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1 Inleiding en vraagstelling 

1.1 Inleiding 

De Ontmoetingskerk is gelegen in het stadsdeel Dukenburg te Nijmegen. De 
Ontmoetingskerk biedt onderdak aan de parochie H.H. Johannes en Jacobus en 
de protestantse wijkgemeente Dukenburg-Lindenholt. Deze rapportage heeft 
alleen betrekking op de parochie, die in het vervolg wel met de gangbare term 
Ontmoetingskerk zal worden aangeduid.  
De Ontmoetingskerk heeft in 2003 een fullcolour informatiefolder laten maken 
en deze vervolgens verspreid onder een deel van haar parochianen. Met de 
ontwikkeling en verspreiding van de folder wil de Ontmoetingskerk proberen de 
inkomsten te vergroten en via de SILA nieuw gevonden leden aan te schrijven en 
te informeren over de parochie. 
 
Het idee van een folder is ontstaan op een ‘brainstorm-avond’ over fondswer-
ving. Om de inkomsten van de parochie te vergroten diende er een professionele 
folder te komen, waarin de Ontmoetingskerk bredere bekendheid geeft aan de 
activiteiten die er plaatsvinden. De achterliggende gedachte is dat mensen pas 
geld geven geld als ze je ‘een sympathieke club vinden’. De Ontmoetingskerk wil 
volgens dit principe werken: eerst sympathie opwekken en een goede PR voeren 
en dan pas verzoeken om geld.  
Via contacten van parochianen heeft men een tekstschrijfster en een communica-
tiebureau (voor de vormgeving) bij de ontwikkeling van de folder weten te be-
trekken. De drukkosten zijn betaald door de Ontmoetingskerk, het samenstellen 
van de inhoud en de vormgeving zijn in natura gesponsord. 
 
Tijdens de ontwikkeling van de folder werd er rekening gehouden met de aanwe-
zigheid van verschillende doelgroepen binnen de leden van de Ontmoetingskerk 
(doelgroepdifferentiatie). De informatiefolder is voor vier verschillende doel-
groepen bedoeld: 
  
1. De mensen die al regelmatig hun kerkbijdrage betalen kregen de folder 

samen met de folder van Kerkbalans, een brief en een acceptgiro. 
2. Mensen die de Ontmoetingskerk waarschijnlijk wel kennen en het parochie-

blad krijgen, maar die in het verleden nooit hebben gereageerd op de jaarlijk-
se acceptgiro van Actie Kerkbalans, kregen de folder en een brief.  

3. Een deel van de, via de SILA, nieuw gevonden leden, kregen de folder met een 
eigen brief. 
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4. Mensen die kort geleden een som geld ineens hebben gegeven aan de Ont-
moetingskerk (b.v. een schenking of een legaat), kregen de folder met een ei-
gen brief. 

 
 

1.2 Vraagstelling 

Dit onderzoek, in opdracht van de SILA, zal zich richten op de nieuwe adressen 
die door de aansluiting van de Ontmoetingskerk bij de SILA zijn gevonden. Onder 
deze adressen is de fullcolour folder verspreid, met een begeleidende brief en een 
antwoordkaart.  
In het vervolg worden de nieuwe adressen aangeduid als nieuw gevonden paro-
chianen. Het is overigens mogelijk dat deze parochianen al jaren op hetzelfde 
adres binnen de parochie woonachtig zijn. 
 
De volgende onderzoeksvragen maken deel uit van het onderzoek:  
1. In hoeverre vormt de fullcolour folder met begeleidende brief een goed 

middel om parochianen te bereiken van wie, na aansluiting bij de SILA, be-
kend is geworden dat ze bij de Ontmoetingskerk horen?  

2. Hoe waarderen de nieuw gevonden parochianen het dat zij door de Ontmoe-
tingskerk worden benaderd met een folder en een brief?  

3. Hoe beoordeelt men de folder en de brief, wat betreft inhoud en toon? 
4. Vormt de folder een goed middel om te komen tot het informeren van nieuw 

gevonden parochianen? 
5. Vormt de folder een adequaat middel om de nieuw gevonden parochianen 

aan te zetten tot het actief participeren in de Ontmoetingskerk en/of het ge-
ven van een parochiebijdrage? 

6. Indien mogelijk zal er onderzocht worden of de resultaten per wijk of per 
leeftijdsgroep verschillen.   
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2 Opzet en uitvoering  

De aansluiting bij de SILA heeft de Ontmoetingskerk ruim 1.200 nieuw gevonden 
parochianen ‘opgeleverd’. In januari en mei 2004 werden deze parochianen door 
de Ontmoetingskerk benaderd met een brief, een folder en een antwoordkaart. 
Een deel van de nieuw gevonden parochianen die in mei 2004 is benaderd, 
wordt beschouwd als de onderzoeksgroep. Het gaat hierbij om nieuw gevonden 
parochianen tussen de 20 en 50 jaar1. Zij vormen tweederde van de totale groep 
nieuw gevonden parochianen (8% is jonger dan 20 jaar en 25% is 50 jaar of 
ouder). Dit komt neer op tussen de 800 en 850 nieuw gevonden parochianen 
tussen de 20 en 50 jaar. Deze leeftijdscategorie is voor de kerkopbouw van de 
Ontmoetingskerk een interessante doelgroep. Het vervolg van de rapportage 
doet alleen uitspraak over de nieuw gevonden parochianen tussen de 20 en de 50 
jaar, in de conclusie komen we terug op deze selectie van de onderzoeksgroep op 
basis van leeftijd. 
Sommige nieuw gevonden parochianen maken deel uit van hetzelfde huishouden, 
het zijn bijvoorbeeld man en vrouw. Om te voorkomen dat meerdere mensen 
binnen een huishouden worden benaderd voor een onderzoek, vormen de adres-
sen van de nieuw gevonden parochianen het uitgangspunt van het onderzoek. De 
Ontmoetingskerk heeft het KASKI 636 adressen van nieuw gevonden parochianen 
tussen de 20 en 50 jaar aangeleverd. Een deel van deze adressen, de steekproef, is 
door het KASKI telefonisch benaderd om te vragen wat ze van de benadering door 
de Ontmoetingskerk vonden. 
  
