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Rapport Enquête Wijk Oost Elburg 

16 en 17-jarigen 

 

 

 

Inleiding 

Als vervolg op een “luisteravond” met ouders op 19 maart 2019 is besloten om in onze wijk 

een enquête onder 16 en 17-jarigen gehouden. Dit om een zo compleet mogelijk beeld te 

krijgen van de betrokkenheid en mening van jongeren in een specifieke leeftijdscategorie 

over de onderwerpen die op de avond met ouders aan de orde geweest waren. De leeftijd 

16-17 is gekozen omdat deze groep nog jong genoeg is voor het jeugdwerk en oud genoeg 

is om zelfstandig een mening te hebben over onderwerpen aangaande het geloof. 

 

We waren benieuwd of de door ouders genoemde zaken ook breed bij de jongeren te horen 

waren. Ook wilden we graag weten hoe hun mening zich verhield met hun betrokkenheid bij 

de activiteiten van de kerk en hun mening over een aantal geloofsuitspraken.  

Daarom waren er drie belangrijke groepen van vragen:  

1. Over de mate van betrokkenheid bij kerkelijke activiteiten;  

2. Over een aantal geloofsuitspraken;  

3. Over gewenste veranderingen.  

Op deze manier konden wij specifieker kijken voor welke groep bepaalde meningen golden. 

Sommige kruisverbanden hebben wij zelf al gelegd en worden vermeld in dit rapport. 

Uiteraard blijft de database voorlopig beschikbaar en kunnen desgewenst nog andere 

verbanden gelegd worden. 

 

De enquête is afgenomen is de maand juli van 2019. De enquêtes aan deze groep van 100 

jongeren werden thuis afgegeven en weer opgehaald in de maand juli. Van de deze 

enquêtes kwamen er uiteindelijk 87 retour waarvan 86 ingevuld. Met een respons van 86% 

mag dus zeker van een voor deze groep representatieve uitslag gesproken worden. 

 

In dit rapport worden zo feitelijk mogelijk de uitkomsten weergegeven. Op de het vervolg? die 

deze uitkomsten zouden kunnen hebben, willen wij later terugkomen. Daardoor kiezen wij 

ervoor dit rapport zo min mogelijk te belasten met interpretaties en meningen. 

 

De volledige vragenlijst met uitkomsten, alsmede de gemaakte opmerkingen, vindt u aan het 

einde als bijlage. 
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Resultaten Enquête 

 
• Algemeen 

 
Geslacht en geboorteplaats 

55 % van de respondenten waren meisjes en 45% jongens. 

91% woonde vanaf de geboorte in Elburg. 

 

• Betrokkenheid bij kerkelijke activiteiten 
 

Kerkgang 

23% van de jongeren geeft aan iedere zondag in de kerk te komen. 29% komt er nooit. 

De overige 48% bestaat uit 20% die 2x per maand komt, 6% die 1x per maand komt en 22% 

die alleen met feestdagen of bijzondere diensten in de kerk komt. 

 

Kinderclubs 

72% van de respondenten heeft op de kinderclubs gezeten.  

33% hiervan 1 of 2 jaar lang, 34% 3 tot 5 jaar lang en 24% 6 jaar of langer. 10% van deze 

groep die op kinderclubs heeft gezeten heeft geen tijdsduur aangegeven. 

 

Tienerclubs 

40% van de respondenten heeft op tienerclubs van onze kerk gezeten of gaat nog steeds. 

Van deze groep deed 50% dat 4 jaar of meer, 12% deed dit 1 jaar, 24% 2 jaar en 15% 3 jaar. 

 

Catechisatie 

Van de respondenten volgde of volgt 43% de catechisatie. 32% hiervan deed dit 2 jaar lang. 

27% 3 jaar, en 33% volgde 4 jaar of langer catechisatie. 8% stopte na 1 jaar. 

 

• Kruisverband: 

Combinatie Catechese en Tienerclub? 

Van de 34 personen die op een tienergroep zaten/zitten, hebben er 24 ook op catechisatie 

gezeten (70%) . Van de 37 die op catechisatie zaten/zitten, gingen er 24 ook naar een 

tienergroep (65%). 

