet betrokken

0 10 20 30 40 50

Bezoekers hebben 
HULP AANGEBODEN aan
anderen
op verschillende informele
manieren

WORDEN en DADEN

7% voelt zich op gemak om
OVER GELOOF TE
PRATEN met anderen en
zoekt naar
mogelijkheden 
om dat te doen

20% NODIGDE vrienden en
familie uit voor een
kerkdienst in afgelopen
jaar

Informele actie in de afgelopen
12 maanden

%

Geld gegeven aan een goed doel 83

Iemand bezocht in het ziekenhuis 40

Gezorgd voor iemand die erg ziek was 22

Iemand door een persoonlijke crisis
geholpen (geen ziekte)

20

Geld geleend of gegeven aan iemand
buiten uw familie

17

Iets van mijn bezittingen weggegeven aan
iemand in nood

16

Contact gehad met een politicus over een
publieke zaak

7

Geprobeerd iemand van alcohol- of
drugsverslaving af te helpen

3
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VISIE  en
INNOVATIE

23% is zowel bekend met als sterk
VERBONDEN MET DE VISIE en doelen
van deze lokale kerk

Percentage (%)

2323

3535

44

2020

1818

Bekend en sterk
verbonden

Bekend en deels
verbonden

Bekend en niet
verbonden

Er zijn ideeën maar
geen heldere visie

Niet bekend met visie

0 10 20 30 40

70% is het eens dat zij de ontwikkeling van
nieuwe initiatieven in de dienst en
missie van deze lokale kerk zouden
ONDERSTEUNEN

0%0%2%2%

28%28%

51%51%

19%19%

Helemaal mee oneens Niet mee eens Neutraal
Mee eens Helemaal mee eens

64% is het eens dat deze lokale kerk altijd
wel wat NIEUWS WIL PROBEREN

LEIDERSCHAP
CULTUUR

35% vertrouwt er op dat deze lokale kerk de
gestelde visie en doelen KAN
BEREIKEN

13%13%

13%13%

2%2%

37%37%

35%35%

Visie is onduidelijk Weet niet Geen vertrouwen
Een beetje vertrouwen Veel vertrouwen

Bezoekers zijn het ermee eens:

49% van bezoekers vervult een ROL in
LEIDERSCHAP of
DIENSTVERLENING

52% is het eens dat deze lokale kerk een
goed en HELDER SYSTEEM van
werken heeft

27% Leiders helpen mij in het vinden en
gebruiken van mijn gaven en talenten
in grote of zekere mate

69% Leiders staan open voor de ideeën
van mensen in grote of zekere mate

39% Leiders inspireren mij tot actie
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Wat van de Samenvatting Profiel springt er voor u uit?

Waar wilt u meer details van weten?

Wat wilt u of uw team beter begrijpen?

Verkent het Uitgebreide Overzicht met deze dingen in uw achterhoofd. Duik dieper in de resultaten in de volgende sectie.
Identificeer welke dingen onderscheidend zijn aan uw kerk.

Deel B. Uitgebreid Overzicht

Demografie van bezoekers, bezoekpatronen, betrokkenheid bij kerkelijk leven.

De mensen van deze kerk 11-14

Een gedetailleerde kijk op de negen kernkwaliteiten die kerkelijke vitaliteit vormen.

Kerkelijke vitaliteit: Kernkwaliteiten van kerkelijk leven 15-25

De ervaringen en ideeën van bezoekers m.b.t. pastorale zorg.

Pastorale zorg in deze kerk 26-27
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Mensen van deze kerk

UITGEBREID OVERZICHT

Een demografisch profiel

Leeftijdsprofiel

63 jaar is de gemiddelde leeftijd van
bezoekers van deze lokale kerk (van 15+)

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

leeftijd

Pe
rc

en
ta

ge
 %

66
1212

3838
4444

15-29 yrs 30-49 yrs 50-69 yrs 70+ yrs
0

10

20

30

40

50

Verandering in de tijd: Gemiddelde leeftijd van
kerkbezoekers van 15 jaar en ouder

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019

Jaar
Pe

rc
en

ta
ge

 %

6363

2019
0

10

20

30

40

50

60

70

Vrouw
Man

Nooit getrouwd
Getrouwd
Samenwonend
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar

Basisschool of Middelbare school
MBO of HBO
WO bachelor of WO master

Volledig werk
Volledige zorg voor het gezin / niet buitenshuis werkend / mantelzorg
Gepensioneerd

Geboren in Nederland
Geboren in een ander EU land
Geboren in een land buiten EU
Tenminste één ouder geboren in een land buiten de EU

