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Inleiding 
 

Sinds voorjaar 2020 hebben we in de Bethelkerk, zoals alle andere kerken, moeten overstappen op 

onlinediensten omdat vanwege de coronapandemie gezamenlijk samen komen niet mogelijk was. 

Tijdens de pandemie hebben we periodes tussen de 30 en de 125 mensen in de kerk mogen 

ontvangen per dienst, de onlinedienst bleef deze periode leidend. 

Om een beeld te krijgen hoe de onlinediensten ervaren worden en welke ontwikkelpunten er nog 

liggen, heeft de commissie Vieren, in opdracht van de kerkenraad in april 2021 een enquête uitgezet 

over de beleving van de onlinediensten. 

De enquête is breed uitgezet via een nieuwsbrief en via het platform Scipio.  Er waren uiteindelijk  243 

respondenten . Op basis van deze gegevens is dit rapport gebaseerd.  

Als er in het rapport gesproken wordt over wat men vindt, dan betreft het altijd de 243 reacties die zijn 

ontvangen. Als we kijken naar  de verdeling van de leeftijden van de kijkers over de  9.00 uur en 11 uur 

diensten , zien we hierin  een redelijke afspiegeling van de gemeente. 

De conceptrapportage is 11 mei jl. besproken in de kerkenraad, de uitkomsten van deze bespreking 

zijn opgenomen in bijlage 4. 

De leden die in de enquête hebben aangegeven over het onderwerp te willen doorpraten waren op 20 

mei 2021 uitgenodigd. We hebben daar met elkaar mooie gesprekken kunnen voeren. 

Het rapport van de Commissie Vieren, met aanbevelingen aan de kerkenraad, is in november 2021 

aangeboden de kerkenraad. Waarna het moderamen het geheel  als adviesstuk zal  meenemen in 

verdere besluitvorming over de (online)diensten. 

 

 

 

Namens Commissie Vieren,     Namens Moderamenlid Vieren 

Sandra Westerman      Tineke de Vos 
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Aanbevelingen commissie vieren 
 

Korte termijn: 
 
Voor de kinderen en jongeren mag er meer aandacht komen in de diensten. Daarbij is het 
wenselijk dat de diensten niet langer duren dan ongeveer 45 minuten. Hierbij moet op alle 
onderdelen in dienst de tijd wat aangepast worden. Dit geldt niet alleen voor het 
preekgedeelte.  
 
Omdat er gebruik gemaakt wordt van camera’s is het van belang dat de kwaliteit daarvan 
omhoog gaat. Daarbij is een scholing voor de medewerkers van de apparatuur belangrijk.  
Het is de vraag of de huidige apparatuur geschikt is om de kwaliteit te verbeteren.   
 

 
Lange termijn: 
 
Het is goed om te onderzoeken wat de behoeftes zijn van de 21-40 jarigen. Wat hebben zij 
nodig? 
 
Er kan gekeken worden naar de indeling van de liturgie. Commissie vieren wil hierin 
meedenken; als je gaat differentiëren in de diensten moet de liturgie hierbij aansluiten. Daarbij 
is het goed om te kijken hoe er meer interactie in de diensten gebracht kan worden met daarbij 
de thema’s van de preek eigentijdser maken. Proberen zo aan te sluiten bij de diversiteit in de 
gemeente.  
 
De kwaliteit van de muzikanten/zangers wordt vaak genoemd tijdens de enquête en de digitale 
bijeenkomst van 20 mei jl.  
We kunnen concluderen dat zij een andere rol hebben gekregen tijdens de digitale diensten. 
Voorheen ondersteunden zij tijdens de samenzang. Nu wordt er alleen naar hen geluisterd. Dat 
vraagt andere vaardigheden die je niet met elkaar kan vergelijken.  
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Uitkomst bespreking Kerkenraad 
 

Op dinsdag 11 mei jl. is het concept rapport besproken in de kerkenraad a.d.h.v de volgende vragen; 

1. Wat valt je op aan de uitkomsten, wat raakt je 
2. Welke onderwerpen zullen opgepakt moeten worden om uit te werken/ te veranderen 
3. Wat moeten we behouden 
4. Wat zie je als jouw rol in de gestelde verbeterpunten bij punt 2 
5. Welke 3 conclusies kun je trekken uit het rapport 

 

Samenvatting van de bespreking per vraag 
1. Wat valt je op aan de uitkomsten, wat raakt je 

• Wisselende gedachten over de enquête, van representatief tot weinig betrokkenheid en geeft 

geen compleet beeld. Bethelkerkdienst is niet aantrekkelijk, er wordt makkelijk 

overgeschakeld.   

• Opvallend is dat de opkomst respondenten t.o.v. aantal leden erg laag is (1953 leden, 243 

reacties = ca. 12,5%). 

• Opvallend is de vergrijzing, 42% van de geënquêteerden is ouder dan 61 jr. In combinatie met 

een ‘over-representatie’ van leden die de 11u-dienst bezoeken. 

• Wat ons raakt is het ogenschijnlijke causale verband tussen leeftijdscohort en afname 

deelname/bezoek eredienst.   

• Wat mij opvalt dat heel veel mensen een eitje willen leggen. Daar moet je voor oppassen. 

Mensen willen dieper, makkelijker, oppervlakkiger. Wellicht doen we het dus precies goed. 

• Hoe zorgen we voor een dienst voor iedere leeftijdscategorie. Straks met de nieuwe diensten 

zorgen voor een nuance. En richten op normale diensten, gewoon in de kerk. 

• Je kunt niet verwachten dat er geen andere verwachtingen naar voren komen. Valt op dat 

meer mensen positief zijn over de diensten. 

• Ouderen neigen toch ook naar de 11 uurs dienst. Deze enquête ook meenemen naar 

toekomst. 

• Enorme diversiteit aan reacties. Dat is de diversiteit van de gemeente. Je doet het nooit goed. 

Daarom is het lastig om een knoop door te hakken. 

• De reactie van de groep 21-40 jaar, is zorgelijk. Daar zou meer aandacht aan moeten zijn. Die 

geven veel kritiek. Dat is uiteindelijk wel de toekomst voor de gemeente. 

 

2. Welke onderwerpen zullen opgepakt moeten worden om uit te werken/ te veranderen 

• Prediking gericht meer op de praktijk. Mensen rechtstreeks aanspreken in de prediking en  
jongeren meer aanspreken in de dienst. 

• Kinderwerk moet hoog op de prioriteitenlijst staan, voor de jeugd iets te bieden hebben 

• Scholing medewerkers o.a. camerabediening. Camerabeelden aanpassen geen storende 
elementen in beeld zijn. 

• Zangvolume verhogen 

• focus op de kansen die online/digitaal biedt, OMDENKEN in plaats van VOORTDENKEN 

• Uit de enquête blijkt dat we een zeer gemengde gemeente zijn, gaan we hier iets mee of aan 

doen, dus keuzes maken welke doelgroep of niet. 

• Richten op de grote zaal, daar een dienst, en vormgeven. Richten op normale diensten. 
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3. Wat moeten we behouden 

• Lengte en indeling dienst, zoals als van afgelopen zondag (09 mei 2021).   

• Manier van uitzenden qua beeld en geluid wanneer weer we in de kerk zijn behouden voor 
thuisblijvers  

• Het gemeenschapsgevoel, samen kerk zijn. 

• couleur locale, delen life-events als middel om samen-te-leven en om te (kunnen) zien naar 

elkaar.  

 

4. Wat zie je als jouw rol in de gestelde verbeterpunten bij punt 2 

• Betrokken blijven 

• Inspiratie bieden 

• De zoektocht faciliteren 

 

5. Welke 3 conclusies kun je trekken uit het rapport 
• Kindermomenten verbeteren en optimaliseren 
• 3 diensten dienstinrichting 
• De doelgroep 21-40 aandacht geven. Note: Dit zijn eigenlijk 3 groepen. 
• Dat de mensen kwaliteit verwachten vanuit de kerkenraad wat de diensten betreft. 

• Zingeving- en Godszoekers (leren) in de diensten scheiden 

• Behoefte aan duidelijk/expliciete keuzes. 

• Focus op behoeften van specifieke doelgroep (kinderen, jong-volwassenen, gezinnen, 

alleenstaanden, ouderen of iets dergelijks) 

• Moeilijke situatie door uiteenlopende meningen  

• Zoek naar de liturgie van verbinding 

• De behoefte om samen één kerk te zijn, ondanks of dankzij de veelkleurigheid 

• Niet iedereen is te bedienen, iedereen is te voeden  

• Splitsing gemeente door 9 en 11 uur dienst is jammer  

• In gebed blijven voor inzicht en uitvoering  

• Ons resten geloof, hoop en liefde…. de grootste daarvan is de liefde 
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Kijk(t) u/jij op zondag meestal naar een dienst van de Bethelkerk? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de respondenten heeft tweederde aangegeven dat ze meestal kijken, een kwart kijkt af en toe en 
7% kijkt niet. 

Naar welke dienst keek u/jij gemiddeld het meest toen er nog 2 diensten 

uitgezonden werden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is dat tweederde deel naar de 11.00 uur dienst kijkt. Een kwart kijkt naar de 9.00 uur dienst. 

Van de respondenten die aangeven geen dienst van de Bethelkerk te kijken, daarvan kijkt er 80 % een 

dienst van een andere kerk. Een enkeling van de respondenten kijkt geen dienst. 
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Wat is de leeftijdscategorie waartoe u behoort? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

In de bovenstaande diagrammen is te zien hoe de leeftijdsgroepen die kijken verdeeld zijn over de 
diensten. Een uitzondering hierop is de leeftijdsgroep van 0 tot 20 jaar. 
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Welke leeftijdscategorie kijkt naar welke dienst.  
 

De vraag: ‘Kijkt u /jij op zondag meestal naar de kerkdienst’ uitgesplitst per 

leeftijdscategorie.  

 

Het blijkt dat naar mate de leeftijdsgroep ouder is de Betheldiensten vaker worden bekeken. 
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Hoe ervaar(t) u/jij de dienst die u/jij van de Bethelkerk bekijkt? 
  

 

55% van de respondenten is positief over de onlinediensten die vanuit de Bethelkerk gehouden 
worden.  
Het meest positief is de groep van 0-20 jaar (Dat is 67% van het aantal respondenten van deze 
leeftijdscategorie; er hebben echter maar 9 mensen aan deze enquête meegedaan).  
Daarna is de groep van 61 jaar en ouder het meest positief over de diensten (Dat is 65% van het 
aantal respondenten van deze leeftijdscategorie; in totaal hebben 102 mensen van deze 
leeftijdscategorie aan deze enquête meegedaan).  
Enkele opmerkingen van deze respondenten: 

- Een goed alternatief voor een dienst die we niet kunnen/mogen bezoeken. 
- Fijn dat we via de online manier toch een dienst kunnen beleven en als gemeente met elkaar 

kunnen meeleven en bidden. 
- Ik ben onder de indruk van de enthousiaste wijze waarop de predikanten voorgaan in een 

lege kerk. 
- Erg fijn: mooie liederen, goede zangeressen en band, inhoudelijk goed. Het voelt bijna als live 

in de kerk zitten. 
 
21% van de respondenten is gematigd tevreden voor wat betreft hun ervaring met de 
onlinediensten. Dit geldt met name voor de 21-40 jarigen (Dat is 27% van het aantal respondenten 
van deze leeftijdscategorie). 
Enkele opmerkingen van deze respondenten: 

- Ik ervaar de diensten als voldoende, maar niet heel boeiend. 
- Ik ervaar de diensten erg wisselend. Nu deze niet meer vanuit de kerkzaal uitgezonden 

worden, zijn ze moeilijker te volgen. Het beeld is minder duidelijk. 
- Soms wat aan de lange kant. Met onlinediensten is het lastiger om je aandacht erbij te 

houden. 
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24% van de respondenten is kritisch. Ook hier is de meest kritische leeftijdsgroep de groep van 21 tot 
40 jaar (Dat is 31% van het aantal respondenten van deze leeftijdscategorie). 
Het minst kritisch is de groep van 1-20 jaar (Dat is 11% van het aantal respondenten van deze 
leeftijdsgroep).  
 
Ook de respondenten van 61 jaar en ouder zijn minder kritisch (Dat is 18% van 
het aantal respondenten van deze leeftijdsgroep).  
Enkele opmerkingen van deze respondenten: 

- Afstandelijk en langdradig, vooral nu er opnames gebruikt worden in plaats van de eigen 
band. 

- Weinig inspirerend, moeilijk te volgen (met jonge kinderen op de achtergrond). 
- Afstandelijk en weinig aangepast aan de digitale omgeving. Gewoon een uitzending van een 

reguliere dienst en daarom niet te volgen door ons als kijker. 
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Wat zou u/jij graag anders zien? 
 

Liturgie:  

 
Leeftijdscategorie 0 - 20 jaar 
Geen tips van deze leeftijdscategorie voor dit thema.  
 
Leeftijdscategorie 21- 40 jaar 
Maak de diensten wat korter en met meer interactie met gemeenteleden. Door b.v. gemeenteleden 
thuis(!) een filmpje met de schriftlezing te laten maken en deze te tonen in de dienst. Een aantal 
respondenten geeft als advies aan, een kortere preek/dienst en meer afwisseling.  
Diensten mogen wat traditioneler.  
 
Leeftijdscategorie 41 – 60 jaar 
Over het algemeen wordt teruggegeven in deze leeftijdscategorie dat de diensten (te) lang zijn. 
‘Maak een dienst maximaal een uur’ zegt de één, waarbij een ander zegt ‘kijk bij de opbouw van de 
dienst naar die van de vespers’.  
Een aantal respondenten geeft aan dat de diensten van de Bethelkerk ‘vol’ zijn. Als advies wordt 
gegeven om de liturgie korter te maken en b.v. de muziekmomenten meer te clusteren. Laat het idee 
los dat de onlinediensten hetzelfde moeten zijn als de live diensten.  
Een advies voor de 9 uurs dienst: ‘In deze dienst geen extra dingen’.  
Zoek meer interactie met de gemeenteleden.  
 
Leeftijdscategorie 61 jaar en ouder 
Bij deze leeftijdscategorie komt als wens naar voren dat in de dienst niet alleen de leefregel een vast 
onderdeel vormt, maar dat ook de geloofsbelijdenis een vaste plaats in de liturgie heeft. 
Hou de diensten kort en krachtig en maximaal 1 uur. Diensten mogen meer (verantwoorde) inhoud 
hebben.  
Deze categorie geeft een aantal keer aan weer terug te willen naar de gebruikelijke twee (online) 
diensten. Een enkeling geeft aan het bij 1 dienst te willen houden.  
Is het mogelijk om een keuzeprogramma aan te bieden nu we gebruik maken van de onlinediensten? 
Een thema voor kinderen, jeugd of volwassenen. Daarvoor kan bestaand materiaal gebruikt worden.  
Interactie met de gemeenteleden is nodig om de aandacht erbij te houden. Ook de collecte is voor de  
kijker of luisteraar een moment waarop je wat anders gaat doen. Kijk naar de opbouw van de liturgie. 
 