Figuur 2.1 geeft een schematisch overzicht van de wijze waarop de adressen van 
de nieuw gevonden parochianen tussen de 20 en 50 jaar zijn benaderd. 
Van de doelgroep van 636 nieuwe adressen die in mei 2004 het informatiemate-
riaal van de Ontmoetingskerk hebben ontvangen, zijn er 190 opgebeld. Ruim 
80% van de gebelde adressen is bereikt (153). Dit is de onderzoeksgroep op basis 
waarvan we onderzoeken wat men vindt van de benadering door de Ontmoe-
tingskerk.  
Van de bereikte nieuw gevonden parochianen was bijna tweederde (99 parochia-
nen) bereid om vragen te beantwoorden over de toegezonden brief en folder. De 
rest van de nieuw gevonden parochianen wilde niet meedoen aan het onderzoek, 
vooral omdat men niet geïnteresseerd was in vragen over het onderwerp (45 van 
de 54 nieuw gevonden parochianen die niet mee wilden doen). De andere nieuw 
gevonden parochianen die niet mee wilden doen (9), gaven aan dat ze niets met 
de kerk te maken willen hebben. In combinatie met deze antwoorden gaven 

                                                  
1  Deze selectie op basis van leeftijd is tot stand gekomen op verzoek van de Ontmoetings-

kerk. 
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sommige nieuw gevonden parochianen aan dat ze geen lid zijn (of nooit zijn 
geweest) van de Rooms-Katholieke Kerk of dat ze lid zijn van een andere ge-
loofsgemeenschap (bijvoorbeeld Islam, Boeddhisme, Nederlands Hervormde 
Kerk). 
 

figuur 2.1  Schematische weergave van de benadering van nieuwe adressen 
 

 
 

 
De nieuw gevonden parochianen van de Ontmoetingskerk worden beschreven aan 
de hand van de gegevens van de groep nieuw gevonden parochianen die zijn 
gebeld én bereikt (153 nieuw gevonden parochianen). Met betrekking tot de 
achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en de wijk waarin men woont, zijn de 
verschillen tussen de onderzoeksgroep en de totale groep nieuw gevonden paro-
chianen niet groot (Bijlage 1, tabel A tot en met C). Vrouwen en bewoners van de 
wijk Weezenhof zijn iets oververtegenwoordigd in de onderzoeksgroep.  
 
Van de nieuw gevonden parochianen die wel zijn bereikt maar niet aan het 
onderzoek mee wilden doen (54 van de 153) zijn slechts een beperkt aantal 
gegevens bekend (onder andere het geslacht, de leeftijd en de wijk waarin ze 
wonen). Deze non-respons beïnvloedt de resultaten. De nieuw gevonden paro-
chianen die niet aan het onderzoek mee wilden doen, zullen vaker (dan de nieuw 
gevonden parochianen die wel aan het onderzoek hebben meegedaan) afwijzend 
staan tegenover de benadering door de Ontmoetingskerk. Ook zullen zij bijvoor-
beeld zichzelf minder vaak als katholiek beschouwen en minder vaak de Ontmoe-
tingskerk wel eens bezocht hebben. Het is hierdoor van belang deze non-respons 
mee te nemen in de beschrijving van de nieuw gevonden parochianen.  
Van de nieuw gevonden parochianen die niet aan het onderzoek mee wilden 
doen omdat ze ‘niets met de kerk te maken willen hebben’ (9), wordt veronder-
steld dat ze negatief tegenover de benadering door de Ontmoetingskerk staan. 
Van de non-respons die aangeeft dat ze ‘geen interesse in het onderzoeksonder-
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werp hebben’ wordt ingeschat dat tweederde negatief tegenover de benadering 
staat (30 van de 45). In totaal staan dan 39 van de 54 nieuw gevonden parochia-
nen die niet aan het onderzoek mee wilden doen, negatief tegenover de benade-
ring en zij zullen ook bij andere kenmerken ‘niet-katholiek’ en ‘niet-kerks’ zijn. 
Van de overige 15 nieuw gevonden parochianen die niet bereid waren om mee te 
doen aan het onderzoek, wordt verondersteld dat ze niet vanzelfsprekend uitge-
sproken negatief tegenover de benadering staan maar dat ze bijvoorbeeld op een 
ongeschikt moment zijn benaderd of dat ze ‘enquête-moe’ zijn (in plaats van niets 
met het onderwerp te maken willen hebben). De houding van deze nieuw gevon-
den parochianen ten opzichte van de Ontmoetingskerk zal naar verwachting niet 
afwijken van die van alle nieuw gevonden parochianen. 
Met betrekking tot de onderzoeksgegevens waarvan we een indicatie hebben dat 
het ontbreken van de gegevens van de non-respons de resultaten beïnvloedt, 
worden de 39 nieuw gevonden parochianen die niet aan het onderzoek mee 
wilden doen, opgeteld bij de 99 nieuw gevonden parochianen die dit wel wilden. 
De totale groep die dan wordt beschreven komt neer op 138 nieuw gevonden 
parochianen en geeft een beeld van alle nieuw gevonden parochianen van de 
Ontmoetingskerk.  
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3 Achtergrondkenmerken  

3.1 Geslacht, leeftijd en wijk 

Om een beeld te geven van het geslacht en de leeftijd van de nieuw gevonden 
parochianen en de wijk waarin ze wonen2, worden hun gegevens vergeleken met 
de gegevens van alle inwoners (tussen de 20 en de 50 jaar) van het stadsdeel 
Dukenburg. (tabel 3.1 tot en met 3.3). 
 

