
Vraag 1

Wat dacht je toen je hoorde of las dat onze kerk misschien dicht gaat? Kruis alle antwoorden 

aan waar je het mee eens bent.

1 Ik schrok ervan. Ik dacht dat dat nog jaren zou duren. 22

2 Ik schrok er wel van, maar het is logisch dat dat een keer gaat gebeuren. 17

3

Ik schrik hier niet van omdat we een kleine parochie hebben, met weinig kerkgangers en 

inkomsten. 8

4 Ik vind het niet erg. Als er maar een andere kerk open is in Lemelerveld. 9

5 Het is belangrijk dat we hierover gaan nadenken en dat we hier zelf actie ondernemen. 39

6

We blijven alleen bestaan als we gaan samenwerken met andere organisaties in Lemelerveld 

en daarbuiten. Zoals Plaatselijk Belang, Kulturhus, andere kerken of de gemeente. 16

7

Dat hoeft niet te gebeuren als we er een dorpskerk van maken: een kerk voor alle 

Lemelervelders, ongeacht het geloof. 21

8

Dat zal toch niet waar zijn? Ik ben zo trots op onze kerk dat ik van alles wil doen om dat te 

voorkomen. 16

9

Ja, dat komt door het afhaken van jongeren waaronder jonge ouders. Als we die er maar op de 

een of andere manier bij konden betrekken. 35

10

Ik vind het erg omdat onze kerk voor ons cultureel erfgoed is. We hebben nog maar zo weinig 

historische gebouwen. 27

11 Iets anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………. 2
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Vraag 2

Stel dat het parochiebezoek steeds verder teruggaat en de kerkelijke bijdragen van de 

parochianen steeds minder worden. En dat de conclusie is dat het zo niet langer door kan 

gaan. Wat zou je zelf willen als het gaat om de toekomst van de kerk? Kruis ook nu alle 

beweringen aan waar je het mee eens bent.

1 o   1. Het maakt mij niet uit. Ik maak een sluiting waarschijnlijk toch niet meer mee. 4

2 o   2. Ik zou het vreselijk vinden als de kerk dicht ging. 35

3 o   3. De kerk moet kost wat kost als gebouw voor Lemelerveld behouden blijven. 31

4

o   4. Als in de kerk geen eucharistieviering meer kan worden gehouden, dan maakt het me 

ook niet meer uit wat er met het gebouw gebeurt. 2

5 o   5. Dan ga ik toch naar een kerk in de buurt, zoals in Raalte of in Ommen. 3

6

o   6. Misschien dat onze kerk dan geen kerk meer is waar priesters erediensten kunnen 

houden. Dat vind ik niet erg, als andere gebedsvieringen, zoals een uitvaartviering, maar 

mogelijk zijn. 23

7

o   7. We moeten proberen om de kerk als dorpskerk te behouden. Voor zover mogelijk met 

geloofsvieringen, en eventueel aangevuld met andere activiteiten, ook voor niet-gelovigen, 

wel of niet uit Lemelerveld. 41

8 o   8. Het kan wat mij betreft een multifunctioneel gebouw worden. 10

9

o   9. Er kan mogelijk een stichting worden opgericht voor het beheer van alle gebouwen, 

waarbij de parochiegemeenschap een bevoorrechte huurder is. 17

10 o   10. De kerk mag nooit voor commerciële activiteiten worden gebruikt. 11

11

o   11 Het is een mogelijkheid om verhuur van de kerk, parochiecentrum en/of parochietuin 

toe te staan als en voor zover het van het bisdom mag. 21

12

o   12. Het heffen van entreegelden voor activiteiten moet kunnen als dat nodig is voor het 

voortbestaan. 28

13

o   13. Ik heb er geen probleem mee als de kerk dan verkocht zou worden. Dan is bijvoorbeeld 

sloop of verbouw tot appartementen mogelijk. 1
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Vraag 3

Voor het voortbestaan van de kerk is het belangrijk om zoveel mogelijk inkomsten te 

ontvangen. Waarvoor zouden we het kerkgebouw, het parochiecentrum of de parochietuin 

mogen gebruiken? Ga er daarbij van uit dat er vanuit het bisdom geen enkel bezwaar is. Ook 

nu weer geldt: kruis alle antwoorden aan waar je het mee eens bent. 

1 Muziekkoren 36

2 Evenementen 7

3 Muziekconcerten 33

4 Bruiloften en partijen 6

5 Tentoonstellingen 23

6 Vergaderingen 21

7 Geloofsvieringen ongeacht het soort geloof 29

8 Workshops 13

9  Wandelen en/of fietsen in/langs parochietuin (vrij toegankelijk) 31

10  Spirituele activiteiten (meditatie, bezinning) 24

11 Culturele activiteiten zoals theater 14

12

Ontmoetingsplek (sociaal steunpunt; vertrouwenspersoon) met activiteiten voor 

hulpbehoevende medemensen. Denk aan eenzamen, verslaafden, armen, mensen met 

schulden, laaggeletterden, vluchtelingen, arbeidsmigranten, beschadigde mensen. 29

13 De hiervoor genoemde activiteiten maar alleen als ze een relatie hebben met zingeving 20

14  Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………… 0
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