
Enquête Kompas 2026, 
zoeken naar richting op weg naar 2026

1. Wat vond u de afgelopen jaren (vanaf het ontstaan van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) eind 2017) goed gaan in de 
gemeente en waardeert u het meest?

2. Wat vond u niet goed gaan en zou u graag anders willen zien?

3. Kunt u een moment noemen, waarop u dacht ‘ik beleef nu echt diep het gemeente-in-Christus-zijn’?

4. Bezield door geloof
De gemeente is bezield door geloof en wil niet alleen maar alles draaiende houden of proberen te overleven (kenmerk 1*).
Wat is uw mening over de volgende stellingen over onze gemeente?
4a Er zijn erediensten die inspireren en mensen helpen om de liefde van God te ervaren.

4b Er is motivatie: de energie komt voort uit een verlangen God en elkaar te dienen.

4c In onze gemeente weten we de Bijbel op creatieve wijze met het dagelijks leven te verbinden.

4d Mensen in onze gemeente helpen elkaar te groeien in hun geloof en dat met anderen te delen.

Hier kunt u een korte toelichting geven op uw antwoorden.

5. Naar buiten gericht
Onze gemeente heeft een naar buiten gerichte blik en is meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het ‘kerkelijk leven’ 
(kenmerk 2*). Wat is uw mening over de volgende stellingen over onze gemeente?
5a. Onze gemeente is geworteld in de plaatselijke gemeenschap, in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, geloofs-
overtuigingen, niet kerkelijke groepen en netwerken.

5b Wij zijn hartstochtelijk en profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede, plaatselijk en wereldwijd.  

5c Wij leggen in onze gemeente verbindingen tussen geloof en ons dagelijks leven.  

5d De gemeente gaat in op menselijke behoeften en noden buiten de grenzen van onze gemeente door liefdevolle dienstbaarheid.  

Hier kunt u een korte toelichting geven op uw antwoorden.

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Leven als echte gemeenschap
De PGR leeft als een echte gemeenschap en niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie (kenmerk 5*).
Wat is uw mening over de volgende stellingen over onze gemeente?
6a Relaties worden, vaak in kleine groepen, onderhouden en gevoed, zodat mensen zich geaccepteerd voelen en worden gehol-
pen om te groeien in geloof en dienstbetoon.

6b Leiderschap: gemeenteleden en voorgangers werken als team samen om aan alle kenmerken van een gezonde gemeente ge-
stalte te geven op een manier die toegesneden is op de plaatselijke situatie.

6c Bediening door gemeenteleden: de waarde van wat mensen aan gaven hebben meegekregen, wat ze allemaal hebben mee-
gemaakt en wat ze op hun levensweg aan geloofservaringen hebben opgedaan wordt onderkend. Dit alles krijgt gestalte in het 
gemeenteleven en daarbuiten.

Hier kunt u een korte toelichting geven op uw antwoorden.

7. Ruimte voor iedereen
De PGR schept ruimte voor iedereen, inclusief in plaats van exclusief (kenmerk 6*).
Wat is uw mening over de volgende stellingen over onze gemeente?
7a Wij spannen ons in onze gemeente in om nieuwkomers op te nemen in het gemeenteleven (gastvrijheid).

7b Kinderen en jongeren worden in onze gemeente geholpen om erbij te horen, een eigen bijdrage te leveren en te worden ge-
voed in hun geloof.  

7c Zoekers worden aangemoedigd om het geloof in Christus te verkennen en te ervaren.  

7d Verschillen in sociale en etnische achtergrond, in geestelijke en lichamelijke capaciteiten, seksuele geaardheid, geslacht en in 
leeftijd worden gezien als kracht (diversiteit).

Hier kunt u een korte toelichting geven op uw antwoorden.

8. Vragen of suggesties
Heeft u nog andere vragen of suggesties, dan kunt u deze hier kwijt. Vermeld indien nodig uw naam en contactgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren graag uiterlijk zondag 19 december 2021:

• In de brievenbus van het Kerkelijk Bureau, Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
• In de bussen in de kerkgebouwen
• Opsturen in een envelop: Protestantse Gemeente Rijnsburg, Antwoordnummer 30013, 2230 VB Rijnsburg (postzegel plakken is niet nodig)

Op de website, www.protestantsrijnsburg.nl 
kunt u een exemplaar van de enquête downloaden 
of de enquête online invullen.

(*) De kenmerken komen uit Handboek Gezonde Gemeente van Robert Warren, een toelichting is te vinden op de website.


