
11. Voor welke zaken in de parochie heeft u VEEL waardering? 
 

Op deze open vraag is enthousiast geantwoord. Sommigen antwoorden “alles” anderen ‘weet niet’. Er 

worden niet of nauwelijks antwoorden gegeven als: 

“Sinds het Thomas kempis is geworden is de waardering weg. Te groot geworden.” 

Erg vaak zijn er antwoorden als: “Voel me er 

thuis” “Voor degenen die er voor zorgen dat 

de kerk er netjes uitziet, dan voel je je 

welkom.” “Persoonlijke aandacht” etc. 

De top-3 komt neer op waardering voor de 

zeer vele mensen die zich vrijwillig inzetten, de 

liturgie en samen-kerk-zijn. Hieronder zijn de 

meest voorkomende trefwoorden in 

‘woordwolken’ weergegeven die vaak gegeven 

antwoorden extra groot maken. 

Met kop en schouders boven alle antwoorden 

uit steekt het woord “vrijwilligers”: 

Daarnaast wordt ook heel vaak genoemd: 

* Omzien naar elkaar; verbondenheid;  samen-kerk-zijn, gemeenschap, onderling contact e.d.  

* De pastores of het pastoraal team worden zeer gewaardeerd net als de lekenvoorgangers in diverse 

rollen. De liturgie, speciaal de Eucharistieviering, preken & overwegingen, koren en muziek, 

bloemversiering enz.  

Tenslotte een bloemlezing van wat uitvoeriger antwoorden: 

 

 Aandacht voor vieren in 

verzorgingshuizen 

 Thematische versiering in de kerken 

 Dat de voorgangersaltijd 

optimistisch blijvenook met weinig 

mensen in de kerk heel respectvol 

 Pastores die in de overweging bijbel 

en het hedendaagse leven bij elkaar 

kunnen brengen 

 Bereidheid om rechtop te blijven 

staan ondanks de financiele 

problemen 

 Hechte band binnen locatie 

IJsselmuiden, grote betrokkenheid en vechtlust van kleine groep doorzetters om een levende RK 

kerk binnen parochie te behouden! 

 Dat de kerk/basiliek open is voor stil gebed, kaarsje opsteken. 

 Dat er regelmatig aandacht uitgaat naar de kinderen. Kinderen betrekken bij de mis op een manier 

dat hen aanspreekt vind ik erg belangrijk 

 Doorstart! 



 De sfeer van beide kerken, zowel in IJsselmuiden als in Kampen. De vele vrijwilligers die zich met 

hart en ziel inzetten voor de aktiviteiten van de kerk, zowel in Kampen als in IJsselmuiden. Dat er 

parochianen zijn die zowel in Kampen als in IJsselmuiden kerken of voor een van de kerken 

inzetbaar willen of kunnen zijn.. 

 De wijze waarop steeds wordt getracht het beste te doen wat mogelijk is,vooral rond 

kerksluitingen, financiele zorgen, wordt goed aangepakt! 

 Denken aan de ouderen; zorg voor ouderen b.v. lunch op zondag 

 

 Er zijn mensen in deze parochie zoals parochiemedewerkster Jeanne Gerretzen die een tomeloze 

inzet hebben voor de kerk. Onbetaald altijd klaar staan, geen eenvoudig takenpakket. Inhoudelijk 

ben ik het niet altijd met haar eens, maar ik heb grote waardering voor haar. Ik denk OLH ook. 

 Voor de manier waarop het pastoraal team omgaat met de problemen wat betreft o,.a. weinig 

voorgangers, tekort aan vrijwilligers 

 Voor de vrijwilligers die de kinderen begeleiden bv kindernevendienst, het kinderkoortje    

 Ervaren van Godsbesef 

 Dat de parochie open staat voor iedereen;  

 

 