Zang & muziek: 
 
Leeftijdscategorie 0 - 20 jaar 
Deze leeftijdscategorie geeft alleen tips met betrekking tot zang en muziek. Graag zou hier gezien 
worden dat er lager gezongen wordt door de zangers en dat zij alles zelf zingen dus geen gebruik van 
muziekvideo's. Er mag meer aandacht naar de zangers en liederen. Er mag afgestapt worden van de 
traditionele gewoontes. Bijvoorbeeld het langere orgelspel tijdens de collecte.  
 

Leeftijdscategorie 21- 40 jaar 
Een aantal respondenten geeft aan het combo het liefst weer live te zien spelen in plaatst van dat er 
gebruik gemaakt wordt van video-opnames.  
Ze zien graag dat er meer zangers (2-3) zijn. Zang mag beter. Kijk naar welke mensen er goed   
'klinken'. Daarbij ook een mix tussen zangers en zangeressen.  
Geen muziek tijdens het bidden, en er mogen meer psalmen en gezangen gezongen worden.  
Een enkeling geeft aan het liefst alleen geluid van 'Nederland Zingt' te horen.  
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Leeftijdscategorie 41 – 60 jaar 
Gebruik maken van eigen organisten, combo's en zangers/zangeressen i.p.v. gebruik van opnames.  
De toonsoort lijkt vaak te hoog voor de zangers/zangeressen.  
Weer meer zangers/zangeressen inzetten.  
Een aantal respondenten geeft terug graag muziek te horen die is opgenomen. Bijvoorbeeld 'Hillsong' 
of gemeentezang, maar ook een klassiek stuk wordt genoemd. 'De gemeente is veelkleurig' geeft 
iemand aan.  
Kan er weergegeven worden wie de instrumenten bespelen en zingen? 
Als advies wordt gegeven om zowel een half uur voor als na de dienst  psalmen en 
opwekkingsliederen te laten horen.  
Er mag meer variatie in zangers komen.  
 
Leeftijdscategorie 61 jaar en ouder 
Wat meer aandacht voor de ouderen in onze kerk, vooral wat betreft de liederen. We hebben een 
liedboek vol prachtige gezangen en psalmen die meer dan de moeite waard zijn. Iets minder 
opwekkingsliederen en meer liederen uit het liedboek.  
Geen of minder Engelse(!)  liederen. Als er in een andere taal gezongen wordt, dan graag de 
Nederlandse vertaling erbij.  
Een aantal respondenten geeft aan dat er meer gebruik gemaakt mag worden van de liederen van 
'Nederland Zingt'. Een enkeling zegt hierbij dat je de ook de ontmoetingsdienst kunt gebruiken voor 
livemuziek.  
Muziek mag verbeterd worden.  
Er zijn ook nog muziekopnames vanuit de Bethelkerk waar je gebruik van kunt maken. 
 

Kinderen & jongeren: 

 
Leeftijdscategorie 0 - 20 jaar 
 
Leeftijdscategorie 21- 40 jaar 
Het kindermoment mag een wat meer centrale rol spelen. Voor kinderen is het lastig om de dienst te 
volgen. Misschien over meerdere zondagen heen, een Bijbelverhaal vertellen.  
Ook mag er meer aandacht komen voor de pubers. Houdt hierbij ook rekening met de duur van de 
dienst.  
 
Leeftijdscategorie 41 – 60 jaar 
Graag eens een keer een dienst speciaal gericht  op jongeren. 
Kindermoment mag wat uitgebreider, zoals voorheen in de live diensten. 
Meer aandacht voor kinderen vanuit het moderamen en de kerkenraad.  
 
Leeftijdscategorie 61 jaar en ouder 
Voor kinderen is het een gemiste kans, dat voor hen niks wordt georganiseerd, met N.B. zoveel 
talenten in de kerk!. 
Zet meer je eigen mensen in. Vooral ook voor kinderen. Waarom kan het wel met Kidspraise en niet 
bij iedere dienst? Waar heb je anders kinderwerkers voor! 
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Beleving: 

 
Leeftijdscategorie 0 - 20 jaar 
 
Leeftijdscategorie 21- 40 jaar 
Er wordt wisselend gereageerd het dienstenaanbod. Een aantal respondenten geeft aan dat de twee 
diensten aangehouden moet worden. Waarbij weer anderen aangegeven dat dit het ideale moment 
is om de 'tweedeling' los te laten. Ga voor één dienst. In ieder geval nu de diensten online zijn. We 
kunnen altijd weer terug naar twee diensten als we weer, als voorheen, samen mogen komen.  
 
Leeftijdscategorie 41 – 60 jaar 
Vooral de interactie komt in deze groep naar voren. Zoek verbondenheid met elkaar en kijk hoe je 
kan zorgen voor afwisseling in de diensten. 
Er wordt door een aantal respondenten aangegeven dat het fijn is als er een optie is om naar andere 
diensten te kijken.  
Zorg voor wat meer diepgang in de diensten en kijk naar de interactiemogelijkheden waardoor er 
ook meer verbondenheid ontstaat. Maak het wat persoonlijker.  
Een tip: Kijk naar de diensten van de NGK-kerk. Daar hebben ze ‘menti meter'. Na de preek kunnen 
de gemeenteleden chatten op een vraag of stelling n.a.v. de preek. De voorganger en een 
gespreksleider gaan hierover in gesprek.   
 
Leeftijdscategorie 61 jaar en ouder 
Meer een gewone traditionele dienst, zonder extra dingen eromheen. 
Een respondent geeft als tip: Kijk bijvoorbeeld eens naar 'Ada Bible 
Church(https://www.adabible.org/watch/)'. 'Dat voorbeeld geef ik, omdat ik er vaak ben geweest en 
inmiddels is er binnen de Bethelkerk een behoorlijk aantal mensen dat hiernaar kijkt en er 
Bijbelstudie mee doet. Dat is zo enorm leerzaam en daar heb ik behoefte aan.' 
Rouleer wat vaker met predikanten. Dat maakt weer nieuwsgierig en geeft afwisseling. Onlinedienst 
wordt regelmatig als saai ervaren waardoor men  snel afgeleid raakt. 
Meer enthousiasme, vurigheid. 
Meer stille gebedsmomenten tijdens de dienst, om je persoonlijk naar God uit te spreken waar 
tijdens de preek toe op geroepen wordt. 
Weer gemeenteleden ontmoeten.  
Meer rust uitstralen. 
 
 

Preek: 

 
Leeftijdscategorie 0 - 20 jaar 
 
Leeftijdscategorie 21- 40 jaar 
Maak de preek pakkender, praktischer, korter, actueler en interactiever, is een samenvoeging van 
een aantal respondenten.  
Een aantal respondenten geven aan meer verdieping, bezieling, interactie te willen. Een respondent 
geeft hierbij een voorbeeld: concreet kan dat vorm krijgen door het inzetten van aansprekende 
beeld- en/geluidsfragmenten die online beschikbaar zijn (bijv. van moeder Theresa, Maarten Luther 
King, majoor Bosshardt, fragmenten uit het programma van de EO ‘de wandeling’, 'Groot Nieuws 
Radio', podcasts of iets dergelijks). Hierdoor ontstaat herkenning in mensen (visualiseren) in plaats 
van platte tekstuele uitleg. 
Naast de preek, ook getuigenissen van gemeenteleden. 

https://www.adabible.org/watch/
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Preek/ leermoment aanbieden als podcast (biedt alleen dit aan), dan kan iedereen dit op zijn eigen 
moment luisteren. 
Leeftijdscategorie 41 – 60 jaar 
Kortere preken 
Diepgang in de preken en evt. in de vorm van een serie. 
Praktische preken waar men in het echte leven handvatten mee krijgt. 
 
Leeftijdscategorie 61 jaar en ouder 
In de preek wat meer praktische dingen bij betrekken. 
Meer diepgang in de prediking 
Een aantal respondenten geeft terug het fijn te vinden dat er meer een rode draad zit in de preken. 
Bijvoorbeeld een prekenserie of thema.  
Graag meer preken met ds. Buijs of een andere predikant.  
Een duidelijk leerplan.  
Meer diepgang en antwoorden op de vragen van zowel jongeren als ouderen. 'Wie is God? Wie is 
God voor mij?' etc. 
Kijk naar relevante vragen die bij jongeren spelen. Die komen nu niet aan de orde. 
 

Geluid en beeld: 
 

Leeftijdscategorie 0 - 20 jaar 
 
Leeftijdscategorie 21- 40 jaar 
De dominee is bij de 9.00 uur  diensten niet goed te verstaan.  
Tijdens de preek, de camera in dezelfde stand houden. 
Lay-out van de livestream: Opmaak, kleuren, lettertype kan beter op elkaar afgestemd worden. 
Tekst: groter in beeld. 
Beter beeld en geluid: Af en toe komt het geluid binnen via de zaalmicrofoon, dit is thuis bijna niet te 
volgen.  
Camera: het liturgisch centrum goed in beeld brengen. 
 
Leeftijdscategorie 41 – 60 jaar 
Film eens op buitenlocaties, film een interview, zend een nabespreking uit van een preek, veel en 
veel betere zangeressen, wees verrassend vooral ook inhoudelijk een ander geluid, kort prikkelend, 
kijk naar goeie voorbeelden als Hour of Power, Mozaïek, Bethel drachten, bayless Conley, regenboog 
noord. 
Zangers en band niet in beeld, enkel de tekst. 
Een van de dingen is dat er veel meer gekeken moet worden naar het beeld. Het is belangrijk om een 
presentatie te laten zien, maar dat kan misschien wel veel beter met een 'overlay' in YouTube dan 
met een PPT-dia in de rechterbenedenhoek. 
Te veel geschuif met het camerabeeld. Ook alle onnodige zaken uit beeld halen dat geeft rust. Creëer 
een vast shot van de predikant achter de kansel zodat je daar in een keer naar kan overschakelen 
zonder geschuif. 
Diensten werden in de kerk met een beamer toegelicht en samengevat, dat zou online ook fijn zijn.  
 
Leeftijdscategorie 61 jaar en ouder 
Voor de dienst wat plaatjes van de  voortgang van de verbouwing. 
Meer rust op het beeld. Nu staan er af en toe (onnodige) dingen in beeld waardoor het onrustig 
wordt.  
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Wil(t) u/jij nog iets kwijt? 
 

Vanuit alle leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar is er waardering voor alle inzet en wordt iedereen bedankt 
hiervoor.  
Een aantal antwoorden op deze vraag is al onderverdeeld in de vorige vraag.  
Er wordt aangegeven dat het koffiedrinken (to go) op zaterdag een goed initiatief is. Sociale 
contacten worden gemist in de kerk. Er wordt gehoopt dat we snel weer (als voorheen) als gemeente 
bij elkaar mogen komen.  
Onderschat niet dat veel mensen naar andere diensten kijken i.p.v. de Bethelkerk.  
Maak gebruik van alle talenten die er zijn in de kerk.  
Bepaal welke identiteit de bethelkerk wil uitstralen en pas dit ook toe in de diensten.  
 
Er wordt wisselend gereageerd op het dienstenaanbod. Een aantal respondenten geeft aan dat de 
twee diensten aangehouden moeten worden. Waarbij weer anderen aangegeven dat dit het ideale 
moment is om de tweedeling los te laten. Ga voor één dienst. In ieder geval nu de diensten online 
zijn. We kunnen altijd weer terug naar twee diensten als we weer samen mogen komen.  
Het nadeel van twee diensten is dat gemeenteleden elkaar niet meer of weinig ontmoeten en 
uiteindelijk zal dit leiden tot een tweedeling, waarbij op den duur het kerkgebouw onvoldoende 
gevuld zal zijn. Daarom, laten we naar één dienst gaan en wel om 10 uur. 
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Bijlage 1: Antwoorden op de vraag: ‘. Hoe ervaar(t) u / jij  de dienst die u/jij in de 

Bethelkerk bekijkt?’ 
 

 

21 – 40 jaar 

Deze diensten van 10 uur voel ik mij nog minder verbonden, door de vele zang ergens anders 
opgenomen.  

Fijn om in deze tijd toch op deze manier samen kerk te kunnen zijn. Fijn dat zoveel mensen zich 
elke week inzetten om er mooie ontmoetingen van te maken. 
Leuk ook dat er gedurig een kidspraise is!  
fijn om bekende gezichten te zien 

Mix qua invulling 9.00 u stijl en 11.00 u stijl is wat uit balans. Deze ligt meer op de 2e... 

Lastig, vind het moeilijk om het te volgen zoals in dexkerk. Ben eerder afgeleid. En vind de preek 
dan te lang duren om goed te kunnen volgen 

positief 

Positief 

Mooi en sterkt je in het geloof, echter is je concentratie minder als je een dienst thuis kijkt 

Mis het samenzijn, zangeressen klinken niet zo goed als wanneer je er live erbij bent. Kan online 
minder goed concentreren tijdens de preek. 

Vanuit de huiskamer komt de dienst eentonig over. Hierdoor vinden wij het moeilijk om de 
aandacht erbij te houden. De zang is in veel diensten erg vals om naar te luisteren. 

Prettig, fijn om zo toch nog verbonden te zijn met elkaar. 

Preken worden nauwelijks in het ‘nu’ gehouden. Een voorbeeld hiervan is afgelopen zondag. Het 
ging niet eens over de verkiezingen! Dat vind ik als ‘jong’ iemand erg jammer en daarom gaat mijn 
keuze momenteel ook uit naar een andere kerk.  

Lastig om je thuis te concentreren, fijn dat er een kerkdienst online is.  

De diensten zijn te veel gebaseerd op de oorspronkelijke 11uurs diensten 

Langdradig, kinderen willen absoluut niet meer meekijken 

Mooie diensten met een mooie boodschap.  

Weinig interessant. 

Fijn om eigen kerk te kunnen zien. Maar door mindere kwaliteit van beeld en geluid kijkt het niet 
prettig.  

Prima 

Ik vind het best wel saai overkomen. Ik snap dat het gaat om de boodschap, maar alles eromheen 
maakt het langdradig en ik haak dan af. De kinderen houden het helemáál niet vol. 

Prima opzet, maar mis de fysieke verbondenheid 

Prima 

Fijn! 

