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1a. Hoe kijken gewone mensen (gedoopt of niet, kerkgaand of niet) 

aan tegen de rooms-katholieke leer (gebaseerd op Bijbel en 

Vaticaanse documenten) over het gezin (huwelijk, 

(homo)seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, ongehuwd samenwonen, 

scheidingen, tweede huwelijk, enz.)?  

 

Aan de ene kant goed en degelijk, zaken als 'een huwelijk is voor altijd' zijn een ideaal voor 

velen. Maar aan de andere kant ouderwets: - samenwonen en homoseksuele relaties zijn 

door de staat erkende vormen van samenleven, - voorbehoedsmiddelen zijn nodig omdat 

velen nu eenmaal niet het ideale, monogame leven leiden, en bovendien om ongeremde 

groei van de wereldpopulatie tegen te gaan - waarom iemand straffen en geen tweede 

huwelijk toestaan als er in het eerste huwelijk zaken falikant mis waren (bijv. een niet-

monogame partner -- iets waar de Kerk tegen is -- mag geen reden tot een scheiding zijn? 

Of misbruik van een kind, of ....) 

Abnormaal, niet maar van deze tijd, fanatiek. 

achterhaald en geldverslindend 

Achterhaald, niet op de huidige tijd gericht, geen handvat biedend voor tegenwoordige 

vraagstukken. 

Achterhaald, vaak niet van deze tijd. Anticonceptie moet, anders gaat de wereld ten onder. 

Homo's zijn ook kinderen van God, zij horen er net zo goedbij als heteroseksuelen. Liefde 

blijft. 

achterhaalde en zelfs dwaze regels, m.n. rond geboortebeperking en condoomgebruik om 

hiv-besmetting te voorkomen. Abortus bij jonge meisjes, na verkrachting en als het leven van 

de moeder gevaar loopt moet toegestaan worden. 

Achterhaalde sprookjes 

afstandelijk, niet betrokken, door te weinig kennis van geschiedenis rare besluiten c.q. 

uitspraken van de kerk, onsamenhangend 
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Al deze dingen horen bij het gewone leven en horen geaccepteerd worden daar de kerk 

Allerminst ben ik gewoon, maar liefde is en blijft liefde. Twee mensen die elkaar een belofte 

maken, elkaar lief te hebben. Door goede en kwade dagen, hun liefde te durven tonen aan 

de wereld. Te vaak vergeten we dat liefde in al zijn aspecten (Cf: Tolstoy's 3 waarheden) de 

ware remedie is voor kwaad en onverschilligheid. 

Alles is toegestaan, mits het gebeurt uit echte liefde en respect voor elkaar. 

alles moet uit liefde zijn . liefde samen . God is de drijfkracht. en onze leider . 

als achterhaald. 

Als een gemeenschap die neen zegt en ja doet 

Als een voor hun leven irrelevant gegeven, een intern achterhoedegevecht. En als iets 

waarover binnen de rk-kerk een enorme discrepantie bestaat tussen leer en praktijk. 

Als gedoopte en kerkgaande, zie ik het gezin met moeder/vader als hoeksteen. Hoewel het 

huwelijk als onbreekbaar wordt gezien, hangt het van beide partners af. Steeds vaker gaat 

het hier mis. 

Als ideaalbeeld, doch bijna niet navolgbaar 

Als ideaalbeeld, maar wel erg zwart/wit en moeilijk haalbaar voor de meeste mensen. 

als niet meer van deze tijd 

Als 'niet meer van deze tijd' 

als niet relevant 

Als niet staande in deze wereld, niet meegegaan in wetenschappelijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Daarom interesseert velen de kerk niet meer. 

als niet terzake doende 

als onrijp en/of discriminerend 
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Als overblijfselen uit een vervlogen tijd. In ieder geval niet richting gevend voor het leven in 

deze tijd. 

als streng en uit de tijd en daardoor niet relevant voor het eigen (geloofs)leven 

als vergaande verplichtingen 

Als verouderd en niet meer aansluitend bij onze maatschappij. 

Als volkomen uit de tijd en achterhaald. 

Als zeer ouderwets en discriminerend. 

als zijnde "uit de tijd" en geen rekening houdende met de realiteit. 

Als zwaar achterhaald. Zij vinden het vreemd om geen seks voor het huwelijk te hebben en 

om geen voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Zij vinden het doorgaans ook heel erg vreemd 

om mensen te excommuniceren omdat ze voor de tweede keer trouwen. 

anders dan ik 

Bedreigend, discriminerend, uitsluitend, ouderwets, niet pastoraal, pijnlijk, veraf van de 

gewone mens, geen ruimte voor het geweten van de individuele gelovigen. 

Begrijpelijk waar het vandaan komt maar stelt veel mensen teleur en sluit mensen uit. 

Bekrompen, discriminerend 

benepen, overdreven, verantwoordelijkheid ligt bij de mens zelf 

conform, homzoijn bestaat niet, scheiden is kindermishandeling, de scheidende ouder is 

ongeschikt, vaderloze-ontvaderde (lesbische huishoudens zijn geen gezinnen, het normale 

gezin wordt gemold en dus vooral kinderen&vaders, kinderen&vaders, femini$$me-

homosexualiteit zijn ziek&gekmakende pseudologische LEUGENS. 

conservatief en te traditioneel 

Dat dat allemaal niet mag. 
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Dat de rooms-katholieke leer achter blijft lopen bij de wereld om ons heen 

Dat deze leer niet meer van deze tijd is. De Vaticaanse documenten hebben de inspirerende 

rol van de bijbel overwoekerd. 

Dat er nog vast gehouden wordt aan een leer die ver af staa van de huidige maatschappij. 

Bijv. Homoseksualiteit is in de maatschappij geaccepteerd en gelijke rechten van mannen en 

vrouwen en het gebruik van voorbehoedmiddelen ook. 

Dat interesseert me niet; zij zijn immers geen lid van de Heilige Katholieke Kerk. Belangrijker 

is hoe wij, gelovigen, hier tegen aan kijken! Op de voorbehoedsmiddelen na, ben ik het 

geheel met de Kerk eens! 

Dat kunt u lezen in onderzoeken als 'God in Nederland': enerzijds: minder mee bemoeien 

anderzijds: kerk gezien als hoeder van zin en waarheid. 

Dat moet allemaal kunnen tegenwoordig 

De algemene opinie is dat de leer van de kerk op genoemde onderwerpen niet aansluit bij 

de realiteit van alle dag. Of iemand deugt heeft niet te maken met zijn geloof, burgerlijke 

staat of seksuele geaardheid, maar wel met de wijze van omgang met de medemens. 

De Bijbel is de leidraad in mijn leven, de leer van de kerk sluit daar (meestal) op aan. Gezin en 

huwelijk staan hoog aangeschreven bij mij, maar ik hoor dan ook niet meer bij de jongeren. 

Samenwonen kan in deze tijd niet meer worden tegengehouden, alhoewel ik blij ben dat 

mijn kinderen vanuit huis zijn getrouwd. Scheidingen, ja, dat hoort bij deze tijd. Helaas is een 

van mijn kinderen ook kort geleden gescheiden. Tweede huwelijk, na scheiding is het niet 

mogelijk om in de kerk te trouwen, dat lijkt mij erg, maar heb er gelukkig persoonlijk niet 

mee te maken. Tweede huwelijk na overlijden van de huwelijkspartner is natuurlijk heel iets 

anders. 

De bijbel is voor mij een inspirerende bron, waaruit ik mijn eigen conclusies trek. Mijn 

geloofsonderwijs bestond vroeger uit verhalen uit de bijbel op de basisschool. Daarnaast uit 

de lezingen uit de kerkdienst en de daaropvolgende preek. Geloofsopvoeding thuis was 

vroeger bidden voor en na het eten (onze vader en weesgegroetje en de rozenkrans. Dit 

dogmatische stond en staat me enorm tegen. Volgens mij had de bijbel veel meer als 

inspirerend boek gebruikt kunnen worden, met ook een toelichting van de context uit de tijd 
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waarin het is geschreven.Belangrijk bij geloven is het stimulerend voorlezen, zonder de 

oordelen hierin. Het besef bijbrengen dat ieder mens verantwoordelijk is voor de eigen 

gemaakte keuzes en zich niet kan verschuilen achter een ander. Minder oordelen en meer 

belangstelling en respect zijn sleutelwoorden in hoe ik geloof. 

De eerste reactie die ik tref is over het algemeen dat die leer ouderwets en achterhaald is. Te 

veel opleggend in plaats van oprecht belevend. Bij iets verder praten in dialoog blijkt de rode 

draad (leven is zorgen dat je goed doet aan anderen en jezelf niet beschadigd en Jezus is 

iemand die je kunt volgen als voorbeeld) een hele acceptabele. 

De gewone mensen zien het huwelijk als iets moois, maar ze hebben de indruk dat de Kerk 

iets preekt waar ze zelf eigenlijk niet in kan geloven. Ongehuwd samenwonen is eigenlijk de 

norm geworden: mensen zien de kerk en in het verlengde daarvan het huwelijk als iets wat 

niet interessant kan zijn voor hun leven omdat ze wel geboden horen van de kerk, maar geen 

hulp ervaren. Mensen willen vooral echte gemeenschap, tot die tijd vinden ze alle 'regels' van 

de kerk afstandelijk en niet mooi voor hun leven. Daarom zou m.i. het sacrament van de 

Eucharistie er voor allen moeten zijn, ook ongehuwd samenwonenden, praktiserend 

homoseksuelen, enz., omdat je dan gemeenschap ervaart met Christus. 

De huidige visie van mensen alhier is op zijn gunstigst tweeledig: enerzijds accepteert men 

de status van de kerk en waardeert men deze, anderzijds is men thans minder geneigd de 

eigen morele en maatschappelijke criteria afhankelijk te maken van de maatstaven van de 

kerk. De individuele visie mbt acceptabiliteit en geloofwaardigheid is prominent geworden, 

en de corporale universeel te accepteren algemeen gangbare visie -bijvoorbeeld zoals door 

Rome gedecreteerd- is zeker niet zonder meer aanvaard. tav het huwelijk: het sacrament is 

slechts zelden (h)erkend: Het geloof in een sacrale band in een relatie is niet gezien als 

actief/constructief maar ten hoogste als 'sanctionerend van Godswege' & 'bindend'. De 

sexualiteit is gezien als een instrument ter verrijking van de intermenselijke relatie op het 

hoogste niveau. Deze is is slechts zijdelings gezien met voortplanting als primair doel. In 

deze visie zijn voorbehoedmiddelen een middel om de intermenselijke relatie te ontdoen van 

a) een maatschappelijke consequenties (nageslacht) en b)hygiene die bij de vrije moraal en 

toegenomen kennis over SOA vereist is (dit evt. ook binnen het huwelijk). Het is essentieel 

gevonden de sexualiteit voortvloeiend te beschouwen aan de hogere kwaliteit van de relatie. 

Ook de progentuur is voortvloeiende uit (en dus secundair aan) de kwaliteit van de relatie. 

Ongehuwd samenwonen is het resultaat van de waardering van de kwaliteit van een relatie 

zonder dat een kerkelijk fiat daarvoor noodzakelijk is. Het burgelijk huwelijk is een ambtelijk 
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contract en in deze discussie irrelevant geacht. Het scheiden van datgene wat God 

verbonden heeft is onmogelijk. Het betrekken van Godelijke zegen op een huwelijk is dan 

ook een bede, maar dit mag geen opgelegd contract zijn: de door menselijke visie het bij het 

huwelijk/relatie betrekken van Gods sacrament is een misverstand. Een contract met God is 

niet aan mensen om te sluiten naar willekeur. Dientengevolge moest een scheiding kunnen: 

de bede aan God voor het behoud dient altijd, maar Zijn honoreren is natuurlijk niet aan de 

Kerk: Diens fiat kan uitblijven, en is mede afhankelijk van de betrokken echtelieden. Gods 

zegen op een 2e huwelijk kan dus gevraagd worden. Die bede vereist dus 

(eveneens/wederom) Kerkelijk stroomlijning. 

de idealen zijn goed. De praktijk soms anders en daar moet men mild over oordelen 

De katholieke leer is niet gebaseerd op de Bijbel en Vaticaanse documenten, maar is een 

eigenzinnige beslissing van Paus Paulus VI, zelfs tegen de eigen theologische 

adviescommissie in. Gewone mensen weten dat er in de bijbel een ontwikkeling is geweest: 

polygamie bij de aartsvaders, soms wel, dan geen mogelijkheid tot echtscheiding. Over deze 

punten mocht Vaticanum II niet spreken. 

De katholieke leer wordt als achterhaald beschouwd en volstrekt niet passend bij de huidige 

tijd. 

De kerk aan een traditie en regels maar deze zijn niet mee gegroeid met de tijd en de 

veranderingen in de maatschappij. De kerk moet een open huis zijn waar iedereen zich 

welkom voelt. Ongeacht tweede huwelijk, homo/hetero.... 

de Kerk gaat daar niet pastoraal mee om. In mijn huidige parochie wordt er barmhartig mee 

om gegaan. In mijn thuisparochie in Schoonhoven ben ik, omwille van mijn huwelijk met een 

gescheiden vrouw, uitgesloten van deelname aan de H. Eucharistie... 

De kerk gaat niet met zijn tijd mee. Opvattingen over sexualiteit, leven en dood, lijden, 

echtscheidingen, beschermwaardigheid van het leven, huwelijk en gezin zouden kunnen 

worden geactualiseerd met behoud van de kern van de opvattingen. 

de kerk gata niet met de tijd mee, mensen zijn gelijk en mogen niet gewiegerd worden 

vanwege gelof, geaardheid of ras 
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De kerk heeft als instituut niet de intentie zich op te stellen zoals Jezus van Nazareth deed: 

begrip voor iedereen ongeacht het handelen. 

de kerk is star in zijn opvattingen, gaat niet met de tijd mee. 

De Kerk is voor gewone mensen veel te meoilijk te bereiken, te hoogdrempelig en te 

afstandelijk. De Kerk mag in de toekomst ook weer meer naar de mensen gaan en op die 

manier de verbinding leggen tussen mensen en Kerk. 

De kerk moet hierin een andere visie krijgen. De kerk moet iedereen accepteren zoals ie is. 

Dus huwelijk tussen zowel man als vrouw, man en man, en vrouw en vrouw moet mogelijk 

zijn. Homoseksualiteit, scheiding en tweede huwelijk moet ook allemaal mogelijk zijn en 

geaccepteerd worden. Ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen moet gestimuleerd 

worden en gepromoot worden. 

De kerk moet zich niet bemoeien met (homo) seksualiteit, noch met voorbehoedsmiddelen 

en ongehuwd samenwonen, met echtscheiding en 2e huwelijk respecteren. De kerk gedraagt 

zich hierin grensoverschrijdend. 

De kerk moet zich niet bemoeien zaken die aan het persoonlijke geweten dienen te worden 

overgelaten. Alle genoemde zaken zijn strikt persoonlijk.Enige aangelegenhedenworden 

ronduit afgewezen(antithese) 

De kerk plaatst zich met hun leer buiten de werkelijkheid. Homoseksualiteit en 

voorbehoedsmiddelen worden als normaal gezien. 

De laar wijkt sterk af van wat in de maatschappij leeft, zelf zou ik voorstander zijn van een 

genuanceerdere opstelling. Abortus zou m.i. wel acceptabel zijn bij gevaar voor het leven van 

de moeder of in geval van conceptie t.g.v. verkrachting. Verder vind ik dat homoseksualiteit, 

gebruik van voorbehoedmiddelen, ongehuwd samenwonen en scheidingen en 2e huwelijken 

de liefde van God niet in de weg mogen staan en de kerk zou hier ook meer open voor 

moeten staan. In aantal van deze gevallen is de leer te star en staat zij de liefde die mensen 

in wat voor verband voor elkaar voelen in de weg. 

De leer en de uitleg daarvan moeten bij de tijd gebracht worden. Voor veel gewone mensen 

is misschien ook niet bekend genoeg dat een deel van de leer heel goed past bij de vragen 

van onze tijd. 
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De leer is een ideaalsituatie, niet altijd haalbaar. Volg vooral je eigen geweten. Daarnaast is 

de leer soms krampachtig. Heb lief! 

De leer is gebaseerd op historische cultuur die niet meer een op een past in deze tijd. 

Eerbied voor de mens is het meest belangrijk 

De leer is gefomuleerd toen er sprake was van RK invloed op het gezin, deze invloed is 

verdampt en niet meer nodig. 

De leer is verouderd en men voelt zich zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes. De leer 

staat ver van de moraal in deze tijd af en daardoor voelt men zich zelf meer verantwoordelijk 

voor een keuze. 

de leer verkondigt te veel alleen het ideaal 

De leer wordt in het algemeen als rigide beschouwd en zeker niet passend bij de mens anno 

21ste eeuw. 

De maatschappij van vandaag is veranderd, waardoor er andere samenstellingen zijn 

ontstaan. Hierdoor is het huwelijk voor vele geen teken meer als bewijs/zekerheid/ noodzaak 

van liefde te verzegelen, omdat ze te veel vb kennen van scheidingen of eigen gezinssituatie 

van ouders... Hierdoor merk ik veel dat mensen zoiets hebben van waarom zou ik trouwen, 

aangezien ik ten eerste niet in God geloof en ten tweede zoiets niet kan beloven. Ik kan niet 

beloven dat ik eeuwig trouw kan blijven, aangezien er te veel kan gebeuren in een 

mensenleven. Hierdoor kijken gewone mensen niet meer raar of anders op ongehuwd 

samenwonen ( want mensen willen eerst zekerheid of meer zekerheid om te trouwen of ze 

willen eerst sparen om geld te kunnen hebben om te trouwen), scheidingen, tweede 

huwelijken,.... Voorbehoedsmiddelen is de algemene norm geworden voor de maatschappij. 

Je hebt de verantwoordelijkheid naar je kinderen toe dat je die kunt opvoeden. Veel kinderen 

gaat gewoon we niet. Maatschappij is veranderd: man en vrouw gaan werken. Op financieel 

en relatievlak moet het OK zijn om kinderen te ontvangen, hierdoor zijn 

voorbehoedsmiddelen noodzakelijk. Ook voor soa's zijn voorbehoedsmiddelen noodzakelijk 

als koppels een andere norm hebben dan langdurige relaties. Je wilt niet dat er een kind 

komt die niet uit liefde is ontstaan, of die niet in liefde kan voortgebracht worden. 

homoseksualiteit is een heel gevoelig thema nog. Er is lang taboe geweest. Deze mensen zijn 

kwetsbaar. Zeker ook door de kerk worden ze nog kwetsbaar gemaakt. Ze voelen zich 
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veroordeeld. Ze voelen zich niet geaccepteerd. Als beide mannen een 

engagementsverklaring willen uiten naar elkaar, moet er ook in de kerk een soort van ritueel 

zijn die dat wil verbinden. Zij hebben ook recht op een langdurige relatie die ze willen 

verzegelen. 

De meeste gewone mensen zien de leer als archaisch en achterhaald. 

de meeste mensen vinden dat de kerk te veel afkeurt en volgen andere gedachten.De leer 

vinden ze niet passen bij deze tijd. 

De meeste mensen vinden de (huidige interpretatie van) de leer denk ik ouderwets. Een 

gezin draait om liefde voor elkaar en de kerk zou hier in een rol moeten spelen naar keuze: 

niet een opgelegde of beperkende rol. Het huwelijk is een keuze, net als het krijgen van een 

kind samen. De kerk zou zich hier buiten moeten houden, tenzij mensen dit zelf wensen. 

Wanneer de nadruk meer zou worden gelegd op liefde voor elkaar, dingen voor elkaar over 

hebben, gastvrijheid en medemenselijkheid zou de kerk aan populariteit winnen. Nu voelen 

mensen de aanwezigheid van de kerk binnen de 'regels' rond het gezin eerder als een 

vermanend opgestoken vinger dan een hand uitgestrekt om te helpen. 

De mensen in mijn omgeving zijn van mening dat de kerk onvoldoende in staat is om te 

aanvaarden dat maatschappelijke wijzigingen leiden tot een andere situatie rondom dit soort 

thema's. De huidige leer zoals deze gepreekt wordt is gericht op het uitsluiten van mensen 

en niet op het helpen en aanvaarden van mensen. 

De naam van de RK kerk roept vaak heftige en kwetsende reacties op 

De opvattingen van de meeste mensen wijken duidelijk af van de mening van de kerk 

De RK heeft een verouderde kijk op de tegenwoordige maatschappij en houdt vast aan oude 

dogma's 

De RK kerk is veel te stug in haar mening over 'andere' gezinnen. Ze gaat totaal niet met haar 

tijd mee. De meeste gewone mensen hebben helemaal geen moeite met homoseksualiteit. 

Gelukkig durft men er nu voor uit te komen. Vroeger was men gewoon een leven lang 

ongelukkig en werd er niets van gezegd omdat het van de kerk niet mocht. Dat kan toch 

nooit de bedoeling zijn geweest van onze Lieve Heer? Tegenwoordig zijn er veel minder 

taboes rondom seksualiteit. Maar ook hierin is de kerk stil blijven staan. Zegt het niet genoeg 
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dat mensen in de westerse landen gewoon voorbehoedsmiddelen gebruiken en de mensen 

in de 3e wereldlanden niet, omdat ze veel dommer worden gehouden door gebrek aan 

goede communicatiemiddelen. Wat is er mis met samenwonen? Ongehuwd samenwonen is 

NIET zomaar een probeerseltje, jonge mensen zijn er vaak gewoon nog niet aan toe om te 

trouwen. Tuurlijk gaan sommigen te snel van stapel, maar ach je bent uiteindelijk (jong) mens 

om fouten te maken. Dit geldt ook voor een scheiding. Ik geloof in het goede van de mens 

en kan me niet voorstellen dat mensen gaan trouwen met de gedachte om dit maar voor een 

paar jaar te doen. En als je na een scheiding denkt de ware tegen te komen heb ik er geen 

problemen mee dat men voor een 2e keer in het huwelijk treedt. Voor mij als 'gewoon' mens, 

moeder van 3 kinderen en al jaren gelukkig getrouwd, is het duidelijk dat al deze regels 

gemaakt zijn door ongehuwde mannen die totaal niet met beide benen in de huidige 

samenleving staan. Tuurlijk is een gezin het mooiste wat je kan overkomen en natuurlijk wil 

iedereen een partner tot de dood hen scheidt, maar soms gaat dat gewoon niet. Mensen 

kunnen veranderen, je kan jezelf ongeschikt vinden als ouder etc. 

de RK kerk wordt gezien als ouderwets en conservatief. Er wordt een leer voorgedragen die 

niet meer strookt met deze tijd. 

De R-K leer is orthodox als het gaat om samenwonen, scheiden, voorbehoedsmiddelen, 

homoseksualiteit en scheiden. 

De RK leer is star en zeker niet met de tijd meegegaan. Een hoop persoonlijk psychisch leed 

bij mensen zou voorkomen kunnen worden als bovengenoemde zaken wat ruimer opgepakt 

zouden worden. De kerk zou geen oordeel moeten hebben over zaken als scheidingen, 

tweede huwelijk en ongehuwd samenwonen. 

De RK leer is te conservatief en niet meer van deze tijd. 

De rk leer is voor ons uitgangspunt. Dus huwelijk alleen voor man en vrouw. Respect voor 

keuze anderen, mits ook de overheid de katholieke leer respecteert (gewetens-bezwaar, geen 

provocatie toestaan van homo's ed). 

de RK leer zou vooral coachend en ondersteunend moeten zijn om op die manier richting te 

geven en mensen te helpen om een waardevol leven te leiden. RK leer is in vele gevallen te 

dogmatisch zoals bijvb t.a.v. echtscheiding en seksualiteit, voorbehoedsmiddelen etc. RK leer 

zou mensen hun eigen verantwoordelijkheden leren nemen vanuit de geest van Jesus. 
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De RK-visie is uit de tijd. Hij lijkt me gebaseerd op een kijk op gezinsvorming die nuttig was 

in de jaren waarin de visie is ontstaan. Ooit waren er goede redenen om voorzichtig te zijn 

met sex; niet iedereen kon de consequentie [een kind waar je voor moet zorgen] zelf dragen, 

waardoor het ten laste van de gemeenschap kwam. 

De rooms-katholieke kerk lijkt alleen de liefde tussen man en vrouw positief te waarderen. Ik 

denk dat God alle waarachtige liefde goedkeurt. Dat betekent voor mij dat alle 

samenlevingsvormen waardevol kunnen zijn. Ik mag er niet over oordelen. Het uiteindelijke 

oordeel ligt bij de Schepper, niet de kerk. Dit geldt ook voor het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen etc. 

De rooms-katholieke leer kan zich maar niet ontworstelen aan traditie, waar de traditie de 

tekst van de Bijbel te weinig op de voorgrond weet te brengen. 

De Rooms-Katholieke leer over seksualiteit is niet van deze tijd. De basis op de Bijbel is een 

misinterpretatie cq. een zeer geselecteerde keuze van teksten uit de Bijbel. Het hoogste 

gebod is de LIEFDE. Het huwelijk is er om mensen gelukkig te maken en een structuur te 

geven aan het leven om twee mensen voor elkaar te laten zorgen. Seksualiteit is een 

menselijke activiteit en hoort bij de schepping. Seksualiteit alleen bestemmen voor de 

voortplanting doet onrecht aan de feiten van het leven. Als God tegen homoseksualiteit zou 

zijn  dan zou hij er bij de schepping rekening mee hebben gehouden opdat dit niet zou 

kunnen voorkomen. Homoseksualiteit is dus een deel van de schepping, de homoseksuele 

mens is OOK geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Die mens veroordelen en doen 

beperken is zijn seksuele rechten is in strijd met de eerbied voor Gods schepping en die 

houding gaat in tegen het hoogste gebod van de LIEFDE. Echtscheiding is een droevige 

gebeurtenis in het leven van twee mensen. De kerk zou die betrokken mensen tot steun 

moeten zijn i.p.v. hen te veroordelen. Een scheiding, mits de zorgplicht voor elkaar en 

eventuele kinderen correct in acht wordt genomen is vaak verre te prefereren boven de 

voortzetting van een slecht huwelijk zonder LIEFDE. Bovenstaande gezegd hebbend kan het 

niet anders dan te stellen dat de Kerkelijke hiërarchie een verkeerd beleid, d.w.z. niet 

aangepast aan de tijd, heeft m.b.t. voorbehoedsmiddelen, ongehuwd samenwonen, 

scheidingen, tweede huwelijk etc. Merkwaardig is vooral dat het klassieke katholieke 

onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (dat is alles) en het burgerlijk huwelijk (dat is niets 

en geeft zonder kerkelijk huwelijk geen recht op samenwonen) in de discussie van de kerk 

over het huwelijk volledig wegvalt. De vraag over een tweede huwelijk is in dat verband 

onlogisch want dat slaat op het burgerlijk huwelijk en daar bemoeit de kerk zich toch niet 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  17 

 

mee? Aanpassen van de kerkelijke leer bij deze onderwerpen aan de werkelijkheid van deze 

tijd zou voor veel mensen een terugkeer naar de kerk kunnen betekenen. De taak van de kerk 

is mensen te stimuleren in hun verantwoordelijkheid voor elkaar zorg en liefde voor elkaar te 

betonen. In dat verband is een huwelijk tussen twee mensen te prefereren boven ongehuwd 

leven. In dat kader zou de kerk een nieuw huwelijk na een scheiding moeten toejuichen i.p.v. 

veroordelen en zijn zegen erover moeten uitspreken. 

De rooms-katholieke leer zal met de beste bedoelingen haar leer aan de gelovigen hebben 

voorgeschreven...toen....Nu wetenschap en daardoor ook beleving geleidelijk een andere visie 

hebben doen ontstaan op seksualiteit, voorbehoedsmiddelen enz. is de katholieke leer niet 

of moeilijk meer te handhaven. Oprecht en met alle liefde zou de kerk wel een begeleidende 

rol kunnen blijven spelen. 

De zienswijze van de kerk is nogal gebaseerd op ouderwetse uitgangspunten en waarden. 

Daarbij vind ik uitsluiten van mensen en groepen niet passen binnen het Christendom. 

Denk dat de publieke opinie vnl. is dat de rk leer 'ouderwets' is en 'niet van deze tijd' m.n. 

over homosexualiteit, voorbehoedsmiddelen. Deze opinie is mijns inziens vooral gevoed 

door de negatieve invloed van de NL media en ook door de beperkte of geen 

achtergrondkennis van de RK leer. 

Deze leer beschadigd mensen op deze manier: Jezus zei: laat ALLEN tot mij komen 

Deze Leer is beproefd en duurzaam gebleken. Van kracht voor een wereldkerk. Ev. 

aanpassingen met kleine en behoedzame stappen. 

Deze leer is zelfs voor een gelovig katholiek zó wereldvreemd en in veel gevallen zó 

onchristelijk dat er niet eens meer serieus naar geluisterd kan worden. 

deze zijn niet meer toepasbaar anno 2013.Homosexuelen en gescheiden mensen moeten 

normaal ter communie kunnen gaan, voorbehoedsmiddelen moeten worden toegestaan, 

evenals ongehuwd samenwonen. 

Dit is een omvangrijke vraag. In heel kort zou ik zeggen dat een deel van de leer achterhaald 

lijkt. Voorbehoedsmiddelen bijvoorbeeld zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving 

en dat zouden we ook niet moeten willen. Dat geldt ook voor echtscheiding/tweede huwelijk 

waarbij de rol van de kerk wel zou kunnen zijn dat mensen misschien wat minder snel 
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besluiten tot het ontbinden van een huwelijk. Dit via open discussie en gerichte 

hulpverlening. In geval van mishandeling zou de kerk eerder steun moeten geven aan de 

vrouwen die dit nodig hebben. Hen dus stimuleren om de ongezonde situatie te verlaten ook 

in het belang van de kinderen. Homoseksualiteit is een niet te ontkennen geaardheid en 

onderdrukking daarvan brengt voornamelijk een geperveteerde vorm met alle risico's van 

dien. 

Dit is wel een heel erg uitgebreide vraag. "Hoe kijken gewone mensen aan tegen ..." vraagt u. 

Laat ik dan niet voor anderen spreken en mezelf als gewoon beoordelen. Er zit erg veel 

ruimte in uw vraag; Bijbel (laat ik als Christen uitgaan van het Nieuwe Evangelie) én 

Vaticaanse documenten spreken zich nogal eens tegen. Scheidingen/ tweede huwelijk; Het is 

lovenswaardig dat de waarde trouw hoog staat en wordt nagestreefd. Dus in principe zou het 

goed zijn deze trouw (huwelijk) als absoluut te zien. Dus niet breekbaar en niet herstelbaar of 

vervangbaar na breuk zoals het Vaticaan nu doet. Echter het nastreven van het optimale het 

waardevolle betekent nog niet dat je het minder waardevolle absoluut moet afwijzen of 

verketteren. Dit is direct strijdig met de hoogste waarde die Jezus ons leerde: de Liefde voor 

elkaar, ook al begrijpen wij elkaar niet altijd. Dit principe geldt volgens mij ook voor de 

andere onderwerpen onder het kopje gezin. 

Doorgaans niet positief; het imago van kindermisbruik, machtsspelletjes, van de realiteit 

afstaande bisschoppen is sterker dan dat van een kerk die toegevoegde waarde heeft voor 

normen en waarden in maatschappij en gezin. De meeste mensen staan veel toleranter 

tegenover (homo)seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, ongehuwd samenwonen, scheidingen, 

tweede huwelijk dan de meeste priesters 

Dwingend, niet van deze tijd, maar bovenal beperkend in de relatiemogelijkheden zonder 

oog voor de individuele omstandigheden. 

Een aardig ideaal, maar ver af van de realiteit 

een bekrompen geloof als het gaat om bekende items als huwelijk, abortus en celibaat, 

vrouwelijke priesters. n.v. standpunt over voorbehoedsmiddelen is misdadig. Wel -van 

origine- een hoog religieus gehalte. echter verloren gegaan door verkeerde modernisering. 

Door gelijkenissen echter als feiten te presenteren wel een beetje een geloof voor de 

dommen. 
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eenigszins gereserveerd, zeker niet bij voorbaat instemmend 

Elk mens Heeft een eigen geweten en moet daarnaar handelen 

Er heerst algemeen gesproken een negatief beeld. Dat de RKK achterhaalde ideeën heeft 

hieromtrent. 

Er is helaas een zeer diepe kloof tussen de gangbare moderne opvattingen en de katholieke 

leer. De samenleving raakt steeds verder verwijderd van de christelijke normen en waarden, 

maar de katholieke leer is voor mensen iets van een andere planeet, totaal ongrijpbaar. Dit 

betreur ik zeer. 

Er is m.i. Te weinig ruimte voor het pastorale stuk tov mensen die gaan scheiden en 

homoseksualiteit en transseksualiteit. De kerk zou hierin meer moeten luisteren naar de 

verhalen. Ik geloof niet in een God die er voor een exclusief gezelschap is en die vrouwen en 

homoseksuelen achterstelt terwijl gebleken is inmiddels dat er theologisch best een positief 

geluid naar meer inclusiviteit mogelijk is. Het is goed je leven op de bijbel te grondvesten 

maar wie de bijbel gebruikt als boek om mensen te kleineren en om de oren te slaan zonder 

oog voor de beweging ( zelfs zichtbaar doorheen de diversiteit aan verhalen in de bijbel zelf 

en met oog voor historische ontwikkelingen ) 

Er is veel aandacht voor de 'negatieve' blik op deze zaken: als katholiek zou je veel dingen 

'niet mogen'. Maar wanneer je actief een open dialoog met mensen aangaat over de 

onschatbare waarde die besloten ligt in de leer van de Kerk, verandert deze mening nog al 

eens. Mensen zien wanneer we oprecht vreugdevol zijn en weten zo deze zaken een plek te 

geven binnen het grotere kader van het geloof (dit kader ontbreekt vaak, gezien veel 'issues' 

als losse leerstukken gezien worden!). 

er moet duidelijkheid komen over wat de kerk nu precies voorstaat. er zijn te veel 

verschillende signalen zodat iedereen er een eigen draai aan kan geven. 

Erg conservatief 

gedoopt of niet kerkgaand of niet, Als Christus niet de kern is en we niet door de H. Geest 

worden geleid is het aanzicht onzuiver en geeft verschillende waarheden 

geen idee 
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'gewone' mensen begrijpen de disciplinaire leer van de kerk niet, logisch zij kennen de 

heilige wil van God niet. Voor hen is er bv. geen verschil in het van God gegeven normale 

huwelijk tussen een man en een vrouw, en het abjecte homohuwelijk. 

Gewone mensen denken, indien zij de Bijbel kennen, dat de Schrift, i.c. Jezus hen vrij laat naar 

geweten te handelen, mits zij zuiver van hart zijn (Mt.5:8). En dat het Vaticaan juist gelovigen 

beperkingen oplegt, die niet meer van deze tijd zijn. 

Gewone mensen gaan er vanuit dat mensen die van elkaar houden samen hun leven moeten 

kunnen delen en zelfbeschikkingsrecht hebben ten aanzien van hun lichaam (krijgen van 

kinderen). 

Gewone mensen gaan hiermee om met tact, en medemenselijkheid. 

Gewone mensen kijken met een zekere afstand naar de RK Leer. Eigen geweten en verstand 

spelen een voorname rol in de bepaling wat goed is om te doen. De RK Leer wordt als 

afstandelijk ervaren, weinig helpend in de concrete praktijk van elke dag in een gezin 

gewone mensen maken zich tegenwoordig niet druk over deze problemen. ik zelf vind dat er 

aan de rooms-katholieke leer veel te kort komt. 

Gewone mensen nemen de katholieke leer niet serieus. Deze leer is te ouderwets en te strak. 

gewone mensen vinden de katholieke leer achtergebleven bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen en de mondiale diversiteit 

Gewone mensen vinden de leer van de RK Kerk vreemd en niet meer van deze tijd 

gewone mensen vinden de mening van de kerk achterhaald. De bijbel is geen spoorboekje 

met regels, maar boek met verhalen met een boodschap. De boodschap moet veel meer 

worden vertaald naar de huidige tijd 

Gewone mensen vinden de rooms-katholieke leer wereldvreemd en te ver af staan van het 

dagelijkse leven. "De leer is gemaakt door oude mannen in hun ivoren toren." 

Gewone mensen vinden deze leer niet passen in hun eigen situatie. Mensen kiezen voor 

ruimte om hun eigen keuzes te maken. De leer mbt homoseksualiteit is discriminerend. De 
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kerk behoort op de overige vlakken mensen liefhebbend ipv achterhaald belerend te 

bejegenen. Wie zijn de mensen van de kerk om andere mensen te be- en veroordelen? 

Gewone mensen zien de Rooms-Katholieke leer over het gezin als iets dat over de datum is 

en dat in het verleden veel leed veroorzaakt heeft aan mensen die het goed meenden. 

gewone mensen? we zijn allen broeders. Vaticaanse documenten zouden geen gezag 

moeten hebben als het gaat om de leer. De bijbel volstaat 

gezin beschouwd als hoeksteen van de samenleving 

God is Liefde, dus tegen welke vorm van liefde dan ook, zal Hij geen bezwaar hebben. 

Behalve de niet normale vormen als pedofiele en incest. Als een huwelijk of vorm van 

samenwonen niet meer werkt - er geen Liefde meer is, dan dient die beëindigd te worden. 

God`s Zoon, Jezus, heeft voorgedaan dat liefhebben tot het uiterste te doen is. Vergeven en 

Wijsheid ligt daaraan ten grondslag. De liefde in een gezin kan door heel veel oorzaken 

verstoord worden wat vreselijk is. Kunnen zij dan gemakkelijk andere mensen gelukkig 

maken? Het zal vaak beter zijn als dan ieder een nieuwe weg zoekt. In Jezus` tijd was dat ook 

niets nieuws. Veroordeelde Hij hen? Met Grote Dank aan onze Schepper hebben we na jaren 

"dokteren" een geweldig gezonde en goede zoon. Wij hebben gebruik gemaakt van de vrije 

wil die Hij ons geschonken heeft en gezorgd dat we door de kennis die Hij toelaat, verder 

geen kinderen meer konden krijgen. Als mensen door hun geaardheid,niemand kwaad doen, 

wat is daar op tegen? 

hard en onbarmhartig... dat is niet wat de Bijbel ons leert maar wel de daaruit (in ieder geval 

in onze tijd) geconcludeerde leer van de kerk. In mijn leven en werk heb ik veel mensen mee 

gemaakt die daar onder geleden hebben, gebukt gingen. Ik heb geprobeerd vanuit de 

Bijbelse boodschap van Jezus een barmhartiger geluid te laten horen. Een beetje hoop gloort 

er in de nieuwe Paus. 

Heel verschillend met een verward gevoel 

heel verschillend. Meestal meer als een richtsnoer dan een voorschrift. 

Helaas is de omschrijving 'Achterhaald en wereldvreemd' van toepassing. 
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Het begrip van de meeste mensen ontbreekt bij de huidige visie van de Nederlandse 

bisschoppen in het bijzonder,en van Rome in het algemeen. 

Het decreteren van bovenaf en sommige leerstellingen zijn niet van deze tijd 

Het feit dat priesters ongehuwd zijn en zodoende geen juiste kijk hebben op het leven en 

welzijn van een normaal gezin 

Het gezin is een van de belangrijkste factoren in de godsdienstige opvoeding. Seksualiteit is 

een godsgeschenk!Het huwelijk is een sociaal-maatschappelijkinstituut. Homoseksualiteit is 

een habitus die respect verdient.Voorbehoedsdmiddelen zijn een geoorloofd middel voor 

een veratwoorde gezins-planning. Ongehuwd samenwonen schept sociaalmaatschappelijke 

verplichtingen. Bij echtscheiding hoort een convenant waarin de belangen van het kind 

voorop staan. 

Het gezin is heel belangrijk en verdient alle steun van de rest van de familie, van vrienden, 

werkgevers, van de kerk, van de overheid, van de hele samenleving. Homoseksualiteit: ik 

vindt promiscuiteit moeilijk, maar zo lang het gaat tussen twee vrij instemmende volwassen 

partijen, zijn er wel belangrijkere zaken om over na te denken en voor op de bres te gaan. 

Bovendien ben ik een gelukkig getrouwde hetero, dus wie ben ik om er iets van te zeggen. 

God schept hetero's en homo's en zolang het niet om prostitutie gaat, maar om vrije 

instemming, denk ik, hun zaak. Hetero Seksualiteit, dat is een moeilijke. Ik denk dat de kerk 

wel de mooiste lijn heeft, open staan voor conceptie of je beheersen en het natuurlijk ritme 

volgen. Maar het is een beetje zoals met de raden van perfectie, kuisheid, armoede en 

gehoorzaamheid, het is het hoogste ideaal, maar niet voor iedereen weg gelegd. De kerk 

brengt het echter absoluut, alleen zo is het goed, de rest is zonde. Ik denk dat het, gezien de 

grote druk die wij mensen op de hulpbronnen van de aarde leggen, ook zonde is dat er zo 

veel mensen geboren worden, bovendien nog in de grootst mogelijke armoede. Ik denk dat 

de kerk daar echt fout zit, met haar nadruk op geen anticonceptie. Ik zou de nadruk leggen 

op dat wij onze missie, gaat heen en vermenigvuldigt u, buitengewoon goed volbracht 

hebben en dat het nu wijs, prudent en raadzaam is om ons wat minder te vermenigvuldigen, 

nr 1 en nr 2, dat onthouding en natuurlijke geboortebeperking daartoe de meest goddelijke 

middelen zijn, maar dat condooms en andere anti conceptie die verhinderen dat bevruchting 

plaats vindt en een ziel incarneert, ook toestemming van de kerk dragen om bij te dragen 

aan het hogere doel, niet te veel mensen op aarde en minder mensen die in de grootste 

mogelijke armoede geboren worden. Bovendien is seks wel iets heel moois en lekkers en een 
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goede binder in een huwelijk, naast de zorg voor de kinderen, dus die enorme nadruk van de 

kerk op dat dit of dat niet mag, vind ik een beetje disproportioneel. Zorg voor het leven, 

wordt geen soldaat, vlieg of vaar niet rond met (kern)wapens, zorg er voor dat je (pensioen 

en andere) beleggingen niet in de wapenhandel en in andere mensen verachtende sectoren 

beleggen, die boodschap zou ik als noodzakelijker en meer Gode gevallig ervaren, dan de 

enorme hoge lat die gehuwde mensen nu wordt voor gehouden. Door het eigen falen van de 

kerk door alle kinder misbruik en het falen van vele broeders, zusters en priesters om aan 

deze norm te voldoen, ja, wordt de hele boodschap van de RK kerk een beetje belachelijk 

gemaakt, of irrelevant gemaakt. Dus verkondig de leer, maar mild en zachtjes en minder 

absoluut en leg de nadruk op zorg voor het leven op aarde. Voorbehoedsmiddelen, vooral 

die waarbij geen bevruchting plaatsvindt en geen ziel incarneert, lijken mij toch wel een piep 

piep piep klein kwaad, vergeleken bij de ellende die al die arme mensen te wachten staat die 

anders geboren worden, want de kerk proclameert wel, maar zorgt niet voor al die arme 

kinderen en hun ouders die al die monden moeten zien te voeden. Dat bovenop de enorme 

druk die de planeet aarde van ons mensen nu al te verduren heeft, laat bij mij het vermoeden 

rijzen dat de kerk er echt naast zit met haar eenzijdige nadruk op het verwerpen van alle 

anticonceptie. Christus al oordelen bij zijn wederkomst. Ongehuwd samenwonen. Ik ben voor 

geen seks voor het huwelijk, omdat het mooier, beter, puurder is. Maar het als een van de 

centrale punten naar voren schuiven, vind ik niet zo goed. Volwassen mensen moeten dat 

zelf beslissen. De kerk kan haar argumenten naar voren brengen, en de mensen met 

liefdevolle waarheid trachten te overtuigen, maar als ze niet luisteren op dit punt, hoeft de 

kerk ze ook niet te verketteren. Belangrijker vind ik het dat de kerk vraagt of mensen niet met 

(kern)bommen rond vliegen (nu mogen katholieken nog met kernbommen rondvliegen en 

die ook ergens afwerpen, maar ze mogen niet een condoom gebruiken, ik vind dat echt een 

totaal ridiculiseren van haar interpretatie van de leer van Jezus)en opletten dat ze niet direct 

of indirect via hun geld, aan dood en verderf en onderdrukking bijdragen. Scheidingen. 

Pijnlijk. Ik probeer er altijd zo veel mogelijk tegenin te praten, als vrienden dat overwegen. Ik 

mail ook wel eens een cartoon van twee oude mensen die naast elkaar lopen en elkaar 

aankijken en iets zeggen in de trant van 'weg werp samenleving, wegwerp partners, wij zijn 

nog van voor die tijd'. Maar soms is het echt zo'n hel, dan kan ik begrijpen dat iemand 

scheidt. Als een eerste partner altijd bedriegt of slaat of weet ik veel wat doet, en iemand is 

daarna trouw en gelukkig met iemand die wel naar Gods woord luisterd, nou, ik denk niet 

dat Christus haar of hem dan van zijn tafel weggestuurd had. 
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Het gezin is voor mij inderdaad nog steeds de hoeksteen van de samenleving. Het huwelijk is 

een verbintenis tussen man en vrouw. Men moet als homo of lesbienne ook een verbintenis 

kunnen aangaan maar men had het een andere naam moeten geven. Maar we praten hier 

ook over "kinderen god's" Dat een liefde kan eindigen staat vast. Maar als men zo als vroeger 

bij elkaar MOET blijven is een onrecht aan een mens. Maar het moet ook niet zo zijn dat men 

lichtzinnig van de een naar de ander stapt. Voorbehoedsmiddelen kunnen helpen 

voorkomen dat een kind op een moment en plaats terecht komt die alleen maar leed 

veroorzaakt. We mogen niet vergeten dat de hele grote gezinnen vroeger noodzakelijk 

waren door kindersterfte en dergelijke. 

het is als met de C.F. Gausskromme: in het midden staat de norm, maar hij kan niet zonder 

de uitzonderingen, want dan valt de norm om. De uitzonderingen spiegelen zich in de norm, 

maar zijn niet irrelevant 

Het is leidraad voor praktische toepassing in dagelijks leven 

Het laat ze onverschillig óf men is flink geïnteresseerd (vaak uit negatieve motivatie) 

Het wordv door veel mensen denk ik gezien als ouderwets en star. 

Hoeksteen Monogaam.Voorb.middelen onder bep. omstandigheden toegestaan. Ongeh. 

samenwonen in geval van vaste relatie, Scheidingen:goede regeling treffen voor eventuele 

kinderen, maar geen2 of 3 maal. 

Huwelijk is een sacrament en niet onbindbaar. samenwonen voor het huwelijk is een 

proefhuwelijk en kan niet. 

huwelijk: conservatief, te exclusief sexualiteit: erg onvrij tgo. ervaring opdoen, sex vóór het 

huwelijk. Homosexualiteit: Waarom mag men, als men zo is, niet praktiseren? 

voorbehoedsmiddelen: waarom mag men zich niet verweren tegen ongewenste gevolgen, en 

die ook het risico zijn van p.o. ongehuwd samenwonen: conservatief en onpraktisch m.b. tot 

wie later (wie weet wel) zullen huwen, scheidingen: r.k. kerk wil gescheidenen uitsluiten. 

tweede huwelijk: waarom, als parnters op straat staan niet? (zoals de kerk leert). 

Huwelijk: man en vrouw worden één in vlees, psychisch en sociaal-economisch. Uit deze 

liefde kan leven (kinderen) voortkomen. Prachtig geschapen door de Schepper en een 

instelling om 'hoog' te houden. Maar God heeft in Zijn oneindige creativiteit meer vormen 
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van liefhebben mogelijk gemaakt: tussen moeder en kind, diepe vriendschappen en ook 

liefde (inclusief de lichamelijke liefde) tussen paren van gelijk geslacht. Zij zullen nooit 

biologisch één vlees kunnen worden en de consequentie daarvan is dat er geen kinderen uit 

deze liefde geboren kunnen worden. Adoptie van kinderen die anders zonder ouders zouden 

opgroeien is eventueel een mogelijkheid, via IVF of donorschap een kind 'construeren' vind 

ik persoonlijk een stap te ver. Voorbehoedsmiddelen vind ik binnen een relatie geen 

probleem maar ik ben een voorstander van 'ware liefde wacht' en het bewaren van 

geslachtsgemeenschap voor degene waar je je leven mee wilt delen. Over zowel huwelijk (ik 

zou die term liefst willen reserveren voor man-vrouw)als geregistreerd partnerschap (paren 

van gelijk geslacht, met als doel bij elkaar blijven in een levenslange verbintenis) mag wat mij 

betreft Gods Zegen gevraagd worden binnen de kerkgemeenschap. De kerk past geen 

oordeel wanneer het gaat om wat er in de harten van mensen omgaat en wat er gebeurt 

tussen hen en God: Jezus nodigt aan tafel, niet wij, en ter communie gaan mag iedereen die 

beseft wat het inhoudt en zich een kind van God weet. Dat moet je overlaten aan het eigen 

geweten. 

Idealistisch maar niet realistisch. 

Ieder die gelooft moet in dat geloof gelukkig zijn en als mens behandeld worden waarbij niet 

gekeken wordt naar geaardheid , vorm van leven etc 

Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leven. 

Ik ben het met de opstelling van Paus Franciscus eens. Niet veroordelen maar menselijke 

warmte bieden aan hen die mogelijk buiten de boot vallen. Per thema: - huwelijk en gezin: 

basis van de beschaafde samenleving; - (homo)sexualiteit: sex is niet perse op voortplanting 

gericht maar dient ook voor beide huwelijkspartners als de meest innige vorm van lichamelijk 

liefhebben. - Homoseksualiteit is op zichzelf tegennatuurlijk echter het zijn gewoon mensen 

die met liefde en respect dienen te worden bejegend. Er kan geen sprake zijn van uitsluiting 

van de H. Mis en de communie. - voorbehoedsmiddelen: geen probleem. - ongehuwd 

samenwonen: zolang dit vanuit respectvolle liefde voor elkaar wordt gedaan is dat geen 

probleem; - scheidingen: hoe verdrietig ook, ook hier geen veroordelingen! Ik vind het wel 

van belang dat de partners tot het uiterste hebben geprobeerd hun huwelijk te redden. Het 

meest belangrijke is het zuivere en diep doordachte en doorvoelde begin van het huwelijk. 

Vaak schort het daar aan; - tweede huwelijk: geen enkel probleem mits aangegaan vanuit 

échte liefde. 
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Ik ben tegen ieder vorm van geloof en steun alles wat goed is aan Nederland, zoals het 

homohuwelijk en het recht op abortus. 

ik ben van huis uit nog zeer conservatief opgevoed maar later wat soepeler geworden 

Ik denk dat de meeste mensen dat als een privezaak beschouwen, en dat zij meer behoefte 

hebben aan het uitdragen van waarden als bestendigheid in relaties en verantwoordelijkheid 

nemen voor kinderen, dan aan minutieuze voorschriften en verboden. De leer wordt deels 

ook als ouderwets en achterhaald door de maatschappelijke ontwikkelingen beschouwd. 

Ik denk dat de meeste mensen de katholieke leer zeer ouderwets en niet van deze tijd 

vinden. Over het algemeen hebben Nederlanders geen enkel probleem met het 

homohuwelijk, ongehuwd samenwonen, scheidingen, of het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen. Ik denk dat veel Nederlanders zich dan ook niet kunnen vinden in de 

officiële leer van de kerk. 

ik denk dat de meeste mensen, ook de 'gewone' (wie zijn dat eigenlijk?) de standpunten van 

het vaticaan op deze punten ouderwets en achterhaald vinden. 

Ik denk dat de rooms-katholieke leer niet voldoende inspeeld op de actuele samenleving. De 

Katholieke leer is een perfecte leidraad hoe een ideale samenleving eruit zou moeten zien 

maar mensen willen hun eigen identiteit hebben en dit loopt soms naast het ideaal beeld 

zoals het volgens de bijbel zou moeten. Het gezin zie ikzelf ook als de meest ideale vorm van 

samenleven. Ikzelf ben gescheiden en heb een homofiele relatie, ben gelovig en ook altijd 

actief geweest binnen de kerk. Maar sinds mijn nieuwe relatie voel ik me niet meer thuis in de 

eucharistieviering. Ik kom wel af en toe nog in de kerk om te bidden, maar niet meer tijdens 

een misviering. Mijn huidige leefsituatie is ook niet de manier die ik als ideaal zie. Het liefst 

zou ik ook een "normaal"gezin willen vormen - man - vrouw - kinderen. Maar mijn gevoelens 

liggen ergens anders. Ook mijn huidige partner is een gelovig man maar wij kunnen met ons 

geloof niet terecht in de huidige eucharistie. 

Ik denk dat deze standpunten ver van de realiteit af staan. Het kerkelijke ideaal van man en 

vrouw die keurig getrouwd zijn zonder eerst samen te hebben gewoond en vervolgens een 

hele rits kinderen krijgen is niet (meer) reëel. Deze leer zorgt misschien wel voor keurige 

modelgezinnen, maar maakt mensen lang niet altijd gelukkig. Denk aan slechte huwelijken 

van mensen die bijv. onder druk van familie of samenleving zijn getrouwd, slechte huwelijken 
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omdat mensen op jonge leeftijd zijn getrouwd (omdat ze niet samen konden wonen), 

homoseksuelen die levenslang in de kast moeten blijven, stigmatisering van mensen die 

ongewild kinderloos blijven (en dus niet aan het ideaalplaatje kunnen voldoen)... Ik denk ook 

dat de paus gelijk heeft als hij zegt dat de Kerk geobsedeerd is geraakt door deze kwesties: 

het is geenszins zo dat je een beter mens of betere christen bent als je je aan deze leer 

houdt. 

Ik denk dat gewone mensen de katholieke leer ervaren als dogmatisch 

Ik denk dat gewone mensen het moeilijk hebben met de zekerheden van het geloof (laten we 

eerlijk zijn, er is geen enkele concrete aanwijzing voor een God of leven na de dood, niemand 

die het weet) Ik vind het ook lastig dat er veel wetten/regels zijn waar niemand zich aan kan 

houden (scheiden, homoseksualiteit, voorbehoedsmiddelen). Ik vind ook al die regeltjes 

afleiden van waar het wel om gaat. Daarnaast vind ik dat de leer zich onvoldoende aanpast 

aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe tijd. Er werken ook veel te veel ongetrouwde mannen 

en te weinig vrouwen. En die kleding kan echt niet meer, dat vervreemd en leidt af. Lastig om 

iemand in zo'n pak serieus te nemen. 

Ik denk dat gewone mensen niet veel weten over de rooms-katholieke leer en zich daar ook 

niet zoveel aan gelegen laten liggen. Hooguit zullen ze het afdoen als.. tja zo gaat dat in 

Rome. 

Ik denk, dat een meerderheid vooral niet gedoopten accepteertals een onderdeel van een 

veranderen (seculiere) sam neleving.Bij katholieken ligt dat wat genuanceerder maar in het 

algemeen ziet men dit als vaststaande feiten waar de kerk daar negatief tegenover staat en 

dat werkt beveemdend en dan toch gelovig doet dat pijn. 

ik heb in mijn omgeving weinig negatieve reacties, ik denk vanuit mijn positie dat het 

begrip/verstand over het wachten met sex tot je huwelijk een moeilijk begrepen standpunt is. 

Ook tegenover de homocultuur en anticonceptie (met name in landen waar Aids hoogtij 

viert) komt de kerk gauw vijandig (ik zeg onbegrepen) over. 

Ik heb op zich geen bezwaar tegen homoseksualiteit, mits het geen huwelijk betreft en mits 

homoseksuelen geen kinderen mogen opvoeden aangezien deze kinderen dan een zeer 

complexe identificatie krijgen in hun fase van volwassen worden.Ik ben voor 

voorbehoedsmiddelen en meestal tegen aborts tenzij in bijzondere omstandigheden. 
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Ik hoor in mijn omgeving dat mensen de leer soms achterhaald vindt. Niet meer van deze 

tijd...ouderwets...en niet soepel. 

Ik kan slechts mijn eigen beeld weergeven - eigenlijk moet u aan die mensen zélf vragen hoe 

zij er tegenaan kijken. Mijn indruk: - Gezin an sich wordt geen publieke prioriteit geacht, 

maar een privézaak - Huwelijk is mooi voor wie er zin in heeft, maar het kerkelijk sacrament 

kent en waardeert bijna niemand meer - De katholieke leer over seksualiteit wordt gezien als 

vijandig tegenover het lichamelijke en tegenover seks. - De visie op homoseksualiteit wordt 

door de meeste mensen gezien als homohaat. - De visie op voorbehoedsmiddelen wordt 

door de meeste mensen gezien als middeleeuws. - De visie op ongehuwd samenwonen, 

scheidingen en tweede huwelijk wordt gezien als repressief en intolerant. 

Ik kijk daar zelf heel positief over. 

Ik kijk er als volgt tegen aan (of ik gewoon ben laat ik graag aan anderen): mijn geloof sluit 

aan op wat Jezus liet zien: heb uw naaste lief. Mensen dienen zich in eerste instantie 

geborgen te voelen (en dus niet veroordeeld) om zich open te stellen voor het mooiste wat 

er is. 

Ik kijk er tegen aan als volstrekt irrelevant voor deze tijd. 

Ik leef vooral vanuit het gedachtengoed van Jezus en niet wat er in de loop door mensen van 

gemaakt is. 

Ik merk dat de meesten (gelovigen en ongelovigen) allang hebben geaccepteerd dat de 

tijden veranderd zijn, dat mensen ongehuwd samenwonen, dat mensen van hetzelfde 

geslacht met elkaar mogen trouwen. De kerk loopt daarin erg achter en het dogma maakt 

mensen zelfs kwaad. Ze beschouwen de kerk wat dat betreft als achterhaald en geven hun 

eigen invulling aan hun geloof, zoals dat past in de huidige maatschappij. 

Ik sta helemaal achter de leer van de Kerk. 

Ik vermoed dat veel mensen vinden dat de rooms-katholieke leer niet aansluit bij de huidige 

samenleving en de problemen die binnen deze samenleving leven. Ze vinden het, denk ik, 

een achterhaalde leer. 
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Ik vind dat de leer niet voldoende uitgewerkt is in barmhartigheid. Dat de nadruk teveel op 

regels, en te weinig op pastoraat gelegd wordt. 

Ik vind dat het "Oude Verhaal" moet worden geactualiseerd naar de huidige tijd. De kerk 

moet toegankelijk zijn voor alle mensen zonder uitzondering. Het gezin is een hoeksteen, 

maar die hoeft niet perse te bestaand uit man/vrouw/kinderen. Voorbehoedsmiddelen zijn 

overal vrij verkrijgbaar en zijn geheel geaccepteerd ook voor veilig vrijen en 

geboorteplanning. Ik heb geen enkel bezwaar tegen ongehuwd samenwonen, want waar 

liefde is, is God. 

Ik vind dat homoseksualiteit, condooms, en ongehuwd samenwonen in de Kerk moet kunnen 

en dat mensen die voor de 2e keer trouwen kerkelijk moeten kunnen ingezegend. En dat 

mensen die gescheiden zijn ook ter Communie moeten kunnen gaan. 

Ik vind de leer hard en verouderd. Ik denk dat mensen niet kiesen voor de een of andere 

geaardheid, maar daarmee worden geboren. De kerk moet daar neutraal en uitnodigend 

mee omgaan. Ik vind dat de kerk zich zeer hard opstelt tov scheiding en de (on) mogelijkheid 

van een 2e huwelijk 

Ik vind dit geen goede vraag. Ik weet niet heo gewone mensen hier tegenaan kijken, alleen 

hoe ik er tegenaan kijk. Ik vind dat de rooms-katholieke leer zich vaak te star vasthoudt aan 

dogma's die gebaseerd zijn op tradities en in de loop der eeuwen door mensen gecreerde 

regels. Het huwelijk is ergens in de geschiedenis geintroduceerd. Waarom zou dat dan 

zaligmakend zijn? En alleen aan man-vrouw koppels voorbehouden zijn? De bijbel is pas 

eeuwen na het leven van Christus geschreven door mensen in een bepaalde tijd, levend in 

een bepaalde cultuur. Daarom niet minder waardevol maar niet letterlijk te vertalen naar 

iedere andere tijd en cultuur. Hoe mensen willen samenwonen, met wie en of zij 

gemeenschap willen hebben zonder zich daarmee gelijk te willen voortplanten, is uitsluitend 

hun eigen zaak. Zolang er sprake is van een liefdevol samenzijn. 

In deze tijd is de katholieke kerk te behoudend in oude wetten en normen. 

In grote lijnen houdt de leer over het gezin ons een ideaal voor. Dat ideaal is 

nastrevenswaardig, maar het gaat tegen het evangelie in om mensen die niet naar deze 

idealen kunnen leven - mensen zijn nu eenmaal nog onderdeel van het gebroken bestaan - 

uit te stoten uit de kerkgemeenschap. 
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In het algemeen vinden mijn niet-katholieke vrieden en bekenden de leer van de kerk niet 

meer aan deze tijd aangepast en dat er hervormingen/vernieuwingen noodzakelijk zijn. DIt is 

ook mijn eigen mening en die van een groot aantal katholieken die ik ken. 

In het gezin is het belangrijk dat ieder gezinslid zich veilig en vrij voelt om te komen tot 

beleven en ontwikkeling. De verdere samenstelling en contractvorm is daarbij van zeer 

ondergeschikt belang. 

In meerderheid wordt deze leer - althans datgene wat men daarvan meent te begrijpen - als 

achterhaald en discriminatoir gezien, zowel binnen als buiten de kerk. 

inspirerend, maar geen strikte leidraad voor het dagelijks leven 

Jezus predikte liefde en veroordeelde niet. De rooms-katholieke leer is gebaseerd op een 

interpretatie van de Bijbel die niet meer van deze tijd is. 

Katholieke leer is achterhaald en niet van deze tijd. 

Kerk heeft verouderde opvattingen en gaat heel traag met de tijd mee.Wij maken zelf wel uit 

hoe we willen leven is veelal de opvatting. 

kerk is vaak te juridisch en te weinig menselijk (christelijke barmhartigheid) als het tussen 2 

gehuwde mensen niet meer gaat. Voorbehoedsmiddelen ontstaan door gebruik te maken 

van het door God gegeven verstand. 

M.i. vindt men de leer goed. Wel wordt belangrijk gevonden dat hoe men in de praktijk 

handelt wordt getoetst aan het geweten, niet alleen aan de leer. 