tabel 3.1  Nieuw gevonden parochianen, naar geslacht (in %) 
 
 nieuw gevonden parochianen Dukenburg 

 
vrouw 51 50 
man 49 50 
   
totaal 100 100 
n 636 *10.038 

* Inwoners tussen 20 en 50 jaar van het stadsdeel Dukenburg per 1-1-2004 (Bron: Gemeente Nijmegen) 

 
Onder de nieuw gevonden parochianen bevinden zich ongeveer evenveel mannen 
als vrouwen. 
 

tabel 3.2  Nieuw gevonden parochianen, naar leeftijd (in %) 
 
 nieuw gevonden parochianen Dukenburg 

 
tot 30 jaar 26 32 
30 tot 40 jaar 46 37 
40 tot 50 jaar  28 31 
   
totaal 100 100 
n 636 *10.038 

* Inwoners tussen 20 en 50 jaar van het stadsdeel Dukenburg per 1-1-2004 (Bron: Gemeente Nijmegen) 

 
Als gevolg van de selectie op basis van leeftijd zijn de nieuw gevonden parochia-
nen niet jonger dan 20 jaar en niet ouder dan 50 jaar. In vergelijking met alle 
inwoners van het stadsdeel Dukenburg (tussen de 20 en de 50 jaar), zijn er in 
verhouding veel nieuw gevonden parochianen tussen de 30 en 40 jaar. 
 

                                                  
2  De ledenadministratie van de Ontmoetingskerk heeft van alle nieuw gevonden parochianen 

deze gegevens, zodat in dit geval niet de onderzoeksgegevens worden weergegeven.  
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tabel 3.3  Nieuw gevonden parochianen, naar wijk (in %) 
 
 nieuw gevonden parochianen Dukenburg 

 
Zwanenveld  35 23 
Tolhuis 22 17 
Weezenhof 18 12 
Meijhorst 11 15 
Lankforst 5 11 
Malvert 5 10 
Aldenhof 4 12 
   
totaal 100 100 
n 636 *9.947 

* Inwoners tussen 20 en 50 jaar van het stadsdeel Dukenburg (zonder de Staddijk) per 1-1-2004 (Bron: 
Gemeente Nijmegen) 

 
In verhouding wonen er veel nieuw gevonden parochianen in Zwanenveld (35% 
tegenover 23% van alle inwoners van Dukenburg tussen de 20 en 50 jaar). Ook 
in de wijken Tolhuis en Weezenhof zijn de nieuw gevonden parochianen, welis-
waar in iets minder mate, oververtegenwoordigd. Het omgekeerde geldt voor de 
wijken Aldenhof, Lankforst, Malvert en Meijhorst: hier wonen minder nieuw 
gevonden parochianen dan men zou verwachten aan de hand van de gegevens 
van alle inwoners van deze wijken. 
 
 

3.2 Overige kenmerken  

De beschrijving van de nieuw gevonden parochianen zoals die hieronder volgt, is 
in principe gebaseerd op de nieuw gevonden parochianen die bereid waren deel 
te nemen aan het onderzoek. Indien verondersteld kan worden dat het beeld 
vertekend wordt door het ontbreken van nieuw gevonden parochianen die niet 
aan het onderzoek mee wilden doen, dan wordt ook de non-respons betrokken 
in de beschrijving (zoals in hoofdstuk 2 is beschreven).  
 
Samenstelling huishouden 
Meer dan helft van de nieuw gevonden parochianen (53%) heeft thuiswonende 
kinderen. Iets minder dan een kwart (23%) woont samen (getrouwd of niet 
getrouwd) maar heeft geen kinderen. De overige nieuw gevonden parochianen 
zijn alleenstaand en hebben geen kinderen (21%), een enkeling vormt een gezin 
met uitwonende kinderen.  
 
Aantal jaren woonachtig 
De aanduiding ‘nieuw gevonden parochianen’ betekent niet dat men ook pas net 
in de parochie is komen te wonen. Ruim een kwart (27%) van de nieuw gevon-



  KASKI rapnr. 523 | De nieuw gevonden parochianen van de Ontmoetingskerk 12 

den parochianen woont pas sinds kort op het huidige adres (korter dan twee 
jaar), 45% langer dan twee jaar maar korter dan zes jaar en 28% zes jaar of 
langer. 
 
Katholiek 
42% van de nieuw gevonden parochianen beschouwt zichzelf katholiek. Hierbij 
is de non-respons verdisconteerd. Van alle geregistreerde katholieken in Neder-
land beschouwt ongeveer 60% zichzelf als lid van de Rooms-Katholieke Kerk 
(bron: SCP en KASKI ). Een percentage van 42% onder een groep nieuw gevonden 
parochianen is hiermee zeker niet laag te noemen. 
 
Belang van kerk in de wijk 
61% van de nieuw gevonden parochianen vindt een kerk in de wijk belangrijk 
(de non-respons is hierbij verdisconteerd). Men vindt een kerk in de wijk echter 
wel eerder belangrijk voor anderen (41%) dan voor zichzelf (20%).  
 
Bekendheid en bezoek Ontmoetingskerk 
Iets minder dan helft van de nieuw gevonden parochianen (46%) kent de Ont-
moetingskerk, 31% heeft de kerk wel eens bezocht. Ook hier is rekening gehou-
den met de invloed van de non-respons op de resultaten. 
De nieuw gevonden parochianen die de Ontmoetingskerk al eens hebben be-
zocht, hebben dit vooral gedaan voor vieringen: in het weekend, met Kerst of 
Pasen of bij bijzondere gelegenheden (doop, huwelijk, uitvaart etc.). Slechts een 
enkeling heeft deelgenomen aan andere activiteiten (lezingen, cursussen, koffie-
ochtend etc.). Enkele nieuw gevonden parochianen gaan normaliter naar een 
andere kerkgelegenheid in de omgeving. 
 
