
Gemeente enquête  Missionair werk   
Hervormde Gemeente Oud-beijerland 

Wat is missionair werk? 
Missionair komt van ‘missie’. Iemand met een missie heeft een opdracht.   
De gemeente is geroepen om in hun eigen omgeving Jezus Christus met woord en daad te belijden 
aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. 
Missionair werk kan alleen in afhankelijkheid, in biddend opzien en vertrouwend op de Heere en 
Zijn Woord en Zijn Geest worden gedaan.  
 
Dit belijden kan op vele manieren, zelfs ongemerkt. Soms kan het ook een worsteling zijn hoe we dit 
moeten doen. Als evangelisatiecommissie willen we graag een indruk krijgen hoe het missionaire 
werk leeft binnen onze gemeente. Dit willen wij doen d.m.v. een enquête die u (anoniem) kunt 
invullen. Op deze manier hopen we meer inzicht te krijgen over hoe wij u als evangelisatiecommissie 
kunnen ondersteunen bij de opdracht die we lezen in Handelingen 1: 8. Maar u zult de kracht van de 
Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in 
heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 
 
In deze enquête kunt u aangeven wat uw/jouw  indruk van onze gemeente is. 
Wij willen dmv deze enquête een beeld krijgen hoe het missionaire werk leeft binnen de gemeente. 
U kunt deze enquête anoniem invullen. Wilt u dit niet, noteer dan uw naam op de enquête. 
 
U kunt steeds kiezen uit 6 mogelijkheden. Kruis het bolletje aan dat volgens u van toepassing is op de 
kerk: dichter bij de stelling links of juist dichter bij de stelling rechts. Het gaat erom hoe u denkt dat 
onze gemeente is, om uw indruk van de gemeente, niet of u precies weet hoe onze gemeente is. 
 
Beeld van de gemeente 
1. Onze gemeente is erg 

betrokken op het heil van de 
inwoners van Oud-beijerland. 
 

  0  0  0  0 0  0 Onze gemeente is vooral gericht op 
haar eigen kerkleden. 

2. In onze gemeente wordt er 
weinig gedaan met sociale 
kwesties zoals armoede en 
asielzoekers. 
 

  0  0  0  0  0  0  Onze gemeente is actief betrokken 
bij sociale kwesties zoals armoede 
en asielzoekers. 

3. Gemeenteleden helpen elkaar 
in moeilijke tijden. 
 

  0  0  0  0  0  0  Gemeenteleden helpen elkaar niet 
vaak. 

4. In onze gemeente voelt men 
zich niet meteen welkom. 
 

  0  0  0  0  0  0 Onze gemeente is gastvrij. 

5. Mensen mogen zichzelf zijn in 
onze gemeente. 

  0  0  0  0  0  0 Mensen moeten zich voegen naar 
de gewoonten en regels binnen de 
gemeente. 

    
6. 
 
 
 
 

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

  0  0  0  0  0 0 
 
 
 
 

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



 
7. 

 
In onze gemeente wordt 
vooral aandacht besteed aan 
het overdragen van kennis en 
verdieping van het geloof. 
 

 
  0  0  0  0  0  0 

 
In onze gemeente wordt weinig 
aandacht besteed aan het 
overdragen van kennis en 
verdieping van het geloof 
 

 
 
 
Missionaire werk in onze gemeente 
Met de volgende vragen willen we een beeld krijgen hoe het missionaire werk leeft binnen onze 
gemeente. 
 
8.       Bent u op de hoogte van de missionaire activiteiten die onze gemeente ontplooit? 
 0 Ja  
 0 Redelijk 
 0 Nauwelijks 
 0 Nee 
 
9.     Vindt u dat onze gemeente voldoende aan missionair werk doet? 
 0 Missionair werk verdient meer aandacht binnen de gemeente. 
 0 Ik ben redelijk tevreden over de aandacht voor missionair werk binnen de gemeente. 
 0 Ik ben zeer tevreden over de aandacht voor missionair werk in de gemeente. 
 0 Missionair werk krijgt teveel aandacht in de gemeente. 
 
 
10.    Wilt u aangeven op welke manieren u het missionaire werk van onze gemeente steunt? U kunt 
           hier uiteraard meer dan één antwoord aankruisen. 
 0 Door gebed 
 0 Door een financiële bijdrage 
 0 Door mee te doen in missionaire activiteiten 
 0 Door missionaire activiteiten te organiseren 
 0 Ik steun het missionaire werk van onze gemeente op een andere manier 
 0 Ik steun het missionaire werk van onze gemeente niet actief 
 
11.    Zou u uw geloof aan uw buitenkerkelijke vrienden of kennissen over willen dragen? 
 0 Ja, zeker. 
 0 Het hangt af van de persoon in kwestie. 
 0 Het hangt af van de manier waarop. 
 0 Nee 
 
12.     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? 
 0 Ja  
 0 Redelijk 
 0 Nee 
 
          Evt. toelichten: 
 
 
 
 



13.     Naar wat voor soort activiteiten zou u uw buitenkerkelijke vrienden/kennissen mee 
           kunnen/willen nemen? 
 
 
 
 
 
 
14.     Vindt u dat alle (missionaire) activiteiten in de buurt specifiek christelijk moeten zijn? 
 0 Alle activiteiten moeten specifiek christelijk zijn. 
 0 In alle activiteiten moet een specifiek christelijk element aanwezig zijn. 
 0 Een deel van de activiteiten moet specifiek christelijk zijn, een ander deel niet 
 0 de activiteiten hoeven niet specifiek christelijk te zijn. 
 
15.     Welke missionaire activiteiten mist u in onze gemeente? 
 
 
 
 
16.     Zijn er ook missionaire activiteiten die u overbodig vindt? 
 
 
 
 
17.    Waar heeft u behoefte aan om zelf het getuigen in woord en daad in praktijk te kunnen  
          brengen? 
          (Wees zo concreet mogelijk.  Denk hierbij  aan wat u zelf moeilijk vindt, wat u tegenhoud, welke 
          kennis u ontbreekt en wat de gemeente daar in bij kan dragen) 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot 
 
Wilt u aangeven of u een man of vrouw bent? 

0 man 
0 vrouw 

 
Tot welke leeftijdscategorie behoort u zelf? 

0 18 – 25 jaar 
0 26 – 40 jaar 
0 41 – 65 jaar 
0 66 jaar en ouder 

 
Bent u kerkelijk meelevend en betrokken in onze gemeente? 

0 ja 
0 nee 

 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 



Binnen de gemeente wordt heel veel werk verzet. 
Ieder heeft zijn eigen gaven en talenten om dienstbaar te zijn in de Gemeente van Jezus Christus.  
Ieder naar zijn vermogen. 
 
Zijn er concrete dingen waaraan u een bijdrage zou willen leveren in onze gemeente? 
 
Ik wil een bijdrage leveren aan……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Als u wel een bijdrage wilt leveren, maar niet weet wat de mogelijkheden binnen de gemeente zijn 
kunt u dat ook aangeven. Dan nemen wij met u contact op. 
 
 
De enquête is anoniem en staat los van deze laatste bladzijde.  
Om contact met u op te kunnen nemen kunt u hieronder naam en adres vermelden. 
 
Naam 
 
Adres 
 
Telefoonnummer 
 
Evt mailadres 