Mag/moet ik mezelf onder 'gewone mensen' scharen. Ik vind deze vraag veel te algemaan; 

alleen al over ieder onderdeel zal een mening zijn. IKZELF vindt 'de leer' te streng en niet in 

de lijn van de liefde van Christus, onze inspirator! Wat mij betreft wordt het tijd dat we 

verstaan waar het om gaat in het leven, en dat is niet altijd wat (door mensen, en niet door 

Christus) op papier gezet is in een grijs verleden. 

meedogenloos hard, volkomen ouderwets, niet in overeenstemming met (zelfs: haaks op) 

moderne inzichten, ergerniswekkend. 
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Men ervaart de roomskatholieke leer niet langer als een leiddraad 

Men vind dat de officiele leer van de kerk te strak is, maar in de pastorale praktijk valt dat wel 

mee. 

Men vind over het algemeen dat al het genoemde moet kunnen. Men is zelf verantwoordelijk 

voor zijn doen en laten.Persoonlijk ben ik tegen homohuwelijk. 

Men vindt dat de kerk niet met de tijd is meegegaan, maar gaat zelfs terug naar vroeger. De 

mensen leven hun eigen leven en doen wat hun hart hun ingeeft. 

Men vindt de leer achterhaald en niet van deze tijd. Daarbij lukt het niet om de kernwaarden 

inzichtelijk te maken in een veranderende tijd. 

men vindt de rooms-katholieke leer op sommige punten te sar en te rigide 

Men ziet deze leer meestal als achterhaald, ongefundeerd, onhoudbaar en daardoor 

irrelevant. 

Men ziet/ervaart dogmatisme. Met name bij nieuwe geestelijken. Waar regelgeving moeilijk 

is, is men niet (genoeg) toegerust deze uit te leggen en waar nodig de medemens te 

bemoedigen. 

Mensen die niet gedoopt en/of kerkgaand zijn, denken over het algemeen negatief over de 

Rooms-Katholieke leer over het gezin: 'Iedereen moet kunnen doen wat hij/zij wil. Vrijheid, 

blijheid'. Deze mensen praten klakkeloos de gangbare 'algemene mening' na. Mensen die 

zich hier meer in hebben verdiept (over het algemeen dus kerkgaand zijn), denken er meestal 

genuanceerder over. Het verbod op voorbehoedsmiddelen vormt voor veel katholieken wel 

een probleem, mede omdat ze niet op de hoogte zijn/niet worden voorgelicht over de 

mogelijkheden van natuurlijke geboorteregeling. Ze beseffen niet dat je de pil niet nodig 

hebt om je kindertal binnen de gewenste perken te houden. 

Mensen kijken op en streven naar de naleving van de hoge kerkelijke idealen en tegelijk 

proberen ze rekening te houden met de eigen en andermans onvolmaaktheden. 

Mensen vinden onze RK leer ouderwets, achterhaald en niet meegaand in deze tijd. Als de 

Pastoor nog steeds thuiskomt en "gaat heen en vermenig vuldig u" en de RK mensen zouden 
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zich daar aan houden, hadden we nu nog steeds gezinnen met 10-15 kinderen, veel monden 

die moeilijk te voeden zijn en nog meer armoede en werkeloosheid 

Mensen zien daarin zowel positieve als negatieve elementen. Dat de kerk het huwelijk 

waardeert vinden veel mensen te prijzen, maar de afkeuring van voorbehoedsmiddelen, 

homoseksualiteit en samenwonen, als opstap naar het huwelijk, valt slecht. Ook zijn veel 

mensen gescheiden en willen graag een nieuw huwelijk aangaan. 

Met bevreemding, omdat de officiële lijn in de praktijk vaak mensen uitsluit in plaats van 

barmhartigheid te tonen. 

met de nodige sceptie 

met enige reserve, maar wel als een veilige leidraad voor het leven. Velen houden zich niet 

aande richtlijnen. Die worden wel gezien als ideaalbeeld. 

Met gemende gevoelens 

met gemengde gevoelens 

met grote twijfels 

met onbegrip 

Met respect voor deze documenten en daar vanuit gaande handelend in pastorale 

bewogenheid. De leer en pastorale bewogenheid zal altijd samen moeten gaan! 

met verbazing en ongeloof 

Met verbijstering 

Mi zijn er veel zaken door menselijke invloeden toegevoegd aan de oorspronkelijke situatie. 

De wijze waarop de kerk zich door de eeuwen heen gedragen heeft, daar schaam ik mij voor. 

De gelden die men zich heeft eigen gemaakt door aflaten te verkopen bv. Misbruik, 

verrijking. De kerk is rijk en nog vraagt men geld. Leven in soberheid zie ik nergens terug. De 

wijze waarop men omgaat met voorbehoedmiddelen is niet meer van deze tijd. De denkwijze 

die de KERK hanteert, is achterhaald..men lijkt vast te houden aan verouderde denkbeelden. 
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De laatste jaren ben ik mede door reizen veel meer gaan zien van de welke 

onrechtvaardigheden er door wat men noemt de RK kerk zijn uitgevoerd, waardoor ik nog 

weinig positiefs kan voelen voor deze organisatie. Het zijneerder de mensen in de kerk waar 

ik nu contact mee heb, die een positieve gedachte ontlokken. Soberheid....waarvoor moet 

men buigen in kerken....ik denk dat met respect omgaan met elkaar, je nergens voor hoeft te 

buigen. Vieringen bevatten veel herhalingen van dezelfde teksten. Dat wordt een versje 

opzeggen zonder gevoel. De teksten zijn verouderd. 

Mijn ervaring is, dat mensen de RK leer de laatste jaren zijn gaan zien als halfhartig. De 

gelovige is gebonden aan een beperkende leer, terwijl de geestelijkheid zich te buiten gaat 

aan onbehoorlijke escapades. 

Mijn inschatting is dat gewone mensen de R.K. leer als bemoeizuchtig en betuttelend ziet. In 

een hoog ontwikkelde, geïndividualiseerde samenleving wil men zelf verantwoordelijkheid 

dragen voor de keuzes die men in het leven maakt. De kerk moet inspireren tot het maken 

van keuzes i.p.v. beleren. 

Mijn persoonlijke mening: In mijn omgeving wordt er helaas niet meer over gediscussieerd. 

Misschien als ouderwets zijnde, in deze moderne werled. 

Naar mijn idee wordt er, zeer terecht, kritisch gekeken naar de RK kerk. Met name de morele 

zaken als sexualiteit, voorbehoedsmiddelen etc. waar de rk het wijzend vingertje bij heft. 

Behalve dat de mensen het daar niet mee eens zijn, heeft de kerk niet (meer) het recht om dit 

te doen. Zij zijn op vele fronten buiten het boekje gegaan (kindermisbruik etc) Dus laten ze 

het geweten bij zich zelf houden. 

Naar mijn indruk willen de meeste mensen een duurzame relatie met 1 ander ongeacht 

geslacht. Een relatie moet een voordeel opleveren voor beide partners en een relatie crisis is 

voor veel mensen het einde. 

Naar mijn mening over het algemeen als enigszins ouderwets en grotendeels niet relevant 

voor de maatschappij als geheel. Binnen de kerkgaande mensen is die neiging ook nog 

sterker dan zou moeten, hoewel het in de wat orthodoxere parochies wel serieuzer wordt 

genomen in de meer vrijzinnige. De kennis over de leer gaat, zeker in de maatschappij als 

geheel, in veel gevallen niet verder dan een vaag bewustzijn van "wat niet mag". 
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Naar mijn mening tolereren zij in het algemeen wel seks voor het huwelijk, scheidingen en 

tweede huwelijken. Voor de kerk trouwen is symbolisch en niet om zich met God te 

verbinden. Homoseksualiteit is nog door velen niet geaccepteerd. Desondanks accepteer ik 

wel iedere geaardheid. 

Naar mijn mening vindt men die leer veel te streng. Mijn mening is: Homoseksualiteit is 

aanvaardbaar, zowel in "uitvoering" als m.b.t. geregistreerd partnerschap. Het homo-huwelijk 

wijs ik af. Het verbod op voorbehoedsmiddelen dient z.s.m. te worden opgegeven. Ingehuwd 

samenwonen is geen ideale situatie, maar inmiddels zo gewoon goed geworden, dat dat niet 

mag worden veroordeeld. Huwelijksscheiding is betreurenswaardig, maar de Kerk dient zich 

barmhartig, als een zorgzame moeder op te stellen en gescheiden mannen en vrouwen die 

opnieuw trouwen niet uit te sluiten van de sacramenten. Ook een kerkelijk gesloten huwelijk 

zou gemakkelijker ontbonden moeten kunnen worden. 

Nederlanders zijn openminded en verdraagzaam. Dit betekent dat iedereen zoveel mogelijk 

zijn eigen leven kan leiden en indelen. Zolang hiermee - kort gezegd- anderen geen kwaad 

worden aangedaan, niet worden benadeeld of gestoord. Nederlanders zijn dus over het 

algemeen vóór het huwelijk (homo)seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, ongehuwd samen 

wonen, scheiding, tweede huwelijken, gelijke rechten voor mannen en vrouwen etc. Iedereen 

mag zijn leven op zijn eigen manier inrichten hierbij staat de persoonlijk 'goedheid' van de 

desbetreffende persoon centraal. De katholieke leer zoals deze in Nederland beleefd wordt, 

sluit hier grotendeels op aan. Uitgezonderd het feit dat vrouwen geen pastoor kunnen 

worden en niet de heilige eucharistie kunnen vieren. Een gemiste kans. Rome en het Vaticaan 

lijken dan ook instituten die ver van ons (geloof) afstaan. Een achterhaald instituut dat niet 

mee gegaan is met zijn tijd. Daar lijkt nu verandering in te komen door Paus Franciscus. 

Iemand die lijkt open te staan voor de échte wereld en niet de geijkte paden wil bewandelen, 

maar juist de uitdaging kiest om er voor de mensen te zijn en naar hen te luisteren. Bijzonder 

moedig!! 

negatief 

Negatief 

negatief 

neutraal, geen oordeel. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  35 

 

niet bij de tijd, ouderwets 

Niet katholieken begrijpen niet dat de uitspraken van de Paus zijn, als van een vader. Je 

luistert naar hem maar doet de dingen die jezelf goed vindt en kunt verantwoorden 

niet meer van deze tijd homoseksualiteit is ook door God geschapen we leven in 2013, de 

kerk is stil blijven staan in de vorige eeuw 

Niet meer van deze tijd. 

niet positief. onvrij. 

niet van deze tijd. 

Niet van deze tijd. 

Niet zo goed.l 

Nog al conservatief gericht. Er dient veel meer rekening gehouden te worden met inzichten 

en ontwikkelingen van deze tijd. Deze moeten ingepast worden in datgene wat de bijbel etc. 

daar over zegt. Er wordt samengewoond, homoseksuelen bestaan echt, er wordt gescheiden 

etc. Of we dat nu leuk vinden of niet, maar breng het binnen de discussie en ga er a.u.b. 

menswaardig mee om. 

Ongehuwd samen wonen en scheidingen zijn in ons land aan de orde van de dag. Ook een 

tweede huwelijk wordt steeds normaler. Men gebruikt volop voorbehoedsmiddelen. Er zijn 

zeker nog stellen ,waarbij het huwelijk heilig is, maar dat zijn gelovige/ kerkgaande mensen. 

Er wordt nog wel getrouwd maar ook veel gescheiden. Ook het homo huwelijk is in ons land 

een feit. 

Ongëintresseerd. 

Ongetrouwde mannen (pastoren, priesters en bisschoppen) denken te kunnen oordelen over 

hoe het er tegenwoordig in een gezin aan toe gaat en hoe het zou moeten gaan. Velen zijn 

veel te conservatief en staan veel te ver weg van de dagelijkse realiteit. Wat mij betreft kan 

iedereen deel uitmaken van de Katholieke kerk: (on)getrouwd, homo's, samenwonenden, 

tweede huwelijk, gescheiden etc. Het gaat mij om de mensen en niet om het instituut Kerk. 
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Wanneer iemand voorbehoedsmiddelen wil gebruiken dan is dat prima. Wat geeft (oude) 

mannen het recht om te bepalen hoe iemand invulling geeft aan zijn leven. Hetzelfde geldt 

voor abortus en euthanasie. Deze keuzes zijn al moeilijk genoeg om te nemen. 

onverschillig of onwetend 

Onzin niet bij de tijd 

Open minded 

Ouderwets 

ouderwets 

ouderwets 

Ouderwets en achterhaald 

Ouderwets en ontkennend van zowel natuurlijke geaardheid en vrijheid 

ouderwets, achterhaald 

Ouderwets, middeleeuws, niet van deze tijd meer! 

ouderwets, sektarisch en niet meer van deze tijd 

Ouderwets. De mensen kijken er niet achter. De tijd is te modern om te luisteren naar religiën 

die bekrompen zijn. 

ouderwetse leer, weinig flexibiliteit. 

Over het algemeen denk ik dat de mensen er tegenaan kijken als een bijna niet haalbaar 

programma, dat een sterk betuttelend en wettische uitstraling heeft. 

Over het algemeen denk ik dat mensen die leer zo ver af vinden staan van hun eigen 

beleving, dat zij irrelevant is geworden. 
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Over het algemeen vinden mensen de leer weinig pastoraal en hard. Veroordeling van 

homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen, tweede huwelijk en anticonceptie passen niet bij 

het levensgevoel van de moderne mens. Ook de uitsluiting van vrouwen en gehuwden van 

het priesterambt wordt niet gewaardeerd. 

over het algemeen wordt de katholieke kerk als een doodlopende vereniging gezien of 

althans door buitenstaanders en krantearikelen geven mij dat vermoeden. ik vraag echter 

niet aan anderen wat ze vinden. ik geloof zelf in de sacramentele Kerk. 

overheersend beeld is dat rk kerk het zicht op de werkelijkheid verloren heeft en vooral 

hamert op wat niet mag. 

positief over wat Vaticaan adviseert over deze zaken 

positief, maar zou als gescheiden man wel het klooster in moeten kunnen vind ik 

Prima, de katholieke leer, maar ik beleef het geloof op mijn manier 

Reden om de Kerk te mijden. Vergeet hierbij aub niet het Sacramenten der stervenden, die 

niet door de eigen vrouwelijke pastor, maar door een vreemde priester wordt toegediend. 

Restrictief en mensonwaardig 

restrictief. niet meegegaan met het voortschrijdend inzicht dat de mens in opdracht van God 

blijft verkrijgen door zich te ontwikkelen als mens en kind van God. Alleen God is eeuwig. de 

regels door mensen gemaakt hoewel met het Goddelijk inzicht van die tijd zijn niet eeuwig. 

rk kerk loopt eeuwen achter 

RK leer is vaak discriminerend en niet van deze tijd. 

Rooms katholiek-zijn is een manier van leven. De 'leer' kan daarbij een steun zijn, maar zij is 

niet meer dan de eindformulering van gedachten. Op dat zelfde moment is de ontwikkeling 

al weer verder 
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Ruimhartig zijn. Allen zijn we gemaakt naar Zijn evenbeeld, derhalve erkenning van alle 

levensverbanden. Voorbehoedsmiddelen toestaan, scheidingen geen probleem van maken 

evenals tweede huwelijken en samenwonen e.d. 

Sceptisch 

scheiden homo,voorbehoedmiddelen,ongehuwd 

Scheiden is heel triest maar verbod op scheiding is nog triester en zal desastreuse gevolgen 

hebben voor een geheel gezin 

Sex voor het huwelijk, ongehuwd samenwonen, homoseksualiteit en voorbehoedsmiddelen 

zijn breed geaccepteerd in de Nederlandse samenleving en voor het merendeel van de 

Katholiek gelovigen. Uitzonderingen vinden wij daarop in streng conservatieve hoek, onder 

clerici, Orthodoxe protestanten en moslimgelovigen. Scheiding wordt algemeen betreurd, 

zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Daar staat tegenover dat de overgrote meerderheid 

vindt dat een relatie waar de liefde niet meer gevoeld en beleefd wordt geen toekomst heeft 

en ook betrokken kinderen daar onder lijden. Liefdeloosheid is erger dan scheiding. Dat is de 

opvatting an het meerendeel van de Nederlanders, de Karholieken en zo denk ik er zelf ook 

over. 

sola scriptura, zou betekenen dat bepaalde aspecten van de Vaticaanse documenten / 

Vaticaanse leer niet geldig zijn, maar door kerkelijke traditie wordt dit weer goed gemaakt. 

Voor buitenstaanders uit andere kerken blijft dit meest onbegrijpelijk. 

Somber en weten niet waar ze toe aan toe zijn. 

Soms erg liefdesloos 

Star, weinig bereidt om over veranderingen na te denken. 

Stigmatiserend, niet meer van deze tijd 

Streng, moeilijk om te begrijpen. 

te conservatief 
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Te rigide en belerend. Geen ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Onverschilligheid en 

hypocrisie is het gevolg. 

te star. Te weinig rekeninghoudend met de nuances. Soms wordt het belangrijkste gebod 'De 

liefde' met voeten getreden. Dit geldt ook vaak van de andere kant, maar de kerk (wij dus) 

zouden altijd moeten volharden in de liefde. Dit betekent niet dat je over je heen moet laten 

lopen. 

Te veel gebaseers op de leer van de kerk zoals die in Nederland geinterpreteerd wordt 

zonder ruimte voor persoonlijke reflectie en verantwoordelijkheid 

Te vormelijk en te juridisch. Er is te weinig ruimte voor andere vormen van authentieke liefde. 

Theoretisch. Niet dienstig voor het huidig verstaan van de werkelijkheid waarin de mensen 

zich bevinden. 

Toegestaan en eigen verantwoordelijkheid laten spreken. Nooit de ander kwetsen of in de 

kou laten staan. 

tot voor kort zeer behoudend en hopeloos vasthouden aan dogmatiek. De menselijke en 

eigen verantwoordelijkheid wordt ondergeschikt gemaakt aan de kerkelijke leer welke deels 

voortkomt uit door mannen in klein machtsdenken geformuleerde dogmatiek. 

Trekken zich niet veel aan van voorschriften of verboden 

treurig - niet met de tijd meegaan - e.d. 

tweede huwelijk,kan 

uit de tijd 

vaak sceptisch omdat velen worden buiten sloten de liefde van de kerk ontbreekt vaak. de 

pastores zijn vaak te rechtlijnig 

Veel gewone mensen vinden het zeer achterhaald. De steeds strenger wordende dogma's 

jagen mensen de kerk uit en geeft de RK kerk een zeer slecht imago. 
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Veel mensen associeren de regels van de kerk hierover als bevoogdend, veroordelend en 

betuttelend, niet als pastoraal. Ze worden niet als persoon gezien naar wie vanuit een 

liefdevolle houding geluisterd wordt. Dat wordt als pijnlijk en als een groot gemis ervaren. 

Veel mensen om mij heen zijn niet meer katholiek omdat ze de leer niet meer van deze tijd 

vinden. Desondanks zijn veel mensen wel op een aantal punten dezelfde mening toegedaan 

als de katholieke leer. Zo worden een losse seksuele moraal, overspel en snelle scheidingen 

(zeker als er kinderen in het huwelijk zijn) niet "gewoon" gevonden. Homoseksualiteit in een 

vaste relatie wordt gezien als ware liefde en trouw. Voorbehoedsmiddelen en samenwonen 

zijn niet bezwaarlijk (mits gebaseerd op liefde). 

veel mensen storen zich aan de rk-leer over het gezin. Ze voelen zich beknot in hun 

'vrijheden' en vinden de opvattingen van de kerk op dit terrein ouderwets, uit de tijd, 

achterhaald, of zelfs achterlijk, discriminerend of misdadig. 

veel mensen vinden denk ik de RK ouderwerts en dat mensen zelf mogen bepalen hoe ze 

daar mee omgaan 

Veel moeite met de opgestoken wijsvinger. De mensen moeten de roomse regels volgen en 

de regelgevers hebben er zelf eigenlijk geen last van. 

veel onbegrip 

veel te dogmatisch en te star, het zijn regeltjes van de mens, niet van Christus die veel meer 

overlaat aan de eigen verantwoordelijkheid 

Vele gewone mensen vinden de rooms-katholieke leer niet meegaand met de tijd 

Velen zijn het er niet mee eens, snappen niet waarom, weten vaak ook niet precies wat de 

rooms-katholieke leer eigenlijk inhoudt. 

verouderd 

verouderd, tamelijk liefdeloos, teveel gefocust op wetgeving en dogmatiek en hierdoor te 

weinig op de in wezen eenvoudige boodschap van Jezus-Christus: goed te zijn voor de 

naaste. 
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Verreweg het grootste deel van de Nederlandse bevolking vindt de bepalingen in de rooms-

katholieke leer niet meer passen in deze tijd. men vindt ze zelfs stuitend en leiden tot sociale 

uitsluiting. 

Volledig achterhaald, onderdrukkend, discriminerend en reactionair 

Volledig buiten de normale wereld. 

Voor mij is iedere vorm van liefde acceptabel dus ook samenwonen (hetro of homo) met of 

zonder voorbehoedsmiddelen. Gaat het niet meer dan uit elkaar want anders werk je zonden 

als overspel/liegen/bedriegen of fysieke in de hand. 

Voor zover ik mijn bijbel ken, en de geschriften hier dan nog van begrijp, probeer ik volgens 

mijn beperkingen en mijn gezinssituatie te leven en opvoeding te geven . Ik kan geen 

antwoord geven voor iemand anders, ik kan enkel voor mezelf spreken, maar als 

homoseksualiteit wetenschappelijk bewezen is, dan zou de kerk zich hier beter open voor 

stellen, scheidingen zijn er nu eenmaal, ik ijver voor een goed huwelijk, maar ook hier 

moeten 2 partijen toe bereidt zijn, een huwelijk bestaat uit 2 personen, ik kan enkel mijn best 

doen om een goede vrouw, moeder te zijn en hopen dat het mag blijven duren. 

Vooraf. Er zijn geen andere dan gewone mensen of, alle mensen zijn buitengewoon. Me 

dunkt, de leer is te star. 

Voornamelijk als moralistisch. De kerkelijke idealen worden niet door iedereen als haalbaar 

en/of realistisch beschouwd. Sommigen vinden de leer zelfs schadelijk omdat deze de 

vrijheid zou beperken of gevaren met zich mee zou brengen in termen van bijvoorbeeld 

gezondheidsrisico's (condoomverbod) of onderdrukking (indoctrinatie). 

vreselijk uit de tijd 

vrij star en niet bij de tijd 

waar achterhaald en niemand volgt ze 

Waarschijnlijk directief,van bovenaf opleggend, niet meegaand met de tijd. 

wantrouwend 
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Wantrouwig voor zover ze tegen het gezond verstand in gaan 

Wat ik in het verleden heb geleerd daarover is voor deze tijd niet meer toepasbaar. Het 

samengaan van twee mensen is iets tussen die twee mensen. Anderen, wie dat ook moge 

zijn, moeten met hun commentaar daarop zeer omzichtig te werk gaan op één uitzondering 

na als het samengaan tenkoste gaat van één van de twee betrokkkenen 

Wat zijn gewone mensen? 

Wat zijn gewone mensen? De RK leer over gezin vind ik te behoudend. Het geloof en de kerk 

zou moeten open staan voor de diversiteit van mensen, over hun keuzes, geaardheid en 

manier van leven. God en Jezus staan symbool voor liefde, voor naastenliefde en dat gaat 

dus over alle mensen. 

We leven in 2013. Zaken als vorenomschreven zijn niet meer weg te denken uit de 

hedendaagse maatschappij, ook al vinden we dat het niet zo zou moeten zijn ( scheidingen, 

2e huwelijk) 

We leven in Nederland in een vrij democratisch land en veel van deze onderwerpen ziet men 

als een eigen verantwoordelijkheid, waarin ieder verschilende afwegingen in maakt. En dit is 

goed 

weinig interesse 

Weinig mensen zijn in staat de werkelijke kern te pakken, helaas. 

wereldvreemd, geformuleerd door mensen zonder existentiële ervaring. Als je over een van 

deze onderwerpen ervaring hebt vanuit naaste kring mensen praat je wel anders. 

wij hebben een moderne opvatting waarbij condoomgebruik,ongehuwd 

samenwonenm,tweede huwelijken,homohuwelijken mogelijk moeten zijn. 

Ze denken er gemakkelijk over en zijn vaak "ik" gericht en eigen belang gaat boven 

algemeen belang. 

Ze hebben een andere visie: misschien te omschrijven met 'alles moet kunnen'. 
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Ze horen een heel andere boodschap als wat de wereld hen voorhoudt. Sommigen zijn 

respectvol, veel begrijpen het niet. 

Ze interesseren zich er niet meer voor. Achterhaald. 

ze kennen die leer niet. Maar desgevraagd zal een meerderheid een negatief beeld hebben 

ze laten zich nauwelijks leiden door deze leer 

Ze trekken zich er weinig van aan 

Ze vinden dat niet eigentijds en/of hanteerbaar in het/hun leven. 

Ze vinden het ouderwets. En niet meer van deze tijd. Ze beweren dat het tegen de menselijke 

vrijheid ingaat. 

Ze zien die leer als volledig achterhaald 

Zeer argwanend omdat de Kerk Van Rome vaak autoritair overkomt, zonder de basis te 

raadplegen 

Zeer kritisch. U dient te weten dat er in de gehele bijbel geen enkel voorbeeld wordt 

gegeven van een huwelijk zoals wij dat kennen en dat wordt gepropageerd door de kerken. 

Mocht dat wel ergens te vinden zijn, dan hoor ik dat graag van U. 

zeer verdeeld 

Zeer verschillend: Maar meestal heb ik te maken met het vooroordeel, dat je als katholiek 

gehoorzaam moet zijn en je aan voorschriften moet houden. 

Zij kennen de achtergronden niet en zien de standpunten enkel als 'achterhaald'. 

Zij vinden dat er eigenlijk niets mag....alle verworven vrijheden worden afgewezen door de 

leer van de Kerk 

Zolang de RK Kerk meent zich te moeten gedragen als een instituut dat geen poging doet de 

huidige omstandigheden zich eigen te maken, zal zij zich bij een voorgaande geestelijke en 
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intellectuele ontwikkeling van de mensheid steeds minder aansluiting vinden bij de 

wereldbevolking. 

zonder argwaan 

Zonder duidelijke cijfers te kennen denk ik,dat 70 tot 80 Procent er wel eennegatieve mening 

over heeft maar er zin nits aan gelegen laten liggen. 
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1b. Houden mensen, binnen en buiten de kerk, zich aan deze leer?  

 

(Te) vaak wordt onder het mom van God's barmhartigheid (terecht of onterecht even 

terzijde) gezegd dat alles maar gewoon mogelijk moet zijn en de waarden die horen bij deze 

leer worden daarmee algauw vergeten. De mensen houden zich te weinig aan deze leer. 

aangezien ze die leer niet kennen, kunnen zij zich er ook niet aan houden. Wellicht houdt een 

deel zich aan die leer zonder te weten dat ze leven overeenkomstig die leer. 

Aan de leer zoals deze vanuit het Vaticaan gezien wordt duidelijk niet. Ik kan mij hier ook 

niet mee vereenzelvigen en ik herken mij hier als katholiek helemaal niet in. Die leer 

veroordeelt mensen en schrijft hen voor hoe ze moeten leven en als ze dat niet doen, zij 

'fout' zijn. Het katholieke geloof zou juist de mensen moeten omarmen. Aan de Nederlandse 

katholieke leer houden veel mensen zich wel daarentegen. 

Absoluut niet!! Zij die beweren van wel.., zijn nog de ergste soms ook!! 

Absoluut niet, zelfs onder serieuze kerkgaande katholieken is er een kloof op sommige 

onderwerpen. Het curieuze is dat de officiële leer vooral bekend is uit de krant, in de kerk 

(ook de serieus katholieke) wordt er vrijwel niet over de heikele kwesties gesproken. 

afgezien van zeer orthodoxe katholieken bijna niemand 

als je met deze vraag wil zeggen , alle mensen dan is mijn antwoord neen, maar er zijn zeker 

mensen die echt hun best doen om zich aan de leer te houden, dus ja en neen 

Behoudende zullen zich er aan houden maar er zijn tegenwoordig meer mensen die 

mondiger zijn en hun eigen verantwoordelijkheid volgen. 

beide niet tot weinig 

Beslist niet! Maar men wil toch bij het instituut horen en houdt de goede dingen vast. 

Beslist niet!!! 
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Bij lange na niet. Het eigen geweten en eigen verantwoording gaan boven alles 

Binnen de kerk vaak niet; wel als een na te streven ideaal. Buiten de kerk: vaak geen 

boodschap meer aan. De Kerk houdt een achterhaald mens- en wereldbeeld voor. 

Binnen de kerk wel, bij voorkeur en indien zij onderwezen en aangemoedigd worden door de 

herders van de kerk. Van mensen buiten de kerk is het niet waarschijnlijk dat zij de leer der 

kerk volgen. 

binnen de kerk wel, erbuiten niet of minder 

Binnen de Kerk: nee Buiten de Kerk: nee. Het betreft hier een discrepantie in visie. Deze 

neemt toe naarmate de Kerk blijft wijzen op de oorspronkelijke leer, in plaats van het 

onderwijzend zoeken en wijzen op de waarde van de leer in de huidige tijd, met de fortuinlijk 

toename in zelfverantwoordelijk denken van mensen 

Binnen meer dan buiten, maar nee. 

Binnen onze kennissenkring niet. 

Buiten de Kerk denk ik niet, binnen de Kerk is het aantal dat zich volledig houdt aan de Leer 

maar weinig. 

Buiten de Kerk natuurlijk niet. Binnen de Kerk het gros van de progressieven (lees: mensen 

die alleen naar de kerk gaan op Pasen, Kerstmis en Carnaval) ook niet. In mijn ogen de 

conservatieven wel. 

Buiten de kerk niemand, binnen de kerk maar een beperkt aantal 

Buiten de kerk niet, binnen de kerk lang niet altijd. 

Buiten de kerk sowieso niet, binnen de kerk zeker ook niet allemaal 

Buiten de kerk steeds minder, vooral vanwege gebrek aan ondersteunende gemeenschap, 

binnen de kerk probeert men het wel, maar is er ook veel angst voor het bekennen van 

problemen. 
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Ca 5%-7% van de rk gedoopten 

Christus is gestorven aan het kruis en opgestaan voor dit alles 

Daar heb ik weinig zicht op, dus, weet ik niet. 

Dat is verschillend per persoon. Maar als ik kritisch kijk dan zijn er maar weinig mensen die 

zich aan deze leer houden 

Dat lijkt me in de Nederlandse situatie geen vraag. Nee. Mensen houden zich er niet aan, al 

zijn er best uitzonderingen op die regel. 

Dat varieert. Mijn omgeving (studenten) binnen de Kerk wel, buiten de Kerk vaak niet. Dit 

hangt vaak ook samen met het zien van de leer binnen het geheel van het geloof: wanneer er 

geen geloof is, valt de leer ook weg. Opvallend is wel dat veel mensen buiten de Kerk toch 

ook de waarde van de leer zien, zij het dat zij de leer niet als zodanig expliciteren. 

Dat weet ik niet, maar ik vermoed van niet 

De een meer dan de ander. Of het algemeen weinig 

De gewone mensen houden zich redelijkerwijze aan de leer. Door een matige kennis van de 

bijbel blijkt dat velen hun eigen visie boven de leer van de kerk plaatsen 

De huidige strenge leer wordt veelal niet gevolgd. Daardoor keren veel mensen die in 

problemen komen daardoor, de kerk de rug toe. 

De leer is hopeloos verouderd. Mensen houden zich aan wat in de geest vam de leer is. 

De leer is te moeilijk te begrijpen en teveel in theologische termen. Dit maakt dat mensen 

zich hierin moeilijker kunnen vinden en ook geen verbinding aangaan. Het creëert geen 

verbinding op menselijk niveau. 

De leer van de kerk heeft voor mij geen enkele waarde. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  48 

 

de Leer van de kerk is duidelijk maar juist in deze maatschappij voor velen niet meer van 

deze tijd.. dat betekend dat vele hun eigen waarden en normen naleven en die normen 

zakken ver weg van wat de kerk voorschrijft. 

de leer van de sex 

De leer wordt voor kennis aangenomen, maar men houdt er vaak andere, vrijere opvattingen 

op na 

De leer zoals deze door de kerk momenteel wordt uitgedragen is niet na te leven en staat 

haaks op de zaken die de kerk eigenlijk zou moeten preken; namelijk vergevingsgezindheid, 

acceptatie, liefde, eerlijkheid en oprechtheid. Dus nee, mensen houden zich niet aan de 

huidige leer. 

Dé Leer? Ik weet eigenlijk zeker dat àlle mensen hunkeren naar Liefde, geborgenheid. Ook zij 

die het menen te kunnen zonder de verwachting van het Eeuwige Geborgen zijn. Als ik aan 

de geschiedenis van De Kerk snuffel, dan wordt vergeven wel moeilijk, menselijk gezien. 

De meerderheid wijst de kerkelijke leer ronduit af 

De meeste mensen die ik ken luisteren naar de stem van hun geweten. Met name mensen die 

gescheiden zijn of homosexueel/lesbisch willen vaak oprecht hun geloof beleven en zijn er 

voor zichzelf met God wel 'uitgekomen' maar lijden aan de kerk. Het is niet Jezus, het is niet 

God die ze afwijzen maar ze voelen zich afgewezen door de kerk in hun eigen geaardheid of 

in hun onvermogen om de huwelijksrelatie in stand te houden. Wat dit laatste betreft: alsof 

wij allemaal niet onze gebieden hebben waarin we het ideaal gewoon niet halen, maar dat 

valt voor de buitenwereld vaak niet op. En wij zitten dan wel in de kerk en gaan ter 

communie! Zo laten we mensen chronisch in de kou staan en velen verlaten de kerk dan ook. 

Dáár vinden ze Christus niet.. 

de meeste mensen doen hun best om goed te leven. de vaagheid van wat nu eigenlijk de 

leer is, maakt dat men tevreden kan zijn als men de eigen invulling van de leer volgt. 

De meeste mensen houden zich m.i. niet aan de rooms-katholieke leer. Dat stoort mij in het 

geheel niet. 
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De meeste mensen houden zich prima in de leer, maar gebruiken daarbij wel een eigen 

interpretatie. 

De meeste mensen niet, denk ik, hoewel ik verwachte dat mensen binnen de kerk zich aan 

meer voorschriften en regels houden, dan mensen van buiten de kerk. 

de meeste mensen ook binnen de kerk houden zich nauwelijks nog aan deze leer. 

De meesten die ik ken houden zich niet aan de restricties van Paulus VI. Zelfs gebruikte mijn 

vrouw eerst de pil, later heb ik zelf sterilisatie laten toepassen. Mijn eigen kinderen ook zo. 

de meesten niet 

De meesten niet, maar dat is geen valide argument om de Leer te veranderen. De mensen 

moeten zich naar God richten en niet andersom. 

De mensen leven naar de geest van de leer. We leven in 2013 en vertalen de oude teksten 

naar nu en naar de maatschappelijke en technische mogelijkheden die God ons geschinken 

heeft. 

de ouderen wel, dacht ik 

De starheid van de kerk maakt het soms wel moeilijk. 

De streng katholieken misschien wel maar het overgrote deel niet 

Deels gelukkig wel, omdat het een zegen is als je zo kunt leven. Deels gelukkig niet, omdat 

een gezin met een of twee of drie kinderen misschien meer geluk brengt aan die kinderen, 

aan hun ouders en aan onze arme planeet, dan ontelbaar veel gezinnen met eindeloos veel 

monden die gevoed moeten worden. Deels gelukkig niet, omdat ook buiten deze leer, 

zonder God en de naaste schade te berokkenen, hun geluk kunnen vinden. 

deels wel en deels niet. M.i. zit het probleem in het zich niet houden aan de leer in een vorm 

van gemakszucht en nihilisme. De maatschappij in nl. kent nog maar een mammon en die 

het geld. nadenken over ethiek en wat is goed en wat fout is te lastig en beperkt mogelijk het 

individu en die is tegenwoordig heilig 
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Denk dat binnen en buiten de kerk het moeilijk voor velen is zich aan deze leer te houden 

Een ieder moet de mogelijkheid krijgen een eigen invulling aan deze leer te geven. Mensen 

die de leer op een eigen manier uitleggen moeten geaccepteerd worden binnen de kerk. De 

paus zou moeten opstaan en het opnemen voor mensen die de leer een andere invulling 

geven zoals huwelijk met hetzelfde geslacht, (homo)seksualiteit, voorbehoedsmiddelen 

gebruiken, ongehuwd samenwonen, scheiding en tweede huwelijk. 

Een overgrote meerderheid niet.Men vindt dat de kerk met zijn strakke regels zich vervreemd 

van de samnenleving Erger is, dat vooral gelovigen de kerk gaat verlaten en hun heil zoeken 

alternatieven (vormen van spiritualiteit 

Een zeer kleine minderheid onder gelovigen en onder de bevolking. Eerder uit Orthodox 

protestante hoek dan onder Karholieken. 

Er zijn mensen in de kerk die zich strikt aan de leer houden, vermoedelijk ook daarbuiten. Het 

merendeel van mensen die oprecht geloven volgen met enige afstand de leer. 

Er zijn natuurlijk mensen die dat proberen te doen en voor wie de oude tradities belangrijk 

zijn, maar de meerderheid, zelfs van katholieken binnen de kerk, houden er aan hun eigen 

geweten te volgen als de grote leidraad in hun leven. 

Er zullen mensen zijn die aanvankelijk hun best doen de leer te verstaan. In de praktijk zullen 

zij er zich niet meer aan houden al of niet met gewetensproblemen. 

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich aan alle richtlijnen van de rooms-katholieke leer 

houden. Mijns inziens is dat, zeker in West-Europa, een heel klein percentage. 

gaan gewoon hun eigen gang. ze hebben dan een behoefte meer een deze leer 

gedeeltelijk 

Gelovigen zullen er vaak tegen op lopen. Op lange duur er zich toch wel bij voelen. Laat de 

Leer uitgangspunt blijven. 

gelukkig niet 
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gelukkig niet 

Gelukkig niet 

Gelukkig weinig 

Gelukkig zijn er steeds meer katholieken die openstaan voor deze tijd, in plaats van vast te 

houden aan normen en waarden die 50 jaar of langer geleden golden. 

Grosso modo niet. Zich aan de leer houden is dan ook heel iets anders dan "vanuit de 

waarden die hiermee bedoeld worden" te leven 

Grotendeels niet. Naarmate de Kerk eraan vasthoudt, wordt er minder naar de Kerk 

geluisterd, ook als deze zinnige dingen heeft te zeggen. 

Haast niemand 

hebt elkander lief is de kern waar iedereen zich aan wil houden 

heel veel mensen houden zich wat dit betreft niet aan de achterhaalde leer van de kerk. 

sterker zij hebben daar als gelovige katholiek verdriet over. 

heel weinig 

Helaas niet. 

Helemaal niet. Bv voorbehoedsmiddelen zijn wijdverspreid (en is ook goed). 

het merendeel der gelovigen houden zich waarschijnlijk niet aan de leer der Kerk. 

hier alleszins minimaal 

Hun verantwoordelijkheid 

Ik ben erg bang van niet 

Ik denk dat de meeste mensen naar eigen geweten handelen 
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Ik denk dat deze leer een belangrijke leidraad is voor de samenleving maar dat de mensen 

heel vaak afwijken hiervan. Ik denk dat deze leer als een evenwichtsbalk door het leven loopt, 

maar af en toe val je er eens vanaf, toch streef je er naar om weer op de balk te komen 

omdat deze evenwichtsbalk zorgt voor stabiliteit in je leven. 

Ik denk dat er wel mensen zijn die zich aan deze leer houden. 

Ik denk dat er mensen zijn die zich aan de leer houden, maar dat het overgrote deel van de 

mensen zich niet aan de leer houdt. Bijvoorbeeld: gebruik van voorbehoedsmiddelen, seks 

voor het huwelijk, ongehuwd samenwonen etc.  

ik denk dat het niet afhangt van het horen bij een kerk of mensen deze leer aanhangen. 

zowel binnen als buiten de kerk houden zich mensen niet aan deze leer. en wel. 

Ik denk dat in veel gevallen geldt dat katholieken zich steeds minder aangesproken voelen 

door de rigide grenzen die de kerk aan mensen oplegt. Het wordt steeds moeilijker om 

volgens de leer van de kerk te leven. Is natuurlijk van alle tijd, maar er voor steeds meer 

mensen meer mogelijk en toegankelijk. 

Ik denk dat men zich er niet aan houd omdat ze denken dat het door de Kerk is "verzonnen" 

Ipv dat het van God komt. 

Ik denk dat veel mensen van goeden wil bewust of bewust leven zoals Jezus ons leert, maar 

zich niet of nauwelijks iets aantrekken van wat tot voor kort door Rome of sommige 

Nederlandse diocesen werd gedecreteerd. 

Ik denk dat velen zich daar geen zorgen over maken 

Ik denk het niet. (gedeeltelijk) 

Ik denk het niet. Men volgt zijn eigen geweten. 

Ik denk met name de conservatieve gelovigen. 

Ik denk van niet, zelf probeer ik het zo goed mogelijk maar ook ik heb hier moeite mee. De 

liefde van God is alles omvattend en wordt n.m.m. door de kerkleer te beperkt gemaakt. 
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Ik heb als man een lange tijd een relatie gehad met een priester, dus nee, de mensen binnen 

de kerk houden zich niet aan deze leer. 

Ik heb de indruk dat de meeste mensen zich hier absoluut niet aan houden. 

ik heb de indruk dat het er zeer weinig zullen zijn 

Ik heb niet die indruk, hoewel mensen niet makkelijk denken over abortus, vermindering van 

het lijden bij het stervensproces, het leed dat scheiding toebrengt, verantwoordelijkheid 

tegenover elkaar en de kinderen in het gezin. 

Ik kan niet spreken voor "mensen" , dat is nou net hetgeen de kerk wel pretendeert! 

Ik ken er niet één. 

Ik ken geen mensen die zich aan deze leer houden. 

Ik lees de bijbel en de leer en pas dat toe vanuit een bevragende theologische, historische en 

pastorale houding. Waar de leer mensen kleiner maakt geloof ik niet dat dat is wat God ons 

heeft voorgeleefd in Zijn Zoon 

Ik niet. 

Ik snap de vraag niet (helemaal) mensen houden zich niet aan de leer getuigen het aantal 

echtscheidingen, homohuwelijken en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. De kerk loopt 

dus ver achter de feiten aan. 

Ik sta niet achter de huidige uitleg van de leer. Mensen willen betrokken, behulpzaam en 

goed zijn. Ik mis het belonen ipv straffen. 

ik vermoed dat het er weinigen zijn 

Ik zou me kunnen voorstellen, dat gemiddeld gezien, meer mensen zich binnen de Kerk dan 

buiten de Kerk aan de leer van de Kerk houden. 

Ik zou niet precies weten wat de leer is. De vraag komt me al dogmatisch en beklemmend 

over. Ik houd me niet aan de leer gemaakt door mensen. Alsof het God zelf zou zijn die het 
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heeft opgeschreven. Enorm irritant aanmatigend komt me deze vraag .Nee is dus mijn 

antwoord . Ik volg mijn eigen koers en geweten. Ik praat met God op mijn eigen wijze. Hierbij 

heb ik absoluut geen behoefte aan de leer. 

In de westerse cultuur houden ook katholieke mensen zich niet aan de leer over huwelijk en 

gezin. 

In een seculiere wereld is het voor oprechte gelovigen steeds moeilijker om naar de leer te 

leven en openhartig te zijn over principes. Praktisch zal dat tot gevolg hebben dat men het 

niet zo nauw neemt met de voorschriften. 

In Europa en de VS zich in ieder geval niet. Daarbuiten weet ik het niet. 

In het algemeen niet, een enkele uitzondering daargelaten. 

In het bisdom Haarlem verkondigden zelfs hoge geestelijken, dat Maria van Magdala echt de 

tuinman ontmoette; heden is er een bisschop, die extreem bijgelovig is m.b.t zgn. 

Mariaverschijningen, ook die overduidelijk te ontmaskeren zijn als bedrog. 

in het geheel niet 

In mijn kringen houden zich weinig mensen aan deze strenge regels. 

In mijn omgeving 100 % niet. 

In Nederland niet. 

In onze kring wordt de opvatting zoals verwoord in punt 4 onderschreven 

In onze parochie is sprake van modernistische benadering en wordt een loopje genomen 

met de leer. 

In orthodox katholieke omgevingen is een waarlijk streven waarneembaar zich aan de leer te 

houden, maar in meerderheid legt men in Nederland deze leer naast zich neer. 

ja en nee 
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Ja en nee. De doorsnee gelovige doet zijn best, om zich aan de leer te houden, maar in de 

dagdagelijkse praktijk blijkt die vaak niet te passen. De leer is generiek en past zelden bij de 

eigenheid van het individu. Dat maakt, dat mensen letterlijk uit de band springen. Dat is 

overigens niet van vandaag of gisteren. Het beperkt zich ook niet tot de "gewone" gelovigen. 

Ook de geestelijkheid heeft sinds jaar en dag met dit verschijnsel te maken. 

Ja en nee. Een groep houdt zich aan de leer. Een andere groep niet. Dit is heel wisselend. 

Kerkelijke leer is zeer achterhaald, nationaal en internationaal dit is ook bekend in de 

celibataire kringen. 

lang niet allemaal 

lang niet allen 

Lang niet iedereen. 

Letterlijk, xoms misschien niet maar dan is het feit dat het 2013 is weer van toepassing. Het 

bekende verhaal, mondiger, meer opgeleid, vrouwen tellen mee in de maatschappij etc. 

Maar is ieder niet zondig? Ik zou alvast niet de eerste steen durven werpen, hoewel ik me uit 

de grond van mijn hart gelovig durf te noemen. 

Meer en meer mensen hebben moeite met de letterlijke navolging van de kerkelijke 

voorschriften. 

meestal niet 

Meestal niet , vrome mensen vaak wel met de nodige scrupules en angsten. een groot deel 

stapt daar gewoon overheen - ze kunnen de boom op. 

meestal positief, alhoewel en meer en meer tendens komt om eigen invulling te doen 

Mensen buiten de kerk houden zich niet aan deze leer. Mensen binnen de kerk verschillen in 

de mate waarin ze zich aan de leer houden. Ik ken praktiserende katholieken die zich 

helemaal aan de leer houden, maar ook die een uitzondering maken, met name op het 

gebied van geboortebeperking. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  56 

 

Mensen leven in een veranderende maatschappij in tegenstelling tot de kerk in dit opzicht. 

Zij vormen zich een eigen mening en soms gaat dat in tegen de leer, zoals opgeschreven. 

Mensen zijn mensen, die leren met vallen en weer 

Mensen zijn steeds individualistischer. De algemene overtuiging raakt wat meer op de 

achtergrond terwijl eigenbelang en overtuiging nadrukkelijker naar voren komen. 

Mensen zijn zwak en kunnen hun eigen verantwoordelijkheid niet altijd aan. De kerk zou hier 

op een positieve manier mee kunnen helpen, maar niet op een belerende manier want dat 

werkt averechts. 

Messtal niet.Ik denk dat het ook niet altijd mogelijk is omdat het (gezins)leven niet zwart wit 

is en er veel uitzonderingen zijn te bedenken. 

Met de toenemende secularisatie houden steeds minden mensen zich aan de leer. Aan de 

andere kant is de leer op een aantal punten, bijv. gronden voor de ex-communicatie, in strijd 

met de pastorale zorg die mensen zouden moeten krijgen. 

Mijn indruk is dat velen dat niet doen 

min of "meer" afhangende van hun persoonlijke waarden. 

Min of meer. We zijn katholiek maar niet zo erg. 

minimaal 

Minimaal 

Misschien enkelen binnen de kerk. Buiten de kerk worden deze zaken ervaren als een farce en 

niet meer serieus genomen. 

Naar mijn bescheiden inschatting wordt hier redelijk vrijzinnig mee omgegaan. 

Naar mijn mening niet....voorbehoedmiddelen, aanvaarding homosexualiteit 

Naar mijn mening zeer weinig. 
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Naar mijn mening: nee. 

Natuurlijk niet! 

Natuurlijk niet, je gaat jezelf toch niet in het ongeluk storten? 

Nauwelijks 

nauwelijks in deze tijd, eigenlijk niet 

nauwelijks, aangezien veel hiervan niet meer bij de tijd is 

Nauwelijks. 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

nee 

Nee 

nee 

nee 

Nee 

nee 
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nee 

Nee 

Nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

Nee 

Nee 

Nee 

nee 

Nee 

Nee 

nee 

nee 

nee 

Nee 

nee 

Nee 
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nee 

nee 

nee 

nee - is maar goed ook ! Iedereen moet doen wat/hij/zij leuk vindt ,ieder is verantwoordelijk 

voor zich zelf , en niet de kerk. 

nee de leer is te beperkend in deze tijd 

Nee de meeste mensen houden zich niet aan de leer maar aan wat maatschappelijk al 

geaccepteerd is. De eigen ratio wordt boven de leer gesteld. 

Nee echt niet veel zullen hun eigen waarde en normen gebruiken 

Nee een enkeling 

Nee, natuurlijk niet. 

Nee natuurlijk niet, we praten over mensen 

nee niet altijd 

Nee! 

Nee! De meeste katholieken niet. Streven wel min of meer naar de essentie -en naar mijn 

smaak- belangrijkste van het geloof: naastenliefde. En daar valt nog heel veel te leren. Het 

oog voor een oog en tand voor een tand zit nog diepgeworteld ondanks een sausje van 

naastenliefde. 

Nee, buiten de kerk houden maar heel weinig mensen zich aan die leer. Binnen de kerk zie ik 

jongeren en jong volwassenen worstelen met de leer die uitgedragen wordt. Ze willen God 

dienen maar ook zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen die ze nemen. We leven niet 

meer in de jaren 1900. Pausen en Bisschoppen hebben in de loop van de eeuwen regels 

opgelegd, die ze zelf bedacht hebben. Ze hebben gepredikt dat dit goed was. Daar denken 

we vandaag aan de dag anders over. God heeft geen homo's veroordeeld, gescheiden 
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mensen het heilig brood geweigerd, dat zijn zaken die later bedacht zijn. Bij God is iedereen 

welkom! Dat vergeten de Bisschoppen vandaag aan de dag. 

Nee, daar houden mensen zich niet aan. Hebben een eigen verantwoordelijkheid. 

Nee, dat is onmogelijk. Ik ben kerkelijk gescheiden en mag wel ter communie. Mijn man niet. 

nee, dat kan niet, het gaat namelijk in de kerk teveelom macht en niet om liefde ren respect 

Nee, de Katholieke leer is nogal theoretisch. 

Nee, de meeste mensen niet, zowel niet aan de ge- en verboden als aan navolging van Jezus. 

Nee, de meesten niet denk ik. Voor de meeste Nederlanders is de leer ouderwets en 

bevoogdend, terwijl zij vinden dat het gezin en alle keuzes daarbinnen (kinderen krijgen, 

trouwen, etc) een vrijheid zijn: men kan hier zelf voor kiezen. 

Nee, de pil wordt door bijna elke vrouw in de RKK geslikt. En de kerkgangers vinden 

homoseksualiteit ook normaal. 

Nee, de realiteit zegt dat veel mensen zich niet aan deze leer houden. 

nee, de reformatie en de ontwikkeling in de moderne tijd heeft de mensen mondig gemaakt. 

Goede opleiding/scholing laat mensen ook zelfstandig denken en verantwoordelijkheid 

nemen voor het eigen leven. 

Nee, en wie zijn we om over anderen een moreel oordeel te vellen, wie zonder zonde is... 

Nee, er spelen veel andere factoren een rol die mee spelen, naast deze leer. 

Nee, gelukkig niet. 

Nee, gelukkig niet. Tenminste niet in de westerse landen... Want hoewel ik geloof dat de 

regels met de beste bedoelingen gemaakt zijn, ze zijn nooit of te nimmer aangepast aan de 

veranderde samenleving. En soms moet je heel soepel met regels omgaan. 

nee, ik ken heel vel Katholieken, ik ken niemand, bijna niemand die zich er 100% aan houd. 

iedereen slaat wel iets over 
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Nee, in mijn beleving de meeste mensen niet. Zaken als ongehuwd samenwonen, 

voorbehoedsmiddelen gebruiken, homoseksualiteit komen gewoon voor zeker ook onder 

trouwe kerkgangers die zich daarom beslist niet minder katholiek voelen. 

Nee, maar we zijn mens. Met menselijke onvolkomenheden. 

Nee, natuurlijk niet. 

Nee, natuurlijk niet. De mensen zijn tegenwoordig goed opgeleid en kiezen zelf de juiste 

waarden eruit. Zolang er liefde is voor elkaar zal dat Jezus blij maken, en dan is het niet aan 

de bisschop om te zeggen hoe wij dat precies moeten doen. 

nee, nauwelijks 

nee, nauwelijks 

Nee, niet altijd 

Nee, niet binnen en niet buiten de kerk. Hooguit enkelingen. 

Nee, overwegend niet. 

nee, Per cultuur van het land kan het verschillend zijn 

Nee, totaal niet. 

Nee, uiteraard niet. 

Nee, voor zover ik dat kan beoordelen: de meeste niet. Alleen al als het gaat om 

voorbehoedsmiddelen, abortus, euthanasie, samenleven voor het huwelijk, et cetera, kan 

men vraagtekens zetten bij de regelgeving van de R.-k. kerk. 

Nee, vrijwel niet. 

nee, ze staat te ver van de werkelijkheid 

Nee, ze zijn volkomen van god los. 
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Nee, zeker niet alle mensen 

Nee, zowel binnen als buiten de kerk houden mensen zich niet aan deze leer. 

Nee,buiten de kerk al helemaal niet, en grotendeels binnen de kerk ook niet. 

Nee. 

Nee. 

Nee. 

Nee. 

Nee. Bijna niemand. 

Nee. Daarbij heb je de hulp nodig van de Heilige Geest en van Jezus zelf. Bereidheid om naar 

Zijn geboden te luisteren en uit te voeren. Bewust zijn van zonden.Niet iedereen weet wat 

zonden zijn en welke er zijn. 

Nee. Door te weinig voorbeelden in het dagelijkse leven is dit lastig. Ook door de ontkerking 

wordt Minder aan de leer gehouden 

Nee. maar gelukkig kunnen katholieken biechten, al doen we dat bij na nooit meer. 

Nee. Ook de meeste mensen die nog wel eens in de kerk komen niet. Het 'dagelijks' leven en 

de invulling daarvan staat volkomen los van de kerkelijke leer. 

NEE. Voorbehoedsmiddelen worden door vele gelovigen gebruikt. Homoseksualiteit wordt 

ook door vele gelovigen aanvaard. Samenwonen en tweede huwelijken worden niet als 

doodzonde bekeken. het is een spijtig resultaat dat meer komt door onze maatschappij 

Nee. Zowel binnen als buiten de kerk zijn mensen die de leer aanhouden of (deels) 

verwerpen(Zie voor de reden het antwoord op de vorige vraag). 

Nee.Ongehuwd samenwonen is veelvoorkomend, ook binnen de kerk.Er schijnen enkele 

priesters te zijn met homosexuele relaties. Voorbehoedsmiddelen worden algemeen gebruikt 

en aangeprezen.Hertrouwen wordt als een recht gezien, maar trouwblijven komt veel voor. 
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Nee; de huidige breedte van samenlevingsvormen wordt blijkbaar meer gewaardeerd dan de 

kerkelijke leer. 

nee; het is een te moeilijk gegeven . we moeten mijn inziens bovenal de liefde voor ogen 

houden . je kan er niets aandoen als je homo bent of lesbisch ,iedereen omarmen ,die Jezus 

wil volgen . 

neem, vrijwel niemand 

neen 

neen 

Neen 

Neen 

Neen 

neen 

Neen 

neen 

neen 

neen 

Neen 

Neen 

neen, de regels gelden voor anderen en voor jezelf alleen zover het uitkomt 

Neen, en daarom moet de clerus af van het behoudende van de leer want de werkelijkheid is 

anders, en niet alleen in NL maar over de gehele wereld, ook bij fanatieke katholieken! 
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Neen, het overgrote deel niet. 

Neen, homoseksuelen zijn geaccepteerd evenals anticonceptie 

neen, ieder heeft zijn eigen opvattingen en prioriteiten 

neen, ik denk dat nog geen 10% van de RK gedoopten en belijdenden leden zich aan alle 

voorschriften houden. 

Neen, in het geheel niet 

neen, maar dat komt door de opstelling van de kerk als instituut 

Neen, nagenoeg niemand 

Neen, natuurlijk niet. Kent U wel de verhalen van Juda die het met zijn schoondochter Tamar 

deed, of kijkt U maar in de geslachtslijst van Mattheus 1. Er is daar geen normale vrouw te 

noemen van de vijf!! 

Neen, wel aan de beleving vanuit van de bijbel. 

Neen, ze gaan - heel verstandig - hun eigenweg en volgen hun eigen geweten wat boven 

elke kerkelijke regel staat (zie de uitspraak van Kard. Ratzinger indertijd. 

Neen, zowel binnen als buiten de kerk niet. 

Neen. 

Neen. 

Neen. 

Neen. Die leer doet middeleeuws aan en volgt niet het moderne denken, waardoor de kerk 

het contact men de mensen verliest. 

Neutraal, geen oordeel. 

Niet 
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niet 

niet dus, de richtlijnen voldoen anno 2013 niet meer aan het tijdsgegeven. 

Niet iedereen, dat kan niet 

Niet of nauwelijks. 

Niet strikt 

Onmogelijk 

over het algemeen in nederland niet. veel zijn om deze reden er uit gestapt. 

Over het algemeen zal men zich eraan houden, tenzij dit tegen het eigen geweten in gaat. 

Slechts een zeer kleine groep houdt zich eraan. 

Slechts een zeer verwaarloosbare minderheid houdt zich hieraan. 

sommigen nog wel 

Sommigen wel, sommigen niet. Mensen buiten de Kerk voor een groot gedeelte niet, hoewel 

ook dat verschilt. De maatschappij en de mening van de meerderheid is echter voor mensen 

buiten de Kerk bepalend, en die staat haaks op wat de Kerk leert. Binnen de Kerk wordt er 

door velen geprobeerd zich hieraan te houden, maar ook daar zijn de "eisen" van de 

maatschappij vaak overheersend. 

Sommmige mensen wel, de meesten niet. 

Steeds meer ontdek ik dat de mensen de letter van de wet voorbij zijn en proberen op zoek 

te gaan naar de kern van het Evangelie. 

steeds minder 

Steeds minder, de goede te na gelaten. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  66 

 

Ten dele. Slechts weinigen is het gegeven zich werkelijk aan de leer te houden, hoewel in 

theorie niemand er aan zou kunnen voldoen omdat de leer in de basis stelt dat wij zonder 

zonde zouden moeten leven, maar dit streven voor ons mensen in praktijk niet haalbaar is. 

Misschien zou je kunnen zeggen dat de leer in dat opzicht intrinsiek praktisch gezien 

onnavolgbaar is. 

Vaak niet, maar er is een verschil tussen mensen die beseffen dat ze zich niet aan de leer 

houden en het oprecht beter proberen en mensen die het niet beseffen of denken dat ze 

gelijk hebben in hun dwalingen. 

Vaker niet dan wel. 

Vanuit mijn beleving gezien over het algemeen lang niet aan al die regels. Het pad zijn we 

een beetje kwijt en/of de interpretatie van de leer komt niet aan (is en blijft mens afhankelijk 

en voorganger afhankelijk). 

Veelal niet, hoewel in orthodoxere kringen er meer lovend over wordt gesproken 

Veelal niet. Een grote discrepantie tussen de werkelijkheid en de leer. 

vele niet 

velen met matig resultaat 

Velen niet, binnen de kerk sommigen voor een deel, misschien een enkeling geheel 

vermoedelijk heeft ieder zijn eigen moraal en zijn de voorschriften van de kerk geen maatstaf 

voor de hudige generatie niet voor de vorige en eervorige is het een levensstijl die mede 

gericht is op kerkelijke geleiding c.q. indoctrinatie 

Voor een belangrijk deel zeer zeker, minder aan dogma's, ze denken in het algemeen vrijer, 

gaan mee in de eigentijdse mogelijkheden, maar zijn spiritueel en hebben naastenliefde 

Voor een zeer beperkt percentage. In mijn omgeving zijn duurzame relaties zeldzaam. Bij 

conservatieve gelovige vaker dan bij vrijgevochten of niet gelovige. 
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Voor zover ik kan waarnemen niet of nauwelijks. Slechts een kleine groep. 

Voor zover mij bekend leven mensen hun eigen leven in dit opzicht. Verreweg de meeste 

mensen laten zich daarvoor niet leiden door de leer van de kerk. 

Vrijer dan vroeger, maar toch als je een katholieke opvoeding hebt gehad, dan vergeet je als 

volwassene nooit. 

Vrijwel niemand (een enkele uitzondering daargelaten). 

Waarschijnlijk NIET ! 

Waarschijnlijk weinig. Mensen buiten de kerk en ook veel mensen binnen de kerk staan 

misschien wel wereldvreemd tegenover deze leer. 

weet ik niet. ik denk echter dat velen zich niet aan deze leer houden. zowel kerkgangers als 

kerkverlaters. 

Weinig, denk ik. Wat mezelf betreft: ik ben hetero, maar groot voorstander van het 

homohuwelijk en homo-emancipatie. Ik heb nooit een relatie gehad, maar ik ben niet van 

plan maagd te blijven tot ik trouw: ik wil sowieso eerst samenwonen. Voorlopig zie ik mezelf 

geen kind opvoeden, dus zal ik ook voorbehoedsmiddelen gebruiken. 

Weinige houden zich aan de leer. De tien geboden zijn vaak normen en waarden, maar 

worden niet streng nageleefd. 

Wel aan de bijbel; niet aan de kerkelijke leer 

Wel aan de geest van de leer (geest van de wet), niet aan alle letterlijke eisen. Zorg voor onze 

naasten, goed doen, hulpvaardigheid, troosten, ik kom het allemaal tegen. Dus ook hulp en 

troost bij een scheiding. 

Welke leer: die van God = liefde? Ja daar willen de meeste mensen zich graag aan houden. 

Die van verboden op (homo)seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, ongehuwd samenwonen, 

scheidingen, tweede huwelijk? Nee, daar houden mensen zich niet aan, omdat dat niets te 

maken heeft met je geloof in de ware God maar met de liefde ) of helaas het mislukken er 

van) van je medemens. 
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Wil geen eigen kerk zijn voor mijzelf, maar kardinaal Eijk is in mijn ogen star in de leer. Weet 

niet wat in andermans hoofd omgaat. Stimuleer de eigen verantwoordelijkheid 

Ze zien deze als een ideaalplaatje dat niet altijd haalbaar is, denk aan samenwonen, scheiden 

etc. Daarnaast speelt eigen geweten een belangrijke rol. 

Zeer sumier. 