0 – 20 jaar 

Goed 

Goed  

beetje hetzelfde als normaal, alleen veel sneller afgeleid 

Prima, soms een beetje rommelig 

Prima diensten 

Goed  

Goed  

Soms wat aan de lange kant, met online diensten is dat lastig te volgen/ ‘vol te houden’ 

Ik vind het jammer dat we niet meer fysiek aanwezig kunnen zijn. Dan raakt het me meer en ben ik 
er meer bij. 
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Goed 

Goed 

Fijn 

Heel eerlijk; wij kijken de dienst van het Mozaiek. Qua muziek klinkt dat net wat fijner op de tv.  

Het zingen komt niet goed over, regelmatig vals, waardoor mijn motivatie om de dienst te volgen 
afneemt.  

Ik merk in mijn gezin dat ze niet de aansluiting hebben met de dienst, de jongsten zijn nog te jong 
om de dienst te volgen en de oudste pubers vinden het verschrikkelijk saai en de muziek . Dit zorgt 
regelmatig voor spanning, ze kijken liever naar een andere dienst dan de Bethelkerk 

Ik vind het moeilijk om mijn aandacht er bij te houden thuis op de bank, maar dat ligt 
waarschijnlijk aan mij. 

Momenteel mooi 

Wij vinden het fijn dat de diensten uitgezonden kunnen worden. Fijn dat de voorganger goed in de 
camera kijkt.  

Ik vind het fijne diensten om te kijken, maar om de dienst samen met de kinderen te kijken is het 
vrij lang. Thuis op de bank is het toch lastiger voor ze dan wanneer we in de kerk zelf zijn. Daarom 
kijken wij nu vaak naar een dienst van een andere gemeente. 

Als regulier. Vanwege de setting mis ik het gevoel/passie. De ‘rationele’ kant is prima ingericht, de 
‘bezieling’ mist.  

Goed, maar lang. Met name met kinderen 

De ervaring is totaal anders, dan dat het was toen we nog live bij elkaar konden komen.  
Ik ervaar dat wij in een live kerkdienst moois is en overkomt vaak in een online dienst zijn 
uitwerking mist.  

De ervaring is totaal anders, dan dat het was toen we nog live bij elkaar konden komen.  
Ik ervaar dat wij in een live kerkdienst moois is en overkomt vaak in een online dienst zijn 
uitwerking mist.  

Goed 

Fijn. Beeld en geluid zijn over het algemeen goed. Afwisseling van muzikanten is goed en fijn, ook 
om variatie er in te houden.  

We missen (ook al is dat nu even niet anders) interactie binnen de dienst. Met een rondlopende 
kleine is het moeilijk te concentreren. Daarbij oogt het warrig. Oude en nieuwe opnames door 
elkaar heen, en daarbij nog Nederland Zingt. 

Verschillend 

Afstandelijk en langdradig, vooral nu er opnames gebruikt worden in plaats van de eigen band.  

Dienst best heel fijn, maar tv kijken op zondagochtend met twee jonge kinderen geen succes. Toen 
Kubus nog Kinderdienst had keken we trouw, kon je geconcentreerd luisteren. Nu kijken we niet. 

Ik vind het fijn dat er online diensten aangeboden worden. De beleving is wel heel anders en dat is 
lastig.  

Weinig inspirerend, moeilijk te volgen (met jonge kinderen op de achtergrond) 

Goed 

Goed 

Vertrouwd maar muziek (zang) helaas vaak van mindere kwaliteit. Soms zo erg dat we het weer 
uitzetten. Dienst is soms ook wat te lang: als je fysiek aanwezig bent is het makkelijker je aandacht 
erbij te houden dan thuis via een scherm.  

Het is elke week best wel hetzelfde. Normaal gesproken is er in de 11 uursdiensten meer 
afwisseling in volgorde liturgie, nu vervalt het steeds een beetje in hetzelfde stramien. Jammer dat 
er maar zo weinig door de bands gespeeld wordt maar dat dit opnames zijn. Hierdoor is het nog 
minder onze eigen gemeente.  

Over het algemeen prettig. Op deze manier voel ik me toch verbonden met de gemeente. De 
geluidskwaliteit is goed en de beeldkwaliteit kan ook door de beugel. De Zoom-actie tijdens de 
kinderdienst vond ik een geslaagd idee, zo ervaar je nog meer het gemeentezijn. 
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De (technische) kwaliteit wordt steeds beter. Met een jong gezin zijn de preekblokken moeilijk 
door te komen.  

Lang en statisch. Na 10 minuten zijn de kinderen afgehaakt en is het volgen eigenlijk niet meer te 
doen.  

 

41 – 60 jaar 

Vaak negatief. Voordat de 9 uurs diensten weer werden uitgezonden, vond ik het niet meer mijn 
kerk. 

Steeds beter er is een hoop geleerd in dit jaar met uitzenden. 

Het is fijn om betrokken te blijven, en fijn dat de diensten de laatste tijd niet langer dan een uur 
duren, en iedereen doet enorm zijn best, maar o wat vind ik het vaak saai!  

Liever live natuurlijk.  Ik vind het fijn als er een goede mix is in de liturgie qua liederen en 
muziekinstrumenten  

Dit is mijn 2e enquête,  want ik was wat vergeten te zeggen. Dus een aanvulling op mijn 1e 
ingevulde enquête nl: wij kijken naar de Bethel online, omdat we lid zijn van de Bethelkerk en ik 
dat onze 'plicht' vind. Maar tegenwoordig met de 10u diensten denk ik: ik kan net zo goed naar 
nederland zingt kijken.  

Zoals waarschijnlijk iedereen mis ik de contacten en dus de verbinding. We zien dat er van  alles 
gedaan wordt om het zo goed mogelijk te laten verlopen allemaal...complimenten daarvoor! 
Puntjes ter verbetering zijn dat de zangeres vaak bijna niet te horen is doordat de muziek te hard 
staat en dat ik het jammer vind dat niet alles gewoon door de zangeres gezongen wordt. Verder 
mis ik in de preek de diepgang een beetje...het blijft vaak zo oppervlakkig....lees goed niet altijd 
hoor! Om maar met de 3 punten te spreken vergeet de eerste niet extra te benoemen. 

De ene keer spreekt het meer aan dan de andere keer maar niks gaat boven live kerkdiensten.  

Thuis ben je gemakkelijker afgeleid, diensten van meer dan een uur worden erg lang online, maar 
verder wel positief. Sinds de dienst niet meer in de kerkzaal wordt opgenomen is de sfeer wel 
minder, maar daar valt niet veel aan te doen. Ik ben blij op deze manier betrokken te blijven bij de 
gemeente. 

Ik kijk te weinig om er een oordeel over te hebben, ik vond in het begin de diensten erg saai en de 
zang slecht. Is nu wel iets beter, maar ik vind nu de tijd niet prettig 

Heel fijn. Goed georganiseerd. Knap. 

Ervaar het als goed  een alternatief nu samenkomen niet mag 

De ervaring is afhankelijk van de predikant, inhoud van de preek.  

De vorm (statisch - ver af gefilmd) maakt het voor mij lastig om op de inhoud gericht te zijn, zeker 
sinds de wisseling naar de 10:00 uur diensten waarbij de muziek soms niet eens van de eigen 
gemeente meer is. De dienst komt daardoor soms als onsamenhangend en langdradig over. 

Niet als een tv  programma helaas, maar als film van een kerkdienst in een lege zaal. Een trieste 
aanblik. 

Toch nog een beetje gemeenschap 

Heel verschillend: de kwaliteit van de zang is de laatste tijd verbeterd, maar was in het begin soms 
om van te huilen. Vooral het zingen van psalmen en liederen uit het liedboek, mis ik regelmatig en 
al die 'gouwe ouwen' uit Opwekking hoeven voor mij ook niet: ik geloof niet dat we daar iemand 
mee trekken dan een paar 50jarigen. Er mag soms wel iets meer 'beleving' in de preek: niet alleen 
maar een heel verstandelijk en vooral therapeutisch verhaaltje, of zelfs heel moralistisch. Kortom: 
ik vind het fijn dat het mogelijk is, maar er is verbetering mogelijk 

Afstandelijk en weinig aangepast aan digitale omgeving. Gewoon een uitzending van een reguliere 
dienst en daarmee niet te volgen door ons als kijker.....  

Prima 

Ontspannen en niet te lang. 
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Heel vertrouwd  

ik vind het zelf bemoedigend en een stukje betrokken blijven bij de Gemeente 

Ok, maar liever was ik onder de mensen weer in de kerk. Voor nu de beste oplossing 

Asl voldoende maar niet enorm boeiend 

Wisselend. Live is beter  

Over het algemeen wel prima. Het heeft voor- en nadelen. 

Goed, maar ik mis het samen zijn. Vandaar dat we, toen hetnog kon, probeerden om zo vaak 
mogelijk naar de kerk te gaan (via aanmelding) 

Goed verzorgd  

Het is fijn om op deze manier betrokken te zijn bij wat er in de gemeente gebeurt. maar het is in 
geen vergelijken met het naar de kerk gaan. 

Niet in de kerk, toch erbij... 

Veel diensten verzorgd door Ronald Bouw. 

Prima. Soms te veel geschuif met het camerabeeld ook alle onnodige zaken uit beeld halen geeft 
rust. 

Prima. Soms te veel geschuif met het camerabeeld ook alle onnodige zaken uit beeld halen geeft 
rust. 

Fijn, mooie oplossing. Al hoewel we liever in de kerk zitten 

Wisselend, kan moeilijk aandacht houden 

Fijn dat we via de online manier toch een dienst kunnen beleven. En als gemeente met elkaar 
kunnen meeleven en bidden. 
Thuis is er wel makkelijker afleiding, waardoor de kinderen minder lijken op te letten, aan de 
andere kant komt er eerder een gesprek met hen opgang. 

Erg wisselend ervaar ik de diensten. Nu de diensten niet vanuit de kerkzaal uitgezonden wordt, 
moeilijker te volgen. Beeld is minder duidelijk. 

Te weinig nieuws onder de zon, daarom eens om ons heen kijken 

Verrijkend en bemoedigend  

Prima, fijne dienst 

Afstand, kaal/schraal, ik mis de mensen, viel me op (in het begin) hoeveel er gezongen werd. Was 
onprettig.  

Ik vind de kwaliteit van de zang laag, dan zet ik meestal het geluid zachter of de dienst uit.  

fijn 

Goed alternatief voor het feit dat we niet samen mogen komen. 

Heel fijn. Het houdt ons als gemeente verbonden en op deze manier worden we toch nog 
geestelijk gevoed ondanks het niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij kerkdiensten. 

Helaas hebben we niet veel met de Betheldiensten. Ze zijn erg statisch, nodigen wat ons betreft 
niet uit om anderen uit te nodigen mee te kijken. Setting is ' oubollig', niet eigentijds. Vaak duurt 
de dienst ook te lang voor een online dienst. Nu er 1 dienst is om 10 uur zijn we helemaal 
afgehaakt. We wisten het al maar merken het nu zo duidelijk:  de beleving van de muziek is voor 
ons een belangrijk onderdeel van de eredienst. Door ' een mix van 9.00 en 11.00 uur' , voelen we 
ons niet meer thuis. 
We realiseren ons dat er veel werk verzet wordt, elke zondag weer, maar wij kijken puur uit een 
soort plichtsbesef.  
Regelmatig kijken we diensten van het Mozaïek of een Beamdienst. In dat geval kijken we wel 
onze eigen dienst terug als het gaat om de voorbeden. We leven graag met elkaar mee. 

Heel fijn. Goed georganiseerd. Knap. 

Meestal als fijn 
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Wisselend. Ik vind het wel heel knap hoe er elke zondag weer een dienst wordt getoond en al die 
inzet van alle vrijwilligers! Toch mis ik echt een stukje verbinding.  

Fijn en realistisch 

Wel  betrokkenheid/meeleven met o.a zieken, maar geen dienst-gevoel 

Goed.  

Fijn dat dit zo kan en ze zijn qua techniek heel goed. De muziekanten echt heel goed! Maar zo 
langzamerhand begin ik de diensten in de kerk wel steeds meer te missen, want live is en blijft 
echt beter en dan ook weer mogen zingen. 

De online diensten ervaar ik als prima en goed. 

Erg fijn: mooie liederen, goede zangeressen en band, inhoudelijk goed. Het voelt bijna als live in de 
kerk zitten.  

Afstandelijk helaas. Ik voel het als verantwoordelijkheid in elk geval een dienst van de Bethelkerk 
'mee te nemen', gebeurt ook bijna wekelijks, goed om zo bij de gemeente betrokken te blijven, 
maar samen kijken we op zondagmorgen toch vrijwel steeds een andere dienst. Er zijn maar 
weinig diensten die echt dichtbij komen. De band beleven na de dienst mist.  

Online is het soms wel moeilijker om de aandacht erbij te houden. 

De diensten waren goed, afwisselend qua invulling van muziek en prediking.  

Het is een alternatief om toch verbonden te met elkaar, maar online blijft lastig. 

Wisselend. Allereerst complimenten voor de vele mensen die het mogelijk maken om op deze 
manier de diensten te blijven volgen.  Het is fijn om de eigen predikant te horen, maar de 
verbondenheid met de gemeente wordt niet zo ervaren. 
Meer dan een uur aandachtig en passief op een laptop de dienst volgen, is erg inspannend. Ik 
merk dat ik afhaak, of op een later moment de preek terug kijk. Ook zet het aan het denken wat 
kerk en kerk zijn betekent  in mijn leven , nu er zoveel diensten via you tube te volgen zijn. Ook via 
podcasts, mailings en livestreams is er veel te kiezen. 

nu de corona lang duurt is het heel moeilijk alleen de diensten te blijven volgen. 
Ik volg veel kerkdiensten van andere kerken, preken inspirerender en staan actueler in de 
samenleving. 

Het is nog steeds een echte Bethelkerkdienst, ik bemerk dus geen grote verschillen met de 
diensten zoals ze voor Corona waren behalve (natuurlijk) een ander beeld, een wat andere mix van 
muziek etc.   
Zeer goed 

Hangt ervan af wie er voor gaat. De eigen predikant boeit niet zo heel erg, zacht uitgedrukt. Wat 
uitstraling én inhoud betreft. Bij de diensten om 11 uur hoeft geen orgel ivm de liedkeus en 
doelgroep die hierbij hoort. 

Fijn om toch iets mee te krijgen. Het is wel een statisch geheel. Samenzang en muziek van Sela 
vind ik heel fijn om te horen.  

Prettig en herkenbaar  

Prima, iedereen doet zijn best. 

Erg fijn dat het zo kan 

Een goed alternatief voor een dienst die we niet mogen bezoeken. 