 

3.3 Samenvatting 

Vrij veel nieuw gevonden parochianen wonen in de wijk Zwanenveld. Mede 
door hun jonge leeftijd kan meer dan de helft als ‘jong gezin’ worden getypeerd. 
De meeste nieuw gevonden parochianen wonen al minimaal enkele jaren in de 
parochie.  
Van de nieuw gevonden parochianen, beschouwt tweevijfde zichzelf katholiek, 
vindt drievijfde een kerk in de wijk belangrijk (vooral voor anderen) en kent iets 
minder dan de helft van de nieuw gevonden parochianen de Ontmoetingskerk 
(iets minder dan eenderde heeft er wel eens een viering bezocht).  
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4 De beoordeling van de folder en de brief  

In dit hoofdstuk worden de reacties van de nieuw gevonden parochianen weer-
gegeven op het informatiemateriaal van de Ontmoetingskerk.  
 

4.1 Het lezen van het informatiemateriaal 

Allereerst wordt er gekeken wie de brief en de folder hebben gelezen (tabel 4.1).  
In de tabel wordt rekening gehouden met de invloed van de non-respons op de 
resultaten (zoals in hoofdstuk 2 is beschreven). 
 

tabel 4.1  Brief en folder gelezen (in %; n = 138) 
 
Gelezen: 

 
%  

 
ja 41  
nee: 59  
 niet bereid deel te nemen  28 
 weet niet of ze iets hebben ontvangen  9 
 wel ontvangen, niet gelezen  22 
   
totaal 100  

 
41% van de nieuw gevonden parochianen heeft de brief en de folder gelezen. 
Een kwart van deze lezers heeft de brief en de folder besproken met anderen, 
meestal zijn dit gezinsleden. 
De nieuw gevonden parochianen die het informatiemateriaal niet hebben gelezen 
(59%), vallen uiteen in drie groepen: 
 De nieuw gevonden parochianen die niet bereid zijn om aan het onderzoek 

deel te nemen (28%): van hen wordt verondersteld dat ze de brief en de fol-
der niet hebben gelezen. 

 De nieuw gevonden parochianen die niet weten of ze het materiaal hebben 
ontvangen of die zeggen dat ze niks hebben ontvangen (9%): slechts een en-
keling van deze nieuw gevonden parochianen geeft aan dat ze het materiaal 
alsnog willen ontvangen (en willen lezen). 

 De nieuw gevonden parochianen die de brief en de folder wel hebben ont-
vangen maar niet hebben gelezen (22%). Zij geven hiervoor voornamelijk als 
reden aan dat men er niet in is geïnteresseerd of dat men zich niet gelovig of 
katholiek beschouwd. Een klein deel van deze nieuw gevonden parochianen 
(8 in totaal) geeft aan dat ze nog wel van plan zijn het materiaal te gaan le-
zen. Deze mensen geven daarnaast aan dat ze wel het parochieblad zullen 
gaan lezen maar dat hun actieve betrokkenheid bij de Ontmoetingskerk niet 
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groot zal zijn. Ze zullen waarschijnlijk geen vieringen gaan bijwonen, niet 
gaan deelnemen aan activiteiten en geen geld gaan geven. 

Het vervolg van dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op de nieuw gevonden 
parochianen die het toegezonden materiaal hebben gelezen en hierover dus ook 
een mening kunnen geven. 
 
 

4.2 De beoordeling van de benadering 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de meeste nieuw gevonden parochianen die het materiaal 
hebben gelezen, positief zijn over de benadering: driekwart vindt het een goed 
initiatief en 69% is aangenaam verrast. De groep verraste lezers komt voor een 
groot deel overeen met de lezers die niet wisten dat ze staan ingeschreven als lid 
van de Ontmoetingskerk (76% van alle nieuw gevonden parochianen die de brief 
en de folder hebben gelezen).  
Er zijn ook nieuw gevonden parochianen die het materiaal wel hebben gelezen 
maar die het liever niet hadden gekregen (22%). 
De positieve houding ten opzichte van de benadering van de Ontmoetingskerk is 
opvallend, aangezien een groot deel van de nieuw gevonden parochianen zichzelf 
niet als kerkelijk beschouwt (71%).  
  

tabel 4.2  Mening over benadering (in %; n = 56) 
 
Benadering: % 

 
wist niet dat hij/zij staat ingeschreven als lid Ontmoetingskerk  76 
goed initiatief 75 
beschouwt zichzelf niet als kerkelijk 71 
aangenaam verrast 69 
brief en folder liever niet gehad 22 

 
 

4.3 De beoordeling van het informatiemateriaal 

De tabellen 4.3 en 4.4 geven weer wat de nieuw gevonden parochianen vonden 
van de inhoud en de toon van brief en de folder. 
De nieuw gevonden parochianen vinden de inhoud van de brief en de folder 
duidelijk (93%) en de toon vriendelijk (78%), niet te lang (93%) en (het taalge-
bruik) niet te moeilijk (90%).  
Bijna driekwart van de nieuw gevonden parochianen geeft aan dat de informatie 
van de folder bij hen nog niet bekend was en ruim de helft vindt dat het materi-
aal goede informatie geeft over de Ontmoetingskerk. Geen enkele nieuwe paro-
chiaan geeft aan dat men iets in het materiaal heeft gemist. 
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Bijna de helft van de nieuw gevonden parochianen (45%) is geïnteresseerd in het 
informatiemateriaal; een klein deel van de nieuw gevonden parochianen is en-
thousiast geworden over de parochie (3%).  
 