10 personen gingen dus alleen naar een tienergroep en 13 alleen naar catechisatie. 

 

Met wie praat je over het geloof? 

Bij de vraag “Met wie praat je wel eens over het geloof?” konden verschillende 

mogelijkheden aangekruist worden. “Ouders” scoorden verreweg het hoogst met 65% van de 

ondervraagden die dit aankruisten. Gevolgd door “vrienden op school” (47%), broers/zussen 

(35%), “andere vrienden” (27%) en “leraren” (27%). Vrienden in de kerk zijn voor 23% van de 

jongeren gesprekspartner wat dit betreft, terwijl “leiding jeugdwerk” en “de dominee” beiden 

voor 14% gesprekspartner blijkt te zijn. 15% geeft aan met niemand over het geloof te 

praten. 
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• Kruisverband: 

De vergelijking tussen het totaal en de groep regelmatige kerkgangers levert de volgende 

tabel op: 

 

   Totaal   Regelmatige kerkgangers.*) 

Ouders   65%    83% 

vrienden op school  47%    57% 

broers/zussen  35%    48% 

andere vrienden  27%    26% 

leraren   27%    29% 

Vrienden in de kerk 23%    45% 

leiding jeugdwerk  14%   29% (bezoekers tienerwerk ook 29%; kinderclubs 

13%) 

de dominee   14%    24% (bezoekers catechese 32%) 

Ouderlingen  3%   7% 

Niemand   15%    10% 

*) vanaf “”1x per maand” tot “iedere zondag” = 42 personen) 

Voorbeeldrol ouders 

Op de vraag of ouders een voorbeeld zijn als het om de rol van geloof en kerk gaat, kiest 

45% het veilige antwoord “soms”. 38% kiest voor “vaak” of “altijd” en 16% voor “nooit”. 
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Geloofsvragen 

Om een beeld te krijgen van de geloofsbeleving van onze jongeren, en om dit in verband te 

kunnen brengen met de beantwoording van andere vragen, stelden wij een aantal 

geloofsvragen. Een redelijk vaste groep van zo’n ruime 60% beantwoordt de meeste vragen 

positief. Het geloof in “een hemel” blijkt het grootst, dat in “een hel” het kleinst. 

Geloof je in het bestaan van een God? Ja Twijfel Nee 

totaal 66% 26% 8% 
Regelmatige kerkgangers 90% 10% 0% 

 

Geloof je dat God de wereld heeft gemaakt? Ja Twijfel Nee 

totaal 63% 24% 13% 
Regelmatige kerkgangers 90% 10% 0% 

 

Geloof je dat God zich nu nog met deze 
wereld bemoeit? 

Ja Twijfel Nee 

totaal 58% 26% 16% 
Regelmatige kerkgangers 81% 19% 0% 

 

Geloof je in een leven na de dood? Ja Twijfel Nee 

totaal 67% 22% 10% 
Regelmatige kerkgangers 86% 12% 2% 

 

Geloof je in het bestaan van een hemel? Ja Twijfel Nee 

Totaal 72% 22% 6% 
Regelmatige kerkgangers 95% 5% 0% 

 

Geloof je in het bestaan van een hel? Ja Twijfel Nee 

totaal 44% 20% 17% 
Regelmatige kerkgangers 86% 10% 5% 

 

Jezus zegt me...... Veel Weinig Niets 

totaal 63% 20% 17% 
Regelmatige kerkgangers 86% 10% 5% 

 

Jezus is een goed voorbeeld voor ons. Helemaal 
mee eens 

Een beetje 
mee eens 

Niet mee 
eens 

totaal 64% 28% 8% 
Regelmatige kerkgangers 79% 19% 2% 

 

Jezus is voor mij de Zoon van God die voor 
onze zonden gestorven is. 

