
13. Welke zaken mist u in de parochie? 

 

Jongeren/kinderen 
De aansluiting bij de jongere generatie. 

jongerendiensten 

De manier waarmee jongeren betrokken worden. 

Kinderen, jongeren, gezinnen. 

activiteiten voor jeugd vanaf 10-12 jaar 

Actief jongerenwerk 

speciale aandacht jeugdd 

betrokkenheid bij het jongerenwerk 

meer aandacht voor de jongeren 

weinig gezinsvieringen, andere vieringen voor jonge kinderen minder geschikt en omdat wij niet vaak 

naar de kerk gaan zijn ze niet bekend bij de oppasdienst.  

Ik mis de projectkoren die geen subsidie meer krijgen. Ik zou graag meer aandacht zien voor de 

jongeren sinds het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom is uitbesteed aan twee Brazilianen en van 

hoogkerkelijk niveau is. Er is geen dagkapel in de meeste locaties.  

Meer activiteiten voor jongeren 

meer aandacht voor kinderen en vooral voor de tieners en jongeren Een vervolgcursus voor 

pasgetrouwde stelletjes, small christian communities  

gerichtheid op jeugd zoals bij muziekkeuze, normaal taalgebruik  

jongerenviering met bandje  

Jeugd in de kerk 

Beleid richting jongeren; als het mogelijk is in bepaalde kerken om veel jongeren te trekken waarom 

dan bij ons niet. 

jongerenvieringen aantrekkerlijk maken met b v bandje  

Betrokkenheid van de jongeren in alle facetten 

Meer aandacht voor jongeren, bijzondere vieringen die jongeren aanspreken 

de jeugd 

Vrijwilligers die jongeren bezoeken op scholen om hen meer te betrekken bij de kerk 

Meer doen aan het probleem dat er steeds minder jongeren in de kerk komen 

Jongerenvieringen 

meer aandacht voor kinderen 

Jeugd, jongeren, gezinnen 

betrekken jongeren met hun viering en uitnodigen van sprekers van ander geloof 

jongeren diensten/vlotte muziek 



meer zaken  voor de jeugd 

aandchtvoordejeugd 

jongeren 

Kinderen mis ik 

vieringen die voor een jongere generatie aantrekkelijk zijn 

Verbondenheid van jongeren en jeugd 

Nieuwe parochianen missen: 
Contact na inschrijving. 

als je nieuw komt in de parochie, een persoonlijk contact plaatsvindt. 

 

Bestuurlijk 
Visie 

Persoonlijke betrokkenheid 

duidelijker beleid en werkwijze van pastoraal team en parochiebestuur. 

goed bestuur 

vooruitkijken bestuurlijk 

Ik zou graag wat meer locatie gebonden verantwoordelijkheid willen. ik denk dat de parochie te 

groot is.  

Communicatie/contact/betrokkenheid 
goede, zinvolle, communicatie 

Toegankelijkheid van informatie. De parochie organiseert meer dan ik weet.  

contact met elkaar 

 duidelijke communicatie 

Betrokkenheid tussen parochianen en pastoraal team 

Betrokkenheid 

catechese 
Een goede bijbelcursus met begeleiding. 

betrokkenheid en serieuze cathechese 

diaconie 
Men spreekt vaak over diaconale hulp, vanuit de plaatsellijke kerk mis ik dat. Het leger des Heils daar 

kan de kerk een voorbeeld aan nemen . 

aandacht voor missieprojecten 

Activiteiten mbt tot verbinden bv jong/oud, gezond/ziek, arm/rijk, hoogopgeleid/laagopgeleid. 

zoiets. 

meer betrokkenheid met minderheidsgroeperingen in de samenleving, denk hierbij aan bv hulp aan 

voedselbank, inloop voor sociaal minderbedeelden, hulp aan vluchtelingen, etc 

Kledinginz.voedselbank 



het mag wel wat socialer 

meer integratie Rijksgenoten 

betrokkenheid bij de PI (werving vrijwilligers voor kerkdiensten) 