Te lang 

Prima 

Voorop staat dat het goed is om online diensten te houden zolang we niet bij elkaar kunnen 
komen. Maar eerlijk gezegd ervaar ik de diensten o.h.a. niet heel positief. Wat mij voor corona 
vooral aansprak van de diensten was het elkaar ontmoeten en ook wel het samen zingen. Juist die 
twee elementen vallen nu weg (logisch) waardoor er voor mij ook een stuk motivatie voor de 
diensten wegvalt.  

Meestal goed ligt wel aan de dominee 

als technisch goed verzorgt, enthousiast koor/muzikanten, inhoudelijk hoed het je vast. 
Maar is behelpen (mis fysiek samen zijn en m.n. zingen) 
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Matig , weinig voeding  

Ik vind het momenteel erg verwarrend. De filmpjes van samenzang passen niet bij de rest van de 
dienst. Dan kan ik net zo goed Nederland Zingt kijken. 

Niet inspirerend.  

Saai.  

De preek vind ik net zo goed te volgen vanaf thuis, maar ik mis heel erg het contact met andere 
gemeenteleden.  
Zingen was ik al nooit zo van, en dat zou ik online het liefst overslaan, hoeveel respect ik ook heb 
voor alle energie die er in gestoken wordt door band en voorzangers. 

De afstand is lastig 

Ervaar het niet als vanouds. We moeten CGK blijven en ons zelf 

 
 

61 jaar en ouder 

Niet altijd even prettig.  

Goed 

Goed 

goed 

Heel vaak mooie diensten 

We zijn blij met de mogelijkheden die er zijn. 

wisselend! 

Goed 

Goed 

Omdat ik liever psalmen of gezangen luister dan de opwekkingsliederen ervaar ik dat er steeds 
meer opwekkingsliederen in de 9.00 godsdienst komen. Ik kijk dus de dienst later terug en spoel 
door bij opwekkingsliederen. 

heel fijn 

Heel fijn! 

Fijn. 

matig, gevoel van afstand, mensen doen goed hun best. 

Als mooie diensten  

prima 

Saai weinig enthousiasmerend.  

Lang en weinig inspirerend/verdiepend 

heel goed 

Toen er nog 1 dienst was, had ik moeite met het missen va n wet en geloofsbelijdenis.  Ook dat er 
steeds bijzondere diensten waren. Maar ik snap ook dat het lastig is. 

Fijn. 

Lekker ontspannen met een kopje koffie tijdens de dienst. 

Ik luister hem soms als ik ga lopen, dat bevalt beter. Verder volgen wij de diensten van Mozaïek 
0318. 

Als zeer prettig. Ook de muziek is heel fijn. 

voor zo ver de mogelijkheden wel goed,maar je mist enorm de persoonlijke contacten 

Prima! Gezien de gegeven omstandigheden door de beperkingen wegens Corona 

Gaat steeds beter. In het begin was het armoedig, amateuristisch, maar dat wordt steeds beter. 
Dit is geen kritiek, maar een Bethelkerk kan nu eenmaal niet concurreren met de professionaliteit 
van een Mozaïek. 
 
Complimenten voor het team dat de uitzendingen verzorgt. 

Online dienst prima. Zingen soms als storend ervaren, groot verschil wie er zingt.   
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Straks wel weer fijn gewoon in de kerk 

Het is fijn om de diensten mee te beleven.  We krijgen geestelijk voedsel en blijven betrokken. 

Goed 

Daar voel ik me niet meer bij thuis 

Er ineen gemis aan gemeenschap zin en er ontstaat al snel een gewenning om op een ander 
tijdstip te kijken of naar een andere gemeente te kijken. De binding verminderd  

Het is fijn om op deze manier toch samen te komen. Avondmaal vieren wij thuis mee, dat wordt 
goed vormgegeven. Respect voor de voorgangers, bandleden en technische club geluid en beamer 
Elke week weer paraat. Mooie liederen en creatief in oplossingen door de grote zaal goed in te 
richten en opnames van bijv Nederland zingt te gebruiken.  

gesproken woord: dankbaar muv ontmoetingsdiensten. Met muzikale omlijsting (combinatie van 
stemmen) minder. Klinkt te hoog, kil, hard, leeg. 

Goed , zeker de laatste tijd vind ik diensten eigentijdser , ook van de kwaliteit van de muziek . 

Diensten zijn goed te volgen 

Meestal wel goed, maar soms ook wat minder. 

Goed professioneel georganiseerd  

In de begin periode hebben wij duidelijk een andere dienst ervaren als dat we gewend waren ook 
natuurlijk wennen,maar nu ervaren we de dienst positief. 

Wij ervaren het als een zegen dat de Bethelkerk in deze Coronatijd de mogelijkheid biedt om de 
diensten te kunnen volgen. 

Heel goed hoe het in deze tijd wordt opgelost 

Zegen rijk 

Anders dan in de kerk aanwezig zijn,maar het is een goed alternatief. 

We kunnen er prima naar kijken en luisteren 

Het is geen echte kerkdienst. Maar gezien de omstandigheden is dit de beste oplossing.  

Erg wisselende beleving; samenhangend met het duidelijk gemis aan een samenzijn in/met de 
gemeente (o.a. door het samen zingen) en een gemis aan actuele praktische prediking. 

Behalve dat het saamhorigheidsgevoel ontbreekt vind ik ze uitstekend! 

De muziek staat veel te hard tov de stemmen. 
In de 9 uur dienst liever geen combo, maar het orgel. 
De achtergrond is, in de opstelling tot de verbouwing, erg rommelig 
Nu, tijdens de verbouwingsperiode, is beeld kwalitatief minder, maar acceptabel gezien de 
tijdelijkheid. 

Weinig inspirerend 

Goede vervanging bijballen beperkende maatregelen 

Positief! er wordt veel werk verricht door het combo en de zangeressen en vooral niet te vergeten 
door de technici van beeld en geluid 

Goed. Vooral om te weten dat je met meerdere uit de gemeente op hetzelfde moment de dienst 
meemaakt. 

Ik ben onder de indruk van de enthousiaste wijze waarop de predikanten voorgaan in een lege 
kerk.  

Goed 

Wij ervaren het als fijn, liever natuurlijk naar de kerk, maar thuis kun je wel uit volle borst 
meezingen. 

Vaak onvoldoende geestelijk voedsel. 

Prettig. 

Boven verwachting, dus goed 
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In grote lijnen zijn we tevreden met de wijze waarop de dienst plaatsvind. waardering voor de 
voorgangers, die voor een nagenoeg lege kerkzaal staan.  Vaak valt de zang volledig uit de toon.  
Juist in een dienst waarbij de gemeente niet kan meezingen is het van belang dat degene die 
zingt/zingen enig mate van zangkunst hebben.  Wat in een gewone dienst beperkt opvalt, kan in 
een online dienst gewoon niet.  
Het is dan veel beter om maar breed beschikbare muziek van goede kwaliteit te gebruiken.  

Op zich ervaren wij deze diensten positief, maar hebben we wel enkele opmerkingen.  
Betreffende het zingen stellen wij vast dat er vaak te weinig kwaliteit bij de zangers is, die meestal 
uitsluitend door jonge dames wordt uitgevoerd. Er moeten toch ook mannen zijn die goed kunnen 
zingen. Tijdens vorige  perioden toen het mogelijk was met meer mensen de diensten bij te wonen 
had zelfs met een klein gemengd koortje kunnen worden gezongen (zie o.a. TV-uitzendingen van 
de EO en KRO-NCRV). 

Prima  

Goed, gezien de omstandigheden. Groot respect voor alle werkers hieraan. 

niet zo positief 

Overwegend saai 

Ik ervaar het niet als prettig. 

Heel fijn 

Fijn 

matig 

Fijne diensten qua prediking, zang en muziek 

matig         voor  mij hoeft dat muziek niet  liever orgelspel 

Fijn dat we de diensten  kunnen  volgen  thuis, zo blijven  we toch nog  met elkaar  verbonden.  

Heel verschillend, soms met meer , soms met minder gevoel. 

goed 

fijn! 

Het roept bij mij veelal vervreemding op. ( o.a. keuze van liederen)  

Ik zou graag willen dat er meer uit het nieuwe Liedboek gezongen zou worden! 
En er is nu ook een nieuwe Psalmberijming uitgekomen, zo mooi. 
Wat zou dat ook fijn zijn om daar uit te zingen ! 

Alleen achter de laptop is anders dan als gemeente in de kerk, maar ik ben heel dankbaar dat deze 
kerkdiensten door u allen gemaakt worden. Het blijft een Eredienst. Als Bethelkerk gemeente 
horen we toch bij elkaar, al is de aandacht vasthouden de ene keer beter dan de andere keer. Zal 
ieder  weleens  overkomen. 

Ik ervaar het als heel goed en betrokken bij de dienst.  

Goed. 

Goed 

vrij saai 

Goed, al ben ik wel gauw afgeleid 

Bij het begin van de eerste lockdown waren we verrast door de creativiteit van voorgangers, 
musici en technici. Het was ook verrassend de diensten mee te beleven met bijzondere aspecten 
als koffie drinken onder de dienst. Het waren qua vormgeving en inhoud de oude diensten in een 
digitaal jasje gestoken. Samen zingen en de sociale contacten rond de dienst missen we erg. Nu we 
gewend zijn aan de vormgeving van de dienst beleven we deze als saai. De betrokkenheid bij het 
gebeuren die we beleven als we in de kerk zijn, ontbreekt nu. 

Wij ervaren de diensten als  een mooie oplossing voor het niet bijeen kunnen komen door Corona. 
Uiteraard missen we de gemeenschap met alle anderen, en het na afloop van de dienst elkaar 
ontmoeten. 

Matig 



25 
 

Wisselend positief/negatief, afhankelijk van de voorganger. 
Regelmatig weinig inspirerend, wat een reden is om elders te gaan luisteren. 

Ik  heb hier toch nog een aanvulling.ik kan me voor stellen dat die mevr die uit bos komt lopen erg 
saai is. 
En ik vind het geen meer waarde om ned zingt erbij te halen ,terwijl je toch al muzikanten hebt 
staan.ik kan me goed voorstellen dat hierdoor ook vacatures  ontstaan,of mensen verdwijnen. 

Het is niet zoals in de kerk  

Fijn, maar ik mis de echte verbinding.  

Het is fijn de diensten te volgen,  maar ik vind het soms lastig om alles op te nemen. Als ik in de 
kerkzaal zit gaat dat beter, voel ik mij ook meer betrokken. Thuis zit je toch op afstand. De 
avondmaalsviering thuis vind ik wat moeilijk, dan mis ik het samen-vieren heel erg. 

Goed. 

Je blijft betrokken. 

Verschillend, vaak ook wel rommelig nu er 1 dienst is. 

Goed. 

Heel goed maar liever in een volle kerkzaal.  

Traditioneel / voor een weergave op scherm weinig aantrekkelijk  

Goed. 

Goed, heb bewondering voor de organisatie 

Positief gezien de coronaomstandigheden 

Blij dat dit online mogelijk is. Maar het blijft surrogaat, het bijeenkomen wordt gemist. 

Ik luister naar Stilok radio 
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Bijlage 2: Antwoorden op de vraag: ‘Wat zou u/jij graag anders zien?’ 
 

0 – 20 jaar 

weet ik niet goed, want ik weet en snap dat het lastig is om een goeie verbinding te leggen met 
thuis 

Misschien de band iets beter, en veel lager zingen, de mensen thuis kunnen niet op deze 
toonhoogte zingen en daar balen we erg van 

Dat er wordt afgestapt van de traditionele gewoontjes. Denk aan het zeer lange orgelspel tijdens de 
collectes. 

Geen opnames van muzieknummers, er zit een band die speelt/zingt, waarom dan niet alle 
nummers? 

Meer aandacht aan de zangeressen/ zangers/ liedjes 

 

21 – 40 jaar 

Liefst live,  maar dat kan (nog) niet. De diensten vanuit de kerkzaal raakte mij dan nog meer, dan nu.  

Geen bijzondeheden. 

eigenlijk niets 

Meer traditionele invulling en minder met combo, meer met orgel. 

Een wat kortere preek. En kortere dienst.  

zoals het nu is vind ik het prima. 

Liefst weer terug naar de oude tijd, 11uur. 

Wat mij betreft goed zo, niets aan veranderen. 

Betere zang, maar denk dat dat technisch lastig is. 

Meer afwisseling zoals bij mozaïek 0318 

Ga gewoon zo door! Uiteraard hopen we dat we elkaar weer snel echt kunnen treffen. 

Preken naar het nu trekken en het zangteam zingt niet altijd even zuiver.  

Nvt 

Graag meer de traditionele diensten zoals deze om 9u/16:30 werden gehouden  

Combo afstemmen op videodienst, niet elke zanger(es) is even geschikt. Preek praktisch toepasbaar 
en wellicht ook interactiever (bv zoals EO Beam) 

Alle liederen live uitvoeren, ik kan nu net zo goed Nederland Zingt opzetten. 

Beter beeld en geluid 

Ik zou het idee dat de online diensten precies zo moeten zijn als een gewone live-dienst loslaten. Een 
online dienst is gewoon echt anders. Hou het kort en aansprekender en zorg voor goede zangers, of 
maak desnoods gebruik van bestaande nummers/video's via YouTube. Een kort blok muziek, een 
pakkende preek, en een gebed waarin we aandacht hebben voor onze gemeenteleden, dat is mijns 
inziens genoeg. 
Ook vind ik het niet goed dat er 2 online diensten zijn. Dit is het ideale moment om die tweedeling 
los te laten! We polderen teveel. Ga voor 1 online dienst. Als we weer samen mogen komen, kan je 
altijd weer terug naar 2 diensten, indien nodig. 

Een onlinedienst a la Mozaïek inspireert me meer, maar ik besef me ook dat dit niet bij de Bethelkerk 
(en huidige inrichting) past. 

- Weer meer nummers door de band live gespeeld. 

Een stapje maken in de interactie zou super zijn. Er is kennis voldoende in de gemeente (ik zelf o.a.) 
denk bijvoorbeeld aan een kindermoment met bijvoorbeeld een mentimeter. 

Het liefst natuurlijk live alle muziek en in de kerk zijn maar verder zou ik het niet weten  

Niets 

Ik vind live kijken het fijnste. 11u. is dan wel een fijnere tijd.  



27 
 

Gewoon weer lekker naar de kerk kunnen :)  

Dat er nu regelmatig liederen van tv worden gebruikt helpt al. Daarnaast niet te veel experimenteren 
met verschillende stemmen in een lied. En mensen laten zingen die niet alleen in de kerk goed 
klinken maar ook via beeld/stream goed overkomen.  

Meer aandacht voor kinderen/pubers in de dienst of een alternatieve optie. Voor de muziek zou ik 
meer een mix willen zien tussen een man en een vrouw 

Voor mij werkt een korte dienst met fijne muziek. 

