
Kerkenvisie
In december 2021/ januari 2022 heeft er een onderzoek over de Kerkenvisie van de gemeente Rheden 
plaatsgevonden. In totaal hebben 723 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Met het aantal respondenten 
(723) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,61% uitspraken gedaan worden over 
de populatie. In deze factsheet delen wij de belangrijkste resultaten. Ook vertellen we wat we met de resultaten 
doen.

Hoe belangrijk vindt u het dat kerkgebouwen als 
gebouw blijven bestaan?

  67% Zeer belangrijk
  20% Neutraal
  13% (Zeer) onbelangrijk

Bent u de afgelopen drie jaar weleens in een 
kerkgebouw geweest?

  14% Ja, één keer per maand of vaker
  24% Ja, één of enkele keren per jaar 
  28% Ja, één of enkele keren de afgelopen drie jaar 
  34% Nee

Met welke reden(en) bent u de afgelopen drie jaar 
weleens in een kerkgebouw geweest (binnen en/of 
buiten de gemeente)? – Top 3

43%

Uitvaart/ 
huwelijk/ doop 

40%

Cultuur/ 
geschiedenis  

32%

Kerkdienst/ 
vanwege mijn 

geloof 

Als er geen kerkdiensten meer worden gehouden in 
de kerk die u nu (geregeld) bezoekt, zou u dan naar 
een andere kerk gaan?

48% 

Ja

23% 

Nee 

29% 

Weet ik niet/
geen mening 

Wie zou zich volgens u actief moeten inzetten om 
een kerkgebouw te behouden? Meest actief inzetten 
naar minst actief inzetten

Eigenaar van het gebouw

Gebruikers van het gebouw

De gemeente

Inwoners van de gemeente

Als een kerkgebouw een geheel nieuwe functie 
krijgt, wat zou dan volgens u een goede invulling 
zijn? – Top 3

70%

Dorpshuis/ 
maatschap-

pelijke functie 

56%

Woningen/ 
appartementen 

29%

Restaurant/ 
horeca 



Als een kerkgebouw een geheel nieuwe functie 
krijgt, wat zou dan volgens u geen goede passende 
invulling zijn? – Top 3

32%

Speelparadijs 

24%

Kantoren 

23%

Sportruimte/ 
sportschool, 

Winkels 

Wat zou u ervan vinden als een kerk door meerdere 
geloofsgemeenschappen wordt gebruikt om zo de 
oorspronkelijke religieuze functie te behouden?

65%

Goed idee  

11%

Geen goed idee 

24%

Weet ik niet/ 
geen mening 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden samen met de gesprekken die we met de eigenaren hebben gevoerd verwerkt in de Kerkenvisie 
die Rheden opstelt. Het concept van die visie zal naar verwachting in het voorjaar klaar zijn waarna de definitieve versie 
medio 2022 volgt. Via de pagina www.rheden.nl/kerkenvisie op onze website kunt u van de laatste informatie op de 
hoogte blijven.
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