Emoties 
concrete duiding, concrete zingeving vanuit de gemeenschap (hoe doe ik Gods werk) 

positief enthousiasme en fierheid 

warmte 

niet onder woorden te brengen; nostalgie ? 

dynamiek 

diepgang 

enthousiasme 

voor wat ik mis is geen tijd of geld 

Financien 
Activiteiten om de begroting sluitend te krijgen. Denk hierbij aan een fancy fair, sponsorloop, 

rommelmarkt e.d. Daarmee kan niet alleen geld worden binnengebracht, maar is ook goed voor de 

saamhorigheid en gezelligheid. 

Finaciéle openheid in het jaar overzicht/begroting 

financiele afrekening is erg summier, 

Muziek 
Het zelf mee zingen, het is soms net een koor uitvoering. 

Een goed koor 

kinderkoor mogelijkheid om projectmatig aan iets deel te nemen,  

kinderkoor 

Meegaan met de tijd, incl. De muziekkeuzes 

uit volle borst meezingen van de gemeenteleden 

soort gospelkoor 

Vernieuwing qua muziek 

Openheid 
Frisse blik naar de toekomst; het lijkt of veel mensen de hakken in het zand zetten 

openheid 

optimisme, blijheid, nieuwe perspectieven 

openheid 

Niet meegaan met de huidige tijd/behoeften qua viering 

Openheid 

Vernieuwing  

Wat vernieuwing, leeftijdsgenoten (20- 40 jaar) 



Pastores 
Waarom is er nooit een priester bij 

Contacten Pastores 

Contact van het pastorale team 

een priester 

meer pasters 

persoonlijke betrokkenheid pastores 

binding met een pasto(o)r 

Een vaste pastoraal werker 

betrokkenheid van een pastoor als herder 

vaste pastor zoveel mogelijk 

Kleinschaligheid, betrokkenheid van 1 pastor ipv vele.wisselingen 

echte pastores 

Een vaste pastoor/pastoraal medewerker 

het vaker bezoeken van parochianen, niet om er te preken maar om er te zijn 

Saamhorigheid 
Dat de kerken steeds leger worden. 

een grotere opkomst op zaterdag of zondag 

Saamhorigheid. 

mensen die ik ken 

samen zang, spiritualiteit  

Betrokkenheid van mensen onderling 

parochianen die ziek zijn waarom wordt dit niet kenbaar gemaakt in de kerk  

soms de saamhorigheid 

gesprekken met elkaar 

Solidariteit, algemene betrokkenheid 

Gemeenschapszin (ook voor nieuwkomers) 

zorg voor elkaar 

gezamenlijke geloofsbeleving vanuit menselijk samenzijn, zorg voor de medemens 

persoonlijk contact 

persoonlijke aandacht 

het gevoel één parochie te zijn (die is nu veel te groot en afstandelijk) 

goede samenwerking van alle locaties 

verbondenheid tussen locaties 

perodiek overleg met de parochianen 



Samenhorigheid 

Samenhorigheid 

Omzien naar elkaar 

betrokkenheid, omzien naar elkaar, ouderen en zieken, 'verdwijnen', er wordt niet voor gebeden 

(dan algemeen) als  er naar gevraagd wordt, is het antwoordt; daar zorgt de bezoekers-groep voor.  

en er   zijn vele mensen van buiten, die niet/nooit aangesproken worden, of in de gemeenschap 

geïntrocuceerd. 

bezoek thuis 

te weinig of geen persoonlijke contacten meer, door ontbreken van een structureel thuisbezoek valt 

langzaam maar zeker de binding steeds verder weg 

Meer aandacht voor elkaar na de kerkdienst, en bij mensen thuis.  