Zeer ten dele. Er gaat van het bijbelse/kerkelijke standpunt wel degelijk extra nadenken uit 

over persoonlijke stellingname tav. echtscheiding, abortus, ehthanasie 

Zeer verschillend. Ik ben zelf van mening, dat de maatschappij de leer erg onderschat en bij 

voorbaat al tegen alles is, alleen maar omdat ze denk, dat het om voorschriften gaat. 

Zeer weinig mensen houden zich aan de leer van de Kerk. 

zeker niet 

Zeker niet allemaal. Is ook niet meer van deze tijd! 

zeker niet altijd 

Zeker niet altijd, omdat je soms te maken hebt met de weerbarstigheid van het moment, 

waardoor je onbarmhartig zou zijn als je je dan achter de regeltjes van de leer verschuilt. 

Zelf ben ik van mening dat de belangrijkste leer is dat men respect heeft voor elkaar en als 

goed mens leeft. Ieder (goed) mens houdt zich toch aan deze leer? Het ligt aan de 

voorganger hoe men de regels/leer uitlegd. wanneer een voorganger de regels uitlegd 

(vertaald) naar de huidige tijd, dan is mijn antwoord dat men zich er aan houdt. Wanneer 

men de vertaling anders vormt 'strenge leer' en bv vrouwen die hun man moeten eren en als 

huisvrouw voor de kinderen moeten zorgen bv. dan is het antwoord volmondig nee. 

zo goed en zo kwaad wel 

Zo ver ik het weet zijn er amper mensen die dit doen. Ook mensen, die, zoals ik, zeer 

betrokken zijn bij de kerk. Ik houd me er ook niet aan 
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Zoals de leer nu staat, houden weinig mensen zich 100% aan deze leer. In veel gevallen 

houden mensen er hun eigen interpretatie op na en proberen naar de geest van.. te leven. 

veel RK- leden zijn ook afgehaakt en feitelijk niet meer praktiserend. 

Zolang de kerk de natuur blijft verloochenen zal de mens de kerk in toenemende mate de 

rug blijven toekeren 

Zolang je het met je persoonlijke geweten kunt verantwoorden voorbehoedsmiddelen te 

gebruiken is dit zeker oké. homoseksualiteit is van alle tijden en kan prima in de RK kerk. Ze 

mogen zeker trouwen, kinderen krijgen enz. Het feit dat je zg niet meer ter communie mag 

na een tweede huwelijk slaat echt nergens op. Bovenaan staat je eigen keuze en dat voelt 

prima bij ons. 

Zover in hun menselijke vermogen ligt ja zeker wel 

Zowel ambtsdragers als overigen houden zich er vaak niet aan. 

zowel binnen als buiten de kerk even vaak niet als wel. 

Zowel binnen als buiten de kerk houden mensen zich op veel punten niet aan de leer. 

Zolang de RK Kerk meent zich te moeten gedragen als een instituut dat geen poging doet de 

huidige omstandigheden zich eigen te maken, zal zij zich bij een voorgaande geestelijke en 

intellectuele ontwikkeling van de mensheid steeds minder aansluiting vinden bij de 

wereldbevolking. 

zonder argwaan 

Zonder duidelijke cijfers te kennen denk ik,dat 70 tot 80 Procent er wel een negatieve 

mening over heeft maar er zin nits aan gelegen laten liggen.  
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1c. Op welke schaal wordt aan het gezinspastoraat aandacht besteed 

(lokaal, op bisdomniveau, landelijk)? 

 

 

7 op 10 

Abnormaal veel. De pastor is hier zelfs recent nog aan de deur geweest om te vragen waar 

de kinderen blijven. Echt niet te filmen, het lijkt wel 1920! 

Alleen het uitsluiten van homoseksuelen krijgt veel aandacht, tot groot verdriet van 

katholieke homo's. 

Alleen lokaal. 

Alleen opparochieel niveau zijn er voorbereidingsbijeenkomsten op doopsel 1ste communie, 

vormsel en huwelijk 

als het goed gaat: in het kader van voorbereiding op huwelijk, doop, communie, vormsel. 

Door (incidenteel) huisbezoek. 

als je bij een kerk hoort is er wel iets van aandacht maar daarbuiten ook maar op een andere 

manier dan via een kerk gemeenschap 

Beetje, hangt van de parochie af. 

behoorlijk 

beperkt 

Beperkt. 
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betrokkenheid bij gezinnen is bij ons in de parochie niet al te groot. op bisdom-en landelijk 

niveau heb ik geen idee 

Bij het overlijden van mijn man, ruim 12 jaar geleden, is het laatste goede contact geweest 

met een geestelijke. Helaas was die van buiten de parochie. Hij stond open voor onze 

wensen, de pastor niet!! 

Bij ons is het stadspastoraat "de drie koningen". Een heel sympathieke club. 

Bij onze parochie is daar een specifiek aanspreekpunt voor. Toch is het natuurlijk niet alleen 

brengen (vanuit de kerk) maar ook een actieve rol van halen (vanuit de parochianen). Als één 

van die kanten/inzet ontbreekt dan wordt het niets. 

bij vormsel, doopsel, communie enz. wordt volgens mij op lokaal niveau voldoende aandacht 

besteed.Je kunt aankloppen bij de pastores als je zelf vragen hebt of iemand wil spreken. 

Landelijk en op bisdom niveau weet ik niet, heb daar ook niet zo veel behoefte aan. Binnen 

de parochie zijn werkgroepen geformeerd, bisdom houdt dagen van samenkomst. 

Binnen de parochie: specifieke acties, catechese, pastoraat. Bisdomniveau: ik weet dat er 

acties/dagen zijn voor het gezin, evenals op landelijk niveau (maar behoor zelf niet tot de 

doelgroep, dus ben daar ook niet specifiek mee bezig). 

Daar ben ik niet voldoende op de hoogte van. 

Dat is erg moeilijk in te schatten. Op lokaal en landelijk niveau in elk geval heel weinig,op 

bisdomniveau nog het meeste. Dit echter vanuit een defensieve- i.p.v. een open 

luisterhouding. Er is meer sprake van een "bisschoppelijke monoloog" hierover, dan een 

dialoog met de gelovigen. 

Dat is heel verschillend. Ten eerste is de hoeveelheid aandacht per locatie, per regio en per 

bisdom verschillend en ten tweede varieert de diepgang sterk. Voor mijzelf vind ik dat in de 

locatie waarin ik kerk wel redelijk veel aandacht is, maar vanuit de parochie, het bisdom of 

landelijk merk ik niets. 

Dat is in de meeste parochies iets van het verleden, omdat er immers sprake is van een groot 

priestertekort en vergrijzing. 
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Dat kan ik moeilijk inschatten. 

 

Dat weet ik niet, maar er zijn zeker nog veel kerken die aandacht besteden aan 

gezinspastoraat. Natuurlijk gebeurt dit niet zoals vijftig jaren geleden, maar ook in deze tijd 

kan men blijven proberen om op een goede manier de gezinnen in contact te brengen met 

pastoraat. 

Dat zou ik als leek niet kunnen zeggen. Er zijn groepen die zich sterk bezig houden hiermee, 

en in de "levende" parochies speelt het gezin een belangrijke rol vanwege de Kerkgaande 

gezinnen. Op bisdom- en landelijk niveau kan, naar mijn mening de nadruk op het 

gezinspastoraat sterker zijn. 

Dat zou ik niet kunnen zeggen. In de parochie is aandacht voor kinderen en voor gezinnen, 

zonder dat daarbij moraliserend wordt gesproken of opgetreden. Er wordt in het algemeen 

gesproken over gezinnen en kinderen, zonder direct in de prive sfeer van mensen te treden. 

de aandacht is gering en beperkt. 

De familievieringen in onze parochie zijn zo fantastisch, dat ik er de hoogmis soms voor laat 

lopen, dan wel aan beide vieringen deelneem. En er is meer binnen de parochie. Wat op 

bisdomniveau of landelijk gebeurt, weet ik niet. 

de kerk verzaakt volledig 

De van bovenaf opgelegde boodschap kan gezien woren als de communicatie tussen een 

Chinees en een Eskimo. Die berijgen elkaar ook niet in hun eigen taal. Kerk spreekt de taal 

van het volk niet(meer) 

De vraag is in hoeverre het pastoraat bij de huidige situatie in de kerk nog bestaat en zo ja of 

het effectief is. Sinds mijn jeugd (dus gedurende de laatste 50 jaar) heeft geen enkele 

vertegenwoordiger van de kerk mijn huis bezocht. Hoe kan je mensen pastoraal steunen als 

je regels en beleid onmenselijk (niet tot steun van de mens) zijn. 

diocesaan vooral 
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Dit wordt in veel gevallen te letterlijk genomen. Een viering voor kinderen en hun ouders, 

maar geen viering waarbij je contact met iedereen die vanuit dezelfde visie leeft. 

Door het gebrek aan pastores, diakens en pastoraal werkers, komt het meestel niet verder 

dan doop,begeleiding bij deeerste communievoorbereiding, het vormsel,wat jeugdwerk met 

jonge sterk kerk gebondenen en armenzorg. Toch al heel wat! 

Een beetje 

Eigenlijk maar weinig. Er wordt vooral gekeken naar 'probleemsituaties': mensen in scheiding, 

worstelende jongeren, anderen met hun geaardheid... 

Elke maand gezinsviering 

Enigszins maar erg weinig. 

Er is hier gewoon geen gezinspastoraat! 

Er valt veel te veel aandacht van de kerken over morele vraagstukken. Wat is eigenlijk de 

boodschap van de Bijbel? Die hoor ik niet. 

er wordt alleen naar geld gekeken 

er wordt betrekkelijk weinig aan gedaan doordat er nauwelijks nog priesters zijn. 

Er wordt gezegd dat het gezin belangrijk is. Maar er is weinig oog voor. In onze parochie 

wordt er wel door een aantal enthousiaste parochianen getracht dit steeds meer onder de 

aandacht te brengen. De gezinsviering met het koor Superkits is inmiddels absoluut een 

maandelijks succes. Maar ook tijdens de andere diensten mag hier meer aandacht voor zijn. 

Er wordt vrij weinig aan het gezinspastoraat gedaan 

Er zijn te weinig priesters en ik meen dat leken en pastors het pastoraat overgenomen 

hebben. Ik ben een senior maar merk in de kerk dat er veel met de jeugd wordt gedaan. 

Er zijn wel wat activiteiten, vooral op bisdomniveau. Verder bestaat er (Marriage) Encounter. 

Op parochieniveau is er aandacht voor huwelijksvoorbereiding, doopkatechese, 
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vormselkatechese. Zelf heb ik ooit deelgenomen aan een serie gesprekken tussen gemengd 

gehuwden. Mijn vrouw en ik hebben tien jaar deel uitgemaakt van de werkgroep 

huwelijksvoorbereiding van onze interparochiële vereniging. 

Er zijn zeer mooie intitiatieven in mijn parochie. Ook op het niveau van het bisdom zijn er 

mogelijkheden zich in de sacramentele leven te verdiepen, bijzonder rond huwelijk. 

erg weinig 

geen 

geen beeld van 

Geen belangstelling voor enig contact met welke priester dan ook. 

Geen flauw idee 

Geen flauw idee...bestaat dat nog? 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee ! Wat wenst men daar mee te berijken ? 
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Geen idee eigenlijk 

Geen idee eigenlijk 

Geen idee ik merk daar niets van. 

geen idee! 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. Als dit wel gebeurd, dan niet erg opvallend in ons bisdom of parochie 

Geen idee. Er bereikt mij geen informatie over het gezinspastoraat. 

Geen indruk 

Geen informatie over ondanks verzoek van mijn kant wordt ik slechts van 

jongerenactiviteiten op de hoogte gehouden. Intern doorzetten naar afdeling gezin gaat 

schijnbaar mis. 

geen mening 

Geen noemenswaardige aandacht. 

Geen pastoraat, de priesters nemen daar geen tijd en of moeite voor. 

Geen! 

Geen. 

Geen. 
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genoeg 

genoeg 

gerekend op een schaal van 1-10: 4 

gering 

Geringe aandacht. Het lijkt er op dat vele ambtsdragers de standpunten van de kerk ook niet 

meer kunnen of willen uitdragen. 

gespreksgroepen 

Gezinnen worden centraal gesteld. Als je geen gezin vormt tel je niet mee. 

gezinspastoraat bereikt té weing mensen om standpunten bespreekbaar te krijgen. 

Gezinspastoraat is naar mijn mening een verkrampt vasthouden aan een leer die 100 jaar 

geleden nog wel paste, maar in het huidige tijdsgewricht sterk achter loopt op de realiteit 

van alle dag binnen de kerkelijke setting. 

Gezinspastoraat kampt met chronisch gebrek aan betrokken en actieve gelovigen. Pastores 

krijgen het niet goed van de grond. Verder heb ik niet de indruk dat veel activiteiten worden 

ontplooid vanuit bisdommen, als die al een vervolg kunnen krijgen. 

Heb ik geen gegevens over 

Heb ik maar beperkt zicht op. Ik denk dat slechts een kleine minderheid van de kerk, zowel 

leken als gewijden zich hier druk over maakt. 

heel veel natuurlijk, maar als je maar 50 mensen in je kerk hebt, kan je ook maar die 50 

mensen bereiken, ik spreek hier natuurlijk over lokaal de rest is voor mij niet van belang 

Heel verschillend denk ik 

heel weinig 

Heel weinig omdat pastores er niet van op de hoogte zijn 
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heel weinig zoals het mij opvalt 

Het gezinspastoraat heb ik nooit ontmoet en ik weet niet of er aandacht aan gegeven wordt. 

Ik denk het niet. 

Het leeft niet echt binnen onze parochie 

Het meest succesvolle is,als dit op lokaal niveau en met respect voor andere mening wordt 

gedaan 

Hier eigenlijk nergens. 

Hier heb ik weinig zicht op. Ik ben allenstaand. 

ik ben geen lid van het pastorale team kan deze vraag dus niet beantwoorden. 

ik ben het nooit tegen gekomen 

Ik denk alleen bij actieve kerkgangers. 

Ik ervaar dit vooral lokaal 

Ik heb niet het idee dat gezinspastoraat hoog op het lijstje staat, zeker nu de parochies 

steeds meer worden samengevoegd en er minder tijd overblijft om de mensen centraal te 

stellen. Het contact tussen de kerk en het gezin verwaterd steeds meer naar mijn mening, 

mede dankzij de stugge en zeer conservatieve houding van de kerk. 

Ik kan dat landelijk niet bepalen, hoewel ik denk dat het er af en toe bij inschiet. In onze 

parochie wordt veel aandacht aan het gezin besteed. 

ik kan dit niet beoordelen. 

Ik merk er niks van, maar ik kies er ook voor om het te laten voor wat het is. 

ik merk er op landelijk en bisdom niveau weinig van, enzij het doorsijpelt naar 

'regelgeving'op lokaal niveau. Het feit dat er minder geld/ruimte is voor pastoraal werkers 

die leken zijn is wellicht zo'n besluit van bovenaf. Ik denk dat er naast de doop, communie en 

vormsel niet zoveel aandacht voor gezinnen specifiek wordt gegeven. 
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Ik neem niet veel echt gezinspastoraat waar. Veel pastoraat is primair individueel gericht, 

waarbij natuurlijk familiesituaties meekomen, maar een echt gezinspastoraat dat op 

gezinswaarden gericht is, is niet erg gebruikelijk. 

Ik vind dit moeilijk om aan te geven omdat ik zelf geen ervaring hiermee heb. Zelf ben ik 

actief geweest bij voorbereiding van vormelingen en probeerde hierbij zog goed als mogelijk 

ook rekening te houden hoe door jongeren tegenwoordig wordt gedacht. Doe je dit niet dan 

loop je gevaar de jongeren van de kerk te vervreemden. In algemeenheid vind ik dat priesters 

eigenlijk toch al te ver staan van jongeren, diakens die zelf een gezin(sleuven) kennen, sluiten 

veel beter aan. 

Ik weet het niet precies. Ik denk dat mensen vooral zelf initiatief moeten nemen. 

Ik weet niet precies hoe het gezinspastoraat eruit ziet. Ik ben 51 jaar en heb nog nooit 

gesprekken gehad met een kerkelijk begeleider, ondanks dat er genoeg problemen 

waren/zijn. Zoals de relatie met mijn moeder. Zij is zeer een beleidende katholiek. Streng in 

de leer. Hierop zit bij mij veel weerstand. 

ik wist niet dat er op welke schaal dan ook expliciet aandacht aan besteed werd door de 

bisdommen en de kerkprovincie 

Ik zou het niet weten. 

In alle eerlijkheid: op geen enkele schaal echt. Er zijn projecten en pogingen, maar een echte 

gezinsaanpak kent de RKK in Nederland gewoon niet 

in de Elisa kerk is men erg met mensen betrokken. 

In de gemeenschap, waar ik deel van uitmaak, wordt het nodige gedaan aan gezinspastoraat. 

Dat gebeurt vooral door de gelovigen zelf. 

In de parochie is aandacht voor het gezin rond sacramenten, met vieringen, soms in 

publicaties. Op diocesaan niveau is niet veel van gezinspastoraal te merken, evenmin op 

landelijk niveau. Gezinspastoraal ervaar ik weinig in de zin van opvoedondersteuning of 

ondersteuning bij het leren geloven in het gezin. Enkele publicaties zijn er wel rond H. 

Communie en H. Vormsel die helpend zijn. Wil je meer achtergrond op het gebied van 

geloven, ethiek, ben je vaak gedwongen elders te kijken waar meer wordt gedaan (PKN). 
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In gespreksgroepen als "jonggeleerd" en 30+ groep. 

In het bisdom Haarlem is een dienst 'Huwelijk en Gezin'. In zoverre mij bekend heeft zij heel 

traditionele boodschap i.p.v. een uitdaging om na te denken hoe men juist in deze tijd het 

evangelie gestalte geeft in gezinsleven. 

In het gezinspastoraat wordt aandacht besteed aan oprechte liefde en trouw en aan de 

(Bijbelse) opvoeding van kinderen. De leer over seksualiteit wordt over het algemeen als een 

zaak van het eigen geweten gezien. 

In mijn ervaring totaal niet. 

in mijn ogen te weinig, maar zijn de mensen in het algemeen hier wel vatbaar voor? 

In mijn parochie: veel. Maar het is een tamelijk "conservatieve" parochie dus ik denk niet 

geheel representatief. 

in onze parochie nooit iets van gezien, diocesaan krijg ik weinig te horen en landelijk ook 

niet. Wel in katholieke nieuwsblad 

In onze parochie wordt er veel energie in gestoken en dat werpt zeker zijn vruchten af, we 

zijn een bloeiende parochie in een bisdom dat steeds meer kerkdeuren moet sluiten. Op het 

bisdom of landelijk niveau merk ik daar minder van. (wil niet zeggen dat het niet gebeurt) 

In veel parochies is wel een werkgroep gezin, maar de actieve participatie van mensen die 

officieel tot een parochie behoren is nihiel. Het gezinspastoraat bereikt dus slechts enkelen. 

Individueel pastoraat of huisbezoek is er weinig, voorzover ik dat kan merken. In preken e.d. 

wordt maar zelden aandacht gegeven aan deze zaken. Ik heb mooie kerkdiensten bij 

huwelijken van lesbische stellen meegemaakt, ook wel eens een preek tegen homofilie, waar 

mijn zonen vreselijk boos over werden. Maar een nichtje die orgel speelde bij diensten van 

Pater Kotte zei: 'Een schat van een man, maar waarom moet hij steeds maar over abortus 

spreken?' 

indoctrinerend 

Is mij onbekend. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  81 

 

Jammer genoeg heel weinig en dan nog voornamelijk in de sfeer van wat wel en niet mag 

Kan ik niet beoordelen maar het lijkt of ouderen domineren in de populatie 

Kan ik niet over oordelen 

Kan iki niet beoordelen. Liojkt me belangrijk in de taak van de parochies. 

Kindernevendiensten, verder voorbereiding op de sacramenten. Vanuit het bisdom en 

landelijk niet dat ik weet. 

landelijk is er sprake van benauwdheid, het zou beter zijn de huwelijksmoraal door 

vnl.vrouwen te laten beschrijven op basis van de Bijbel. 

lijkt mij op alle niveaus afdoende 

Lokaal 

lokaal 

lokaal 

lokaal 

lokaal 

Lokaal (onze Geloofsgemeenschap?) grote aandacht Bisdomniveau: zie vraag 1 Landelijk: kan 

ik niet overzien 

lokaal aanwezig, bisdom en landelijk niveau nada 

Lokaal best veel, ook door middel van marriage course en andere cursussen. Bisdomniveau 

weet ik niet. Landeijk ligt het eraan. 

Lokaal doen we erg ons best om gezinnen, kinderen , tieners , jongeren aandacht te geven, 

een aanbod te doen dat bij hun leefwereld past. Als de Bisschop zijn leer verkondigd en 

voorgaat in lokale viering is zijn aandacht en manier van vertolking meer gericht op de 

oudere parochianen. Zijn taal wordt door de jongeren niet herkend en begrepen. dat is 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  82 

 

jammer. De jeugd en de jongeren van nu zijn de katholieke gelovige van straks (hopen we!) 

Landelijk zijn er wel grote evenementen die worden aangestuurd en waar jongeren aan mee 

kunnen doen. Jammer is dat een project als Diaconaction niet meer jaarlijks door het Bisdom 

wordt aangestuurd. Parochies moeten dit nu zelf gaan doen. 

lokaal gespreksgroepen en gezinsvieringen 

lokaal goed, op bisdomniveau matig, landelijk slecht 

Lokaal helemaal niet. Op bisdomniveau ook niet. Landelijk voor zover ik weet heel weinig, 

misschien in enkele parochies waar nog een pastoor wanhopig probeert er iets van te maken. 

Lokaal merken wij er weinig van, minder nog op bisdomniveau of landelijk. Daar ligt de 

nadruk grotendeels op legaliteiten en wat er gehoorzaamd moet worden. 

lokaal nauwelijks, want de pastor kan zich slechts bewegen binnen de officiële kaders... 

Lokaal wel, van het bisdom en landelijk merk ik weinig van pastoraat in de letterlijke zin in 

deze. 

lokaal worden kleuter en familievieringen georganiseerd met koffie erna voor een bindend 

karakter, helaas wordt het slecht bezocht 

lokaal wordt er beperkt aandacht aan besteed, maar dan is er wel meer ruimte en liefde dan 

de kerk leert/practiseert 

lokaal zeer weinig, mede door gebrek aan priesters en pastores. Op bisdom en landelijk 

niveau worden de gezinnen niet bereikt. 

Lokaal zeker, bisdomniveau haast niet en landelijk heb ik weinig zicht op. 

Lokaal, maar niet zo veel. Er komen ook steeds minder gezinnen. 

Lokaal, merk ik er nooit iets van. De geluiden hoe er over gedacht wordt komt meer van uit 

het bisdom. 

Lokaal, regionaal nauwelijks, bisdom heeft een afdeling gezin en huwelijk. 
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lokaal: 1 keer per jaar een huwelijksdag. bisdomniveau: nauwelijks landelijk: zijn er wel 

gezinsdagen/weekenden/workshops. 

Lokaal: alleen af en toe gezinsvieringen en de voorbereiding van doop, Eerste Communie en 

vormsel Bisdom: er is iets voor vormelingen, verder niets Landelijk: er is iets voor jongeren, 

maar alleen zeer traditionele jongeren voelen zich daar thuis Conclusie: er is geen 

gestructureerd beleid tav gezinspastoraat 

Lokaal: door de pastores middels huisbezoeken (doe ik zelf ook regelmatig) Bisdom: via het 

gremium "Huwelijk en gezin" Landelijk: n.b. 

Lokaal: in de vorm van gezinsvieringen; voorbereidingen EHC en Vormsel. Bisdomniveau: 

Toerustingscursussen in Heiloo. Landelijk: Kizikids; vakantiekampen voor gezinnen. 

Lokaal: In onze parochie zijn diverse mooie gezinsvieringen. Helaas wel wat weinig aandacht 

voor individuele gezinnen, geloofsvorming daarbinnen etc. 

Lokaal: met name staan diakens en pastoraal werkers dicht bij gezin en samenleving. 

Bisdommen staan volledig af van de geloofsgemeenschap. Zij zijn doorgaans meer 

beschadigend dan bijdragend aan het lokale pastoraat en haar gelovigen. 

lokaal: soms gezinsvieringen, soms kindernevendienst. Maar op gewone zondagen zie je 

geen kinderen ... goed voorbeeld van hoe het kan: EUG/Janskerk in Utrecht, bloeiende 

oecumenische gemeente met ook veel katholieke kerkgangers (waaronder ikzelf en mijn 

gezin) en WEKELIJKS VEEL KINDEREN in de kerk en activiteiten voor de kinderen. 

Lokaal; huwelijksvoorbereiding. Landelijk: marriage encounter. 

Lokaal? 

M.i. op alle niveaus. 

Men probeert soms wat te doen ( communie, vormsel, school) maar de aanpak is niet goed. 

Je moet bij jonge mensen niet aankomen met conservatieve zaken. Zij weten beter. Ze willen 

zo niet in het geloof acteren en willen dat ook voor hun kinderen niet. Men moet luisteren 

naar de parochianen en proberen die binnen te ho0uden ener uit te halen wat er in zit. Als de 
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kerk denkt dat zijn hun wil op kan leggen z. Zijnn we daar beter mee.it ze verkeerd. Mensen 

haken dan massaal af 

Merk er nooit iets van, terwijl ik wel betrokken ben in het geestelijk leven. De pastoor is 

trouwens volstrekt ongeschikt voor dat werk en dat geldt ook voor de huidige bisschoppen. 

Behalve die van Groningen. 

Met deze Paus schijnt het weer iets opgang te komen. Vanuit menselijke beleving getoetst 

aan de bijbel zal het weer opgang moeten komen. Niet van boven af. 

Met het afnemende aantal mensen dat zich nauw met de kerk verbonden voelt, neemt de 

mogelijkheid hier aandacht aan te besteden helaas af. Met de steeds groter wordende 

parochies en kleiner wordende pastorale teams wordt de schaal ook steeds kleiner. Men 

vindt het vanuit het gezin ook niet meer zo nodig. 

minimaal 

minimaal 

Minimaal. 

mn. aandacht voor geloofsonderricht aan kinderen 

Moeilijk om een schaal aan te geven. Op landelijk niveau gebeurt weinig tot niets, behalve 

dan af en toe het stereotiep wijzen op de leer van de kerk. Op het niveau van het 

(aarts)bisdom is dat eveneens het geval. Op lokaal niveau hangt het van de individuele 

priester af. minder dan 50 procent 

Mondjesmaat. 

Naar mijn bescheiden mening veel te weinig. 

naar mijn gevoel te weinig. Persoonlijk heb ik hier in Nederland nooit iets van gemerkt. 

naar mijn mening te weinig. de pastoor heeft vaak geen tijd en onze aartsbisschop heeft het 

te druk met de letter 
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Naar mijn mening wordt dit minder omdat er in nederland nauwelijks nog 

pastoraalwerk(st)ers zijn 

Nauwelijks 

Nauwelijks 

Nauwelijks of niet. 

nauwelijks, ook door tekort aan priesters 

Nauwelijks. 

Nauwelijks. Niet meer sinds de jaren '70, voor zover in mijn gezin merkbaar. 

Nauwelijks; we zijn er vooral zelf voor verantwoordelijk. Het is vooral catechese voor de 

sacramenten, maar niet om geloofsgroei te bevorderen. 

Niet 

Niet 

niet bekend 

niet bekend 

Niet bekend 

Niet belangrijk 

niet op een openstaande manier 

niet veel 

Niet veel. Meestal worden de onderwerpen ontweken. Als erover gepraat wordt, moet de 

kerk natuurlijk Rome volgen. Echter, de mensen in de kerkbanken delen niet de mening van 

de kerk. 
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Niet zo heel erg veel. Wat ik bij ons in de parochie zie, is dat vrijwilligers stoppen met hun 

taken omdat de leer veel te strikt en achterhaald is. De beroepskrachten hebben er geen tijd 

voor om hier actief mee bezig te zijn. 

niet zo veel denk ik. heb er niet zon goed beeld van. IJD, plus 13 werking zijn de eerste 

dingen die in mijn hoofd komen. 

nihil 

Nihil, ik merk er niets van. Er geen enkele aandacht voor (jonge) gezinnen, alleen voor de 

grijze golf. 

Nmm minimaal. 

Nu onze kinderen al enige tijd uit huis zijn, zou ik niet meer weten op welke schaal het 

gezinspastoraat aandacht besteed aan het gezin. 

Nvt 

Omdat het een en ander van bovenaf opgelegd wordt, en met zekere vrees wordt 

uitgevoerd, kun je numeriek zeggen hoeveel mensen er zich mee bezig gehouden hebben op 

de diverse niveaux. 

Onbekend 

onbekend 

Onvoldoende 

Onze gemeenschap keert zich steeds meer af van de kerk en het pastoraat. Dat heeft vooral 

te maken met het veroordelende karakter waarmee de kerk zijn leer predikt, maar ook met 

de grote afstand tussen die veroordeling en de wijze waarop de kerk en zijn dienaars zelf de 

afgelopen jaren in het nieuws is geweest. Ons veroordelen op een mislukt huwelijk, maar zelf 

jarenlang kinderen misbruiken valt niet best. 

Ook op deze vraag moet ik het antwoord schuldig blijven, volgens mij wordt er in onze 

parochie aandacht aan besteed, maar zelf heb ik volwassen kinderen die hun eigen weg 
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gegaan zijn. Bovendien ben ik getrouwd met een protestantse man en zijn de kinderen 

protestant opgevoed, omdat ik zelf toen ook nog niet katholiek was. 

op alle vlakken: dekanaal, bisdom, gezinspastoraal Vlaamse bisdommen 

Op beperkte schaal. Het lijkt erop alsof men zich beperkt tot model katholieke gezinnen die 

toch al alles volgens het boekje doen 

op bisdom en lokaal niveau wordt er veel aandacht besteed aan de gezinnen 

Op bisdom niveau is er huwelijk en gezin pastoraat. En in de parochie is veel aandacht voor 

ouders en kinderen en jongeren etc 

op bisdomniveau 

Op bisdomniveau worden vele inspanningen gedaan in door de werkgroep Gezinspastoraal 

(toch in het bisdom Brugge).Lokaal zijn er in sommige federaties ook wel inintiatieven, 

hoewel dat laatste niet veralgemeend kan worden. 

Op bisdomniveau. 

Op bisdomniveau: zie bisdomblad. Onduidelijk wat het bereik van deze activiteit is. 

op een veel te kleine schaal. 

Op elk niveau, maar dichtbij ervaren mensen dat het meest, dus via media en lokale kerken, 

het minst via bisdom. 

op geen enkel niveau serieus en met een luisterend oor. Je mag blij zijn als psycho- en 

sociotherapeuten een ook spiritueel oor hebben 

Op grote schaal maar het is zeker nooit genoeg 

Op inadequate, achterhaalde wijze/schaal 

Op katholieke scholen wordt godsdienstles gegeven. Tijdens kerkdiensten is er 

kindernevendienst. In de parochie is er ongeveer vijf keer per jaar een gezinsviering. 
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Op landelijke schaal, zowel als lokaal; Zowel in de lokale kerk(en) wordt gewezen op de 

ordinatie van het gezonde huwelijk, ook wordt dit thema soms verdedigd in de media. 

op lokaal niveau af en toe 

op lokaal niveau bijzonder weinig. 

Op lokaal niveau helpen de priesters door te preken of door de biecht, en soms door mensen 

te benaderen. Op het overige heb ik geen zicht en dat is vaak ook zo abstract. 

Op lokaal niveau vanuit werkgroepen. 

Op lokaal nivo wordt er slechts incidenteel aandacht aan het gezinspastoraat aandacht 

besteed.Omdat er nog slechts sporadisch kerkelijk wordt gehuwd is er nog nauwelijks sprake 

van voorbereiding op huwelijks- en gezinsvragen 

Op met name bisdomniveau en landelijk niveau wordt er wel over gesproken maar niet 

geluisterd naar wat de behoefte is van deze gezinnen en jongeren. 

op parochieniveau totaal niet op episcopaal niveau voorschrijvend, niet meelevend 

op voldoende niveau 

Op zeer kleine schaal 

Op zéér kleine schaal. Ik heb de indruk dat er de laatste jaren iets meer aandacht voor is 

vanuit de parochies, maar dat het echtparen en gezinnen lange tijd erg aan hun eigen lot 

waren overgeleverd en weinig handvaten kregen om aan geloofsverdieping te doen op hun 

niveau. 

Op zeer lage schaal 

Opbisschoppelijk niveau is het "fij zult) punt uit af. Op het niveau van de parochie is het 

moeilijk een empatisch beeld van de kerk te presenteren 

Over het algemeen matig 

Pastores en pastoor liggen in een spagaat wat de leer van de kerk betreft. 
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persoonlijk merk ik daar helemaal niets van, maar ik heb geen kinderen meer thuis, dus heb 

ik er ook geen inzicht in. 

Plaatselijk wordt het pastoraat verzorgd door een kapelaan die gevormd is in Nieuw Niedorp, 

van de Neokatechumenale Weg. Er is nauwelijks sprake van gezinspastoraat. In bisdom en 

kerkprovincie wordt de oude leer voorgehouden, maar dat wekt meer onbegrip en irritatie 

dan volgzaamheid. 

Redelijk, goed. 

Regelmatig binnen deze parochie (8 uit of 10) en ook binnen het jongerenplatform van het 

bisdom Utrecht (4 uit of 10). Landelijk bereikt mij niet (2 uit of 10) 

ruime school; onderwijs, homolie, geschriften 

schaal 1-10 lokaal op bisdomniveau en landelijk een 5 

schaal is moeilijk te bepalen, wel regelmatig 

sinds de nieuwe paus wordt er meer aandacht aan besteed om me heen, prettiger, positiever 

en de kerk zit vol (ook nieuwe pastoor) 

slecht 

Sommige parochies proberen iets aan gezinspastoraat te doen, maar er is praktisch geen 

belangstelling onder parochianen. 

Steeds minder lijkt me, door afkalving van b.v. godsdienst onderwijs op de scholen. Een 

geluk dat we op parochieel niveau hard blijven werken aan gezinspastoraat en dara bevlogen 

vrijwilligers voor hebben. 

steeds minder omdat de mensen in Nederland afhaken door het rigide beleid van de 

Nederlandse bisschoppen. 

Steeds minder, door de schaalvergroting is er steeds minder persoonlijk contact mogelijk. 

Daarbij is er bij de parochianen steeds minder tijd beschikbaar voor gezinspastoraat. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  90 

 

Te grote schaal 

Te weinig 

Te weinig 

Te weinig 

te weinig 

Te weinig afgestemd op de huidige belangstelling en kijkend naar vele recente 

gebeurtenissen, hoe kan je dan nog positief denken. 

Te weinig en op te kleine schaal, op lokaal niveau wordt er redelijk aandacht aan besteed. Op 

bisdom niveau al veel minder en op landelijk niveau bij mijn weten helemaal niet. 

te weinig, maar de belasting van de leiding is wel erg groot. 

Te weinig, veel te weinig 

Te weinig. 

Uitsluitend binnen de eigen gemeenschap. Juist op dit onderwerp zouden we actief moeten 

zijn, ipv op naleving van achterhaalde regels. 

Vaak veel - ik denk aan de samenkomsten in Gent voor mensen die gescheiden zijn. Maar 

eens er sprake is van een nieuwe relatie valt er een soort hakmes. Dan gaat het niet meer, 

vooral wanneer een nieuw huwelijk er aankomt. 

Vanuit de parochie, via uitnodigingen om deel te nemen aan gezins-activiteiten. 

Veel te beperkt. Meer vrijwilligers en dan vooral vrouwen kunnen hier meer inhoud aan 

geven. Vrouwen denken vaak beter vanuit de kindgedachte. 

veel te weing 

veel te weinig 
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Veel te weinig 

Veel te weinig en in beperkte kring zowel lokaal, bisdomnivo als landelijk 

Veel te weinig, maar dit komt ook doordat de kerk niet weet, of wil weten, hoe mensen te 

bereiken zijn. De kerk verschuilt zich vaak achter het idee dat mensen maar naar de kerk 

moeten komen, ipv zelf missionair te zijn. 

veel te weinig; er is ook geen rol voor de leken. Ook niet voor vrouwen. Graag de positie van 

diaken openzetten voor vrouwen 

Vergeef mij mijn cynistische knipoogjes tijdens deze enqûete. Maar dit antwoord maakt 

duidelijk dat het niet voldoende is. 

Verspreiding van de leer zoals geinterpreteerd door de bisschoppenconferentie. In bepaalde 

opzichten tot nutoe anders dan de iterpretatie van paus Franciscus. 

verticaal, al zal dit per lokatie verschillen 

Voldoende 

Volgens ons alleen landelijk. 

voor een fractie van het aantal kerkgangers. (het aantal kerkgangers is ongeveer 5% van de 

katholieke parochianen.) 

Voor zover bekend: weinig. 

voor zover ik dat kan overzien te weinig. Men lijkt de weg kwijt omdat de praktijk en de leer 

te ver van elkaar afstaan. 

Voor zover ik merk op vrij kleine schaal. 

Voor zover ik waarneem nauwelijks. 

voornamelijk binnen de parochies door pastoraal werkenden en priesters. 
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Vroeger was er systematisch huisbezoek. De weinigepriesters die over zijn kunnen dit niet 

meer aan. Leken nemen die taak over ten aanzien van hulpbehoevenden 

Wat bedoelt u met "gezinspastoraat"? Ik hoorde van mijn ouders (*1926 en 1935 en +2009 

en 2011) verhalen over pastoors die actief het jong gehuwde stel benaderden met vragen 

over het uitblijven van meer dan hun drie kinderen. Dat heb ik nooit meegemaakt. Onze 

dorpskerk staat open maar er is vrijwel geen actieve benadering van "kerkmijders". Wel 

stimuleert de kerk lokaal deelname aan de parochie(gemeenschap) zeer actief. De pastor 

speelt een zeer grote waardevolle rol in die (dorps-)gemeenschap. Als (ver-)bindende factor 

tussen mensen. Soms ook tussen mensen met spanning of conflicten. Maar zelden proactief. 

En zelden ongevraagd in (jonge) gezinnen. 

wat betreft mijn eigen parochie,een zeer aansprekende wijze. 

wat ik ervaar minimum wat te verstaan is als ik zie de groei en grootte van de parochie en de 

mensen die het dienen te besturen en bestieren 

Weet ik eerlijk gezegd niet. 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet goed. Ik ben nog maar weinig betrokken bij katholieke parochies, maar voor 

zover ik dat wel ben hoor ik er weinig over. Ik vrees ook dat er weinig gezinnen zijn in die 

parochie: er zijn vooral veel 70+'ers. 

weet ik niet, ik geloof dat ik te oud ben voor deze enquete 
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Weet ik niet. 

weet niet 

weet niet 

weinig 

weinig 

Weinig 

Weinig 

weinig 

weinig 

weinig 

weinig 

Weinig 

weinig 

weinig 

weinig ; zorg met een pastoraal karakter zoekt men tegenwoordig buiten de kerk 

weinig en als er al aandacht aan wordt besteed dan is het meestal in negatieve zin: mensen 

die werkzaam zijn in een parochie en met de beste bedoelingen wat gematigde 

progressievere standpunten in te nemen of pragmatisch op te treden worden vaak op de 

vingers getikt. Zo vind ik dat elk kind het recht heeft om gedoopt te worden of zijn ouders nu 

volgens de regels van kerk getrouwd zijn of niet. 

Weinig tot geen 
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Weinig tot niets. 

Weinig, te weinig. In onze parochie zie ik er niets van, behalve huwelikksvoorbereiding. 

Weinig. 

Weinig; wellicht op lokaal (lees persoonlijk) niveau. 

weinit 

Wij merken er weinig van. Mogelijk 10 tot 15 procent 

wordt dat actief of passief bedoeld. Er is niet veel aandacht voor, maar er kan best veel 

aandacht aan besteed worden vanuit de kerk. 

Zeer beperkt, maar vooral ook omdat er vrijwel geen respons is op initiatieven die de Kerk 

neemt. 

zeer kleine schaal 

zeer oppervlakkig over de mensen heen. De benadering is te algemeen 

Zeer weinig 

zeer weinig en wel omdat de katholieke kerk als instelling weinig weet van de normale loop 

in een gezin 

Zo veel als mogelijk is en de pastores er tijd voor hebben. Maar te weinig. 
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1d. Welke onderdelen van de rooms-katholieke leer worden breed 

geaccepteerd, en welke niet? Welke culturele factoren spelen hierbij 

een rol? 

 

10 geboden, met respect voor elkaar samen leven en elkaar helpen Wat niet wordt 

geaccepteerd is standpunt R-K tav homoseksualiteit, abortus, kindermisbruik, Culturele 

factoren: de maatschappij in Nederland heeft zich de laatste 50 jaar sterk ontwikkeld op deze 

punten en de R-K gaat eerder achteruit (zeker sinds de jaren 70) dan vooruit en wordt lijkt 

wel extremer in plaats van milder. 

abortus is geen normale vorm van geboortebeperking,daar zijn andere methodes voor. 

Verbod op condoomgebruik ter bescherming van hiv-besmetting wordt niet geaccepteerd. 

Geboortebeperking wordt om meerdere redenen geaccepteerd w.o. om overbevolking tegen 

te gaan. acceptatie van de naaste liefhebben en helpen . Huwelijk van priesters moet 

mogelijk zijn, is het verbod hierop niet door de kerk in vroegere tijden ingesteld? Heeft niets 

met leer te maken. 

Alles wordt uit zijn verband gerukt. Dan is het zo en 24 uur later is het anders. 

als er dingen niet geaccepteerd worden heeft dat te maken met een persoonlijk gevoel en 

dat ligt nu eenmaal voor iedereen anders. er is in de wereld geen enkel geloof dat voor 

iedereen perfect lijkt, je moet geloven in God en werken naar zijn leer om te weten wat het 

voor je kan betekenen. Je moet in iets geïnteresseerd om te weten wat je aan de leer hebt, de 

kritiek komt meestal van tegenhangers, dat is in de wereld van religie, voetbal, muziek, werk. 

dat is nu eenmaal overal. 

Als het gaat om het huwelijk, wordt de nadruk op huwelijkse trouw breed geaccepteerd. 

Niemand vindt het normaal als gehuwde mensen ontrouw zijn aan hun partner. (Dertig jaar 

geleden lag dit iets anders.) Het verbod op abortus vindt men over het algemeen te rigide. 

De kerk zou meer oog moeten hebben voor de situatie van de vrouw die voor een dergelijke 

beslissing staat. Ongehuwd samenwonen wordt door weinig katholieken nog echt afgekeurd. 

Eerder is het zo dat veel ouders het wel verstandig vinden als hun kinderen een tijdlang 
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samenwonen voordat ze trouwen. Meer moeite hebben veel mensen als een stel ook niet na 

jaren samenwonen trouwt. Het categorische verbod op voorbehoedmiddelen (anders dan 

natuurlijke geboorteregeling) wordt door de meeste katholieken afgekeurd. 

als ik onze kinderen van 27 en 28 die ik mee naar de kerk heb genomen om wat op te 

snuiven van de sereniteit om het hart te luchten weinig wat niet inhoudt dat ze er niets van 

opstoken hebben maar er op hun manier mee omgaan dwz ten behoeve van zichzelf wat 

geen egoïmse bedoelt 

Anti-conceptie wordt niet geaccepteerd. Het celibaat is ook een verouderd begrip, waardoor 

er een groot gebrek is aan priesters 

anti-seks daar is teveell nadruk opgelegd , daarintegen, diakonie prima .Ik denk ook dat 

afkomst en bezit wel mee spelen .vroeger koos de top van onze kerk teveel de richting van 

de bezitters .en niet van de gewone man 

aspecten die met sociale rechtvaardigheid te maken hebben worden geaccepteerd, aspecten 

die met tederheid te maken hebben in de sexuele moraal, voorzover ze ontkoppeld zijn van 

elementen die wetenschappelijk niet meer onderbouwd blijken en de concrete mens niet 

erkennen 

Bemin uw naaste als uzelf. 

Bepaalde riten, de verantwoordelijkheid voor zwakkeren, zijn voorbeelden die 

vanzelfsprekend geaccepteerd worden. Communie onder 2 gedaantes, discriminatie van 

bijvoorbeeld homosexuelen of vrouwen zijn voorbeelden van onderwerpen waarmee de kerk 

zich buiten de maatschappij en dus buiten spel zet. 

Bescherming van het leven wordt breed geaccepteerd. Bemoeienis met eigen levenssfeer 

(seksualiteit) niet. 

Bijna geen enkele. Abortus kan, scheiding kan, euthanasie kan, man en vrouw zijn gelijk. Dit 

allemaal door mei '68 en 1789. 

Bijna geen onderdeel wordt geaccepteerd; misschien alleen de huwelijkstrouw, hoewel 

scheidingen als onvermijdelijk worden geacht. Culturele factor: "Ik beslis zelf ; laat me geen 

regels opleggen door de kerk". 
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Binnen de westerse samenlevingen worden de opvattingen over het homo-huwelijk en 

gezinsplanning niet geaccepteerd. 

Breed geaccepteerd binnen en buiten de Kerk: vrijheid van geweten en geloof, naastenliefde, 

de Tien Geboden. Binnen de Kerk ook: leer over de Eucharistie, heiligen, Maria, verlossing, 

Bijbel, sacramenten, Eucharistie (maar niet overal!). Zaken als de leer over gezin en huwelijk, 

met name het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht en het opvoeden van kinderen 

door één ouder of door ouders van hetzelfde geslacht worden over het algemeen niet 

geaccepteerd, binnen noch buiten de Kerk. Dat geldt ook voor een groot deel van de leer 

over de seksualiteit. 

Breed geaccepteerd worden barmhartigheid en liefdadigheid. Mensen veroordelen omdat ze 

hun geaardheid volgen, een nieuwe liefde volgen etc is niet geaccepteerd. 

Breed geaccepteerd worden de elementen en onderdelen die gestaafd zijn op werkelijke 

normen en waarden. Elementen als heb uw naasten lief, accepteer een ander om wie hij is en 

help en steun de mensen in uw gemeenschap zijn nu nog net zo actueel en aanvaardbaar als 

in de tijd dat ze werden opgeschreven in de Bijbel. Niet meer geaccepteerd wordt het 

dwingende karakter, de veroordeling en hypocrisie. 

Breed geaccepteerd worden de woorden en daden van onze huidige paus Franciscus ("niet 

veroordelen, maar liefhebben.""Niet een kleine kerk van allen recht in de leer, maar een grote 

volkskerk, waar voor een ieder plaats is") en de constituties, decreten en verklaringen van het 

2e Vaticaans Concilie, als Lumen Gentium,. Sacrosanctum Concilium, Nostra Aetate, Unitatis 

Redintegratio enz. en de encyclieken van de zalige paus Johannes XXII zoals Pacem In Terris. 

Niet breed geaccepteerd worden de besluiten van het 1e Vaticaans concilie, zoals 

toenemende centralisme en de onfeilbaarheid van de paus als hij ex cathedra spreekt. Wij 

Nederlanders zijn niet zo gezagsgetrouw en willen graag zelf onze mening vormen en geven. 

Wij zien het dogma van de "onfeilbaarheid" ook als hindernis op weg naar oecumene"; "Ut 

Unum Sint" 

Breed geaccepteerd worden naastenliefde en verdraagzaamheid mits er vrijheid is daartoe. 

Breed geaccepteerd wordt de waarden van eerlijkheid en hard werken (dat heeft te maken, 

misschien, met protestantisme). Ook wel, maar minder, de waarden van barmhartigheid en 
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gemeenschap. Het minst de waarden van nederigheid etc. Mensen vinden het mooi dat de 

kerk troost geeft. Dat God bestaat wordt niet geaccepteerd. 

Breed geaccepteerd zijn de eucharistie, de doop, het vormsel, het kerkelijk huwelijk, zaken 

die mensen raken op belangrijke momenten in hun leven. 

Breed geaccepteerd, dat het leven kostbaar is en dat je kinderen krijgt in een liefdevolle 

relatie met toekomst. Niet man-vrouw eis. Dat scheiding schade maakt etc. 

breed geaccepteerd, de leer over naastenliefde en trouw. niet breed geaccepteerd, de leer 

inzake sexualiteit, homosexualiteit. Gescheiden en opnieuw getrouwde of samenwonende 

koppels. 

breed geaccepteerd: Eucharistie niet: beleving sexualiteit Cultureel? ik denk de mens die zich 

steeds meer bewust wordt van eigen keuzes 

Breed geaccepteerd: Huwelijkstrouw, Eucharistie Niet geaccepteerd: 1) homoseksuelen 

buitensluiten indien zij monogaam zijn en niet aanstootgevend. 2) Vrouwen die geen 

kerkelijk ambt mogen bekleden/ gewijd mogen worden. In de westerse wereld is dit 

volkomen achterhaald. 

Breed geaccepteerd: minderheden helpen, feesten zoals st klaas, kerst Niet: homo's, abortus, 

ongehuwd sex, voorbehoedsmiddelen. Dit komt door de individuelerende samenleving en 

jezelf in het middelpunt zetten 

Breed geaccepteerd: naastenliefde & solidariteit, geloof in een beter leven op aarde en in de 

hemel en streven daarnaar in het voetspoor van heiligen, zuivere, eventueel kuise 

levenshouding, etcetera. Maar het apodictisch afwijzen van afwijkende manieren van 

(samen)leven op grond van dorre regels is voor mensen die geleerd hebben zelfstandig te 

denken niet meer acceptabel. Daarbij spelen het superieure onderwijs in onze regio en de 

media natuurlijk ook een rol 

breed geaccepteerd: omgang met je naaste; je houding naar anderen - anderen 

accepteren/respecteren zoals ze zijn - mensen in hun waarde laten; van een andermans 

spullen afblijven. Zwakkeren in de samenleving helpen. Niet geaccepteerd: richtlijnen 

betreffende sexualiteit/samenleven met partners. Ook door de hoge mate van 

zelfstandigheid van beide partners wordt het huwelijk niet meer als vanzelfsprekend 
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beschouwd. Financiële aspecten zijn soms doorslaggevend of een huwelijk al-dan-niet 

"interessant"is. Mensen hebben zich de afgelopen jaren vrijgevochten naar zelfstandigheid en 

laten zich niet meer in een dwangbuis stoppen door maatregelen opgelegd van bovenaf. 

Sommige zaken zoals condoomgebruik worden door mensen als achterhaald beschouwd. 

Anticonceptie wordt door de samenleving algemeen geaccepteerd ook binnen een stabiele 

gezinssituatie. Mensen zijn veel rationeler gaan denken op het gebied van 

gezinssamenstelling. 

breed geaccepteerd: omkijken naar elkaar en naar de armen niet geaccepteerd: veroordelen 

en vertellen wat goed/fout is 

breed geaccepteerd: sociale leer van de kerk; het gezin als 'hoeksteen van de samenleving'. 

weinig draagvlak: voortbestaan na de dood; werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in de 

Eucharistie; noodzaak voor het ontvangen vh sacrament vd verzoening (biecht) 

Breed gedragen wordt dat ouders voor hun kinderen zorgen en als ouders bejaard zijn 

omgekeerd en dat partners voor elkaar zorgen. Niet gedragen wordt dat homoseksuelen 

worden achtergesteld doordat zij niet mogen trouwen. Ook niet gedragen wordt de 

achterstelling van mensen die gaan scheiden. 

Breed gedragen zijn de mystieke - en helaas veelal niet onderbouwde stellingen - over de 

plaats van Maria in de christologie. 

Breed. Liefde voor de naaste Niet geaccepteerd Geen homohuwelijk Geen anticonceptie 

Geen sex voor het huwelijk Geen ivf Geen abortus 

breed: - rol van de priester in de kerk - communie - gemeenschap(-szin) Worden niet 

geaccepteerd: - rol van de priester als moraalridder als hij (rechtlijnig?) de leer van het 

Vaticaan vervult door weigering van de communie aan parochianen of kerkgangers. - 

verdediging van (schuldigen aan) de kindermisbruik - de rol van de kerk in de politiek - 

terechtwijzing van individuen op hun gedrag, uitspraken of houding. In het "westen" speelt 

de ver doorgevoerde en alom geaccepteerde INDIVIDUALISERING hierin een overheersende 

rol. Het individu is belangrijker dan het gezin of de familie of de clan of de (parochie-

)gemeenschap waartoe men behoort. Hier is de "waarde" die wij nastreven "het geluk 

(slagen) of welbevinden van het individu". Al het andere lijkt ondergeschikt hieraan (behalve 

de groei van de economie natuurlijk). 
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Breed; geeneen 

Brood en wijn zijn Lichaam en Bloed van Christus. De sacramenten zijn onmisbaar. De 

letterlijke navolging van de leer is niet mogelijk, er moet ruimte zijn dit te vertalen naar de 

moderne tijd. 

Christelijke normen en waarden, zoals niet doden, niet stelen etc. wel, deze staan ook simpel 

in de wet. Gevoelige normen echter niet. Men wil vooral vrijheid van meningsuiting en acties 

bepleiten. 

communie, doopsel, huwelijk 

cultureel heeft niets met de kerk te maken 

culturele feesten en muziek evenementen lijken in trek. maar ik persoonlijk geef de voorkeur 

aan gewone vieringen zonder veel poeha. en bij een tekort aan priesters vind ik de 

eucharistische aanbidding een bijzonder goed. 

Dat de relatie op liefde en trouw gebaseerd is. De secularisatie en het individualisme speelt 

hierbij een rol. 

Dat hele lijstje waarmee de vragenlijst begon, dat kun je in Nederland en de rest van West 

Europa wel vergeten. De inze van de RK kerk voor vrede, milieu, armoede en uitgestotenen, 

mensenrechten en de derde wereld wordt eigenlijk breed gewaardeerd. 

dat is persoonlijk voor iedereen moeilijk te beantwoorden 

Dat we elkaar moeten liefhebben ook onze vijanden. Dat we verantwoordelijk zijn voor 

mensen, die het minder goed of slecht hebben. Voor de aarde. In de kerk worden vrouwen 

gediscrimineerd, ook buiten de kerk. Is nog steeds een wereldwijd probleem. De kerk zou 

daar wat aan kunnen doen. Voorbehoedmiddelen zouden niet verboden moeten zijn, er zijn 

te veel kinderen, waar niemand voor kan zorgen. Cultureel? 

Dat weet ik niet. 

Dat worden er steeds minder. we zijn in een sfeer terecht gekomen van: van de kerk valt 

weinig inspiratie meer te verwachten 
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de aandacht voor zwakkeren in de samenleving, zowel in de leer tot uitdrukking gebracht als 

in de praktijk (Caritas-instellingen) worden geaccepteerd. Op het gebied van de zedenleer is 

weinig acceptatie. 

De aanwezigheid van de heilige drie eenheid, de goddelijke liefde, vergeving van de zonden 

worden geaccepteerd. Veel meer moeite heeft men met geloofsregels vanuit de kerk, de 

onfeilbaarheid van de Paus in geloofszaken, het instituut van het celibaat en de rol van de 

vrouw die geen priester kan worden. De rol van priesters die zich hebben vergrepen aan 

kinderen maken het ook voor mij niet makkelijk mijn geloof te verdedigen. Dit zijn voor mij 

de belangrijkste redenen zijn dat men zich van het geloof heeft afgekeerd. 

De algemeen bekende leer is onder de meeste mensen wel bekend. De verdieping hiervan 

op persoonlijk niveau ontbreekt echter. 

de alom aanwezigheid in liefde van Christus wordt breed geaccepteerd, maar niet de 

wettische aspecten van de kerkorganisatie. De West-Europese culturele waarden maken dat 

normen, waarden en voorschriften hier anders worden beleefd dan andere culturen 

De bekommernis om zieken, zwakkeren, ouderen, de katholieke sociale leer, de afkeer van 

het neoliberalisme bij paus Franciscus, de veroordeling van het atomistische egocentrisme 

spreken ons zeer aan. 

De belangrijke grote thema's als naastenliefde worden algemeen geaccepteerd. Uitsluiten 

van homo's en vrouwen, celibaat, voorbehoedsmiddelen worden niet geaccepteerd. 

Vergeving is voor velen (binnen en buiten de kerk) lastig. 

De bijbelverhalen ook omdat ze veelvuldig zijn afgebeeld. De symboliek in de kerk, de 

kerkdiensten, het stilstaan bij hoogtepunten in een mensenleven, doop, eerste heilige 

communie, trouwerij, herdenkingen en bij rouw. Niet geaccepteerd worden de beperktheid 

van de acceptatie van het home huwelijk, gebruik van anticonceptie en het beëindigen van 

het leven wanneer iemand dat zelf wil. 

De boodschap van Christus komt nog wel over maar de uitwerking daarvan door de "kerk"( 

idg. de hiërarchie) komt star en statisch over. Niét geschikt voor het leven van alle dag van 

de mensen, die met héél andere zaken te maken krijgen dan de heren.... 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  102 

 

de communie, zieken/stervenden zalving- vanwege de traditie en omdat dat vertrouwd voelt 

en in de werking daarvan geloofd wordt. Dat Jezus voor onze zonden gestorven is wordt niet 

breed gedragen. Voor mij klinkt dat primitief, zeg heidens ( mn. vanwege het aspect van het 

'offer' voor onze zonden 

de cultuur gaat voor, denk aan de Afrikaanse bisschoppen en priesters die "gehuwd" samen 

leven; Rome kijkt daarnaar en kan niets doen, terecht. 

De diaconie,naasteliefde en symbolen worden denk ik wel geacsepteerd,maar zo gauw men 

aan morele zaken komt er er meestal wel een uitvlucht of excuus te verzinnen. 

De eigen rol binnen je leven is voor mensen in Nederland over het algemeen erg belangrijk 

(autonomie). Deze wordt door mensen buiten de kerk teveel, en door mensen binnen de kerk 

te weinig gewaardeerd. Met de genade is dat precies andersom. 

De essentie draait m.i. om liefde en naastenliefde. Het lijkt wel of dat totaal vergeten wordt, 

en de focus alleen nog komt te liggen op onredelijkheid tegen homoseksuelen en 

anticonceptie. 

de Eucharistie als centrum. Niet geaccepteerd de opvattingen over gezinsplanning en 

sexualitieit, en standpunt over levensbeëndiging. Of culturele factoren hierin belangrijk zijn 

durf ik niet te zeggen, 

de eucharistie wel. biecht niet meer 

De eucharistie wordt breed geaccepteerd. De schrift wordt geaccepteerd. De vertaling van de 

schrift naar de tegenwoordige tijd weinig. De wereld is steeds meer een dorp. Fantastisch dat 

deze enquête dan ook wereldwijd wordt gehouden. Culturele invloeden spelen een grote rol 

en ook de zogenaamde 'vrijheid' die de westerse wereld meer denkt te hebben en te moeten 

leven. 

de feesten worden gevierd zonder de betekenis te kennen.Dus cultureel gezien zijn de 

feesten zo oud dat ze bij ons erfgoed horen 

de geloofsbelijdenis wordt in grote lijnen geaccepteerd. De rol van de vrouw en het celibaat 

worden niet geaccepteerd 
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De hele rooms-katholieke leer zal herzien moeten worden. Weer terug vanuit de bijbel naar 

de beleving van nu. 

de huwelijkstrouw als ideaal 

De ideeën over vrouwen en hun rol en mogelijkheden in de kerk, de positie van leken, 

homoseksuelen en Transgenders, gescheiden mensen etc daar is men voor zover ik weet in 

Nederland ruimer in dan in bv Afrikaanse landen. Echter ken ik hier ook een groep mensen 

die enkel vanuit dogma's leven en iedereen die pastoraal bevlogen mensen liefhebben liefst 

de kop af hakken als of ze op een kruistocht zijn. 

De katholieke sociale leer, is ons kroonjuweel, de leer over seksuele moraal heeft de eigen 

verantwoordelijkheid nooit echt aanvaard en houdt geen rekening met een vrijere seksuele 

moraal (niet hoe hiermee om te gaan, maar alleen door de emancipatorische kant die die 

heeft te verwerpen. 

De kernwaarden van het goed-kwaad denken worden breed geaccepteerd. Onder gelovigen 

wordt ook breed geaccepteerd dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij gestorven is voor 

onze zonden en verrezen is. Dus zeg maar de meeste delen van de geloofsbelijdenis. 

Sommige dogma's roepen echter weerstand op, zoals de maagdelijkheid van Maria en de 

Persoon van de H. Geest. Tot de minst geaccepteerde zaken horen begrippen als het 

vagevuur, de kracht van de biecht en natuurlijk het hele rijtje hete hangijzers van abortus, 

euthanasie, celibaat, onverbreekbaarheid van het huwelijk, transsubstantiatie en dergelijke. 

Culturele factoren die meespelen zijn voornamelijk opvoeding en achtergrond, maar zeker 

ook het nijpende onvermogen van de Kerk om het verhaal helder uit te leggen. 

De leer als zodanig wordt m.i. vrij breed geaccepteerd als leidraad, niet als vastomlijnde en 

exclusieve opdracht. Omdat de leer generiek is, vindt de een er voldoende ruimte in om 

zinvol te kunnen leven, de ander wordt er juist door gehinderd. De al eerder genoemde 

exclusiviteit wekt de indruk, dat de goede katholieke mens iemand is, die de leer slaafs volgt. 

Wie dat niet goed, excommuniceert zichzelf en keert zich af van God. dat lijkt mij een 

fundamentele misvatting. 

De leer op homoseksualiteit stuit veel mensen tegen de borst omdat voor ons de liefde van 

Christus voor de mensen niet strijdig is met de liefde tussen twee mannen of de liefde tussen 

twee vrouwen. De leer op voorbehoedmiddelen gaat in tegen het 
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verantwoordelijkheidsgevoel van mensen die streven naar een zo goed mogelijke toekomst 

voor de kinderen die zij wel krijgen. De leer over abortus stuit vooral op bezwaren wanneer 

een zwangerschap tegen wil en dank tot stand is gekomen of leidt tot gevaar voor de 

moeder. 

De leer over de liefde als eerste gebod. Mensen verrijken elkaar door elkaar lief te hebben. 

Het 'gebod' van de liefde heeft zowel op het gezin als op de samenleving betrekking. Ook 

het respect voor het leven, met de schepping en het menselijk leven moeten wij met eerbied 

omgaan. Het verbod op gebruik van voorbehoedsmiddelen speelt geen enkele rol meer, het 

gebruik van voorbehoedsmiddelen is breed geaccepteerd. Ook het uitsluiten van mensen om 

welke reden dan ook is niet in overeenstemming met de liefde en de gastvrijheid die de 

kerkgemeenschap behoort te bieden. De kerk moet mensen uitdagen tot eerbied en respect 

voor het leven en het 'goede leven' voorleven. 

