
 

 

 

 

Uitslag enquête over inrichting van de kerk             

 

 

 

Voor u ligt de uitslag van de enquête. Voordat u zich verdiept in de uiteindelijke uitslag is het 

goed eerst het volgende te lezen: 

 

 

In totaal zijn er 345 enquêteformulieren rondgebracht, daarnaast was er de mogelijkheid om 

de enquêteformulieren mee te nemen van achter uit de kerk en / of deze te downloaden via 

de site van de kerk. Ook hebben een aantal mensen deze enquête via de mail ontvangen. 

In totaal zijn er 225 formulieren ingevuld terug gekomen. De uitslag van deze 225 

formulieren vindt u hieronder. De uitslag is volkomen anoniem verwerkt, de formulieren zijn 

na verwerking vernietigd. 

 
Vragen/stellingen: 
In deze enquête is niet gevraagd in te stemmen met een compleet plan:  

Omdat de ingediende plannen en ideeën soms tegengesteld waren en mensen soms ook 

aangaven ten dele in te stemmen met een plan, heeft de commissie besloten alle plannen uit 

elkaar te halen. De vragen/stellingen gaan over de afzonderlijke onderdelen waaruit plannen 

zijn opgebouwd.  

Niet alle plannen of ideeën waren te vangen in stellingen. Soms zijn deze aangepast naar 

algemenere stellingen waarin u aan kon geven wat u vooral belangrijk vindt.  

 

 

Wat gebeurt er met de uitslag van deze enquête:  

Per stelling zal de uitslag getoetst worden aan de kaders zoals aangegeven op de gemeente 
avond van 30 november 2016 :  

1. Passend binnen het beleid van de kerkenraad 
2. Technisch uitvoerbaar 
3. Financieel haalbaar 
4. Toegestaan i.v.m. status monument 

Na toetsing zullen de items die passen binnen bovenstaande kaders de basis vormen voor 
de opdracht die de kerkenraad geeft aan een nieuw te vormen inrichtingscommissie. 
Deze inrichtingscommissie zal inlichtingen inwinnen over de meer technische onderdelen,  
zo mogelijk met de uitslag van de enquête als uitgangspunt. 
De inrichtingscommissie zal de uitslag van de enquête en de uitslag van het onderzoek op 
de meer technische onderdelen als uitgangspunt nemen voor het uiteindelijke plan.  
Op deze manier zal worden getracht te komen tot een inrichting van het kerkgebouw op 
zodanige wijze, dat dit breed gedragen wordt door de gemeente. 
 
 
Hoe blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen? 
De commissie proces tot herinrichting  blijft het te volgen proces  tot aan de uiteindelijke 

uitvoer van de herinrichting begeleiden. Deze commissie houdt u op de hoogte via mail  

(u kunt zich hier voor nog steeds opgeven bij Gerard Kampman: gkampman@zeelandnet.nl), 

via de site van de kerk: www.pknkoudekerke.nl, via het kerkblad en door middel van flyers 

achterin de kerk (voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn op de site van de kerk te kijken 

en/of geen mailadres hebben). 

 

mailto:gkampman@zeelandnet.nl
http://www.pknkoudekerke.nl/


 

 

 Algemeen Eens Neutraal Oneens 

1 De inrichting van de kerk moet zo veel mogelijk 
blijven zoals deze nu is. 

85 50 90 

2 Het heeft de  voorkeur kosten te besparen door 
gemeenteleden werkzaamheden te laten verrichten. 

88 105 32 

3 Er moeten bij de herinrichting vooral noodzakelijke 
dingen worden gedaan. 

165 29 31 

4 De inrichting van de kerk moet grondig worden 
gemoderniseerd. 

63 66 96 

5 Bij herinrichting heeft geschiktheid voor de 
erediensten voorrang op culturele activiteiten. 

177 33 15 

6 Herinrichting moet zich vooral richten op vernieuwing 
en activiteiten naast de erediensten. 

58 69 98 

7 Akoestiek moet vooral afgestemd zijn op de 
erediensten en verstaanbaarheid.  

190 31 4 

8 Akoestiek moet vooral afgestemd zijn op muzikale 
momenten. 

66 102 57 

9 De keuken in de consistorie moet uitgebreid worden. 118 85 22 

10 De Dorpsraad moet meehelpen gelden in te winnen 
voor de herinrichting. 

47 59 119 

11 Vertoning van een beamerpresentatie moet mogelijk 
zijn. 

199 19 7 

12 Maken van opnamen van de dienst (beeld en geluid) 
moet mogelijk zijn. 

200 20 5 

13 Muziek / filmopnamen moeten kunnen worden 
vertoond (zoals bij rouw-, trouwdiensten) 

196 26 3 

14 Geluid dient te kunnen worden bijgeregeld en 
afgestemd op muziek / verstaanbaarheid. 

214 9 2 

15 Er moet extra ruimte gecreëerd worden door 
aanbouw (b.v. aan entree of consistorie). 

42 91 92 

 

