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Resultaten enquête ‘Een nieuwe dominee/kerkelijk werker’: 
 
 

Bij de Protestantse Gemeente Wageningen, wijkgemeente Lukas zijn we op zoek naar 
één of meer predikanten/ kerkelijk werkers (in totaal 1,33 fte) per '23/'24.  
 
Een enquête is uitgezet waarbij gemeenteleden via 10 meerkeuzevragen konden 
aangeven of ze een bepaald kenmerk, aspect of eigenschap belangrijk vinden bij de 
keuze van een nieuwe dominee/kerkelijk werker. Aan het einde was er ook een open 
vraag om dezelfde vraag met eigen woorden te beantwoorden. 

 
Het zijn indicaties, accenten, een sfeerbeeld, niet meer en niet minder dan dat. Bij het uiteindelijke zoekproces naar opvolgers zijn er 
ook andere aspecten die een rol spelen en sowieso moeten we maar afwachten wie zich kandidaat stellen. Dus de uitslag van de 
enquête zal u zeer waarschijnlijk niet één-op-één terugvinden in straks de vacature, laat staan bij mogelijke kandidaten. Maar hoe 
breder de gemeente heeft laten horen wat ze van belang vindt – en dat deed u!, hoe meer criteria de kerkenraad/de 
beroepingscommissie heeft en in die zin worden de resultaten zeer serieus genomen! 
 
Onderstaand een overzicht van de antwoorden op de eerste 10 vragen en een korte samenvatting van de open antwoorden bij 
vraag 11. De meer uitgebreide analyse van de antwoorden bij vraag 11 worden door de kerkenraad meegenomen. 
De percentages staan voor het aantal enquêtes waarbij het bewuste aspect is aangevinkt gedeeld door het totaal aantal ingevulde 
enquêtes (dus niet samen 100% per vraag). Dus bijvoorbeeld: een score van 84 bij ‘link tussen tijd van de Bijbel en de huidige tijd’ 
betekent dat bij 84% van de ingevulde enquêtes dat is aangevinkt als één van de opties waar men voor koos. 
 
De enquête is 174 keer ingevuld, 5 maal door een groep of kring, een paar maal door een gezin en de rest door individuen of 
tweetallen. Wij gaan er vanuit dat ruim meer dan 200 mensen betrokken zijn geweest bij de invulling.  
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44%

11%

3%

1%

63%

24%

29 en 58 jaar

32 en 35 jaar

twee vrouwen

twee mannen

een man en een vrouw

Geen keuze/prioriteit

1. Dominee/kerkelijk werker zijn:

39%

10%

20%

12%

5%

49%

Amsterdam, Noord-Nederland,
stadspastor/gemeentepredikant

Zuid Afrika, Colombia, studentenpastor

Enschede, jongerenwerker

Leiden, zorgmanager,daarna diaconaal
predikant

Tilburg, geestelijk verzorger in zieken- en
verpleegtehuis

Geen keuze/prioriteit

2. Dominee/kerkelijk werker hebben bijvoorbeeld 
ervaring in:

39%

25%

5%

15%

5%

33%

dominee A en B beiden 80%

dominee A 100%, kerkelijk werker B 65%

dominee A 70%, kerkelijk werker B 100%

dominee A, B (partners) in duobaan 50%,
kerkelijk werker C 65%

dominee A 50%, kerkelijk werkers B en C
65%

Geen keuze/prioriteit

3.  Dominee/kerkelijk werker hebben een aanstelling 
bijvoorbeeld als volgt:

40%

45%

40%

24%

36%

10%

liturgie van belang is, rituelen en
bezinning

gemeentezang met koor, cantorij,
muziekgroepen en solisten

de dienst van het Woord, met name de
preek

elke week anders, muziek, beeld, theater,
stilte, gesprek, binnen, buiten, thuis

voorbereiding van dienst samen met
anderen (jongeren!), groepen

Geen keuze/prioriteit

4.  Dominee/kerkelijk werker houden van vieringen 
waarbij:
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16%

24%

84%

21%

9%

link tussen Jodendom en Christendom

link tussen Oude en Nieuwe Testament

link tussen tijd van Bijbel en huidige tijd

link tussen Bijbel en andere geschriften

Geen keuze/prioriteit

5. Dominee/kerkelijk werker vinden met name het 
volgende van belang:

24%

18%

10%

19%

32%

28%

‘joods-christelijk’

‘midden-orthodox’

‘evangelisch/charismatisch’

‘bevindelijk’/‘persoonlijk’.