De leer staat ver af van de meeste culturen in Nederland 

De leer van de naastenliefde wordt breed geaccepteerd. De moraal theologie vrijwel niet. 

De leer wat meer naar het humanisme neigt, bijv. Goede doelen/ goed zijn voor mensen die 

het minder hebben. De leer mbt (homo-)sexualiteit en voorbehoedsmiddelen worden totaal 

niet geaccepteerd. De culturele factor wat NL betreft is een vrijgevochten, 

geindividualiseerde maatschappij, waarbij alles maar moet kunnen. Bijv. vrijheid van 

meningsuiting, ongeacht of het andere kwetst of niet. 

de leer zoals Franciscus van Assisi die heeft uitgedragen en Jezus Christus natuurlijk; "wat gij 

de minste der mijnen enz. en heb je naaste lief als jezelf. 

De liefde en de caritas en diaconie. Welke niet? De leer over de voorbehoedsmiddelen. 

Humanae Vitae is indertijd ingeslagen als een bom. ook de koppeling van priesterschap en 

celibaat,zeker met die pedophilie 

De liefde voor de naaste, de 10 geboden ook. 

De liefde, de medemenselijkheid, de barmhartigheid.  De democratie speelt hierbij een grote 

rol mensen willen niet dat er vanuit een macht over hen “geregeerd wordt”. Hun eigen goed 

gevormde geweten is hun maatstaf. 
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de meer ethische aspecten, door de bijbel ingegeven ideeën over goed en kwaad 

De meest onderdelen worden breed geaccepteerd Alles rondom sexualiteit wordt niet 

geaccepteerd 

De moraal, onderwijs en vorming, jeugdwerk, het culturele erfgoed (is eigelijk geen "leer". De 

hierarchie in Nederland wordt vrij algemeen verguisd. 

De naastenliefde wordt breed geaccepteerd. De moraal op seksueel en medisch-ethisch 

gebied niet. Daarbij speelt mee dat de visie in Nederland op dat vlak is geseculariseerd en 

geïndividualiseerd. 

De norm is 1 partner binnen een langdurige relatie. Maar 'onderweg' gebeurt er veel. De 

cultuur zijn wij, dus als 'wij' het accepteren wordt het een cultureel fenomeen. Dit ligt in 

Nederland (vrijheid, blijheid) anders dan in andere landen. 

De onderdelen die christelijk zijnwel die alleen wrettich zijn niet. 

De opdracht dat mensen goed moeten zijn zijn voor elkaar, wordt breed geaccepteerd. Maar 

deze opdracht is niet specifiek van de RK. en zelfs niet christelijk maar gewoon menselijk. 

De plaatselijke cultuur speelt meestal een grote rol. 

De rol vanmaria wordt gewaardeerd en beleefd. De rituelen helpen ook, maar uitspraken dat 

ongedoopten niet vanuit de kerk begraven mogen worden en aanverwante neerbuigende 

opmerkingen worden niet gewaardeerd en niet uitgevoerd, daar worden mensen heel 

opstandig van. 

de Roomse leer ten aanzien van het gezin: wel geaccepteerd: abortus, promiscuïteit niet 

geaccepteerd: anticonceptie, hertrouwen gescheiden partners, homoseksualiteit. Belangrijke 

culturele factoren: hoe Noordelijker van Rome verwijderd, hoe protestanter. 

De sacramenten worden breed geaccepteerd en uitgedragen. Ook de rol van pastoraal 

werker is een welkome en alom geaccepteerde plek binnen de kerk (ook al vindt de Bisschop 

dat niet en schaft hij de opleiding af!). Wat niet geaccepteerd is de strenge hiërarchie. De 

Bisschop legt te veel op, te veel mag niet meer. Ook de plaats van de vrouw en leken binnen 

de vieringen wordt door parochianen heel anders gewaardeerd en geaccepteerd dan dat de 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  106 

 

RK leiding doet. Wij staan met beide voeten in het (gezins) leven. Er is ruimte voor homo's , 

gescheiden parochianen en leken voorgangers. Wij zijn een open en sociaal land, waar 

vrouwen in middels ook hun plek verworven hebben. We horen niet alleen achter het 

aanrecht! In landen waar dat niet zo is kijkt men mogelijk anders tegen deze zaken aan. Ook 

de rol van ongehuwd priester is niet meer zo geaccepteerd. Deze staan juist vaak ver van de 

werkelijkheid af. hebben zelf geen gezin, kunnen zich weinig van de problematiek van ouders 

voorstellen (anders dan wat ze in een boekje geleerd hebben). Het Priesterschap is een 

uitstervend beroep en met de afschaffing van de opleiding van pastoraal werkers is daarmee 

de hele Nederlandse RK kerk in gevaar. 

De sacramenten worden gerespecteerd en geaccepteerd. Onze zuiderlijke katholieke inslag 

zal dara debet aan zijn. Het 'verbod' op gemengde huwelijken en geregistreed partnerschap, 

zo ook op voorbehoedsmiddelen wordt (gelukkig) niet algemeen geaccepteerd. 

de sacramenten: relatief gezien worden nog wel veel kinderen gedoopt, ze doen hun H. 

communie, mensen trouwen in de kerk. MAAR: vaak komt dit niet voort uit een religieus 

bewustzijn. Men doet dit omdat het zo hoort, omdat het de traditie is. Zaken als 

homoseksualiteit en ongehuwd samenwonen zijn volstrekt geaccepteerd door het merendeel 

van de Nederlandse bevolking. Ook door diegenen die zich wel katholiek noemen en naar de 

kerk gaan en bewust hun geloof proberen te leven. 

De sacrementen, de misviering, de nood om de medemens e.d. Met de moraal hebben veel 

(decadente) lieden moeite; confronteert ze immers met hun zondige levenswijze. 

De sociale leer wordt geaccepteerd en toegepast. Help je naaste etc. Ik ben ervan overtuigd 

dat dit mede door de kerk komt. Maar de leer over homo-seksualiteit/huwelijk, 

voorbehoedsmiddelen worden totaal niet geaccepteerd. Door goede communicatiemiddelen 

(tv/internet etc) weten de westerse landen dat het veel voorkomt en niets vreemds is. Derde 

wereld landen daarentegen worden door een gebrek aan deze middelen dom gehouden en 

zijn veel meer geneigd om klakkeloos aan te nemen wat de kerk hierover zegt. 

De sociale leer wordt m.i. breed geaccepteerd; goede uitleg is daarbij noodzakelijk. De leer 

op het gebied van seksualiteit wordt veelal niet geaccepteerd (m.b.t. voorbehoedsmiddelen, 

ongehuwd samenwonen, homoseksualiteit, scheiding enz.) Ook de koppeling van het 

priesterschap een het celibaat wordt breed afgewezen. Zelf "lijd" ik daar onder. Ik ben 

gehuwd permanent diaken, maar had graag priester gewijd willen worden. 
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De uitgangspunten van naastenliefde, van lid van een gemeenschap verantwoording hebben 

voor en over de naaste. Het van bovenaf star oude denkbeelden, dus " leer', opdringen werkt 

niet meer in onze westerse cultuur. 

de verdraagzaamheid en de zorg voor anderen 

de verwondering voor het unieke en mooie van de schepping. het feit dat de RK leer 

wereldwijd eenzelfde opbouw en voorgeprogrammeerde gebeden kent, maakt het enerzijds 

herkenbaar over de grenzen heen; anderzijds stompt men af op de inhoud die vaak op een 

litanie-achtige wijze wordt verhaald en daardoor de inhoud niet meer wordt gevoeld. 

De volksdevotie speelt (weer) een rol, verder niet veel 

De voorbeeldfunctie van medemenselijkheid en naastenliefde worden breed geaccepteerd. 

Daar waar de leer dwang en beperkingen oplegt aan de samenleving (de gelovigen) wordt 

de acceptatie moeilijker. Culturele factoren zijn vaak niet peilbaar; natuurlijk tellen 

regionale/lokale invloeden, maar ook opvoeding, opleiding en karakter. Gevoel voor 

rechtvaardigheid en de wens om naar eigen eer en geweten te mogen/kunnen handelen. 

De vrije dagen zijn prima ingeburgerd. Als er een aantasting is van de vrijheid wordt dit niet 

geaccepteerd. 

De waarden van sociale gerechtigheid, naastenliefde worden omarmd. Regels rond begin en 

einde van het leven en beinvloeding daarvan worden afgewezen. Individualisme speelt een 

grote rol. IK wil beschikken over mijn eigen leven en doen wat IK wil. 

De zorg voor elkaar, de zorg om het milieu (schepping), de bescherming van de weerlozen, 

zoals kinderen, dieren en hulpelozen tengevolge van beperkingen, het goede voorbeeld 

(papa Francesco), de God van Liefde, verzoening en vergeving. 

Deze vraag is te breed om te kunnen beantwoorden. De katholieke sociale leer is inspirerend. 

De leer op het gebied van huwelijk en seksualiteit is achterhaald en niet pastoraal. De kerk 

zou erop moeten vertrouwen dat mensen gewetensvol besluiten nemen als het gaat om 

morele kwesties. De liefde zou voorop moeten staan. Zo wordt het niet ervaren. 
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Diaconie, barmhartigheid, naastenliefde, zijn algemeen geaccepteerd (niet altijd in praktijk 

gebracht). De afwijzing van standpunten over homo's, echtscheiding e.d. zijn inherent aan 

een moderne, vrije en open samenleving. 

Die delen welke men rekent tot de christelijke beschaving als rechtschapenheid enz. 

Zondigheid, boete e.d. gaat me een stap te ver. De afhankelijkheid van de cultuur is niet 

direct duidelijk en, zeer lasting te beantwoorden. 

Die onderdelen die gaan over het Godsmysterie en de rituelen worden geaccepteerd. Die op 

het gebied van zedenleer, huwelijk, regels etc en de kerkelijke ethiek daarbij niet 

Dit zijn toch geen vragen die je aan een leek stelt. Met alle respect wat voor antwoorden 

verwacht men nu. Dit zijn trouwens vragen in de derde persoon. Het gaat erom wat de 

invuller geaccepteerd vindt. 

dood en verrijzenis, liturgie, catechese. meestal op scharniermomenten 

doop, huwelijk, worden breed geaccepteerd. scheiding voorbehoedsmiddelen, verkettering 

van homoseksualiteit worden niet breed geaccepteerd 

Doop, kerkgang, Geloofsbeleidenis 

Doop. Communie, en al die voor de gemiddelde nederlander onbelangrijke zaken. 

Doopsel wordt wel geaccepteerd, Communie ook. Regelmatige kerkgang op zondag Afkeer 

van voorbehoedsmiddelen wordt niet geaccepteerd en is niet meer van deze tijd. Getrouwde 

priesters en homoseksualiteit worden geaccepteerd. In Brabant en Limburg wordt 

waarschijnlijk meer gehandeld via de traditie en omdat het zo hoort en omdat ze zin hebben 

in een feestje. Wij hebben zaken zelf beslist omdat dat voor ons toen goed voelde. 

Dopen, eerste communie(als feestje), trouwen en begraven Zondagsdiensten spelen een rol 

vooral bij oudere mensen. 

Een aantal onderdelen uit de sociale leer van de rooms-katholieke leer, waaronder solidariteit 

en liefdadigheid, worden geaccepteerd. De onderdelen die niet geaccepteerd worden, raken 

het individualisme, bijvoorbeeld euthanasie, voorbehoedsmiddelen en scheiden. 
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Een kind in een samengesteld gezin hoeft per definitie niet slechter af te zijn dan een kind in 

een traditioneel gezin. 

Een onverklaarbare kracht die hun leven zingeeft, de zachte aanraking van God in hun leven 

die niet geplaatst kan worden. Sommigen gaan hierdoor tegen die kracht rebelleren, anderen 

geven het een naam, een vorm die ze kunnen begrijpen. 

Eerlijk gezegd ken ik er nog maar heel weinig.... De opkomst van de seksuele revolutie, de 

emancipatie van de vrouw, het ontmythologiseren van de Bijbelse teksten. 

eert vader en moeder maar ook een gezag ( met ook falende mensen) hoeft niet meer 

Eigenlijk vooral dat God Zichzelf-wegschenkende Liefde is. En dat wij met-door-in Christus in 

die stroom méé mogen gaan. Er zijn veel (te veel!) regels en er is veel ballast die mensen 

allang overboord gegooid hebben. Toch ervaren mensen vanuit de kerk wel een 

levensordening, er is een honger naar een authentieke geloofsbeleving, spiritualiteit en 

discipelschap, zelf Bijbel- teksten lezen. De rol van de priester als bemiddelaar wordt steeds 

minder ervaren: Christus wil in ieders hart wonen, daar is in principe geen andere 

bemiddelaar voor nodig dan dat je zelf de deur van je hart opendoet. Maar daarin kan de 

kerk natuurlijk wel helpen, maar moet haar exclusiviteit loslaten en veel nederiger worden. 

De Geest werkt overal, Die laat zich niet vangen binnen katholieke muren. 

Elkaar liefhebben en hulp aan de zwakkere. De door de bisschoppen opgelegde 

verplichtingen. verbieden van Woord en Communievieringen. Ondersteuning van de vrouw 

in Eucharistievieringen.Het niet mogen zingen van leideren van Huub Oosterhuis. 

Er is een God; Jezus is voor de mensheid aan het kruis gestorven;er zijn 10 geboden: OK 

Er is meer bekend over wat volgens de rkkerk niet mag, dan wat er wel mag. Abortus is iets 

waar veel mensen het eens zijn met het kerkelijk beleid, ook al handelen ze anders. 

Euthanasie willen mensen ook liever niet. Geboortebeperking, daar is bijna niemand meer die 

dit ondersteunt. Homoseksualiteit wordt ook door bijna iedereen goedgekeurd. Scheidingen 

zijn algemeen geaccepteerd. Oorzaken? De maatschappelijke veranderingen Mensen maken 

hun eigen keuzes 

Er is niet heel veel draagvlak voor de RK Leer. Culturele factoren spelen een rol: rol van man, 

vrouw, betekenis seksualiteit in een relatie, betekenis gezin, kinderen krijgen. Relaties zijn in 
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eerste instantie op andere dingen gericht dan door rk leer beschreven. Beperkende 

maatregelen inzake anti-conceptie worden niet of nauwelijks nageleefd, tenzij in meer 

fundamentele geloofskringen. 

er wordt redelijk de hand gehouden aan trouw en rechtschapenheid 

Er zijn niet veel dingen in de Leer die breed geaccepteerd worden. De meeste verwerping van 

de Leer vinden we in de seksuele moraal (voorbehoedmiddelen en homoseksuele daden) 

Er zijn nogal wat mensen die in de kerk zitten en het meeste van het Credo, dat zee zingen, 

niet geloven, noch de reële tegenwoordigheid in de Eucharistie. Het andere deel van de 

kerkgangers wel. Bij niet-kerkganger vormt het eerste deel, denk ik, de meerderheid. 

Ervan uitgaand dat hier gedoeld wordt op de leer rond het gezin: geen enkele onderdeel 

ervan wordt geaccepteerd buiten de kleine kring van bisschoppen en dito groep 

behoudende gelovigen. In Nederland spelen culturele factoren hierbij geen 

noemenswaardige rol van betekenis. De rigiditeit en empathieloosheid van het Nederlandse 

episcopaat werkt hierbij bevorderend. 

Eucharistie en de sacramenten, echter vaak met een persoonlijke invulling. Het mag wel wat 

eenvoudiger zonder opsmuk en dure gebouwen,inrichting, gewaden etc. Ook Christus hield 

niet van opsmuk, geef het aan de armen. 

gastvrijheid 

geaccepteerd dat de priester de enige is die voorgaat in Eucharistie. niet gebruiken van 

voorbehoedsmiddelen word massaal genegeerd 

geaccepteerd gerechtigheid, heb elkaar lief, niet geaccepteerd voorbehoedsmiddelen 

Geaccepteerd worden normen m.b.t. anderen, niet doden, liefhebben, caritas etc. Niet breed 

geaccepteerd: de krampachtige houding t.o.v. (homo-)seksualteit, rol van de vrouw. 

geaccepteerd worden over het algemeen wel de morele waarden maar niet de uiterst strenge 

opvattingen over het huwelijk en het onderlinge (morele) verkeer tussen de mensen. 
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geaccepteerd wordt dat de priester niet belangrijk meer is, dit is foute boel. De priester hoort 

het hoofd van de parochie te zijn en niet de pastorale werkers ongeacht cultuur dit gaat om 

het inzicht in het katholieke geloof 

Geaccepteerd wordt dat het goed is als mensen elkaar lief hebben en voor elkaar zorgen. De 

precieze uitwerking geeft echter vaak wrijving en onbegrip. De uitleg van het hoe en wat is 

vaak onduidelijk of afwezig, eveneens als het op de juiste manier brengen van moeilijke 

informatie. In Nederland speelt met name de secularisering een grote rol in de opvatting in 

het denken van mensen over het gezin en alle bijbehorende zaken: Huwelijk, samenwonen, 

kinderwens, anticonceptie, abortus, etc. 

Geaccepteerd wordt: hebt uw naaste lief (gelijk u zelf). Niet geaccepteerd wordt: het verbod 

op voorbehoedmiddelen, uitsluiting van sacramenten van gescheiden mensen. Veel aspecten 

van de katholieke leer zijn onbekend. In de media komen meestal alleen de negatieve 

dingen. West-Europa is steeds meer een egalitaire netwerksamenleving. Mensen laten zich 

leiden door hun eigen geweten. Gezag kun je niet opeisen, maar moet je verdienen. 

geaccepteerd: dopen van kinderen, in de kerk trouwen, eerste communie en vormsel. 

Ongehuwd samenwonen, homohuwelijk en voorbehoedmiddelen worden als gewoon gezien 

en op die gebieden wordt de leer niet geaccepteerd. 

Geaccepteerd: er is waardering voor het huwelijk als duurzame relatie. Niet geaccepteerd: 

visie van de kerk m.b.t. voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit, weinig mogelijkheden voor 

gescheidenen om nieuw huwelijk aan te gaan. 

Geaccepteerd: huwelijk Niet geaccepteerd: opvattingen mbt homo's, opvattingen mbt 

voorbehoedsmiddelen 

Geaccepteerd: Leven, lieven en loven van het leven en elkaar. Niet geaccepteerd, de 

bekrompenheid van de invulling door de RK kerk 

Geaccepteerd: viering feestdagen Niet geaccepteerd: Onderwerpen van vorige vragen 

geen 

geen 
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Geen 

geen enkel onderdeel wordt breed geaccepteerd 

Geen enkel onderdeel wordt breed geaccepteerd. Ongehuwd samenwonen, de rol van de 

vrouw, homoseksualiteit ed wijken teveel af van wat geaccepteerd is in de maatschappij. De 

kerk plaatst zich hier buiten wat vaak zeer pijnlijk is voor de betrokkenen. 

Geen enkel onderdeel. De transcendente functie is al zo lang zoek door letterlijke 

interpretatie. 

geen enkele westerse wereldaccepteerd een te sterk aanwezig geloof niet meer 

geen idee 

Geen van de genoemde onderdelen van de kerkelijke leer wordt geaccepteerd 

geloof hoop en liefde. de dwingende wijze van het bisdom niet.sommige besluiten gaan 

volledig voorbij aan de wensen van de gelovigen. 

Geloof, Jesus Christus, Opvoeding wordt hierbij geaccepteerd, Misschien wordt het begrip 

Hemel niet meer zo geaccepteerd maar meer een oneindig iets, waarin je ziel/geest kan zijn. 

Het begrip hel wordt minder geaccepteerd maar meer een "verblijf" waar het niet vredig is. 

Gelukkig wordt de rooms-katholieke leer in de wereld niet breed geaccepteerd. 

gezin als hoeksteen van de maatschappij. Andere samenlevingsvormen waarin liefde centraal 

staat, moeten mogelijk zijn. 

Goed zijn voor elkaar, respect voor elkaar.'je naaste liefhebben als jezelf'. Respect voor het 

huwelijk is er ook nog. anticonceptie niet gebruiken wordt niet geaccepteerd en staat in mijn 

beleving ook niet in de RK leer. Ook een homohuwelijk is en blijft een huwelijk dat 

gerespecteerd moet worden. In mijn beleving moet men de oude teksten kunnen vertalen 

naar de huidige tijd. Men wilde vroeger ook bereiken dat men goede mensen werd (niet 

stelen e.d.) Toen was er nog geen anticonceptie en het belang van veel kinderen is met de 

verzorgingsstaat ook niet meer van toepassing. Lees door de regels heen! In de NLD cultuur 
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zijn mensen nog steeds op zoek naar bezinning, maar de RK kerk praat in veel gevallen niet 

meer de taal van de mensen. 

Goede aandacht voor pastoraat voor ouderen. Rondom overlijden veel waardering voor de 

vieringen (avondwake en uitvaart), met name ook door niet katholieken. 

Goedheid, zorg voor de ander, compassie, verantwoordelijkheid voor de mens als voor de 

wereld 

Heb uw naaste lief Geen dogma's 

hebt uw naasten lief. de meeste dogmatische leerstellingen worden genegeerd 

Het adagium: alles is liefde, wordt breed geaccepteerd. Met name in de brede praktijk van 

het diakonaal werk. 

Het belang van het individuele geweten 

Het belang van het liefdegebod 

Het besef dat God boven Zijn schepping staat, dat de kerk leiding behoort te geven aan Zijn 

verheven wil. Er is echter geen enkele acceptatie, wanneer ambtsdragers zich misgaan jegens 

kinderen. 

Het bestaan van God Niet geaccepteerd is het dictatoriale beleid van de kerk 

het bestaan van God wel, maar de conservatieve opvattingen en stugge opstelling van ROME 

niet. De betere ontwikkeling en opleiding en ook de medezeggingschap en inspraak van de 

mens speelt een grote rol. 

Het bijwonen van een H.Mis. Het niet ontvangen van de H. Communie bij een niet gelovige. 

Het dwingend en ook wel dwangmatig poneren van gedragsregels 

Het enige onderdeel van de rooms-katholieke leer dat breed wordt geaccepteerd is 'aardig 

zijn voor elkaar', m.a.w. een zeer verwaterde vorm van het gebod elkaar lief te hebben. We 

leven in een culturele context waarin alles mag; het voorhouden van geboden is dus niet 
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populair. Dat wil ziet zeggen dat iedereen alles zo gemakkelijk opvat, maar de leer van de 

kerk wordt zeker niet breed gedragen. 

Het er voor elkaar zijn en elkaar helpen worden breed geaccepteerd, de strenge regels tov 

huwelijk homosexualiteit ed niet. De mens ontwikkelt zich en evolueert, de kerk niet. 

Het geloof in God en het goddelijke wordt niet gerespecteerd. Men rommelt maar wat aan. 

het goede doen en aandacht voor elkaar. saamhorigheid en solidariteit de regeltjes knellen 

als ze vanuit de clerus worden hooggespeeld 

Het huwelijk blijft belangrijk, vooral wanneer er kinderen komen. Het huwelijk biedt in onze 

cultuur toch nog steeds bepaalde zekerheden. 

Het huwelijk en de sacramenten worden geaccepteerd. Jezus wordt aanvaard als zoon van 

God. De moraal die spreekt uit het nieuwe testament wordt geaccepteerd. Niet geaccepteerd 

wordt veroordelen van scheiding, homoseksualiteit en in mindere mate de ondergeschikte 

rol van de vrouw in de kerk. 

Het huwelijk met hetzelfde geslacht, (homo)seksualiteit, voorbehoedsmiddelen gebruiken, 

ongehuwd samenwonen, scheiding en tweede huwelijk worden door de rooms-katholieke 

kerk bijna niet geaccepteerd, dit moet veranderen. In elke cultuur komt dit voor en culturele 

factoren zouden hierin dus geen rol mogen spelen. 

Het huwelijk wordt breed geaccepteerd bij de wat ouder generatie, omdat men er in is 

opgevoed. Maar de huidige jonge nederlandse generatie weet er geen raad mee. Voelt zich 

er niet mee verbonden en heeft er daarom ook geen "boodschap" aan. Heel veel jongeren 

van katholieke huize, voelen zich volledig in de steek gelaten door het huidige beleid van de 

RK kerk. 

Het ideaal van de huwelijkse trouw, ook al leeft men er neit naar, men beschouwt het wel als 

ideaal. Leer over anticonceptie / celibaat wordt nauwelijks begrepen en daar is eigenlijk 

alleen binnen orthodoxe kring aandacht voor. 

Het is mij niet mogelijk er een te noemen. 
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Het navolgen van het leven van Jezus. Zijn leven kan richting geven aan mensen en mensen 

die zoekende zijn. Er zijn in Nederland weinig herders die zo in de kerk staan. De leer is te 

strak en mensen worden bij een geringe overtreding buiten de kerk gezet. 

Het onderdeel over samenwonen wordt beslist niet geaccepteerd en is vaak een reden om 

uit de kerk te gaan. De bijna wereldwijde erkennen van het huwelijk tussen mensen van 

hetzelfde geslacht en hertrouwen na echtscheiding is zo'n culturele factor 

Het op een evangelische manier met elkaar omgaan. Vaak bepaald door de beleving 

waarmee men is opgegroeid. Die werd niet bepaald door de Leer maar door de geest 

Het recht op abortus, euthanasie, homohuwelijk, scheiden en tweede huwelijk is niet overal 

geaccepteerd. Dat hangt mijns inziens af van de invloed van de RK kerk: hoe sterker die 

invloed, hoe minder geaccepteerd deze zaken zijn. 

Het uitgangspunt van het monogame en trouwe huwelijk, waarbinnen kinderen worden 

opgevoed en in principe het geschenk van het Geloof krijgen aangereikt. 

Het vieren van hoogtijdagen wel, zoals Kerst, doop, huwelijk, uitvaart, alsook processies. De 

sociale leer van de kerk kan ook op sympathie rekenen. De moraalleer en theologie worden 

echter door de meesten afgewezen. 

Het zou goed zijn om sommige vragen menselijker en duidelijker omschreven te stellen 

Homoseksualiteit trouwen door priesters 

Houding t.o. sexuele voorkeur niet geaccepteerd in meerderheid euopese landen 

Hulp aan de armen. St-Nicolaas feest als culturele erfenis. 

Hulpverlening 

-huwelijk en doopsel zijn belangrijke basis/hoekstenen in de kerklijke leer en hebben binnen 

het gezin ee tijdloze waarde. -standpunten tov homosexualiteit en voorbehoedsmiddelen, 

abortus worden door veel minder mensen binnen en buiten de kerk geaccepteerd. 

huwelijk is onvoorwaardelijk 
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Huwelijkstrouw wel, homo huwelijk en scheiding niet 

Ik denk dat de centrale leer van het respecteren van de medemens goed worden 

geaccepteerd. Iets over hebben voor de medemens staat hoog in het vaandel bij de 

Nederlanders. 

Ik denk dat de christelijke waarden worden onderschreven, maar dat de leer m.b.t. 

huwelijk/samenwonen, seksualiteit etc. niet worden geaccepteerd. Wij zijn een sterk 

geïndividualiseerd land en wij laten ons niet graag wat zeggen van hogerhand. 

Ik denk dat de delen van de rooms-katholieke leer die breed geaccepteerd zijn de 

belangrijkste stelregels zijn: de 10 geboden, met name ook het zorgen voor je medemens ( al 

brengen veel mensen dit niet in praktijk). Deze ideeën zijn door de geschiedenis onderdeel 

geworden van onze cultuur en als zodanig geaccepteerd. Ik denk dat zij deels los zijn komen 

te staan van het geloof op zich. 

Ik denk dat de feesten gerespecteerd en bewonderd worden. Maar de geestelijk groei die we 

de afgelopen 25 jaar gehad hebben (en nu aan het verliezen zijn) Is door buitenstaanders 

helaas niet gezien. (kerk naar binnen ipv kerk naar buiten) 

Ik denk dat de sociale leer van de kerk breed geaccepteerd wordt. 

Ik denk dat de zaken rondom homoseksualiteit, echtscheiding en abortus/euthanasie niet 

geaccepteerd worden. 

Ik denk dat er heel weinig breed wordt geaccepteerd. Misschien dat het belang van het 

huwelijk nog het mees wordt geaccepteerd. Een grote rol speelt hierin het individualisme en 

atheisme. Er heerst een klimaat dat 'leuk' heel hoog acht. 

Ik denk dat mensen behoefte hebben aan een verbindende factor in hun leven en die rol zou 

de RK prima kunnen vervullen alleen worden er eenzijdig regels opgelegd die voor met name 

jongeren een lange relatie onmogelijk maakt. Dit is het gevolg van de cultuur binnen de RK-

kerk die te conservatief is. 

ik denk over homosexualiteit 

ik heb hier momenteel te weinig kijk op 
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Ik ken weinig onderdelen van de leer die geaccepteerd worden. De secularisering, 

differentiering en individualisering spelen hierbij zeker een grote rol. De kerk en het geloof 

hebben vrijwel geen publieke functie meer. Geloof en religie zijn vooral nodig op de 

scharniermomenten van het leven, niet als inspiratiebron met normen en waarden. 

Ik neem aan dat u nu wel begrijpt dat ik iedere kerkelijke leer afwijs. 

Ik weet niet wat er breed wordt geaccepteerd. ik weet enkel wat er in mijn directe omgeving 

wordt geaccepteerd of niet. bv dat Jezus een mens is en niet Goddelijk. dat zijn leer vooral 

gericht is op het verbeteren van alle mensen en hen een zodanige leefwijze voor te doen en 

te vertellen dat zij steeds meer op God kunnen gaan gelijken. 

Ik zou denken dat algemene waarden als omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar breed 

geaccepteerd worden. Ook respect voor het leven hoort daarbij, maar lang niet iedereen [in 

ieder geval ik niet] begrijpt het starre "leven gaat voor alles". Een belangrijke culturele factor 

daarbij lijkt me het opleidingsniveau. 

Ik zou het niet weten. Ik volg mijn eigen geweten. 

Ik zou zeggen, alle onderdelen van de RK leer worden geaccepteerd maar dan wel op de 

hedendaagse leest geschoeid. Eerst zien te weten te kom,en wat er bij de m ensen leeft, 

daarna het goede, het mogelijke, oppakken en verder bouwen. 

In beginsel bestaat er geen brede acceptatie voor ook maar enig onderdeel van deze leer. In 

internationale geloofsgemeenschappen ligt dat genuanceerd anders. De typisch Nederlandse 

zwart/wit-denkwijzen gelden daar vaak minder. Gelov igen van buitenlandse origine kunnen 

vaak veel beter omgaan met de spanning die er nu eenmaal is tussen de waarheid van de 

leer en de werkelijkheid van het leven. Het in essentie zeer door het calvinisme gevormde 

Nederlandse volk kan die spanning juist bij uitstek niet hanteren. 

In het algemeen wordt de katholieke leer gezien als degelijk. De wijze waarop het een en 

ander onderwezen wordt en uitgevoerd wordt, heeft nogal wat tegenstand. 

In Limburg heeft de kerk nog lang een belangrijke rol gespeeld, maar sinds bisschop Gijsen is 

veel kapot gemaakt. 
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In mijn omgeving al 40 jaar geen enkele. De heimwee naar vroeger, de liturgie, het 

Gregoriaans zijn onbereikbaar geworden sinds Gijsen en Simonis. En met name door 

Ratzinger en Bertone. 

In Nederland is er het stugge calvinisme en het vrolijke katholicisme. Vergeven is daar bij een 

groot belang. Ik ben bang dat van de échte moraalleer weinig wordt geaccepteerd. Wel in de 

leer van het geloof m.b.t. Jezus als voorbeeld en de relatie met en de H.Geest. Kortom, wat 

de H. Drieëenheid voorstelt en heeft gecreëerd wordt geaccepteerd, datgene wat de mens 

(lees het Vaticaan) heeft toegevoegd veel minder. Niet in de laatste plaats doordat curie, 

prelaten etc. door de eeuwen heen vooral slechte voorbeelden zijn. 

Inhoudelijk wordt het RK geloof breed geaccepteerd (sacramenten, H. drie-eenheid, 

eucharistie, etc.). Wat niet wordt geaccepteerd is dat vertegenwoordigers van het (priesters 

e.d.) zich overduidelijk niet gedragen conform ethische normen. Ook wordt de 

achtergestelde rol van vrouwen en het celibaat steeds minder geaccepteerd. Dit laatste heeft 

ongetwijfeld ook te maken met de Westerse cultuur. 

is wel afhankelijk van uit welke cultuur je kom en of je op later leeftijd bij de kerk bent 

gekomen 

Kaarsjes branden, en verder: ??? 

kan het niet zeggen 

Katholieken worden beter geaccepteerd dan protestanten. Kerkelijke pedo's worden absoluut 

niet geaccepteerd. 

Latijnse gezangen worden doorgaans geaccepteerd zonder dat men weet dat het RK 

gezongen gebeden zijn. Of zit a-capella of met een ondersteunende 'beat' is maakt vaak niet 

uit. 

Leer over het huwelijk wordt algemeen aanvaard. Door de veranderende culturele 

verschijnselen over echtscheidingen, over sexualiteit, over holibi's enz. zijn de meningen 

uiteenlopend tussen Rome en het gewone volk 

leerstellingen over armoede, milieu, heelheid van de schepping worden breed geaccepteerd. 

Niet: leerstellingen mbt de sexuele moraal, homo- relaties en echtscheidingen 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  119 

 

leven en dood breed geaccepteerd huwelijk niet vrijheid en blijheid is de cultuur 

liefde en engagement, - cultuur rijkdom of niet 

Liefde en trouw, heb uw naaste lief als u zelf is dé te volgen leer. Het standpunt betreffende 

abortus (mits er geen sprake is van verkrachting of gevaarlijke situaties voor de moeder) 

wordt over het algemeen gevolgd. Euthanasie is een lastig vraagstuk, maar wordt in enkele 

ernstige gevallen, als andere palliatieve zorg geen uitweg biedt, wel geaccepteerd. Culturele 

factoren spelen slechts een geringe rol. Ze zijn wel belangrijk in de sfeer van vergeving als 

belangrijke factor in de katholieke kerk. Daardoor zijn katholieke Nederlanders over het 

algemeen minder zwaarmoedig. Ook veel "buitenlandse" Nederlanders bezoeken onze 

kerken. Zij kennen wel een andere cultuur en de leer wordt waarschijnlijk bij hen meer 

geaccepteerd. 

Liefde en trouw, het mijn en dijn, respect voor ouders. 

Liefde is de dragende kracht van ons leven. Jezus is ons grote voorbeeld, vooral in zijn 

aandacht voor mensen in de marge. Het huwelijk is in principe heilig en onverbrekelijk. Maar 

het ideaal wordt niet altijd gehaald, ook niet door zeer gewetensvolle mensen. Een 

echtscheiding is vaak beter dan een vechthuwelijk. Het weigeren van de sacramenten aan 

gescheidenen is onbarmhartig en gaat in tegen het persoonlijk geweten van mensen 

weloverwogen ertoe zijn gekomen. De Kerk heeft tot taak een tweede huwelijk niet juridisch 

te onderzoeken maar pastoraal te begeleiden o.a. door een terugblik op het falen zodat 

daaruit lering kan worden getrokken. Daarna mag een zegen niet ontbreken. Samenwonen 

van homo's is een natuurlijke variant in de schepping. Als zij hun huwelijk ervaren als een 

godsgeschenk kunnen zij een zegen over hun verbintenis ontvangen van de kerk. Ongehuwd 

samenwonen is voor jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Wie zijn wij om deze 

culturele omslag te veroordelen? In de loop van de kerkgeschiedenis was samenwonen 

zonder huwelijkscontract voor de gewone man normaal. Het krampachtig verbod op 

voorbehoedsmiddelen heeft het gezag van de Kerk ernstig ondergraven. De meeste 

katholieke gehuwden houden zich er niet aan en hebben daar vrede mee. Zij hebben er ook 

moeite mee dat door dit verbod in ontwikkelingslanden met veel katho9lieken er veel te veel 

kinderen worden geboren. Dar is voor onze aarde niet te dragen. 

Liefde van Jezus, zorg voor minderbedeelden. Dat er een leider is in de vorm van de Paus 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  120 

 

Liefde voor elkaar Dit wordt niet ingegevendoor een kerk, mi meer door een positieve 

instelling. Men wil graag bij een groep positieve mensen horen...mi maakt RK leer dat niet 

beter 

Liefde wordt breed geaccepteerd. Ethische vraagstukken als homoseksualiteit, abortus, 

seksualiteit en voorbehoedsmiddelen, huwelijk en scheiding ect worden niet gedragen en als 

ouderwets gezien. 

Liefde, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar, voor kinderen, dat wordt breed 

gedragen. Dwang bij sexualiteit, binnen of buiten huwelijk is absoluut fout. 

M.b.t. bovenstaande onderwerpen worden niet veel dan wel geen van de onderdelen voor 

100% geaccepteerd, zeker niet wat gedrag betreft. De regels over het hoogste gebod de 

LIEFDE voor elkaar (en de naasten) worden wel geaccepteerd maar heel vaak maar moeizaam 

nageleefd. De moderne opvattingen over individuele vrijheid en verantwoordelijkheid spelen 

hierbij een grote rol. Zonder nadenken doen wat de kerk hiërarchie zegt is eigenlijk de 

makkelijkste weg, men handelt zonder persoonlijke verantwoordelijkheid. De kerkleiding zou 

mensen juist moeten aanspraken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid met respect voor 

hun persoonlijke vrijheid. 

Maria-verering. monogaam huwelijk. niet-homohuwelijk. niet -scheiden. 

men accepteert die onderdelen die troost en bevestiging geven en niet die onderdelen die 

niet in het persoonlijke leven passen. dit heeft geen enkele consequentie, dus waarom niet? 

Men heeft begrip voor de acceptatie van de meeste geloofspuntenpunten. Slecht scoort het 

christendom inzake de sexuele moraal. En elk fanatisme in het verdedigen van het 

christendom veroordeelt men. 

Mensen hebben een vrije wil gekregen, elke vorm van dwang en opgelegde meningen 

worden niet geaccepteerd. Maria verering wordt wel geaccepteerd 

Merendeel van de 10 geboden, maar anticonceptie/homopraktisatieverbod en zaken die 

2000 jaar geleden gewoon waren, zijn ingehaald door de hedendaagse werkelijkheid en 

veroorzaken de teloorgang van de kerk. Heeft niks met cultuur te maken maar meer met het 

vermogen van de moderne mens om zelf te denken en te beslissen wat hij wenst. Hij laat zijn 
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leven niet meer structureren door de kerk of andere zg. hoger geplaatsten die beslisten wat 

goed voor hem was! 

Met name de zedenleer valt uit de toon. Ik denk dat de kerk standvastig moet zijn zonder 

iemand op grond van de leer buiten te sluiten. Wat dat betreft is de houding van paus 

Franciscus een verademing. 

Mijn waarneming is dat de kennis van de katholieke leer onder leken minimaal is, en ook 

onder religieuzen en de geestelijkheid is het veelal weinig indrukwekkend. Wie de leer niet 

kent, kan die ook niet accepteren. 

Misschien moet ik op deze vraag wel vermelden dat er nauwe1ijks geloofspunten zijn die 

breed geaccepteerd zijn. Het komt er op neer dat "we" allemaal ons eigen geloof hebben 

geformuleerd!! 

Moeilijk in te schatten. Er is veel twijfel. Wie is die God, hoe moet ik Hem zien, Wat is er na de 

dood. Het bestaan van een hemel , hoe moet je dit voorstellen of is het einde verhaal.. De 

stelligheid van de wetenschap neemt toe. Er zijn echter ook gelovigen, die geloven in de 

verlossing, op een leven in het hiernamaals het belang van een echaristieviering of een 

gebedsdienst bij gebrek aan een priester.Ik behoor zelf tot die groep, die d kerk niet kan 

missen en alle heibel binnen de kerk maar gelaten aan mij voorbij laat gaan. 

Moeilijk te beantwoorden omdat er veel onderdelen van de rk leer ook gelden voor andere 

levensovertuigingen of godsdiensten. Wat in mijn omgeving slecht geaccepteerd wordt is de 

houding tav homosexualiteit en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Ik persoonlijk vind 

ook het celibaat voor priesters en het uitsluiten van vrouwen van het priesterambt totaal niet 

van deze tijd. Mensen in mijn omgeving zijn het vaak met mij eens. 

moeilijk te bepalen door mij 

Moeilijk te zeggen in onze parochie. 

Momenteel wordt er bitter weinig geaccepteerd van de Katholieke leer. Wat gewaardeerd 

wordt is de rijke cultuur, de muziek, de stellingname tegen dictaturen, onderdrukking, het 

opkomen voor de armen. 
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Naar mijn mening wordt geen enkele richtlijn breed geaccepteerd. Wel: de zorg voor de 

naaste. 

naasteliefde, compassie, vergeving + excommunicatie, buitensluiten, onoecumenisch - 

naasteliefde, openstaan voor anderen en begrip hebben voor iedereen. het leven in een 

multireligieuze samenleving zoals de nederlandse is. 

Naastenliefde 

naastenliefde de 10 geboden 

Naastenliefde en gemeenschap - waarschijnlijk wegens het gebrek daaraan binnen de 

samenleving. Wat vaak niet geaccepteerd wordt zijn de zaken die als 'dwang' gezien worden: 

dit moet, dat mag niet. Heeft veelal te maken met een slechte inkadering binnen het geloof, 

in combinatie met het niet voor handen zijn van goede getuigenissen (goed voorbeeld laat 

zien hoe de kerkelijke leer werkelijk geleefd kan worden). 

naastenliefde en hulp vluchtelingen. de houding van de kerk t.o.v. het huwelijk en 

samenleven en euthanasie niet. 

naastenliefde verdraagzaam niet dwingen mensen vrij laten 

naastenliefde wordt alom geaccepteerd, maar dat er een God is Die boven alles en allen staat 

is voor velen moeilijk te accepteren, tenzij die God meegaand en modern is.... 

naastenliefde, rituelen ( kaarsjes), Kerstmis 

Naastenliefde, vergevingsgezindheid worden als "goed" betiteld en als nastrevenswaardig 

geaccepteerd. De anticonceptie visie, het niet ongehuwd samenwonen, gescheidenen die 

niet mogen hertrouwen, wordt vrijwel niet geaccepteerd. Gemengde visies zijn er mbt 

homohuwelijken en abortus. In deze categorieen zijn nog redelijke minderheden die de 

huidige trend dat dit allemaal moet kunnen niet willen accepteren. Zeker laatsgenoemde is 

gezien de Nederlandse politieke en algemene opvatting al bijna ' not done en conservatief". 

Naastenliefde, zorg voor de minstbedeelden, etc. Men "accpeteert" alles van de R.K.K. 

behalve richtlijnen inzake sexualiteit. 
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Naastenliefde. Celibaat wordt slechts geaccepteerd indien het een vrije keuze is van de 

betreffende geestelijke. Moet niet opgelegd zijn!! Petrus zelf had ook een schoonmoeder!! 

Dit zegt mij voldoende. 

naastenliefde.( maar zie ook antwoord op vorige vraag)tolerantie past ook in onze cultuur. 

hoewel we ook daar op hellend vlak zitten. niet geaccepteerd: de onbevlekte ontvangenis, 

voorbehoedsmiddelen, vrouwelijke priesters en celibaat. ter discussie abortus. verder zou het 

goed zijn om de mysterien eens serieus te gaan duiden. want nu is het dan wel dom geloven 

of verwerpen. de essentie gaat zo verloren. 

Nationale en regionale culturele aspecten worden gemeden. De kerk neemt daarmee afstand 

van de samenleving, waardoor de verbinding met die samenleving als geheel verloren gaat. 

Recente uitspraken van de paus bieden hoop op ruimte voor uitwisseling en nieuwe 

verbanden met andere regio's en culturen in de wereldkerk. 

Nederland wordt zwaar beïnvloed door 'tolerant' denken: homohuwelijken gelijktrekken met 

gewone huwelijken, seks is algemeen bedoeld voor het plezier (mede door 'vrijheid'). De Leer 

van de RKK over deze zaken worden dus niet algemeen geaccepteerd. 

Niemand heeft moeite met de leer over naastenliefde of vergevingsgezindheid en veel 

mensen zouden het hemd van hun lijf geven om iemand (vreemdelingen, daklozen, 

slachtoffers van geweld of natuurrampen) te helpen. Ook oude tradities die mensen bij elkaar 

brengen worden gevierd met hart en ziel. Maar vraag volwassen mensen niet om als schapen 

achter mensen zonder hart aan te lopen... 

niet geaccepteerd: voorbehoedsmiddelen, homo-acceptatie als behorend bij de 

schepping,uitsluiting communie voor gescheiden personen, de plaats van de vrouw als 

evenwaardig in alles aan de man e.d., de uitoefening van gezag door de Nederl.bisschoppen. 

niet op het gebied van seksualiteit achterhaalde theologie bij de hiërarchie en 'Rome' 

niet: anticonceptie, ongehuwd samenwonen 

Niet: leer rond homoseksualiteit en anticonceptie. Wel: sociale leer (voor zover bekend) 

Divers: sacramentenleer. Hier in Trinidad wordt de Eucharistie nog veel bezocht, in Engeland 

ook. In Nederland is het zeer lokaal gebonden. 
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Niet: tegen voorbehoedsmiddelen, tegen homohuwelijk, scheidingen en ongehuwd samen 

wonen. Wel: christelijke naastenliefde (wat dan weer bij de bovenste onderwerpen node 

gemist wordt) 

Offervaardigheid als streven wordt gezien als de meet aanvaardbare boodschap. De 

maatschappelijke ontwikkeling, bewustwording van persoonlijke verantwoordelijkheid leidde 

tot he niet langer aanvaarden van decreten betrffende persoonlijk gedrag 

onfeilbaarheid van de paus niet, verder de leer dat priesters zonden kunnen vergeven ook 

niet. 

Onze hele westerse cultuur is in wezen op de leer van Jezus gestoeld. Vrijheid ('vrees niet'), 

gelijkheid ('in de ogen van God zijn alle mensen gelijk'), broederschap ('heb uw naaste lief'). 

Jammer dat de kerk dit alles vergeten is! 

Ook geen één! Anders zouden de kerken vol zitten met de jeugd! 

oordelen over homosexualiteit, voorbehoedsmiddelen en kwesties van leven en dood 

worden niet van 'boven' af geaccepteerd. Mensen zijn mondiger en denken zelf na, nemen 

hun eigen geweten als uitgangspunt 

Op deze vraag moet ik het antwoord schuldig blijven, ik weet het niet. 

op dit gebied denk ik weinig. Hooguit dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Een 

gezin geeft geborgenheid. Culturele factoren die een rol spelen zijn o.d. de individuele 

manier van samenleven en werken 

Op dit moment word er weinig geaccepteerd van de rooms- katholieke leer. Men creëert een 

eigen visie. na de jaren 50- 60 is het hier ineens omgedraaid. mensen zijn zelf gaan nadenken 

en hebben weinig meer met de kerk of het geloof. We leven in een 24-7 economie. Winkels 

altijd maar open, zoveel aanbiedingen: dagjes weg, vakanties. Mensen hebben te veel keuze 

mogelijkheden. Daarnaast zie ik een verandering in de Ned. cultuur dit komt mede doordat 

er veel mensen met andere culturele achtergronden in ons land komen wonen. Op een dag 

zie ik ons land nog wel ver - Islamiseren. De rooms- katholieke kerk en haar leer, heeft nog 

maar weinig gezag. 
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opkomen voor de armen; zich uitspreken voor de zwakken. normen geven voor de heiligheid 

van het leven en de eeuwige verbondenheid met God 

over het algemeen is er slechts globale kennis van de leer en daar staat men niet voluit 

positief tegenover. Er is duidelijk verschil Europa-Afrika v.w.b. cultureel aspect, mogelijk ook 

tussen Europa-ZuidAmerika 

Over het algemeen wordt er weinig geaccepteerd Niet geaccepteerd wordt het verbod op: 

seks voor het huwelijk, het gebruik van voorbehoedmiddelen, euthanasie, soms het 

homohuwelijk 

Pastorale zorg en persoonlijke aandacht van de herders en niet door de belerende en 

dogmatische manieren die sommige leidende personen in de kerk hanteren 

rol van het eigen geweten als richtsnoer voor anticonceptie wordt geaccepteerd verbod op 

communie voor 2e huwelijken niet begrepen homohuwelijk wordt cultureel geaccepteerd en 

verbod daarop dus niet begrepen 

Samenwerking, solidariteit, liefde voor de medemens. afkeer van homohuwelijk en 

euthanasie. 

samenwonen mag ( huwelijk breed) seks voor het huwelijk (huwelijk breed) jongeren gaan 

later trouwen, voorbehoedsmiddelen mag, man en vrouw gaan werken, leven is duur, eerst 

huis bouwen en dan kinderen celibaat voor priesters wordt niet meer echt nageleefd ( 

priesters voelen zich niet meer echt verbonden in een kerkgemeenschap, ze hebben te veel 

parochies, zodat ze overwerkt worden) 

samenwonen voor het huwelijk. 

scheiding, voorbehoedmiddelen, homo seksualiteit breed geaccepteerd. niet ik zou heet niet 

weten want de kerk moet eens leren voor de deur van de slaapkamer halt te houden 

Scheidingen voorkomen, maar daar blijft het volgens mij bij. 

Sociaal maatschappelijke waarden worden zeer gewaardeerd (besef noodzaak van geestelijk 

leven, mystiek waarden, voorbeeldfunctie van Christus, et c.). De feitelijke bemoeienissen met 

aardse zaken worden steeds minder goed aanvaard. De discussie mbt de beperking van SOA 
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door gebruikmaking van voorbehoedmiddelen is een zéér slecht maar telkenmale 

gehanteerd voorbeeld door anti-kerkelijken. 

Sociale hulp en het katholiek onderwijs kunnen de goedkeuring wel krijgen van veel mensen. 

Katholieken luisteren helemaal niet wanneer het om sexualiteit en gezinsplanning gaat. 

Sociale leer 

Sociale leer wel, ethische zaken minder 

Sociale leer wel. Over ethische Zaken denk met vrijer. 

Solidatiteit, de sociale leer en naastenliefde worden breed geaccepteerd. Regels en wetten 

die het leven een bepaalde levensweg voorhouden worden niet geappreciëerd. Voor 

Nederland speelt volgens mij een sterke rol dat wij een land zijn van 'je ja is een ja en je nee 

is een nee'. Ben ik het ergens niet mee eens, dan vertrek ik, begin zelf iets nieuws, wat 

volgens mij voortkomt uit onze vechtersmentaliteit van onze geschiedenis. Met name die van 

de reformatie. 

Soms heb ik de indruk dat de RK Kerk helemaal niet meer serieus wordt genomen; de 

mensen die wel serieus zijn raken verbitterd. Natuurlijk spelen de cultureel bepaalde waarden 

mee die je van huis uit mee kreeg maar daar zit nu juist de pijn: het lijkt alsof een eigentijdse 

beleving van het geloof van de RK Kerk niet mag. 

Tegenwoordig vrij weinig meer, na alle negatieve berichtgeving in de media over misbruik 

door priesters, en psychopathische pastoors, zoals pr. Mennen uit Oss. De kerk denkt nog 

steeds superieur te zijn, maar is deze status al lang kwijt! 

Trouw blijven in een relatie/huwelijk is geaccepteerd. De Nederlandse cultuur is liberaal en 

individu-gericht. Men wil de kerk bekritiseren.De leer over homosexualiteit en 

voorbehoedsmiddelen worden niet geaccepteerd. 

Uitsluitend de christelijke waarden in brede zin. De basis van de Nederlandse grondwet 

Uw naaste liefhebben lijkt me een breed gedragen leer. Vooral nu wordt dit weleens 

misbruikt in wat we de "participatiesamenleving" noemen. Hiervoor werd overigens vooral 
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het tweede deel van de zin breed geaccepteerd; zoals uzelf......De regels die van de kerk 

komen worden getuigen mijn vorige antwoorden allang met voeten getreden. 

van brede acceptatie is geen sprake 

Veel algemene christelijke principes worden wel gedeeld (door tenminste de kerkgangers), 

bijv. dat seksualiteit samenhangt met liefde en trouw. Maar in de uitwerking bij concrete 

vraagstukken wordt de conclusie van de RK leer veel minder gedeeld. Culturele factoren zijn 

o.a. het niet aanvaarden van autoriteit en individualisme, maar ook een verminderd geloof in 

goddelijke openbaring in de traditie. Veel mensen geloven dan ook niet dat geestelijken 

meer inzicht "van boven" krijgen dan zijzelf. 

Veel culturele aspecten zijn weliswaar christelijk (Katholiek) geworteld maar worden niet 

meer als zodanig herkent. Naastenliefde, caritas. 

Volgens mij weinig. De leer betr. 10 geboden zijn nog steeds geaccepteerd. De richtlijnen 

voor de liturgie worden betreurd en door jongeren genegeerd. Waarom geen Huub 

Oosterhuis liederen? Maar Nederland is natuurlijk vrij en tegen leergezag. Zie je ook in de 

opvoeding. 

Volwassendoop wel, Peter en Meter niet katholiek ook. Ethiek niet, maar dat moet voor mij 

veranderd worden, of de paus moet hier wat milder over denken. 

Voor de sociale leer van de kerk is gehoor. Het failliet van communisme en kapitalisme helpt 

daarbij. 

Vooral alles wat met diaconie te maken heeft. Dus het dienstbare. Dit geldt niet voor mij 

persoonlijk, maar dit is wat ik om mij heen zie. Gelukkig ken ik ook mensen, die doorleefd, 

helemaal achter de leer van de Kerk staan en hiervoor offers willen brengen. Zeer moeilijk 

voor de meesten is de leer rond anticonceptie en zelfbevrediging. Iets wat heel logisch is, 

omdat het menselijk gezien een te groot offer is meestal. Praktisch gezien kun je nauwelijks 

verwachten als b.v. een man verweg werkt en juist op vruchtbare dagen thuis bij zijn vrouw is, 

dat zij dan beiden afzien van gemeenschap. Daarnaast is dit b.v. nauwelijks haalbaar in 

culturen waar mannen het idee hebben dat ze altijd recht hebben op hun vrouw. Persoonlijk 

heb ik weet van homosexuëlen, die samenwonen en het offer kunnen brengen om niet ter 

communie te gaan. Dit kan, naar ik geloof, alleen als er een hele goede begeleiding is en juist 
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ook een aanvaarding van je homosexualiteit. Het mogelijk ook als een opdracht zien, zoals 

we allen opdrachten hebben. Allen hebben we met de gevolgen van de erfzonde te maken. 

Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Tegelijkertijd heb ik begrip voor diegenen die 

(b.v. doordat het geloof niet voldoende diep doorleefd is of door geen goede begeleiding of 

gewoon een diepgeworteld verlangen) toch de H.Communie willen ontvangen. Ik vind het 

belangrijk dat de Kerk de leer blijft verkondigen hierin, maar dat de communie nooit 

geweigerd wordt. Wel zou het goed zijn als een pastoor of b.v. diaken voorzichtig iemand 

zou aanspreken als hij het gevoel heeft dat iemand niet op de hoogte is van de leer. Dit is 

echter iets wat met fijngevoeligheid moet gebeuren en kan vaak alleen als er al een 

vertrouwensrelatie is. Zoals ik zelf van vrij dichtbij heb mogen meemaken. 

Vooral de tien geboden worden breed geaccepteerd. Niet liegen, stelen of doden. Je 

ouderen respecteren en je naasten lief hebben. 

Vreemdgaan is schadelijk voor je huwelijk. Goed zijn voor andere mensen.Niet 

stelen/moorden. Huwelijk is voor man en vrouw.Huwelijk is onontbindbaar.Geen seks voor 

het huwelijk. Niet samenwonen. Zelfgave. Culturele factoren: De pil. Zelfontplooíng 

centraal.Genieten van dit aardse leven.Alles zelf bepalen/ "vrijheid". 

Vrijwel geen 

Waar het gaat om diaconie en naastenliefde, zal niemand een bezwaar maken. Alle hiervoor 

genoemde over voorbehoedsmiddelen, homosexualiteit, etc. worden niet meer 

geaccepteerd. Nederland is een land waar een goede discussie plaatsvindt en het 

bespreekbaar maken gelukkig kan. In veel andere landen is bespreekbaar maken van thema's 

helaas nog lastig. 

Weet ik niet 

Weet ik niet. 

weet niet 

weinig onderdelen 
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Weinig. Niet geaccepteerd,andere geaardheid,tweede huwelijk na scheiding,anti-

conceptie,discriminatie van vrouwen in het priesterambt.Afhandeling seksueel misbruik door 

de kerk. 

Weinig. Niet? Zie vraag 1. Geen culturele factoren. Universeel: onderlinge liefde en begrip 

spelen een rol. 

Wel voor zover ze appelleren aan liefde, trouw, verantwoordel9ijkheid. Niet als het gaat om 

dictaten gebaseerd op fragmenten uit de bijbel die, als ze een andere bron hadden, 

onverdedigbaar zouden zijn. 

Wel: huwelijkstrouw, vermijden van scheiding, zorg voor kinderen centraal stellen. Niet: 

relatieve onverschilligheid jegens 'machismo' en afwijzing van het homohuwelijk. Culturele 

factoren: hoge opleidingsgraad bij vrouwen en actieve participatie aan de samenleving, die 

men wil handhaven; acceptatie van homo's en lesbiennes als volwaardige leden van de 

maatschappij. 

Wel:Het rooms katholieke gezin. Niet: alles wat niet een RK gezin is. Geen cultuur maar de 

druk vanaf het bisdom naar boven. 

wel; medemenselijkheid telt. niet; geen vrouwelijk priesterschap homohaat 5 geboden door 

de kerk opgelegd gebruik voorbehoedmiddelen verboden. 

Wel;vergeving, saamhorigheid en liefde Niet: anticonceptie 

Welke wel? Ofwel het is belangrijk dat ook mensen van hetzelfde geslacht een huwelijk 

zouden moeten kunnen laten inzegenen op zijn minst en over 'geen seks voor het huwelijk' 

of waarom wel/geen anti-conceptie zou meer gesproken moeten worden, op een menselijke 

manier. 

Wellicht wordt de lijn als theoretisch model wel erkend; de praktijk staat er volkomen los van. 

Denk aan de acceptatie van ongehuwd samenwonen, gebruik van anticonceptie, etc. 

Cultureel zal meespelen zowel secularisatie als individualisatie. 

Wetten en regels zullen moeilijk of niet meer geaccepteerd worden, maar de omgang met 

elkaar kan men nog steeds plaatsen in de leer en omgang met elkaar zoals Christus dat 

onderwees en voorging. 
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Wij hebben zelf de natuurlijke planning gedaan. Maar het valt niet mee. Tot ons grote geluk 

is onze tweede daardoor wel verwekt. Maar toen vond mijn vrouw het welletjes en zijn we 

overgestapt op condooms zodat er niet nog meer kinderen komen en wij volop kunnen 

zorgen voor deze twee. De kerk focust erg op seks. De kerk legt daarbij de lat zo goddelijk 

hoog, dat mensen hun schouders ophalen. Een iets bredere kerk op goddelijke gerechtigheid 

zou wel goed zijn. 

Zaken als naastenliefde, delen, vergeven, bidden, je klein maken voor je medemens spreken 

in mijn beleving aan. Weten dat het niet primair om jou draait. Wat niet 

geaccepteerd/gevolgd wordt, zijn de op huwelijk/gezin/seksualiteit gerichte voorschriften, 

omdat dat als prive wordt beschouwd. In Nederland is dat zeker het gevolg van een heel 

ander denken hierover in brede kring en de verregaande homo-emancipatie hier wordt over 

het algemeen breed gevoeld en gedragen, ook door veel katholieken! 

Zaken als soberheid, zingeving, zuinig zijn op de aarde worden breed als ideaal gezien; een 

na te streven ideaal waarbij het heel wat 'kost' om zich zelf te richten op de verwezenlijking 

van dit ideaal; dat komt er dan ok vaak niet van. cultuur: tja ... 

zaken/leerstellinggen van de RK die met persoonlijke ethiek en sexualiteit te maken hebben 

worden niet geaccepteerd. Globalisering, secularisering, hoger onderwijsniveau 

zeer zorgvuldige standpunten die het leven direct betreffen: abortus, euthanasie 

Zie hiervoor. 

zie ook eerder. Verder worden het celibaat, het niet toelaten van vrouwelijke pastores, en 

recent vooral ook het tegenwerken van leken in de kerk als problemen gezien. Ik ken alleen 

de Nederlandse culturele factoren, en binnen de huidige NL samenleving passen deze zaken 

slecht. 

Zondagsplicht, geloofsverdieping, liefde voor de medemens, dat zijn waarden die naar mijn 

belevenis goed gewaardeerd en geaccepteerd worden. Daarentegen de kijk van de kerk naar 

de homocultuur en geen sex voor het huwelijk en anticonceptie wordt algauw moeilijker over 

gedaan. Mijn inziens zijn wij als Nederlanders een volk dat veel toelaat zolang het onszelf 

maar niet schaadt. Als iemand anders zondags naar de kerk toe wil is er niemand die zich 

daar aan stoot. (Ik heb echter wel al protestgeluiden gehoord tegen kerkklokken in de 
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binnenstad van Utrecht). Datzelfde geldt over het algemeen ook voor de homo's. Iemand die 

hen niet hun levensstijl gunt komt als een aanvaller over. En daar houden Nederlanders niet 

van. Anticonceptie wordt meestal geassocieerd met de ziektes die het anders met zich 

meebrengt. Het niet goedkeuren van anticonceptie komt voor velen over als het toewensen 

van erge ziektes. Een algemeen tegenargument wat men hier voort is: "dus de paus wenst mij 

erge ziektes toe". In de landen zoals Afrika wordt bijvoorbeeld gevraagd waarom ze dan 

moeten lijden aan aids. Anticonceptie is breed geaccepteerd als oplossing van het probleem 

terwijl het probleem er mijn inziens er nog steeds is. Wat betreft geen sex voor het huwelijk, 

velen voelen zich opgelaten als dit toch wel gebeurt. Voor velen twijfelende gelovigen is het 

meen ik ook een moeilijk punt om niet toe te geven aan je lusten. Immers, "wat is er mooier 

dan? Waarom zou mij dat ontzegd moeten worden?" Zo kom ik persoonlijk tot de conclusie 

dat de waarden waarmee men zich aangevallen voelt er minder aanhang is, dan bij de 

waarden die de mens niet schaadt. 

Zorg dragen voor de armen wordt door iedereen geaccepteerd, maar uitsluiting van 

homoseksuelen aan De Maaltijd des Heren wordt door de gelovigen niet geaccepteerd. 

Zorg voor de armen wordt anvaard, niet de bemoeienis met seksualiteit 

Zorgvuldigheid tav het leven maar niet de beperkingen tav homo, tweede huwelijk en 

anticoceptie 
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2a. Op welke manier wordt in de samenleving (overheid, onderwijs, 

wetenschap, enz.) gedacht over het gezin? 