tabel 4.3  Waardering inhoud brief en folder (in %; n = 56) 
 
Inhoud: % 

 
duidelijk/niet te moeilijk 93 
goede informatie over parochie 55 
nauwelijks geïnteresseerd  55 
meeste al bekend 26 
enthousiast over parochie geworden 3 

 

tabel 4.4  Waardering toon brief en folder (in %; n = 56) 
 
Toon: % 

 
vriendelijk 78 
uitnodigend 39 
te moeilijk 10 
te lang en te uitvoerig 7 
schrikt af 7 

 
 

4.4 Het effect van het informatiemateriaal 

Bij ruim een kwart van de nieuw gevonden parochianen heeft het lezen van de 
brief en de folder er voor gezorgd dat men meer afweet van de activiteiten die in 
de Ontmoetingskerk plaatsvinden en dat men hier ook specifieke voorbeelden 
van kan noemen (vieringen, koren, cursussen, ontmoetingsgroepen). Nog eens 
22% van de lezers geeft aan nu meer te weten over de Ontmoetingskerk maar 
kan hierbij geen voorbeelden noemen. Bij de rest van de lezers (51%) heeft het 
toegezonden materiaal niet geleid tot meer kennis over de activiteiten van de 
Ontmoetingskerk. 
 
Tabel 4.5 geeft weer aan welke activiteiten de nieuw gevonden parochianen (die 
het informatiemateriaal hebben gelezen) in de toekomst mogelijk deel zullen gaan 
nemen. 
Ruim eenderde van de nieuw gevonden parochianen geeft aan dat ze het paro-
chieblad zullen gaan lezen. Een enkeling geeft aan dat men liever eenmaal per 
jaar informatie over de activiteiten binnen de Ontmoetingskerk zou willen gaan 
lezen in plaats van het parochieblad. Een vijfde geeft aan dat men beroep op de 
Ontmoetingskerk zou willen doen als men een kerk nodig heeft (bijvoorbeeld 
voor een pastoraal gesprek). Ongeveer een zesde geeft aan dat men jaarlijks een 
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bijdrage zal gaan geven en/of vieringen zal gaan bijwonen. Alle ander activiteiten 
(kennismakingsgesprek, vrijwilligerswerk etc.) zullen door de nieuw gevonden 
parochianen zelden worden gedaan. 
 

tabel 4.5  Te verwachten activiteiten (in %; n = 56) 
 
 % 

 
parochieblad lezen 35 
een beroep op Ontmoetingskerk als men een kerk nodig heeft  20 
jaarlijks een bijdrage geven 17 
vieringen bijwonen 15 
extra informatie aanvragen 7 
kennismakingsgesprek aanvragen 2 
deelnemen aan activiteiten van de Ontmoetingskerk  2 
deelnemen aan vrijwilligerswerk 2 

 
 

4.5 Samenvatting 

41% van de nieuw gevonden parochianen heeft de brief en de folder gelezen. In 
het algemeen staan deze lezers niet afwijzend tegenover de benadering door de 
Ontmoetingskerk. Veel lezers wisten niet dat ze bij de Ontmoetingskerk staan 
ingeschreven, ze weten vaak weinig van de activiteiten en vinden het een verras-
send en goed initiatief dat ze zijn benaderd. Men is ook positief over de wijze 
waarop dit is gebeurd, namelijk met een vriendelijke en duidelijke brief en folder. 
Ongeveer de helft van de lezers vindt de inhoud interessant, uitnodigend en weet 
wat voor activiteiten er in de Ontmoetingskerk plaatsvinden.  
Ruim eenderde van de lezers van de brief en de folder gaat het parochieblad 
lezen, een vijfde tot een zesde gaat vieringen bijwonen, jaarlijkse een bijdrage 
geven en/of indien nodig een beroep doen op de Ontmoetingskerk. 
In het volgende hoofdstuk geven we weer wat de Ontmoetingskerk van de groep 
nieuw gevonden parochianen tussen de 20 en de 50 jaar in zijn geheel kan ver-
wachten.  
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5 De reactie van de nieuw gevonden parochianen  

5.1 De reactie op de benadering 

De lezers van de brief en de folder vormen een specifieke groep binnen alle 
nieuw gevonden parochianen. Zij zijn in ieder geval enigszins geïnteresseerd in 
de activiteiten van de Ontmoetingskerk, anders leest men het informatiemateriaal 
niet. Wat vindt de gehele groep nieuw gevonden parochianen (tussen de 20 en de 
50 jaar) nu van de benadering en in hoeverre zullen zij in de toekomst zijn be-
trokken bij de Ontmoetingskerk? Hierbij dient ook rekening gehouden te wor-
den met de reactie van de non-respons, de nieuw gevonden parochianen die niet 
aan het onderzoek mee wilden doen. Figuur 5.1 geeft op deze vraag het ant-
woord.  
 

figuur 5.1  De reacties van de nieuw gevonden parochianen (in %; n =138) 
 

 
 
In totaal zal 47% van de nieuw gevonden parochianen de brief en de folder 
hebben gelezen. Een groot deel hiervan had de brief en de folder al gelezen toen 
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ze telefonisch werden benaderd (41%, zie tabel 4.1). Een klein deel (6%) gaf aan 
dat men dit nog niet had gedaan maar dit wel van plan was.  
Bij de niet-lezers gaan we ervan uit dat ze in principe niet geïnteresseerd zijn in 
de Ontmoetingskerk. Echter, ook onder de lezers komen nieuw gevonden paro-
chianen voor die aangeven dat ze liever hadden gehad dat ze niet door de Ont-
moetingskerk waren benaderd. Van de overige lezers wordt gesteld dat zij open 
staan voor de Ontmoetingskerk. In totaal is dit ruim eenderde van de nieuw 
gevonden parochianen (36%). Onder hen bevinden zich ook enkele nieuw ge-
vonden parochianen die het informatiemateriaal nog niet hebben gelezen maar 
dit wel van plan zijn. 
Ongeveer de helft van de nieuw gevonden parochianen die open staan voor de 
benadering, zal het parochieblad gaan lezen, dit is bijna eenvijfde van alle nieuw 
gevonden parochianen. 8% van de nieuw gevonden parochianen zal actief be-
trokken raken bij de Ontmoetingskerk. Onder actieve betrokkenheid verstaan we 
het bijwonen van een viering, het geven van een bijdrage voor de Actie Kerkba-
lans of een beroep doen op de Ontmoetingskerk op het moment dat men een 
kerk nodig heeft. Andere activiteiten van de Ontmoetingskerk (cursussen etc.) en 
vrijwilligerswerk zullen door de nieuw gevonden parochianen zelden worden 
gedaan. 
 