Nederlands Ã©n andere taal/talen
Andere taal/ talen dan Nederlands

Demografie U in
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in
2019 (%)

Gemiddelde leeftijd 63 64
Geslacht

56 57
44 43

Burgerlijke staat
8 9

75 73
3 3
3 4

10 12
Hoogste afgeronde opleiding

35 33
56 55
9 12

Werksituatie
39 38
7 7

51 52
Geboorteland

98 97
1 1
1 2
1 3

Spreekt thuis een andere taal dan Nederlands
22 18
1 1
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Kinderen en kerkbezoek

47% is het deel van kinderen (15+ jaar en
thuiswonend) die een kerk bezoeken

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

47%
Bezoekers
47%

Bezoekers

Verandering in de tijd: Percentage van kinderen
(15+ jaar en thuiswonend) die een kerk bezoeken

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019

Jaar
Pe

rc
en

ta
ge

 %

4747

2019
0

10

20

30

40

50

Jongeren die de enquête ingevuld hebben
Jongeren die langer dan 5 jaar de kerk bezoeken
Jongen die korter dan 5 jaar de kerk bezoeken

Tevreden met het aanbod voor "mensen van uw eigen leeftijd":
Alle bezoekers die tevreden of erg tevreden zijn
15-18 jarigen die tevreden of erg tevreden zijn
19-25 jarigen die tevreden of erg tevreden zijn

Tevredenheid met het aanbod "voor kinderen van 12 jaar en jonger":
Alle bezoekers die tevreden of erg tevreden zijn

Tevredenheid met het aanbod "voor jongeren van 12-18 jaar":
Alle bezoekers die tevreden of erg tevreden zijn
15-18 jarigen die tevreden of erg tevreden zijn

Thuiswonende kinderen van 15 jaar en ouder: 
Bezoeken deze kerk
Bezoeken een andere kerk
Bezoeken niet een kerk

Thuiswonende kinderen van 0 -14 jaar: 
Bezoeken deze kerk
Bezoeken een andere kerk
Bezoeken niet een kerk

Kinderen en jongeren U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Jongeren (15 - 19 jaar) in uw lokale kerk
3 2
3 2
0 1

Tevredenheid met het aanbod voor specifieke leeftijdsgroepen

76 79
57 60
43 38

67 69

51 52
54 55

Kerkbezoekpatronen voor thuiswonende kinderen van bezoekers

46 40
2 5

54 56

83 80
8 8

12 14
Noot: alle opties voor kerkbezoek van kinderen konden geselecteerd worden, dus percentages tellen mogelijk niet op tot 100%
Resultaten worden niet getoond bij minder dan 6 antwoorden

+

+

+

*
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Nieuwkomers

7% van bezoekers zijn nieuwkomers in deze
lokale kerk in de afgelopen vijf jaar.

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

7%
Nieuwkomers

7%
Nieuwkomers

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers die nieuwkomer zijn in de vijf jaar voor
de enquête

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019

Jaar

Pe
rc

en
ta

ge
 %

77

2019
0

10

Nieuwkomers die terugkomen na een afwezigheid van verscheidene jaren
Nieuwkomers die nooit regelmatig een kerk bezochten

Totaal nieuwkomers (nieuw voor de kerk in het algemeen) in de afgelopen 5 jaar
Total who attended a different church in the last 5 years:

Switchers from another denomination in the last 5 years
Transfers from same denomination in the last 5 years

Long-term attenders: attended here for more than 5 years
Visitors from other churches
Visitors who do not regularly go to church

Totaal aantal nieuwkomers (nieuw voor uw lokale kerk) in de afgelopern 5 jaar:
Minder dan 1 jaar
1-2 jaar
3-5 jaar

6-10 jaar
11-20 jaar
Meer dan 20 jaar

Church Background U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Nieuwkomers in deze kerk (die 5 jaar geleden niet naar een andere kerk gingen):
1 1
0 1

Geschiedenis van kerkbezoek: 
1 2
6 8
1 2
4 6

92 88
1 1
1 1

Duur van betrokkenheid bij deze kerk:
7 11
2 2
3 4
2 5
5 6

13 12
73 68

Note: Church attendance history is calculated from three survey questions. The figures may not match those for length of attendance due to
non-responses.