 

 Doeleinden kerk Eens Neutraal Oneens 

16 Het kerkgebouw moet ook geschikt gemaakt worden 
voor culturele doelen, zoals concerten of 
voorstelling. 

92 69 64 

17 Er moet met de dorpsraad overlegd worden voor het 
gebruik van de kerk voor andere doeleinden. 

67 67 91 

18 Er moet onderzoek worden gedaan naar 
toekomstige culturele activiteiten. 

96 65 64 

19 De Dorpsraad krijgt medezeggenschap over de 
inrichting van de kerk 

15 45 165 

 

 

 Algemene veranderingen kerk Eens Neutraal Oneens 

20 De preekstoel moet weggehaald worden. 7 24 194 

21 De middenbanken moeten behouden blijven. 78 58 89 

22 De middenbanken moeten volledig vervangen 
worden door stoelen. 

76 52 97 

23 De middenbanken moeten gedeeltelijk vervangen 
worden door stoelen. 

31 65 129 

24 De zijbanken moeten behouden blijven. 94 59 72 

Uitslag per onderdeel  



 

25 De zijbanken moeten volledig vervangen worden 
door stoelen. 

61 59 105 

26 De zijbanken moeten gedeeltelijk vervangen worden 
door stoelen. 

22 64 139 

27 De ouderlingen banken moeten  verdwijnen, 
ouderlingen en diakenen nemen voortaan plaats in 
de kerk. 

89 72 64 

28 Het zitcomfort van de huidige banken moet 
aangepast worden. 

85 76 64 

29 De paden in de kerk moet breder worden. 112 71 42 

30 Er moet een stenen vloer aangelegd worden. 31 124 70 

31 Er moet een houten vloer gelegd worden 20 140 65 

32 De vloer moet volledige vlak gemaakt worden. 67 95 63 

33 Het liturgische centrum moet vergroot worden. 90 90 45 

34 Het liturgisch centrum moet verhoogd zijn 
(zichtbaarheid). 

118 69 38 

35 De kerkvloer moet naar achteren oplopen (zodat het 
liturgisch centrum van achter uit ook te zien is). 

103 75 47 

36 Er moeten voldoende plaatsen zijn voor 
rolstoelgebruikers 

198 24 3 

37 De ruimte tot aan voorzijde regieruimte bij de hal 
trekken. Deze ruimte benutten voor b.v. toiletten.  

106 91 28 

38 De volledige ruimte onder de trap en naast de deuren 
benutten voor  garderobe 

120 88 17 

39 De entree bij de hoofdingang moet groter en ruimer 97 74 54 

40 De entree moet zo blijven 61 83 81 

41 De entree van garderobe naar de kerk moet groter en 
ruimer 

118 76 31 

42 Het regie centrum moet verdwijnen. 46 101 78 

43 Er moet een herdenkingsplek gevormd worden voor 
overledenen. 

44 106 75 

44 Vaste plek / tafel aan de zijkant van de kerk voor 
bloemstukken / liturgische bloemschikking. 

96 102 27 

 

 

 Verlichting, isolatie en verwarming Eens Neutraal Oneens 

45 De verlichting in de kerk moet verbeterd. 77 113 35 

46 De kerk moet mechanisch geventileerd kunnen 
worden. 

87 104 34 

47 Bij de herinrichting moet duurzaamheid worden 
nagestreefd vooral bij verwarming, verlichting en 
isolatie. 

172 47 6 

48 Duurzaamheid gaat boven geld. 81 101 43 

49 Betrouwbaarheid en praktisch in gebruik is het 
belangrijkste bij verwarming en licht. Dit gaat boven 
duurzaamheid. 

139 62 24 

50 Bij aanleg verwarming moet vooral gelet worden op 
hoe het er uit ziet; het mag de sfeer niet veranderen. 
Dit is belangrijker dan wat het kost of duurzaamheid. 

88 92 45 

 

 

 De kleuren Eens Neutraal Oneens 

51 De kleurstelling in de kerk moet lichter. 69 115 41 

52 De kleurstelling in de kerk moet donkerder. 1 64 160 

53 De kleurstelling in de kerk moet zo blijven. 71 101 53 

 