 

5.2 De reactie naar achtergrondkenmerken 

Kunnen bepaalde achtergrondkenmerken de reacties van de nieuw gevonden 
parochianen op de benadering van de Ontmoetingskerk verklaren? In deze para-
graaf wordt de invloed van geslacht, leeftijd, het aantal jaren woonachtig op 
hetzelfde adres, samenstelling van het huishouden en de wijk waarin men woont 
op de reactie weergegeven. (Bijlage 2, met tabel A tot en met E geven de verkla-
ringen in tabelvorm) 
 
Geslacht 
Vrouwen staan minder vaak afwijzend tegenover de benadering, een gedeelte van 
dit verschil wordt echter verklaard doordat vrouwen beter bereikbaar zijn (Bijla-
ge 2, tabel A). 
 
Leeftijd 
Alle nieuw gevonden parochianen in de onderzoeksgroep zijn tussen de 20 en 50 
jaar, hierbinnen zijn geen verschillen in de reactie op de benadering door de 
Ontmoetingskerk (Bijlage 2, tabel B). 
 
Aantal jaren woonachtig op hetzelfde adres 
Nieuw gevonden parochianen die al zes jaar of langer op hetzelfde adres in het 
stadsdeel Dukenburg wonen, staan minder afwijzend tegenover de benadering 
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door de Ontmoetingskerk dan de nieuw gevonden parochianen die er korter dan 
twee jaar wonen (Bijlage 2, tabel C). 
Gegevens van de non-respons (de nieuw gevonden parochianen die wel zijn 
bereikt maar niet aan het onderzoek mee wilden doen) ontbreken. De nieuw 
gevonden parochianen die nog niet zo lang op hetzelfde adres wonen, zullen 
minder vaak bereid zijn geweest om aan het onderzoek mee te doen. Wanneer 
men rekening zou houden met de non-respons dan zou het effect worden ver-
sterkt: Nieuw gevonden parochianen die nog niet zo lang op hetzelfde adres 
wonen, staan minder open voor de benadering door de Ontmoetingskerk dan de 
nieuw gevonden parochianen die al wat langer op hetzelfde adres wonen. 
 
Samenstelling van het huishouden 
Gezinnen met thuiswonende kinderen staan in verhouding vaker open voor de 
benadering door de Ontmoetingskerk dan gezinnen zonder kinderen (Bijlage 2, 
tabel D). 
Ook hier geldt dat gegevens van de nieuw gevonden parochianen die niet aan het 
onderzoek mee wilden doen, ontbreken terwijl die wel de resultaten zullen 
beïnvloeden. Naar verwachting zullen vooral onder alleenstaanden en gezinnen 
zonder kinderen zich veel nieuw gevonden parochianen bevinden die afwijzend 
reageren op de benadering door de Ontmoetingskerk. Ook hier zorgt het reke-
ning houden met de non-respons voor een versterking van het effect: vooral 
gezinnen met thuiswonende kinderen staan open voor de benadering door de 
Ontmoetingskerk.   
 
Wijk 
De nieuw gevonden parochianen uit de wijk Weezenhof hebben vaak het infor-
matiemateriaal gelezen (Bijlage 2, tabel E). Zij zijn echter ook iets vaker benaderd 
(Bijlage 1, tabel C). Voor de andere wijken komen geen opvallende zaken naar 
voren die de reactie op de benadering kunnen verklaren.  
 
 

5.3 Samenvatting 

Ruim eenderde van de nieuw gevonden parochianen staat open voor de benade-
ring door de Ontmoetingskerk, ongeveer een vijfde zal het parochieblad gaan 
lezen en een klein deel zal actief bij de Ontmoetingskerk betrokken raken. 
Vrouwen, nieuw gevonden parochianen die al langer op hetzelfde adres woon-
achtig zijn, gezinnen met thuiswonende kinderen en nieuw gevonden parochia-
nen die in de wijk Weezenhof wonen, staan vaker open voor de benadering. 
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6 Conclusie 

Aan de vraag of de fullcolour folder met een begeleidende brief een goede manier 
is om de nieuw gevonden parochianen van de Ontmoetingskerk te benaderen, 
gaat nog een vraag vooraf, namelijk of deze parochianen überhaupt open staan 
voor een benadering.  
Op basis van de onderzoeksgegevens kunnen de nieuw gevonden parochianen 
van de Ontmoetingskerk in drie groepen worden onderverdeeld: 
 Nieuw gevonden betrokken parochianen: 8% van alle nieuw gevonden paro-

chianen. Zij kunnen worden getypeerd als ‘positief en betrokken’. Zij staan 
open voor de informatie die de Ontmoetingskerk aanbiedt én de activiteiten 
die er worden georganiseerd. 

 Nieuw gevonden rand-parochianen: 28% van alle nieuw gevonden parochia-
nen. Zij kunnen worden getypeerd als ‘positief maar (nog) niet-betrokken’. 
Zij staan open voor informatie van de Ontmoetingskerk, maar staan voor-
alsnog gereserveerd tegenover de deelname aan activiteiten van de Ontmoe-
tingskerk. 