Zoals afgelopen keren, met afwisselende muziek van NL zingt ed, goed. Maar evt naast een preek, 
juist getuigenissen van Bethel leden. Gemeenteleden aan het woord.  

Wij hebben een aantal punten waar mogelijk meer aandacht aan gegeven kan worden: 
- teveel switchen met de camera leidt af. Tijdens de preek mag de camera in dezelfde positie blijven 
staan. 
- fijn als de camera het liturgisch centrum goed in beeld heeft. Dus bijv. niet een half kruis.  
- lay-out van de livestream. Opmaak, kleuren, lettertype kan beter op elkaar afgestemd worden. 
- Af-en-toe hoorde we het geluid van de spreker via de zaalmicrofoon. Dit is thuis slecht te volgen. 
- In plaats van de beelden van Nederland Zingt zou ook alleen het geluid gebruikt kunnen worden 
met de tekst op de beamer op het volle scherm. Zo-wie-zo mag de tekst wel groter in beeld komen. 

Ik zou het fijn vinden als er ook wat meer een kinderen gericht moment is.  

Verdieping, bezieling, interactie. Concreet kan dat vorm krijgen door het inzetten van aansprekende 
beeld- en/geluidsfragment die online beschikbaar (bijv. van moeder Theresa, Maarten Luther King, 
majoor Bosshardt, fragmenten uit het programma van de eo ‘de wandeling’, grootnieuwsradio, 
podcasts of iets dergelijks). Hierdoor ontstaat herkenning in mensen (visualiseren) in plaats van 
platte tekstuele uitleg.  

Houd het kort, experimenteer met andere liturgie, gebruik andere vormen. Laat mensen thuis 
filmpje van schriftlezing maken zodat die tijdens dienst getoond kan worden, creëer op een of 
andere manier participatie om zo ontmoeting vorm te geven. Etc. 

Dat er niet geprobeerd wordt de gebruikelijke dienst online te maken maar dat er wordt gekeken 
hoe online een dienst vorm kan krijgen. Gebruikelijke patronen loslaten en bekijken wat online wel 
zijn uitwerking heeft  

Dat er niet geprobeerd wordt de gebruikelijke dienst online te maken maar dat er wordt gekeken 
hoe online een dienst vorm kan krijgen. Gebruikelijke patronen loslaten en bekijken wat online wel 
zijn uitwerking heeft  

Meer psalmen en gezangen en meer verdiepende verkondigingen (zoals in de 5 uurs diensten) 

Laatste paar maanden gebeurde het een paar keer dat terwijl de voorganger aan het bidden was of 
iets zei, ondertussen een lied/instrumentaal stuk werd gespeeld. Zou wat ons betreft helemaal niet 
hoeven. Ervaren dit als storend. Lastig om dan echt te verstaan (dus luisteren én weten wat er 
gezegd is) wat voorganger zegt. Het is of luisteren naar de voorganger, of naar wat er gespeeld 
wordt.  

De twee diverse diensten aanhouden en de muziekgroep inschakelen voor de hele dienst. Het ziet er 
een beetje uit alsof er een compromis is gemaakt tussen wel en geen live muziek, waarbij ik me 
afvraag of het überhaupt uitmaakt om 3x live muzikale begeleiding te hebben ipv. de gehele dienst. 

Sommige zangeressen. 

Eigen band of een kortere dienst, waardoor het met jonge kinderen beter te doen is de dienst te 
volgen.  

Het ligt niet aan de dienst, maar aan het met kleine kinderen stil op de bank zitten op 
zondagochtend. En om ‘s avonds in te halen schiet er dan ook bij in 

De dominee is bij de 9.00 uur 's diensten niet goed te verstaan. Verder geen verbeterpunten.  

Voor ons hoeft er niets anders, we hebben nu voldoende aan de andere diensten die we kijken 

Nvt 

Ik zou graag wat meer diensten willen die wat meer lijken op de 5 uurs diensten van vroeger. Iets 
meer diepgang en wat vaker psalmen en gezangen. Er hoeft niet altijd een band te zijn.  

Misschien is het mogelijk een groepje van 2/3 zangers te hebben?  
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Alle muziek in de dienst weer door de bands/orgel gespeeld gezongen. De helft opgenomen en de 
helft live doet naar mijn mening niets af aan de verspreiding van het coronavirus. Daarnaast zou 
meer afwisseling in de liturgie van de dienst prettig zijn. Houd het verrassend. Meer afwisseling in 
sprekers tijdens een dienst, bij een schriftlezing of een woordje tussendoor door iemand anders.  

Het is jammer dat er filmpjes van liederen worden vertoond en dat de band niet alles speelt. De 
reden waarom dit zo is, is begrijpelijk. Het kan even niet anders. Ik denk dat de nadruk van een 
online dienst meer komt te liggen bij de kwaliteit van de preken, omdat het ontmoetingselement 
tussen gemeenteleden er nu nagenoeg volledig uit is. De inhoud van de preken vind ik vaak wat 
eenzijdig en oppervlakkig. Ik zou graag zien dat er vaker diepgang in de Bijbel(teksten) wordt 
gezocht. 

Wellicht dat het kindermoment wat meer een centrale rol kan krijgen. Voor kinderen valt er eigenlijk 
weinig te beleven. Wellicht over meerdere zondagen heen een Bijbelverhaal vertellen 
(uitbeelden/uitdiepen)? 

Een kortere dienst, kortere preek en wat minder liederen wellicht. En meer aandacht voor het 
verbinden tussen gemeenteleden op een of andere manier.  

 

41 – 60 jaar 

Een gewone 9 uurs dienst. Geen extra dingen. Orde van dienst vind ik belangrijk. Als er een man zou 
meezingen klinkt dat meer als een afspiegeling van de gemeente. Liederen/zingen zijn/is voor mij heel 
belangrijk. Ik vind het niet altijd even mooi. Als ik een buitenstaander zou zijn, zou ik niet direct voor 
de Bethelkerk kiezen.  

Kortere preken het is zo anders als in de kerk daar moet rekening mee worden gehouden.  

De muziek. Ik snak naar een klein ensemble dat een- of meerstemmig maar in ieder geval móói zingt. 
Met orgel of andere instrumenten maakt mij niet uit. Alsjeblieft, dat moet kunnen op een veilige 
manier in zo’n grote kerk. Het is nu, zeker in de negen uur diensten, vaak een verplicht nummer en 
het lijkt alsof de zangeres blij is als het liedje klaar is. Het is ook bijna niet te doen qua hoogte. Verder 
zijn er regelmatig geen bloemen om negen uur.  

De preken korter, is echt te lang voor digitaal. Max 20min. De kinderen zijn thuis een stoorzender  
zeker als het langer duurt. 

In de vorige beantwoord  

Zie boven en natuurlijk snel weer diensten 

Graag eens een keer een jeugddienst voor de jongeren.  

Ik vind zelf gezongen liederen door de zangeres fijner dan die tussengevoegde opnames, maar goed, 
echt een persoonlijke voorkeur, geen belangrijk punt. 

Ik vind het fijn dat ik andere diensten kan kijken.  

Eigen combo en zangers/zangeressen  

Een halfuur voor de dienst en tot een halfuur na de dienst psalmen en opwekkingsliederen   

Ik mis diepgang in de dienst. Maar dat is niet per se het gevolg van online diensten. Dat was daarvoor 
ook al. Wat ik vooral mis in deze coronatijd is het gevoel van verbondenheid. 

Het zou fijn zijn als b.v. de preek meer een vlog-vorm aanneemt om de predikant dichterbij te krijgen. 
Daarnaast zou de muziek en de vormgeving eromheen (camera's dichterbij, maak er een 'feest' van) 
ook dichterbij gebracht mogen worden. Maak het minder als een kerkdienst in het kerkgebouw. 

Film eens op buitenlocaties, film een interview, zend een nabespreking uit van een preek, veel en veel 
betere zangeressen, wees verrassend vooral ook inhoudelijk een ander geluid, kort prikkelend, kijk 
naar goeie voorbeelden als hour of power, mozaiek, bethel drachten, bayless conley, regenboog 
noord 

Dienst moet niet langer dan uur zijn omdat je thuis toch sneller afgeleid bent 
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Een van de dingen is dat er veel meer gekeken moet worden naar het beeld. Het is belangrijk om een 
presentatie te laten zien, maar dat kan misschien wel veel beter met een 'overlay' in YouTube dan 
met een PPT dia in de rechterbenedenhoek. 

Online spreken is anders dan in dienst - te veel klassiek en herhaald - laat je ondersteunen door 
digitale mogelijkheden 
 
Preek / leermoment aanbieden als podcast (biedt alleen dit aan) Dan kan iedereen dit op zijn eigen 
moment luisteren.  
 
Laten we gewoon nationaal aansluiten bij online vieringen elders en gemeenschap buiten de diensten 
gaan vormgeven. Laten we allemaal gewoon BEAM kijken of naar een andere dienst.......  

Dat de band en organist alle nummers weer spelen en er geen opnamen van Nederland zingt oid 
maar getoond worden. 

Ik zou het niet weten. Het is prima geregeld, knap hoor. 

vind het lastig te zeggen, je bent toch beperkt in je middelen. Voor mij is dit wel oké. Voor mijn puber 
kinderen zou ik wel meer input willen. Die betrokkenheid is minimaal. Meer een jongeren dienst / 
aktiviteit zou me super lijken.  

Chapeau dat dit kan!!! 

vanaf de bank kijken is echt een andere beleving. Houd daar rekening mee bij de opzet van de dienst. 
Pas deze iets meer aan. Bijv twee of drie liederen, bijbellezing, lied, preek, gebed. afronding.  

Zo compact mogelijk  

Geen idee. 

De online dienst van 11 uur voldeed aan mijn verwachtingen. Hoop natuurlijk wel dat er weer snrl 
gemeenteleden welkom zijn 

Geen idee 

het zijn mooie diensten. en ik heb bewondering voor het instrumentale gedeelte. de mensen die dat 
toch steeds maar weer doen. heb geen dingen die ik anders zou willen zien. 
misschien toch wel iets. geef aan wie de mensen zijn die de instrumenten bespelen en wie de zingen. 
zou ik wel heel fijn vinden. 

Niets. Ben zeer tevreden met het in korte tijd bereikte hoge niveau van de uitzendingen. 

Een nieuwe predikant erbij. 

Teveel geschuif met het camerabeeld ook alle onnodige zaken uit beeld halen dat geeft rust. Creëer 
een vast shot van de predikant achter de kansel zodat je daar in een keer naar kan overschakelen 
zonder geschuif.  

Teveel geschuif met het camerabeeld ook alle onnodige zaken uit beeld halen dat geeft rust. Creëer 
een vast shot van de predikant achter de kansel zodat je daar in een keer naar kan overschakelen 
zonder geschuif.  

Mooie opwekkingsnummers 

Weet ik niet 

Ondanks dat er thuis kan worden gezongen, doen we dit niet, omdat we de toonhoogte die wordt 
voorgezongen te hoog vinden. Kan dat lager? 
Variatie in zangers zouden we waarderen. 
Diensten werden in de kerk met een beamer toegelicht en samengevat, dat zou online ook fijn zijn. 
Ondanks dat de jeugd niet met elkaar een dienst kan voorbereiden, zijn juist zij belangrijk met elkaar 
verbonden te zijn in coronatijd, kan er misschien toch een keer een jeugddienst worden voorbereid, 
zonder gelijk de jeugd in de tijd/inzet te belasten? 

Na de verbouwing zou ik weer een kerkzaal vol met mensen willen zien, als de situatie het toelaat. 

Pakkende boodschap 

Is gewoon aangenaam en voor mij goed  

Dat de 9 uurs dienst traditioneel blijft ingevuld. 

Dat we weer naar de kerk kunnen 
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Meer muziek die opgenomen is door Hillsong o.i.d. Kortere preek of 2 korte preken. 

niets, zijn blij met de aanpassing van de Kerkzaal 

Gaat goed zoals het gaat. 

Niets 

zie boven 

Eigen combo en zangers/zangeressen  

Er valt niet veel op te merken 

Meer interactie, evt. gemeenteleden erbij betrekken. Interview of bijbelstuk lezen vanuit thuis , 
mensen die via YouTube meekijken kernwoorden die hun aanspreekt in de chat zetten en dat 1 
iemand die opschrijft op een flapover en aan het eind van de dienst laat zien. 

Nu niks, want dit is echt knap gedaan en kwaliteit! 

Niet echt een idee 

Een tip. Wij kijken ook de diensten van de NGK kerk. Daar hebben ze  'menti meter'. Na de preek 
kunnen de gemeenteleden chatten op een vraag of stelling n.a.v. de preek. De voorganger en een 
gespreksleider gaan hierover in gesprek.   

Minder speciale diensten. Het valt nu mee, maar een tijdje terug hadden kort na elkaar meerdere 
doopdiensten, avondmaal en ontmoetingsdienst. Kies er dan voor om een extra dienst te organiseren 
voor het dopen. De variatie is bij 2-3 diensten op een dag prima, maar met 1 dienst op een dag is alles 
willen doen teveel. 

Het verspringen van het beeld is irritant als de camera versleept wordt. 

Tot een tijdje terug waren er erg veel doopdiensten. Wellicht kan dit meer op elkaar afgestemd 
worden.  
Kindermoment mag wat uitgebreider, zoals voorheen in de live-diensten.  

Qua inhoud waarderen we vooral verdieping vanuit de bijbel/goede uitleg met brug naar vandaag. 
Wat betreft de vormgeving vinden we het zingen door één persoon niet opbouwend (schept ook veel 
afstand naar de kinderen helaas). We kijken daarom voor de beleving van de eredienst andere kerken 
waar ipv voorzang door één of twee mensen clips worden uitgezonden, bv van Nederland zingt e.d. 

Weer met elkaar zingen. Diepgang in de preken en evt in de vorm van een serie. 

Nog meer afwisseling in predikanten 

Praktische preken waar ik in het echte leven handvatten mee krijg 

Tijd inkorten naar max een uur. 
Zijn er manieren om het persoonlijker te maken? Meerdere sprekers? Vooraf opgenomen filmpjes? 
De anderhalve meter interviews waren bv erg leuk.  

dat corona periode z.s.m. over gaat en we weer naar de kerk kunnen 

Naar mijn mening zijn Betheldiensten vrij 'vol': Kleine stappen in een relatief lange liturgie met veel 
zangmomenten tussendoor.  
Ook staan gesproken woord en muziek centraal. We hebben relatief weinig aandacht voor bijv. 
visuele aspecten ( expliciet een plaatje van een mooi schilderij of bijzondere foto tonen) of het 
opnemen van bijv. een gedicht. Ik vraag me dus af of we alle zintuigen van de mens voldoende 
aanspreken, ook omdat mensen verschillen en de 1 door een gedicht wordt geraakt en de ander door 
muziek, weer een ander door stilte of door een mooie voorstelling. 
 