+

+
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Leiderschapsrollen

49% van bezoekers hebben ten minste één
leiderschapsrol hier

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

49%
Leiderschapsrol

49%
Leiderschapsrol

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers die hier tenminste één leiderschapsrol
hebben

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019

Jaar
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en
ta

ge
 %

4949

2019
0
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Kunst en handwerk: bouwen, visueel, textiel
Communicatie: schrijven, redactie, spreken
Onderwijs: onderwijzen, coachen
Financiën: rekeningen, financieel beheer
Gastvrijheid: welkom, gastheer/-vrouw, voedsel aanbieden
Interpersoonlijk: relaties bouwen, zorg dragen voor mensen
Muziek: spelen, zingen, muziek schrijven
Leiderschap/beheer: leiden, beheren, plannen, organiseren
Onderzoek/analytisch: informatie verzamelen, analyseren, rapporteren
Technisch: computers, geluid, licht
Andere gave of ander talent
Weet niet
Helemaal mee eens / mee eens dat hun gaven en talenten hier goed gebruikt worden

Kerkdiensten (onderwijs/preken, muziek, leiding geven in een dienst)
Kinder- of jongerenwerk
Leiding van kleine groep
Administratieve rol
Kerkenraad/bestuur/oudste/diaken
Commissie/deelnemer werkgroep
Pastorale zorg/bezoekwerk
Voert hier een van bovenstaande leiderschapsrollen uit
Een andere rol

Gaven en talenten U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Gaven en talenten van bezoekers
19 18
22 25
16 18
13 13
35 38
25 27
20 20
22 23
11 11
10 10
15 15
18 17
56 58

Bezoekers die een leidersschapsrol hebben
12 13
10 10
4 4
8 8

13 13
8 9

20 21
49 50
28 28
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Er zijn negen kernkwaliteiten die essentieel zijn voor een vitaal kerkelijk leven. Dit blijkt uit onderzoek. De mix van deze
kwaliteiten geeft een kerk haar unieke karakter en toont wat sterke punten zijn en waar mogelijkheden voor groei liggen.

Deze kernkwaliteiten worden gemeten en gegroepeerd in drie gebieden van kerkelijk leven.

een levend en groeiend geloof te hebben
een vitale en ondersteunende viering te ervaren
een sterk en groeiend gevoel van
verbondenheid te hebben

De interne kernkwaliteiten richten zich op het
innerlijke leven van de geloofsgemeenschap. Ze maken
duidelijk of een gemeente betrokkenen helpt om:

De inspiratie kernkwaliteiten richten zich op
leiderschap en gevoel van richting voor de kerk. Deze
maken duidelijk of de betrokkenen ervaren dat de
gemeente:

een duidelijke, breed gedeelde visie heeft
inspirerend en ondersteunend leiderschap
biedt
open staat voor vindingrijke en veerkrachtige
innovatie

De naar buiten gerichte kernkwaliteiten geven aan of
betrokkenen:

praktisch zich inzetten voor de dienst aan de
samenleving
hun geloof willen delen (en of ze daar in slagen)
bewust zich inzetten voor inclusie van diverse
groepen mensen

betrokkenheid van jongeren en jongvolwassenen
hoeveel bezoekers nieuw zijn
veranderingen in bezoekersaantallen en samenstelling van de bezoekers

Naast deze 9 kernkwaliteiten meten we ook 3 bezoekersstatistieken voor elke kerk, namelijk:

Voor meer informatie over het NCLS Research Vitality Framework ga naar
www.ncls.org.au
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Groei in geloof via deze lokale kerk

14% van de mensen zegt dat zij een grote
groei in geloof hebben ervaren via
deze lokale kerk in de afgelopen 12

maanden

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

14%
Groei in geloof 

via
deze kerk

14%
Groei in geloof 

via
deze kerk

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers die een grote groei in geloof hebben
ervaren via deze lokale kerk in de afgelopen 12
maanden

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Groei in geloof van bezoekers in het afgelopen jaar:
Veel groei via deze lokale kerk
Veel groei via andere groepen of kerken
Veel groei via individuele activiteiten
Een beetje groei
Geen groei

Tijd besteed aan persoonlijk gebed, bijbellezen, meditatie:
Elke dag/meeste dagen
Een paar keer per week
EÃ©n keer per week
Soms
Bijna nooit
Nooit

Bezoekers kozen 2 van de 12 opties (bijv. Katholiek, Charismatisch, Oecumenisch, Evangelisch, Vrijzinnig, Gematigd,
Vooruitstreven, Gereformeerd, Traditioneel). De 3 meest gekozen waren:

Gereformeerd
Oecumenisch
Traditioneel

God is de belangrijkste realiteit in mijn leven
God is belangrijker dan bijna al het andere in mijn leven
Een beetje belangrijk, maar veel andere zaken zijn belangrijker