Helemaal 
mee eens 

Een beetje 
mee eens 

Niet mee 
eens 

totaal 69% 17% 14% 
Regelmatige kerkgangers 86% 12% 0% 

 

Ik geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan. Helemaal 
mee eens 

Een beetje 
mee eens 

Niet mee 
eens 

totaal 59% 27% 14% 
Regelmatige kerkgangers 81% 17% 0% 

 

Ik zou mij een leven zonder Jezus niet 
kunnen voorstellen. 

Helemaal 
mee eens 

Een beetje 
mee eens 

Niet mee 
eens 

totaal 20% 48% 32% 
Regelmatige kerkgangers 31% 57% 10% 
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Bijbellezen en bidden 

Bijbellezen is onder jongeren geen gewoonte. Maar liefst 82% geeft aan “nooit” of “bijna 

nooit” voor zichzelf in de Bijbel te lezen. 14% doet dit wel vaak, en 5% zelfs dagelijks. 

Bidden is gebruikelijker. 39% bidt dagelijks en 27% soms. Toch geeft ook hier 34% aan 

“nooit” of “bijna nooit” te bidden. 

 

Zou je van jezelf zeggen dat je gelovig bent? 

Een vraag naar hoe de jongeren zichzelf, los van onze criteria, zouden positioneren. “Zou je 

van jezelf zeggen dat je gelovig bent al iemand je dat vraagt?” 60% zegt hierop ja, en 18% 

nee. De overige 22% twijfelt. 

 

Over 10 jaar nog in de kerk? 

Op de vraag of men denkt dat men over 10 jaar nog in kerkdiensten komt, antwoordt 38% 

positief. 25% zegt nee, terwijl 38% twijfelt. Opvallend dat de groep die op deze vraag “Nee” 

zegt, net iets kleiner is dan de groep die zegt nu nooit naar de kerkdiensten te komen (29%). 

Dit verschil zou net verklaard kunnen worden door de 4 personen in de groep van 25 die 

geen kerkdiensten bezoekt maar wel van zichzelf zegt “gelovig te zijn”. (PS dit kunnen we 

controleren?) 

 

Van de 62 die op kinderclub zaten zeggen 28 ja, 12 nee, 22 twijfel. (45%; 19%; 35%) 

Van de 34 die een tienergroep bezochten/bezoeken zeggen 18 ja, 2 nee, 14 twijfel. (53%; 

6%; 41%) 

 

In een tabel: 

 Totaal Kinderclub Tienergroep 

Ja 38% 45% 53% 

Nee 25% 19% 6% 

Twijfel 38% 35% 41% 
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Gewenste veranderingen  

 

Vraag: Zijn er dingen die je graag anders zou zien bij ons in de gemeente? 

Deze vraag werd met betrekking tot vier onderwerpen gesteld. De reguliere kerkdiensten, de 

bijzondere diensten, de catechisatie en het jeugdwerk. 

Per vraag zijn twee antwoorden vermeld: de reactie van de totale groep en de reactie van de 

groep die regelmatig in de kerk komt. (vanaf “”1x per maand” tot “iedere zondag” = 42 

personen) 

 

• In de gewone kerkdiensten  36% “ja”;  64% nee. 
Groep die regelmatig in de kerk komt  62% “ja”;  38% nee. 

 

26 personen van deze groep benoemen gewenste veranderingen. De veranderingen die 

meer dan een keer genoemd worden zijn: 

- Meer opwekking, minder psalmen en gezangen  23x (55%) 

- Kortere Dienst/Preek     9x (21%) 

- Andere dominees en ook sprekers    6x (14%) 

- Boodschap meer op jongeren afgestemd   4x (10%) 

- Meer diepgang      2x (5%) 

- Meer gevoel/ervaring/getuigenis    2x (5%) 

- Meer Beamer gebruiken     2x (5%) 

- Meer en andere Bands     2x (5%) 
Volledige lijst in bijlage. 

 

• In de Gezins- en Appeldiensten  16% “ja”;  84% nee. 
Groep die regelmatig in de kerk komt  26% “ja”;  74% nee. 

