
Kerk zijn ná corona 

 

Beste gemeente, 

Voor u ligt een vragenlijst namens de kerkenraad. Wij zijn namelijk erg benieuwd naar uw 
mening over verschillende facetten van ‘kerk zijn ná corona’.  

Wij zijn heel blij dat we weer met elkaar in de kerk mogen zitten, met elkaar Gods woord tot 
ons kunnen nemen en met elkaar mogen zingen. We zijn God dankbaar dat deze tijd weer 
terug mocht komen.  

Ten tijde van de pandemie zijn er wel wat dingen veranderd. Het streamen van de diensten 
bijvoorbeeld, het contact met uw wijkouderling wellicht en het overmaken van collectegeld.  

Hiervan zullen dingen blijven, maar we willen ook graag verbeterpunten zoeken. 

Wilt u ons helpen die verbeterpunten na te streven? U kunt daarvoor de vragen 
beantwoorden en er is ruimte om overige zaken die u in de vragenlijst mist met ons te delen. 

De ingevulde vragenlijst kunt u inleveren vanaf begin september bij voorkeur in de doos in 
de hal van de kerk. Het kan ook worden ingeleverd in de brievenbus van de kerk. En het is 
mogelijk de vragenlijst door te mailen naar scriba@hgmaranatha.nl Houdt er bij het mailen 
rekening mee dat de uitkomst niet anoniem is!  

Het opgaveformulier om betrokken te worden bij kerkelijke activiteiten/taken kunt u los 
maken van de vragenlijst en in dezelfde doos deponeren als de vragenlijst. Hier dient u wél 
uw naam en contactgegevens op in te vullen. 

Inleveren is mogelijk tot 19 september. 

Wij willen de uitkomst daarvan en eventuele actiepunten daarop met u delen op de 
gemeenteavond van D.V. 3 oktober a.s.  

We hopen op veel respons en op een goede opkomst op 3 oktober. 

Woont u met meerdere mensen in één woning, dan mag u uiteraard meerdere vragenlijsten 
invullen (graag zelfs). De vragenlijsten kunt u vinden in de hal van de kerk. Ook zijn ze te 
downloaden via de website van de kerk.  

Na elk ‘onderdeel’ wordt u om een cijfer gevraagd. Hierbij geldt; 1 = zeer ontevreden, 10 = 
zeer tevreden. 

 

Onze hartelijke dank!  

Namens uw kerkenraad 

  

mailto:scriba@hgmaranatha.nl


 

 

  



Vragenlijst 

Collecte: 

Tijdens corona was het gebruikelijk om geld via de bank over te maken. Omdat we weer naar 
de kerk mogen zou er op de gebruikelijke manier gecollecteerd kunnen en mogen worden. 
Ware het niet zo, dat er hier en daar nog angst betstaat voor het overdragen van 
ziektekiemen middels de collectezakken.  
Daarnaast zijn er tegenwoordig apps beschikbaar waarmee collecteren mogelijk is.  
  
Bovenstaande in acht nemend willen we drie manieren van collecteren naast elkaar 
aanbieden:  

• Collecte via de bank  
• Collecte na de dienst bij de uitgang. Bij de uitgang zullen de collectezakken 

opgehangen worden  
• Collecte via de Appostel app. Deze app biedt de mogelijkheid om een tegoed 

te kopen via de bank en dit tegoed te besteden aan verschillende collectes. 
Dit is te vergelijken met collectebonnen, maar dan digitaal  

  
Welke van deze 3 methoden wilt/denkt u te gaan gebruiken (meerdere zijn mogelijk)?  

• Collecte via de bank    Ja/Nee  
• Collecte na de dienst bij de uitgang  Ja/Nee  
• Collecte via de Appostel app   Ja/Nee  

  
Indien u gebruik wilt maken van de collecte na de dienst bij de uitgang, wilt u dan gebruik 
maken van collectebonnen?     Ja/Nee/Niet van toepassing  
  
Indien er gewerkt wordt met de Appostel app, dan zijn er twee manieren mogelijk om te 
geven aan een collecte:  

• Buiten de dienst om, vergelijkbaar met de collecte via de bank  
• Tijdens de dienst, vergelijkbaar met de collecte in de kerk  

Vindt u dat er tijdens de dienst een collectemoment ingelast moet worden voor het doneren 
aan de collectes door het gebruik van de Appostel app op de mobiele telefoon?  
        Ja/Nee  

 

Wellicht heeft u nog andere tips aangaande het collecteren: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Als u een cijfer zou moeten geven over de dienst der offerande, welk cijfer zou u dan geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  



Contact wijkouderling: 

Iedere wijkouderling heeft naar eer en geweten en ook naar eigen kunnen in coronatijd 
(vaak telefonisch) contact onderhouden met de eigen wijk.  