Levend en groeiend geloof U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Groei in geloof

14 14
3 3
8 8

37 39
37 37

Persoonlijke geloofsactiviteiten

56 53
16 17
4 5

17 18
5 6
2 2

Identificatie met stromingen binnen christelijk geloof

39 35
34 35
18 18

Hoe belangrijk is God?
32 32
42 40
25 27
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GeÃ¯nspireerd tijdens kerkdiensten

54% van de bezoekers zei dat zij
altijd/meestal geÃ¯nspireerd worden
tijdens diensten

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

54%
Altijd/soms 

geÃ¯nspireerd 
worden

54%
Altijd/soms 

geÃ¯nspireerd 
worden

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers die altijd/meestal geÃ¯nspireerd
worden tijdens diensten

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Worden altijd/soms geÃ¯nspireerd
Worden meestal geÃ¯nspireerd
Ervaren altijd een gevoel van Gods aanwezigheid
Ervaren meestal een gevoel van Gods aanwezigheid
Ervaren altijd een groei in het begrijpen van God
Ervaren meestal een groei in het begrijpen van God
Worden altijd uitgedaagd tot actie
Worden meestal uitgedaagd tot actie

Altijd
Meestal
Soms
Nooit / bijna nooit

Altijd
Meestal
Soms
Nooit / bijna nooit

Vitale en ondersteunende viering U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Bezoekers in kerkdiensten hier:
10 12
44 44
20 20
40 40
8 8

39 38
3 5

20 22
Tijdens kerkdiensten hier, ervaren bezoekers dat de preek hen in het dagelijks leven helpt:

8 8
44 44
43 42
6 5

Tijdens kerkdiensten hier, waarderen de bezoekers de muziek
32 33
52 51
15 15
2 2

U in 2019 - Protestantse Gemeente De Samenwerking (ZZ000001, 105 formulieren)
Voorbeeld Kerken in 2019 - Protestantse Kerk in Nederland (PK000000, 2851 formulieren, 30 kerken)

1 7
© 2021 NCLS Research | Postbus 11069, 9700 CB Groningen | P: 088-3371678 | ccc@pthu.nl | www.pthu.nl/ccc/NL-CLS

mailto:ccc@pthu.nl
http://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS


Gevoel van erbij horen

27% van de bezoekers zei dat zij een sterk
en groeiend gevoel van 'erbij horen'
hebben in deze kerk

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

27%
Sterk 

en groeiend 
gevoel van

 erbij horen

27%
Sterk 

en groeiend 
gevoel van

 erbij horen

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers die een sterk en groeiend gevoel van
'erbij horen' hebben in deze kerk

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Sterk en groeiend
Sterk en stabiel
Sterk, maar afnemend
Nee, maar ik ben nieuw hier
Nee, maar dat zou ik inmiddels graag gewild hebben
Nee, maar ik vind dat prima
Weet ik niet/niet van toepassing

Eerste keer/bijna nooit/enkel bij speciale gelegenheden
Minder dan één keer per maand
Een keer per maand
Twee of drie keer per maand
Iedere week
Meer dan één keer per week

Kleine gebeds-, gespreks- of Bijbelgroepen
Huisgroepen, clubs of andere groepen
Activiteiten met als doel evangelisatie
Vrijwilligerswerk of activiteiten met als doel sociale gerechtigheid of welzijn

Ik geef regelmatig 10% of meer van netto inkomen
Ik geef regelmatig tot 9% van netto inkomen
Ik geef een kleine bijdrage als ik hier ben

Sterk en groeiend gevoel van erbij horen U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Gevoel van erbij horen in deze lokale kerk
27 31
48 46
15 14
2 1
2 2
4 3
2 2

Hoe vaak aanwezig bij kerkdiensten?
2 2
2 3
7 8

32 33
53 50
4 4

Regelmatige participatie in de activiteiten van deze lokale kerk
23 25
34 35
12 11
55 55

Financiële bijdrage
9 8

77 76
11 12
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Verbonden met de visie van deze lokale kerk

23% van de bezoekers zegt dat zij bekend
zijn met en zich sterk verbonden
voelen aan de visie, doelen en richting

van deze lokale kerk

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

23%
Sterk 

verbonden met
de visie

van deze kerk

23%
Sterk 

verbonden met
de visie

van deze kerk

Verandering in de tijd: Percentage van de
bezoekers die bekend zijn met en zich sterk
verbonden voelen met de visie, doelen en richting
van deze lokale kerk