 Nieuw gevonden niet-kerkelijke parochianen: 64% van alle nieuw gevonden 
parochianen. Zij kunnen worden getypeerd als ‘ongeïnteresseerd en niet-
betrokken’. Zij staan op dit moment niet open voor benadering door de Ont-
moetingskerk en hebben deels ook een negatief beeld van de kerk. 

Hieronder volgt een beschrijving van de drie groepen nieuw gevonden parochia-
nen, gebaseerd op de resultaten van figuur 5.1. 
  
Nieuw gevonden betrokken parochianen 
Van 8% van de nieuw gevonden parochianen (tussen de 20 en 50 jaar) wordt 
verondersteld dat ze nader bij de Ontmoetingskerk betrokken zullen raken. Op 
een totaal van 800 à 850 nieuw gevonden parochianen tussen de 20 en 50 jaar, 
komt dit neer op ongeveer 65 nieuw gevonden betrokken parochianen. Zij zullen 
het parochieblad gaan lezen maar ook vieringen gaan bijwonen, een parochiebij-
drage gaan geven of een beroep gaan doen op de parochie als men deze nodig 
heeft. Voor andere activiteiten zoals het deelnemen aan cursussen is het wellicht 
nog te vroeg.  
De nieuw gevonden betrokken parochianen hebben de benadering door de 
Ontmoetingskerk zeer op prijs gesteld: de brief en de folder zijn zeer geschikt om 
hen op de hoogte te brengen van en enthousiast te maken voor de activiteiten 
van de Ontmoetingskerk. 
 
Nieuw gevonden rand-parochianen 
Ruim een kwart van de nieuw gevonden parochianen tussen de 20 en de 50 jaar 
(volgens figuur 5.1: 36% minus 8%) staat niet afwijzend tegenover de benadering 
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door de Ontmoetingskerk maar stelt zich toch wat passief op en betrekt de 
aangeboden informatie niet op zichzelf. Ze vinden een kerk in de wijk vooral van 
belang voor anderen en het lezen van de informatie lijkt door hen vaak op een 
oppervlakkige en vluchtige manier te gebeuren (velen weten na het lezen nog niet 
wat voor activiteiten er plaatsvinden). De afstand tot het parochieleven is bij hen 
vaak toch te groot. De nieuw gevonden parochianen beschouwen zich vaak wel 
katholiek maar veel minder vaak kerkelijk. Zij weten meestal ook niet dat ze als 
parochiaan staan ingeschreven. Dit kan direct een belangrijke reden zijn om deze 
nieuw gevonden parochianen toch te benaderen met een brief en een folder. Het 
zal niet meevallen ze te prikkelen tot participatie in het parochieleven, waar-
schijnlijk zullen ze het parochieblad gaan lezen. Toch is het belangrijk contact te 
onderhouden met deze groep, wellicht dat ze in de toekomst wel behoefte heb-
ben aan een nauwere band met de Ontmoetingskerk. De brief en de folder zijn 
hiervoor bruikbaar en worden in het algemeen ook positief gewaardeerd. 
 
Nieuw gevonden niet-kerkelijke parochianen 
Voor een grote groep nieuw gevonden parochianen tussen de 20 en de 50 jaar 
(64%) lijkt een benadering door de Ontmoetingskerk niet veel zin te hebben, 
ongeacht de wijze waarop. Zij zijn niet geïnteresseerd en hebben deels de band 
met de Rooms-Katholieke Kerk definitief verbroken. In verhouding vallen veel 
mannen, nieuw gevonden parochianen die nog niet zo lang op hetzelfde adres 
wonen en gezinnen zonder kinderen in deze groep. 
 
 
Tot slot, de rapportage geeft een beeld van de nieuw gevonden parochianen 
tussen de 20 en 50 jaar. Dit is een interessante en omvangrijke doelgroep voor de 
Ontmoetingskerk, voornamelijk bestaande uit jonge gezinnen. De andere nieuw 
gevonden parochianen zullen naar verwachting ook anders reageren op een 
toenadering door de Ontmoetingskerk. De reactie van de nieuw gevonden paro-
chianen onder de 20 jaar is waarschijnlijk niet zo relevant omdat deze reactie 
vaak nog in hoge mate door de ouders wordt bepaald. Van de nieuw gevonden 
parochianen van 50 jaar en ouder (25% van alle nieuw gevonden parochianen) is 
het mogelijk dat ze positiever en actiever zullen reageren op het informatiemate-
riaal dan de nieuw gevonden parochianen tussen de 20 en 50 jaar. Deze oudere 
nieuw gevonden parochianen beschouwen zich waarschijnlijk vaker katholiek en 
kerkelijk en zullen dan ook vaker deel gaan nemen aan activiteiten van de Ont-
moetingskerk. Vergelijkbaar onderzoek in de Nicolaas-parochie te Amsterdam 
ondersteunen deze veronderstellingen echter niet. 
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 Bijlage 1: Respons naar geslacht, leeftijd en wijk 

In de volgende drie tabellen (tabel A tot en met C) wordt weergegeven of ver-
schillende subgroepen van de nieuw gevonden parochianen even vaak zijn bena-
derd en bereikt, en even vaak bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek.  
 