‘vrijzinnig’.

Geen keuze/prioriteit

6. Dominee/kerkelijk werker benoemen hun eigen 
geloof als:

26%

39%

24%

77%

9%

vorming&toerusting

projecten met vooral jongeren (reizen,
muziek, musicals, uitjes)

diaconale activiteiten

verbindingen binnen de gemeente

Geen keuze/prioriteit

7. Dominee/kerkelijk werker zijn erg stimulerend voor:

48%

35%

36%

17%

15%

36%

jongeren en jong volwassenen

ouderen

gezinnen

actieve gemeenteleden

‘randkerkelijken’

Geen keuze/prioriteit

8. Dominee/kerkelijk werker richten zich vooral op:
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Zie de volgende pagina voor de laatste vraag……  

9%

25%

40%

17%

34%

33%

buitenlanders, vluchtelingen, asielzoekers
en - studenten

andere kerken, geloofs- of humanistische
gemeenschappen

iedereen voor een praatje (eetkring,
Jokkers, Rotary, Markt 17, Leeffestival)

mensen/groepen in diverse sociale -,
digitale netwerken

andere maatschappelijke – en sociale 
organisaties in Wageningen e.o.

Geen keuze/prioriteit

9. Dominee/kerkelijk werker hebben vooral contacten 
met:

49%

73%

37%

21%

37%

9%

samenwerkend en praktisch

communicatief sterk, gastvrij en
toegankelijk

goed luisteren

creatief en origineel

spiritueel en bezielend

Geen keuze/prioriteit

10. Dominee/kerkelijk werker hebben persoonlijke 
eigenschappen als
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Een samenvatting van de reacties bij vraag  11: 

 
Bij een nieuwe dominee/kerkelijk werker vind ik het vooral belangrijk dat….. 
 
De meeste reacties betreffen de volgende onderwerpen: 
 

1. Verbinding 
Wat het meest opvalt in de reacties is het woord ‘verbinden’. Van de nieuwe predikant/kerkelijk werker wordt verwacht dat hij/zij een 
verbinder is. In eerste instantie binnen de eigen gemeente. Niet alleen gericht op bepaalde groepen, maar juist onderlinge 
betrokkenheid stimuleert. Hij/zij is open, sociaal, communicatief en inspirerend. Ook verbinding leggen naar de maatschappij om 
ons heen wordt genoemd. Samen als kerk midden in de samenleving staan. 
 

2. Elkaar aanvullen 
De nieuwe predikanten/kerkelijk werkers vullen elkaar aan. Zijn complementair wat betreft hun aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld de 
één meer gericht op jongeren en de ander gericht  op de ouderen binnen onze gemeente. Zoek een jongere dominee/kerkelijk 
werker, die meer aansluiting vindt bij jonge gezinnen en zoek een man en een vrouw,  waarbij een vrouw vaker is genoemd.  
 

3. Geloofsopvattingen en kerkdiensten 
De reacties geven weer, dat onze gemeente breed is qua geloofsopvattingen. Met name de preek wordt genoemd. Een preek die de 
link legt naar de actualiteit en ons dagelijks leven. Een preek die inspireert en hoop biedt met ruimte voor vragen, leren en 
toepassen. Een preek die ook randkerkelijken aan kan spreken. Aandacht voor muziek blijft nodig. Samen zingen en muziek maken 
is inspirerend. De één vindt de kerkdiensten goed zoals het nu gaat. De ander wil graag vernieuwing. 
 

 

Wageningen, 6 feb. ’23. 