Hoe heeft u die tijd ervaren? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Als wijkouderling ervaren we dat de één het contact tijdens het huisbezoek zeer prettig vindt 
en voor de ander hoeft het niet altijd zo. Omdat we met minder wijkouderlingen toch 
iedereen willen bezoeken wordt het contact wellicht minder vaak dan 1 keer per twee jaar.  

Hoe zou u het contact met uw wijkouderling graag zien? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Wellicht is het een idee om wijkteams samen te stellen. Bestaande uit een ouderling, diaken, 
een jongere, een bezoekbroeder/-zuster. Als u als lid van de gemeente dan ergens mee zit of 
een vraag hebt kunt u die bij uw eigen wijkteam neerleggen. Dan kan er onderling worden 
gekeken waarmee en door wie u het beste geholpen kunt worden. Hoe kijkt u daar 
tegenaan?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Zou u zelf eventueel deel uit willen maken van een wijkteam? Zo ja, vermeld u dat alstublieft 
op het opgaveformulier aan het einde van deze vragenlijst.  



Mochten er nog andere aandachtspunten zijn met betrekking tot contact met de 
wijkouderling, dan willen we u hieronder de ruimte geven om dat aan ons te melden. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Als u een cijfer zou moeten geven over het contact met uw wijkouderling, welk cijfer zou u 
dan geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gemeente zijn… activiteiten/contact/taken: 

We hebben gemerkt dat er vorig jaar bij het openen van het winterwerk veel animo was 
voor het contact onderling. We hadden het gemist. De activiteiten voor de kinderen, de 
frietkraam en het samen zingen werd met open armen ontvangen en we mochten dit geheel 
samen beleven.  

Onlangs hebben we een ‘fair’ mogen organiseren. Wij vragen ons als kerkenraad af of er iets 
anders gedaan kan worden om ons als gemeente te binden. Waar is behoefte aan? We 
vragen u om mee te denken en ons deel te maken van wat u wenst of extra zou willen, om 
de onderlinge band te verstevigen. We staan open voor ideeën!  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Ook is er een andere vorm van gemeente zijn. Wij merken als kerkenraad dat het aan 
belangstelling ontbreekt om taken binnen de kerk te vervullen. Denk daarbij aan het 
schoonmaken van het kerkgebouw (structureel/jaarlijks), deelnemen aan commissies en 
plaats nemen in de kerkenraad.  

We beseffen terdege dat iedereen zijn redenen heeft en dat er veel van iedereen wordt 
gevraagd op het gebied van werk/gezin. We gaan daarom kijken of we met minder 
ouderlingen hetzelfde werk kunnen doen. Maar er zullen altijd zaken zijn waar mensen voor 
nodig zijn.  

Zou u zich voor een bepaalde taak van de kerk in willen/kunnen zetten? U kunt de lijst 
achteraan deze vragenlijst invullen en los scheuren. Graag met vermelding van naam en 
contactgegevens. Deze ingevulde lijst mag u in dezelfde doos doen als de vragenlijst. Zo blijft 
de anonimiteit van deze vragenlijst gewaarborgd.  

Heeft u een ander idee over het vervullen van taken in de kerk, dan horen wij dat graag. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



Als u een cijfer zou moeten geven over gehouden activiteiten binnen de gemeente, welk 
cijfer zou u dan geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Als u een cijfer zou moeten geven over de taken die gedaan moeten worden binnen de 
gemeente (bijvoorbeeld de hoeveelheid of intensiteit van de taken), welk cijfer zou u dan 
geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Als u een cijfer zou moeten geven over het contact met broeders/zusters uit de gemeente, 
welk cijfer zou u dan geven? (De één vindt veel contact prettig, een ander juist niet) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Livestream/beamer: 

Sinds corona hebben we een eigen livestream-team. Zij zorgen ervoor dat de dienst via 
internet bij iedereen op de bank thuis te zien is. Hiervoor zijn extra camera’s aangeschaft 
zodat beelden vanuit verschillende hoeken te zien zijn. Soms gaat er wel eens iets niet naar 
wens. Dat kunnen technische zaken zijn of menselijke foutjes. 

We horen graag van u hoe u de livestream ervaart/heeft ervaren. Het zou voor hen fijn zijn 
te horen wat er goed gaat. Maar het livestream-team staat ook zeker open voor tips.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Ook het beamer-team heeft hard gewerkt in coronatijd. Zij maken voor iedere dienst de 
presentatie via de beamer in orde. Zij waren echter al volop bezig (ook voor corona kwam) 
Graag horen zij ook wat er goed gaat en waar er verbeterpunten liggen. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Als u een cijfer zou moeten aan het beamer-team, welk cijfer zou u dan geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

  



Als u een cijfer zou moeten geven aan het live-streamteam, welk cijfer zou u dan geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



Eredienst: 

We zien dat de middagdiensten minder druk bezocht worden dan de ochtenddiensten. We 
proberen daarom ook samen met de ontmoetingskerk, kerkdiensten voor de jeugd in de 
middag te organiseren. 