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Bezoekers zijn bekend met en voelen zich sterk verbonden
Bezoekers zijn bekend met en voelen zich sterk verbonden
Bezoekers zijn bekend met en voelen zich gedeeltelijk verbonden
Bezoekers zijn bekend met ideeën, niet met een heldere visie, doelen of richting
Bezoekers zijn zich niet bewust van een visie, doelen of richting

Veel vertrouwen dat de visie gehaald kan worden
Gedeeltelijk vertrouwen dat de visie gehaald kan worden
Geen vertrouwen dat de visie gehaald kan worden

Spirituele groei (bijv. Gebedsgroepen)
Diensten en vieringen die het geloof van de mensen ondersteunen
Een sterk gevoel van gemeenschap opbouwen in deze lokale kerk
Een duidelijke visie ontwikkelen voor de toekomst van deze lokale kerk
Mensen aanmoedingen hun gaven te ontdekken en gebruiken
Het aanmoedigen van nieuwe benadering van dienstverlening en missie
Sociale gerechtigheid ondersteunen, en hulp verlenen aan mensen in nood
Mensen aanmoedigen hun geloof te delen
Er zorg voor dragen dat nieuwkomers zich snel thuis voelen in deze kerk
Aandacht voor kinderen en jeugd
Deze lokale kerk laten groeien in aantal mensen
Een nieuwe kerk of missionair initiatief starten

Duidelijke en gedeelde visie U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Bewustzijn van visie, doelen en richting van deze lokale kerk
23 27
35 35
4 5

20 17
18 16

Vertrouwen dat deze lokale kerk haar eigen doelen, richting en doelen haalt
35 39
37 38
2 1

Ideeën van de bezoekers over de prioriteiten voor deze lokale kerk in de volgende 12 maanden:
7 8

32 31
29 27
25 25
20 21
5 6

20 20
12 11
28 27
33 31
14 16
1 1
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Aanmoedigen van gaven en talenten

4% van de bezoekers zegt dat de leiders van
deze lokale kerk hen in grote mate
hebben aangemoedigd om hun gaven en

talenten te vinden en te gebruiken

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

4%
In grote mate

 aangemoedigd
om gaven en

talenten te
vinden/

gebruiken

4%
In grote mate

 aangemoedigd
om gaven en

talenten te
vinden/

gebruiken

Verandering in tijd:Percentage van de
bezoekers dat zegt dat de leiders van deze lokale
kerk hen in grote mate hebben aangemoedigd om
hun gaven en talenten te vinden en te gebruiken

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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In grote mate
In zekere mate
Een klein beetje
Helemaal niet

In grote mate
In zekere mate

Leiders hier inspireren me tot actie
Leiders sporen ons aan om relaties te leggen met mensen buiten onze kerk
Leiders hier moedigen ons aan om vernieuwend en creatief te denken
Deze lokale kerk heeft een goed en helder systeem van werken

Ik zou meer betrokken willen zijn
Ik ben tevreden met mijn huidige betrokkenheid
Ik zou minder betrokken willen zijn

Inspirerende en ondersteunende
leiderschapscultuur U in 

2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Bezoekers zeggen dat de leiders van deze lokale kerk hen aangemoedigd hebben om hun gaven en talenten
hier te vinden en te gebruiken:

4 5
23 24
24 24
26 25

Bezoekers zeggen dat de leiders van deze lokale kerk open staan voor de ideeën van de mensen hier:
22 28
47 44

Bezoekers zijn er (sterk) mee eens dat...
39 41
38 42
48 52
52 54

Bezoekers die hier een leiderschapsrol vervullen 49 50
Hoe kijken bezoekers aan tegen hun betrokkenheid?

8 7
86 87
1 1
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Wil altijd wel iets nieuws proberen

13% van de bezoekers is er helemaal mee
eens dat deze lokale kerk altijd wel
iets nieuws wil proberen

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

13%
Helemaal mee 
eens dat deze

 kerkaltijd wel iets
nieuws

wil proberen

13%
Helemaal mee 
eens dat deze

 kerkaltijd wel iets
nieuws

wil proberen

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers dat er helemaal mee eens is dat deze
lokale kerk altijd wel iets nieuws wil proberen

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Deze lokale kerk wil altijd wel iets nieuws proberen:
Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Helemaal mee oneens

Leiders hier moedigen ons aan om vernieuwend en creatief te denken:
Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Helemaal mee oneens

Ik zou de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in dienst en missie in deze lokale kerk ondersteunen
Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Helemaal mee oneens

Vindingrijke en veerkrachtige innovatie U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Bereidheid van de lokale kerk om iets nieuws te beginnen