 

aan de ene kant de hoeksteen van de samenleving aan de andere kant wordt er steeds meer 

geschieden en zijn er alleen wonende. er is dus een verschil van wat wenselijk is en wat 

werkelijkheid is. 

Alles draait om het gezin 

Alles wat mensen kiezen, moet kunnen. Vrijheid, blijheid is het devies. Het enige wat niet kan 

is pedofilie. 

als basis voor opvoeden en vorming 

Als belangrijk, maar niet als enigst richtinggevend. gezinsverbanden in brede zin worden wel 

als belangrijk gezin, niet de traditionele opvatting in deze. 

Als belangrijke factor binnen de samenleving 

als de basis van de samenleving, ook na de beëindiging van de huwelijksband en het 

daaropvolgende huwelijk of samenleven. 

Als de meestal meest geschikte vorm van samenleven en opvoeden van kinderen 

Als doel in het leven. 

als economische en sociale peiler achterhaald en niet meer van deze tijd 

als een economisch verbond 

Als een economische eenheid. 
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Als een goede, maar oude traditie. Iets waarvoor gevochten mag worden, en wat een groot 

goed is. 

Als een kostbaar goed dat, mits gebouwd op liefde, van wezenlijk belang is voor het welzijn 

van haar laden. 

Als een mogelijke samenlevingsvorm. 

als een samenlevingsvorm de makkelijk uit elkaar kan gaan. denk maar aan de huwelijkse 

contracten die gesloten worden. de liefde verdwijnt 

als een steeds losser verband 

Als één van de mogelijke vormen van samenleven, gelijkwaardig aan willekeurig welke 

andere en in gelijke mate vrijblijvend (zo blijkt bv uit formulieren waarbij naast naam en 

geboortedatum van de 'partner' (nb onzijdig) ook direct de 'datum scheiding' volgt). 

Als een van de mogelijkheden tot samenleven 

als een van de vele samenlevingsvormen 

Als een van de vele vormen van samenleven 

als een verbintenis van 2 vrije mensen met daarom een eigen verantwoordelijkheid. Vandaar 

dat het ook mogelijk is om, na een scheiding, opnieuw voor de wet te trouwen. Ook een 

kerkelijk huwelijk kan pas gesloten worden nadat een wettelijk huwelijk is gesloten. 

Als een vorm van samenleving in liefde en verantwoordelijkheid. Wetenschap wordt m.i. niet 

meer zo verbonden met geloof, staat er meer en meer los van. Zelfs onder theologen bemerk 

je een vervlakking! Twijfels en rationalisering. 

als hoeksteen van de samenleving in het algemeen gesproken 

Als iets dat mooi maar ingewikkeld is. Het moet beschermd worden maar mag de 

zelfontplooiing niet in de weg staan. Gezin is belangrijk voor opvoeding van kinderen, maar 

hoe dat van buitenaf te begeleiden/ondersteunen is niet zo duidelijk. 
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Als ik het me goed herinner vond zelfs Rouvoet als minister van Jeugd en Gezin twee 

mannen en een kind een gezin. Wat mij betreft heeft hij daar gelijk in. Ieder verband van 

tenminste 1 volwassene en tenminste 1 kind is wat mij betreft een gezin. 

als plek waar liefde en veiligheid moet heersen. bij voorkeur met vader en moeder maar dat 

is ondergeschikt aan een liefdevolle plek. in principe zijn tegen deze achtergrond alle vormen 

acceptabel 

Anders dan de geestelijken die er geen verstand van hebben. 

Another almost unanswerable Question.It is too wide. 

basis om samen te leven en kinderen normen en waarden bij te brengen 

belangrijk 

belangrijk in de samenleving 

Belangrijk, maar traditionele vormen gaan samen met hedendaagse vormen. Vaak zijn man 

en vrouw niet getrouwd maar hebben samenlevingscontract, ook gezinnen man-man en 

vrouw-vrouw en alleenstaande ouder. en vrouw- 

belangrijke factor in de maatschappij, schept verbondenheid, geeft kinderen geborgenheid; 

gezin daarin gezien in brede zin: alleenstaande ouders, hetero- en homohuwelijken of 

samenwonenden 

Belangrijke kern in de samenleving 

Belangrijkste solide basis voor een gezonde persoonlijkheid. 

belelangrijk. veel van willen weten 

Blijf bij elkaar zolang het nog leuk is en of financieel haalbaar. 

bouwsteen, plaats om normen en waarden bij te brengen, veilige plaats voor kinderen 
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Breed maatschappelijk wil de politiek ons doen geloven dat het gezin de hoeksteen van de 

samenleving is. Dit is maar zeer ten dele waar gezien het feit, dat er zoveel samengestelde en 

gebroken gezinnen zijn. Gezin wordt breed maatschappelijk nog wel als ideaal plaatje gezien. 

breed: - rol van de priester in de kerk - communie - gemeenschap(-szin) Worden niet 

geaccepteerd: - rol van de priester als moraalridder als hij (rechtlijnig?) de leer van het 

Vaticaan vervult door weigering van de communie aan parochianen of kerkgangers. - 

verdediging van (schuldigen aan) de kindermisbruik - de rol van de kerk in de politiek - 

terechtwijzing van individuen op hun gedrag, uitspraken of houding. In het "westen" speelt 

de ver doorgevoerde en alom geaccepteerde INDIVIDUALISERING hierin een overheersende 

rol. Het individu is belangrijker dan het gezin of de familie of de clan of de (parochie-

)gemeenschap waartoe men behoort. Hier is de "waarde" die wij nastreven "het geluk 

(slagen) of welbevinden van het individu". Al het andere lijkt ondergeschikt hieraan (behalve 

de groei van de economie natuurlijk). 

daar is niet één antwoord op te geven. op velerlei manieren. 

daar is veel meer aandacht daarvoor dan in de kerk 

Dat dit de hoeksteen is voor een redelijke maatschappij. 

Dat een gezin dat traditioneel is rust geeft voor kinderen. 

Dat er meer gezinsvormen mogelijk zijn dan de traditionele. 

dat er meerdere vormen van gezin kunnen bestaan, dan alleen het traditionele gezin van 

man-vrouw en kinderen. 

dat er meerdere vormen van samenleven zijn, getrouwd man en vrouw of samenwonend met 

of zonder kinderen. getrouwd man/man of vrouw/vrouw of samenwonend met of zonder 

kinderen. maar er zijn nog mensen die vinden dat alleen getrouwde man.vrouw echt is de 

rest niet 

Dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is is, helaas, niet meer leidend. Met steeds 

minder gelovige bestuurders verdwijnen de christelijke waarden verder en verder naar de 

achtergrond. Individualisme en materialisme worden heilige koeien, de gedachte dat je jezelf 

moet ontwikkelen, ontplooien ten dienste van de samenleving is allang niet meer. 
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Dat is een manier van samenleven. En ik ervaar dat de kerk dat ziet als de manier van 

samenleven 

dat is ieders eigen zaak, waar men zelf verantwoordelijk voor is ( je bent dus verantwoordelijk 

voor kinderen/ echtgeno(o)(t)e. Je draagt zorg voor familie ( ouders) 

Dat is natuurlijk net als d vorige vragen niet met een enkelvoudig antwoord te 

beantwoorden. Mensen in instellingen hebben een eigen inbreng maar er is natuurlijk ook 

verschil tussen een katholieke school of een openbare school. Krijg hier het idee dat in de 

vraag al een ondertoon zit van de samenleving is te slecht v h gezin maar die mening deel ik 

totaal niet. Denk dat veel instellingen het beste voor hebben met gezinnen en gelukkig is er 

veel aandacht voor de diversiteit want dat komt kinderen meer ten goede dan hameren op 

een kind met vader en moeder. Ook in andere samenstellingen kunnen kinderen prima 

opgroeien en ver komen in het leven waarbij ze ook gewoon mee kunnen krijgen dat God de 

basis is om het leven op te funderen. 

Dat verandert en wisselt met de tijd. De pendel lijkt weer een andere kant op te gaan met 

aandacht voor de degelijke waarden. Laat de Kerk dan de constant factor blijven. 

Dat verschilt natuurlijk maar in het algemeen veel libaraler als de leer van de RK kerk 

De communis opinio, althans voor zover die zich uitspreekt in politiek, onderwijs, media is 

buitengewoon flexibel: samengestelde gezinnen, één-oudergezinnen, gezinnen bestaande 

uit homoseksuele paren met kinderen, alles is gelijkwaardig. Niettemin is er een onderstroom 

waarneembaar in de samenleving als geheel en ook in veel individuele mensen (hoe modern-

denkend ook), die toch heimelijk sterk lijkt te hechten aan de traditionele gezinsvorm met 

bijbehorende waarden. Het is alleen weinig bon ton zich daar publiekelijk voor uit te spreken. 

de gewone mensen vinden een warm nest belangrijk, maar de vervulling van eigen zijn even 

belangrijk. de overheid hecht steeds minder waarde aan het traditionele gezin en zoekt naar 

mogelijkheden om ook andere vormen van samenleven te ondersteunen. 

De nadruk ligt niet op formele verplichtingen, maar op geleefde ervaring, die men wel 

christelijk duid. 
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De Nederlandse regering vindt de huwelijks verbintenis zoals wij die nu kennen achterhaald. 

Omdat mensen steeds later trouwen en steeds vaker scheiden vindt men de automatische 

trouwen in gelijke goederen achterhaald. Men gaat er al vanuit dat een huwelijk dus niet 

goed afloopt. En eerlijk is eerlijk, de cijfers zijn duidelijk hierin. Onvoorwaardelijke liefde naar 

de ander en in samenzijn met God is al langer dan dat ik leef niet meer een norm in onze 

wereld. Als je het mij vraagt heeft het huwelijk geen toegevoegde waarde meer. Men 

benadrukt steeds meer dat het een soort "zakelijke relatie" is dan een "liefdesrelatie". Eentje 

die de solistische cultuur van vandaag de dag voedt. 

De overheid (vertegenwoordigd door de staten generaal) zet het geloof in toenemende mate 

(met uitzondering van enkele kleine christelijke partijen) geleidelijk aan terzijde en dat is bij 

het onderwijs al niet veel anders. Er wordt op sommige scholen en zeker al niet meer bij het 

universitair onderwijs bescheiden aandacht besteed aan de hoofdvormen van 

geloofsstromen. 

De overheid vindt ons steeds meer als losse individuen. Bij de belasting speelt huwelijk zelfs 

bijna geen rol meer. Alleen bij zorg wordt aangedrongen op verantwoordelijkheid voor 

familie. Maar in de samenleving is de nauwe relatie met gezin en familie zeer belangrijk. 

De overheid ziet het gezin amper als een factor om rekening mee te houden. De overheid 

denkt vooral in "verzamelingen van individuen". Een gezin is dus een verzameling van één of 

twee volwassenen met één of meerdere kinderen die aan hun voogdij zijn toevertrouwd. 

Belastingen, voordelen, alles wat de overheid doet richting burgers is gericht op individuen, 

niet op gezinnen of echtparen. Hoe men hierover in onderwijs en wetenschap denkt, weet ik 

niet. 

de plek waar ouders hun kinderen opvoeden en deze waarden en noemen bijbrengen 

De samenleving is ziek! 

De samenleving staat zeker niet negatief tegenover alternatieve gezinsvormen (homo-

echtparen, draagmoeders etc.), maar het lijkt er toch vaak op dat veel mensen een 

traditionele gezinssamenstelling prefereren/ dat dat de norm blijft. Opvallend is dat er veel 

aandacht is voor bijvoorbeeld homo-echtparen, maar weinig voor een-ouder-gezinnen. Zal 

misschien te maken hebben met de prioriteit die gesteld wordt binnen de samenleving van 

individuele vrijheid en in zeer mindere mate solidariteit. 
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de samenleving vult het begrip gezin heel breed in. alles lijkt te kunnen. er zijn bijna geen 

grenzen. 

De samenstelling van een gezin is divers. Traditioneel (vader en moeder), éénoudergezin, 

maar ook man en man of vrouw en vrouw. Het gezin wordt niet meer als hoeksteen van de 

samenleving gezien. Er wordt meer naar het individu gekeken. 

De tendens in de maatschappij (en dus ook bij de overheid) is: een gezin is elke min of meer 

duurzame samenlevingsvorm waar kinderen bij betrokken zijn. Dus niet alleen maar een man 

en een vrouw die met elkaar zijn gehuwd, waaruit kinderen zijn voortgekomen. 

De term "gezin" wordt in Nederland breed maatschappelijk gehanteerd als een neutrale 

waardevrije aanduiding voor elk samenwoonverband van twee of meer personen, ongeacht 

geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid; al dan niet geformaliseerd door een huwelijkssluiting, 

geregistreerd partnerschap en samenlevingsovereenkomst. 

de traditionle verbintenis in een wettig gesloten huwlijk is en blijft het ideale beeld. zelfs ook 

voor mensen die zelf gescheiden zijn. 

Definitie gezin niet langer bijbels 

Door de een als "hoeksteen van de samenleving", door de ander als een achterhaald begrip. 

Wel worden steeds meer vormen van gezin en gezinsvorming als normaal gezien (zoals 

samengesteld gezin, 2 vaders of 2 moeder enz.) 

Door de secularisatie wordt er te weinig zorg besteed. Bovendien zijn de mensen zich vaak 

niet bewust van hun voorbeeldfunctie. 

Een achterhaald idee 

Een gezin als hoeksteen van de samenleving bestaat niet meer.Er zijn teveel manieren van 

samenleven. 

Een gezin bestaat idealiter uit twee volwassenen, van verschillend of gelijk geslacht, die een 

gezamenlijk huishouden voeren met mogelijk 1 of meerdere kinderen 
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Een gezin bestaat uit een vader, moeder en kind(eren). Of uit 2 vaders en kind(eren) of uit 2 

moeders en (kind)eren. Zeker in het onderwijs kom je ook steeds meer samengestelde 

gezinnen tegen doordat de ouders uit een eerder huwelijk ook al kinderen hadden. Als er iets 

op school te doen is komen dan ook vaak 4 'ouders' voor 1 kind... 

Een gezin kan in verschillende vormen bestaan, als een kind maar in een liefdevolle 

omgeving op kan groeien. 

Een gezin vormt een veilige warme plek, waar je altijd welkom bent. Men is er voor elkaar. 

Een maatschappelijk gewaardeeerd instituut, dat overigens thans geheel ontdaan is van 

regilieuze status. De kerkelijke institutie van het gezin is nu beschouwd als een soort 

christelijk rudiment 

Een mogelijkheid uit meerdere mogelijkheden om samen te leven en kinderen op te voeden. 

Wel een belangrijke samenlevingsvorm 

Een samenlevingsverband van twee volwassenen al dan niet met de zorg voor en opvoeding 

van een of meer kinderen. 

Een samenwonen van betrokken mensen met de nodige liefde en aandacht voor elkaar. Het 

is voor ieder kind belangrijk dat het zich veilig, erkend en bemind voelt. Voor man en vrouw 

is het ook heel belangrijk dat ze bij elkaar geborgenheid en bevestiging voelen, terwijl ieder 

zichzelf mag blijven zijn. 

Een stuk eigentijdser 

een van de samenlevingsvormen 

een vorm waarbij mensen duurzaam samen leven 

een vrijwillige verbintenis die kan worden beeindigd als het niet meer clikt tussen de 

partners; eventuele kinderen kunnen de beslissing nog beinvloeden. Want de kinderen zijn 

het slachtoffer 

Een zeer grote verworvenheid. 
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Eigenlij heel Nederland: een geheel, bestaande uit één of meerdere personen met of zonder 

kinderen, dat helemaal naar eigen wille samengesteld worden kan. 

Elke samenlevingsvorm moet gedwongen geaccepteerd worden. De overheid en onderwijs 

brengen ideeën over op de kinderen, die niet christelijk zijn. De overheid ziet het opvoeden 

van kinderen door de ouders zelf niet als belangrijkste taak van mensen. Het gaat hen om of 

je economisch iets inbrengt. 

Elke samenlevingsvorm wordt gezin genoemd, ook de niet traditionele invullingen. 

Er bestaan nu vele gezinsvormen die worden geaccepteerd : man/vrouw, man/man, 

vrouw/vrouw. Trouwen is niet meer vanzelfsprekend, zelfs niet wanneer er kinderen worden 

geboren. 

er is geen samenleving meer, dit is een moderne gulag, meer dan 30% van de populatie zijn 

gebroken en incomplete kinderen&vaders. 

Er moet een basis van vertrouwen en liefde zijn in een gezin. Kinderen moeten normen en 

waarden leren. In het gezin wordt je gevormd voor de rest van je leven. De opvoeding moet 

goed zijn 

Er wordt nogal makkelijk gescheiden, het huwelijk geniet weinig bescherming in ethisch 

opzicht. 

Er wordt op veel fronten over huwelijk en gezin nagedacht, maar niet zoals de R.K. kerk dat 

doet: in de gebiedende wijs! 

Er wordt publiekelijk gesproken over het gezin als hoeksteen van de samenleving, maar 

praktisch wordt daar nauwelijks invulling aan gegeven. Veel gezinnen zijn gebroken en dat 

wordt als normaal gevonden. Waar het vroeger erg was voor een kind dat de ouders 

gescheiden waren is dat nu "normaal". 

Er wordt tegenwoordig erg veel nadruk gelegd op de gelijkwaardigheid van huwelijk, 

samenwonen, homohuwelijk. Dat het klassieke huwelijk beter zou zijn dan andere vormen 

van samenleven, wordt uitdrukkelijk weersproken. Er is wel nog enige discussie over de 

wenselijkheid dat kinderen zowel een mannelijke als een vrouwelijke ouder (of adoptieouder) 
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zouden hebben, als identificatiefiguur, maar wie deze mening toegedaan zijn, zijn in het 

defensief. 

Er zijn meerdere samenlevingsvormen. 

Er zijn vele vormen, nieuwe gezinnen door echtscheiding of overlijden, het homohuwelijk is 

geaccepteerd en trouwen is geen voorwaarde meer om samen te kunnen leven. 

fundament van de samenleving 

Gelovige mensen kijke meestal positief tegen het gezin aan. Niet-gelovigen soms ook, maar 

vaak oon niet. De neiging om meer als individu te leven dan als gezin of in familieverband is 

algemeen 

genuanceerd ,het hangt af van je geaardheid en de trent is momenteel wel, je kan zelf ook 

denken wat is een goede keuze tegen over God en de mensen met wie je graag gelukkig wil 

leven . met gaat zelf beslissen , of het goed is ? 

Gewoon als "hoeksteen" van de samenleving 

Gezin blijft hoeksteen van de samenleving. Stabiliteit, normen en waarden worden daar het 

beste bijgebracht. Echter, ook andere samenlevingsvormen kunnen dit in toenemende mate 

bieden. 

Gezin is de basis voor een liefdevolle samenleving , althans dit geldt zo bij ons katholieken.Ik 

denk dat de overgrote meerderheid van de samenleving er ook zoover denkt. 

Gezin is een belangrijk spil in de maatschappij, daarbij horen ook eenoudergezinnen en 

homogezinnen. 

Gezin is een belangrijke factor in de samenleving, maar steeds meer mensen leven alleen of 

blijven kinderloos. daarnaast ontstaan steeds meer samengestelde gezinnen en gezinnen met 

twee ouders van hetzelfde geslacht. Al deze vormen zijn geaccepteerd in de samenleving, 

hoewel de tolerantie tov homoseksualiteit soms te wensen overlaat. 
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Gezin is een belangrijke maar niet de enige samenlevingsvorm in de huidige tijd. Overheid 

respecteert ook andere samenlevingsvormen. Onderwijs en wetenschap ontwikkelen nieuwe 

kaders daarvoor. 

Gezin is een goed basis voor geluk maar trouwen is niet perse nodig 

Gezin is een persoonlijke aangelegenheid. Of dit bestaat uit een man, vrouw en kinderen; of 

twee mannen/twee vrouwen met evt. kinderen; of man/vrouw geen kinderen. Een huwelijk of 

niet; dat maakt voor de samenleving niet uit. 

Gezin is een samenlevingsvorm die veel voorkomt gezin is een plaats waar kinderen veilig 

kunnen opgroeien. 

gezin is en blijft de bouwsteen van de samenleving. daarom verdient het aandacht van 

overheid, toelichting in het onderwijs, onderbouwing in de wetenschap 

Gezin is erg belangrijk voor relaties en kinderen. Mensen ontkennen het vaak maar is nog 

steeds de hoeksteen van de samenleving. 

Gezin is erg belangrijk. Ik denk dat iedereen vindt dat een warm thuis voor kinderen 

belangrijk is. Mensen die niet meer samen doorkunnen, kunnen in het algemeen ook niet 

gescheiden samen door, dit veroorzaakt veel leed. Elkaar vergeven, iets afsluiten en opnieuw 

beginnen, daar is veel te winnen. 

Gezin is het belangrijkste in iemands leven, waar men het beste voor ieder lid wenst, maar 

het gezin heeft geen vastomlijnde grenzen! 

Gezin is hoeksteen, gezin is basisvoorwaarde voor evenwichtige opvoeding, gezin is plek 

voor het samen en de vrede 

Gezin is steeds belangrijker. Zeker met een overheid die steeds minder collectief regelt. 

Samenstelling van een gezin kan op diverse manieren (bv man-man) en in allerlei vormen 

(getrouwd, samenwonend). 

gezin is steeds minder de hoeksteen van de samenleving 
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Gezin kan inmiddels bestaan uit allerlei mensen, het traditionele gezin wordt vaak niet meer 

als ideaal gezien. Hoewel wetenschap wel laat zien dat een kind een vader en moeder nodig 

heeft. In onderwijs wordt er totaal geen aandacht aan besteed, ook om niet op teentjes te 

trappen aangezien er gewoon veel niet-traditionele gezinnen zijn. 

Gezin lijkt meestal een stabiele factor in de samenleving. Kinderen uit een gelukkig gezin 

presteren beter op school en in de samenleving. Gezin is voor mij een aantal personen die 

samenwonen en samenleven en niet persé getrouwd moeten zijn. 

Gezin speelt een steeds minder belangrijke rol. Het draait om macht, geld (verdienen), 

marketing, informatievoorziening en bereikbaarheid/beschikbaarheid van de individu. Een 

beetje ikke, ikke en de rest ... 

Gezin waaronder ook samenwonenden met kinderen zien we nog als hoeksteen van de 

samenleving. 

Gezin was altijd hoeksteen van de samenleving, maar in deze tijd met eenouder-gezinnen en 

andere verbanden is dat niet meer vanzelfsprekend. Wel blijft een goede opvoeder voor het 

kind van belang. 

gezin wordt algemeen als belangrijk gezien, maar de definitie varieert nogal; samengesteld, 

ongehuwd, homoparen kan ook 

Gezin wordt een hele opgave. Het is iets waar je aan moet blijven werken. AAngezien man en 

vrouw beide moeten werken, is het niet evident geworden. Mensen zijn nog wel wat op 

zichzelf in onze maatschappij, waardoor het gezin wel nog centraal komt te staan in mensen 

hun leven. Maar door de meer en meer samengestelde gezinnen loopt het niet altijd evident 

meer. 

Gezin wordt niet meer (alleen) als hoeksteen voor opbouw van christelijke gemeenschap 

gezien. Vooral studerende jongeren voelen nog nauwelijks enige affiniteit. Overheid 

bevordert secularisering bv in onderwijs. 

Gezinnen zijn goed. Kinderen uit een stabiel gezin presteren beter op school, en hebben 

minder snel een etiket als adhd en andere storingen 

Goed 
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Goed. 

Grote gezinnen zijn ouderwets. Toch gaan veel jongeren samenwonen en krijgen kinderen. 

Kleine geZinnen zonder al teveel traditionaliteit is het "moderne" gezin 

Hangt af van de politieke kleur. Alleen de christelijke partijen benadrukken het gezin als 

hoeksteen van de samenleving. In het onderwijs ziet men vaak de gevolgen van gebroken 

gezinnen juist, en moet men daarop inspelen. 

Hedonistisch. 

Heel belangrijk. 

heel verschillend, niet in twee woorden te zeggen 

Heel verschillend. De grens, als die er al is, loopt dwars door progressief als conservatief 

Nederland. Door sommigen als de hoeksteen van de samenleving en door anderen als een 

historisch gebeuren. 

Helaas als achterhaald. 

Het burgerlijk huwelijk is gelijk aan een formeel aangegaan partnerschap. Beiden staan open 

voor mensen van de zelfde Sexe. Het gezin is het gevolg van geliefden met een gezamenlijke 

kinderwens en moet een veilige omgeving bieden aan opgroeiende kinderen. Seks wordt los 

van de voortplanting gewaardeerd als een belangrijk aspect van een liefdevolle relatie. 

Lustbeleving en bevrediging zijn breed geaccepteerd, iets meer voor mannen dan voor 

vrouwen, los van liefdesrelaties. Overspel, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn wordt 

redelijk breed veroordeeld en afgekeurd. Op school wordt seksuele voorlichting al aan jonge 

kinderen gegeven waarbij de nadruk ligt op het spannende en lekkere van seks waarbij 

gelijkwaardigheid en het respecteren van elkaars grenzen het belangrijkste is naast het 

gebruik van beschermingsmiddelen tegen ongewenste zwangerschap en SOA's. 

Het CDA en de christelijke partijen achten het gezin de hoeksteen van de samenleving. Ook 

de Romeinen waren deze menig al aangedaan. 
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Het gezin als hoeksteen van de samenleving lijdt aan erosie. Steeds meer een-

oudergezinnen, samenwonende of gehuwde homostellen worden volkomen geaccepteerd in 

ons land. 

Het gezin als veilige omgeving voor het opgroeien van kinderen wordt van waarde geacht. 

Overigens zou iedere veilige en liefdevolle omgeving goed moeten zijn. 

Het gezin behoort een veilige en warme plaats te zijn. De samenstelling doet niet terzake. 

Liefde en geborgenheid zijn het belangrijkst. Een gezin kan ook zonder te trouwen worden 

gevormd. 

Het gezin bestaat meestal uit twee generaties waarbij de oudste generatie kan bestaan uit 

personen van zowel verschillend geslacht als hetzelfde geslacht. Deze personen zijn een 

samenlevingsverband aangegaan waarbij deze personen gehuwd kunnen zijn of samen 

kunnen wonen zonder gehuwd te zijn. 

Het gezin bestaat volgens de samenleving uit 2 volwassenen(MV/VV/MM) die besloten 

hebben in liefde samen te leven, eventueel met kinderen die uit hun relatie(of die van 

anderen:spermadonor/draagmoeder) voortkomen. 

Het gezin blijft wel de hoeksteen van de samenleving mbt ontwikkeling van 

gemeenschapsgevoel, van identiteit en uitgroei naar een bio-psycho-sociaal en spiritueel 

harmonieus mens. 

Het gezin ervaar ik als bijzonder belangrijk en als mijn basis, mijn alles, mijn diamant. Wat is 

het ongelooflijk fijn om in een hecht gezin te leven, zowel in mijn jeugd als nu als moeder 

zijnde. In de samenleving lijkt het mijns inziens dat soms te gemakkelijk over het gezin 

gedacht wordt. Dit vaak onder het motto 'kinderen zijn zo flexibel'. Dat is maar tot op zekere 

hoogte waar. 

Het gezin in al zijn varianten,als hoeksteen van de samenleving. 

het gezin in de traditionele betekenis, zoals de Kerk die graag ziet, is een zich terugtrekkend 

onderdeel in de moderne samenleving. De plaats die het gezin inneemt bij overheid wordt 

kleiner en kleiner. 

het gezin is als een team 
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Het gezin is belangrijk als basis voor de ontwikkeling van kinderen. Een gezin is echter niet 

langer traditioneel (vader, moeder, kinderen), maar bestaat steeds vaker in verschillende 

samenstellingen. 

Het gezin is belangrijk voor de opvoeding van kinderen en als element van de samenleving, 

maar is daar niet allesbepalend voor. Het individu is bepalend. Het gezin kan vele vormen 

aannemen: met of zonder kinderen, één of twee ouders, ouders van hetzelfde of beide 

geslachten... Alle vormen zijn van even grote waarde en invloed. 

Het gezin is belangrijk voor de samenhang van de maatschappij. Binnen en buiten het gezin 

moet iedereen de mogelijkheid hebben eigen keuzes te maken, ook over de gezinsvorm. 

het gezin is belangrijk, maar breder dan het tradiotionele gezin. ook 2 vaders, 2 moeders is 

een gezin 

het gezin is de basis van waaruit mensen leven, zorgzaam zijn voor elkaar, verantwoordelijk 

zijn voor elkaar zowel emotioneel als financieel. 

Het gezin is de basis voor ieder individu in de samenleving. Zowel voor een kind als een 

volwassene. 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en het bestaan. Wijsheid en liefde is de 

grondslag van nette nakomelingen. 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Daar krijgen kinderen normen en waarden 

bijgebracht. Gezin is een ruim begrip. Er hoeven niet perse een vader en een moeder 

aanwezig te zijn. er zijn steeds meer 1 ouder gezinnen of gezinnen met 2 vaders of 2 

moeders 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Maar niet alles gaat per definitie goed in 

gezinnen. Er is huiselijk geweld, seksueel misbruik. Een op de drie huwelijken strandt. Mensen 

scheiden en vinden vaak een nieuwe partner. Steeds meer mensen zijn (een deel van hun 
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leven) alleengaand. Een gezin bestaat niet per definitie uit een man, vrouw en kinderen. Ook 

mensen van hetzelfde geslacht kunnen een gezin vormen. 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Vanuit het gezin krijgt men normen en 

waarden mee om in de maatschappij te kunnen toepassen. 

Het gezin is de hoeksteen, maar niet de enige zaligmakende manier van samenwonen. 

Het gezin is de kleinste sociale unit, waar men iets voor elkaar over heeft en vanwaaruit 

maatschappelijke inzet kan groeien. 

Het gezin is de meest geaccepteerde samenlevingsvorm. Komt het meeste voor. Maar niet als 

enige vorm en niet meer vanzelfsprekend. 

Het gezin is de plaats waar men " samen komt" en " samen is". Het gemeenschappelijke thuis 

voor de generaties. 

Het gezin is de plek van veiligheid, waar kinderen worden opgevoed tot zelfstandige eerlijke 

mensen die zichzelf willen vervolmaken. Getrouwd zijn is een uiting van liefde en trouw, maar 

is niet heilig, trouwen is een horizontale partnerschap en niet een verticale sacrament. 

Het gezin is een belangrijke basis voor de mensen om zich veilig en beschermd te voelen. De 

moderne samenleving maakt het gezin minder stabiel. Nu waren vroeger ook veel gezinnen 

niet stabiel en fungeerden gezinnen vaak niet optimaal maar tegenwoordig vallen gezinnen 

sneller uit elkaar en moet er weer een nieuwe evenwicht worden gevonden. Dat is lang niet 

altijd makkelijk en heeft een effect op kinderen (en ouders). De overheid heeft hierbij veel 

'zorgtaken' voor opgetuigd en die zijn hard nodig. 

Het gezin is een belangrijke peiler in de samenleving, vaste basis voor relatie en eventuele 

kinderen. In de huidige samenleving zijn meerdere vormen zichtbaar van ouder, eenouder, 

gelijke partners in de ouderrol. Voor de opvoeding van kinderen is stabiliteit, veiligheid en 

liefde fundamenteel. In wetenschappelijke onderzoeken blijkt Nederland daarin goed te 

scoren. 

Het gezin is een bestaande factor, waar op elk niveau op ingespeeld wordt, zoals kerkelijk, 

politiek, commercieel, reclame, media, maar daarnaast is ook oog voor realiteit: veel mensen 

leven helemaal niet of niet meer in een gezin, er zijn ook erg veel alleenstaanden. 
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het gezin is een eenheid van man en vrouw, of van man-man, resp. vrouw-vrouw, die in 

gemeenschap samenleven en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en hun kinderen 

Het gezin is een gegeven. 

Het gezin is een gezonde en goede vorm van samenleving waar kinderen in een veilige 

omgeving kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. daarvoor is niet perse een huwelijk nodig, 

maar wel een sterke band tussen de leden van het gezin hoe dat verband ook is 

gestructureerd. 

Het gezin is een goede samenlevingsvorm voor mensen. 

Het gezin is een mogelijke samenlevingsvorm waarin kinderen geborgenheid kunnen vinden, 

mits de ouders elkaar liefhebben en hun kinderen niet mishandelen of misbruiken. Trouwen 

heeft hierbij trouwens geen enkele meerwaarde. 

Het gezin is een opvoedingsinstutuut naast het onderwijs. De overheid dient geresecteerd, 

maar tevens kritisch gevolgd te worden. Geloof en Wetenschap sluiten elkaar niet uit. 

Het gezin is een plaats waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en tevens 

moreel verplicht zijn die verantwoordelijkheid uit te oefenenen. Fiscale voordelen zijn 

achterhaald. 

Het gezin is een samenlevingsverband, dat gelijkwaardig naast andere vormen van 

samenleving bestaat. De maatschappij ziet m.i. het gezin al geruime tijd niet meer als 

hoeksteen. 

Het gezin is een samenlevingsvorm voor twee die elkaar liefhebben. 

Het gezin is een samenlevingsvorm waarin ouders zorgen voor hun kinderen. Deze ouders 

kunnen bestaan uit een vader en moeder maar ook 2 moeders of 2 vaders. Ook 1ouder 

gezinnen zijn een gezin 

Het gezin is een sociaal-maatschappelijke, juridische en economische eenheid binnen de 

samenleving die gebaseerd is op liefde tussen twee mensen die het, op grond van die liefde, 

aandurven samen een verband voor het leven aan te gaan en dit verband toekomst te geven 

in een nieuwe generatie. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  149 

 

Het gezin is één van de vele samenlevingsvormen. 

Het gezin is een woonvorm waarin iedereen veilig en vrij is en zich kan ontwikkelen. 

Het gezin is erg belangrijk. Zeker in een steeds meer verhardende maatschappij 

Het gezin is heel belangrijk binnen de samenleving. Het geldt als veilige en hechte band 

tussen ouders en evt kinderen. Hoe die samenstelling precies eruit ziet, lijkt steeds vrijer 

gezien te worden. Ik denk daarbij aan een gezin met homoseksuele ouders, samengestelde 

gezinnen, eenoudergezinnen. Er gaan zelfs stemmen op om niet perse slechts twee ouders 

gezag te geven, waar er misschien wel drie zijn. 

Het gezin is het centrale punt van de maatschappij 

het gezin is iets dat geldt voor iedereen, gezin kan man en vrouw zijn maar alle varianten zijn 

mogelijk 

'Het gezin' is niet per per definitie 'vader, moeder, kind(eren). Er zijn vele andere vormen te 

vinden in de realiteit, en dit zie je terug in hoe in overheid, onderwijs en wetenschap 

daarover gedacht wordt. Eenoudergezinnen zijn er heel veel, en ook gezinnen met twee 

moeders of twee vaders en samengestelde gezinnen zijn geen echte uitzondering meer. 

Het gezin is nog altijd wel een hoeksteen van de samenleving. Wel wordt het gezin anders 

bekeken. Zo zijn meerdere vormen van gezinsleven mogelijk. Twee moeders of twee vaders 

worden als normaal geaccepteerd. Vaak is er na een scheiding ook een nieuwe situatie. 

Daarbij wordt co-ouderschap en samen blijven zorgen als belangrijk ervaren. Het eigen leven 

boven dat van de kinderen stellen wordt in zo'n geval als schadelijk beschouwd. Bij de 

overheid, in de wetenschap en in het onderwijs zal dat niet veel verschillen. Van jonge 

mensen, bijvoorbeeld als ze nog hun leven nog aan studie en kennis wijden, wordt het 

logisch gevonden dat ze nog geen gezin opbouwen. 

Het gezin is nog steeds heel belangrijk. Het is de bouwsteen van de samenleving. Een stabiel 

gezin zorgt voor een goede opvoeding. Dat er veel huwelijk stranden is zorgelijk. Wellicht 

stappen mensen te snel in het huwelijksbootje. Eerst samenwonen kan helpen om elkaar 

beter te leren kennen en een goede basis op te bouwen. Daar is dus niets mis mee. Vroeger 

waren er ook slechte (te snelle huwelijken), maar nu kan men daar gelukkig eerder een eind 

aan maken. Een slecht huwelijk is nog kwalijker voor een gezin dan een gescheiden gezin. 
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het gezin is traditioneel de eerste plek waar men opgroeid, de samenstelling van het gezin 

maakt geen verschil. Ook het aantal volwassenen en of dit een man en vrouw zijn niet. 

Het gezin kan vele vormen aannemen; het enige wat niet getolereerd wordt in de 

maatschappij is polygamie. Vanuit de overheid en onderwijs worden de rechten en de positie 

van het kind daarbij getracht te beschermen. 

Het gezin krijgt in deze samenleving steeds meer gezichten. Hét gezin bestaat niet meer. Dat 

is niet erg, maar maakt het niet gemakkelijker. De behoeftes worden steeds meer heterogeen 

en daardoor moeilijker aan te voldoen. Dit geldt ook voor de RK-kerk die soms echt wel haar 

best doet, maar door de afstand en regels de harten van deze mensen niet meer raakt. 

het gezin moet de hoeksteen zijn van de samenleving maar het ontbreekt nog al eens aan 

zorg voor elkaar 

Het gezin staat niet meer zo centraal als het bv. nog 50 jaar geleden was 

Het gezin was eens de hoeksteen van de samenleving. Nu is het meer een must en kostbaar. 

Het gezin was vroeger man, vrouw en kinderen. Dat is in de praktijk vaak nog wel zo maar 

steeds minder. Door de overheid, in het onderwijs en de wetenschap wordt het gezin als 

man, vrouw en kind(eren) steeds minder geaccepteerd als instituut met maatschappelijke 

waarde. Alle andere relaties zijn aan deze relatie gelijk, en het gezin behoeft dus ook geen 

bescherming. 

Het gezin wordt geacht naar gelang het huwelijksleven serieus gelovig gezien wordt. Zonder 

een begripvolle houding van de kerk, voelen leken zich weinig gemotiveerd in het leven als 

echtpaar, partners, . De problematieken van de maatschappij zijn vaak zo tastbaar 

verplichtend, dat men van het gezin en het gezinsleven probeert te maken wat er van te 

maken valt. 

Het gezin wordt gezien als eenheid van personen die elkaar liefhebben en elkaar trouw 

hebben beloofd. Idealiter een vader, moeder en kinderen, maar ook andere 

samenlevingsvormen kunnen worden ervaren als een gezin. 
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Het gezin wordt gezien als groep personen die er vrijwillig voor kiest om bij elkaar te leven in 

hetzelfde huis. Er is minder waardering voor het belang van natuurlijke gezinsverbanden voor 

de samenleving. 

Het gezin wordt gezien als iets persoonlijks, met liefde als belangrijkste basis. In Nederland 

wordt erg de nadruk gelegd op individualiteit, ook binnen het gezin: de vrouw moet kunnen 

blijven werken als zij dit wil en ook kinderen krijgen relatief veel ruimte om hun eigen 

dromen na te jagen. Ik persoonlijk zie het gezin als een echte thuisbasis waar ik altijd op kan 

terugvallen en een constante bron van liefde, maar ik denk dat dit helaas niet geldt voor de 

meeste mensen in de samenleving. 

het gezin wordt hoog aangeschreven 

Het gezin wordt in de kerk (en een aantal protestantse kerkgenootschappen)nog wel 

beschouwd als hoeksteen van de samenleving, al leeft men er niet altijd naar (zie de 

echtscheidingscijfers. Buiten de kerk viert het principe 'alles moet kunnen' hoogtij. Kinderen 

krijgen op school al op jonge leeftijd seksuele voorlichting en leren daar over het algemeen 

dat iedere vorm van seksueel contact normaal is. Homohuwelijk, adoptie door homoparen, je 

durft je er nauwelijks nog negatief over uit te laten, want dan ben je intolerant. De 

wetenschap pretendeert neutraal te zijn, maar is dat niet. De overheid is nadrukkelijk 

libertijns. 

Het gezin wordt nog altijd gezien als de hoeksteen van de samenleving. Dat kinderen in een 

gezin opgroeien is de norm. Als dat gezin niet is een met elkaar getrouwde man en vrouw, 

maar samenlevers, homo-ouders, is dat helemaal geen probleem. De norm voor een goed 

gezin is een bestendige relatie tussen twee volwassenen waarin kinderen veilig kunnen 

opgroeien. Een eenoudergezin kan dat ook zijn: in dat verband wordt altijd heel gemakkelijk 

gedacht dat daar een scheiding aan ten grondslag ligt, maar er zijn ook 

weduwen/weduwnaars die alleen hun kinderen moeten opvoeden - uit eigen ervaring weet 

ik dat ook dat goede en gelukkige gezinnen kunnen zijn. 

Het gezin wordt over het algemeen gezien als de ideale plek om kinderen te laten opgroeien. 

Een normaal gezin bestaat uit twee ouders (doorgaans man en vrouw, maar twee vrouwen of 

twee mannen kan ook). Veel kinderen groeien op in een normaal gezin. Aandacht voor 

kinderen is heel belangrijk, naast ontplooiing van de beide ouders in werk en andere 

activiteiten. Doorgaans is nog steeds de vrouw de spil van het gezin. Zij werkt doorgaans 
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parttime zodat zij werk en opvoeding van de kinderen kan blijven combineren. Wanneer een 

moeder fulltime werkt, moet zij zich verantwoorden waarom zij niet meer thuis is voor de 

kinderen en of de kinderen hiervan geen schade ondervinden. 

Het gezin wordt zeker gezien als heel belangrijk en wezenlijk, maar door allerlei zaken die 

binnenkomen   via allerlei sociale media wordt het steeds moeilijker het gezin op een warme 

manier bij elkaar te houden en goed te kunnen opvoeden. Ook de verantwoordelijkheid 

wordt vaak elders gelegd. 

Het gezin zal wel altijd heel belangrijk worden gevonden. Op school merken leerkrachten wel 

dat er taken worden afgeschoven op school, op het gebied van opvoeding, huiswerk, 

godsdienst.Wat betreft de overheid is solidariteit ver te zoeken. 

Het gezin zal zeker nog wel een belangrijke plaats innemen in de samenleving, maar niet 

meer op de wijze van vroeger. Het individu heeft nu meer aandacht, waardoor sommige 

aspecten meer benadrukt worden. Daardoor worden ook andere vormen van samenleven 

gewaardeerd, die soms door de kerk verworpen worden. 

Het gezin, getrouwd of niet, is de plek waarbinnen kinderen geborgenheid vinden en 

gevormd worden. 

het huwelijk? ik begrijp deze vraag niet 

het is al laat, dus ik laat verstek gaan, mijn vrouw vindt dat het bijna tijd is te gaan slapen. 

Het is de basis van de maatschappij, hier begint het leven, de liefde. Normen en waarden 

worden hier aangeboden en geleerd, vanuit de achtergrond van de ouders. 

Het is goed om een gezin te hebben, maar als een gezin uiteenvalt is dat geen groot 

probleem. 

Het is niet vreemd als de ouders in een gezin gescheiden zijn. Twee op de drie gezinnen is 

gescheiden, waardoor de kinderen de dupe zijn. 

Het leven in een duidelijke situatie (in welke 'gezinsvorm" dan ook) is een fundamenteel 

recht van het kind 
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Het ligt eraan wat onder 'gezin' verstaan wordt in deze vraag. Als bedoeld wordt dat een 

man en vrouw al of niet gehuwd een gezin stichten, dus met kinderen, wordt daar breed over 

gedacht. Moeten die man en die vrouw beslissen mits de eventuele kinderen geen geestelijk 

of lichamelijk letsel wordt aangedaan. 

Het lijkt wel of het gezin als aandachtspunt aan kracht heeft verloren. Ook hiervoor verwijs ik 

naar mijn vorige antwoorden. Er s wel behoefte aan "een leer" een houvast maar daar waar 

de leer achter de praktijk aanloop is dit houvast verdwenen en doet een ieder wat hem of 

haar goeddunkt. 

Het respect voor het gezin brokkelt af. Door de snelle ontwikkeling van de 

consumptiemaatschappij zijn de accenten, de punten van aandacht verschoven en wordt 

minder gekozen voor het zoeken naar oplossingen voor problemen binnen een duurzame 

relatie. Van overheidswege gebeurt er zo goed als niets, in het onderwijs heel weinig en in de 

wetenschap misschien wel op onderzoeksniveau, maar ook daar hoor ik weinig over. 

Het standaard gezin bestaat niet meer, er zijn diverse vormen, het is de kunst om in deze 

vormen het respect voor elkaar op te brengen, waarbij de liefde een belangrijke rol speelt. 

Het standaard-gezin is mooi, maar andere vormen moeten evenveel respect krijgen en 

normaal gevonden worden. 

het traditionele gezin is nog belangrijk, maar de andere samenleefwijzen worden massaal 

geaccepteerd 

Het traditionele gezin ligt onder vuur. Er zijn politieke partijen die het als achterhaald willen 

ondergraven door economische maatregelen. Het aantal gebroken gezinnen is enorm. Soms 

gaat dat goed, maar vaak ontstaan er grote problemen waaronder vooral de kinderen lijden. 

Onder alleenstaande moeders is veel armoede. 

Het traditionele gezin verdwijnt steeds meer. In plaats daarvan is er sprake van een 

samengesteld- en/of een onvolledig gezin. Ouders zijn mensen van ongelijk of gelijk 

geslacht, gehuwd, ongehuwd of samenwonend. Ze worden ook als zodanig door de 

samenleving als zodanige geaccepteerd, behandeld en benaderd. 
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Het traditionele gezin wordt algemeen gezien als een veilige succesvolle gemeenschapskern, 

die het moeilijker heeft in het "ik" tijdperk. De spotlights staan echter op de alternatieve 

vormen die steeds meer ruimte krijgen. Een gezin is "zo gewoon". 

Het woord gezin is pluriform.Het traditionele gezin is wel een gegeven en normaal. Ieder 

persoon mag het zelf invullen, maar in de zorgverlening verwacht men wel iets van 

verwanten.Men denkt liberaal. 

Hier is van belang de definitie van gezin. Aan de traditionele definitie man+ vrouw+ kinderen 

wordt steeds minder aandacht besteed. Steeds meer mensen leven alleen of kinderen leven 

bij slechts één ouder of in een verband met twee of meer volwassenen. De moderne definitie 

van gezin als een samenlevingsverband van twee volwassenen al dan niet met kinderen mag 

zich in grote belangstelling verheugen. 

hoeksteen van de samenleving 

Hoeksteen van de samenleving, geldt ook voor homo-gezinnen. 

Hoeksteen van de samenleving. Gelukkig worden afwijken samenlevingsvormen zoals 

homofiele, bisexuele, polygame e.d. 'huwelijks'vormen door de gewone man niet 

geaccepteerd (in strijd met de wens van de decadente elite van D66 en GroenLinks). 

Hoewel het bon ton wordt gevonden om te doen alsof het gezin zijn beste tijd gehad heeft, 

wordt het in brede kring nog wel als zeer positief gezien, mits het oude ideaal van man-

vrouw-kinderen wat ruimer wordt gezien 

Hoewel moderne gezinssamenstellingen als homo-huwelijk en eenoudergezinnen steeds 

meer geaccepteerd raken, tref ik in mijn omgeving toch veel traditioneel ingerichte en 

ouderwets zorgzame gezinnen. Wel zijn er veel spanningen betreffende de kinderopvang 

omdat beide ouders (moeten) werken. Toch wordt dit als acceptabel gezien door de 

jongeren. De oudere generatie ziet het hoofdschuddend aan. 

huwelijk blijf één, maar ook andere samenlevings vormen worden geaccpteerd 

Huwelijk en ouderschap moet voor iedereen mogelijk zijn en geaccepteerd worden! 
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Huwelijk is een vrij partnerschap van twee mensen, hetero, homo of lesbisch. Huwelijk staat 

los van procreatie. Mensen kunnen meerdere keren in hun leven trouwen, indien zij dat willen 

. 

-Huwelijk is in de samenleving een mogelijke invulling geworden van de (stabiele) relatie 

tussen 2 mensen. -Er zijn vele andere vormen geaccepteerd, toch blijft het huwelijk een 

bijzondere waarde en aantrekkingskracht uit oefenen. Het is belangrijk hiervan vooral het 

positieve dat daarvan uitgaat te blijven benadrukken. -Toch zie ik evenveel scheidingen in 

katholieke huwelijken voorkomen als in andere vormen van "stabiele, langdurige" relaties, 

zoals samenwonen of burgelijk huwelijk. Het is voor kerk belngrijk om koppels die 

moeilijkheden in hun relatie ondervinden te steunen en houvast te bieden ipv steeds maar 

weer te veroordelen. Het is nu eenmaal niet altijd vanzelfsprekend... 

Huwelijk wordt steeds minder gezien als noodzaak voor het stichten van een gezin. Gezinnen 

horen volgens de meesten nog steeds idealiter te bestaan uit vader, moeder en kinderen, 

geen 'samengestelde gezinnen' oid. Scheidingen worden iha als slecht/moeilijk voor de 

kinderen gezien. Maar er zijn ook vele mensen die een scheiding prevaleren boven altijd 

ruzies, en die andere gezinsvormen prima vinden. 

Ieder heeft zijn eigen moraal 

ieder voor zich; mens gaat boven het gezin. de staat mag ingrijpen 

iedereen wordt gezien als onafhankelijk zowel de vrouw als de man en de kinderen zijn de 

dupe. Het gezin is is door het kerkelijke huwelijk één en zo zijn de kinderen één met hun 

ouders 

Ik denk dat "het gezin" een belangrijke rol speelt, en zeker wordt gezien als belangrijke factor 

voor het functioneren van mensen. 

Ik denk dat de maasten het gezin zien als een hoekstaan van de samenleving ondanks dat 

vele jongeren niet trouwen maar samenleb met een contract. Bovendien heeft de overheid 

ook maatregelen die gericht zijn op b escherming van het gezin 

Ik denk dat de meeste mensen vinden dat het gezin niet teveel aan wetten gebonden moet 

zijn. De overheid moet zich niet bemoeien met hoe mensen hun gezinsleven inrichten. Dit 

wordt onderstreept in het onderwijs. 
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ik denk dat het gezin in deze tijd niet zo hoog word aangeslagen. 

Ik denk dat het gezin nog altijd als de meest ideale vorm van samenleven is, maar ik denk dat 

aan het huwelijk opzich minder waarde wordt gehecht. 

Ik denk dat het gezinsleven nog steeds zeer bepalend is 

ik denk weinig interesse 

Ik denk zelf dat het gezin hoeksteen van de maatschappij is. Opgroeien niet in een gezin 

waar liefde, tijd en aandacht is. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van 

kinderen. School en omgeving in het verlengde ervan. 

Ik heb de indruk dat het weer wat opgewaardeerd wordt omdat men ziet dat de wat lossere 

omgang met huwelijk en gezin niet de juiste is. 

In de huidige samenleving overheerst de ideologie van individu als norm en maat van alle 

dingen. Samenlevingsverbanden als het gezin worden wel geaccepteerd, maar zijn secundair 

ten opzichte van het individu 

In de overheid, in het onderwijs en in de wetenschap wordt zeer soepel gedacht over het 

gezin. Toch probeert men in vele gevallen het klassieke gezin te verdedigen. 

In de samenleving wordt heel makkelijk gedacht over "scheiden"., samen wonen, vrije seks. 

Het gezin wordt niet meer als de hoeksteen van de samenleving 

In de samenleving zijn vele vormen van samenwonen/zijn breed geaccepteerd. Daar zou de 

kerk een voorbeeld aan kunnen nemen. Alleen in streng gelovige kringen wordt anders 

gedacht over andere samenlevingsvormen dan die tussen man en vrouw. 

In deze tijd is het gezin een van de vormen van samenleven. De burgerlijke overheid heeft 

het huwelijk in wetten geregeld. Het geregistreerd partnerschap is al een onderdeel van de 

wetgeving. Regelgeving van welke kerk dan ook verliest invloed. 

In een seculiere samenleving als die van Nederland, wordt er on-Bijbels over het huwelijk en 

het gezin gedacht. De kerkelijke leer is ernstig nodig! 
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In het algemeen wordt het gezin bestaande uit een vader, moeder en kinderen normaal 

gevonden, maar anders samengestelde gezinnen worden gelukkig door veel mensen ook 

geaccepteerd. 

In mijn kring vindt men het gezin het belangrijkste milieu voor de opvoeding van kinderen 

en de ontplooiing van mensen. Scheiding wordt betreurd, maar is helaas soms 

onvermijdelijk. Helaas hangt het grote aantal scheidingen samen met waarden die op zich 

goed zijn zoals onze welvaart, vrijheid, emancipatie, enz. 

In NL gaat men steeds meer uit vab het individu 

In Vlaanderen sinds Kardinaal Cardijn groeiden er de k.a.j. schone gezinnen, die altijd 

akkoord gingen met de kerkelijke moraal i.v.m. het huwelijk, maar toch in de kerk 

geëngageerd bleven. 

is belangrijk, maar is aan verandering onderhevig 

Is lang niet altijd meer de hoeksteen van de samenleving en wordt gemakkelijk ontbonden. 

Is niet samen te vatten. 

is ondergeschikt aan het individue 

jammer genoeg wordt de miskent 

Jammer genoeg zijn er steeds minder gezinnen. Veelal hebben we te maken met gebroken 

gezinnen Een gezin hoort een veilige plek te zijn een THUIS !!! 

Kan op alle manieren bestaan, als je maar gelukkig bent, geen respect voor Gods verbintenis 

tussen man en vrouw. 

Los, Alles kan 

Maakt niet uit welke samenstelling, hetero, homo of gemengd. Als ze maar van de kinderen 

houden en hun goed opvoeden. 
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Men belijdt met woorden de noodzaak en waarde van het gezin, maar in de praktijk wordt 

het gezin geofferd aan de economie. 

Men heeft het authentiek gezin veel minder geaccepteerd in deze kringen. Men denkt veel te 

positief over andere samenlevingsvormen. 

Men probeert het gezin nog steeds te zien als hoeksteen van de samenleveing, maar dit 

houdt bijna geen stand meer, gezien de vele scheidingen. 

Men ziet het gezin als uitvloeisel van een samenlevingsvorm ongeacht of dit een gemengd 

huwelijk, samenleven van gelijkgezinden, ongehuwd samenwonen. Ongeacht de vorm gelden 

wel de universeel geaccepteerde ethische waarden als uitgangspunt. De overheid en 

wetenschap maken dus geen keuze voor de vorm en sluiten zich aan bij communis opinio 

van de samenleving. 

Mensen die met kinderen samen wonen vormen een gezin. Het is daarbij niet van belang of 

de ouderen samen getrouwd zijn. Voor kinderen moet een veilige en liefdevolle omgeving 

gecreëerd worden, dat is belangrijk. Voor Nederlanders is het niet van belang of de 

opvoeders getrouwd zijn. In veel gezinnen wonen kinderen bij elkaar die geen (volledige) 

broers of zussen zijn. Ook gezinnen met homo opvoeders worden normaal gevonden. 

Mensen nemen daar zelf hun keuzes in. Huwelijk niet geen hoeksteen meer. Andere relatie 

vormen hebben ook grote waarde en worden door veel mensen als goed en juist bevonden. 

Alleen de kerk probeer met achterhaalde denkbeelden het traditionele kerkelijk huwelijk in 

stand te houden. 

Met het toenemend aantal alleenstaanden is een gezin minder vanzelfsprekend. Een rol 

speelt uiteraard uit wat voor gezin men zelf komt. De overheid predikt individualisme, het 

onderwijs is een verlenging van de opvoeding door het gezin, de wetenschap doet 

onderzoek.... 

Met veel te weinig respect voor het gezin. Als de primaire bouwsteen van de maaatschappij 

heeft het gezin vele vormen van respect en steun verloren van overheid, onderwijs, 

zakenwereld en wetenschap. Koopavonden en -zondagen, sportverenigingen (etc) eisen van 

ouders en kinderen te veel tijd die rechtmatig aan het gezin toekomt. 
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Mijn ervaring is pijnlijk, iets dat ik niet kan verwoorden. Een 'perfect' gezin bestaat niet, maar 

de mooie (innerlijk) mensen die ik heb gevonden die 'verbannen' zijn door hun ouders. 

minder tolerant en begripvol dan vroeger 

Modern. Homoseksualiteit of meerdere keren trouwen.. YES WE CAN! 

Naar mijn idee dubbel: het gezin is nog steeds een 'ideaal' van veel mensen. In de huidige 

tijd zijn veel andere gezinsvormen ontstaan en ook erkend, denk aan samengestelde 

gezinnen,éénoudergezinnen, gezinnen met 2 vaders of moeders, etc. 

Naar mijn idee positief. Maar 'gezin' breder opgevat dan met alleen getrouwde man en 

vrouw 

Naar mijn mening is het in de ogen van velen allang niet meer de hoeksteen van de 

samenleving,maar ben je in de ogen van vele ouderwets als je een klassiek gezin nastreeft. 

neutraal 

Niet meer in de traditionele zin, vader voor het werk, moeder voor thuis. Gezin is belangrijk 

waarbij iedere individu zich zoveel mogelijk moet kunnen permiteren zowel in activiteiten als 

in materialistische zin. Dus werk voor beide ouders, veel geld om zgn luxe te kunnen 

veroorloven. Kerk en parochie vrijwilligerswerk hoort daar zeker niet/nauwelijks bij. 

Niet meer van deze tijd. Er zijn meerdere vormen van samenleven 

Niet meer zo als 50 jaar geleden. Maar dat betekent niet dat het gezin niet meer de 

hoeksteen van de maatschappij kan zijn. Alleen, de samenstelling van het gezin bestaat uit 

mensen anno 2013 met vaardigheden, inzichten en meningen uit 2013. Dus andere 

samenstewlling van gezinnen door schedingen, homosexualiteit, 2e huwelijken etc. De zaken 

zijn een gegeven. Negeren is zeker niet Jezus ons geleerd heeft. 

Nog altijd de kern van het samenleven. 

Nog steeds gaat de voorkeur uit naar het traditionele gezin van man , vrouw en eventuele 

kinderen 
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Nog steeds hoeksteen van de samenleving. 

Nog steeds is het gezin een peiler onder ons bestaan, wat er verder ook over mag worden 

gedacht. 

Nog wel als hoeksteen van de samenleving, maar vooral als de plaats waarin kinderen 

zouden moeten kunnen opgroeien in veiligheid en onder een goede begeleiding, om zo hun 

bijdrage te kunnen leveren aan dezelfde samenleving als zij volwassen zijn. Over de vorm van 

het gezin wordt heel verschillend gedacht. Sommigen pretenderen dat het niet uit zou 

mogen maken of een gezin slechts één ouder heeft of twee, maar dit lijkt eerder een 

acceptatie de zijn naar het fenomeen éénoudergezin. In praktijk is de algemene mening toch 

wel dat een tweeoudergezin de voorkeur geniet. Ook een gezin met ouders van gelijke sekse 

kent een zekere vorm van acceptatie, hoewel bij doorvragen men over het algemeen deze 

vorm minder wenselijk vindt dat een traditioneel gezin. 

Noodzakelijk voor opvoeding van kinderen en gewenst 

Nuchter en realistisch. Iets waar de rooms-katholieke leer zich bar weinig van aantrekt. 

Ofschoon de waarde van het gezin in het eind van de vorige eeuw zeer werd gerelativeerd 

groeit wel weer het besef dat het gezin,in welke vorm dan ook, een noodzakelijke basis is 

voor de ontwikkeling van het kind en voor een solide maatschappij. 

onderwijs: meestal traditioneel, wetenschap: sociologie, antropologie en psychologie zullen 

meer variatie mogelijk maken 

Ongehuwd samenleven en kinderen krijgen wordt in de samenleving wel geaccepteerd, maar 

gehuwd samenleven en kinderen krijgen is toch meer geaccepteerd en de overheid geeft ook 

meer zekerheid aan gehuwden. 

Ongeveer 60% van de Nederlandse samenleving woont niet in gezinsverband. Dat moet een 

belangrijke factor zijn. 

Onze overheid zegt het gezin te zien als hoeksteen van de samenleving, maar toch worden 

gezinnen al jaren in de bezuinigingen het hardst geraakt. Er is nauwelijks aandacht voor 

wetenschappelijke waarheden over bijvoorbeeld het eten en drinken dat wij onze kinderen 

voorzetten en de mate van invloed daarvan op onze gezondheid. Geld en macht zijn de 
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hoekstenen geworden van onze samenleving en het gezin is daar de dupe van. Onze 

kinderen groeien op in een verharde wereld waar geen tot weinig aandacht meer is voor 

normen en waarden die een kind laten opgroeien tot een beter mens. 

Onze samenleving groeit steeds verder weg van de essentie en de kern van het leven, is 

steeds meer prestatiegericht. De wereld is op dit ogenblik te veel bezig met overleven en 

veel te weinig met Leven. 

Ook niet veel. Maar gezinnen zijn ook niet meer zoals ze vroeger waren: man+vrouw+ 

kinderen. De overheid past zich daar wel op aan, de kerk ontkent de sociologische 

werkelijkheid. 

Op de manier van een persoonlijke aangelegenheid van de betreffende mensen. 

Op heel veel verschillende manieren, maar het moet in ieder geval een liefdevolle en veilige 

omgeving zijn voor het kind en als ouders (m/v, m/m, v/v of alleenstaande) geen geld 

hebben wordt er ondersteund vanuit organisaties en/of de overheid. 

Over het algemeen weinig waardering. Veel huwelijken zijn gebroken en de overheid 

stimuleert vormen om dit ook na de scheiding praktisch goed te organiseren. Maar behalve 

dan vanuit de christelijke partijen zie ik weinig stimulering voor het gezin. 

Over het algemeen wordt er postief over gedacht maar het is lang niet meer de hoeksteen 

van de samenleving 

Over huwelijk en gezin kan ik niet veel zeggen, ik heb me daar niet voldoende in verdiept. 

Overheid denkt beschermend over het gezin (of ieder ander) Ik zie geen verschil. Onderwijs 

staat open voorn diverse vormen van gezin. Wetenschap heeft geen echte raakvlakken met 

het gezin. 

overheid te ver van de burger onderwijs wel goed wetenschap maakt gelovigen een beetje 

belachelijk Het gezin blijft heel belangrijk ,echter de kerk is marginaal 

Overheid ziet gezin als de makkelijkste plaats waar veiligheid en zorg voor elkaar plaatsvindt. 

Geen extra problemen. De gebroken gezinnen zijn eerder een probleem: meer woningen, 
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vechtscheidingen, onveiligheid voor kinderen, problematiek die ook invloed heeft op het 

onderwijs. 

overheid: alternatieve gezinnen zelfde rechten als het traditionele gezin; het promoten van 

baan voor beide ouders, zelfs ook door CDA-politici. betere faciliteiten nodig voor 1-

oudergezinnen. Denktank nodig voor Huwelijk en Gezin, geïnspireerd door leer van de Kerk. 

