
23. Welke mate van betrokkenheid bij de parochie is op u het meest 

van toepassing 

 

43 overige antwoorden: 

ik ben werkzaam in de kerk 

onderhoud kerkhof 

een combinatie van diverse bovenstaande opties 

combinatie van bovenstaande elementen: kerkbezoek en vrijwilligerswerk 

coördineer verspreiding "Navolging Vandaag" en Kerkbalans locatie Basiliek    

kerkdiensten en 'koster' bij Poolse vieringen 

jaren lid geweest van het Jongerenkoor Hykanon 

bezoek kerkdiensten en lever mijn bijdrage in financiële zin. 

lid overleggroep, oppasdienst, kerkbalans, cursusse, ouderen contactdag enz. 

bezoekersgroep 

ik ga voor én ik vier met mijn gemeenschap ons geloof 

PCI bestuur, WUKIJ , Caritas wekgroep 

ik bezorg de navolging 

Ben vervreemd geraakt van de kerk nadat ik nu 2 x de sluiting van "mijn kerk" heb meegemaakt in Zwolle. 

diaconie + communie thuis 



actief lid verantwoordelijk voor kinderwoorddienst en tienerkwartier 

niet liturgische activiteiten 

bezoek vooral buitenlandse kerken 

Ik was jarengeleden lid van het parochiebestuur. Ik vertegenwoordig de Vereniging Latijnse Liturgie in deze 

regio. 

sinds sluiting verrijzenis niets meer 

prive 

ik volg de t.v. 

vrijwilligers goede week zakjes. kerken balans. spullen voor kerst in oud kampen  Op verhaal. financieel.    

ik bezoek de kerkdiensten en zit in werkgroepen 

Ik bezoek de kerkdiensten en doe bezoek werk. 

onderhouden kerktuin 

lid van een werkgroep. 

Altijd meegedaan als koorlid en mijn man als acoliet 

Niet altijd zo geweest, ik ben in vanaf mijn 25 ste t/m 40 erg actief geweest,  

rtv ijsselmond 

denk mee over de toekomst van gebouwen 

Kerststal 

Begeleider vormselcatechese 

kerkhof beheerder. 

ik bezoek regelmatig kerkdiensten en een cursus, soms een film 

autodienst 

ik bezoek de vieringen en ben actief bij andere parochie activiteiten betrokken 

Ik bezoek de kerkdiensten en lever een bijdrage daar waar ik kan. 

Gewoon een betrokken parochiaan 

soms ook (Taizé) kerkdiensten 

Kerkbezoek en koffie schenken, bezoekgroep, schoonmaak, rondbrengen Navolging 

ik heb vroeger veel gedaan,was betrokken;bezoek nu alleen de kerkdiensten 

koorlid, Basiliekwacht, pool bereikbaarheidsdienst, Vriend van de basiliek, bezoek kerkdiensten, heb 

bestuurswerk gedaan, financiële verantwoordelijkheid  

 