13 15
52 54
28 26
7 5
1 1

Leiders moedigen innovatie aan

6 7
42 45
43 41
8 6
1 1

Openheid voor nieuwe initiatieven

19 20
51 50
28 28
2 2
0 0
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Informele daden van dienstbetoon

33% van de bezoekers zegt dat zij anderen
op drie of meer manieren
(geselecteerd uit een lijst) informeel

geholpen hebben in het afgelopen jaar

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

33%
3 of meer 
informele 

manieren om
 anderen 
te helpen

33%
3 of meer 
informele 

manieren om
 anderen 
te helpen

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers die op drie of meer manieren anderen
informeel geholpen hebben in het afgelopen jaar

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Bezoekers die anderen hielpen op drie of meer manieren, namelijk:
Geld geleend of gegeven aan iemand buiten de familie
Gezorgd voor iemand die erg ziek was
Iemand door een persoonlijke crisis geholpen
Iemand bezocht in het ziekenhuis
Bezittingen weggegeven aan iemand in nood
Geprobeerd iemand van alcohol- of drugsverslaving af te helpen
Geld gegeven aan een goed doel
Contact gehad met en politicus over een publieke zaak

Dienst aan de samenleving, sociale rechtvaardigheid en welzijn

Dienstverlening, zorg of welzijnswerk
Maatschappelijke actie, gerechtigheid en belangengroepen
Sport, recreatie en hobby groepen
Jeugdwerk (bijv. Scouting)
Een andere groep
Niet betrokken bij zulke groepen

Ja, en ik ben heel actief
Ja, maar ik ben momenteel niet actief
Nee
Weet ik niet

Praktisch en divers dienstbetoon U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Informele manieren om anderen te helpen (in het afgelopen jaar)
33 33
17 17
22 23
20 20
40 39
16 17
3 3

83 81
7 7

Regelmatige betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten van deze lokale kerk
55 55

Betrokkenheid in maatschappelijke groepen die *niet* verbonden zijn aan deze lokale kerk
30 31
13 12
19 19
3 3

13 14
39 40

Hebben christenen de verantwoordelijkheid om actief te zorgen voor het milieu
62 64
26 25
5 4
6 6
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Anderen uitnodigen in de kerk

20% van de bezoekers zei dat zij een
vriend of familielid die op dit moment
geen kerk bezoekt hebben uitnodigd

om hier naar een kerkdienst te komen in het
afgelopen jaar

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

20%
Nodigde iemand 
uit om hier naar

de kerk
te komen

20%
Nodigde iemand 
uit om hier naar

de kerk
te komen

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers die een vriend of familielid, die op dit
moment geen kerk bezoekt, hebben uitnodigd om
hier naar een kerkdienst te komen in het
afgelopen jaar

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Bereidheid om vrienden/familieleden die niet betrokken zijn bij een andere kerk uit te nodigen voor een kerkdienst hier
Bereid en heeft in de afgelopen 12 maanden iemand uitgenodigd
Bereid, maar heeft in de afgelopen 12 maanden niemand uitgenodigd
Zou waarschijlijk niemand uitnodigen
Zou zeker niemand uitnodigen
Weet het niet

Bezoekers die regelmatig betrokken zijn bij evangelisatie activiteiten

Voelen zich op gemak bij praten over geloof en zoeken mogelijkheden om dat te doen
Voelen zich op gemak bij praten over geloof als dat ter sprake komt
Vinden het moeilijk om in gewone taal over geloof te praten
Houden er niet van om over geloof te praten; leven en daden zeggen genoeg
Niet gelovig

Effectief en bereidwillig geloof delen U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Anderen uitnodigen in deze kerk

20 22
31 30
20 20
2 3

26 25
Betrokkenheid bij evangelisatie activiteiten

12 11
Bereidheid om geloof te delen met anderen

7 7
54 53
26 26
12 14
1 1
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In gesprek gaan met mensen die steeds minder betrokken raken

4% van bezoekers zegt dat zij zeker in
gesprek zouden gaan als ze iemand
kennen die steeds minder betrokken

raakt bij de kerk

Bron: 2019 NL-CLS, Protestantse Gemeente De Samenwerking

4%
Zou zeker in 
gesprek gaan

4%
Zou zeker in 
gesprek gaan

Verandering in de tijd: Percentage van
bezoekers dat zegt dat zij zeker in gesprek zouden
gaan als ze iemand kennen die steeds minder
betrokken raakt bij de kerk