 

Meest genoemde veranderingen door deze groep: 

- Meer en andere sprekers     5x (9%) 

- Meer gericht op doelgroep/actueler   4x (8%) 

- Korter       2x (4%) 
Volledige lijst in bijlage 

 

• Bij catechisatie   14% “ja”;  86% nee. 
Groep die daadwerkelijk op catechisatie heeft gezeten (37 personen) 

32% “ja”;  68% nee. 

Lijst opgenomen in bijlage 

 

• In het jeugdwerk   3% “ja”;  97% nee. 
Lijst opgenomen in bijlage 
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Zijn er nog dingen die je aan ons kwijt wilt? 

Totale lijst: (29x hierbij wat ingevuld) 

• :-) 

• :-) 

• alleen dat het een prima enquête is; goed geordend 

• bij de appeldiensten ben ik altijd aanwezig, omdat ik hier beter mijn concentratie kan 

behouden 

• de reden dat jongeren afstand krijgen/nemen van het geloof is, denk ik, dat we minder 

afhankelijk zijn van het geloof. Het geloof is niet meer een oplossing voor ons of een reden 

voor gebeurtenissen/oorzaken. We kunnen denken en beslissingen maken zonder dat het 

geloof nodig is, denk ik.  

• eigenlijk niet, maar ik bewonder jullie en vind het erg goed dat jullie jongeren helpen om een 

plek te zoeken in Gods kerk 

• er is verder helemaal niets wat ik kwijt wil 

• er meer liederen moeten komen van opwekking of sela of kinga 

• geloven doe je niet alleen in de kerk 

• heel fijn dat er een keer naar de mening van de jeugd gevraagd wordt1 dit mag wat mij betreft 

vaker, bedankt! 

• ik heb drie vragen niet ingevuld omdat ik niet veel ervaring in deze dingen heb, dus ook niet 

echt een duidelijke mening heb. 

• ik heb respect voor mensen die geloven, maar ik hoef deze brieven niet meer 

• ik hoop dat er nu ook echt een keer geluisterd wordt naar de jongeren in de gemeente en niet 

dat we te horen krijgen dat er rekening gehouden moet worden voor de ouderen. Uiteindelijk 

zijn wij de mensen die met hun gezin naar de kerk gaan 

• ik vind dat de kerkdiensten goed zijn en voel me thuis in deze kerk 

• ik vind het erg fijn dat jullie zoiets doen. Zo voelt het ook dat we meer worden betrokken in de 

kerk. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. 

• ik vind het soms wel lastig om er over te praten of om het begrijpen 

• ik vind zoals het in onze kerk gaat is goed, de diensten horen zo bij ons geloof en dat moet 

niet veranderen, (zoals alleen maar opwekking) 

• ik weet niet zeker of je als gelovige een kerk nodig hebt. Ik denk dat je ook in jezus en God 

kan geloven zonder naar de kerk te gaan 

• ik wil wel meer naar de kerk gaan. Ik kwam er een paar jaar geleden wel eens en sommige 

diensten waren erg mooi. 

• ik zou het fijn vinden als er vaker een jeugddienst is.meer aanbidding is ook welkom, maar dat 

hangt af van hoeveel dat toegestaan wordt in onze kerk 

• jongeren tijdens dienst weg voor eigen dienst 

• jullie hebben waarschijnlijk niet zoveel aan mijn antwoorden sorry, hahah 

• leuk dat jullie naar de jeugd willen luisteren 

• onze kerk mag wat mij betreft meer open staan voor andere visies en ideeën. 

• onze kerk zoals die nu is, is achterhaald. De focus wordt vooral gericht op oudere mensen. 

Raad eens welke mensen er over 20-30 jaar niet meer zijn. Door dit beleid te blijven hanteren 

zal deze kerk blijven krimpen. Dit is zo omdat er gen toekomstig draagvlak wordt gecreëerd. 

• top dat jullie dmv deze enquête on (jongeren) bij de kerk betrokken willen houden en ons nog 

meer mee willen nemen in het geloof 

• zou wel een suggestie willen doen voor een thema waar ik wel eens wat vanuit onze 

gemeente zou willen horen "het einde der tijden". 

