Geacht gemeentelid,
In de zoektocht naar een nieuwe predikant willen we u vragen wat u bezighoudt wanneer u aan onze
gemeente denkt. En wat u denkt dat we als gemeente nodig hebben.
Zou u daarom onderstaande vragen willen beantwoorden. Er is geen goed en fout. Geef gewoon aan
wat in u opkomt.
We vinden het fijn wanneer zoveel mogelijk gemeenteleden, jong en oud, deze enquête invullen. Als
u meerdere exemplaren nodig hebt voor andere gezinsleden kunt u de blanco enquête kopiëren. U
kunt de enquête ook downloaden van onze site (www.pkntenboer.nl) of extra exemplaren aanvragen
bij een van de hieronder genoemde commissieleden.
De enquête is opgesteld in de u-vorm, maar natuurlijk zijn de vragen ook aan jou gericht.
Mocht u aan de ruimte op dit blad niet genoeg hebben, dan kunt u uiteraard aanvullingen op los
papier bijvoegen.

1) Wat maakt onze gemeente waardevol voor u?
Op Geestelijk vlak

Op praktisch vlak

2) Welke zorgen hebt u als u aan onze gemeente denkt?
Op Geestelijk vlak

Op praktisch vlak

3) Hoe zou u zichzelf als gelovige typeren?
Omdat mensen dit vaak lastig vinden twee deelvragen:
Hoe ziet u de Bijbel: (Wanneer u moeilijk kunt kiezen, mogen meerdere antwoorden; dan graag wel
met 1,2,3,4 uw voorkeur aangeven.)

O Het woord van God waaraan niet getornd mag worden
O Door de Bijbel wordt mij in Jezus God geopenbaard
O De Goede Boodschap
O Verhalen uit het verleden die niet precies zo gebeurd hoeven te zijn maar waar ik toch veel van
kan leren.
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Welke liederen zingt u het liefst (in de kerk): (Wanneer u moeilijk kunt kiezen, mogen meerdere
antwoorden; dan graag wel met 1,2,3,4 uw voorkeur aangeven.)

Liederen van Huub Oosterhuis
O Opwekking
O Psalmen en gezangen uit het Liedboek
O Johannes de Heer.
O

4) Wat hebben wij als gemeente van Jezus Christus in Ten Boer, volgens u, de
komende jaren nodig om onze taak en roeping te kunnen uitvoeren.

5) Met de vorige vraag in het achterhoofd, welk talent voor de nieuwe predikant
denkt u dat het belangrijkst is? Bedenk daarbij graag wel…. Niemand kan overal
goed in zijn dus noem maximaal drie bekwaamheden die u belangrijk vindt.

6) Heeft u, ten slotte, namen van predikanten die u voor deze taak geschikt acht.

Wat is uw leeftijd?
O jonger dan 18
O 18 – 35
O 36 – 55
O 56 – 75
O ouder dan 75

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête
Met vriendelijke groet,
De Profielschetscommissie
Menke Wietsma
Margot Dekens
Erik van Dijken
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