Bron: Protestantse Gemeente De Samenwerking, NL-CLS, 2019
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Zeker
Heel waarschijnlijk
Waarschijnlijk
Moeilijk te zeggen
Waarschijnlijk niet

Altijd
Meestal
Soms
(Bijna) nooit

Onder alle bezoekers:
Mee eens of helemaal mee eens
Mee oneens of helemaal mee oneens

Onder bezoekers die hier in de afgelopen 5 jaar nieuw zijn gekomen:
Mee eens of helemaal mee eens
Mee oneens of helemaal mee oneens

Intentionele en verwelkomende inclusie U in 
2019 (%)

Voorbeeld
Kerken in 
2019 (%)

Kans dat bezoekers in gesprek gaan met iemand die steeds minder betrokken raakt
4 5
9 9

18 18
49 46
21 21

Als u iemand ziet die nieuw is hier, verwelkomt u hem/haar dan persoonlijk?
7 9

22 24
40 39
20 18

Bezoekers vinden het gemakkelijk om hier vrienden te maken

70 71
7 6

68 71
6 5

Resultaten worden niet getoond bij minder dan 6 antwoorden*
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Overzicht van kernkwaliteiten
NCLS onderscheidt verschillende indicatoren voor elk van de negen kernkwaliteiten van kerkelijke
vitaliteit

Deze cirkel van sterke punten geeft een eenvoudig overzicht van de enquêteresultaten van uw
kerk naar elke kernkwaliteit.

Per kernwaliteit is ́e ́en antwoord indicator gekozen. De volgorde van de kernkwaliteiten in de cirkel van
sterke punten is gebaseerd op een ranking van scores per indicator van hoog naar laag.

Kernkwaliteiten in 2019: scores geven graadmeter van 1 - 10

Geloof Viering Verbondenheid Visie Leiderschapscultuur Innovatie Dienst Geloof
delen

Inclusie

3.0 3.8 2.5 4.1 1.2 5.3 2.4 2.5 2.2

Hoe werkt dit?  Op basis van de antwoorden in uw kerk wordt een score berekend tussen 1 - 10, waarbij
5 het gemiddelde is van alle kerken die meedoen aan de CLS.

Leiderschapscultuur: In
grote mate mee eens dat
leiders bezoekers
aanmoedigen om hun gaven
en talenten te ontdekken

Inclusie: Bezoekers zijn
zeker dat ze in gesprek
zouden gaan met mensen die
minder betrokken raken bij
de kerk

Dienst: Aantal manieren
waarop bezoekers anderen
geholpen hebben in de
afgelopen 12 maanden

our greatest strength

not as strong

Innovatie: Helemaal mee
eens dat deze kerk altijd wat
nieuws wil proberen

Visie: Bewust van en sterk
verbonden met de visie van
deze kerk

Viering: Ervaart altijd
inspiratie in kerkdiensten

Geloof: Veel groei in geloof
in het afgelopen jaar, via deze
kerk

Geloof delen: Heeft iemand
uitgenodigd in de laatste 12 maanden

Verbondenheid: Gevoel van
verbondenheid is sterk en groeiende

U in 2019 - Protestantse Gemeente De Samenwerking (ZZ000001, 105 formulieren)
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Heeft u de afgelopen 2 jaar in uw kerk pastorale zorg ontvangen?  Ja, ik heb gesproken metâ€¦ (Kruis ALLES aan dat van toepassing is)

Deze kerk moet meer persoonlijke pastorale aandacht geven aan ...(Kruis maximaal TWEE
hokjes aan)

 Opmerking: In de online enque ̂te is deze vraag iets anders gesteld, namelijk over de afgelopen 12 maanden.

+

42%42%

21%21%

11%11%

1%1%

2%2%

17%17%

5%5%

37%37%

41%41%

19%19%

12%12%

1%1%

2%2%

17%17%

5%5%

39%39%

U

Voorbeeld Kerken

Een predikant of pastoraal werker

Een ouderling

Een pastoraal vrijwilliger

Pastorale zorg buiten deze kerk (inclusief
digitale hulp)

Psychologische hulp (bij. Maatschappelijk
werk)

Anderen, zoals vrienden of familie

Nee, maar ik had dat wel gewild

Nee, daar had ik geen behoefte aan

0 10 20 30 40 50

Heeft u de afgelopen 2 jaar  iemand
aangeraden om pastorale ondersteuning
te vragen?

+ Bent u de afgelopen 2 jaar  door iemand
uit uw kerk benaderd voor een pastoraal
bezoek?