Mij zouden een kortere liturgie, of de huidige liturgie met meer 'vaart' aanspreken. Daarbij horen dan 
minder muziekmomenten of een clustering van muziek in blokjes. 
Ook zou het fijn zijn om bijvoorbeeld rond schriftlezing of praatje voor de kinderen andere gezichten 
te zien of een andere stem te horen als afwisseling in de dienst.  
Wat ik mooi vind is dat er naast live muziek in de diensten ook minimaal 1 muziekstuk wordt gedraaid 
vanaf bijv. Youtube. Naast 'meer perfecte' muziek biedt dat ook een ander beeld/plaatje in de dienst 
en draagt het bij aan de afwisseling. Dit zou overigens ook best eens een meer klassiek stuk muziek 
kunnen zijn. De gemeente is veelkleurig.. laten we dat vooral niet vergeten. 

Ik vind de diensten zo mooi. Dus niets veranderen 
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Inspirerende sprekers, de 11 uur dienst meer een dienst zoals bij bijvoorbeeld Mozaïek de insteek is 
(ik bedoel geen kopie, maar een andere insteek). Meer interactieve diensten zou ook mooi zijn (kan 
ook in coronatijd). 

Meer creativiteit met filmpjes of bv af en toe inbreng van een gemeentelid. 

Zangers en band niet in beeld enkel de tekst  

In het begin van de uitzendingen was de zang soms niet goed. Nu wordt hier meer aandacht aan 
besteed. 

Niets 

Nvt 

Korte diensten 

Niets 

Ik denk dat online diensten niet per se 1 op 1 kopieën moeten zijn van fysieke diensten. Online is het 
vaak lastiger om je aandacht erbij te houden (merk ik in elk geval), ik denk de online diensten korter / 
compacter zouden kunnen.  
Afwisseling in live uitvoeringen van liederen en draaien van fragmenten (van eerdere eigen diensten 
of van Sela, NL zingt, ...) vind ik positief, risico zou wel kunnen zijn dat het door al teveel afwisseling 
wat rommelig / onsamenhangend kan overkomen.  

Lastig, iets meer interactie met de kijker luisteraars  

10:00 heeft wel voorkeur.  
Zou mooi zijn als er interactie is. Mentimeter, vragen stellen? 

Een pakkende korte verkondiging,toegepast op deze tijd ,meer muziek  met professionele zangers,of 
kerkkoren zoals Nederland zingt 

Alle liederen live  

Dat de opbouw van dienst, gelijk is als de vespers.  

Liever opname van gemeentezang dan één zangeres. Vaker eigen predikant.  

Meer interactie zou wel heel fijn, al weet ik concreet niet zo snel hoe. 

Meer verrassing 

Meer regelmaat in gewone diensten 

 

61 jaar en ouder 

Meer een gewone traditionele dienst zonder extra dingen eromheen.  

In de preek wat meer praktische dingen bij betrekken  

Meer betrokkenheid met het dagelijkse leven in deze tijd  

wat meer aandacht voor de ouderen in onze kerk, vooral wat betreft de liederen 

Ik zou niet weten 

Dat in de dienst niet alleen de leefregel een vast onderdeel vormt, maar dat ook de 
geloofsbelijdenis een vaste plaats in de liturgie heeft.  
Dat er iets minder Opwekkingsliederen en liederen met eindeloze herhalingen worden  gezongen. 
We hebben een liedboek vol prachtige psalmen en gezangen die de moeite meer dan waard zijn. 

Dienst niet langer dan 1 uur. Geen of minder Engelse liederen. Dit is een dienst in Nederland. 
Geen à muzikale opwekkingsliederen met eindeloze refreinen. 
Het nadeel van 2 diensten is dat gemeenteleden elkaar niet meer of weinig ontmoeten en  
uiteindelijk zal leiden tot een tweedeling waarbij op den duur het kerkgebouw onvoldoende 
gevuld zal worden. Daarom, laten we naar 1 dienst gaan en wel om 10 uur 

In de preek wat meer praktische dingen bij betrekken  

Meer liederen uit ned zingt 

Minder opwekkingsliederen in de 9.00 uur dienst, bewaar die maar voor de 11.00 uur dienst. 

 voor mij gewoon zo doorgaan 

Niets. 

Niets 

Terug in de kerk 
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Kindermaten kan verdwijnen 

dat we weer in de kerk kunnen 

Kort en krachtig 

Meer diepgang in de prediking 

prima zo in deze omstandigheden 

Wel geregeld de wet en geloofsbelijdenis, dat hoort echt bij de liturgie. 

Niets 

Fijn als er meer liederen van bv. Nederland zingt (met koren) tijdens de dienst worden 
uitgezonden. Dit geeft meer de beleving van een normale kerkdienst weer. 

De muziek en zang.... Nu klinkt het ",iel".... 

Geen toevoegingen 

we kunnen bijna niets veranderen of verbeteren helaas. 

Ik vind het goed zo. Ik weet dat het niet anders kan. Ieder doet zijn  best. 

Ik zou het fijn vinden als er meer prekenseries werden gehouden. 
Kijk bijvoorbeeld eens naar Ada Bible Church (https://www.adabible.org/watch/) 
Dat voorbeeld geef ik, omdat ik er vaak ben geweest en inmiddels zijn er binnen de Bethelkerk een 
behoorlijk aantal mensen dat hier naar kijkt en er bijbelstudie mee doet. 
Dat is zo enorm leerzaam en daar heb ik behoefte aan. 

 doorgaan met 1 dienst om 10 uur en gebruik maken van goede zanggroep, anders gebruik maken 
van wat online beschikbaar is 

Ik zou het fijn vinden om eens een koor te laten zingen 

Bij online diensten  lijkt het mij mogelijk om een keuze programma aan te bieden. 
bv kinderen, jeugd, volwassen en dan bv rond een thema. Er kan bestaand materiaal gebruikt 
worden. Onze gemeente is de afzender.  

Niets 

Meer diepgang, cathechismus, enz. 

Rouleer wat vaker met predikanten. Dat maakt weer nieuwsgierig en afwisseling. Online dienst 
wordt regelmatig als saai ervaren en daardoor snel afgeleid  

Misschien een online meeting met de wijk,  

Muziek/liederen: gebruik hetgeen beschikbaar is bv uit"Nederland zingt". Alleen in 
ontmoetingsdiensten met combo/zang. Besteding van de collectegelden: houd het dicht(er) bij in 
je "eigen Jeruzalem" (dan bv Mexico): er zijn zoveel goede projecten in eigen land waar relatief 
ook hoge nood is!!  

Het gaat goed zo. 

Voor kinderen vind ik dit gemiste kans,met zoveel talenten in de kerk,dat voor hun niks 
georganiseerd wordt,met eigen mensen 

Dat is lastig denk ik, nu de kerk ook verbouwd word is er niet veel keus. 

Weinig , de diensten zijn vanaf de verbouwing wel van minder kwaliteit wat betreft muziek ,zang 
e.d geworden. Maar dat zal komen door alle beperkingen . 

Anders is voor ons niet het juiste woord, voor ons was de dienst van 9.00 uur een hele fijne 
ervaring om ons geloof te beleven maar ook de dienst van 11.00 uur hebben we met mooie en 
bemoedigende momenten mogen beleven. 

Bij het zingen missen wij wel de stem van de mannen.  

weet niet 

Is goed  

Het is goed zo. 

Wij zouden niet goed weten hoe het anders moet. 

Diensten niet te lang daar concentratie anders verslapt. 

Gebruikelijke twee (uitzend)diensten per zondag hervatten. 
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Vooralsnog niets. 

In de 9 uur dienst  geen combo, maar het orgel. 
Voorkeur voor psalmen en het liedboek, minder opwekking 

Meer bijbels verantwoorde inhoud in 1 dienst, zodat de bethelkerk weer een eigen identiteit kan 
krijgen 

2 diensten per zondag 

dat als er liederen in een andere taal worden gezongen dan graag een Nederlanse vertaling er bij 
want er zijn natuurlijk veel ouderen die geen talen kennen! 

Meerdere personen die zingen.  

Ik heb geen specifieke dingen die ik anders zou willen 

Niets 

Zou niet weten wat er anders kan. 

Ds Buijs preekt bijna niet. Hij is de grote afwezige.  
M.a.w. Preken van Ds Buijs of een andere predikant. 

Niets, wat ons betreft goed zoals het gaat.  
Wellicht kan en mag er iets meer aandacht aan het geluid worden geschonken. En dan niet tijdens 
het spreken, maar vooral bij de zangsessies. Naar ons idee komen de zangers wat slecht 'uit de 
verf'.  
Dat kan natuurlijk ook aan onze oortjes liggen.... :) 

De laatste keren is de muziek uit vroegere diensten ingezet. Dat vind ik jammer. 

Zie boven  

De zang kan ook worden gepresenteerd aan de hand van opnamen van onze Bethelkerk. Hiervan is 
een ruime hoeveelheid beschikbaar, b.v. de CD van de opgnomen zangkwartiertjes. 

Dat de dienst rond een uur duurt 

Voor de dienst wat plaatjes van de verbouwing / voortgang.  

de invulling en de muziek spreken mij niet aan 

meer toegespitst op digitale mogelijkheden  

Verkondiging is niet zo boeiend en dat heb ik bij Ds. Hoogendam wel. Ligt aan mij hoor! 

X 

Niets 

korter, meer liederen via youtube 

Geen opmerkingen  

door de omstandigheden kan het niet  maar de gewone diensten zo het altijd is geweest 

Ik ben  tevreden  zo als de diensten  nu zijn 

Meer enthousiasme, vurigheid 

ik vind het goede diensten 

1)meer stilte gebedsmomenten tijdens de dienst om pers. naar God uit te spreken wat tijdens 
preek toe op geroepen wordt. 
2) MEER OVER TEKSTITEMS in lijn O.testt.- N T benoemen die minder bekend zijn!! 
3)oproep vaker vergeving vr.aan medemens/ voordat je dit aan God doet. 

Diensten waarbij je iets leert en wordt geïnspireerd 

Ik zou graag wat meer diepgang in de preek wille horen . 

Psalmliederen  zingen we minder dan de andere liederen. Dat vind ik wel jammer.  

Geen mening 

Een goede verdeling tussen Psalmen en Opwekking 

Een goede verdeling tussen Psalmen, Gezangen en Opwekking! 

korter 

Eigenlijk niets, al vind ik het wel fijn dat het vanaf Pinksteren weer uit de kerkzaal komt. 
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Bij ons is het besef gegroeid dat we luisteren naar een kerkdienst, terwijl we televisie kijken. We 
gebruiken, net als de oude kerkradio voor zieken, alleen de luisterfunctie, niet de 
beeldmogelijkheden. Een spreker van twintig minuten is niets voor tv, interactie is nodig. We 
maken nu nog te weinig gebruik van de mogelijkheden van dat medium. De dienst moet liturgisch 
een eenheid zijn (dat is nu niet altijd het geval, vaak omdat er nog andere zaken tussen moeten) 
en tegelijk een tv programma van een uur. De collecte bijvoorbeeld krijgt bij ons soms dezelfde 
functie als een reclameblok. Vijf minuten kijken naar niets? Dan ga je iets anders doen. 

Eén dienst om 10 u vinden wij prettig, wat ons betreft moet dit zo blijven 

Korter en liederen van bijv internet ipv zangeres  

Dat er een duidelijke lijn zit in wat er in de preek verteld wordt. 
Een soort rode draad tussen de verschillende preken. 
Een thema, of een onderwerp wat aansluit bij een duidelijk leerplan. 
 
Ik merk om me heen, dat relevante vragen voor jeugd niet aan de orde komen. Luister bv ook naar 
een podcast Eerst dit #10 met Thijs van der Linden ( https://castbox.fm/vb/361640312 ). 
Hij geeft aan dat hij in zijn jeugd op zoek gaat naar God, vragen heeft. Maar daar wordt nooit 
serieus op in gegaan. Daar blijft hij mee zitten en wordt zoeker buiten de Kerk. 
Er is behoefte van zowel jongeren als ouderen om duidelijkheid te krijgen over: 
- wie is God? 
- wie is God voor mij? 
- er zijn zoveel mooie beloften in de bijbel, bv Zoekt en gij zult vinden ...., 
  maar ik zoek al zolang. Wat doe ik verkeerd? Waarom vind ik God niet... 
- waarom betekenen al die mooie beloften zoveel voor anderen, maar niet voor mij? 
-- hoe kan/moet ik omgaan met onzekerheid. Ik bid maar krijg geen antwoord? 
-- waarom geeft God geen antwoord op mijn gebeden in mijn ziekte? 
-- hoort God mij wel? 

Zet meer je eigen mensen in vooral ook voor kinderen waarom kan het wel met kidsprays  en niet 
bij iedere dienst,waar heb je anders kinder werkers voor. 

Weer gemeenteleden ontmoeten  

Weer terug naar het oude, maar zolang dit niet kan is dit goed.  

De diensten op zich zijn goed! De zangkunsten wisselt nog wel eens      , maar we mogen dankbaar 
zijn met zoveel muzikanten! 

Een beetje te veel muziek,  

Dat is moeilijk de gemeente is zo groot .Bl 

Dat is moeilijk te zeggen,er zijn ook fijne diensten voor ons en misschien ligt het ook wel aan het 
ouder worden en mogen de diensten wat rust uitstralen 

Een beetje te veel muziek,  

Zo als het nu gaat  vindt ik het heel goed.  

Meer aansluiting zoeken bij de mogelijkheden van een uitzending op een scherm 

Een beetje te veel muziek,  

De eerste dienst om 9.00 uur zeker in de zomermaanden 

Meer diversiteit in de muziek 

Ophouden met invoegen van fragmenten uit 'Nederland zingt'. Dit valt zo vreselijk uit de toon dat 
er van de eenheid van een liturgie weinig overblijft. 
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Bijlage 3: Antwoorden op de vraag: Wil(t) u/jij nog iets kwijt?’ 
 

0 – 20 jaar 

Alsjeblieft lager zingen.  
 

21 – 40 jaar 

Bedankt dat er toch iets is in deze tijd.  

We missen allemaal het naar de kerk gaan, het samen zingen en elkaar ontmoeten! 
Fijn dat er ook elke dienst aandacht is voor de kinderen. Onze kinderen kijken mee en vinden dat erg 
fijn. 
Ook geweldig dat we via de Scipio app toch de Bijbelverhalen aan de kinderen voor kunnen lezen en 
de filmpjes kunnen kijken. 

