Verkennende bijeenkomst Kerkenvisie vragenlijst
Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen van een
kerkenvisie gebeurt in dialoog. Met elkaar in gesprek over de toekomst van álle kerkgebouwen in
de gemeente. Wat als er een kerk(en) word(en) gesloten of verkocht?

1. Wat is een kerk of ander religieus gebouw voor u?

2. Wat is in uw ogen de huidige maatschappelijke toegevoegde waarde van kerken of
andere religieuze gebouwen voor de gemeente X? Hoe gaat dat in de praktijk?

3. Vindt u het opstellen van een kerkenvisie voor de gemeente X een goed plan?
Waarom wel / niet?

4. Wat mag echt niet ontbreken in een kerkenvisie, hoe kan een kerkenvisie helpen uw
kerk beter te beheren?

5. Hoe denkt u dat de gemeente kan bijdragen aan de toekomst van religieuze
gebouwen?

6. Welke vraag is nog niet gesteld, maar hebt u wel een antwoord op?

7. Wat is in uw ogen een goed vervolg voor de kerkenvisie gemeente X?

Verkennende bijeenkomst Kerkenvisie inventarisatie
Deze vragenlijst is gemaakt om meer inzicht te krijgen in de situatie van uw kerk / kerken. Het is
informatie die niet openbaar wordt gedeeld. Als u zaken niet wilt invullen, dan is dat uiteraard
geen probleem. U mag ook op een ander moment / in een gesprek uw informatie delen .

1. Wat is de naam van uw kerk, kerken, waar u beheerder van bent?

2. Kunt u per kerk bij benadering aangeven hoeveel zitplaatsen de kerk bezit?

3. Wat is ongeveer de bezetting van uw kerk tijdens een reguliere kerkdienst?

4. Hoe gaat het nu met het beheer van uw kerk? Wat zijn de grootste uitdagingen?

5. Hoe ziet u de toekomst over 5 – 10 jaar het beheer van uw kerk? Wat zijn de
grootste uitdagingen?

6. Zijn er nu in uw kerk gedachten om op het gebied van beheer; meer samen te werken
met andere kerken, of nevenactiviteiten te ontplooien of gedachten van
herbestemming van het gebouw?

7. Andere van belang zijnde informatie over uw kerk.