Overheid: ligt aan de politieke partij. Van hoeksteen tot melkkoe.... Onderwijs: 

verantwoordelijkheid ligt bij het gezin. Wetenschap: stabiele gezinssituatie is belangrijk voor 

de ontwikkeling van het kind. 

Overigens: wat is een gezin? Ik denk een samen-wonen met kinderen vooral dat het goed is 

als kinderen in een situatie opgroeien die voor hen emotioneel en fysiek veilig is, en waarin 

zij zich kunnen ontplooien 

overwegend positief 

plaats voor zelfontplooiing en diensdtbaarheid 

Poaitief, maar niet als de enige hoeksteen van de samenleving. 

positief 

Positief maar een veelvoud van samenstellingen zijn mogelijk 

positief, 

positief, maar een vechtgezin is slecht voor de vorming van de kinderen ervaar ik in het 

onderwijs. 

samenleving is veranderd , de wet op het trouwen is veranderd , ook weer iedereen moet 

doen hij leuk vindt en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de kerk ,staat en kerk zijn 

gescheiden. 

samenwonen, nieuw samengestelde gezinnen worden eerder regel dan uitzondering, in 

onderwijs komt meer dan de helft van de leerlingen uit gescheiden gezinnen 
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Steeds vaker is het gezin geen entiteit op zichzelf maar een samenstelling van verschillende 

verwanten. Scheidingen, nieuwe relaties zorgen hiervoor. De neiging is om steeds meer naar 

individuele personen te kijken , die 'toevallig' bij elkaar wonen en daardoor bijv. 

belastingtechnisch een eenheid vormen maar dat geeft niets weer van de realiteit van de 

leefsituatie 

te weinig waardering als verouderd 

Te weinig. Meer een zaak van de gezinsleden zelf. 

Tolerant. Ik woon als man ongetrouwd samen met een vrouw, maar homo's die willen 

trouwen moeten dat zeker doen. 

tot op heden nog steeds als hoeksteen van de samenleving 

Trouwen is uit de tijd. Samenwonen is volledig geaccepteerd. 

Vaak als overeenkomsten van mogelijk beperkte duur 

veel, veel en veel te laks, het huwelijk is geen vorm meer van liefde, kinderen zijn welkom 

voor een poosje, en het liefst zoals de ouders ze willen 

Verantwoordelijkheid dragen kunnen kinderen in het gezin leren. Zo ontstaat een goed 

uuitgangspunt voor maatschappelijk gedrag 

verschillend 

Volgens mij als veilige basis voor het leven van ieder mens. 

Voor sommige mensen is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Voor mij niet. 

Vrij om naar inzicht in te vullen en zelf verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen. 

Vroeger was het gezin de hoeksteen van de samenleving. Tegenwoordig geeft men aan "het 

gezin" een veel ruimere betekenis. 

Wat wordt er bedoeld met "het gezin"? Voor mij een samenlevingsvorm van volwassenen die 

van elkaar houden met (hun) kinderen. Wel of niet getrouwd, volwassenen wel of niet van 
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verschillend geslacht. Gelukkig denken steeds meer mensen op deze manier over het gezin. 

Ook bij de overheid, onderwijs etc. 

Wederom Ik ben de samenleving toch niet. Dit kan je toch niet op deze manier vragen. Ik 

denk in zijn algemeenheid dat er een tendens is tot meer aandacht voor het gezin, vanuit de 

recente ideeën over de participatie maatschappij 

Weet ik niet. 

wetten overheid waren vroeger uitsluitend bedoeld voor gehuwde mensen, maar nu gaan de 

wetten ook verder en betrekken ook andere vormen van samenzijn in de wetteksten 

Wooneenheid 

Zeer flexibel.Een samenleving is een open maatschappelijk verschijnsel 

zeer verschillend, maar materialisme hebben vaak een negatieve invloed. 

Zeer verschillend: In het algemeen wordt het gezin volgens mij als te weinig belangrijk 

gezien 

Zeker niet als enige vorm van samenleven 

Zelf denk ik op de klassieke wijze over het gezin. Met als uitzondering dat ik vind dat 

partners zelf moeten uitmaken hoe ze het werken verdelen. Als b.v. 2 homo's het erover 

hebben dat ze getrouwd zijn, dan is mijn eerste gevoelsmatige (ik houd het wel binnen), 

maar dat kan toch helemaal niet. Wel ben ik heel dankbaar voor het feit dat homo's juridisch 

gezien dezelfde rechten hebben als hetero samenwonenden. Ik heb moeite met het feit dat 

homo's mogen adopteren, tegelijkertijd heb ik liever dat kinderen bij een homostel wonen 

dan in een kindertehuis. Maar eerlijk is eerlijk ik zie kinderen liever in een hetero omgeving. 

Toch blijft ook weer hier de menselijke factor. Een kind in een harmonieus homogezin is 

beter af dan in een geweldadig of zeer conflicueus heterogezin. Wat betreft echtscheiding, 

ben ik heel blij met onze huidige paus, die een menselijk gezicht laat zien in deze 

problematiek. Ook hier weer geldt als je je scheiding kunt accepteren met alle pijn, dan kan 

je soms (naar mijn ervaring alleen weer met hele goede begeleiding) het offer brengen om 

niet ter communie te gaan en vrede te hebben met alleen een nieuw burgelijk huwelijk. 
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Alleen al daarom is het een zegen dat het burgelijk- en kerkelijk huwelijk in veel westerse 

landen niet samenvalt. 

Zie de betreffende wetenschappelijke onderzoeken. 

zoals ik het ervaar als een start om aan te beginnen terwijl tot de dood ons scheidt zeker 

geen doel meer is. 
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2b. Is de traditionele definitie van het huwelijk als exclusieve 

verbintenis tussen een man en een vrouw algemeen geaccepteerd in 

de kerk? En in de maatschappij? 

 

1.) Nee 2.) Nee Dwz. met accepteert de traditionele definitie als mogelijke samenlevingsvorm, 

maar ziet deze niet als exclusieve mogelijkheid. 

Algemeen geaccepteerd in de 'kerk' zolang het goed gaat. EchtParen zijn niet meer zo 

kerkelijk betrokken. Dus wordt mijns inziens te vaak en te snel gescheiden. De maatschappij 

heeft geen idee wat de traditionele definitie van het huwelijk is wat het inhoudt 'tot de dood 

ons scheidt'. 

als met de Kerk de gelovige leden word bedoeld, denk ik dat er met uitzonderingen daar 

gelaten net zo naar word gekeken als in de seculiere samenleving, en dus andere vormen 

breed geaccepteerd zijn 

Als u onder kerk de gemeenschap van gelovigen verstaat steeds minder en in de 

maatschappij al helemaal niet. 

Behoudens dezelfde groepen uit vraag 7 1b (episcopaat + conservatieven) wordt binnen de 

kerk deze traditionele definitie nauwelijks nog gehanteerd.In de maatschappij wordt deze 

alleen aangehangen door gelovige moslims en joden. 

bij ons in de kerk is het niet algemeen geaccepteerd dat het huwelijk een exclusieve 

verbintenis is tussen een man en een vrouw. landelijk ook niet 

Binnen de kerk helaas wel, daarbuiten al decennialang niet meer. Het is ronduit stuitend hoe 

de kerk omgaat met het huwelijk tussen gelijke seksen. Hoe kan onvoorwaardelijke liefde 

verwerpelijk zijn? 

Binnen de Kerk is deze definitie van verbintenis nog steeds geaccepteerd. alleen in de 

maatschappij zijn mensen niet meer gemotiveerd om te knokken voor hun relatie en zijn er 
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hierdoor ook veel echtscheidingen. Mensen zijn bang voor de confrontatie met zichzelf en de 

andere en maken steeds vaker de keuze om dan maar te scheiden. 

Binnen de kerk ja, in de maatschappij in NL, nee. 

Binnen de kerk mogelijk nog wel maar in de samenleving Zeker niet meer. 

binnen de Kerk nog redelijk. In de maatschappij langzamerhand minder. Wel is het zo binnen 

mijn fam.- en kennissenkring (gelovig en seculier) men het erover eens is, dat ze toch hopen 

(ook i.v.m. het feit dat het voor de jongeren zelf gemakkelijker is) dat hun kinderen hetero 

zijn. 

Binnen de kerk wel, binnen de maatschappij niet. 

Binnen de kerk wel maar daarbuiten worden meerdere verbintenissen geaccepteerd 

-Binnen de kerk wordt het huwelijk nog steeds gezien als een exclusieve verbintenis tussen 

man en vrouw. -Buiten de kerk, in de maatschappij zijn voor andere relaties man-man en 

vrouw-vrouw ook een burgelijk huwelijk mogelijk. De kerk moet zich hieraan aanpassen, nu 

wetenschappelijk is komen vast te staan dat de geaardheid van een persoon genetisch 

vastligt en dus zeker geen ziekte is. Dit kan door een aangepaste vorm van huwelijk voor 

katholieke koppels met deze geaardheid. We kunnen deze groep niet langer uitsluiten als het 

hun wens is hun relatie voor God te willen bevestigen. 

Binnen de kerk wordt het huwelijk nog steeds gezien als een exclusieve verbintenis tussen 

man en vrouw. Ik denk dat je het kerkelijk huwelijk ook zo moet houden maar dat er ook 

voor homofiele-gelovige mensen een soort kerkelijke zegening moet ingevoerd kunnen 

worden. Ikzelf zou ook graag voor god mijn trouw willen beloven aan mijn partner op de een 

of andere kerkelijke manier.....maar dit hoeft niet persé dmv een huwelijk te zijn. 

Binnen de kerk: ja. Binnen de maatschappij: niet exclusief meer, maar ik krijg het gevoel dat 

deze vorm van huwelijk vaak wel de preferentie heeft bij veel mensen. 

Binnen de kudde der gelovigen ontstaan twijfels. In de maatschappij is die definitie 

gelijkwaardig aan de alternatieve vormen van relatie. 
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Binnen de orthodoxie wel maar in de kerk en maatschappij kan de definitie veel ruimer 

worden opgevat. 

Daar komt langzamerhand verandering in. Het homo huwelijk heeft bij velen begrip. 

Dacht het wel. 

dat geloof ik wel 

dat wisselt, zowel binnen de kerk als in de maatschappij 

Dat wordt zowel in de kerk als in de maatschappij in brede kringen ervaren als volledig 

achterhaald. 

De bedoeling is een exclusieve verbintenis, onder erkenning dat er situaties kunnen ontstaan, 

die maken dat een dergelijke verbintenis niet langer kan duren. 

De exclusiviteit ervan stelt men "fraglich 

De gelovigen in Nederland vinden een verbond tussen twee mensen, ongeacht de sexe 

normaal. Het feit dat de kerk hier anders over denkt zorgt ervoor dat velen de kerk verlaten 

of niet meer betrokken zijn. 

De hogere clerus in de R.K. ziet het huwelijk jammer genoeg wel zo. Veel priesters en bijna 

alle gelovigen accepteren gelukkig wel huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. 

De kerk gaat uit van een natuurlijke basis voor de voortplanting maar in de maatschappij is 

het veel meer een basis voor samenleving in een intieme sfeer 

De kerk heeft dit nog lang niet geaccepteerd, terwijl de maatschappij veel verder is, hierdoor 

wordt de kloof tussen kerk en maatchappij alleen maar groter, 

De kerk is star ! Niet flexibel.Als de kerk mensen uitsluit omdat de genen verkeerd op 

volgorde liggen (een act of god), ontkent zij een gegeven uit de natuur 

De kerk lijkt iedere andere vorm uit te sluiten; de maatschappij lijkt mensen en hun keuzes 

hierin meer te accepteren en te faciliteren. 
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De kerk loopt hopeloos achter op dit gebied. De maatschappij is verder in deze. 

De kerk propageert dit, maar in de Nederlandse samenleving met weinig succes. 

De Kerk, niet de gemeenschap, kent niet anders, de maatschappij hangt de huik naar de 

wind. 

De kerkleden volgen zo zoetjesaan de maatschappij, De maatschappij accepteert de stelling 

niet. 

De maatschappij is veel ruim denkender. Natuurlijk is er een ideaal beeld, huisje, boompje, 

beestje, vader, moeder, kindje. Maar er zijn situaties waar dit niet (meer) zo is. Soms is het 

voor iedereen beter om niet bij elkaar te blijven "tot de dood ons scheidt" 

De maatschappij staat daar vrijer in. De kerk preekt dat het een verbintenis voor eeuwig is. 

Als een kerkelijk huwelijk niet meer goed gaat is het goed dat mensen, na overweging, 

stoppen met het huwelijk. 

De traditionele alleen in de kerk. Voor ons, als 70ers ook van belang. Maar de maatschappij 

heeft dara een andere kijk op en daarin is een andere manier van partnerschap volledig 

geaccepteerd. 

De traditionele definitie van het huwelijk als verbindtenis van man en vrouw wordt door de 

kerk uitgedragen, met daaraan gekoppeld de gerichtheid op voortplaning. ANdere vormen 

van samenleven, algemeen geaccepteerd in de huidige cultuur, krijgen in kerkelijke kring 

weinig aandacht, zeker niet in institutionele zin of anders veroordelend. Er gaapt een kloof 

tussen de opvatting van huwelijk/verbindtenis en de opvatting van de kerk hierin. 

De traditionele definitie van het huwelijk wordt binnen de kerkelijke hiërarchie en bij de 

clerus nog steeds als exclusieve en enig aanvaardbare verbintenis gezien. Veel gewone 

kerkgangers zien dit al anders en in de maatschappij wordt het homohuwelijk inmiddels 

breed geaccepteerd. Ook ik zelf heb geen moeite met het homohuwelijk. Liever dat mensen 

belijden dat ze van elkaar houden en met elkaar een gezin willen vormen, dan dat ze elkaar 

de hersens inslaan. 

De traditionele definitie wordt minder en minder geaccepteerd in kerk en maatschappij. 
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De traditionele traditie is geaccepteerd in de kerk en in de maatschappij, maar het is meer 

symbolisch. 

Deze definitie is onbruikbaar en leidt niet tot begrip voor menselijke verhoudingen in het 

algemeen. Binnen en buiten de kerk kunnen we er niets mee 

Deze is zeker en vast geaccepteerd in de kerk althans in de kerk als instituut. Voor de 

gewone burger die te maken heeft met verlating (echtscheiding) en de burger die verlaat is 

het gemakkelijk om deze leer te laten voor wat het is. Er is dringend behoefte aan een balans 

waardoor mensen in openheid hun overweging om te scheiden kunnen bespreken. 

Die definitie laat geen ruimte voor een afspraak om samen te wonen zonder huwelijk en 

evenmin voor een zogenaamde latrelatie (leven apart tesamen) waarbij ieder in eigen huis 

blijft wonen. 

Dit hangt af hoe 'kerk' gedefinieerd wordt. Volgens de geloofsleer en uitdragers van het 

geloof wel, gelovigen denken hier volgens mij veel liberaler over. De samenleving al 

helemaal. 

Dit is geaccepteerd in zowel de kerk als in de maatschappij. Maar dit zou ook het geval 

moeten zijn voor verbintenis tussen personen van hetzelfde geslacht. 

Dit is in de kerk de énige verbintenis die mogelijk is,maar de maatschappij is al veel verder. 

Dit is verschillend. De conservatieven accepteren alleen een heterohuwelijk, de anderen staan 

voor andere vormen. De maatschappij is ook verdeeld. 

door het conservatieve deel van de kerk wel ge-accepteerd,door de huidige samenleving niet 

langer. 

Een deel van de kerken, met de RK voorop, wil de exclusieve verbintenis handhaven. 

Langzamerhand worrden andere verbintenissen geaccepteerd. 2. Het huwelijk (oude stijl) is 

uit. binnen en buiten de kerken. Homo-huwelijken worden in de maatschappij geaccepteerd 

reeds voltrokken in vele landen. 
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Eigenlijk nauwelijks nog aangezien jongeren (vanaf 20 jaar) de kerk mijden en het bij de 

oudere garde die nog vertegenwoordigd is in de kerk, niet meer speelt. In de maatschappij is 

het geen onderwerp van gesprek meer. 

Er is een gat tussen kerk en maatschappij. De kerk vindt dat een huwelijk exclusief tussen een 

man en een vrouw kan plaatsvinden. De Nederlandse maatschappij vindt deze definitie te 

nauw. Huwelijken moeten ook tussen partners van hetzelfde geslacht gesloten kunnen 

worden. 

er wordt te gemakkelijk en begripvol mee omgegaan 

Geaccepteerd als een van de mogelijke verbintenissen tussen man en vrouw. 

Geaccepteerd in de kerk? Ja 

Geaccepteerd.. ja. Wordt het uitgevoerd door de man zowel door de vrouw.. NEEN! 

Geen idee 

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die geloven en ervaren dat ook andere vormen van 

verbintenissen acceptabel zijn. 

Heden veel minder dan vroeger. Reden:de vrouw was moeder aan de aard, nu zij vrouwen 

veel zelfstandiger en onafhankelijker van de éénverdiener de man. 

Helaas gaan de meeste kerkgenootschappen uit van de exclusiviteitsgedachte, terwijl niet 

uitsluiting maar juist insluiting hun uitgangspunt zou moeten zijn. Gelukkig is in de 

maatschappij dit onzinnige standpunt verlaten en is een verbintenis tussen geliefden het 

uitgangspunt. 

Het antwoord is in beide gevallen: nee. 

Het huwelijk is niet meer alleen een exclusieve verbintenis in het leven,maar is nog steeds 

vertrouwd bij de mensen. 

Het huwelijk is nog steeds een exclusieve verbintenis maar een officiële kerkelijke inzegening 

wordt nog maar weinig gedragen 
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Het is geaccepteerd in de kerk en in de maatschappij,m aar in de maatschappij zijn ook 

andere vormen tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen geaccepteerd 

Het is niet "exclusief" . In de maatschappij niet geaccepteerd, in veel 

geloofsgemeenschappen ook niet in de zin van " Exclusief". De Kerk geeft het natuurlijk als 

enige waarheid. 

Hoeveel dit geaccepteerd is weet ik niet, maar ik hoor geluiden in de parochies die duidelijk 

niet in overeenstemming zijn met de Kerkelijke Leer. In de maatschappij zullen er genoeg 

mensen zijn die niet durven uit te komen voor de exclusieve verbintenis van man en vrouw, 

daar zij dan al snel in de hoek worden gedreven als 'homohaters' 

homohuwelijk wordt binnen de kerk niet geaccepteerd, in de maatschappij niet helemaal, 

een flink percentage vindt homohuwelijk niet juist 

Huwlijk tussen gelijke sexe is geaccepteerd zowel in de kerk als in de maatschappij waarin ik 

verkeer maar niet bij moslims 

Ik denk dat niet iedereen enthousiast is over het feit dat het huwelijk niet meer exclusief 

voorbehouden is aan een man en een vrouw. Ook in de kerk raakt men - gelukkig - steeds 

meer aan gewend dat er ook andere opties zijn voor mensen die van elkaar houden. 

Ik denk het wel, maar kerk en maatschappij moeten wel openstaan voor omstandigheden die 

een aangegane verbintenis onmogelijk maken. 

Ik denk het wel. Maar er zijn meer verbindingen mogelijk als alle mensen aan elkaar gelijk 

zijn. 

Ik denk in de kerk nog wel hoewel we ook steeds meer andere vormen accepteren die dan 

niet de definitie 'kerkelijk ingezegend huwelijk' geven. Als exclusieve verbintenis in de 

maatschappij absoluut niet meer. Als verbintenis nog steeds. Veel meer en andere vormen 

zijn aanwezig. 

Ik vind het traditionele huwelijks idee ouderwets en niet van deze tijd. 

Ikzelf accepteer dat. De Maatschappij accepteerd niet de exclusieve opvatting dat het 

huwelijk Iets is tussen alleen een man en een vrouw 
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In de kerk aanwezig. In de maatschappij verworpen. 

in de kerk alleen tussen man en vrouw, homo huwelijk daar niet geaccepteerd, in de 

maatschappij is daar meer acceptatie voor, maar ook niet volledig 

In de kerk als " nastrevenswaardig". In de Maatschappij als " zolang het goed gaat en men 

zich er goed in voelt". 

In de kerk als instituut wel. in de kerk als gemeenschap van mensen niet. Ook de 

maatschappij vindt relaties tussen mannen en vrouwen onderling normaal. Is ook in de wet 

verankerd. 

In de kerk als Instituut wordt het huwelijk natuurlijk zo gezien, in de kerk van het Volk Gods 

staat de oprechte liefde tussen twee mensen centraal. 

In de kerk bij een deel van de gelovigen wel, velen denken er gelukkig anders over. In de 

maatschappij wordt er gelukkig genuanceerd over gedacht. In vele democratieën is de 

wetgeving rond het huwelijk aangepast aan de werkelijkheid, conform de mening van de 

meerderheid. 

In de Kerk deels wel, maar zeker niet door alle gelovigen. In de maatschappij geldt dat zeker 

niet. Het huwelijk wordt over het algemeen niet als eeuwig bindend gezien, en kan ook 

vormen aannemen die niet exclusief zijn. 

in de kerk denk ik wel, in de maatschappij allerminst 

in de kerk eerder, in de maatschappij is dit minder aanvaardbaar, maar is er wel traditiedruk 

in de kerk gedeeltelijk en in de maatschappij niet 

In de kerk heb ik de indruk dat dit nog steeds niet alleen geaccepteerd, maar zelfs wenselijk 

is. In de maatschappij is het respect voor het klassieke huwelijk bijna totaal afgebrokkeld. Er 

zijn diverse vormen van samenleving voor in de plaats gekomen en de duurzaamheid van 

een huwelijksbelofte is, nu de vrouw financieel doorgaans niet meer afhankelijk is van de 

man, geheel en al op losse schroeven komen staan. 
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In de kerk hoe langer hoe minder omdat daar te weinig aandacht aan wordt besteed en de 

van zelf sprekendheid daarom minder wordt geaccepteerd. In de maatschappij is de 

traditionele acceptatie helemaal verloren. 

In de kerk houdt men zich hier (verkrampt?) aan vast. In de (nederlandse) maatschappij is 

brede acceptatie voor ook andere verbintenisvormen. 

In de kerk in het dagelijks leven ook niet meer. 

In de Kerk in principe zeker, wereldwijd gezien. Spraakmakende andere opvattingen worden 

toch in feite wel gesmoord. In de maatschappij als geheel ligt dat in wezen niet veel anders. 

Grote regionale verschillen. 

In de kerk is dat de enige opvatting, denk ik. Maatschappelijk gezien wordt een exclusieve 

verbintenis tussen twee ménsen in veel kringen geaccepteerd. 

In de kerk is de bovenomschreven definitie de norm, en dus algemeen geaccepteerd. In de 

maatschappij is de definitie van het huwelijk sekseneutraal: een duurzame verbintenis tussen 

twee geliefden. 

In de kerk is de traditionele definitie van het huwelijk als exclusieve verbintenis tussen een 

man en een vrouw nog wel redelijk algemeen geaccepteerd, althans door mensen die nog 

serieus met het geloof bezig zijn. Desondanks kan een priester rekenen op protest als hij een 

openlijk samenlevend homokoppel de H. Communie weigert. In de maatschappij is deze 

traditionele definitie geheel losgelaten. Een ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert 

een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten wordt met ontslag bedreigd. 

Ook adoptie door homoparen, ondanks geluiden uit de wetenschap dat dit de betrokken 

kinderen niet ten goede komt, is geheel aanvaard. 

In de kerk is de traditionele verbintenis van het huwelijk wel geaccepteerd als de uiteindelijk 

te wensen verbintenis. Ook veel katholieken zouden daarom homoseksuelen zo'n huwelijk 

willen bieden. want het huwelijk is exclusief voor 2 mensen en niet altijd exclusief voor man 

en vrouw. Ook in de maatschappij is het huwelijk wel weer in de mode, maar niet de norm. 

Andere samenlevingsvormen worden evenzeer geaccepteerd. Daarbij is ook het 

homohuwelijk zeer geaccepteerd. 
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In de kerk is deze algemeen geaccepteerd, ik heb gelukkig geen kennis genomen van homo 

huwelijken die in de kerk zijn afgenomen. Ik ken echter wel enkele samenwonende 

homostellen die door de pastoor gewoon als medemens behandeld wordt. (Hen haten of 

buitensluiten hoeft van mij echt niet). In de maatschappij zijn homo stellen algemeen goed. 

Homo huwelijken zijn mogelijk voor de staat en er wordt niet moeilijk over gedaan vanuit de 

bevolking. Toch valt het percentage daadwerkelijke homohuwelijken voor zover ik dat uit 

mijn omgeving en kennis kan peilen niet zo hoog. 

In de kerk is deze verbintenis als exclusief tussen een man en een vrouw geaccepteerd, 

hoewel ik merk dat er binnen de kerk ook vragen zijn door deze of gene of er niet ook een 

openheid moet zijn voor homoseksuele verbintenissen. In de maatschappij wordt deze 

definitie in Nederland absoluut als niet-volledig beschouwd. 

In de Kerk is dit de enige valide en gezegende definitie van het huwelijk. In de maatschappij 

is er ook ruimte voor samenwonende stellen en eenoudergezinnen. Voor het homohuwelijk 

is er weinig steun. 

In de kerk is dit de juiste definitie. In de maatschappij is de definitie verruimd tot 'een 

verbintenis tussen twee volwassen mensen'. Binnen die laatste definitie valt ook het homo-

huwelijk. 

In de kerk is dit omstreden, in de maatschappij is dit beslist niet geaccepteerd. 

In de kerk is dit zeker als exclusieve verbintenis geaccepteerd. De Nederlandse maatschappij 

kijkt daar tegenwoordig compleet anders tegen aan. Het is een verbinding tussen twee 

mensen die (schijnbaar) bij elkaar willen blijven en elkaar trouw beloven. Ik denk dat hier ook 

een rechtspositionele en fiscale overweging mede een rol speelt. 

In de kerk is een huwelijk zoals het hoort, de enige manier hoe man en vrouw samen leven. 

In de maatschappij zijn er allerlei samenlevingsvormen mogelijk en ook geaccepteerd (samen 

leven mét en zonder contract, zowel man-vrouw, vrouw-vrouw en man-man. 

In de kerk is het de vorm, maar in de praktijk niet. Voor de maatschappij ook niet. 

in de kerk is het een basisprincipe in de maatschappij wat de partners er van willen maken 

(zie vorige antwoord) 
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In de Kerk is het zelfs de enige definitie. In de maatschappij zie je toenemende tolerantie 

voor andersoortige verbintenissen. 

in de kerk ja maatschappij nee 

In de kerk ja, al hoewel mensen tegenwoordig veel eerder en vaker verwachten dat er een 

scheiding komt. De maatschappij vind het lastig als je getrouwd bent, iedereen moet tegen 

woordig op on sociale uren (over) werken. 

In de kerk lijkt mij dat wel het geval te zijn. In de maatschappij deelt men die opvatting, maar 

het accent ligt anders. Het huwelijk wordt gezien als EEN exclusieve verbintenis, maar niet als 

DE exclusieve verbintenis. Andere vormen van exclusieve verbintenissen moeten (aldus de 

vigerende opvatting) mogelijk zijn. 

In de kerk meestal wel; met een grote meerderheid ook in de maatschappij. Overheid en 

maatschappij moeten beter promoten de duurzaamheid van de relaties; belang van de 

kinderen centraal stellen, ondergeschikt aan dat van de partners. 

In de kerk minder en minder. Daarbuiten nog veel minder 

In de kerk MOET dat. In de maatschappij is dat wat gemakkelijker. 

in de kerk niet, in de mij. wel 

In de kerk niet. In de samenleving wel 

in de kerk nog steeds niet; in de maatschappij zeker niet meer. 

In de kerk nog wel, in de maatschappij allang niet meer door iedereen. Wetgeving heeft ook 

andere vormen mogelijk gemaakt namelijk het homo-huwelijk, geregistreerd partnerschap 

enz. Ook kinderen die buiten het huwelijk geboren zijn, hebben - nadat ouders daarvoor 

formaliteiten in acht nemen - een vergelijkbare juridische status als uit huwelijk geboren 

kinderen. 

In de kerk overwegend wel. De maatschappij wil ook verbintenis tussen twee vrouwen of 

twee mannen als dusdanig mogelijk en geaccepteerd zien. Nadruk op de liefdesrelatie tussen 

twee mensen die elkaar trouw beloven. Dus dan is dit ook mogelijk tussen gelijke seksen. In 
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onze parochie ontmoet ik overwegend mensen die achter bovenstaande staan en geen 

moeite hebben met getrouwde stellen van gelijke seksen. Alleen binnen de kerk vind je die 

niet veel. Dat soort stellen zoeken de kerk niet op 

In de kerk staan meer en meer mensen achter het toelaten van homoseksuelen tot het 

huwelijk. In de maatschappij daarbuiten is die acceptatie ook groot. 

In de kerk steeds minder. In de maatschappij in het geheel niet. 

in de kerk uiteraard wel en volgens mij in de samenleving ook. 

In de kerk vaak wel. De maatschappij denkt breder 

In de kerk verschillend, de leer is afwijzend. de praktijk is aanmerkelijk soepeler In de 

samenleving is die traditionele definitie niet meer exclusief geaccepteerd 

In de kerk vooral door trouwe kerkgangers, en ook wel zij het minder door randkerkelijken. 

Buiten de kerk steeds minder, het is vooral niet politiek-correct. 

in de kerk vrij algemeen in de maatschappij ten dele 

In de kerk wel ; in de maatschappij zijn er meer mogelijkheden om tot een gelukkig 

samenleven op te bouwen. 

In de kerk wel daar buiten ligt het anders 

in de kerk wel in de maatschappij niet 

in de kerk wel in de maatschappij niet en dat terwijl de kerk een afspiegeling zou moeten zijn 

van de maatschappij 

in de kerk wel in de samenleving veel minder 

In de kerk wel maar in de maatschappij helemaal niet. Daar lopen de meningen duidelijk 

uiteen. In de maatschappij is er een bredere aanvaarding van homo-huwelijken en 

samenwoning, zonder dat er een huwelijk aan te pas komt. 

In de kerk wel maar in de samenleving gedeeltelijk. 
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In de kerk wel, alhoewel ... In de maatschappij niet daar is men vrij in het kiezen van haar/zijn 

vorm van samen leven. 

In de kerk wel, daarbuiten niet 

In de Kerk wel, daarbuiten niet. 

In de kerk wel, de maatschappij is "verder" en vind het niet meer exclusief 

In de kerk wel, in de maatschappij hoort men ook andere geluiden 

in de kerk wel, in de maatschappij is het niet zo exclusief 

In de kerk wel, in de maatschappij minder. Ook hier is een zekere mate van (brede) acceptatie 

van alternatieve huwelijksvormen, maar dan gaat het alleen om verbintenissen tussen twee 

mensen. Verder gaat men niet. En dat nog is de acceptatie over het algemeen groot, maar 

wanneer de vraag wordt gesteld wat men prefereert, wint het traditionele huwelijk het met 

afstand. 

In de kerk wel, in de maatschappij niet langer meer als enig vorm. 

In de kerk wel, in de maatschappij niet. 

In de kerk wel, in de maatschappij niet. 

In de kerk wel, in de maatschappij niet. 

In de kerk wel, in de maatschappij van Nederland niet meer. Gelukkig zijn er nog velen en 

onder praktiserende katholieken allen die het huwelijk als exclusieve verbintenis zien. Wel is 

het meer en meer acceptabel te scheiden als de verbintenis een drama wordt. 

in de kerk wel, in de maatschappij worden helaas ook andere vormen van huwelijk gezien 

In de kerk wel, in de maatschappij zeer zeker niet. 

In de kerk wel, in de maatschappij zijn andere verbintenissen ook mogelijk 
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In de kerk wel, lokaal zeker worden ook de andere vormen geaccepteerd. In de maatschappij 

wordt in relatie tot de wet dit veel vrijer gezien en is een huwelijk ook normaal en wettelijk 

tussen personen van gelijk geslacht. 

In de kerk wel, maar er zijn duidelijk groeperingen die graag zien dat de kerk zich in dezen 

niet onderscheidt van de maatschappij waar die definitie nauwelijks meer wordt erkend. 

in de kerk wel, maar in de maatschappij is het een overeenkomst welke nodig is voor 

administratieve beslommeringen dus is het een overbodige zaak 

in de kerk wel, maar in de maatschappij niet. dat maken we zelf wel uit.... 

In de Kerk wel, maar niet meer in de maatschappij 

in de kerk wel, zou best wat aanpassingen behoeven, In de maatschappij niet. Voorbeelden in 

TV-series en zgn. BN-ers zijn funest voor kinderen. 

In de kerk wel. In de maatschappij als geheel zijn m.i. ook andere definities geaccepteerd, al 

blijft het traditionele kerngezin daarbij meestal wel model staan. 

In de kerk wel. In de maatschappij ook mar daar is men wat toegevender mbt andere vormen 

In de Kerk wel. In de maatschappij zijn er ook andere vormen van verbintenis waar de Kerk 

zeker niet voor open staat en helaas deze mensen soms zelfs uitsluit. 

In de Kerk wel. In deze huidige maatschappij, de cultuur des doods, echt niet. 

in de kerk wel; de maatschappij niet 

In de Kerk wel; de maatschappij staat daar zeer genuanceerd tegenover en eccepteert ook 

velerlei andere samenlevingsvormen. 

in de kerk wellicht wel een beetje, buiten de kerk helemaal niet 

In de kerk wellicht, maar er buiten zeker niet. 

in de kerk wordt er over het algemeen krampachtig en niet pastoraal met dit gegeven om 

gegaan, terwijl de maatschappij een andere norm hanteert. 
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In de kerk zeker, de maatschappij ziet het huwelijk steeds vaker als een bredere verbintenis, 

niet exclusief tussen man en vrouw. 

In de kerk zou dat wel moeten, maar ook niet overal. Er zijn genoeg 'katholieken' die 

samenwonen, of als homoseksueel evengoed willen trouwen. in de maatschappij is de hele 

traditionele definitie weg. 

In de Kerk, nee. In de maatschappij ook niet meer 

in de Kerk: grotendeels wel. in de maatschappij: grotendeels niet. 

In de kerk: ja De maatschappij: nee 

In de Kerk: Ja het is geaccepteerd; maar in het denken van de mensen wordt samenwonen 

ook als een optie gezien. 

in de kerk: ja in de maatschappij; gedeeltelijk, voornamelijk bij het Chr. en Moslim deel van 

de bevolking 

In de kerk: Ja. In de maatschappij niet als enige 

In de kerk: ja. In de maatschappij: nee. 

In de Kerk: wel door de kerkelijke overheid; i.h.a. niet door de gelovigen. Hier gaapt een 

groot gat. In de maatschappij: de mening hier komt grotendeels overeen met die van de 

gemiddelde gelovige katholiek. 

In de kerk:ja. In de maatschappij: neen. 

In de kerk? In de maatschappij allang niet meer. 

in de kertk wel, in de mij niet of nauwelijks 

In de krimpende kerk in Nederland is er grote acceptatie van het traditionele, maar 

andersdenkenden zijn geen uitzondering. 

In de maatschappij absoluut niet meer. In de kerk is het genuanceerder, de meningen zijn erg 

verdeeld. Veel mensen erkennen nog steeds het speciale karakter van het huwelijk tussen 
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man en vrouw, maar kunnen andere relaties, met name homoseksuele, niet meer zien als per 

se verkeerd. Denk bijv. aan de inzichten van geestelijken als wijlen kardinaal Martini. 

In de maatschappij en bij de meeste katholieken die ik ken wordt het huwelijk gezien als een 

verbintenis uit liefde, niet noodzakelijk voorbehouden exclusief aan een man en een vrouw. 

In de maatschappij is deze definitie niet geaccepteerd, wordt zelfs vrij actief bestreden - zie 

de invoering van het homohuwelijk. Het huwelijk als verbintenis tussen een man en een 

vrouw wordt wel getolereerd - maar met het *exclusieve* heeft men moeite. In de kerk is, op 

een traditioneel gelovige groep na, het sentiment niet anders. 

In de maatschappij is die verschuiving heel duidelijk gegaan in de richting van: elke 

verbintenis van twee mensen in liefde en trouw. Ook mensen binnen de kerk zijn over het 

algemeen sterk in die richting opgeschoven. 

in de maatschappij is dit allang achterhaald en ook binnen de kerk vinden velen dat dit niet 

meer exclusief voor man en vrouw is weggelegd, maar bijvoorbeeld ook 2 mannen of 2 

vrouwen. 

In de maatschappij is het huwelijk echt geen exclusieve verbintenis meer. In de kerk wordt dit 

ook al anders gezien,afhankelijk van de pastores. 

In de maatschappij wordt ruim gekeken naar diverse verbintenissen (man-man vrouw-vrouw) 

In de kerk is dit nog ver te zoeken. De gemeenschap wil wet, maar helaas wordt het vanaf 

bovenaf niet (meer) geaccepteerd en soms zelfs afgestoten. 

In de maatschappij zeker niet, in de Kerk wel, voorlopig toch nog. 

In de Middeleeuwen werd bv. al de fraternitee tussen twee mannen gezegend. Een huwelijk is 

bezien vanuit de 'scheppingsorde' wellicht iets anders dan een homoseksuele relatie maar 

ook homosekseksulen zijn daarom niet minder in staat kinderen op te voeden, soms beter 

dan heterostellen. 

In de Nederlandse kerk misschien 40-60%, in de maatschappij ziet de meerderheid trouwen 

als een uiting van liefde met wie dan ook. 

In de traditionele kerk wel, maar niet in de maatschappij 
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in geen van beide !! 

In het algemeen wel maar steeds minder. De kerk gaat niet met haar tijd mee 

in het alledaagse leven accepteren steeds meer mensen een breder scala van 

samenlevingsvormen. dat gaat ook op voor gewone gelovigen. 

In het instituut kerk wel, door heel veel kerkleden niet of nauwelijks, in de maatschappij 

helemaal niet 

in kerk: ja, in maatschappij: ja 

In Nederland is het homohuwelijk sinds een heel aantal jaar ingevoerd en ook breed 

geaccepteerd. Het huwelijk in het algemeen wordt minder populair, mensen blijven vaak 

ongehuwd samenwonen. Ook wordt het huwelijk vaak niet meer gezien als iets definitiefs: 

mensen veranderen en soms is het dan beter om te scheiden. In de kerk wordt het huwelijk 

wel gezien als een bijzonder moment en "echter", definitiever, dan ongehuwd blijven 

samenwonen; maar er zijn zeker ook genoeg echtscheidingen. Ook het homohuwelijk is voor 

veel mensen geen probleem. 

In onze samenleving hoeven samenlevingsvromen niet perse binnen het huwelijk plaats te 

vinden; het is één van de vormen. Andere vormen worden ook geaccepteerd. 

In sommige geledingen van kerk en maatschappij wel. Heel vaak echte worden zowel in de 

kerk als daarbuiten andere vormen van relaties geaccepteerd zoals homohuwelijk, ongehuwd 

samenwonen en relaties zonder samenwonen of huwelijk. 

is een traditie waarin het meisje een dag als prinses gezien kan worden 

Ja 

Ja 

ja 

ja 
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ja 

ja 

ja 

ja (kerk) In de maatschappij wordt het huwelijk geaccepteerd maar niet tegen elke prijs. 

Ja / nee 

Ja allebei 

Ja dat is geaccepteerd maar er is ook ruimte voor mensen waar het anders loopt of die vanuit 

hun zijn andere keuzes maken. En de maatschappij geldt hetzelfde, de ene zal kiezen voor 

exclusief heteroseksuele richtlijnen rondom het gezin en anderen in de maatschappij niet. De 

kerk en de maatschappij zijn beiden geen eenheidsworst. 

Ja en nee in de kerk Nee in de maatschappij. Een samenlevingscontract op het moment dat 

het juridisch noodzakelijk is, is dan evengoed. Om eeuwige trouw te beloven is een 

traditioneel huwelijk geen noodzaak. Scheidingen komen zowel bij kerkelijk gesloten 

huwelijken als bij niet-kerkelijk gesloten huwelijken of samenlevingscontracten voor. Dit 

geeft dus geen garantie. Het is meer een kwestie van mentaliteit en dus het volgen van het 

evangelie van Jezus-Christus 

ja id kerk di maatschappij ook maar bv homos schreeuwen harder en zo lijkt het alsof de 

maatschappij het anders zie t 

Ja maar in de maatschappij worden meerdere vormen van het huwelijk geaccepteerd, man en 

man en vrouw en vrouw. 

ja maar ook homo huwelijk is mogelijk 

ja maar soms is het beter om de verbintenis te verbreken maar ik vind wel dat je allebei als 

plicht hebt om er helemaal voor te gaan en alles te proberen om er een succes van te maken 

ja met de aantekening dat er ook homo huwelijk mogelijk is. 
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Ja, 

Ja, binnen de kerk zeker - ook als we binnen de kerk over scheidingen en opnieuw trouwen 

praten. In de maatschappij (helaas) niet: Het zou ook een ideaal van de gehele maatschappij 

moeten zijn. 

Ja, het traditionele huwelijk is algemeen geaccepteerd. Maar de afwijkende on-Schriftuurlijke 

vormen van zgn. 'huwelijk', krijgen steeds meer ruimte om zich te manifesteren. De kerk 

moet dit binnen haar muren tegengaan. 

ja, hoewel men ook ruimte wil laten aan man-man en vrouw-vrouw verbintenissen 

Ja, hoewel niet gek meer wordt opgekeken van een samenleving van twee vrouwen met een 

kind. In de maatschappij overheerst min of meer onverschilligheid onder het motto dat moet 

iedereen voor zichzelf weten. 

Ja, in de kerk is die nog steeds algemeen geaccepteerd. In de maatschappij als geheel is het 

denk ik nog steeds het ideaal waarnaar wordt gestreefd, al heeft het huwelijk duidelijk aan 

'heiligheid' ingeboet. In de maatschappij is wel een duidelijke tendens te zien dat het 

huwelijk een keuze is, twee mensen kunnen ook van elkaar houden, monogaam zijn en 

kinderen krijgen zonder dat zij trouwen of vóór het huwelijk.Ja, in de kerk is dit zeker het 

geval. Ook in de maatschappij blijft dat het geval, maar ook andere samenlevingsvormen zijn 

evenzeer geaccepteerd. 

Ja, in de kerk wel. In de maatschappij minder. Er zijn te veel voorbeelden van scheidingen, 

wereldrecords aantal keren trouwen enz... 

Ja, in eerste instantie is dat absoluut waar, zowel binnen de kerk als in de maatschappij. 

Maar... in de maatschappij worden ook homohuwelijken geaccepteerd. En veel mensen in die 

maatschappij behoren ook tot een kerk. 

Ja, is algemeen geaccepteerd. Echter dat is samenwonen ook inmiddels in de maatschappij. 

Ja, maar de de maatschappij denkt ook steeds ruimer over huwelijken tussen mensen van 

hetzelfde geslacht! De kerk doet dat niet, en geeft daarmee een zeer racistisch signaal af, 

naast het feit dat het merendeel van de pastoors zo gay als een konijn is! 
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ja, maar twee trouwe homo's, daar kan ik ook blij van worden. De promiscuiteit, daar heb ik 

het soms moeilijk mee. Hoofdzaak, trouw! 

Ja, natuurlijk: die relatie is er een als geen andere. 

ja, respectievelijk grotendeels nee 

ja, wat betreft het eerste deel van de definitie (een exclusieve verbintenis) in de kerk zeker, en 

in de maatschappij is dit denk ik ook nog wel het ideaal. Dat het zo vaak niet loopt wil niet 

zeggen dat men het niet zu willen. Het tweede deel van de definitie (tussen man en vrouw) is 

maatschappelijk gezien minder geaccepteerd. Homoseksualiteit wordt gezien als 

mogelijkheid, maar ook daar is er wel het ideaal van de exclusieve verbintenis. 

Ja, zozeer algemeen geaccepteerd, dat de realiteit van het huwelijk een sjibbolet is 

geworden. Nieuwe vormen worden mordicus afgewezen als zijnde zondig. 

Ja,maar in ons land is ook een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht 

geaccepteerd. 

Ja. 

Ja. Maar als een huwelijk een hel wordt voelt men zich wel vrij er een einde aan te 

maken.Tenslotte heeft God ons geschapen om het geluk te vinden. Als dat door 

omstandigheden en na vruchteloze herpakkingen niet slaagt, kiest men een nieuwe weg. 

Ja. Nee. 

Ja. Nee. 

Jammer genoeg die variant wel. De maatschappij heeft gelukkig meer begrip voor andere 

varianten. 

Jazeker en ik ben er trots op dat ook het homohuwelijk in Nederland geaccepteerd is. Dat 

zou de kerk ook moeten accepteren. Mensen die elkaar trouw beloven moeten gekoesterd 

worden! 
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Kerk beschouwt huwelijk nog steeds als exclusieve verbintenis tussen man en vrouw; 

maatschappij denkt al ruimer over mogelijke andere vormen. 

Kerkelijk huwelijk is niet van deze tijd. Maatschappij kent gelukkig veel samenlevingsvormen. 

Kerkelijkemensen accepteren het als mensen samen wonen zonder getrouwd te zijn. Ook 

homorelaties worden geaccepteerd 

Ligt er aan wie je dat vraagt, mensen die traditioneel denken vinden dat van wel maar 

mensen die wat ruimer zijn vinden dat man/man of vrouw/vrouw ook mogen trouwen en dan 

eigenlijk gewoon in de kerk maar dat zijn maar weinig mensen die daar achter staan. (ik wel). 

En in de maatschappij is de denkwijze ruimer en heeft men daar minder moeite mee en 

wordt het huwelijk niet als exclusieve verbintenis gezien tussen man en vrouw 

Meer in de kerk dan in de maatschappij. 

Mensen leven in een totaal verschillende maatschappelijke werkelijkheid. De vervlakking van 

religieuze definities is groot. Ik denk dat die traditionele definitie al lang niet meer als 

'haalbaar'gezien wordt binnen de kerk als het Volk Gods. 

Naar mijn mening is het traditionele gezin in de kerk de enige geaccepteerde vorm. Voor een 

aantal kerkleden is er ruimte voor andere relatieverbanden als gezin en dienen deze ook de 

zegen van de kerk te kunnen ontvangen. In de maatschappij is er meer ruimte voor diverse 

gezinsverbanden maar ook de exclusieve man-vrouwverbintenis is voor een aantal niet 

kerkleden de enige acceptabele vorm. 

Naar mijn mening niet. Zoals ook al eerder gezegd,ik wel eens de indruk dat men ons 

vreemd vind als je zegd dat je getrouwd bent en geen relaties daar buiten hebt. 

naar schatting 50%, 

nauwelijks nog in de RK in NL, in de maatschappij helemaal niet meer. 

Nee 

nee 
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nee 

Nee 

Nee en ja (in de kerk), maar er zit spanning tussen de leer en de het pastoraat. Nee en ja (in 

de samenleving), maar er is zeker nog geen algemeen gedeelde opvatting 

Nee en nee. 

Nee en nee. 

Nee en nee. Het huwelijke is vooral een ritueel om de liefdesrelatie te vieren met familie en 

vrienden, daarnaast om het partnerschap juridisch vast te leggen i.v.m. belastingen, 

gezamenlijk bezit en de zeggenschap over kinderen. 

Nee natuurlijk niet. Hier laat de leer het afweten en vervreemdt zich van de mensen. Iedereen 

kent wel een homopaar dat het prima geregeld heeft en prachtige kinderen opvoedt. En er is 

geen enkel argument te bedenken waarom alleen een man en een vrouw een exclusieve 

verbintenis aan kunnen gaan. Homohaat veroorzaakt veel leed, de leer zou zich moeten 

distantiëren van het uitsluiten van mensen. 

Nee op beide. 

Nee want het zijn allemaal sprookjes en niet hoe het vroeger door de kerk is geleerd. Want 

bij de ene kerk is het zo en de andere weer anders. 

Nee, als verbinternis, wordt dit minder. Velen trouwen niet, noch voor de wet nog voor de 

kerk. Vaak wordt als er kinderen zijn toch besloten voor de wet te trouwen.Een kerkelijk 

huwelijk is zeer beperkt net als een kerkelijke begrafenis. 

Nee, andere verbintenissen zijn net zo waardevol. 

Nee, deze is zeer achterhaalt. Het homohuwelijk moet zeker geaccepteerd worden binnen de 

katholieke kerk. 
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Nee, die kan ook tussen twee mensen van hetzelfde geslacht tot stand komen. Liefde is 

belangrijker dan de regel van een eeuw geleden. En de maatschappij heeft dat gelukkig 

allang geaccepteerd. 

Nee, dit is niet meer algemeen geaccepteerd. Veel mensen zijn van mening dat een goed 

huwelijk niet persé een traditioneel huwelijk is. 

nee, en nee. 

Nee, er zijn ook andere samenlevingsvormen. 

Nee, hopelijk niet. In de maatschappij zeker niet 

Nee, in de maatschappij worden ook homoseksuelen relaties als normaal ervaren. 

nee, men staat onvoldoende open voor andere vormen van verbintenissen. 

nee, niet algemeen geaccepteerd. Niet door de kerkgangers en niet door de maatschappij. 

Nee, niet in de kerk, n al helemaal niet iin De samenleving. De kerk verkondigt normen uit de 

jaren 30 van de twintigste eeuw. 

nee, niet langer, door de langere levensverwachting van de mensen en de invloed van de 

omgeving wordt het huwelijk als een "tijdelijke" verbintenis opgevat. 

Nee, wel bij de oudere generatie maar bij de tegenwoordige "jeugd" is samenwonen 

algemeen geaccepteerd. 

Nee, zie voorgaand. Ook homo's en lesbiennes kunnen volgens heel veel katholieken een 

liefdevol samenzijn voor Gods aanschijn bezegelen. Er is naar mijn weten geen onderzoek 

naar gedaan. In de maatschappij wordt het exclusieve huwelijk alleen verdedigd door zeer 

conservatieve christenen. 

Nee, zowel binnen als buiten de kerk zien we ook andere samenlevings vormen als huwelijk 

nee. 

Nee. 
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nee. achterhaald. zie vorige antwoord 

Nee. Er zijn ook gezinnen, die niet door het huwelijk met elkaar zijn verbonden. De 

maatschappij heeft dat ook geaccepteerd. Waar mensen in liefde met elkaar zijn verbonden 

is God in hun midden. 

Nee. Het huwelijk is er even zo goed voor 2 mannen als 2 vrouwen. Zo denkt de 

maatschappij erover en ik denk ook het merendeel van onze parochie. 

Nee. Nee. 

neen 

Neen 

Neen 

neen 

Neen neen 

Neen, gezin is gezin, samenstelling is van geen belang. 

Neen. 

Neen. Helaas. 

Neen. Het samenwonen voorafgaande aan het huwelijk of als definitieve gezinsvorm wordt 

breed geaccepteerd. Samenlevingscontract en huwelijk worden gelijkwaardig geaccepteerd. 

Neen. Ook erkenning van andere samenlevingsvormen zoals homohuwelijk, samenleven met 

een notarieel contract is overeenkomstig net Nederlandse recht dringend gewenst. 

Net als in de maatschappij zijn er ook binnen de parochie die het traditionele huwelijk ter 

discussie stellen. Tolerantie t.o.v. andersgeaarden is dan het argument. Toch heb ik de indruk 

dat de trouwe gelovigen veel moeite hebben met andere verbintenissen. Gewezen wordt dan 

op de praktische problemen waartoe e.e.a. kan leiden. 
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niet algemeen geaccepteerd in de maatschappij en voor zover mij bekend in mijn parochie 

ook niet. Huwelijk is een relatie tussen personen die zich aan elkaar toewijden 

Niet geaccepreerd in de maatschappij, 

Niet in alle kerken en zeker niet in de maatschappij. 

niet in de kerk (dit is de gelovigen die nog bij een kerk willen horen) en zeker niet in de 

maatschappij. 

Niet in de kerk, maar in de maatschappij nog minder. 

Niet in de kerk. Niet in de maatschappij. 

niet in de maatschappij 

Niet in de maatschappij en daardoor ook minder in de kerk, samenwonen wordt veelal als 

hetzelfde gezien en dit ook van mensen van dezelfde sexe. Het traditionele huwelijk wordt 

veelal gezien als ouderwets en knellend. 

Niet in de maatschappij en in mindere mate ook niet in de kerk. 

niet meer 

niet meer 

niet meer inde kerk en in de maatschappij al lang niet meer 

Niet meer. Het zal in de NL situatie eerder zijn dat het geaccepteerd is. Andere 

samenlevingsvormen zijn evenzo geaccepteerd als het huwelijk. 

niet overal en zeker niet in de samenleving. Daar kunnen ook mensen van hetzelfde geslacht 

een huwelijk vormen 

Noch in de kerk, noch in de samenleving. De paar mensen die deze definitie nog aanhangen 

zijn een uitzondering en vormen een kleine sekte. 
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nog steeds in de kerk maar niet meer in de maatschappij en dat strekt zich ook uit tot 

bedienaren in de kerk. 

Of die door het kerkvolk nog algemeen geaccepteerd wordt, betwijfel ik; in de maatschappij 

in het algemeen niet. 

Of het in de kerk geaccepteerd is kan ik niet beoordelen, ik kom er al jaren niet meer. 

Mogelijk wel omdat de harde kern blijft. In de maatschappij is sinds de openstelling van het 

huwelijk voor homostellen een vrijwel algemene acceptatie ontstaan. 

Ondanks dat het huwelijk onder druk staat, denk ik dat deze nog steeds waardering vindt in 

kerk en maatschappij. 

Onze maatschappij kent, evenals onze kerk, slechts één visie op het huwelijk. En dat is het 

exclusief huwelijk tussen een man en een vrouw. Inmiddels is het homohuwelijk wettelijk 

aanvaard, maar maatschappelijk en cultureel nog lang niet. Ik vind het persoonlijk meer dan 

triest dat onze maatschappij en onze kerk wel staan achter een huwelijk tussen een man en 

een vrouw, ook al betreft het een ongelukkig huwelijk, maar dat andere vormen van een 

huwelijk niet aanvaard worden, zelfs als beide partners zelf gelukkig zijn. Draait het in het 

leven om geluk en liefde of om "normaal" zijn? Ter overdenking: only dead fish go with the 

flow. 

ook al trouwen mensen niet allemaal. De exclusieve verbintenis tussen man en vrouw worden 

algemeen geaccepteerd. Aan een relatie tussen twee mensen daar kom je niet aan. 

Op theoretisch nivo is die exclusiviteit nog steeds geaccepteerd in de kerk.Helaas vallen veel 

huwelijken uit elkaar. Vanaf dat moment is het met de exclusiviteit gedaan. Ook in de praktijk 

van elke dag denkt de maatschappij er zo over. 

Over het algemeen wordt het homo-huwelijk steeds meer geaccepteerd. Ook door mij 

persoonlijk. Maar ik had liever een ander woord ervoor gekozen, omdat het wat gekunsteld is 

zo: man en man en vrouw en vrouw worden nu eenmaal biologisch nooit 'één vlees'. Vergeef 

me het misschien wat platte voorbeeld maar het maakt wel duidelijk wat ik bedoel: een appel 

en peer zijn beide vruchten. Volkomen gelijkwaardig en door God geschapen als onderdeel 

van Zijn schepping. Maar ze zijn gewoon niet hetzelfde en waarom zouden ze dat ook willen? 

Tegelijkertijd begrijp ik dat er eigenlijk geen mooier woord bestaat dan huwelijk voor een 
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levensverbintenis 'for better and worse'. Dus dat homoparen die juist dát willen uitdrukken 

ook hechten aan juist die term begrijp ik dan ook wel weer heel goed. 

traditionele definitie verbintenis tussen man en vrouw in de kerk ja. Niet meer in de 

maatschappij. 

Vanuit de kerk wordt deze defenitie als enig geldende uitgedragen. De samenleving 

accepteert dit niet meer en ziet het huwelijk al lang niet meer als een verbintenis die 

exclusief voorbehouden is aan een man en een vrouw. 

Veel mensen zullen het wel als een ideaal zien, maar er wordt weinig naar geleefd. 

Volgens mij accepteren katholieken bijna alle samenlevingsvormen. De secularisatie is hier 

heel ver doorgeschoten. Misschien zijn katholieken nog liberaler/libertijnser dan andere 

bevolkingsgroepen. 

Volgens mij niet, noch in de kerk, zeker niet in de Ned. Samenleving 

voor beide ja, alleen blijkt het in de praktijk vaak moeilijk te zijn waardoor er scheidingen 

ontstaan. 

Voor mij kunnen naast het traditionele huwelijk ook een huwelijk of samenlevingsvorm met 

gelijke sexen zijn. Kinderen krijgen met restricties aan medische experimenten. Accepteren 

van grenzen van kinderen kunnen krijgen hoort hier ook bij.Mensen kunnen dan alsnog 

adopteren of een pleegkind nemen. De kerk hoort volgens mijn mening geen achterhaald 

oordeel te hebben over anticonceptie. Het is niet aan de kerk om zich zo uitgesproken over 

dit soort onderwerpen bezig te houden. Het celibaat binnen de katholieke kerk vind ik 

ongezond en achterhaald. Niet voor niks de mistoestanden in de katholieke kerk op gebied 

van sexualiteit. Door het weg te stoppen maakt ze dit gebied schimmige, een ongezonde 

zaak. 

Voor mij persoonlijk wel. Maar mensen die in relaties mishandeld worden -geestelijk of 

lichamelijk- denken daar terecht anders over. In de Kerk zijn daar bij getrouwe katholieken 

ook twijfels over. Daar zijn voldoende rechtgeaarde katholieken te vinden die gescheiden 

zijn, maaaaaar soms ook katholieken die daar hun leven lang last van hebben. In de 

maatschappij is dit minder en minder geaccepteerd....discussies over dat het onmogelijk is 

dat je je leven lang van iemand kunt houden....bv od alle BN'ers als voorbeeld... 
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Voor veel mensen is het huwelijk de levensverbintenis bij uitstek. Binnen en buiten de kerk. 

Maar dat geldt ook voor mensen van hetzelfde geslacht. mensen die samenwonen kiezen 

vaak na enige tijd voor het huwelijk om de duurzaamheid van hun relatie te bevestigen. 

Wat man en vrouw samen kunnen, namelijk wat verder alleen God kan, scheppen, verdient 

een sacramentele positie in de samenleving en kerk 

WEl geaccepteerd, maar ieder wil vrij zijn om daaraan op zijn manier invulling te geven. De 

norman en waarden. Als mijn kind gaat scheiden kun je dat veroordelen of wat dan ook maar 

het gaat dan wel door. Vervolgens gaat ze met een vrouw verder, worden de kinderen 

opgevoed etc. Negeren of wat dan ook wordt ervaren als in de steek laten en dus varen we 

mee in de vaart der volkeren. 

Wel in de kerk niet in de gehele maatschappij. 

Wel in de kerk niet in de maatschappij.de kerk leeft in het verleden. Helaas is ontbinden van 

een huwelijk nog steeds niet makkelijk acceptabel, waardoor minder mensen kiezen voor een 

kerkelijk huwelijk. 

Wel in de kerk, helaas niet meer in de maatschappij. 

Wel in de kerk, maar in de maatschappij is het van belang dat deze verbintenis niet 

voorbehouden is aan man en vrouw maar ook twee personen met dezelfde sekse. 

Wel in de kerk, maar niet in de maatschappij. 

wel in de kerk, minder in de maatschappij. 

Wel in de kerk. Steeds minder in de maatschappij. Gelukkig. 

Wel in de kerk; in de maatschappij wordt het huwelijk niet als exclusieve verbintenis tussen 

man en vrouw gezien. Ook een samenleven van man en vrouw zonder huwelijkssluiting is 

breed geaccepteerd. Daarnaast wordt eveneens een huwelijksverbintenis tussen twee 

vrouwen of tussen twee mannen breed, en ook wettelijk, geaccepteerd. 

wellicht in de minder erudiete kringen nog enigszins wel maar in de kritisch en zelfstandig 

denkende groepen allang niet meer. 
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Wordt wel richtinggevend beschouwd, maar niet als zaligmakend en enigste levensverband. 

Yep 

Zeker niet! Ik ken veel mensen die vanuit ondervinding met bijvoorbeeld eigen kinderen 

anders zijn gaan denken over homohuwelijk. De liefde voor elkaar is belangrijker dan de 

exclusiviteit tussen man en vrouw. 

Zeker, en mensen trouwen met het idee tot de dood en/of voor eeuwig samen te blijven. 

Toch is scheiding in kerkelijke gezinnen ook overall geaccepteerd. En bovendien vindt men 

(in de maatschappij zowel als ook veel parochies) dat de verbinding niet exclusief voor man 

en vrouw is, maar voor ieder koppel (m/m, v/v). 

Zelfs in de kerk gaan stemmen op om dit vrijer te zien. Het gaat namelijk om liefde tussen 

twee mensen of zij nu van het zelfde geslacht zijn of niet. In de maatschappij wordt de 

openstelling van het huwelijk breed gedragen. 

Zowel binnen de kerk als binnen de maatschappij worden liefdesrelaties tussen mensen van 

hetzelfde geslacht geaccepteerd als volwaardige relaties. Het huwelijk is voor de meeste 

mensen geen exclusieve verbintenis tussen man en vrouw. Mensen binnen de parochie 

denken er niet anders over dan in de maatschappij. 

Zowel in de kerk als in de maatschappij wordt dit door de "gewone" burger beslist niet 

algemeen geaccepteerd 

zowel in kerk als maatschappij 

Zowel in kerk als maatschappij steeds minder 
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2c. Welke gevolgen heeft de (eventuele) maatschappelijke 

acceptatie van niet-traditionele verbintenissen tussen mensen voor 

het denken over het gezin, zowel in de kerk als daar buiten? 

 

1e Kan vaak schadelijk zijn voor de kinderen. 2e Toename van egoïsme 

Afzwakken van het traditionele gezin. 

Al met al heeft dat als gevolg, dat de betekenis van het huwelijk sterk wordt gerelativeerd. 

Het hoeft niet meer per se. Men sluit zich af voor onderbouwde bezwaren tegen niet-

traditionele verbintenissen. Want alle typen verbintenissen moeten gelijkwaardig worden 

behandeld - dat is het nieuwe dogma. 

Alle samenlevingsvormen worden als equivalent gezien, althans afgemeten aan hoe men zich 

daarover uitlaat. Er speelt daarbij overigens een hoop sociaal wenselijk cq politiek correct 

aanpassingsgedrag mee. 

Alles moet kunnen is het idee. Maar de waarde van trouw is dan in het geding. Trouw zijn aan 

je belofte, trouw aan je opdracht als mens... 