Wel super goed dat jullie iedere week weer een online dienst in elkaar zetten.  

ga zo door! top 

Kinderdienst aantrekkelijker maken zoals mozaïek 0318 de kinderen betrekt. 

Het zou leuk zijn om tijdens de dienst even stil te staan bij de verbouwing van de kerk. Vertel en/of 
laat zien waar we staan en wat er nog gedaan moet worden. We betalen deze extra kosten voor de 
kerk, maar worden niet echt meegenomen in het ‘proces’. 

Dank aan iedereen die moeite doet de online kerkdienst en mogelijk te maken  

Ik zou graag beter op de hoogte gehouden willen worden als het gaat om de begroting van de 
verbouwing! Na mijn inziens hadden hier een aantal problemen voorkomen kunnen worden  

Ik maak me echt zorgen over de jeugd, ik hoor van veel ouders dat ze zich zorgen maken of ze hun 
kinderen nog mee krijgen. Daarnaast denk ik dat we echt sneller moeten gaan nadenken wie wij als 
Bethelkerk nu precies zijn en wat Corona ons leert. Want zo snel mogelijk terug naar hoe het was, 
dat is wat mij betreft niet de goede weg.  

Hopelijk kunnen we weer snel bij elkaar zijn. Toch mooi om zo met elkaar verbonden te zijn.  

Meer aandacht/tijd voor de kinderen is gewenst; ze raken de binding met de gemeente kwijt. 

Ik wil graag iets kwijt over de boodschap van de diensten. 
Ik ben jong en gezond en sta met mijn gezin middenin het leven. Voor mij zou het helpend zijn om 
praktische handvatten te krijgen om mijn geloof handen en voeten te geven in ons dagelijks leven. 
Naar mijn idee werd er de laatste tijd veel gepreekt voor depressieve, verdrietige, zieke, werkloze 
mensen of vluchtelingen etc. Troostend. Heel belangrijk! Maar er is denk ik een hele grote groep 
gezonde, energieke mensen die graag vrolijk en gezond "gevoed" worden. Moedig me aan! 
 
Ik heb álle begrip voor de sprekers en weet ook echt dat jullie geleid worden in het woord. Maar nu 
ik de keuze heb om af te stemmen op andere diensten doe ik dat vaker (meestal Doorbrekers), 
omdat ik me daar meer gevoed door voel omdat het passender is bij mijn leven. 
Het gevolg daarvan is dan natuurlijk dat ik de diensten van de Bethel niet meer zie, en dus ook alle 
mooie momenten en preken die me aan zouden kunnen spreken mis... dat besef ik me ook! Ik heb 
geleerd om niet te klagen over de preken, en dat is nog steeds een goed uitgangspunt. Maar corona 
heeft geleid tot de mogelijkheid om verder te kijken dan ik altijd gewend ben geweest, en dat heeft 
voor mij tot deze inzichten geleid. 
 
Wat betreft de kinderdienst, ik was leidster en daar ben ik mee gestopt. Ik vond het echt te lang om 
kinderen bezig te houden in de kubus. Het had ook weinig toegevoegde waarde, voor mijn gevoel. 

Ik kijk bijna geen online dienst, omdat ik het fysieke contact mis. Omdat mijn hele week zich nu al 
online afspeelt, dan geen behoefte aan nog meer online diensten. Toch weet ik dat het werk dat 
jullie doen belangrijk is voor veel gemeenteleden. Ik hoop op de versoepelingen en weer fysiek 
samenkomen. 
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- kinderdienst en/of kinderclubs (buiten) weer opstarten 

Kijken wordt beperkt door de aanwezigheid van onze kinderen 

nee 

nvt 

zorg ervoor dat de dienst niet te lang is, streven naar een uur is qua concentratie nog haalbaar.   

Ik waardeer al het werk dat wordt gedaan in de kerk in in de diensten. Ik kijk er naar uit om weer 
fysiek in de kerk te komen. Maar nu kijk ik mijn diensten bij een andere gemeente. 

Dank voor alle inzet van iedereen! Jullie moeten je regelmatig aanpassen en dat vraagt wel om 
flexibiliteit.  

Ik hoop dat we gauw weer zelf naar de kerk kunnen en mogen gaan. 

Maak gebruik van dat wat er al is (kortom beter goed gejat, dan slecht bedacht) én maak optimaal 
gebruik van de noodzaak dat bezoekers digitaal zijn (omdenken) 

- Alle waardering voor de inzet van zovelen om de uitzendingen elke keer mogelijk te maken. 

Wij vinden het ossm best lastig om onze kinderen aan het werk te zetten met de verhalen/werkjes 
van de Boomhut. Vooral voor kinderen van bovenbouw wordt dit als saai ervaren, en bij de jongsten 
moet je er weer bij blijven. Thuis ben je ook lang niet altijd voorzien van de evt. nodige materialen 
etc. We zijn benieuwd of meer ouders dit zo ervaren en of er misschien binnen jeugdwerk gekeken 
kan worden hoe de kinderen betrokken te houden nu de kindernevendiensten ook niet gehouden 
kunnen worden.  

Doordat we jonge kinderen hebben is het vaak lastig om ook hen erbij te betrekken of juist zelf onze 
aandacht erbij te houden. Daarom kijken we meestal naar de dienst van mozaïek kids, dat is echt 
een succes! Ik denk niet dat onze kerk moet proberen om dit te evenaren, maar juist zien als een 
mooi aanbod. Zodra het weer kan en mag zullen we natuurlijk weer “gewoon” bij de Bethelkerk 

aanwezig zijn.      

Ik kijk ernaar uit dat er weer 2 verschillende diensten komen. 9 uursdienst voor de mensen die graag 
wat meer steeds hetzelfde willen en meer orgel, 11 uurs dienst waarin er ruimte is voor muzikale 
invulling door een band vanuit onze eigen gemeente en meer afwisseling in liturgie/sprekers 

Ik kijk uit naar de tijd dat we als gemeente weer in de kerk samen kunnen komen!  
Ik mis de kerk. En het gemeenteleven. Tegelijk merk ik dat wat er nu op het scherm gebeurd niet te 
verbinden is met het leven in een jong gezin.  
We werken thuis voor de kinderen met Bible Basics en dat is mooi, maar wel een beetje ‘alleen’. Ik 
mis als volwassene toerusting voor mezelf.  

 

41 – 60 jaar 

Het koffiedrinken op zaterdag en de kerkzaal bewonderen is een goed initiatief.  
Het valt mij op dat de laatste tijd de leden van het combo niet vaak meer spelen. Is daar een reden 
voor? 

Kwaliteit van de zangers is enorm verbeterd hier mag ook van genoten worden en geeft ook weer 
motivatie om te kijken.  

Van mij mag het weer één dienst zijn om tien of elf uur. En graag meer variatie in het beeld, ook 
bijvoorbeeld overzicht van de hele  kerk. En aandachtspuntje voor de predikant: zodra er weer 30 of 
meer mensen in de kerk mogen: kijk ze aan! En kijk af en toe in de camera, maar niet de hele tijd. En 
misschien wat vaker iemand anders gebed of schriftlezing laten doen, of gemeenteleden iets laten 
delen over wat ze persoonlijk meemaken. Kortom, meer afwisseling. Het is thuis echt lastig om de 
aandacht erbij te houden. 
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Bijbelbasic is voor onze kinderen niks. Onze Job 6jr luistert schatkistverhalen tijdens de dienst.  
Verder zie ik graag een goede mix van psalmen gezangen opwekking en ook samenspel van band 
met orgel. We hebben daar niet voor niks veel geld aan gespendeerd.  
Momenteel wordt er regelmatig een bandopname/Nederland zingt opname gebruikt in de diensten. 
Dat vind ik echt de sfeer van de dienst negatief veranderen. Ik snap ook niet waarom de muzikanten 
die er zijn niet gewoon alle liederen live kunnen verzorgen.  

In de vorige beantwoord met aanvulling: als je 1 lied live zingt kan je net zo goed alles live zingen. 
Als je bang bent voor besmetting,  die zijn er met 1 lied zingen ook. De kerken mogen versoepelen.  
Dit zou je iig los kunnen laten. Ik weet dat de ruimte kleiner is en dat er daarom minder mogelijk is 
tot na de verbouwing,  maar liederen via internet laten zien terwijl er muzikanten aanwezig zijn is 
echt onzin. 

Wordt deze enquête ook op papier uitgedeeld aan mensen die geen scipio en geen mail hebben en 
dus ook niet zien dat je dit in kan vullen? Je kan t wel op papier aanvragen maar dan moet iedereen 
dat wel lezen.... En ik vind dat het beroepingswerk weer opgepakt zou moeten gaan worden omdat 
we niet teveel op Leo aan moeten laten komen. En bedankt voor jullie flexibiliteit in deze lastige tijd! 

Ja, ik wil al degenen die betrokken zijn bij de diensten heel erg bedanken, want het is een hoop werk 
en zonder publiek valt het niet mee, lijkt me. In het bijzonder de voorgangers, die met een bijna lege 
ruimte voor zich hun preek moeten houden, En de zangeressen en muzikanten die zo goed te horen 
zijn dat ieder nootje goed moet klinken... 
Ik hoor nog al eens commentaar van gemeenteleden over de diensten en ik denk dat mensen te 
weinig beseffen dat ze moeten kijken naar de zegeningen van de online mogelijkheden ipv een 
professionele tv kwaliteit te verwachten. 

Ik vind het fijn om mensen om mij heen te zien en met elkaar te zingen. Ik kan niet geboeid raken 
door elke week dezelfde predikant. De beleving is voor mij compleet weg. Ik vind het fijn om vroeg 
de dienst te kijken. Om 10 uur is er te veel afleiding van andere huisgenoten. 

Heel fijn dat er weer avondmaal wordt gevierd. Dat miste ik echt!  

Dankbaar void deze gemeente 

De muziek, de kwaliteit van geluid en beeld is prima. 

Ik vind het onvoorstelbaar dat er door de verbouwing twee diensten in één zijn samengevoegd, en 
daarmee muziek van eerdere diensten en andere kanalen wordt gecombineerd. Daarbij lijkt er 
nauwelijks moeite te zijn genomen om de ruimte aantrekkelijk te maken, terwijl ik weet dat de 
mensen van de techniek juist zo enorm veel tijd investeren in hun taak. Kortom: het komt op mij 
over dat de verbouwing voorrang krijgt op de kerkdienst, juist in een tijd waar alle energie in het 
samenbrengen van mensen (op afstand) centraal zou moeten staan. Ik maak me zorgen over de 
manier waarop hier keuzes in genomen zijn. @ vraag 7: Waarom is er pas 20 mei een bijeenkomst 
om hier over te praten? Dat is vanaf nu nog bijna 2 maanden. 

Goed dat er een enquête wordt gedaan, bedankt alvast voor tijd en moeite 

Ik wil positief eindigen: ik vind dat er over het algemeen hard gewerkt is door heel veel verschillende 
mensen om er wat van te maken. Laten we bidden dat de Heilige Geest daar doorheen blijft werken 
om de gemeente bij elkaar te houden. 

Vergeet de online diensten nu even en ga aan de slag op andere gebieden. We doen al genoeg 
online...... Zorg voor beweging, contact en aandacht. Al een jaar lang is er geen beweging vanuit 
moderamen en kerkenraad dien kant op,.  Onbegrijpelijk en onverantwoordelijk.  
 
Ik vul dit ook in voor onze 3 tieners die totaal afhaken met dit gezwabber 

Ik ben gewoon blij dat ik via de laptop de kerkdienst kan bijwonen en petje af voor alle inzet hier 
voor. 

super mooi dat er zoveel inzet getoond wordt om deze online diensten vorm te blijven geven ! 

Alleen maar complimenten  
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Nee 

Nee 

Ik weet uit ervaring hoe hard er iedere zondag door diverse mensen gewerkt wordt om deze 
diensten mogelijk te maken. Grenzenloze inzet van technici, (hulp)kosters, predikanten, enz. Hulde 
voor al deze mensen. Het zou goed zijn dat de gemeente beseft wat deze mensen allemaal doen.  

het is heel fijn dat er mensen zijn die dit allemaal regelen en organiseren. 

Dankbaar deel van de Bethelkerk uit te mogen maken! 

Nee 

1 dienst om 10 uur is prima zeker in de zomer periode  

1 dienst om 10 uur is prima zeker in de zomer periode  

Nee 

Bedankt voor de wekelijkse inzet voor de online diensten, waarderen we heel erg! 

Fijn dat we op deze manier toch diensten mee kunnen maken en betrokken blijven bij de gemeente. 
Tijdstip 10.00 uur vind ik erg prettig. 

Ik geniet van live muzikanten  

Wij kijken met onze kinderen vooral naar de Beam dienst. Zodra het weer kan, komen we weer 
gewoon naar de kerk. 

Ik vind dat iedereen zijn best doet om er wat van te maken. Je mist toch het samenzijn. 

nee 

Nee. 

Ga zo door! Complimenten voor allen die hun bijdrage leveren aan de online diensten. 

We missen de gemeenschap, het samen zijn en samen beleven. initiatieven zoals het koffiedrinken 
op zaterdag en het Bethelweekend juichen wij dan ook toe.  
Maar we merken ook dat  we de geestelijke voeding elders zoeken. Zelf vinden we dit een 
schokkende ervaring, maar het is eenmaal zo. 

Heel fijn dat er weer avondmaal wordt gevierd. Dat miste ik echt!  

nee 

Ik mis de aansluiting voor de jongeren 12-20 jarige bij deze diensten 

Respect voor het hele team dat dit voor elkaar krijgt! 

Dankbaar dat deze mogelijkheden er zijn, net als Stilok en in het eerste half jaar diensten op 
(regionale) tv & EO 

Complimenten voor iedereen, die het elke zondag weer mogelijk maken, dat er een online dienst is 
te zien.  

Dank voor alle inzet voor het verzorgen van de diensten 

Erg blij dat de diensten op deze manier doorgang kunnen vinden! De kinderen missen de Kubus wel 
erg! 

Sterkte want het is niet eenvoudig 

Een soort vesperdienst om 17u zou ook fijn zijn, met name voor de ouderen. Die geven dat aan als ik 
hen bezoek. Voor mijzelf niet nodig. Ik kijk toch ook nog diensten van andere kerken.  

