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1

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Gennep nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 53% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 46% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".
Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 47% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (33%) is: "Neutraal".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gennep, waarbij 73 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
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Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 53% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk




Humanist
Spiritueel
Voormalig katholiek

Toelichting
Anders,
namelijk



Ik hang geen enkel geloof aan maar leef volgens het principe: wat gij niet wilt dat
u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Ik help waar mogelijk en anderen helpen
mij waar nodig.

Ik ben niet
religieus



Ik ben katholiek opgevoed, maar ik doe er helemaal niks mee.
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Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.

2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw
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Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:






















Beeld van de katholieke kerk wordt er nog negatiever door
Bevestiging van wat al lang werd gedacht
Blindelingse vertrouwen is er niet meer, duidelijke scepsis
Dat ze eigen misstanden niet adequate worden opgelost en daardoor mijn gedachten over het
geloof steeds slechter wordt
Doe niets meer met het geloof
Een instituut is waar mensen werken die ook aan zichzelf denken
Geen vertrouwen
Geen vertrouwen meer in de kerk. Deze is achterhaald en weinig vredelievend
Het vertrouwen is weg
Ieder ander mens wordt veroordeeld. De kerk koopt alles af.
Ik gruw van de misdaden van kerkelijke ambtsdragers en mijn weerzin tegen het instituut kerk is
met de jaren gegroeid.
Kritischer
Meer inzicht in bekrompenheid van de kerk en personen die hier aan verbonden zijn.
Misselijkmakend
Negatief (2x)
Negatief, hypocrisie
Nog minder geloof
Religie is te streng daardoor ontstaat misbruik
Te gek voor woorden dat hier niet iets echt aan wordt gedaan maar het meeste in de doofpot
verdwijnt. Dit terwijl er mensen zijn die hier hun gehele leven mee moeten rondlopen.
Twijvelen of het katholieke geloof nog wel geloofwaardig is .
Vertrouwen in het instituut Kerk neemt af....
4







Vertrouwen in kerk verloren.
Vreslijk dat er zoveel in de doofpot wordt gestopt. Waarom mogen priesters niet gewoon een
relatie hebben=
Walging
Weg uit katholieke kerk
Zeker in het verleden zat ik opkostschool daar werd ik gestraft omdat ik het gezien heb

Toelichting
Nee 




'Deze misbruikzaken'??? Welke misbruikzaken? Dit is wel heel erg subjectief. Er zijn
trouwens ook misbruikzaken buiten de religieuze organisaties en ook binnen andere
kerken.
Elke religie is verderfelijk dus die invloed kon het al niet meer op mij hebben, het moet
gewoon allemaal afgeschaft worden en met name de ideologie genaamd ISLAM. stop de
islam in Europa, we gaan naar de verdommenis.
Misbruik komt overal voor . Staat los van mijn levensovertuiging.
.
Vraag is niet goed, ik heb bij vraag 1 nl op gegeven niet religieus. Dus hoezo ‘uw kijk op uw
religie’?
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3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?
(Vraaginstructie: met een gebedshuis bedoelen we alle soorten gebedshuizen zoals een
kerk, moskee, synagoge etc.)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

(n=71)

34%

10%
4%

0%

1%

1%

0%

3%

Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 46% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".

Toelichting
Een paar keer
per maand



Met iemand die daar behoefte aan heeft of als groepslid, bv met ons koor
zingen we af en toe in bv een kerk.

Een paar keer
per jaar






Alleen uit belangstelling voor famille bij uitvaarten
Alleen voor begrafenissen, uit respect dus want ik ben niet religieus.
Huwelijk en begrafenis
In het buitenland, als bezichtiging. In het eigen land, bij een uitvaart.

Jaarlijks




Alleen met begrafenissen
Ik kom in de kerk bij overlijden , huwelijken en doop .

Nooit





Alleen bij begrafenissen. enz
Alleen bij doop, trouwen, begrafenis
Bij overlijden vanvhele goede bekenden begrafenis als er een mis is

Weet niet



Als er iemand overlijdt die ik ken of trouwt, maar trouwen doen de meesten
al niet meer voor de kerk dus dat hoeft niet meer zo vaak.
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 47% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
belangrijk





Neutraal

Zeer
onbelangrijk



Bijna alle oorlogen kwamen voort uit religie, hier ging het net de goede kant op
en nu loopt het helemaal vol met moslims die de hatelijke islam aanhangen en
dat is een heel foute ontwikkeling. die mensen zijn te dom om zelf na te denken
over vele zaken en deze ideologie is levensgevaarlijk. nog geen 6% moslims in NL
zeggen ze tenminste maar elke dag staan ze negatief in het nieuws. stop de
islam.
Hoewel ik niet 'geloof' in de sprookjesverhalen van de bijbel, de Koran of welk
ander dan ook neemt dit niet weg dat de 'christelijke' normen en waarden wel de
basis vormen waarop onze maatschappij gebouwd is. De vrijheden die wij hier
hebben zijn dan ook heilig. Tegen alle inmenging van andere religies die geen
verbetering maar een achteruitgang hierop veroorzaken moet met hand en tand
verzet worden.



Al het gelieg , gekonkel en de onzin van het celibaat hebben mij wel aan het
denken gezet . Heb ik de kerk wel nodig .
Ik ben wel als kerkvrijwilliger wekelijks aanwezig bij de viering in het
verpleeghuis.



Ik zie dit hetzelfde als lid zijn van bv een voetbalclub of korfbal. Van mi mogen ze.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gennep
Religie
22 november 2018 tot 04 december 2018
73
11,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
0 minuut en 58 seconden
4 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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