December 2018

VRAGENLIJST KERKGEBRUIK 2019 - 2020
In de parochie RK Amstelland hebben we te maken met een dalend
aantal kerkbezoekers. Als gevolg daarvan dalen de inkomsten van de
parochie ook, terwijl de kosten juist een stijgende lijn laten zien.
De instandhouding van de kerkgebouwen is daarbij veruit de grootste
kostenpost en in feite is de situatie op dit moment dat de benodigde
langdurige reservering voor groot onderhoud nauwelijks meer kan
plaatsvinden. Dit beeld is overigens niet alleen in onze parochie
zichtbaar, deze situatie speelt nagenoeg overal. Reden voor het
bisdom om aan alle parochiebesturen te vragen een gebouwenplan
voor de toekomst op te stellen om zodoende het aantal
kerkgebouwen in het bisdom te kunnen verminderen.
Met deze vragenlijst willen we inventariseren wat uw voorkeur is van
kerkgebruik in onze parochie RK Amstelland om daarmee ter
oriëntatie een beeld te krijgen van de gevolgen van een mogelijke
sluiting van kerkgebouwen.
Vult u alstublieft de onderstaande 9 korte vragen in. Er zijn geen
goede of foute antwoorden, geef alstublieft uw mening en vermeld
uw voorkeur(en).
1. In welke kerklocatie komt u regelmatig?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Kruis uw
antwoord(en) aan

Sint Augustinus kerk
De Goede Herder kerk
Titus Brandsma kerk
Heilige Geest Urbanus kerk Bovenkerk
Sint Urbanus kerk Ouderkerk a/d Amstel
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2. Hoe vaak gaat u gemiddeld op zondag
naar de kerk?

Kruis uw
antwoord aan

Vaak, dus meestal 1 x per week, of
meerdere keren / maand
Regelmatig, dus meestal 1 x per maand
Af en toe, dus meerdere keren per jaar
Soms, alleen met feestdagen, zoals Kerstmis
en Pasen
3. Voor welke soort vieringen kiest u dan
gewoonlijk?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Kruis uw
antwoord(en) aan

Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Woord- en Gebedsviering
Oecumenische viering
4. Is de aanwezigheid van een koor voor u
een afweging?

Ja

Nee

Kruis uw antwoord aan:
5. Voor de viering op de
zondagmorgen:
Welke kerklocatie heeft uw…
Sint Augustinus kerk
De Goede Herder kerk
Titus Brandsma kerk
Heilige Geest Urbanuskerk BK

Eerste
Tweede Geen
voorkeur voorkeur voorkeur
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Sint Urbanus kerk
Ouderkerk aan de Amstel
6. Als het kerkgebouw van uw eerste
voorkeur in de toekomst moet gaan
sluiten, gaat u dan op zondagmorgen:

Kruis uw
antwoord aan

Kerken in de locatie van mijn tweede
voorkeur
Kerken in een andere parochie (in
Amsterdam of elders)
Naar de kerkdienst op TV kijken
Stoppen met naar de kerk te gaan
Anders namelijk (vult u zelf in):

7. Het bisdom dringt aan op het verder
reduceren van het aantal kerkgebouwen om hoge onderhoudskosten te
voorkomen. Als het kerkgebouw van
uw eerste voorkeur en van uw tweede
voorkeur in de toekomst moet gaan
sluiten, gaat u dan op zondagmorgen:

Kruis uw
antwoord aan

Kerken in een andere locatie binnen
parochie RK Amstelland
Kerken in een andere parochie (in
Amsterdam of elders)
Naar de kerkdienst op TV kijken
Stoppen met naar de kerk te gaan
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Anders namelijk (vult u zelf in):

8. Wat is uw leeftijd?

jaar

man / vrouw

9. Eventuele opmerkingen en/of vragen

U kunt deze ingevulde vragenlijst achterin de kerk achterlaten in de
daarvoor bestemde bus of in de brievenbus van het secretariaat van
uw locatie. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Uw mening stellen wij zeer op prijs!
Met hartelijke groeten,
Het parochiebestuur van RK Amstelland
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