De informatie over het leesrooster in de 40-dagentijd  hoorde ik erg laat. Ik had mij toen zelf al 
opgegeven voor een voorbereiding op Pasen  waarbij ik dagelijks een mail krijg, met veel info , en de 
mogelijkheid van gesproken overdenkingen en zoommeetingen in het hele land.  

nee 

Mijn opmerkingen spelen al van voor coronatijd, maar gelden nu ook. We zijn een mooie gemeente, 
maar voor een deel nogal lauw. Terwijl we zulk belangrijk en gaaf nieuws hebben voor de wereld 
buiten de kerk! En dat is ook onze opdracht. Maar dan moeten we zelf ook opgebouwd willen 
worden en actief worden en blijven met de gaven die God ieder van ons gegeven heeft! Meer de 
Heilige Geest laten spreken ipv protocollen en tradities te volgen. 



39 
 

Ik realiseer me dat het erg moeilijk is om er iets van te maken.  

Ik heb het gevoel dat we een beetje stil staan als gemeente. Ik vind het wel fijn dat de 40 dgn 
podcast wordt doorgestuurd. 
Het is ook veel de verbouwing en de onlinediensten.  

Complimenten voor iedereen die zorgt voor de uitzendingen  

Nvt 

Nee 

Nee. 

Het is een lastige tijd en je zit al zoveel voor een scherm werk mail tv etc. Het is wel fijn dan je op je 
eigen tijd kunt kijken  

Houd vol!! 

Ik vind het fijn dat er toch diensten uitgezonden worden door onze gemeente ook al vind ik het vaak 
niet boeiend  

Ik zou het veel beter vinden om een ochtenddienst en een middagdienst te hebben. Dan kan je daar 
accentverschillen tussen aanbrengen. 

Tijdsduur. 

Bepaal wat de identiteit is die de Bethelkerk wil uitstralen en pas dit toe in beide diensten. Één 
dienst is dan voldoende.  

Duidelijke verkondiging zonder fratsen. Ds. als voorganger, meer ruilingen. Kidspraise op zaterdag 
houden niet i.p.v. gewone dienst 

 

61 jaar en ouder 

Waarom word er alleen door vrouwen gezongen in de diensten? 

Veel wijsheid inzake de uitvoering van de 9- en 11-uursdiensten 

We willen ieder die zich inzet om deze diensten mogelijk te maken hartelijk danken! 

Zie punt 4 

Vindt het fijn dat het mogelijk is in deze tijd diensten te beluisteren/kijken 

Nee 

Gods zegen wens ik u toe 

Nee 

Nee 

Meer diepgang in de prediking kort en krachtig. Wordt dan ook beter onthouden en zet je meer aan 
om actiever te zijn.  

Let ook hoe diensten bij kinderen beleefd worden. 

na vaccinaties waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk weer in de oude vorm. 

Ik snap niet zo goed waarom er nu maar 1 dienst is terwijl de dienst toch vanuit een ander lokaal 
geleid wordt. Ik mis door alle toestanden echt de sociale kant van het kerk zijn. Laten we hopen dat 
het deze zomer weer "normaal" word. Hartelijke groet en sterkte met alles!! 

Ik kijk altijd de diensten via Youtube op de TV. Maar het lukt niet om "Bethel Kerk Veenendaal live" 
te kijken op de tijd die aangegeven staat op Youtube. Dus meestal kijk ik dan de dienst van de vorige 
week. Dat lukt altijd wel. 

We hebben respect voor ieder die al een jaar lang bezig is met de live stream diensten . In welke 
gemeente dan ook. Dank daar voor. 

n.v.t. 

Ik heb respect en bewondering voor de manier waarop jullie de diensten uitvoeren. 
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Wellicht kan de dienstdoende cameraman er op letten, dat er geen storende dingen in beeld staan, 
die er vwb de dienst er niet toe doen. Bijvoorbeeld kronkelende kabels in beeld, die anders 
neergelegd kunnen worden. Een stoel die nodeloos in beeld staat met daarover een uitgehangen jas 
van bijvoorbeeld een bandlid. Een vergeten boek bij de kruk van het orgel. Een leegstaande 
lessenaar of statief, dat tijdens de dienst niet gebruikt wordt. Een paar jaar terug heb ik met Jan van 
de Bovekamp een seminar gevolgd dat gehouden werd in een kerk in Zwolle. Daar werd ons door 
een professionele cameraman voorgehouden, wat wel en wat niet in beeld moet staan. Er moeten 
zo min mogelijk storende en afleidende elementen in beeld staan.  

Wij hebben een erg gediversifieerde kerk. 
Daarmee bedoel ik dat er veel mensen zijn die bijv. een kidspraise prachtig vinden, terwijl anderen 
daar niks mee hebben. 
Die willen misschien wel meer bijbelstudie (zoals ik), maar daar hebben die eersten weer niks mee. 
Moet dan die kidspraise maar weg, omdat ik het niks vind? 
Of andersom, moeten we dan maar geen bijbelstudie doen, omdat anderen dat misschien niet leuk 
vinden? 
 
Verder zou ik aanbevelen om meer verschillende voorgangers te laten optreden. 
 
Een andere kwestie, die hier wellicht niet op zijn plaats is, gaat over de vele vacatures die er zijn. 
Zouden we daar niet de conclusie uit moeten trekken dat we misschien zouden moeten stoppen 
met die activiteiten? 
Er heeft vandaag de dag niemand meer de behoefte om ouderling of diaken te worden; misschien 
wordt het dan tijd om te stoppen met pastoraal bezoek. 
Past het instituut 'ouderling' nog wel bij deze tijd? 
In de zorg proberen we 'overbodige zorg' terug te dringen; misschien moeten we dat in de kerk ook 
doen. 

Ik zou het fijn vinden om eens zoals ds  van Langeveld  heeft gedaan verschillende  preken over 
David.Dan leer je ook echt wie David is. 

Per periode een gebedspuntenlijst lijkt me bindend werken. 

Ik kerk meestal bij Pniël, maar ook Eemdijk of Ichthus Nunspeet. Altijd twee diensten. 

Laten we hopen dat we snel weer mogen samenkomen. Gods zegen voor jullie in al het werk voor 
iedereen die een rol heeft in en rondom de dienst  

chatfunctie: VERstorend.Fijn dat online diensten ook op een ander tijdstip kunnen worden 
"bijgewoond". Ik kijk ook naar een andere dienst op dat tijdstip. 

Ik vind het geweldig hoe in deze rare tijd de kerk van zich laat horen , ik verlang er ook erg naar om 
weer samen te komen . 

Belichting zangers kan beter 

Ik kijk ook wel eens naar de kerken waar mijn kinderen normaal gaan,  die beginnen wat later maar 
ik kijk eerst altijd naar onze dienst. 
Bovendien vraag ik mij af, of er niet  naar een 2e predikant erbij word gekeken, of is dat niet meer 
nodig? 

Wij waarderen de inzet van iedereen die mee werkt aan de diensten. 

Dat de huidige diensten goed overkomen en we geloven dat daar Gods Zegen in mee gaat.wanneer 
er weer 2 diensten worden belegd hebben we de 9.00 uur dienst welke wordt opgenomen  mede 
ivm de muziek anders ervaren dan de livestream dienst ( minder ) mogelijk dat die dienst ook 
livestream kan. 

Het is bijzonder dat er wekelijks zoveel werk wordt verricht, zodat wij elke zondag Gods woord 
mogen horen. Hoewel op afstand, maar toch in verbondenheid met elkaar. Dank voor dit alles! 

geldt eigenlijk voor alle diensten: namen van medewerkers vermelden,  

Neen 

We kijken uit naar de dag dat we allemaal weer naar de kerk mogen gaan! 
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Maar,wij hopen en dat delen we met heel veel mensen ,dat we weer op de normale manier naar de 
kerk kunnen!En een compliment voor alle mensen ,die hun best doen om alles goed te laten 
verlopen! 

nee 

Ja, ik denk dat we het op veel terreinen het laatste jaar hebben laten liggen; mis een geestelijk elan 
en leiderschap vanuit Moderamen/ Kerkenraad. 

Zal blij zijn dat we weer naar de kerk kunnen 
Graag het beroepingswerk weer oppakken.  
In een bloeiende, levende, enthousiaste gemeente  zullen vacatures eerder  ingevuld zijn?? 

De populaire drum- en guitaarmuziek kan bewaard blijven voor enkele bijzondere diensten. De 
gemeentezang heeft dit niet nodig. Verder veroorzaakt de scheiding van twee diensten met 
verschillend karakter veel schade met betrekking tot de eenheid en identiteit van de kerk. De 
kerkenraad zou hierin een duidelijker positie moeten innemen. 

Ik kan nog niet overzien of ik 20 mei erbij ben, maar heb ja ingevuld 

ja zeker, als we voor 1 dienst op een morgen gaan (om 10.00 uur) kunnen we bij de invulling 
daarvan rekening houden met ouderen en jongeren 

Liederen uit laten voeren door Nederland Zingt enzo is geen verrijking. Je ziet en hoort iets wat wij 
nooit hebben gehad en ook nooit zullen krijgen.   

Veel waardering voor de inzet van de betreffende medewerkers voor de technische uitvoering. 

Nee 

Heel goed initiatief dat er nu zaterdag koffie gedronken wordt en je zo weer wat gemeenteleden 
kunt ontmoeten, want dat wordt ontzettend gemist. 

Een voltallige kerkenraad goed op de hoogte met Schrift en Belijdenis die leiding kan geven aan 
onze grote gemeente.  
Weer 2 diensten op Zondag. 
Niet alleen kidpraise dus een kinderdienst waar de hele gemeente naar kan luisteren wat dus niet 
gebeurt. 

Blij dat dit allemaal mogelijk is en we op deze manier de diensten kunnen volgen. 

Op dit moment niet 

Bij ons komen de 9.00 uur diensten te veel overeen met de 11.00 uur diensten. Oorspronkelijk 
waren de twee diensten exact hetzelfde, maar we begrijpen heel goed dat het  vooral voor de 
jongere gemeenteleden meer gevoel is voor de huidige liturgie bij de 11.00 uur diensten. 

Hou vol. 

De dienst wordt uitgevoerd met een liturgie alsof ik in de kerk zit, maar ik zit niet in de kerk maar 
thuis op de bank. Dat vraagt naar mijn idee om een andere manier van presenteren. 

Ik kerk momenteel online bij de Sionskerk . We volgen wel het veertig dagen project. 

X 

Nee 

weinig inventief/creatief 

hou het christelijk gereformeerd  

Ga zo door, tot we weer naar de kerk  mogen.  

Steeds misschien enkele gemeenteleden kort aan het woord. 

Wkl.in zo.dienst om pers. je dag door te nemen met God/ GeestKracht is er          
Wil iedereeen die actief is in de Bethel bedanken veel zegen en bescherming toebidden! 

Heb, zij het met enige schroom,  geprobeerd eerlijk te zijn en heb daarbij het gevoel dat het breder 
leeft, vandaar misschien deze enquete 

Ik hoop dat ik dan weer met vreugde naar de kerk ga! 

De 10 uur  dienst is nu vind ik fijn als tijd zolang  de diensten via internet uitgezonden worden.  Heel 
Veel Dank voor al het extra werk wat u allen dit afgelopen jaar en wat nog komt. 

Nee  

Dank voor de inzet van vele vrijwilligers om de diensten mogelijk te maken! 
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zie vorige mail 

Complimenten voor hoe alles geregeld is, zowel voor diegenen die we te zien krijgen, als alle 
anderen die achter de schermen druk bezig zijn!!! 

Nogmaals, waardering voor de inzet van zovelen. We wisten niet dat er zoveel creatieve mensen in 
de gemeente zijn. Misschien is het te overwegen als gemeente te onderzoeken wat andere kerken 
doen, c.q. hen advies te vragen. Schakel mediaspecialisten in (misschien bij de CHE), laat creatieve 
kleine groepjes diensten voorbereiden. Misschien kan dit een onderdeel zijn van het studieverlof 
van Ronald Bouw in april. Terwijl het geweldig is dat zovelen de handen uit de mouwen steken om 
de kerk te bouwen, is het evenzeer nodig dat er nagedacht wordt over de inhoud en vormgeving van 
ons diensten in de komende tijd. Want het wordt nooit meer zoals het was. De huidige situatie heeft 
ook ons allen veranderd. 
Als we 20 mei verder spreken hierover hoop ik dat het over meer gaat dan de diensten. Het hele 
gemeente-zijn voor ons en onze (klein)kinderen staat op de helling. 

Wij kunnen de diensten via streaming ontvangen. Lang niet iedereen kan dat, hetzij door een 
oudere tv, hetzij door onkunde. Eindelijk kwamen er naast de 11 u diensten de 9 u diensten maar 
die waren vaak niet te vinden. We hebben vaak elders geshopt. We weten uit onze bekenden kring 
dat meerdere leden zijn afgehaakt en of elders kijken. Onderschat dit niet. 

Wat inspirerender preken in deze tijd van corons 

Als kerkraad wens ik jullie veel sterkte en Gods zegen toe bij jullie werk in Zijn kerk! 
We kunnen alleen vieren als we ook weten wat/waarom we vieren. Vieren staat dus zeker niet los 
van onderwijs. Sterker nog als er goed onderwijs, een leerplan is, is ook duidelijk wat en waarom we 
vieren. Vandaar mijn opmerkingen bij 4) 
 
Een enquête geeft aan dat jullie graag meer kennis wil hebben. 
Maar geeft het ook niet aan dat je over dit onderwerp die kennis juist nog niet voldoende hebt. 
- Hoe kan dat nu? 
- We zijn als gemeente - kerkraad toch in gesprek met elkaar? 
 
Mijn reactie is misschien niet waar jullie naar op zoek zijn. En past waarschijnlijk ook niet voor de 
meeting op 20 mei. Ik wil hierover wel in gesprek, maar niet op 20 mei. 
Bart van Pelt. 

We zijn gezegend met grote gemeente en veel talenten.gebruik ze dan ook. 
We doen ons best,weet ik ook.er is veel gebed nodig voor iedereen 

Nee 

Geweldig zoals jullie dit toch zo realiseren. Als het weer enigszins kan en mag zou ik graag weer een 
dienst bijwonen.  

Ga vooral zo door zolang het nog nodig is. We hopen en bidden op betere tijden dat we weer 
"gewoon" samen in de kerk kunnen zitten! 

Nee hoor. 

Het Woord is belangrijk. 

Nee 

Nee hoor. 

Ik bedien regelmatig de kerk tv en ik mag dat heel graag doen om ook zo dienstbaar in Zijn 
koninkrijk.  

Nee hoor. 

Hartelijke dank voor al jullie inzet. Gods Zegen. 

Weer twee diensten uitzenden is prima, maar maak er dan een ochtend- en een middagdienst van! 
(of zijn we al aan het voorsorteren op de afschaffing van de middagdienst?) Gezien het al voor de 
coronatijd teruglopende kerkbezoek in de ochtend hebben we straks qua ruimte geen twee 
ochtenddiensten meer nodig. 

Heere, a.u.b. weer eigen kerkgang 

 