 

Liturgie 
liturgische vernieuwing 

wijn.. bloed van christus 

Schriftgetrouwe preken 

inspirerende preken 

te weinig vieringen in het latijn 

wekelijkse eucharistie viering 

Eucharistievieringen 

tijdstip eucharistieviering op zondag 

het grote Jozefkoor op hoogtijdagen  

elke zondag een mis 

kerk door de week 

Dienst zaterdagavond  

waarom is de eerste vrijdag van de maand verdwenen.ijsselmuiden wel elke week 

Vieringen waar mensen van nu behoefte aan hebben: met mooie muziek, lekker meezingen, een 

beetje gezelligheid zodat het echt een viering is.  

vast tijdstip van kerkdiensten 

diensten in weekend 

dat er nooit meer een mis is op zaterdag avond in de buiten kerk dat vonden heel veel mensen 

jammer vooral de ouderen onder ons zou dat eens niet weer kunnen   

Taizé vieringen 

Meer eucharistie in Kampen. Zaterdagavond in Kampen ipv Ijsselmuiden.  Dan zitten wij er elke week 

wel weer. Nu nooit meer. Totaal niet meer anntrekkelijk nu als Kampenaar met een gezin. Erg 

jammer. Het steekt mij heel erg als parochiaan dat er zelfs is overwogen om.de buutenkerk te 

sluiten. Zo'n prachtige kerk. Onbegrijpelijk dat je dan naar het kerkje in Ijsselmuiden zou moeten. Op 



zondag zeker met kinderen de wekker zetten om 9.00 uur daar te zitten. Die ene dag in de week 

juust eens niet zo vroeg eruit hoeven.  

Diversen 
De moed om zich af te zetten tegen deze bisschop! 

afwijken bissch.dictaat 

Missionaire taken 

Geen ( aantal kerkgangers: ook buiten "schuld" parochie) 

Een soort inloopochtend/ middag waar contacten onderhouden kunnen worden zodat de neuzen 

dezelfde kant op blijven staan en we een levende parochie stimuleren en behouden! 

Op dit moment kan dit niet specifiek noemen omdat er vele activiteiten in mijn Locatie plaatsvinden. 

Dienst van Boete en verzoening. 

een goed Mariabeeld 

uitnodiging om vrijwilliger te worden 

De mogelijkheid tot biechten 

betrokkenheid op ALLE kerkleden 

stilte 

Belang stellig in vrijwelligs 

Kleinschaligheid 

ieder meer betrekken betreft ziekte e.d van parochianen 

kan ik niet over oordelen omdat ikzelf haast geen deel neem aan kerkdiensten etc. 

correctie van enkele spelbrekers 

de vrijwilgers doen hun best 

Veel meer contact tussen scholen en kerk, pastor 

Wij missen het oude parrochieblad er is nu te weinig communicatie op korte terrein  

Verbinding met de parochianen. Spreek een heldere boodschap en probeer niet iedereen te vriend te 

houden. Waarachtigheid van OLH trekt de mensen naar de kerk. Spreek Zijn waarheid (geen 

politiek!!!!!!!) Geen waterig gedoe, dan komen mensen nasr je toe.De mensen hebben behoefte aan 

houvast in deze tijden, spreek Gods woord en klare taal.. 

kleine kerkgenootschappen voor ontmoeting en geloofsverdieping 

Wat diepgang actualiteit 

Aktivitieiten rondom en in de kerk die een sfeervol of zinvol karakter hebben en prima in een kerk 

gehouden kunnen worden om zo parochianen en bezoekers op een informele manier de kerk kunnen 

bezoeken.. 

Betrokkenheid door dicht gaan van 2 parochies in het verleden, zijn we nu bij Herfte ingedeeld, waar 

we geen band mee hebben, gaan nu vaak naar Dalfsen, mijn geboortedorp. 

Goede bezorging van Navolging en Kerkbalans.  

meer persoonlijke aandacht al weet ik zelf wel dat dat niet meer kan. Toch is het jammer 

borrel na de koffie 