• Dankuwel voor de enquête 

• persoonlijk heeft het voor mij veel te maken met dat ik op vwo zit en vooral in wetenschap 

denk. Ik moet alles kunnen bewijzen. ik geloof niet zomaar. en ik denk niet dat het geloof me 

gelukkiger zal maken. met alle vragen en twijfels die erbij komen denk ik niet dat het mij zo 

zeer gelukkig maakt. dan is het makkelijker om niet te geloven. 
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BIJLAGE  

 

Totale lijst gewenste veranderingen gewone kerkdiensten  

• betere stoelen 

• de lengte van de ochtenddiensten gelijkstellen aan die van de avond diensten en dan rond 10 

uur beginnen 

• diepgang 

• een keer een band uitnodigen en niet alleen orgel of joy4all of Testify, maar andere bands als 

Immanuel 

• een spreker in plaats van dominee, een preek die ook echt wordt bedoeld voor jongeren 

• gezangen en psalmen eruit, liederen zijn bedoeld voor een leuke manier om god te prijzen, 

gezangen en psalmen zijn vreselijk 

• het lijkt mij ook goed /interessant om een keer andere dominees uit andere stromingen te 

laten preken. daarnaast zou ik graag meer ervaringesverhalen willen horen 

• iets minder saai en minder lang 

• ik hou persoonlijk meer van de gezins- en appeldiensten of andere bijzondere diensten 

• ik vind de liederen soms te saai en langzaam terwijl ik snap dat het voor sommigen ouderen 

mooier is. Er zijn vaak wel 2 liederen voor kinderen. Mischien is het een idee om ook een 

liedje toe te voegen voor jongere zoals met de appeldienst (opwekking) 

• kort en krachtige preek 

• korter 

• kortere bijbelverhalen en in makkelijke taal 

• leukere liederen, opwekkingsliederen zorgt ervoor denk ik dat meer jeugd naar de dienst gaat 

• meer kleine acties zoals voedsel inzamelen voor voedselbank of schoenendozen vullen (voor 

de dienst) 

• meer liederen op het bord laten zien 

• meer liederen van deze tijd 

• meer opwekking (2x) 

• meer opwekking (weglaten) 

• meer opwekking, af en toe een goeie spreker 

• meer opwekking, meer tieners betrekken kwa preek 

• meer opwekkingsliederen, meer gebruik maken van beamer minder formeel (eq kleding 

taalgebruik) 

• meer opwekkingsliederen, vaker afwisseling van dominee en spreker 

• meer toewijding aan de actualiteit 

• minder psalmen en gezangen en meer liederen 

• minder psalmen en gezangen, iets meer opwekking 

• minder psalmen, meer opwekking, kortere preken, meer verplaatsen i jongeren tijdens preken 

• opwekkingsliederen, bands, geen dominee, maar sprekers 

• oude psalmberijming weer terug 

• persoonlijk voel ik me meer aangetrokken tot de vrij evangelische kan (opwekking etc). Dit 

betekend niet dat er wat veranderd zou moeten worden bij deze gemeente. Iedereen gelooft 

op z'n eigen manier 

• preek kort&bondig 

• samenvatting preek 

• en ik vind dat onze kerk te statig is (regels, in de kerk komen omdat het zo hoort) ik zou graag 

meer gevoel zien! verbeterd met typex (weglaten?) 

• geen herhalingen 

• geen psalmboekjes meer 

• interactie tijdens de preek, dominee die meer aanspreekt, spreker ipv dominee, meer 

opwekkingsliedjes, engelse liedjes,  

• leukere liedjes, geen psalmen en gezangen 

• meer andere liederen psalmen en gezangen 

• meer een verhaal maken van de preek 
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Vervolg lijst gewenste verandering gewone diensten 

• meer liederen van deze tijd 

• meer sprekers, schuitenmaker moet stoppen op een punt dat krachtig is 

• niet zo vaak meer opwekkingsliedjes/OTH of gezongen 

• oppervlakkigheid in preken moet weg, ga er diep op in, maak het moeilijk 

• opwekking en andere moderne christelijke nummers, vaker een band 

• tijdens de dienst vaker opwekkingsliederen zingen 

• verder moet Schuitemaker max 20 min. Preken 

 

