Protestantse Gemeente Heinkenszand
toekomst gebouwen
Door het invullen van deze 5-10 minuten durende vragenlijst, helpt u de kerkenraad bij de belangrijke
beslissing over ons toekomstige kerkgebouw.
Deze vragenlijst is anoniem. De kerkenraad wil graag de mening horen van zoveel mogelijk leden van onze
kerk.
Succes met het invullen van deze vragenlijst.
Kerkenraad PKN Heinkenszand en Taakgroep Gebouwen.

Let op, uiterlijke inleverdatum: 1 november 2016
U kunt de vragenlijst inleveren op de volgende adressen:
1.
2.
3.
4.
5.

Fam. Boon
Dorpsstraat 100
4451AC Heinkenszand
Fam. Nieuwenhuis
Pepermuntstraat 1
4451TW Heinkenszand
Dhr. H.J. vd Berge
Poelruiterhof 8
4451DB Heinkenszand
Barbesteinkerk
Clara’spad 6
4451HD Heinkenszand
Of in de daarvoor bestemde bus achter in de kerkzaal.

1. In welke leeftijdsgroep valt u?
□
□
□
□
□
□

12 t/m 25 jaar
26 t/m 35 jaar
36 t/m 55 jaar
56 t/m 65 jaar
66 t/m 75 jaar
76+

2. Hoe vaak bezoekt u gemiddeld de kerk?
□
□
□
□
□
□

Nooit
Eén keer per kwartaal
Eén keer per maand
Meer dan één keer per maand
Alleen de feestdagen
Ik volg de kerkdienst via internet (kerktelefoon)

3. We gaan van 2 naar 1 kerkgebouw. Als u niet naar de gepresenteerde plannen en kosten
kijkt, welke kerk zou u dan willen behouden?

□

□ Barbesteinkerk

Dorpskerk

4. Hoe belangrijk vindt u de plaats waar de kerk staat?
(Omcirkel het getal van uw keuze. 1 niet belangrijk --- 6 heel belangrijk)
1

2

3

4

5

6

5. Hoe belangrijk vindt u de bereikbaarheid (parkeren) van het kerkgebouw?
(Omcirkel het getal van uw keuze. 1 niet belangrijk --- 6 heel belangrijk)
1

2

3

4

5

6

6. Hoe belangrijk vindt u sfeer/ interieur/inrichting van het kerkgebouw?
(1 niet, 6 heel belangrijk)
(Omcirkel het getal van uw keuze. 1 niet belangrijk --- 6 heel belangrijk)

1

2

3

4

5

6

7. Hoe waardeert u sfeer/interieur/inrichting van de huidige Dorpskerk?
(Omcirkel het getal van uw keuze. 1 slecht --- 6 heel goed)

1

2

3

4

5

6

8. Hoe waardeert u sfeer/interieur/inrichting van de huidige Barbesteinkerk?
(Omcirkel het getal van uw keuze. 1 slecht --- 6 heel goed)

1

9.

2

3

4

5

6

Hoe belangrijk vindt u dat er rekening wordt gehouden met milieu en duurzaamheid bij
de verbouwing van het kerkgebouw?
(Omcirkel het getal van uw keuze. 1 niet belangrijk --- 6 heel belangrijk)

1

2

3

4

5

6

10. Wanneer u om een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de verbouwing, hoeveel bent
u bereid bij te dragen voor het plan van de Dorpskerk?
□
□
□
□
□

Niets
Tussen de 1 en 100 euro
Tussen de 100 en 500 euro
Tussen de 500 en 1000 euro
1000 euro of meer

11. Wanneer u om een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de verbouwing, hoeveel bent
u bereid bij te dragen voor het plan van de Barbesteinkerk?
□
□
□
□
□

Niets
Tussen de 1 en 100 euro
Tussen de 100 en 500 euro
Tussen de 500 en 1000 euro
1000 euro of meer

12. Welke van de twee plannen zou u kiezen, als u naar de financiële overzichten kijkt?
(zie financiële overzichten in het artikel van de Taakgroep Gebouwen)

□ Dorpskerk

□ Barbesteinkerk

13. Welke van de twee plannen zou u kiezen, als u kijkt naar de gebruiksmogelijkheden
(tekeningen), ongeacht de kosten?

□ Dorpskerk

□ Barbesteinkerk

14. Welk plan heeft uw voorkeur met alle informatie die u is verstrekt?

□ Dorpskerk

□ Barbesteinkerk

15. Wat is voor u de belangrijkste factor(en) bij het bepalen uw keuze?
(meer antwoorden mogelijk)
□
□
□
□
□

Ik ben op mijn gevoel afgegaan.
Financiële redenen.
Kerkhistorische redenen
Het maakt mij niet uit welke keuze er wordt gemaakt.
Andere: …………………………………………………………………….

16. Is aan u voldoende informatie verstrekt om een keuze te maken uit de twee plannen?
(Omcirkel het getal van uw keuze. 1 nee --- 6 voldoende)
1

2

3

4

5

6

17. Heeft u nog opmerkingen of suggesties voor de taakgroep gebouwen, dan kunt u deze
hieronder vermelden.

18. Deze vragenlijst is anoniem. Wilt u toch uw gegevens achter laten, dan kunt u deze
hieronder invullen.

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
U kunt de vragenlijst inleveren op de volgende adressen:
6.
7.
8.
9.
10.

Fam. Boon
Dorpsstraat 100
4451AC Heinkenszand
Fam. Nieuwenhuis
Pepermuntstraat 1
4451TW Heinkenszand
Dhr. H.J. vd Berge
Poelruiterhof 8
4451DB Heinkenszand
Barbesteinkerk
Clara’spad 6
4451HD Heinkenszand
Of in de daarvoor bestemde bus achter in de kerkzaal.

