
Uitkomsten en 
conclusies van de 
enquête over hoe 
gemeenteleden de 
kerkdiensten online 
ervaren in coronatijd.



De enquête leverde
130 respondenten
op. Dat is voor een 
dergelijke enquête 
zeer  hoog.



Een percentage van
3% is gebruikelijk
en een percentage
van 10% is zeer hoog 



Het aantal kijkers 
ligt op ongeveer 
400 adressen. Laten 
we zeggen 500 
kijkers gemiddeld.



Dan hebben we een
percentage van 
ongeveer 26%!











































Conclusies:

• Er is een zeer vaste groep kijkers

• Het grootste deel kijkt online en een kleine deel via KerkTV

• Er wordt hoofdzakelijk live gekeken

• Grotendeels wordt er wekelijks gekeken (64,6%) en 2 á 3 

keer per maand wordt gekeken door 31,5%, dat is samen 

96,1%

• De waardering is hoog. 78,4% geeft een 8 of een 9

• 10,8% van de respondenten heeft kinderen de naar de 

kindernevendienst kijken.

• De waardeerding loopt van een 5 tot een 10. Vanwege het 

relatief kleine aantal antwoorden (13) is het lastig om hier 

conclusies uit te trekken.

• De uitzendkwaliteit van de diensten wordt zeer hoog 

gewaardeerd. 80,8% geeft een 8 of hoger. Er zit geen 

onvoldoende bij.

• De techniek scoort ongeveer net zo hoog.

• Een meerderheid kijkt alleen naar diensten in de 

Vredehorst en een derde kijkt soms ook naar diensten in 

andere kerken.



• 70,8% wil de optie van online en fysieke diensten na de 

corona behouden. 16,5% vindt het een goed alternatief 

voor reguliere diensten

• 86,9% vindt het aanbod in de diensten voldoende 

afwisselend. 6% vindt het aanbod te eenzijdig.

• Het overgrote deel merkt wel verschillen op in de muzikale 

invulling van de diensten.

• 44,6% zou de inzet van eigen gemeenteleden willen blijven 

voortzetten na corona. 37,7% wil meer instrumentale 

muziek en 30,8% wil dat er gebruik gemaakt blijft worden 

van audio visuele middelen. 27,7% wil gebruik blijven 

maken van muziekfragmenten.

• In inzamelen van gaven aan het eind van de dienst is 

duidelijk. (91,5%)

• 38,4% gebruikt regelmatig de Appostel, 31,6% maakt 

regelmatig geld over.

• 76,1% zegt na corona weer fysiek in de kerk te komen.

• Van de respondenten is 82,3% 51 jaar of ouder. 15,4% zit in 

de leeftijdscategorie 31-50 jaar

• 52,3 van de respondenten is vrouw , 38,5% is man en de 

rest heeft de enquête ingevuld als (echt)paar

•



Je kunt concluderen dat het overgrote deel van de 

respondenten tevreden is met de huidige uitvoering van de 

diensten. Dat is ook logisch, want degenen die weg blijven 

kijken niet en hebben waarschijnlijk de enquête niet ingevuld. 