 

 

Totale lijst gewenste veranderingen Gezins- en Appéldiensten: 

• dat in de gezinsdiensten de dienst meer voro kinderen is want vaak is het voor de kinderen 

nogmoeilijk. Dus misschien uitleg m.b.v. een afbeeldinge of dat de dominee wat aan de 

kinderen vraagt 

• die mogen van mij wel afgeschaft worden en anmders minder vaak 

• een spreker ipv een dominee en echte aanbiddingsnummers 

• geen dominee, maar sprekers 

• gezinsdienst= soms vrij lang voor kinderen; actuelere onderwerpen 

• ik vind alles altijd top gerregeld. Als ik dan toch een tip kan geven; misschien wat meer 

varaitie in sprekers/dominees. 

• korter 

• leuk dat appeldieinsten een instapagina heeft en zo jongener ernbij betrekken 

• minder lang 

• nieuwe sprekers, blijven nu veel dezelfde komen 

• nog meer gericht naar jongeren. Het is nu zo dat het voor ouderen ook relevant is. Preek 

zoals David de Vos 

• ook sprekers uitnodigen, meer Appeldiensten 

• stilte tijdens de collecte bij liederen die de band/combo speelt 

• vaker, en ook in ochtend dienst 

• vind ik wel leuk 

• minder psalmen tijdens gezinsdiensten combo kan de hele dienst begeleiden.bij 

applediensten vaker andere dominees/sprekers bijv. Ds baardmans 
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Totale lijst gewenste veranderingen catechisatie: 

• bij johan was het leuk 

• geen idee ben ik nog nooit geweest 

• korter 

• mee de bijbel erbij betrekken; lezen nu nauwelijks uit de bijle 

• meer actuele onderwerpen bespreken en ik zou het fijn vinden als de mening die jij geeft de 

visie van de dominee verbreed. Vaak lijkt het alsof onze mening fout is als die afwijkt van de 

mening van de dominee 

• meer inhoud en dieper op ingaan, bij de meeste catechisatielessen wordt de bijbel niet eens 

geopend. 

• meer logische verhalen, het is soms erg lastig te begrijpen 

• meer samen uit de bijbel lezen. Misschien iets doen met God's stem verstaan? 

• minder lang de powerpoint en langer praten in groepjes 

• modernere, herkenbaardere situatiesmisschien een ker sprekers uitnodigen oid 

• niet nodig maar missschien is het leuk om soms een spreken uit te nodigen die van alles de 

hele avond doet, die jongeren kan inspirenren, een keer iest anders van de dominee 

• soms vindt ik de vragen die gesteld worden erg lastig en daar kan ik dan niet op antwoorden. 

• uit de bijbel lezen; deze hebben we nu nooit open 

• we zitten namelijk altijd met de domunee, misschien is eht leuk als er een keer iemand van uit 

de kerk komt om mee te praten/denken. Een verhaal vertellen of iest dereglijks: wat hij/zij 

heeft meegemaakt 

• bijbelse uitleg ook meer toepassen 

• de dominee verteld meer zijn mening dat wat de bijbel erover zegt. 

• dus vb maar 20 minuten centraal 

• in de kerk was het rommelig 

• meer diepgang, andere methode (geen follow me), eigen inbreng/discussies 

• openstaan voor meningen v/d catechisanten 

 

 

 

Totale lijst gewenste veranderingen jeugdwerk: 

• betere leiding 

• meer vrijwilligerswerk aanbieden aan jongeren om gezamenlijk uit te voeren. Bijvoorbeeld 

schilderen bij ouderen of eenzamen mensen bezoeken zodat het niet alleen bij 'het woord' 

blijft. 

• misschien is het goed om de jeugd ook te vragen wat ze interessante/moeilijke onderwerpen 

vinden en daar diensten aan te besteden zodat ze kunnen doorleren in hun geloof 

• XXXXXXXXXXXXX 

 
 