Als de kerk dergelijke niet traditionele verbintenissen zou accepteren, zouden betrokkenen 

mogelijk behouden kunnen blijven en mee participeren in de parochie. Nu voelen zij zich 

buitengesloten door de kerk en halen af. Mijns inziens en overtuiging heeft buitensluiting 

weinig te maken met de leer van de kerk. 

Als de kerk het niet legitiem blijft achten / en veroordeelt dat niet-christenen een dergelijk 

verbintenis moraal verantwoord is, dan plaatst zij zichzelf buiten discussie 

Als de kerk het zou accepteren zouden deze mensen de weg terug naar de kerk kunnen 

vinden 
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Als de kerk zich meer zou openstellen voor niet traditionele verbintenissen zou dat veel beter 

begrepen worden, omdat de kern van die relaties juist ook de liefde is tussen twee mensen. 

Als er in de kerk ruimte zou zijn om open erover te discussiëren, zou dit de beleving van het 

huwelijk en de betekenis van het gezin kunnen versterken. Maar die ruimte is er niet. Buiten 

de kerk is die ruimte er ook niet, maar dan vanwege het omgekeerde: het is niet of 

nauwelijks geaccepteerd om het traditionele huwelijk te verdedigen. 

Als mensen met de allerbeste bedoelingen een traditionele of niet-traditionele verbintenis 

aangaan dan kan dat in beide gevallen een zeer goed gevolg hebben, maar in beide gevallen 

kan het samenleven ook fataal worden. Of een wel of niet accepteren van niet-traditionele 

verbintenissen op het gebeuren in een gezin invloed heeft, betwijfel ik. 

Als voorop staat het kiezen voor verantwoordelijk voor elkaar boven de beperkte gedachte 

over de structuur van samenleven dan is dat een voordeel voor de menselijke samenleving. 

alstaat daar los van. het traditionele gezin lijkt nog steeds het ideaal ALS VORM. maar 

inhoudelijk gaat het over liefde, welke vorm dan ook. daarbij gaf recent onderzoek aan dat 

het aantal scheidingen onder gehuwden groter is dan onder samenwonenden! 

Bestaande denkpatronemn staan onder druk 

Binnen de kerk wordt de niet-traditionele verbintenis ontkend. Daar buiten volgen wet- en 

regelgeving elkaar snel op en ontstaat, gebaseers op de grondwet, juridische 

gelijkwaardigheid. In de samenleving is ruimte voor verschillende visies en zijn die visies ook 

dusdanig bespreekbaar dat het tot vernieuwende inzichten leidt. Dit in tegenstelling tot wat 

in de Nederlandse Katholieke kerk gebeurt. Theologische reflectie wordt genegeerd! Alleen 

dogmatische leerstellingen worden uitgedragen en uitgelegd. 

Binnen de kerk zal men proberen trouw te blijven aan de oude Idealen. In de samenleving is 

het een vrijwel verloren strijd. 

Binnen de kerk: tot nu toe helaas weinig weerklank. Buiten de kerk: Vrijwel heel brede 

acceptatie. 

Breder draagvlak, minder discriminatie. 
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chaos 

Christelijke normen en waarden dreigen te verdwijen ins onze maatschappij. de maatschappij 

wordt steeds harder en egoïstischer. geloof verdwijnt achter de voordeur 

Dat de inzichten er over, zo wel binnen de kerk als er buiten, vernieuwing behoeven. Dat kan 

betekenen nieuwe passende wetgeving/regelgeving binnen de kerk en in de maatschappij. 

Dat de kerk buiten de maatschappij komt te staan en dus de aanhaking verliest 

dat de kinderen dan niet meer centraal zullen staan: letterlijk worden zij het kind van de 

rekening. De meest verheven taak (en een bron van vreugde) voor een volwassene is: 

kinderen op te voeden. Partners zijn er niet alleen voor elkaar. Gevaar voor hedonisme. 

dat de mensen die er voor kiezen om te trouwen maar van het zelfde geslacht en dit ook 

graag in de kerk willen doen omdat ze gewoon betrokken kerkgangers zijn dit nu eindelijk 

kunnen doen. hoe eerder hoe beter, gelijkheid is een recht 

Dat de traditionele kerkgeleerden hun denkbeelden moeten bijstellen. 

Dat de waarde van het gezin als hoeksteen van de maatschappij wordt ondermijnd. 

dat een gezin meerdere functies heeft niet alleen de voortplanting beschermen 

Dat een huwelijk niet alleen een verbintenis is tussen man en vrouw. 

Dat er opnieuw moet worden nagedacht en gesproken over de betekenis en invulling van het 

huwelijk in onze tijd. 

Dat er veel Kinderen straks geen identiteit meer hebben en dat de kracht van de jeugd en 

bevolking verloren gaat aan de gefeminiseerde samenleving 

Dat er weer een levende gemeenschap kan ontstaan van mensen en van relaties 

Dat geeft ruimte en maakt het voor veel gelovige mensen mogelijk zich in de kerk gedragen 

te voelen. Mensen die een homoseksuele relatie hebben kunnen ook kinderen krijgen en 
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gelovig zijn. Voor hen zou de kerk kunnen laten zien wat liefde is en dat God mensen om 

niet lief heeft ongeacht hoe je geboren wordt. Homo hetero transgender of ander zins 

Dat heeft geen gevolgen. Geeft alleen duidelijkheid 

Dat heeft grote gevolgen bijvoorbeeld voor het pastoraat. Ik ben bijvoorbeeld 

verantwoordelijk voor de missie van gehuwden en echtparen bij onze Gemeenschap Chemin 

Neuf en word daar al geconfronteerd met kritiek op het feit dat wij slechts programma's van 

geloofsverdieping aanbieden voor heteroseksuele relaties....er komt een duidelijk 

spanningsveld in het benoemen van de expliciete man-vrouw huwelijksrelatie... Het gevolg 

voor het gezin buiten de kerk is vooral dat a.s. de gezinsstructuur dermate verwarrend en 

chaotisch wordt dat de ervaring van 'de eenheid van het gezin' op het spel staat. 

dat heeft niet direct gevolgen: het idee dat een gezin een veilig thuis dient te zijn voor 

kinderen bijvoorbeeld geldt ook voor niet-traditionele verbintenissen. En in de kerk? In de 

kerk in Nederland wordt dit niet geaccepteerd. Met als gevolg dat de kerken leeglopen, al 

jaren lang. 

Dat het heilige verbond van man en vrouw niet meer op waarde wordt geschat. Alles moet 

kunnen is het devies. 

Dat hoeft geen wezenlijke gevolgen te hebben. Iedereen heeft er recht op zijn materiële 

zaken te regelen door middel van een door de overheid erkende verbintenis. Een huwelijk 

regelt de materiële verbintenis: dat mensen elkaar liefhebben is dan heel mooi, maar wie 

dwingt dat af? Dat men dat kerkelijk wil bevestigen staat iedereen vrij. 

Dat is dus het grappige, het gebeurt al volop en het gaat prima. In de praktijk is er geen 

verschil. Mensen zijn een stuk flexibeler dan de leer. 

Dat is een erg moeilijke vraag waarover het moeilijk is een mening te geven. 

Dat is goed, omdat dan de weg van voor of tegen plaats kan maken voor open, creatief, 

betrokken gelijkwaardig pastoraat waar elke gelovige voor in aanmerking moet kunnen 

komen. De tijd van het schuifke is voorbij. 

Dat ligt eraan hoe de kerk er mee omgaat. Als de kerk mensen accepteert in hun 'zijn', dan 

kan het gezin ook anders van samenstelling zijn,en eveneens liefdevol. 
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Dat meer mensen met elkaar verbonden zijn in het geloof van de Ene 

Dat meer mensen zich geborgen en geaccepteerd weten in hun geloof, in hun vertrouwen op 

de liefhebbende God. 

Dat men anders wordt opgevoed. De kerk zou zich opener kunnen of moeten opstellen voor 

wat er in de landen met andersdenkenden gebeurd. 

dat mensen gewoon in Liefde kunnen samenwonen 

dat mensen zich buitengesloten voelen door de kerkgemeenschap 

dat moet nog afgewacht worden 

Dat ook homo's blijmoedig in een trouw verband kunnen leven en voor elkaar zorgen tot de 

dood hen scheidt en ook daarna middels pensioen zorg etc, een goede zaak denk ik waar 

God niet al te zeer tegen te hoop zal lopen, als er nog zo veel echt schrijnend onrecht in de 

wereld is waartegen we echt duidelijk onze stem moeten verheffen. 

Dat we meer respect krijgen voor elkaars standpunten 

Dat we ze net zo tegemoet treden als traditionele gezinnen n.l. met compassie. 

Dat weer de liefde tussen mensen de hoeksteen gaat vormen tussen mensen en niet een 

beklemmende dogmatiek die de mens zijn vrijheid en verantwoordelikheid afneemt. 

Dat weet ik niet, maar ik denk dat weinig mensen in de kerk of de samenleving grote 

gevolgen verwachten. 

de acceptatie van andere verbintenissen noodzaakt tot een grondige herbezinning op de 

problematiek 

de basis van verbintenissen, een aantal mensen die in liefde voor elkaar zorgen en graag bij 

elkaar zijn, wordt belangrijker dan de mening die andere mensen of instituten als kerk en 

staat er over hebben. op die manier kunnen meer mensen dan vroeger deel hebben aan een 

verbintenis. het biedt ook mogelijkheden om meer mensen te betrekken in een liefdevolle 

band. 
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De definitie van gezin zal worden opgerekt, bijvoorbeeld iedere situatie waarin twee 

volwassenen of een volwassene kinderen opvoedt in verantwoordelijkheid en in 

bestendigheid. Juridisch gezien bestaat de term gezin niet eens, alleen regels over 

afstamming van kinderen en gezag over kinderen. 

De enige consequentie die dat zou mogen hebben is het feit dat we het niet meer gaan 

hebben over de vorm, maar over de inhoud. Wat vinden we belangrijk in een huwelijk? Welke 

normen en waarden bepalen het succes van een gezin? En vinden we het dan echt belangrijk 

of dat een huwelijk is tussen een man en een vrouw? Het gaat om de personen, de mensen 

die zij zijn, de bijdrage die zij leveren aan onze wereld en niet om het geslacht of de 

geaardheid. 

De enige consequentie is dat mensen die hun zondige verbindtenis een legaal tintje willen 

geven naar het stadhuis moeten, terwijl normale paren kunnen kiezen voor een kerkelijke 

inzegening. 

De gevolgen die ik zie, dat mensen in gewetensnood komen. Wie overtuigd is van de RK leer 

kan niet anders, dan alles, wat daarbuiten valt, van de hand wijzen. De keus lijkt deze te zijn: 

ben ik loyaal aan de RK leer, of ben ik loyaal aan mijn medemens met andere overtuigingen? 

Het is het één of het ander. Een duivels dilemma. 

De gevolgen hiervan zijn, dat men minder snel de neiging heeft om voor een relatie te 

"vechten"en daardoor sneller uit elkaar gaat. 

De gevolgen zijn minimaal. Het aantal homo's enzovoort is laag percentage. Het kind binnen 

een betendige homo-relatie is beter af dan een kind in een haat en verhouding van man en 

vrouw. Steeds meer komt de waarheid(=vechtscheidingen)in publicaties naar voren. Kinderen 

uit vechtscheidingen zijn veel slechter af. 

De gevolgen zullen op de samenleving uiteindelijk geen invloed hebben. Die past zich wel 

aan. Het instituut kerk komt zich zelf tegen, omdat zij daar niet mee om kan gaan. 

De jongere generaties denken al positief over de niet-traditionele verbintenissen. De kerk 

denkt nog middeleeuws. Daar ligt een kloof. De jongeren keren zich derhalve af van de 

kerk.Maar missen dan later een ethisch gefundeerde mens en wereldbeschouwing, die ze dan 

gaan zoeken in alternatieve sferen. 
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de kerk als instituut zou er een stuk geloofwaardiger door worden, wanneer 

eerdergenoemde vormen zouden worden geaccepteerd als man/man,mogelijkheid van 2e 

huwelijk na een scheiding, enz. 

De kerk moet erkennen dat afspraken tussen mensen over samengaan en samenleven aan 

ontwikkelingen onderhevig zijn. De kerk zal accent moeten leggen niet op de vorm maar op 

de inhoud en liefdevolle beleving en verantwoordelijkheid 

de kerk reageert hier niet op, ziet het gebeuren. buiten de kerk draait de gemeenschap er 

voor op 

De kerk verkrampt op dit onderwerp en weet geen ruimte voor relaties gefundeerd op liefde. 

Het huwelijk in de rk traditie is een puur juridische constructie geworden, overgoten met een 

vroom sausje om het 'bijbels' te laten klinken. 

De kerk verliest ter zake aan invloed, in de politiek wordt het traditionele gezin minder 

belangrijk geacht en het aantal mislukte relaties neemt toe (maar het aantal conflicten 

binnen de relaties misschien niet). 

De kerk zal genuanceerder standpunten in gaan nemen. De maatschappij wordt toleranter. 

de kerk zal haar mening moeten herzien hieromtrent; buiten de kerk kan het eventueel veel 

positiever gevolgen hebben. 

de kerk zou zich moeten bezinnen op acceptatie van homohuwelijken; de schriftteksten gaan 

niet over liefdesverbintenissen maar om misbruik/pedofilie en dat wordt verboden, niet 

homoseksualiteit 

De leer van de kerk indeze wordt door de meerderheid als vreemd en uiterst conservatief 

gezien, ook binnen de kerk. Wat belangrijk is, is de wederzijdse toewijding, liefde en respect. 

De bescherming die mensen elkaar moeten geven in een relatie. Niet traditionele 

verbintenissen worden op die punten beoordeeld. 

De liefde tussen twee personen wordt het criterium voor iedere verbintenis. Niet meer de 

traditionele definities en verplichtingen, die als een dwang ervaren worden. Iedere 

verbintenis die eerlijk en trouw is en op liefde gebaseerd is een beeld van Gods verbond met 

de mens. 
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De maatschappelijke acceptatie van niet-traditionele verbintenissen vormt de doodsteek 

voor de maatschappij, en ook voor de kerk die haar toelaat. 

De maatschappelijke acceptatie van niet-traditionele verbintenissen zou overgenomen 

moeten worden in de kerk. Het zou nog makkelijker en beter geaccepteerd word als er geen 

taboe op zou liggen binnen de kerk en er vanuit de kerk (lokaal, bisdom, landelijk, vaticaan) 

openlijk over gesproken zou worden dat dit mogelijk is. 

De maatschappij accepteert niet-traditionele verbintenissen en de kerk gedoogd ze (behalve 

in het openbare debat). 

De maatschappij heeft geen structuur meer, waar duidelijk is wie voor wie zorgt. 

de mens mag zijn geaardheid trouw blijven 

De positie van de kerk binnen de samenleving verdwijnt hierdiir langzaam! Mensen 

accepteren het homohuwelijk terwijl de kerk dat niet doet 

De samenleving denk door die acceptatie niet anders over het gezin. De kerk wel. Die ziet 

maar een gezinsvorm: het traditionele gezin 

De samenleving denk door die acceptatie niet anders over het gezin. De kerk wel. Die ziet 

maar een gezinsvorm: het traditionele gezin 

De samenleving heeft meer begrip gekregen voor andersgeaarde mensen: ze worden meer 

geaccepteerd. 

De samenleving kan niet zonder verbintenissen. Ik zou het denken over relaties en de 

kerkelijke inzegening los maken van elkaar. Mensen willen wel zekerheid/veiligheid/warmte 

van het gezin. Dat ze zich buiten de kerk plaatsen is een andere waarde 

De traditiolisten wijzen iedere ander vorm af en v erooraken daar veel onrecht en onmin mee 

voor andersdenkenden, wat weer tot afwijzing van de kerkelijke leer leidt! 

De traditionele zin van een verbintenis tussen man en vrouw moet nu ook kunnen voor niet-

trad verbintenissen incl. het hebben en opvoeden van kinderen buiten de kerk. In de kerk 
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wordt daar nog met afschuw over gesproken daar waar het vnl betreft over kinderen bij 

homosexuele paren. 

de voorbeeldfunctie wordt minder dwingend, ze moet zich even waarmaken als de niet-

traditionele verbintenissen 

denken over het gezin verandert natuurlijk ook, de definitie van gezin is veranderd, alle 

mensen levend in een gezamenlijke huishouden zijn gezin 

Deze acceptatie wekt problemen op in de kerk, omdat de kerk alleen traditionele 

verbintenissen accepteert. 

Deze gezinnen worden gewoon geaccepteerd, ook in rechten en plichten naar kinderen. Het 

'kerngezin' wordt niet meer gezien als exclusieve mogelijkheid van verbintenis. Dat geeft 

meer openheid in familie-relaties. En acceptatie van echtscheidingen, met ook acceptatie van 

een rouwproces wanneer een verbintenis wordt verbroken. 

Deze verandering opent een situatie die zich opnieuw moet ontwikklen. Men moet opnieuw 

de waarden ontdekken van het samen zijn en dat het niet vanzelfsprekend is dat men 

samenleeft in intieme sfeer met iemand van het andere geslacht. Dit vraagt tolerantie en 

empathie. 

Deze wordt verdiept en versterkt. 

Deze zorgt er volgens mij voor dat steeds meer mensen zich afkeren van de kerk. 

Die acceptatie speelt in op het gevoel en wordt dus door velen snel geaccepteerd, zowel 

binnen als buiten de Kerk. De waarde en functie van het gezin legt het hierin af tegen de 

gevoelens van gelijkheid en gerechtigheid. Het denken over het gezin verandert heel snel, en 

de Kerk lijkt hier in Nederland nog niet in staat om adequaat op te reageren. 

Dit betekent het wegvallen van een exclusiviteit. Is typisch hollands. 

Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor het denken over het gezin. Integendeel, 

wie nog voor het gezin kiest die maakt over het algemeen een bewustere keuze dan vroeger. 

Dit is een gewenningsproces dat tijd vergt. 
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Dit ondermijnd het traditionele huwelijks- en gezinsbeeld. Het is nodig dat ook andere 

oprechte verbintenissen door de kerk geaccepteerd worden 

Dit zal een positief effect hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat de gelovigen de kerk 

direct weer zullem omarmen. 

dit zal zeker bijdragen aan meer gezag voor de kerk 

Door acceptatie sluit je mensen met andere samenlevingsvormen niet meer uit, maar maak je 

juist de kerk en de maatschappij sterker. Het gaat om de wijze waarop je in het leven staat, 

met elkaar omgaat, samen geloof beleeft en niet om welke samenlevingsvorm je bij je zelf en 

jouw situatie vindt passen. 

Door andere mogelijke verbintenissen vervalt de exclusiviteit van het huwelijk. 

een algemene aanvaarding van het "samenleven" 

Een dorbraak naareigen verantwoordelijkheid en denken 

Een gezin is gevormd rond een stel mensen die een intieme relatie met elkaar hebben. 

een goede geest heeft een principe die tot de dood ons scheidt-principe aanhangt voor de 

kerk dient er een mogelijkheid te zijn mee te groeien en veranderingen toe te laten al is het 

in tijd gemeten zeer aan te raden 

een meer tolerante samenleving. 

Een positieve, want tolerante en inclusieve uitwerking. De benepen na-wijs en roddelcultuur 

ten aanzien van alles dat anders was, die in de jaren 50 in Nederland nog de gangbare norm 

was, en die veel mensen buitenspel plaatste, is hierdoor verminderd en vrijwel beëindigd. De 

niet traditionele gezinsvormen vormen volgens mij geen enkele bedreiging voor het 

traditionele gezin. Dat zal altijd een vaste waarde blijven en zelfs de meerderheid blijven 

vormen in de maatschappij. Maar het voert veel te ver om daarom andere duurzame 

liefdesverbintenissen te verketteren. Zeker voor de kerk geeft dit geen pas. 

een samenleving die niet gegrondvest is op de gedachten :gezin is de beroemde hoeksteun 

van de samenleving . Er zijn meer mogelijkheden ,denk ik.gevolgen kunnen zijn, het 
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opvoeden wordt anders. Maar de tijd is ook veel anders dan en gecompliceerder , wat is 

wijsheid ? 

Een sterk veranderende samenleving. Normen en waarden veranderen.Niet dat die er niet 

zijn maar worden anders ingevuld. Daar moet de kerk een antwoord op vinden en de mensen 

niet afschrijven. Ik realiseer me ,dat niet niet eenvoudig is. De kerk heeft wat dat betreft een 

achterstand. Leegloop van de kerk is een gigantisch verlies voor de samenleving. 

Een uitholling van het huwelijk en het gezin. Het is tegendraads om voor het huwelijk te 

kiezen, zeker op jonge leeftijd. Het wordt gezien als abnormaal en geeft vragen als: "Moest je 

trouwen omdat de vrouw zwanger was?" in plaats van dat je je aan elkaar voor Gods 

aangezicht wilt verbinden. 

een veel sterkere samenleving 

Een veranderde maatschappij. Het niet accepteren van deze levensvormen wordt beschouwd 

als buiten de maatschappij staan. 

Egoisme, meer gebroken kinderen. Minder liefde, meer kinderen waar ouders niet voor willen 

zorgen, meer geldschulden, meer zorgen. 

eigenlijk niet zo'n grote inpact 

Er schuilt een risico in dat het normaal wordt gevonden en dat het kerkelijk denken in een 

isolement wordt gedrongen. Anderzijds vervlakt de maatschappelijke definitie van de term 

huwelijk. In feite heeft de invoering van het 'homohuwelijk' niet veel anders gebracht dan 

een verdere discrepantie tussen het kerkelijk huwelijk en het burgerlijk huwelijk. Immers, er 

waren al wezenlijke verschillen, zoals de scheidingsmogelijkheid. In feite is het homohuwelijk 

een andere naam voor het reeds bestaande samenlevingscontract, al zijn er wel wat 

juridische verschilletjes. Maar het feit dat het in de maatschappij wordt gezien als 'trouwen' 

en 'huwelijk', duidt de noodzaak aan om het verschil tussen kerkelijk huwelijkssacrament en 

burgerlijk huwelijk meer kenbaar te maken. 

Er wordt meer gefocussed op de horizontale democratische partnerschap waarin via overleg 

elkaars levensplannen samen worden vervult. God of het Hogere is de drager van idealen of 

gever van het goede, maar Hij is niet de opeiser van een relatie die als puur menselijk wordt 

ervaren. 
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er wordt steeds makkelijker gescheiden met alle gevolgen van dien. 

Er wordt te gemakkelijk over het huwelijk gedacht, waardoor vooral kinderen de dupe 

worden. 

Er zijn meer samenlevingsvormen en verbintenissen tussen mensen. De RK kerk loopt daarin 

enorm achter. Er zijn nauwelijks gevolgen, het is al een gegeven. 

Er zijn steeds meer niet-traditionele verbintenissen tussen mensen, de maatschappij zal dit 

moeten accepteren en hiermee om moeten gaan, de kerk kan daarin niet achterblijven. Je 

mag als kerk geen mensen buitensluiten, ook al leven zij op een manier die de kerk liever 

niet ziet. Jezus heeft daarin het voorbeeld gegeven, Hij ging om met mensen die buiten de 

algemeen geaccepteerde maatschappij vielen, daarom mogen wij nooit iemand buitensluiten 

en al helemaal niet over iemand oordelen. 

geeft ruimte aan alle mensen, ook aan niet-heteroseksuele mensen. Jezus gaf ook ieder de 

ruimte 

Geen 

geen 

geen 

Géén 

geen behoudens acceptatie 

Geen duidelijke verschillen gemerkt. De leer en de praktijk vringen en echte gesprekken 

worden vaak ontweken. 

Geen enkel gevolg: het maakt niet uit hoe je een samenleving noemt. Het allerbelangrijkste is 

liefde! 

Geen enkel negatief vervolg. Het lijkt me de enige juiste zet om te laten zien dat het RK 

geloof draait om een liefdevolle Vader en een enorme en gevarieerde kudde. 
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Geen enkele, wederom: liefde is het belangrijkste. 

geen gevolgen het gezin op welke manier ook gestructureerd en met welke samenstelling 

ook is de basis en dit is niet veranderd. 

Geen grote gevolgen. Toename van verdraagzaamheid op dit gebied. Maar moge de Leer va 

de Kerk toetssteen zijn, waartegen men zich rustig mag afzetten. 

Geen nadelige gevolgen, integendeel acceptatie van het homohuwelijk levert geen 

diskwalificatie op van de traditionele verbintenissen. 

Geen of weinig. 

Geen, ook in niet traditionele verbintenissen is het gezin binnen de Nederlandse samenleving 

belangrijk en geaccepteerd. Kinderen zijn in Nederland doorgaans zeer gelukkig. Uit 

onderzoek staat Nederland in de top 3! 

Geen. Ubi Caritas et Amor Deus ibi est. 

geluk en waardering is het belangrijkste 

Gevolgen: instorten van het geloof en van de plaatselijke kerkgemeenschap. 

gevolgen; a. men gaar nauwelijks nog naar de kerk; b. kinderekn krijgen niets meer mee. 

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen geen, zolang de rol van deze verbintenissen 

recht doet aan de heiligheid van de verbintenis (voor God). Het mag dus nooit een ritueel of 

karikatuur zijn. 

Gezin is een vorm van een leefverband, niet uniek. 

Gezin is niet vanzelfsprekend 

Gezin wordt meer als vrijblijvend beschouwd; huwelijk minder als iets 'waaraan moet worden 

gewerkt' en als zodanig een offer vraagt. Link met christus' werk wordt binnen de kerk nog 

nauwelijks gemaakt (orthodoxere gelovigen zijn daar nog het meest mee bezig). 
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Gezinnen blijven bestaan, maar het en onderdrukkende schema van man/vrouw en verplichte 

heterosexualiteit is vervallen. Gezinnen worden steeds veelkleuriger van samenstelling. 

Terwijl liefde en trouw toch feitelijk de norm blijft. 

Goede gevolgen. Overal waar de rechten van anderen meer gerespecteerd worden wordt de 

samenleving rechtvaardiger. Dat is in een kerk niet anders dan in de gewone maatschappij. 

Grote gevolgen 

grotere betrokkenheid tussen mensen, meer ruimte voor wat afwijkt van het gemiddelde. 

iedereen hoort erbij! dus ook alle kinderen! 

Grotere tolerantie. Laat verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Daar hoort deze ook. 

heel veel mensen leven buiten de traditionele verbintenissen en vele verlaten de Kerk. als 

bewust alleenstaand gescheiden man in de Kerk ben ik een uitzondering. 

heel verschillende; je kunt er een boek over schrijven.... 

Heroriëntatie 

Het accepteren van niet traditionele verbintenissen zal meer ruimte geven Voor die die het 

betreffen en rust in een (kerk)gemeenschap, zodat die personen gewoon mee kunnen IN de 

(kerk) gemeenschap 

het al goede, gezonde mensen onderhouden natuurlijk traditionele verbindingen, 

ongezonde afwijkingen zijn desastreus, al die neo-sociale/liberale postmoderne rommel 

maakt alles kapot wat ons lief had behoren te blijven, verontmenslijking, kinderen en hun 

toekomst zijn in het grootste gevaar ooit. 

Het belang van het kind en het gezin staat centraal: een veilige omgeving waarin in liefde 

wordt samengeleefd. Het geslacht van de mensen in dat gezin moet niet de 

doorslaggevende factor zijn. 

Het belangrijkste gevolg is dat mensen niet meer worden weggezet als minderwaardig. Het 

denken in de kerk mis ik, in elk geval wordt het niet gedeeld met parochianen. 
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het biedt ook deze mensen de kans om actief aan de samenleving en de kerk deel te nemen 

Het blijkt dat andere vormen ook prima functioneren, dus de strikte regels van de kerk 

worden onderuit geschoffeld. 

Het brengt meer tolerantie. 

Het denken in het gezin wordt daardoor een stuk ondermijnd, maar toch blijft bij de meesten 

het voordeel van een traditionele huwelijksverbintenis de ondertoon. Sommigen ervoeren 

zelf geen traditionele gezinssituatie en kunnen dan ook niet echt meer weten wat het is. 

Het denken is vrij radicaal omgeslagen. Dit kan een bedreiging zijn voor het gezin, met name 

de positie van kinderen. In de kerk bevinden mensen zich in de spagaat tussen samenleving 

en kerkelijke leer. 

Het denken over het gezin evolueert mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Waar 

mijn moeder van 76 vroeger ongehuwd samenwonen maar niets vond [al ging ze er niet echt 

tegenin] daar is ze daar nu veel pragmatischer in. Er zijn genoeg traditionale huwelijke die 

korter duren dan niet-traditionele verbintenissen. 

Het denken over het gezin verandert niet fundamenteel door de maatschappelijke acceptatie 

van niet-traditionele verbintenissen. Wat overeind blijft is dat het gezin idealiter als 

liefdevolle omgeving wordt gezien om kinderen te laten opgroeien. Ook wanneer twee 

moeders of wanneer twee vaders met hun kinderen een gezin vormen. De band tussen 

ouders is idealiter liefdevol en in deze liefde kunnen kinderen opgroeien tot 

verantwoordelijke, zelf ook weer liefdevolle mensen. 

Het denken over niet-traditionele gezinnen is al opgeschoven in kerk en maatschappij 

richting acceptatie. De vraag is meer of mensen/kinderen binnen zo'n verband tot hun recht 

kunnen komen. 

het draait om liefde respect en acceptatie van elkaar 

het gevolg is dat er een herdefinitie is ontstaan van het begrip gezin. men ziet dit los van de 

klassieke rolpatronen en veel breder. 
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Het gevolg is een verminderde invloed van de RK kerk en veel mensen voelen zich 

buitengesloten. 

Het gezin betekent niet man EN vrouw. Het betekent twee mensen die zorgzaam, trouw en 

lief zijn voor elkaar en minstens net zo belangrijk voor hun kinderen. Dat kunnen dus net zo 

goed 'niet-traditionele' verbintenissen zijn. Het gaat om hoe gaan we met elkaar om en niet 

van welk geslacht deze mensen toevallig wel of niet zijn. 

Het gezin blijft een waardevolle factor in de samenleving, heel belangrijk omdat binnen het 

gezin kinderen opgroeien die een veilige en stabiele omgeving nodig hebben om 

evenwichtige mensen te kunnen worden. 

Het gezin is het meest ideaal. Maar hiervoor is trouwen niet noodzakelijk 

Het gezin kan op meerdere manieren samengesteld zijn en goed functioneren. 

Het gezin krijgt niet meer de aanzien en het belang dat het verdiend. Hierdoor zie je veel 

gebroken gezinnen. Daarnaast moet het gezin opboksen tegen carriere, waardoor er weinig 

tijd overblijft voor het gezin. 

Het gezin wordt minder gezien als de normale plek waar kinderen worden grootgebracht en 

ook minder als een plek om te beschermen en te waarderen. In het onderwijs wordt actief 

gepromoot dat andere relaties hetzelfde zijn. Daardoor voelen gezinnen binnen de kerk en 

daarbuiten zich ook minder speciaal, minder gewaardeerd, en daardoor meer onder druk. 

Het heeft m.i. paradoxaal genoeg misschien tot gevolg dat men zorgvuldiger nadenkt over 

wat de gezinssituatie kan zijn. De tijd van veroordeling is in die zin voorbij en men denkt veel 

meer na over de grondslagen: waarom kiezen mensen voor een bepaalde verbintenis? Het 

homohuwelijk is daar m.i. een voorbeeld van. 

Het heeft nare gevolgen voor homo's. Ze worden door de christenen gehaat en vermeden. 

Alleen maar omdat ze van iemand houden die hetzelfde geslacht heeft. 

Het huwelijk als een heilige verbinding verliest zijn waarde. Zoals al in de vorige vraag 

aangegeven is het huwelijk en vooral de huwelijkse staat tot een rechtspositionele en fiscale 

status geworden. Twee mensen die een samenwerkingsverbinding aangaan lijkt het wel. 

Doordat de kerk vast houdt aan het sacramentele van het huwelijk en dit niet juist 
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communiceert werkt het vooral afstotend. Het lijkt soms wel of niet iedereen meer welkom is 

in de kerk. 

het is beter voor de kinderen 

Het is de versplintering van de maatschappij die de demoralisering van de kerk. 

Het is het accepteren van de bestaande situatie. Het verwijdert voor een aantal mensen de 

belemmeringen om religieus te leven 

Het kan allemaal veel te makkelijk, ook met homo huwelijken. Ik heb respect voor ieders 

geaardheid, maar het stoot me tegen de borst dat mannen en vrouwen nu ook onderling 

kunnen trouwen. dat is voor mij een geheel ander concept. 

Het kan een verruiming betekenen en acceptatie van andere liefdevolle verbintenissen die 

ook belangrijk kunnen zijn voor kinderen. 

het kan zijn dat het gezin minder exclusief wordt 

Het kerkelijke huwelijk is niet meer zo belangrijk. 

Het l;eidt tot waardering voor anders geaarde mensen. 

Het leidt tot meer tolerantie en acceptatie naar mensen toe. 

Het lijkt mij dat deze veranderingen in normen en waarden binnen de menselijke 

samenleving zich ontwikkelt, mens/mensen ertoe brengt begrippen en waarden uit te 

zuiveren vanuit een meer humanistische waardeschaal en moraal. 

Het maakt het lastig voor mensen die traditioneel denken,kinderen lijden onder een 

scheiding.Wat algemeen geaccepteerd is leidt ertoe dat in de kerk dit gemakkelijk wordt 

overgenomen ondanks de leer. 

Het meest stel ik vraagtekens wanneer het gaat om kinderen. Ik geloof dat er bij het 

verwekken van kinderen méér gebeurt dan het puur biologische: er komt die niet te meten, 

niet te bevatten maar wezensbelangrijke factor bij: de liefde tussen man en vrouw. Idealiter 

zouden kinderen altijd binnen die context geboren moeten worden, dat is als het ware de 
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optimale conditie. Dat mag en moet de kerk ook 'hoog' houden. Het adopteren van kinderen 

die geen ouders hebben die voor hen kunnen of willen zorgen door hetero- of homostellen 

vind ik een daad van liefde waarbij degene die liefde nodig heeft (het kind) en het paar dat 

liefde óver heeft om te geven (het paar) helemaal passen binnen het katholieke (christelijk) 

geloven. 

Het onderscheid, in dan wel buiten de Kerk, speelt toch geen rol. Het is vernederend. 

Het ontneemt de verantwoordelijkheid van b.c. de ouders. Maar een samenlevingscontract 

geeft dezelfde verantwoordelijkheid aan de ouders en dat contract is meer en meer 

gebruikelijk in onze samenleving. Helaas! 

Het traditionele huwelijk wordt niet bedreigd door homohuwelijk e.d. Dat ook het 

traditionele huwelijk wordt nagestreeft door homo s en lesbiennes bewijst dat er nog steeds 

veel vraag is naar het huwelijk. 

Het verlaten van het instituut kerk . 

Het zal ook in de kerk moeten leiden tot een anders standpunt 

Het zal ruimte geven aan mensen die zo leven; respect voor hen kan groeien, en 

antihomogeweld zal afnemen. 

Het zorgt ervoor dat mensen zich niet hoeven te verstoppen voor wie ze zijn. Mensen kunnen 

en mogen in of buiten de kerk gelukkig zijn met wie ze willen zijn. Wie of wat is de kerk dat 

hij dit van bovenaf vast wil leggen?! 

Het zou mi goed zijn voor de kerk om zich aan te passen aan wat in steeds meer landen 

algemeen gesccepteerd wordt. Het zou de kerk als basis en als instituut weer dichter bij de 

samenleving brengen en wellicht zouden meer mensen zich opnieuw welkom voelen in de 

kerk. Of in elk geval er meer positief tegenover staan. Voor mij als katholiek zou het ook de 

tweestrijd in mijn hoofd tussen officiele leer en wat ik zelf denk en voel kunnen stoppen. 

Hier dient te worden onderscheiden: economische gevolgen en psychologische of morele 

gevolgen. In economisch opzicht: meer kansen op carrière voor iedereen, in psychologisch 

opzicht: nog onduidelijk of men er beter/gelukkiger door wordt. 
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Hoe zal ik het zeggen.. hmmm, het volk is vrij? De gevolgen voor de kerk is ja, dramatisch.. 

Maar wie zaait, die oogst. 

homo - huwelijken, hoeven niet in de kerk te gebeuren, maar ik vind niet dat homo's mogen 

uitgesloten worden binnen de kerk. 

Homo hetro heeft weinig effect. Het makkelijk scheiden wel de cement van rust en liefdevol 

opgroeien lijkt verbroken. 

Homo's voelen het homohuwelijk als een gouden kans op nastreven van een serieuze 

monogame relatie. - Het regent 'uit elkaar gaan' en echtscheidingen. 

hopelijk alleen positieve 

iedereen gaat het daarom normaler vinden een vorm van geleidelijke acceptatie 

Ik ben van mening dat mensen die elkaar trouw beloven gekoesterd moeten worden. in 

welke vorm dan ook. De maatschappij zou daar ook respect voor moeten hebben. De 

gevolgen? misschien in wetten en regels wat tekst aanpassen? Mensen zouden iedereen als 

volwaardig mens moeten zien. Misschien dat dat in de opstart wat gewenning vraagt van 

mensen. Gelukkig heeft het homohuwelijk in Nederland bewezen dat de gevolgen eerder 

positief dan negatief zijn. Voor mensen met een homohuwelijk zijn de zaken nu eindelijk 

goed geregeld. 

ik denk dat acceptatie geen (nadelige) gevolgen heeft voor de kerk, het gaat om de mens, 

zowel binnen als buiten de kerk 

Ik denk dat de kerk dit onder ogen zal moeten zien en ergens een plaats zal moeten geven 

binnen de kerkgemeenschap. Niet-traditionele verbintenissen worden tegenwoordig buiten 

de kerk algemeen geaccepteerd.Je kunt deze mensen buiten de kerk gaan plaatsen - maar je 

kunt de deur ook opgenhouden voor hen. 

Ik denk dat de verandering in opvattingen weinig gevolgen heeft voor de maatschappij. 

Binnen een relatie met kinderen heeft men veel aandacht voor het welzijn van de kinderen. 

Dat waardeer ik zeer 
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Ik denk dat de verschillende verbintenissen geen invloed hebben op het denken over het 

gezin. 

Ik denk dat dit niet erg hoeft te zijn. 

Ik denk dat er veel meer mensen een gelukkig leven zullen hebben als de kerk niet-

traditionele verbintenissen zou accepteren. Minder innerlijke conflicten, minder verscheurde 

gezinnen, minder schaamte en pijn. 

Ik denk dat het erg goed is voor de maatschappij. In een tolerante samenleving hoort geen 

disciminatie op grond van sexuele orientatie. De kerk blijft discrimineren en zal zich daarom 

steeds verder buiten de maatschappij plaatsen. 

Ik denk dat het gezin minder "definitief" wordt: als mensen sneller scheiden en gezinnen 

klein zijn, zal het belang van het gezin als samenlevingsvorm kleiner worden. 

Ik denk dat het heel veel mensen dichter bij hun geloof zou brengen indien de kerk niet 

discrimineert en iedereen in zijn waarde laat. 

Ik denk de protestanten. 

Ik denk op lange termijn positieve gevolgen. mensen voelen zich niet meer verbonden met 

de kerk. Het is geen deel meer van hun leven/ cultuur/ traditie. Ze geloven ook niet meer. 

Hierdoor krijgt trouwen voor hun geen extra dimensie. Hierdoor wordt het noodzakelijk om 

ander e rituele te bieden binnen of buiten de kerk. (binnen de kerk: bv vanuit een getuigenis 

hierdoor een zegening in plaats van een huwelijk)Hierdoor voelen mensen zich persoonlijker 

aangesproken en meer betrokken tot engagement. Negatief gaat het worden als de rituelen 

hol worden ingevuld of als de kerk zich niet gaan aanpassen en als iets functioneel wordt 

gezien. 

Ik denk persoonlijk dat het de onderlinge tolerantie doet toenemen. 

Ik hoop dat het tot effect heeft dat duurzame, langdurige verbindingen tussen mensen 

worden gewaardeerd en als fundamenteel geacht voor zowel kerk als maatschappij. 

Ik wil een ander soort verbintenis niet per definitie veroordelen ,maar het maakt relaties wel 

erg ingewikkeld en onduidelijk,vooral naar kinderen. Naar mijn mening is er een structuur 
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weg en duidelijkheid waar volgens mij iedereen in zijn hart behoefte aan heeft. Vooral voor 

kinderen vind ik dit een slechte zaak. 

In alle opzichten een slechte zaak, zeker als er kinderen in het spel zijn. 

In de Kerk gaan er dien ten gevolge steeds weer stemmen op van progressieven, die vinden 

dat Rome haar Leer 180 graden zou moeten draaien. 

In de kerk heeft zeker de hiërarchie daar moeite mee n de maatschappij weinig tot niet. 

In de kerk is daar niet gelukkig mee; daarbuiten gaat het om de buitenkant, de foto's, de 

gehele aankleding enz. Het geinstichten staat daar helemaal buiten 

In de kerk lijkt men vast te houden aan het traditionele huwelijk en gezin. Daardoor plaatst 

de kerk zich naast de maatschappij in plaats van er midden in (als verbindende factor tussen 

mensen). 

In de kerk zal de traditionele vorm van het huwelijk nog wel even gehuldigd blijven, wat dan 

weer een verwijdering betekent t.a.v. de maatschappij ,. De maatschappij verbreedt zijn visie 

duidelijk en ook bij wet zijn homo-huwelijken reeds aanvaard. Samenwonen is al helemaal 

geen probleem meer en ook zeer katholieke ouders accepteren allang dat hun kinderen in 

deze een andere keuze maken. Ze vergoelijken dit vaak door te zeggen: "maar het zijn heel 

goede kinderen hoor!" 

In de kerk zal het als een schok ervaren worden, daar buiten is het heel normaal. 

In de kerk zie ik en ervaar ik dat de kerk vasthoudt aan haar waarden uit het verleden. de 

maatschappij verandert wel in haar opvattingen en dat betekent dat mensen de kerk minder 

zien als een plek wáar de beantwoording van hun levensvragen vorm krijgt. 

In de kerk zonder openheid. Buiten de kerk als: alles is in verandering en zo is het nu 

eenmaal. 

In de kerk:zou een verrijking zijn.Voor de samenleving idem dito 
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In de leiding van de r.kkerk nog niet echt postgevat. Voor de gemiddelde parochiaan is juist 

dat standpunt van de leiding storend en niet te begrijpen. Verder buiten de kerkelijke 

kringen als geaccepteerd leefverband. 

in de maatschappij = het vooral juridisch. in de kerk een verbond met God en alle andere 

mensen. 

In de samenleving zijn deze verbintenissen reeds geaccepteerd, dus een kerkelijke acceptatie 

zal ook redelijk makkelijk gaan. Hoewel ik in kerkelijk kringen, volgens mij, het homohuwelijk 

weinig support krijgt, een andersoortige verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht 

daarentegen wel. 

In deze tijd verwacht ik daardoor een bredere acceptatie van het fenomeen kerk die daardoor 

ook voor veel meer mensen een steun kan en ook zal zijn. In de kerk zal het even slikken zijn. 

Daarbuiten een verademing, flow. 

In een overwegend seculiere maatschappij als Nederland kunnen traditionele katholieken 

volkomen geïsoleerd raken. De huidige krimp (in parochianen zowel als kerkbezoek) zal zich 

versneld doorzetten. Desastreuze gevolgen voor behoud van de kerkelijke infrastructuur. 

'Normale' gezinnen zullen overigens blijven bestaan en vinden in de kerk beschutting. Maar 

de maatschappij zal het leergezag van de kerk steeds minder relevant vinden. 

In ieder geval zullen veel meer mensen de kerk zien als een plek waar zij welkom zijn en waar 

verbindtenissen ook gezegend zijn. 

In mijn beleving heeft dat buiten de kerk geen gevolgen. Binnende kerk zadelt men mensen 

op met gewetensproblemen. 

In mijn ogen zijn de gevolgen dat het steeds moeilijker wordt om offers te brengen op dit 

terrein of om het leven te aanvaarden zoals het is. Ook op dit terrein moet het leven 

"maakbaar" worden. Er zullen mogelijk, geestelijk gezien, steeds meer ontheemde kinderen 

komen. Wel is het zo dat de liefde veel kan goed maken. Dus als b.v. een niet-biologische 

vader veel interesse toont voor een kind en veel houvast b.v.door consequent gedrag en tijd 

dat hij aan dit kind besteed, dan kan het veel goed maken wat betreft de pijn van 

echtscheiding en b.v. een eigen vader die geen interesse toont. Maatschappelijk gezien kan 

het ook betekenen, dat er minder mantelzorg is in de vorm van familie (denk aan één-
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oudergezinnen). Meer hechtingsproblemen door de vele veranderingen (denk aan moeders, 

die telkens weer nieuwe relaties hebben). Moeders (of vaders) die de tijd, die eigenlijk voor 

hun kinderen zou moeten zijn, besteden aan het verwerken van liefdessverdriet of het weer 

"veroveren" van een nieuwe liefde. Wat betreft de homosexuële verbintenissen met kinderen. 

Het gemis van een moeder of een vader en het verdwijnen van het gevoel van "natuurlijke 

ordening". Tegelijkertijd kan de aandacht en liefde weer het e.e.a. "goed" maken, zoals ik van 

dichtbij meemaak. 

in principe potentieel verrijkend en een poort naar andere vrije vormen van liefde voor elkaar 

in welke verbintenis dan ook blijf je verantwoordelijk voor elkaar. Voor wat betreft de kerk 

heeft het wat dingen open gebroken en geleid tot meer creativiteit,mededogen, begrip - 

voor zover die kerk de niet-trad. verbintenis accepteert, zoniet dan is de kerk soms 

onmenselijk 

Jongeren voelen zich daardoor niet meer bij de kerk betrokken. 

Katholieken met een niet-traditionele verbintenis zouden zich dan weer als mens en christen 

geaccepteerd weten. De kerk zou dan door iedereen gezien worden als een levend instituut 

met als centrale opdracht het bevorderen van naastenliefde. 

Kerk moet mee meebewegen loop te ver achter Het is duidelijk dat daarom afhaken 

kerk zal eraan moeten geloven. 

Kerkelijk gezien heeft dit grote gevolgen. Haar theologische denken hierover is bijbels 

gefundeerd. Een andere denkwijze hierover impliceert een ander theologisch denkkader en 

geloofsverstaan. Het vooronderstelt een openstaan en onderscheiden voor wat de Geest hier 

aan veranderde inzichten/ opvattingen laat zien. 

Kernwaarden t.a.v het gezin blijven gelijk. Ook het belang hiervan. Dit staat los van het 

gegeven of een gezin twee moeders/vaders aan het hoofd heeft .of een vader en moeder. 

Keuze vrijheid 

Laat iedereen in zijn waarde. En trouwen zoals hij of zij dat graag wilt. Wel kan je ervan 

uitgaan dat als men een huwelijk sluit dit nog steeds voor het leven doet. 
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leid tot demonstraties en geweld 

Loslaten van de zg natuurwet en het gebruijen van het begrip liefde als baken 

M.i.heeft dat geen gevolgen dan alleen grote opluchting. Zelf zou ik mij geaccepteerd voelen 

door een instituut waardoor ik mij afgewezen voel. Gelukkig heb ik de relatie net God 

behouden. 

Maakt het uit? Voor mij niet. 

maatschappelijke acceptatie van "andere huwelijken" beïnvloedt de waarde van het 

"gewone" huwelijk in negatieve zin 

Maatschappelijke acceptatie van niet traditionele verbintenissen vraagt nieuwe regels. Vraagt 

ook acceptatie in verdraagzaamheid. 

maatschappelijke opvattingen veranderen langzaam maar wel onherroepelijk. Opvattingen 

kunnen 'heen' en 'weer' gaan. Gevolgen van niet-traditionele verbintenissen: er ontstaat een 

veel grotere diversiteit; dat geeft spanningen (denk ik) omdat dat anders en vreemd is; 

pluriform denken (en vooral: handelen) is best moeilijk 

Meer accceptatie van de grotere diversiteit in gezinssamenstelling. 

Meer begrip en verstaan en geborgenheid. Mensen in andere samenlevingsvormen voelen 

zich uitgesloten, en kunnen niet deelnemen aan alle aspecten van kerkelijk leven. 

Meer harmonie als de relaties serieus en standvastig zijn, maar minder houvast bij de 

tijdelijke relaties. 

meer openheid en acceptatie van andere levensvormen worden nu ook door een groot 

aantal gelovigen geaccepteerd. 

meer tolerantie 

Men groeit steeds meer af van de leer van de Kerk. Velen haken ook af en schrijven zich uit. 
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Men is vrijer over het huwelijk gaan denken. Het exclusieve is er af. En ook is het denken 

verdwenen dat het huwelijk een verbintenis voor het leven is. 

men neemt het niet zo nauw meer met die verbintenissen 

men zal begrip en tolerantie moeten hebben, zonder dat dat betekent dat men iets 

klakkeloos moet overnemen. 

Men zal steeds losser worden zowel in de relaties zelf alsook in gedachten. 

Menig "homohuwelijk" biedt een stabielere situatie voor het gezin (lees: kinderen) dan het 

'exclusieve' heterohuwelijk, belangrijke gevolgen zodanig dat het in veel 

plattelandsparochies steeds geaccepteerder wordt homoseksueel te zijn. 

Mensen die een andere verbintenis aangaan worden steeds meer geaccepteerd in de 

maatschappij. In de Kerk worden zij nog te vaak buitengesloten en dat komt aan niemand 

ten goede niet aan de mensen zelf, niet aan de kinderen in die verbintenissen maar ook niet 

aan de Kerk. De mensen laten door de houding van de kerk de kerk vaak links liggen en dat 

doet alle partijen pijn.  Alleen met goed eerlijk en open communiceren over het diepste wat 

de mens bezielt kan er misschien uit alles iets goeds komen. Maar dat vraagt tijd en inzet en 

zeker geen afwijzing. 

Mensen gaan zich vervreemden van de kerk en de kerk schiet haar doel voorbij. Een gemiste 

kans voor allen!! 

Mensen in de kerk vinden dat de kerk zich moet aanpassen aan de maatschappelijke normen, 

kerk wordt als streng gezien en niet meer als waarheid. 

Mensen van deze tijd leven veel meer met korte relatie. Men gaat veelal geen verbintenis aan 

voor eeuwig. 

Mensen voelen zich beter wanneer zij hun eigen samenlevingsvorm kunnen kiezen 

Mensen zien een gezin met niet-traditionele samenstelling als volwaardig. En zo hoort dat. 

Mensen zullen zich minder bezwaard voelen als ook de kerk "zijn zegen" geeft over de 

beslissing die zij zelf genomen hebben. Mensen leggen zelf uiteindelijk verantwoordelijkheid 
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aan God af, daar hoeft de kerk (als instituut) zich niet ook nog eens mee te bemoeien en een 

"straf"op te zetten. Buiten de kerk zijn zaken als een homo huwelijk en alleenstaande ouders 

veel meer geaccepteerd dan in de kerk....die is eigenlijk "stil blijven staan" en niet mee 

gegaan met de veranderingen in de tijd. In een tolerant land, hoort eigenlijk ook een 

tolerante kerk 

Mensen zullen zich minder snel van de kerk afkeren als hun samenlevingsvorm ook door de 

kerk geaccepteerd wordt. Buiten de kerk worden alle vormen wel min of meer geaccepteerd. 

Dit toch zeker bij de "ongelovige" of niet kerkgangers. Mensen van andere 

kerkgenootschappen keuren vaak ook de "afwijkende" samenlevingsvormen af. 

Minder stabiliteit in de relatie, vaak indien er kinderen zijn is dit niet zo gunstig voor de 

kinderen,hoewel het bij een deel wel goed gaat. 

Moeilijk om dit te voorzien, maar het kan veel verwarring veroorzaken, vooral voor kinderen 

en jongeren. 

Naar mate niet-traditionele verbintenissen tussen mensen maatschappelijk geaccepteerd 

worden, slijt de traditionele opvatting en moraal steeds verder af, zeker buiten de kerk, maar 

helaas ook daarbinnen. Mensen zijn kinderen van hun tijd en cultuur, en de kerk wordt in 

toenemende mate verweten dat zij niet met haar tijd meegaat, omdat zij vast houdt aan de 

traditionele leer. 

Niet alleen het niet traditionele van de verbintenissen, maar ook en vooral het inzicht dat 

liefde tussen twee mensen leven gevend moet zijn zal als gevolg hebben dat gezinnen uit 

elkaar zullen gaan in plaats van in een liefdeloze relatie te overleven. 

niet meer zwart-wit, ook wel eens te ruim genomen. Eigen verantwoordelijkheden moeten 

genomen worden. 

Niet traditionele verbindtenissen zijn algemeen geaccepteerd, onderzoek wijst daarin geen 

nadelige gevolgen aan bij de opvoeding van kinderen. Gevolg is een groeiende afstand 

tussen maatschappij en kerk met betekenisverlies van de kerk in het geloven van mensen. Dit 

strookt niet met de missie die de kerk eigen is, om geloof van mensen te ondersteunen in 

hun dubbelgebod van de liefde of het doen van goede werken naar Matteus 25. 
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niet traditionele verbintenissen hoeven de huwlijksidealen niet in de weg te staan. wel raar 

dat ze die toch willen na-apen. 

Niet traditionele verbintenissen kunnen het denken over het gezin (in minder traditionele 

vorm) juist versterken. Als het kind en de liefde in deze verbintenis en deze gezinsvorm 

voorop staat biedt dat vele nieuwe kansen voor het gezin. De leer zou op het kind en de 

liefde gericht moeten zijn en niet op wat wel en niet kan/mag. 

Niet traditionele verbintenissen worden op afstand makkelijker geaccepteerd 

Niet zoveel, een vader en een moeder, al dan niet getrouwd gaan altijd voor hun kinderen. 

niet-traditionele verbintenissen worden volledig geaccepteerd 

Nivellering van katholieke waarden. Geen waarheid meer. Minder kinderen. 

Nog meer individualiteit en lossere/tijdelijke verbanden. 

Nu de maatschappij de niet traditionele verbintenissen accepteert valt het (exclusieve?) 

fundament (exclusieve seksuele rechten tevens individuele opoffering voor de ontwikkeling 

van nakomelingen) weg onder het traditionele gezin. Het nieuwe huwelijk wordt niet gezien 

als bevestiging van de traditionele waarden van het gezin (als middel om voortplanting te 

garanderen en seksuele behoefte en activiteit te reguleren) doch het nieuwe huwelijk wordt 

gebruikt als middel om persoonlijke (individuele) behoeften en ontwikkeling te 

rechtvaardigen binnen de huidige maatschappij. 

Ofschoon dat voor een aantal mensen angst en onzekerheid oproept zal dat op den duur 

leiden tot een ruimer begrip voor ieder individueel mens met zijn mogelijkheden en 

beperkingen en daardoor tot een vreedzamere samenleving 

Onder niet-traditionele verbintenissen versta ik hier maar: samenwonen zonder formeel 

getrouwd te zijn. Dat wordt gezien als gewoon getrouwd zijn. Met een echte bruiloft, zowel 

voor de ambtenaar van staat en eventueel kerk, en een groot feest is het nog wel echter. 

Homoseksuele relaties krijgen daarin dezelfde waardering als hetero-- 

Ongewenste gevolgen. 
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onstabiliteit in gezinnen en veel aarzeling bij jonge mensen om te geloven in huwelijkstrouw 

ontwrichte gezinnen. beschadigde kinderen. liefdeloosheid, egoïsme,geloven in de leugen. 

mensen zien niet meer het verschil tusssen goed en kwaad. Ze hebben zich losgemaakt van 

God en gaan hun eigen gang, wat naar de ondergang leidt. 

Opstand, leegte in de kerk, bemoeienis op niets vanuit de Kerk 

Over het algemeen worden deze aanvaard als extra varianten, zonder dat er zozeer een 

invloed ontstaat op de zelfdefinitie van traditionele gezinnen. 

positief 

Positief effect. De kerk die liefde predikt voor de naaste doet zelf wat het zegt. 'Practice what 

you preach' 

Positieve gevolgen. Bepaalde mensen zullen zich gelukkiger voelen. 

positieve gevolgen; kerk respecteert en accepteert/omarmt een ieder 

Positieve: Door die acceptatie bestaan er meerdere gezinsvormen, dus dat houdt ook in meer 

gezinnen 

rampzalige mensen hebben binding nodig kinderen hebben vader + moeder nodig en vaste 

structuur 

Rare vraag: welke gevolgen heeft acceptatie voor het denken? Acceptatie van niet-

traditionele vormen van relaties en gezinsvormen, heeft tot gevolg dat mensen makkelijker 

hun eigen keuzes kunnen maken. Bovendien geeft het vrede in de maatschappij als mensen 

elkaar accepteren zoals ze zijn. Het is niet goed te leven binnen strakke normen en waarden, 

dat veroorzaakt oordelen, vooroordelen en onvrede. 

Ruimere samenlevingsverbanden dan alleen het gezin worden op waarde geschat. 

Schept afstand. Veroorzaakt dat men geen deel meer wil uitmaken van deze kerk. 

soms als "wegwerpmaatschappij " 
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Steeds minder stabiele relaties 

Toegenomen erkenning van de relationele waardigheid tussen partners waarbij deze zich 

moeten onttrekken aan traditionele vormen (met de gerelateerde obligate beperkingen) 

Toenemend Hedonisme. 

Veel homohuwelijken of losse homorelaties, ook na een man/ vrouw relatie. Veel 

echtscheidingen, veel alleenstaanden, die vaak eindeloos en wanhopig op zoek zijn naar een 

nieuwe partner en derhalve veel wisselende contacten hebben. Eenzaamheid en angst voor 

de toekomst. Jonge vrouwen die perse willen blijven werken, ook als ze liever meer tijd 

zouden besteden aan de opvoeding van de kinderen, want je wilt zelf blijven verdienen, want 

je weet nooit of je er straks alleen voorstaat. 

Veel mensen in niet-traditionele verbintenissen voelen zich door de Nederlandse clerus 

geschoffeerd en liefdeloos buitengesloten. Zij hebben de kerk massaal de rug toegekeerd, 

jammer. Mede daardoor schoof de RK kerk meer naar de rand van de samenleving. 

Veel minder dan de kerk leert. De angst vanuit de kerk om andere vormen te accepteren, 

alsof daarmee het gezin bedreigd zou worden, wordt niet gesteund door de feiten 

veel scheidingen 

veel versnippering in relaties. Kinderen worden daar de dupe van en krijgen een slecht beeld 

van blijvende liefde en saamhorigheid. 

Ver strekkende, denk ik. Het heeft zeker invloed op de traditionele gewoonten en gebruiken 

binnen een christelijke kerkgemeenschap en ook op maatschappelijk gebied is het in de 

samenleving heel wat complexer geworden. Het gezin komt hierdoor nog meer in de 

verdrukking en voor de kerken wordt het steeds moeilijker om de basale waarden die het 

gezin toch vertegenwoordigt nog te berde te brengen en te propageren. 

Verharden van de discussie omtrent bijvoorbeeld opvoeding en samenleven. Ook merk je dat 

je je in de publieke sfeer vaak niet hard kunt uitspreken als voorstander van een traditioneel 

huwelijk, daar je mensen 'daarmee pijn kan doen'. 
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Verwarring. Men denkt dat de traditionele vorm discriminatie inhoudt, omdat het andere 

vormen uitsluit. 

verwatering van verantwoordelijkheid is het gevolg 

Verwoestende gevolgen, want bedreiging voor het traditionele gezin. 

Voor de kerk: dreiging dat de opvattingen van de kerk op dit gebied als achterhaald worden 

beschouwd Daarbuiten; ruimere acceptatie 

Voor de Roomse Kerk jammer genoeg nog steeds een taboe. Daarbuiten steeds meer 

geaccepteerd 

Voor mijn gevoel vrij weinig: wanneer een homohuwelijk zou worden uitgevoerd blijft het 

principe hetzelfde. Er worden twee mensen verbonden die van elkaar houden en ervoor 

kiezen hun leven samen te delen. Voor mij maakt het geen enkel verschil of dit een 

'traditionele' verbintenis is of niet. 

vooralsnog krijg ik de indruk dat er een crisis is ontstaan in het denken over en aangaan van 

een verbintenis. Of dit het gevolg is van alternatieve verbintenissen weet ik niet. Ik zie wel 

een gebrek aan basis en aan leer vanwaaruit we de verbintenis ook over een langere periode 

aan willen en kunnen gaan. 

vrij en blij 

Vrijheid? Het besef dat de gehele schepping, inclusief alle diverse keuzes, zich afspeelt in de 

handen van God? 

Wat mij betreft weinig. Het gaat in de Kerk om verbintenis van mensen. De gelovigen die 

vasthouden aan de man/vrouw-traditie sluiten hun ogen voor wat er in de wereld speelt en 

welke verbindende rol de RK voor mensen kan spelen tussen mensen die een wel of niet 

traditioneel geloof hebben in de RK-leer. 

We mogen hopen dat ieder mens serieus met het partnerschap omgaat en zó een degelijke 

en waardevolle, inspiratieve bodem voor het leven legt. 
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Wederom een volstrekt waanzinnige vraag. De maatschappij accepteert niet EVENTUEEL. De 

maatschappij evolueert. Ik denk dat in Ned. inmiddels over samenlevingsvormen wordt 

gedacht met alle familie- en vermogensrechtelijke gevolgen van dien. 

WEe zijn soepeler geworden in opvattingen 

weet ik niet 

weinig 

weinig veronderstel ik 

weinig, behalve een moderner denken laat het aan God over om te oordelen en niet hier op 

aarde 

werkt bevrijdend. 

worden altijd meer geacsepteerd 

wordt slechts schoorvoetend geaccepteerd 

zal de tijd leren 

Zeer negatieve en ontwrichtende gevolgen. Een nieuwe generatie is het meest gebaat bij 

opgroeien in een gezin met een vader en moeder, broertjes en zusjes. 

Zoals we in steeds meer landen zien heeft de acceptatie van verbintenissen tussen geliefden, 

ongeacht sekse, geen enkel negatief gevolg. Dit zou de kerk moeten omarmen en tot 

voorbeeld moeten strekken. 

Zolang er geen jaloers zal zijn, zal de gehele samenleving relaxter worden. 

Zo'n acceptatie brengt rust en erkenning voor miskende mensen 
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3a. Welke ervaringen zijn opgedaan met betrekking tot de 

kerkelijke huwelijksvoorbereiding (huwelijkscatechese)? 

 

 

1e huwelijk: 40 jaar geleden nauwelijks, na het overlijden in 2001 van mijn 1e vrouw en het 

verlangen om opnieuw voor de kerk te trouwen met mijn huidige vrouw is dit door de 

Schoonhovense "pastoor" geweigerd en ben ik uitgesloten van al mijn kerkelijke functies én 

deelname aan de H. Eucharistie. 