tabel A  Respons nieuw gevonden parochianen, naar geslacht (in %) 
 
 populatie steekproef bereikt respons 

 
vrouw 51 51 53 57 
man 49 49 47 43 
     
totaal 100 100 100 100 
n 636 190 153 99 

 

tabel B  Respons nieuw gevonden parochianen, naar leeftijd (in %) 
 
 populatie steekproef bereikt respons 

 
tot 30 jaar 26 29 28 25 
30 tot 40 jaar 46 42 43 47 
40 tot 50 jaar 28 29 29 28 
     
totaal 100 100 100 100 
n 636 190 153 99 

 

tabel C  Respons nieuw gevonden parochianen, naar wijk (in %) 
 
 populatie steekproef bereikt respons 

 
Zwanenveld  35 30 31 31 
Tolhuis 22 23 24 25 
Weezenhof 18 23 22 23 
Meijhorst 11 9 11 12 
Lankforst 5 6 5 2 
Malvert 5 5 3 4 
Aldenhof 4 4 4 3 
     
totaal 100 100 100 100 
n 636 190 153 99 

 
Onder de nieuw gevonden parochianen zijn ongeveer evenveel vrouwen als 
mannen maar vrouwen zijn wel wat vaker bereikt en ook wat vaker bereid om 
aan het onderzoek deel te nemen. 
Leeftijd heeft geen invloed op de mate waarin de nieuw gevonden parochianen 
bereikt worden en bereid zijn om aan het onderzoek deel te nemen. 
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De nieuw gevonden parochianen in de wijk Weezenhof zijn in verhouding vrij 
vaak benaderd. Dit betekent dat er van de nieuw gevonden parochianen in deze 
wijk vaak een telefoonnummer is gevonden. Voor de wijk Zwanenveld geldt het 
tegenovergestelde, daar zijn in verhouding weinig nieuw gevonden parochianen 
benaderd.  
De mate waarin nieuw gevonden parochianen in de verschillende wijken ook 
daadwerkelijk zijn bereikt en bereid zijn geweest om aan het onderzoek deel te 
nemen, correspondeert met de benadering. Een uitzondering hierop vormen de 
nieuw gevonden parochianen die in de wijk Lankforst wonen, zij zijn in verhou-
ding minder vaak bereid om mee te doen aan het onderzoek. 
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Bijlage 2: De reactie naar achtergrondkenmerken 

tabel A  Reactie nieuw gevonden parochianen, naar geslacht (in %) 
 
 

nieuw gevonden parochi-
anen gelezen 

 
open voor benadering 

 
man 47 44 38 
vrouw 53 56 62 
    
totaal 100 100 100 
n 138 64 50 

 

tabel B  Reactie nieuw gevonden parochianen, naar leeftijd  (in %) 
 
 

nieuw gevonden parochi-
anen gelezen 

 
open voor benadering 

 
tot 30 jaar 28 26 24 
30 tot 40 jaar 43 44 46 
40 tot 50 jaar 29 30 30 
    
totaal 100 100 100 
n 138 64 50 

 

tabel C Reactie nieuw gevonden parochianen, naar aantal jaren woonachtig op zelfde 
adres (in %) 

 
 

nieuw gevonden parochi-
anen gelezen open voor benadering 

 
korter dan 2 jaar 27 23 20 
2 tot 6 jaar 44 47 44 
6 jaar of langer 28 30 36 
    
totaal 100 100 100 
n 99 64 50 

 

tabel D  Reactie nieuw gevonden parochianen, naar samenstelling huishouden (in %) 

 
 

nieuw gevonden 
parochianen gelezen 

 
open voor 

 benadering 

 
gezin met thuiswonende kinderen 54 55 60 
gezin zonder kinderen 23 20 16 
alleenstaand 21 22 22 
gezin met uitwonende kinderen 2 3 2 
    
totaal 100 100 100 
n 99 64 50 
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tabel E  Reactie nieuw gevonden parochianen, naar wijk (in %) 
 
 

nieuw gevonden parochi-
anen gelezen 

 
open voor benadering 

 
Zwanenveld  31 30 30 
Tolhuis 24 22 22 
Weezenhof 22 30 32 
Meijhorst 11 9 6 
Lankforst 5 2 2 
Malvert 3 3 4 
Aldenhof 4 5 4 
    
totaal 100 100 100 
n 138 64 50 
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Bijlage 3: Brief en folder 

 
Geachte heer, mevrouw…..achternaam…… 
 
Wellicht bent u verbaasd een brief van de kerk bij uw post te treffen. 
We hebben uw adres gekregen van de Stichting Interkerkelijke Leden Administra-
tie (SILA). U staat daar geregistreerd als katholiek. Via hen weten we sinds kort 
dat u in onze parochie woont. 
Daarom willen we ons graag aan u voorstellen. 
 
“ De Ontmoetingskerk is de plaats waar het hart van Dukenburg klopt.”  
Dat schreef  De Gelderlander in september 2003. Om eerlijk te zijn; daar waren 
wij, pastors en vrijwilligers, best trots op. 
 
Bij deze brief vindt u een folder over ons werk. Wellicht komt u hierin iets tegen 
waar u meer over wilt weten. Misschien kunnen wij ook voor u iets betekenen. 
 
We horen dat graag van u d.m.v. de bijgevoegde antwoordkaart. 
Maar u kunt ook een keer binnenlopen of ons bellen of mailen: 
 
U kunt ons bereiken via: 
• parochiesecretariaat:dinsdag t/m vrijdag van 09.00 en 12.00 uur. Tel. 024-

344 14 46 
• spreekuur pastors: dinsdag 17.00-18.00 uur en vrijdag 19.00-20.00 uur. Tel 

024-3441446.  
• de Aanloop: koffieochtenden woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 en 

11.30 uur  
• vieringen: na de zondagviering van 11.00 uur is er begroeting van nieuw 

gevonden parochianen  
• e-mail: secretariaat@ontmoetingskerk.net 
• website:  
 
Wij hopen u eens te mogen ontmoeten!  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens parochiebestuur Johannes en Jacobusparochie 
en de pastors  Theo van Grunsven, Joska van der Meer, Jeanne Rens en Rob van 
Sambeek 
     
Ton Cox 
Vicevoorzitter parochiebestuur 
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