Wellicht zijn er meer ideeën die ertoe kunnen leiden dat ook de eredienst in de middag 
drukker bezocht wordt?  

Of heeft u er een ander idee over? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Het kindermoment was voor coronatijd een kort stukje na de kindernevendienst. Nu wordt 
er voor de kindernevendienst een stukje gedeeld over waar de kinderen het over gaan 
hebben. Hoe ervaart u dit? Wilt u dat het zo blijft of weer teruggaat naar hoe het was? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Tijdens de erediensten wordt er veelal gebruik gemaakt van YouTube. We horen graag van u 
terug hoe dat thuis ervaren wordt. Ook willen we weten hoe u dat tijdens de eredienst 
ervaart. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



Als u een cijfer zou moeten geven aan de invulling van de eredienst, welk cijfer zou u dan 
geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

  



Avondmaal: 

Tijdens het avondmaal wordt nu gebruik gemaakt van kleine bekertjes i.v.m. infectiegevaar. 
Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zou u hierin wellicht anders zien? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Wilt u de avondmaal collecte contant houden?     ja/nee 

Mag de avondmaal collecte via de app/digitaal?     ja/nee 

 

Als u thuis meekijkt met de dienst tijdens het avondmaal is het beeld niet gericht op de 
personen in de kerk vanwege de privacy. Hierdoor wordt het avondmaal thuis minder 
meebeleefd.  

We willen 1 of meerdere tafels misschien ‘open’ zetten voor livestream, zodat thuis het 
avondmaal ook meebeleefd kan worden. Dat betekent dat u dus mogelijk in beeld komt 
tijdens het aangaan aan het avondmaal 

We horen graag uw mening hierover en of u wellicht nog andere tips hierin heeft. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

  



Als u een cijfer zou moeten geven aan de invulling van de avondmaal dienst, welk cijfer zou u 
dan geven? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (graag omcirkelen) 

 

Eventueel uw toelichting: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Wat u verder met ons wilt delen: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

We danken u hartelijk voor uw tijd en moeite om deze vragenlijst in te vullen 

We zullen met uiterste zorgvuldigheid deze gegevens verwerken 

Een hartelijke groet,  
uw kerkenraad 
  



Opgaveformulier voor extra taken/vacatures 
Hierbij wil ik me opgeven/beschikbaar stellen om deel te nemen aan: 
 
Schoonmaakploeg (structureel)   ja/nee 
Schoonmaakploeg (jaarlijks)    ja/nee 
Rondbrengen venster/witte boekje/brieven ja/nee 
Ik zou een open vacature binnen de kerkenraad op willen vullen nu of in de toekomst.  
       ja/nee 
Activiteiten commissie    ja/nee 
Autodienst commissie    ja/nee 
Beamer-team      ja/nee 
Livestream-team     ja/nee 
BHV organisatie     ja/nee 
Bloemengroet commissie    ja/nee 
Catechese On Track     ja/nee 
Commissie van financieel deskundigen  ja/nee 
Creagroep "de Rank"     ja/nee 
Evangelisatie commissie    ja/nee 
Gemeentegids redactie    ja/nee 
Jeugdwerkteam     ja/nee 
KerkTV team      ja/nee 
Klokradio       ja/nee 
Kinderchrêche commissie    ja/nee 
Kindernevendienst commissie   ja/nee 
Ledenadministratie     ja/nee 
Liturgie commissie     ja/nee 
Liturgisch bloemschikken commissie   ja/nee 
Microsoft Office beheer    ja/nee 
Omzien naar elkaar commissie   ja/nee 
Organisten coördinatie    ja/nee 
Technische commissie    ja/nee 
Ufumu commissie     ja/nee 
Venster redactie     ja/nee 
Verjaardagsgroet commissie    ja/nee 
Voorgangers coördinatie    ja/nee 
Vorming en toerusting commissie   ja/nee 
Vrienden van Maranatha    ja/nee 
Website redactie     ja/nee 
Wijkteam deelname (evt)    ja/nee 
Zondagsbrief redactie    ja/nee 
 
Naam:______________________________________________________________________ 
Adres:______________________________________________________________________ 
Tel.nr.:______________________________________________________________________ 
 
Niet alle commissies hebben nu mensen nodig, maar dan weten we dat we u mogelijk in de 
toekomst kunnen benaderen. 