+

U in 2019
(%)

Voorbeeld Kerken in 2019 (%)

Yes 29 30
No 71 70

U in 2019
(%)

Voorbeeld Kerken in 2019 (%)

Yes 34 36
No 66 64

13%13%

30%30%

9%9%

15%15%

8%8%

15%15%

3%3%

51%51%

7%7%

14%14%

29%29%

8%8%

15%15%

9%9%

14%14%

2%2%

50%50%

7%7%

U

Voorbeeld Kerken

Vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorte,
jubilieu etc.

Pijnlijke omstandigheden, zoals ziekte, stress,
rouw

Begeleiding in relaties

Begeleiding in geloof en spiritualiteit

Begeleiding in ethische vragen

Speciale groepen, zoals kinderen, werkenden
etc.

Hen die op hun gedrag gewezen moeten
worden

Gewone interesse in het leven van mensen

Anders

0 10 20 30 40 50 60

+
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Welke van de volgende omschrijvingen karakteriseert het best de pastorale zorg in uw
kerk? Pastorale zorg ...

17%17%

56%56%

11%11%

15%15%

15%15%

57%57%

13%13%

15%15%

U

Voorbeeld Kerken

Is alleen beschikbaar als het dringend nodig
is

Is over het algemeen goed beschikbaar

Is ruim beschikbaar en wordt actief
aangeboden

Weet ik niet

0 10 20 30 40 50 60

De pastoraal werkers (predikant, ouderlingen, vrijwilligers) in deze kerk tonen
interesse in het geestelijk leven van mij en mijn gezin

In deze kerk wordt pastorale zorg aangeboden in een bekwame en veilige sfeer

Pastorale zorg is in deze gemeente gericht op de navolging van Christus en op een
heilige levenswandel

Pastorale zorg is vooral voor hen die een crisis meemaken of problemen in hun leven
hebben

12%

14%

44%

43%

36%

36%

6%

5%

1%

1%

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

U

Voorbeeld Kerken

15%

18%

54%

53%

29%

27%

2%

1%

0%

0%

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

U

Voorbeeld Kerken

9%

9%

42%

40%

44%

46%

4%

4%

1%

1%

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

U

Voorbeeld Kerken

12%

11%

46%

44%

21%

23%

19%

19%

2%

2%

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

U

Voorbeeld Kerken
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Gebruik uw profielnummer RRLUWK om online toegang te krijgen
tot dit profiel

www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/Resultaten

Dashboard met resultaten
Protestantse Gemeente De Samenwerking
Kerkgenootschap: Sample Denomination

Wie nam deel?
Deze resultaten zijn gebaseerd op 105 volwassen
bezoekers van 15 jaar en ouder die de Church Life enquête
volledig hebben ingevuld in onze kerk. 

Onze mensen
• Gemiddelde leeftijd 63 years

• Vrouw 56% Man 44%

• Hoger onderwijs 9%

• Geboren buiten de EU 1%

Onze gaven en talenten
• Gastvrijheid 35%

• Interpersoonlijk 25%

• Leiderschap/beheer 22%

• Communicatie 22%

Wat we waarderen en prioriteit geven
• Waarderen: Samen avondmaal vieren 34%

• Waarderen: Praktische zorg in moeilijke tijden 33%

• Prioriteit: Kinderen en jongeren 33%

• Prioriteit: Erediensten die ondersteunend zijn 32%

Hoe we verbinden met God
• Groei in geloof in het afgelopen jaar 25%

• persoonlijke geloofsactiviteiten 76%

• God is de belangrijkste realiteit 32%

• De viering daagt mij uit tot actie 24%

Hoe we met elkaar verbonden zijn
• Sterk gevoel van verbondenheid 91%

• Gemakkelijk om vrienden te maken 70%

• Betrokken bij kleine groepen 23%

• Tevreden over kinderactiviteiten 67%

Hoe we verbinden met de samenleving
• Vrijwilliger in maatschappij 60%

• Hielp anderen op 3 of meer manieren 33%

• Deelt geloof gemakkelijk met anderen 61%

• Dienst op het gebied van zorg of
rechtvaardigheid 61%

Onze visie en leiderschap
• Bewust van en sterk verbonden met visie 23%

• Klaar om iets nieuws te proberen 64%

• Leiders helpen ons onze gaven en
talenten te gebruiken 27%

Uw enquêteresultaten beoordelen
Bedenk wie mee heeft gedaan aan de enquête. Vergelijk het aantal invullers (zie de onderkant van elke pagina
met resultaten) met het totale aantal mensen in de kerk. Overweeg of er andere dingen zijn die invloed hadden
op wat mensen hebben ingevuld.
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