50 jaar geleden beperkt 

50 jaar geleden was het formaliteit, ik denk dat het nu meer inhoudelijk is. 

5ojaar terug heel summier klemtoon op gezin stichten ,en reinheid. 

Aanstaande echtparen die voor een kerkelijk huwelijk kiezen, zijn doorgaans zeer open voor 

huwelijkscatechese conform de leer. Samenwonen is niettemin een punt, waar vrijwel 

niemand meer kwaad in ziet. 

achterhaalde onzin als je van iemand houdt en kinderen hoopt te krijgen heeft dit niets met 

een kerkelijke iinzegening te maken 

Algemeenheden (lief zijn voor elkaar, trouw zijn, eerlijkheid) en een beetje uitleg over het 

sacrament. 

Alleen via via: Vrij slecht 

Als dit goed gebeurt, dus met een groep open praten over het huwelijk, dan is dat winst, 

want niet alle mensen trouwen in de kerk 
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Als echtparen zich melden voor een kerkelijk huwelijk, houd ik diverse intensieve gesprekken 

met hen, waarbij de leer van de Kerk en de eigen geloofsbeleving nadrukkelijk aan de orde 

komen. Het is meestal een rijke ervaring, zowel voor de echtparen als voor de pastor. 

Als kerkmusicus heb ik het genoegen gehad een bescheiden bijdrage te leveren aan 

huwelijkscatechese bij de samenstelling van de liturgie. Opvallend daarbij was, dat mijn 

uitleg over inhoud van liederen en functionaliteit van gezangen bij huwelijkskandidaten van 

protestante huize een beter gehoor vonden. Bij katholieke jongelui schort het volledig aan 

besef waar het in de liturgie om gaat. 

Als pastor heb ik altijd vrij uitgebreide gesprekken gehad. Soms ook in groepsverband 

Als pastor heb ik zowel in groepsverband als tussen partners huwelijksvoorbereiding gedaan. 

Beide goed bevallen, met een nadruk op hoe samen te leven met elkaar en de liturgie als 

afsluiting en begin. 

Als tachtiger herinner ik me alleen een pastoor die een aantal regeltjes oplas. Bij mijn later 

hertrouwen na overlijden van mijn eerste vrouw, moest ik dispensatie aanvragen omdat mijn 

2e vrouw protestant was. Ergerlijk was dat. 

Amper 

Ben al 27 jaar getrouwd met iemand die gelooft in een God. We zijn ook niet in de kerk 

getrouwd om die reden. Ik schat in dat ik ook te eigenzinnig zou zijn voor de 

huwelkjkscathechese. 

ben niet gehuwd ook niet geweest 

bestaat niet meer 

Bij mij geen, daar heb ik bewust voor gekozen. De ervaringen van mijn ouders hiermee waren 

onprettig vooral voor mijn moeder die in haar rol als echtgenote kennelijk alles toe zou 

moeten laten wat haar echtgenoot van haar zou vragen. Ik hoop dat dit soort adviezen niet 

meer worden gegeven. 

Bij mij persoonlijk geen enkele, daar mijn vriendin en ik niet getrouwd zijn. 
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bij mijn huwelijk (1956) geen enkele. 

ca 45 jr terug: enkele gesprekken op pastorie. Accent op plichten en kinderen krijgen. 

Daar heb ik geen zicht op. De huwelijkscatechese beperkt zich tot drie groepsgesprekken ter 

voorbereiding op het huwelijk. 

Daar heb ik persoonlijk weinig aan gehad. 

daar wordt decanaal aandacht aan besteed, gesprekken met de priester en gehuwde koppels 

Dat hebben wij gevolgd aan de hand van een aantal gesprekken. 

Dat het een hoop geregel is. 

Dat mijn man die toen bewust ongedoopt trouwde in de kerk werd door streng gelovige niet 

als waardevol gezien. Ze konden geen ruimte bieden aan zijn zoektocht in relatie en geloof. 

Gelukkig was dit alleen decanaal een probleem niet in de trouwkerk of op bisdom. 

Dat was erg goed, om daar samen met de priester over na te denken. Ik denk dat de kerk 

marriage encounter en andere programma's om paren te helpen bij hun huwelijk, nog meer 

kan promoten, dus zorg aanbieden na het huwelijk. De voorbereiding was prima. 

Dat weten de trouwste parochianen het beste. 

De deken heeft ons begeleid en aangespoord om zelf de mis te schrijven 

De kerkelijke huwelijksvoorbereiding gaat zover ik dat heb kunnen beoordelen en nog 

meemaak over liefde en respect tussen twee mensen en over de liefde voor mogelijke 

kinderen. Daarbij worden mensen voorbereid op het leven met en voor elkaar ook in 

moeilijke tijden. 

De liturgische viering wordt voorbereid en de vragen volgens een formulier.De catechese is 

willekeurig en beperkt. 

De meeste mensen hechten er geen belang aan, zeker niet als hierbij geprobeerd wordt een 

sexuele moraal bij te brengen. 
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De pastoor hoefde ons 30 jaar geleden niet meer voor te lichten. Mijn vrouw en ik kwamen 

uit voorbeeldige katholieke gezinnen, dus wij wisten waar Abraham de mosterd haalde. 

deels werd dit vooral theoretisch en weinig persoonlijk en praktisch gedaan. 

Degelijk. Het is goed dat een ideaal wordt aangereikt. Een ideaal dat door de liefde van God 

als een vader gedragen wordt. 

deze hebben we voor ons huwelijk gehad, vond ik niet heel veel voorstellen 

Deze vraag kan ik niet beantwoorden 

Deze was beperkt, maar toereikend. 

Deze wordt vaak gezien ' als verplicht nummer" om in de kerk te trouwen. Vaak worden door 

pastores de echt Kerkelijke huwelijksthema's vermeden en blijft het bij algemeenheden. 

deze zijn van meer dan 45 jaar geleden, dus nu niet relevant 

Die voorbereiding is nog altijd minimaal. In onze parochie komen groepen a.s. echtparen 3 

keer bij elkaar. Dat zou best wat intensiever mogen, maar de angst is dat dan nog minder 

mensen zich aanmelden. 

Dit is een vraag voor pastores. Ik weet alleen zaken uit verhalen. Wel hebben wij zelf een 

relatiecursus gedaan met dezelfde insteek, hetgeen heel goed was 

Dit kan ik niet beantwoorden. 

Dit onderwerp (huwelijksvoorbereiding speelt in de meeste parochies nog wel omdat de 

geestelijkheid zich op het standpunt stelt dat zonder deze huwelijksvoorbereiding men niet 

bereid is om alleen voor de emotionele kiekjes een dienst te organiseren. Je kunt je afvragen 

of het dan nog wel betekenis heeft! 

Dit was weinig formeel. Ik was destijds protestant en ben later katholiek geworden. Ik was 

wel gevormd door de christelijke cultuur en de bijbel, maar minder door de RK leer in het 

bijzonder. 
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Door mij zelf hele goede. Voornamelijk vanwege de persoon (priester) die deze 

voorbereidingen destijds begeleidde. 

Een aantal bijeenkomsten met de pastoraal werker. 

een aantal gesprekken met onze eigen pastoor 

Een fractie van de gedoopte veelal onkerkelijken kan men bewegen deel te nemen aan deze 

voorbereiding; doch echt zichtbaar anders wordt hun huwelijk hierdoor niet. 

Één gesprek met de priester voor het huwelijk (die later van misbruik is beschuldigd!) en dat 

was de huwelijkscatechese. En later nog contact over het zelfgemaakte misboekje. 

Een gesprek op de pastorie ter bespreking van de huwelijkmis. 

Een goede ervaring met een kappelaan die midden in het leven stond. 

Een goede voorbereiding door de Pastoor 

Een goede voorbereiding en bespreking over wat het huwelijk is en de wil van God voor de 

man en de vrouw die zich onder Zijn zegen aan elkaar verbinden. 

Een lange reeks (zeker zes) verdiepende en aangename gesprekken met een pastoraal werker 

vormde onze huwelijksvoorbereiding. Fijne herinneringen! Bovendien: een biechtgesprek, op 

mijn eigen verzoek. 

Enkele voorbereidende gesprekken. Mijn vrouw is Thai en bouddhist. We hebben een 

burgelijk huwelijk maar geen officieel kerkelijk huwelijk. Wel een viering 

Er bestaat een duidelijk gepresenteerd voorbereidingsprogramma, waaraan iedereen die wil 

gaan trouwen, aan deel moet nemen. Over het algemeen zijn de deelnemers positief. 

Er is huwelijkscatechese in de parochie en die is verplicht als je in de parochie wilt trouwen. 

Er melden zich steeds minder gegadigden. Kerkelijk huwelijk wordt schaarser 

er wordt te weinig aandacht gegeven aan een kerkelijke huwelijksvoorbereiding door de 

kerk, en de meeste mensen zijn daar ook niet in geïntereseerd. 
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Erg lang geleden. Is inhoudelijk ook niets meer van bijgebleven. 

ervaringen zijn opgedaan door contacten met vrienden die tot dezelfde 

geloofsgemeenschap behoorden. 

gebeurt nog nauwelijks 

Geen 

geen 

Geen 

Geen 

geen 

Geen 

Geen 

Geen 

geen 

Geen 

geen 

Geen 

geen 

geen 

geen 

Geen 
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geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 
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geen 

Geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

Geen 

Geen 

geen daar ik niet gehuwd ben van mijn broers en zussen weet ik dat het een overtuigende 

mens vanuit de kerk kwam die heel veel plechtigheid bij zich droeg wat ik later terugzag in 

de kerk 

Geen enkele 

Geen enkele! 

Geen enkele. 

Geen enkele: alleen mede voorbereiden van dienst. 

geen ervaring 

geen ervaring 

geen ervaring 

Geen ervaring 

Geen ervaring mee 
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geen ervaring mee gehad, althoewel ik wel ene kerkelijke inzegening heb gehad bij mijn 

huwelijk met een protestantse man 

geen ervaring met huwelijkscatechese, daar ik toen nog niet gelovig was. Ik wel ervaring met 

het nietig verklaren van een huwelijk. Dit was wel een moeilijke weg, maar er was veel 

respekt naar mij toe. 

Geen ervaring. 

Geen ervaring. 

Geen ervaring. 

Geen ervaring. Bij mijn doop kreeg ik geen catechese. Ik was jong, maar het ging zonder. 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee van de huidige situatie. De ervaringen die ik zelf heb, is voor een oordeel te lang 

geleden. 

Geen idee, ben nog niet getrouwd. 

Geen kennis terzake. 

geen mening 

geen persoonlijk ervaringen, maar wel veel over gehoord van vrienden die dit een lang, maar 

heel vruchtbaar traject vonden, alleen erg gericht op enkel man-vrouw en alleen het 

kerkelijke huwelijk. 

geen persoonlijke ervaring. Wel de gedachte dat die huwelijkscatechese een wankel moment 

is. Ze kan evenwel een zicht geven op de mogelijkheid bestaande ideeën uit eigen 

ervaringswereld te herkennen en desgewenst te doorbreken, en dat samen 
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geen persoonlijke ervaringen 

geen recente ervaringen 

geen voorbereiding meegemaakt 

geen, alleen de huwelijksvoltekking is besproken. 

Geen, besloten om daar niet aan mee te doen. 

geen, niet getrouwd 

Geen, ook geen belangstelling. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

geen. 

Geen. 

Geen. Ben alleen voor de gemeente getrouwd. Had geen behoefte aan een kerkelijke 

zegening omdat de kerk naar mijn idee zich te traditioneel opstelt. 

geen. Bewust niet in de kerk getrouwd, omdat ik als vrouw zelf met een vrouw ben getrouwd. 

geen. wel verhalen gehoord over dat men toch benadrukt dat men veel kinderen moet 

krijgen voor het geloof. Daar ben ik het zeker niet mee eens! Belangrijk is dat je goed voor 

kinderen moet kunnen zorgen. 

Geen. Wij zijn bewust niet voor de kerk getrouwd. 

Geen: ik werd pas katholiek op mijn 65e, en was toen al 38 jaar getrouwd. 

gelezen en meegemaakt 
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Gering 

Gesprek vooraf gaand aan het huwelijk 

Gesprekken met pastor. 

gesprekken voor de sacramenten zijn minimaal maar wel nodig. eigenlijk moet dat al op de 

lagereschoolleeftijd grondig doorgesproken worden . dan gaan kinderen hun geweten 

toetsten en vormen. 

Gezamelijke huwelijksvoorbereiding samen met 3 tot 6 paren is heel verrijkend en vruchtbaar 

voor de pastor, voor de catechisten en voor de deelnemers. 

Gezinspastoraal in Nederland, huwelijksvoorbeiding in Engeland, huwelijk in Trinidad 

Goed 

Goed, boij de weinige keren dat je dit nog meemaakt. Dit past in deze parochie wel bij deze 

tijd. 

Goed; heb ik zelf in de Filipijnen gedaan en is goed bevallen. Duidelijke uitleg en van te 

voren een kerkelijk seminar met andere stellen bijgewoond. 

Goede ervaring 55 jaar geleden. 

goede ervaring, de meesten maken een goede start 

goede ervaringen 

Goede ervaringen. 

Goede ervaringen in groepen 

goede ervaringen; 35 jaar geleden ... 

Goede voorbereiding betekent dat je bewust met elkaar als partners in gesprek gaat over wat 

trouw voor jou betekent en in hoeverre daar de trouw aan en van God meespeelt. Het geloof 

en hoe je dat beleeft komt aan de orde. Prima om daarover in gesprek te gaan. 
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Goede voorbereiding gehad van enkele samenkomsten voor het huwelijk met priester 

Goede, maar wel redelijk overbodig bij ons. Wij hadden beiden een prima basis door een 

goede katholieke opvoeding en goed katholiek onderwijs. 

Goede. 

Groepsgesprekken ter voorbereiding blijken goed te werken. 

Gunstig. 

Heb daar geen ervaring mee; huwelijkscatechese bestond vroeger niet. Men zei dat het 

huwelijk geent was op de voortplanting. Ikdenk dat de huwelijkscatchese snel vergeten is 

Heb daar zelf geen ervaring mee gehad. 

heb ik geen ervaring mee 

Heb ik niet gehad en ook niet nodig gevonden voor ons. 

Helaas wordt daar weinig aan gedaan, behalve een magere huwelijksvoorbereiding. 

Hele goede. Wij hebben gesproken met pater Cleophase uit Rotterdam. Wij hebben 

meerdere gesprekken gehad. Hij heeft ons met name in doen zien dat het huwelijk vooral 

bestaat uit geven aan elkaar en aan eventuele kinderen. Het huwelijk is als het bouwen aan 

een huis. Het waren bijzondere gesprekken. Wij denken hier nog altijd met veel voldoening 

aan terug. 

Het is allemaal veel te pastoraal/theologisch en te afstandelijk. Het mag allemaal veel dichter 

bij de mens, meer betrokken. 

Het zijn de priesters en de kapelaans niet meer die de voorbereiding geven maar de diakens. 

Hier heb ik geen mening over 

Hier liggen prachtige kansen voor de kerk: veel mensen willen toch nog traditioneel in de 

kerk trouwen. Dit is HET moment voor het pastoraat om weer serieus in gesprek/dialoog te 

raken met (doorgaans) jonge mensen. De RK-kerk heeft dit nog wel eens veronachtzaamd. 
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Goede uitzondering: diakens doen dit doorgaans heel erg goed, omdat zij vaak niet alleen 

vanuit geloof, maar ook vanuit ervaring praten. 

Hier weet ik weinig vanaf, maar ik denk dat een duidelijke trend is dat steeds minder koppels 

ervoor kiezen om ook voor de kerk te trouwen. Wanneer zij dit wel doen zal het bij een groot 

deel meer om de traditie en het vertoon gaan dan om de inhoudelijke zegening van het 

huwelijk op religieus vlak. Van een echte huwelijkscatechese is volgens mij geen sprake in 

onze parochie, er wordt met elk stel apart gepraat over hun ideeën over het huwelijk en de 

bruiloft die zij voor zich zien. 

Huwelijks voorbereidingen samen met andere stellen 

Huwelijkscatechese wordt veelal tot een minimum herleid. 

Huwenden worden zich beter bewust van de exclusiviteit van hun relatie: enig en 

onverbreekbaar; ze moeten blijven investeren; geroepen om voor elkaar de alter Christus te 

zijn 

ik ben al 72. mijn ervaring toen in Engeland was, dat de pastoor mij vroeg naar mijn kinderen. 

Toen ik begon te lachen gaf hij toe dat dit een strikvraag was. Ik heb er dus geen hoge pet 

van op. Ongehuwde priesters zijn voor dit soort zaken ook minder geschikt. 

Ik ben bijna 45 jaar geleden getrouwd. Ook toen vond ik de huwelijksvoorbereiding 

ondermaats. Het denken van priesters zonder een echte visie op het huwelijk is frusterend. 

Laat dit doen doen door vrouwelijke pastorale mede werksters met levenservaring. Zij 

begrijpen/voelen beter een aantal essenties van het leven 

Ik ben in 1961 getrouwd en heb weinig of geen ervaring met kerkelijke 

huwelijksvoorbereiding. Mijn vermoeden is dat als de juiste persoon op een min of meer 

aantrekkelijke en eerlijke manier samen met de betrokken personen kan praten over 

huwelijkscatechese dit gunstige effecten kan hebben. 

ik ben in djakarta gehuwd met een joodse man, we zijn gehuwd met dispensatie, dat was 

toen nog voorschrift 

Ik ben in een protestantse kerk getrouwd. De Kerk heeft dat huwelijk erkend, maar ik kan dus 

niets zeggen over ervaringen met katholieke huwelijkscatechese. Ik heb de indruk dat 
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daaraan over het algemeen niet zwaar wordt getild. Het "verzorgen" van een huwelijk wordt 

door velen gezien als een recht dat elke katholieke gelovige heeft. Maar men wil niet al te 

veel lastig worden gevallen met de huwelijksmoraal van de Kerk. 

ik ben niet getrouwd 

ik ben niet voor de kerk getrouwd 

ik ben nooit getrouwd 

ik ben nooit voor de kerk in het huwelijk getreden. Wat ik wel weet van veel mensen die dat 

wel deden, is dat ze dat niet deden vanuit geloofsovertuiging, maar omdat de kerk zo'n 

mooie locatie is om te trouwen: vanwege de pracht en de praal, eigenlijk. De kerkelijke 

huwelijksvoorbereiding stelt m.i. nauwelijks iets voor: een vriendin die in de kerk trouwde 

had geen flauw idee waarom zij voor het Mariabeeld geknield had. 

Ik ben ooit voor de kerk getrouwd en nu alweer heel lang geleden gescheiden. De kerkelijke 

huwelijksvoorbereiding die we toen mochten ontvangen stelde weinig voor. Er werd ons 

niets gevraagd over ons geloof. 

Ik ben zelf kerkelijk getrouwd en wij hebben indertijd van de pastoor enkele avonden 

huwelijkscatechese gehad. Ook hebben we samen met de pastoor de huwelijksviering mogen 

voorbereiden, waarbij onze inbreng ook belangrijk werd bevonden, maar ook sommige 

voorstellen van ons werd afgeraden en vervangen voor een beter alternatief. 

Ik ben zelf niet getrouwd en alleenstaand. Kan dus geen ervaring delen hier. 

Ik ben zelf niet voor de kerk getrouwd. 

Ik geef zelf regelmatig huwelijkskatechese. daarbij is het belangrijk aandacht te besteden aan 

de moeilijke momenten die een langdurige relatie ook kent, en de eventuele komst van 

kinderen en de betekenis daarvan voor de relatie. 

ik heb alleen persoonlijke ervaring (50 jaar geleden), wij moesten een week tevoren bij de 

pastoor langskomen. Geen idee wat er op dit moment gebeurt. 
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Ik heb daar geen zicht op Ik ben 84 jaar. Een kerkelijk huwelijk is mijn parochie is een 

zeldzaamheid. Wel merk in dat het paar niet onvoorbreid op het altaak komt. Er is m.i.dan 

wel spke van een voorbereiding. 

ik heb deze gevolgd 

Ik heb geen idee hoe dat tegenwoordig toegaat. 

Ik heb gesproken met aanstaande echtparen. Waarom niet in de kerk getrouwd. Antwoord: 

kost alleen maar geld en hopudt niet is. De kerk houdt toch geen rekening met mij en mijn 

visie. Als er kinderen komen wiorden die niet gedoopt. De kerk vind alleen maar goed wat ze 

zelf wil en houdt geen rekening met de maatschappij zoals die zich nu ontwikkelt. De kerk 

moet naar de mensen toe, luisteren, meedenken, meeontewiukkelen etc. 

Ik heb hier zelf geen ervaring in. Wel merk ik dat de priesters uit mijn omgeving deze taak 

nog heel serieus nemen. 

Ik heb me daar destijds niet op voorbereid, maar ja trouwde 23 jaar geleden met een 

gescheiden vrouw. En mijn huwelijk telde niet voor de kerk. Of ik moest door een soort 

inquisitie heen 

Ik heb ooit als pastor zelf huwelijks voorbereiding gegeven. Daar de liefde in God voorop 

gesteld en het kiezen voor elkaar en elkaar steunen doorheen heel het leven in voor en 

tegenspoed en samen alles delen. 

Ik heb zo'n cursus gevolgd voor m'n huwelijk. 

Ik kan hier niet uit ervaring spreken. 

ik snap deze vraag niet. Door wie? 

Ik weet alleen, dat mijn man en ik gingen trouwen. 47 jaar geleden. We een formulier 

moesten ondertekenen, dat gemeenschap alleen dienden om kinderen te krijgen. Ik heb dat 

op aandringen wel ondertekent, hoewel mij door artsen was vertelt dat ik waarschijnlijk geen 

kinderen kon krijgen. Dus ik trok hieruit de conclusie, dat je dus dan eigenlijk gemeenschap 

niet goed is. Uiteindelijk heb ik wel kinderen gekregen met hulp van de arts. Maar ik ben dit 

NOOIT vergeten. Gemeenschap is uit liefde en niet perse om kinderen te krijgen. 
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Ik wil beginnen met te zeggen dat ik deze vragen niet erg duidelijk vind. Is het de bedoeling 

dat ik vanuit mijn eigen ervaringen spreek?Of wat mijn indruk over het algemeen is? Ik kies 

nu voor het laatste; Ik heb de indruk dat de huwelijksvoorbereiding heel vrijblijvend is en 

minimaal. Ikzelf zou graag pleiten voor: "alleen een kerkelijk huwelijk als er een gedegen 

voorbereiding is en als mensen daadwerkelijk willen kiezen voor een christelijke levensweg 

binnen de katholieke kerk, alwaar zij dit sacrament wensen te ontvangen. 

Ik zie in Nederland weinig of geen pogingen om huwelijkscatechese in praktijk te brengen. 

De meeste aandacht gaat naar 'het boekje maken' en tot een serieus gesprek met gelukkig 

getrouwde koppels komt het zelden. 

Ikzelf woon sinds 1996 samen met mijn vriendin. In 2002 werd onze dochter geboren. In 

2011 zijn wij een formeel partnerschap aangegaan. Wij hebben een relatie sinds 1989. Wij 

zijn niet getrouwd. Mijn partner heeft geen Katholieke achtergrond. Wij beschouwen onze 

relatie als door God gewild en gezegend. 

In 1967 en dat was fantastisch. Gedaan door een Dominicaan, die mij goed kende. Daarna 

kon het niet meer kerkelijk, maar zou ik het ook niet willen. Sinds een twintig jaar ontmoet ik 

geen inspirerende mensen in het ambt meer. 

In 1970 ontving de toenmalige pastor van Mariarade ons met de opmerking: kapper? kom 

maar binnen, het bisdom Roermond is de gemakkelijkste om te scheiden. 

In de parochie is het gangbaar dat wanneer mensen aangeven te willen gaan trouwen, er 3 

avonden gesproken wordt tussen pastor en het bruidspaar. Tijdens deze avonden komt ter 

sprake hoe de beide aanstaande echtgenoten hun huwelijksband zien en welke 

verantwoordelijkheid zij hebben als christenen. 

In de parochie wordt de huwelijks catechese centraal aangeboden 

In de praktijk die ik kende werden aanstaande bruidsparen in een gespreksgroep die enkele 

keren bijeen kwam o.l.v. een echtpaar met jonge kinderen voorbereid. De pastor bereidde 

met het echtpaar de huwelijkssluiting voor en sprak inhoudelijk met het echtpaar n.a.v. het 

invullen van het huwelijksformulier. 

In het verleden zijn wij op geen enkele manier voorgelicht. Bestaat er een 

huwelijkscatechese? Waar vind ik die terug in de Bijbel? 
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In mijn ervaring is huwelijks catechese een ondergeschoven kindje. Naar ik meen omdat a.s. 

huwelijkspartners zich niet kunnen vinden in de danig dichtgetimmerde "leer en traditie". 

Kortom een juridisch contract. Meer diepgang heeft het niet meer. 

in mijn tijd nog zeer conservatief 

In onze parochie zijn hier positieve ervaringen opgedaan, maar dit komt omdat we een 

voorganger hebben die met respect met mensen omgaat. 

In onze tijd (47 jaar geleden) zéér matig! Een groot geluk dat dat heden ten dage (in onze 

parochie) anders en goed geregeld is. Als vrijwilligers bewust levende mensen! 

Indertijd vrij negatief. Er was nauwelijks sprake van 

Is deze vraag een persoonlijke. Geen enkele. 

Is voor mij al zooooo lang geleden......en ik heb de recente praktijk niet zo gevolgd. 

Kan ik niet over oordelen. 

Kerkelijk huwelijk is een begin van een sprookje. Helaas is het geen garantie voor een goed 

en stabiel huwelijk. De kerk zou meer moeten wijzen op het risico voor echtscheiding en het 

gevolg daarvan voor kinderen. 

lang geleden en inmiddels in het geheugen lang versleten 

Marriage course in parochie is levend, goed voorbereid 

Mensen kunnen dit serieus volgen binnen de voorbereidingstijd naar hun huwelijk, het kan 

ook oppervlakkig gezien worden als noodzakelijk voor het gewenste kerkelijk huwelijk. 

Mijn beperktere ervaringen van een aantal jaren terug hebben mij doen beseffen dat alleen 

zeer ervaren pastores deze belangrijke taak op zich zouden moeten nemen. 

Mijn bijdrage binnen het kerkelijk gebeuren is niet van dien aard dat ik hier zelf een eerlijk 

antwoord op kan geven. 
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Mijn echtgenote is niet katholiek en protestants gedoopt. Dit is zeker besproken bij de 

huwelijksvoorbereiding op een open wijze. Wij hebben dat zeer op prijs gesteld. Als dat niet 

zo was geweest dan weet ik niet of ik actief zou zijn binnen de kerk, en had dit ook gevolgen 

gehad voor de opvoeding van onze kinderen. 

Mijn eigen ervaring in de werkgroep huwelijksvoorbereiding is in de eerste plaats dat er 

steeds minder kerkelijke huwelijken zijn. Verder dat bij de kerkelijke huwelijken die gesloten 

worden in een grote stad als Rotterdam, heel vaak een of beide partners van 

migrantenafkomst zijn (Surinaams, Antilliaans, maar ook andere Europese landen). Bij veel 

huwelijken is een van de partners onkerkelijk. Dat is uitdagend voor de voorbereiding. De 

onkerkelijke huwelijkspartners die toch een kerkelijk huwelijk wensen, zijn meestal heel 

nieuwsgierig naar de betekenis ervan. Dan moet men met een overtuigend verhaal komen. 

Een ander aspect is dat veel huwenden nogal zenuwachtig aan de parochiële voorbereiding 

beginnen. Men is bang te worden gewogen, en eventueel te licht bevonden. In onze 

werkgroep probeerden wij dit gevoel altijd weg te nemen. Toch deed dit ook de vraag 

oprijzen of men sommige mensen niet een kerkelijk huwelijk zou moeten ontraden. Daartoe 

voelden wij ons als vrijwilligers echter absoluut niet geroepen of bevoegd. De kwestie van 

echtscheidingen is altijd pijnlijk geweest. Het is onbarmhartig om mensen een tweede kans 

te ontzeggen. 

Mijn man en ik zijn 32 jaar getrouwd. We hebben bij onze huwelijksvoorbereiding slechts 1 

niet-katechetisch gesprek gehad. 

Mijn persoonlijke ervaring is dat de voorbereiding zeer oubollig was en totaal niet dicht bij 

de mensen. 

Mijn persoonlijke ervaring is niet goed, 1 gesprek voor het huwelijk. 

Mijn persoonlijke ervaringen liggen in de jaren 70 van de vorige eeuw. Mijn vrouw en ik 

hebben een bindende gebruiksaanwijzing voor het huwelijk opgelegd gekregen. Er was geen 

dialoog maar een "dienstmededeling" voor het teinpersoneel van een trein, die reeds 

vertrokken was. De aalsluiting werd dus gemist. 

Mijn persoonlijke ervaringen zijn positieve ervaringen, wij hebben 27 jaar geleden alle ruimte 

gekregen met hoe wij, Protestants en RK SAMEN, een huwelijksviering in elkaar zette. Nu 2 

jaar geleden de dankviering, was al net zo bijzonder. 
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Mijn vrouw en ik kregen van de pastoor van haar parochie sexuele voorlichting (wij trouwden 

in 1951) Toen al rijkelijk overbodig. Hoe het tegenwoordig (2013) TOEGAAT WEET IK NIET 

Naar mijn mening bestaat die in Nederland niet meer 

Nauwelijks gehad; maar de pastor was zich in ons geval goed bewust van het feit dat we 

inhoudelijk goed waren onderlegd. 

niet 

Niet 

niet erg positief. Niet op de werkelijkheid gericht 

Niet gehad. Alleen een gesprek gehad met de priester die ons van te voren meedeelde dat 

dit huwelijk geen stand zou houden omdat mijn partner teveel uren werkte, zij moest meer 

tijd besteden aan het gezin. 

niet meegekregen 

niet noemenswaardig 

Niet relevant. 

niet van toepassing 

niet veel kennis hierover 

Nog geen ervaring mee 

Nog geen, hoewel die in mijn parochie wel wordt aangeboden. 

Nooit gehad, en is ook overbodig! 

Nou, eerlijk gezegd geen enkele. Wij trouwden in 1967 met elkaar en hebben niks anders 

ervaren dan één bezoekje aan de pastoor van de parochie waarin wij de huwelijksmis wilden 

doen plaatsvinden. Verder ging het helemaal nergens over. Van huwelijkskathegese was al 

helemáál geen sprake. Onze oudste dochter trouwde in 1992. Zij en haar man kozen hun 
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eigen parochie, kerkgebouw en pastor. Zij hebben wél voorbereidende gesprekken gehad 

met deze pastor en hadden een heel persoonlijke, maar tegelijk liturgisch verantwoorde 

huwelijksmis. Misschien omdat zij heel bewust (onafhankelijk van hun ouders) gekozen 

hadden voor een kerkelijk huwelijk.... 

Nvt 

nvt 

NVT 

nvt 

Omdat er zo weinig animo is voor een kerkelijk huwelijk zijn de kerken al blij als er zich een 

stel aanmeldt. Men vermijd kritische vragen en van een voorbereiding is er nauwelijks sprake. 

Moet een paar zich verbinden tot (bv) de natuurmethode. Die wordt zeer onbetrouwbaar 

geacht 

Onze eigen ervaring (48 jaar geleden)was dat we nog moesten beloven dat we niets zouden 

doen om het zwanger worden te voorkomen, anders zou pastoor ons niet trouwen. 

Onze huwelijksvoorbereiding was op zijn zachtst gezegd overbodig, gezien het feit dat wij al 

jaren samen woonden en daarnaast onze seksuele voorlichting al heel lang geleden hadden 

gehad. Wij hebben keurig meegedaan aan de verplichte avonden op de pastorie, maar 

hebben veel meer geleerd en meegenomen uit de gesprekken met meneer pastoor. Juist die 

persoonlijke aanpak, gericht op wie wij zijn als mens, die heeft meerwaarde. 

persoonlijk geen . bij ons huwelijk hebben wij geen huwelijkscatechese gekregen van onze 

parochiepriester. 

Persoonlijk geen ervaringen 

Persoonlijk geen. 

persoonlijk heb ik geen ervaring 

Persoonlijk heb ik hier weinig ervaring mee opgedaan. 
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Persoonlijk in een oecumenische setting een zeer doordachte voorbereiding met de pastoor 

en de dominee. Toewerken naar een zondagsliturgie binnen beide tradities, die de gehele 

gelovige gemeenschap raakte, als opbouwend werd ervaren en zelfs niet-gelovigen 

overtuigde van een "goed gevoel" dat hoop en veel respect opleverde. Een pastoor in een 

latere parochie heeft al die hoop de grond in geslagen,wat ons veel verdriet opleverde en 

wezenlijke afstand tot de kerk teweeg beacht. 

Persoonlijk of zichtbaar in de parochie? Ter voorbereiding van de kerkelijke inzegening van 

het huwelijk voeren pastoor met de kandidaten gesprekken over de waarde van de 

"Goddelijke verbintenis". Zelf heb ik die twee of drie gesprekken destijds vooral ervaren als 

een hulpmiddel om naar mijn (aanstaande en huidige) vrouw te kijken als "mens" naar een 

mens. en niet alleen als een verliefde naar zijn verliefde. Wat kunnen twee mensen voor 

elkaar betekenen? wat willen twee mensen voor elkaar betekenen? DIt helpt in momenten 

van tegenspoed om actief te werken aan het verbond (huwelijk). Nu weet ik natuurlijk niet of 

zonder die paar gesprekken met pastoor ik tot dezelfde inzichten en groei was gekomen. 

positief,gehuwd. 

Samen met onze pastoor, gedurende enkele avonden voorafgaand aan ons huwelijk in 1993. 

Dat was heel zinvol en plezierig. 

slechte 

Stelde weinig voor; was veel te tradtioneel. En vooral : er is mij geen enkele vorm van 

begeleiding bekend voor koppels die al getrouwd zijn en iets aan het "onderhoud" van hun 

relatie willen doen in kerkelijke kring. Daar heb ik wel behoefte aan. 

summier 

Te kort en niet diepgaand genoeg. 

Ter voorbereiding op het huwelijk zijn een drietal gesprekken geweest met een bevriend 

priester. 

toen ik jong was, was dit vaak een saai clubje waarvan de deelnemers het een zeiden en het 

ander deden. het beantwoordde niet aan de ontwikkelingen van die tijd. 
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tot een jaar of 5 geleden was dat acceptabel nu niet meer 

Veel jongeren hebben geen enkele behoefte aan een kerkelijke huwelijksvoorbereiding.Ze 

accepteren geen huwelijkscatechese in deze. 

Veel negatieve ervaringen helaas. Alles moet volgens het “boekje” en als het boekje nu 

positief naar de mensen  gebracht wordt zou het nog wel lukken, maar tot in het allerklein-

ste detail moet het “kerkelijk kloppen” en dat werkt niet altijd meer. 

veel van huis uit gelovigen kunnen zich, gezien hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien 

van een verbintenis nauwelijks nog vinden in wat de officiële kerk daarin als catechese 

aangeeft 

Veelal gefocust op moraal! 

Verschrikkelijke verhalen gaan in mijn familie rond, over pastoors die vrouwen, die zeer 

moeizame en levensbedreigende zwangerschappen en geboortes meegemaakt hebben, 

verbieden om voorbehoedmiddelen te gebruiken en ertoe aanzetten om alsnog weer 

zwanger te raken. Monsterlijk. 

Via mijn kinderen vernam ik veel aandacht en tijd, inhoudelijk waren er heel verschillende 

opvattingen 

Vijfenveertig jaar geleden had ik daar ervaring mee nu niet. Als alleen de traditionele 

katholieke leer ter sprake komt dan is een dergelijke voorbereiding niet deugdelijk voor een 

goed huwelijk. 

vind ik achterhaald 

Vindt nog nauwelijks plaats, jonge mensen willen niet door de kerk gezegd worden wat zij 

hebben te doen/laten. Bovendien zijn ze ver van de kerk afgedwaald door gebrek aan goed 

godsdienstig onderricht op het lager onderwijs en daarna, de RK signatuur van het onderwijs 

is veelal weinig betekenend, ook doordat onderwijzers/leraren niet praktiserend gelovig zijn. 

Volgens mij lukt dat niet zo schitterend bij vele jonge koppels. Dit kerk heeft het er vaak 

moeilijk mee. De voorbereiding laat vaak te wensen over. Trouwens, waar halen de mensen 

de tijd? 
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volkomen onvoldoende 

Voor mij niet te beantwoorden, ik was destijds protestant en ben in de protestantse kerk 

getrouwd, alhoewel men dat huweijksbevestiging noemt daar, voelde het voor mij als in de 

kerk trouwen, immers, de zegen van de Heer wordt over deze verbintenis gevraagd. 

Voor mij persoonlijk? Prettige ervaringen. Hoewel mijn vrouw en ik al veel wisten, was het 

toch goed om alles nog eens op een rijtje te hebben. 

Voor mij zelf was er eigenlijk nauwelijks sprake van een kerkelijke huwelijksvoorbereiding. Ik 

heb geen actuele ervaring met huwelijkscatechese. 

Voor ons huwelijk hebben we een aantal fijne gesprekken gehad. Meer voorbereiding 

hebben we niet gehad. 

voor ons huwelijk hebben we heel goede en leerzame bijeenkomsten gehad met Henk 

Janssen ofm, destijds pastoor bij de EUG in Utrecht 

Voorbereiding op het huwelijk zijn goed. 

Voorbereidingen maken het huwelijk nog meer tot het afluiten van een contract. Ze leren wat 

ze gaan doen. 

Voordat ik ging trouwen, hebben mijn vrouw en ik een gesprek gehad met de pastoor en 

hebben wij twee maal een bijeenkomst met andere koppels bijgewoond. 

Vooropgesteld, ik heb geen persoonlijke ervaring. Van vrienden en medeparochianen heb ik 

gehoord dat het helemaal afhankelijk is van de priester die men treft. Die kan helemaal 

achter de leer van de kerk staan, maar er ook nauwelijks aandacht voor hebben. 

Voorzover mensen nog in de kerk trouwen is de kerkelijke huwelijksvoorbereiding afhankelijk 

van individuele benadering,maar zou een instituionele begeleiding beter en objectiever zijn. 

Vraag is niet erg duidelijk? Persoonlijk heb ik zowel voorbereidingg ehad als begeleid. 

vroeger beter dan nu. de tijd ontbreekt vaak, veel te druk met andere zaken. de kerkelijke 

huwelijks sluiting is mooi voor de foto 
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Was een goede en open discussie over het geloof. Voor veel mensen misschien wel een te 

zware belasting met al die bijeenkomsten. MIsschien moderne en snelle vormen hiervan 

vinden. Inkeer en stilstaan bij het geloof is wel belangrijk alvorens men die stap neemt. 

Was er niet /nauwelijks toen ikzelf trouwde. Is ook in de huidige tijd weinig aandacht voor. 

Wordt door a.s. Echtgenoten ook lacherig over gedaan. 

Wat houdt het huwelijk in. En wat betekend het huwelijk. 

Wat mij verteld is bij mijn huwelijk was een opsomming die er op neer kwam dat wij heen 

moesten gaan en ons vermenigvuldigen in de geest van de kerk. Hoop dat het 

hedentendage wat beter is en de werkelijke problemen waar je tegen aan kan lopen omvat. 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. Ik ben nooit bij kerkelijke huwelijksvoorbereidingen geweest. 

Weet niet. We zijn bijna 40 jaar getrouwd. 

Welke zou ik zo niet weten, wel positieve reacties van mensen die dit hebben meegemaakt. 

Ze voelen zich iets meer betrokken bij de kerk. 

Wij geven als jong echtpaar zelf huwelijksvoorbereiding in onze parochie. 

wij hebben dat ook gedaan en hebben er zeker voldoening uitgehaald, hoe het nu zit weet ik 

niet 

Wij hebben in onze oude parochie 2 avonden gevolgd. In de st Maarten/ Sint Catharina 

wordt daar volgens mij niets aan gedaan. Maar ik geloof ik niet dat er de afgelopen jaren 

iemand voor de kerk getrouwd is. 
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Wij hebben samen ruim twintig jaar geleden kerkelijke huwelijksvoorbereiding gevolgd. Dit 

was een samen nadenken over de stap die je nam. Het heeft ons heel goed gedaan. 

Wij zijn 54 jaar getrouwd toen stelde het nauwelijks iets voor. Mogelijk ij het nu iets 

beter,maar mijn twijfel is groot. 

Wij zijn in een andere parochie getrouwd en onze ervaring was dat het meer een practisch 

karakter had dan pastoraal. 

Wij zijn uitgebreid voorbereid voor ons huwelijk. 

Wordt aan gewerkt, maar of dat succesvol is, blijft de vraag. 

wordt die nog gegeven ? wij hebben geen voorbereiding gehad dan deze die wij zelf hebben 

gezocht 

Zeer beperkt. 1 gesprek voorafgaand aan ons huwelijk in 1993. 

Zeer weinig, deze vormen schrikken af en geven geen welkom. 

zelf 3 keer samengekomen met 4 stellen. 

Zelf geen voorbereiding gehad op het kerkelijk huwelijk. We moesten wel bij de pastoor 

thuis komen maar die was eigenlijk alleen maar benieuwd of de ouders van ons kerkelijke 

bijdrage betaalden 

Zelf heb ik hier geen ervaring mee. Van familie en vrienden krijg ik positieve berichten vanaf 

het moment dat ze er zelf serieus werk van maken. 

Zelf heb ik jarenlang meegewerkt in huwelijksvoorbereidingsgroepen, geleid door 

gehuwden, waarbij a.s. echtparen werden uitgenodigd voor een serie gesprekken. Dit was 

vaak zeer zinvol. Daarbij wordt ook besproken hoe de huwelijksvoltrekking gelovig vorm kan 

krijgen. 

Zelf hebben mijn man en ik die niet gehad (22 jaar geleden). In onze parochie is deze er wel. 
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Zelf hebben wij geen voorbereiding gehad, 30 jaar geleden. We waren beiden kerkelijk zeer 

actief, en niemand verwachtte dat we extra catechese nodig zouden hebben. Hoe het nu gaat 

weet ik niet 

Zelf nooit getrouwd, ben transgender 

Zie onderzoek KAski. Soms verplicht nummer. Soms gewaardeerd. Moeizaam wanneer de 

partner moslim is. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  252 

 

 

3b. Welke rol speelt het gebed in het versterken van de continuïteit 

van het huwelijksleven? 

 

"Gebed, bidden wat is dat?" Wordt niet nauwelijks meer gedaan. 

aan de aard van het huwelijk hangt de ruimte voor gebed af. indien het huwelijk spannend is 

in welke uitleg dan ook zal die ruimte beperkt zijn 

absoluut niet 

Als een echtpaar ertoe kan komen om samen te bidden, en niet alleen in crisis situaties staat 

het sterk en kunnen ze samen veel hebben. 

Als er echt een intentie is, zal het helpen. 

als gebed inclusief gewetensonderzoek is, dan werkt het positief op de continuiteit 

als gelovige denk ik nog steeds van grote betekenis 

Als het in het huwelijk moeilijk wordt, bid ik voor het volhouden en verveteren van de relatie. 

Als het traditionele bidden wordt bedoeld, geen. Mensen binnen zoals en dat ingegeven 

wordt, spontaan. Maar de bedoeling en uitvoering is hetzelfde. 

Als je relatie niet goed is, wat natuurlijk in ieder huwelijk gebeurd kan bidden en nadenken 

over hoe je het anders moet doen helpen om de relatie te versterken. 

Als men kan bidden of moeite wil doen om in gebed te gaan dan zal het gebed, ondanks of 

misschien zonder tegenslagen toch een gunstige invloed hebben. 

Als wordt opgeroepen tot gebed in de kerk op zondag, zet dat aan het denken en het geeft 

kracht en vormt goede voornemens. Daarbuiten leeft het voor mij persoonlijk niet zo. 
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Altijd goed om stil te worden, na te denken over je eigen gedrag,de gevolgen daarvan en 

kracht te vragen bij het verbeteren van je houding. 

Belangrijk 

belangrijk 

Belangrijk. 

Belangrijk. Maar veel mensen bidden te weinig omdat ze de persoonlijke relatie met God wat 

abstract vinden. Velen gaan daarom te rade bij verstandige vrienden, waar ook priesters toe 

behoren. 

Belangrijke. Speciaal de sacramenten en eucharistievieringen, maar ook wekelijkse 

gebedsavond (buiten onze parochie). 

beperkt 

Beperkt 

Bid niet samen 

Bidden brengt god's hulp dichterbij. 

Bidden en vooral samen kan hardop denken en praten over je relatie zijn en dus helpend en 

verhelderend. 

Bidden is belangrijk, maar met bidden alleen red je het niet in het leven. Juist de kerkelijke 

hiërarchie onttrekt zich vaak aan zijn verantwoordelijkheid door te zeggen: “ bid maar, dan 

komt het wel goed”. 

Bidden is een individueel gebeuren voor veel jongeren. 

bidden versterkt het huwelijk. 

Bidden wordt zoveel niet meer gedaan .Men verleert het bidden , Daar moet de klemtoon 

zeker op zijn. Samen bidden. Wie doet het nog ? de mensen hebben minder tijd daar voor 

over .denk ik . 
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Bij huwelijkspartners doorgaands nihil, als Kerkgemeenscahp wordt er wellicht enkel 

individueel voor gebeden, maar (vrijwel) nooit als voorbede of publiekelijk. 

bij mij / ons: nauwelijks; eigenlijk: niet 

Bij mij geen enkele rol, bij mijn vrouw wel veel meer. 

Bij mij: een grote rol. Samen bidden zit er helaas niet in, aangezien mijn vrouw niet gelovig is. 

bij mijn persoonlijk geen enkele 

Bij ons speelt dat een grote rol, in veel gezinnen niet, vermoed ik. 

Daar heb ik geen antwoord op. Algemeen: bidden verdiept elke levenssituatie, dus ook een 

relatie. 

Daar heb ik nog geen ervaring mee. 

dat is belangrijk. Het gebed behoeft hiervoor niet louter traditioneel te zijn. 

Dat is denk ik heel persoonlijk. Als ik naar mezelf kijk, dan speelt het gebed een bezinnende, 

vragende en vergevende rol binnen onze huwelijksrelatie. Dit meestal alleen aan het eind van 

de dag, als ik voor mezelf overweeg hoe ik me die dag gedragen heb. 

Dat is maar een zeer beperkte rol 

Dat is op individueel niveau bepaald. Enig generalisme dienaangaande is gedoemd foutieve 

informatie op te leveren 

Dat is persoonlijk. De ene persoon heeft meer behoefte aan gebed dan andere. Ik heb wel 

het idee dat iedereen op zoek is naar bezinning (rust) en zoekt daar een eigen manier voor 

om dat te vinden. Dat hoeft niet altijd gezamelijk in gebed te zijn. Het kan dus helpen, maar 

het hoeft niet. 

Dat is zeer individueel, zelfs voor de partners. 

Dat kan een grote en heel goede rol spelen. Mijn ervaring is dat het je meer tot elkaar brengt 

door je samen te richten op iets dat groter is dan jezelf en zelf groter is dan beiden samen. 
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dat kan een grote rol spelen als mensen oprecht zijn 

Dat kan een rol spelen. Maar welke is per persoon verschillend. Voor mij is het gebed 

belangrijk ommij te helpen liefdevol te handelen en te reagerenen niet vanuit boosheid of 

andere negatieve emoties. (lukt niet altijd) 

Dat lijkt mij een waardevolle zaak, samen met God op weg te gaan. Hij is het immers die het 

huwelijk inzegent. 

Dat zal vast een positief - zij het onmeetbaar - effect hebben. 

De Heer kan je jou en het gezin helpen in moeilijke tijden 

De parochie biedt geen speciale vormen van gebed voor echtparen aan. Mensen zijn welkom 

in de gebruikelijke liturgie en hen wordt aanbevolen samen betrokken te zijn bij het 

parochieleven. 

De rol van steun en verbinding. 

De volgende generatie weet niet meer wat bidden is. 

Denk erg belangrijk 

denk weinig 

Deze vraag kan ik niet beantwoorden 

dit is mij onkend. Er is geen verschil tussen gelovigen en ongelovigen bij het instandhouden 

van een relatie. Wellicht speelde de binnenkerkeklijke schaamte een grotere rol bij het 

instandhouden van een slechte relatie. 

Dit kan voor hen die de waarde van het gebed hebben leren kennen een grote rol spelen. 

Persoonlijk heeft het gebed ook voor de ontwikkeling en continuïteit van ons eigen 

huwelijksleven geholpen. Met name het (gezamenlijk met mijn vrouw) bidden voor kracht en 

wijsheid voor vrienden in huwelijkscrises versterkt het eigen verbond. 

dit speelde bij mij niet zo'n belangrijke rol 
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Dit speelt wel degelijk een belangrijke rol en mag in het huwelijk tussen man en vrouw niet 

ontbreken. 

Dit staat toch ver van meeste gelovigen. Aangezien het in onze cultuur toch niet zo hard 

verweven is dat er nog gebed is buiten de vaste momenten in de week. Dagedagelijks leven 

als gebed: bv tijdens huishouden of tijdens werk wordt nog niet echt beleefd denk ik. 

Door samen bidden stel je jezelf opener voor elkaar en voor God. Hierdoor leer je beter 

bidden, en breeder te kijken dan je eigen geloof 

een afnemende rol. Er wordt nog wel gebeden voor en na het eten. 

een belangrijke 

Een belangrijke rol. 

Een cruciale en essentiële rol! 

Een cruciale. 

een gebed geeft houvast 

Een gebed waarin de mens inkeert in zichzelf kan vruchtbaar zijn voor het samenleven, voor 

het gezin. Als dat gezamenlijk in alle eerlijkheid kan heeft het een versterkende waarde om 

voor elkaar tot zegen te zijn... waar dat ook toe leidt. 

Een gematigde invloed, gebeden zijn geen gewoonte meer. 

een goed gesprek een op een met God, is een belangrijke bijdrage. 

een grote rol 

een grote rol 

Een grote rol 

een grote rol maar het is de vraag of dit door alle gehuwden onderkend wordt 
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een grote rol, omdat het gebedsleven een directe verbinding met God geeft, dit binnen de 

huiselijke kring en dus los van het instituut Kerk. 

Een grote rol. 

Een grote rol. 

Een grote rol. Je bedankt dat de dag weer fijn is verlopen en vraagt om bijstaand in de 

moeilijke zaken. 

Een grote rol. Samen bidden helpt accepteren. 

Een hele grote rol. Met iemand samenleven is niet makkelijke, God is daarin essentieel. 

Een hele grote rol. Zonder steun van God kunnen wij niet, ook niet in ons huwelijk! 

een kleine rol. Met elkaar blijven praten is belangrijker dan je beide tot god richten. 

Een ondetsteunende rol 

Een zeer belangrijke rol!! 

eigenlijk een grote rol, maar dit verwatert 

er wordt weinig gebeden om behoud van relatie 

Er zou dan sprake moeten zijn van een gezamenlijk gebed door de man en de vrouw. We 

raken hier aan het ontbreken van een gebedscultuur in het algemeen.Natuurlijk is het gebed 

onmisbaar ook voor een christelijk huwelijksleven 

Essentieel 

Gebed als uiting van verbondenheid, van spiritualiteit kan bijdragen aan continuiteit. 

Gezamelijk gebed is beperkt tot ritueelbij het eten. Verder is gebed een individueel gebeuren 

geworden 

Gebed is altijd goed, dus ook in het huwelijksleven. 
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Gebed is de sleutel tot conact met God zonder lijn met de Hemelse Vader is het egocentrisch 

Gebed is een uiting van gemeenschappelijk geloof, verbindt elkaar weer. 

gebed is persoonlijk. gezamenlijke rituelen kunnen het huwlijksleven wel meer continuïteit 

geven. 

Gebed is vaak zo private aangelegenheid, dat men er geen kijk op heeft. Velen bidden niet of 

zelden, vaak in nood. 

Gebed kan een belangrijke steun zijn door samen over problemen na te denken en positief er 

overheen te willen groeien. 

Gebed kan helpen om even buiten de realiteit van alle dag te zijn, als reflectie op die realiteit, 

en als meditatie bij een werkelijkheid die groter en ouder is dan ons beperkte zelf. 

Gebed kan helpen, maar vervangt nooit relatietherapie of andere vormen van hulpverlening. 

En gebed kan duurzame ontwrichting van een huwelijk niet tegen gaan. 

Gebed speelt geen rol 

gebed speelt steeds minder rol 

gebed speelt vrees ik nauwelijks nog een rol in het huwelijk en de gezinnen 

Gebed versterkt de continuïteit alleen als dit tegen elkaar wordt uitgesproken, de basis van 

een huwelijk is namelijk communicatie met elkaar. Gebed kan wel helpen in de overwegingen 

die je als mens hebt en het vormgeven van een uitgebalanceerde mening. 

Gebed zou dat moeten versterken, maar na de huwelijksviering blijft daar bij de meeste 

kerkelijk gehuwden niet veel meer van over. 

Geen 

geen 

Geen 
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Geen 

Geen 

Geen 

geen 

Geen 

geen 

geen 

geen 

Geen 

geen 

geen 

Geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

Geen 
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geen 

Geen 

Geen 

geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen enkele voor mij 

Geen enkele. 

geen enkele.Bidden als doekje voor het bloeden, levert geen wezenlijke bijdrage op. 

Geen ervaring mee. 

Geen idee 

Geen idee heb ik daarvan. Als ik kijk naar miojn ouders, die nog in de vaart der volken 

meeleefden, was het gebed van groot belang voor een rustig gemoed. Een geluk dat ik op 

een andere manier mag 'bidden', in gesprek zijn met een hogere macht die ik dan voor God 

mag noemen. 

geen mening 

Geen merkbare 

Geen rol 

geen rol 
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Geen rol meer van enige betekenis want waar en wanneer moet dat dan gebeuren als jonge 

mensen de kerk mijden. 

Geen rol meer. 

geen rol. Je moet er zelf iets van maken! 

geen, daar is geen gebed voor nodig.Vertrouwen, geven en nemen 

Geen, daar moet een ieder zijn eigen invulling aan geven. 

Geen, wel hoop 

geen, zo blijkt uit de echtscheidingscijfers. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Geen. God houdt twee mensen niet bijeen. Dat moeten huwelijkspartners zelf doen. Dat is 

hun heilige plicht, en aan elkaar beloofde inspanning. 

Geen. Het gebed zoals ik dat vanuit huis mee heb gekregen is een automatisme geworden 

zonder inhoud. Bij mijn schoonfamilie zie ik hetzelfde verschijnsel. Het plichtsmatig 

opdreunen van een riedel tekst maakt het een holle frase. 

Geen. Het huwelijk is hard werken en voor mijn gevoel heeft bidden geen impact op de 

continuïteit. 

Geen. Misschien het troosten van tranen, van een ongelukkige partner. 

geen. wij hebben thuis filosofische gesprekken. soms met het spreekwoordelijke mes op tafel 
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Gek, ik heb samengewoond met een katholiek maar ik heb nooit samen met hem gebeden. 

wij waren ook boos op God, maar eigenlijk teleurgesteld in de kerk. 

Gewoonte, routine en soms inspiratie. 

God mag het weten. 

Goede vraag, maar daar wordt niet vaak aandacht aan besteed. Veel oude katholieke rituelen 

zijn verloren gegaan, vaak terecht. Maar eigentijdse vormen zijn nog heel pril. Meditatie is 

voor sommigen belangrijk. Hier ligt een rol voor de kerkelijke leiders om samen te zoeken 

naar nieuwe aansprekende vormen 

Groot maar Fhankelijk van de orientatie van de huwelijkspartners 

Groot, want zonder de begeleiding van onze Heer, of een steuntje in de rug, sta je er samen 

toch anders voor. (min of meer alleen en van mensen alleen afhankelijk) 

grote rol 

hangt af van de persoon 

Hangt een beetje af van de definitie van het woord gebed... 

Hangt van de mensen af. 

Heb ik geen idee van. 

Heb ik niet gepraktizeerd.Zou mooi kunnen zijn.... 

heel belangrijk om samen God te aanbidden, danken, vragen, vertrouwen. het verstevigt je 

band samen en met God erbij kun je alle problemen aan. 

heel beperkt 

heel veel 

heel weinig, het "elkaar verstaan en begrijpen"heeft meer invloed. 
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Het doet je je huwelijk volkomen serieus nemen. 

Het gebed biedt troost en geeft sterkte bij problemen. Maar soms verwacht ik te veel van het 

gebed, gebeurt er niets en ben ik een soort teleurgesteld. Terwijl ik wel weet dat je het zelf 

moet doen 

Het gebed bindt het gezin, veelal uitgesproken bij de maaltijd. Het gebed is in crisis een 

belangrijke vorm van innerlijk leven en ervaren steun. 

Het gebed heeft een eeuwigheidswaarde. Dit besef kan bijdragen aan continuïteit; verder 

kijken dan het moment. 

Het gebed helpt onder meer om te relativeren en dankbaar te zijn voor alle ervaringen en de 

mogelijkheid om er eventueel lering uit te trekken. 

Het gebed in het gezin als een vanzelfsprekendheid is uit de mode geraakt. Dat wil niet 

zeggen dat het huwelijksleven daaronder zou moeten lijden. Wel is een vereiste dat beide 

echtelieden over eenzelfde religieuze antenne moeten beschikken. 

Het gebed is altijd van belang en helpt het leven dragen en egt ruimte om zaken aan God 

terug te geven. Dat geldt voor alles dus zeker ook voor het huwelijk. De Geest sterkt om alles 

aan te kunnen hoe moeilijk soms ook. 

Het gebed is een basis en een uitlaatklep voor de persoonlijke ontwikkeling binnen het 

huwelijk 

Het gebed is een belangrijk onderdeel van het leven, dus ook het huwelijksleven. 

Het gebed is een vorm van inkeer in jezelf om je eigen positie te bevestigen. Het is een 

mogelijk na te denken over jezelf in deze wereld. Maar denk niet dat God je daarbij zal 

redden: het is en blijft je eigen verantwoordelijkheid naar je partner toe. 

Het gebed is heel belangrijk voor een ieder. Dus ook voor het huwelijk 

Het gebed komt zeker niet op de eerste plaats elkaar lief hebben en met elkaar in contact 

blijven is belangrijker. 
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Het gebed lijkt mij essentieel voor alle aspecten van het christelijke leven, dus zeker ook het 

huwelijk. Het zou meer gestimuleerd worden dat mensen samen bidden binnen hun huwelijk. 

Het gebed maar vooral de bescheidenheid dat niet het ik" maar God centraal staat in de 

verbintenis zou weer in het bewustzijn van mensen terug mogen komen. Daar waar het ego 

nu van zo'n eminent belang is, is deze boodschap bijna onmogelijk geworden. Toch geloof ik 

dat deze boodschap op een eigentijdse wijze de verbintenissen-crisis voor een deel zou 

kunnen verhelpen. 

Het gebed speelt bier bij een grote rol. Gebed vanuit de bijbel beleving. 

Het gebed speelt een cruciale rol. 

Het gebed speelt een enorm grote en essentiële rol. Gebed op de diverse niveaus: 

individueel, als echtpaar en met het hele gezin. Ons in de tegenwoordigheid van de Heer 

stellen, Zijn genade vragen, onszelf aan Hem toevertrouwen en geloven in Zijn bijstand en 

redding. Ons verantwoordelijk weten elkaar in het gebed te dragen. 

Het gebed speelt in elke samenlevingsvorm een rol. 

Het gebed speelt wel een rol maar of het een grote rol is weet ik niet. Zolang alles goed gaat 

is het gebed op de achtergrond, pas bij problemen kan het soms een rol gaan spelen maar 

soms ook juist helemaal niet.” Waar is die God die dit toelaat?” 

het gebed van de officiële kerk heeft nauwelijks nog een functie voor de continu:iteit van het 

huwelijksleven 

Het gebed verdiept en verbreedt je eigen denken over hoe je je verhoudt tot de relatie die je 

hebt. Gebed hoeft geen garantie noch een noodzakelijke voorwaarde te zijn voor de 

continuïteit van de relatie. 

Het gebed werkt verbindend, dus ik denk een belangrijke rol 

Het gebed zal steun geven aan de echtlieden want een huwelijk is geen sprookje 

Het gebed zal zeker bijdragen tot het versterken van de continuiteit van het huwelijksleven. 
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Het gebed zelf een kleine rol. Maar de gedachte achter het gebed een grote: 

verdraagzaamheid, respect, stil staan bij de ander, liefde etc. 

Het gebed, is, zowel in als buiten het huwelijk een bindende factor 

Het geeft extra waarde en saamhorigheid aan de relatie binnen het huwelijk. 

Het geeft ruimte voor de ander en rust in moeilijke tijden. 

Het geloof kan zeker een kracht geven in de omgang en verdraagzaamheid tegenover elkaar 

Het gezamenlijke gebed doet goed. 

het heeft een rol gespeeld 

het inbouwen van tijd voordat je zaken zegt waar je achteraf spijt van kan hebben. 

het is altijd goed om te bidden zowel in voor-als tegenspoed. 

Het is belangrijk dat de partners hun spiritualiteit met elkaar kunnen delen. daar is gebed een 

onderdeel van. Als een relatie strandt kan het gebed deze echter niet redden. 

Het is fijn om in gebed te evalueren en kracht te vragen . 

Het is lastig hierover concrete uitspraken te doen, daarvoor is de vraag te onduidelijk. Vooral 

op moeilijke momenten vraag ik in een gebed om hulp, kracht of bijstand. Daarnaast 

verwoord ik soms ook mijn dankbaarheid. 

het kan mensen helpen om het huwelijk als een levenslange reis te zien, waarbij men wel 

eens moet inschikken en wachten op betere tijden. 

Het privé-gebed speelt een belangrijke rol. 

Het treditionele gebed is tegenwoordig minder belangrijk. belangrijker is dat we met respect 

met elkaar omgaan en met alles wat ons gegeven is. 

Het zorgt ervoor dat je weet wat iemand raakt en in degene leeft. 
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het zorgt voor een versterking van het fundament van de relatie, verbondenheid en genade 

samen ook mindere dingen dragen en accepteren van elkaar. Zowel het individuele gebed 

alsook de zegen samen te mogen bidden. 

Het zou een grote rol moeten spelen. Maar veelmensen bidden zelfs niet meer voor en na 

het eten. 

Hier wordt weinig over gesproken. Is vaak erg persoonlijk. 

Hoewel ik zelf iedere dag bid, denk ik niet dat dit mijn huwelijk versterkt of zorgt voor 

continuïteit. Maar van de andere kant; het zorgt bij mij wel voor een opgeruimd hart, 

waardoor ik waarschijnlijk ook sterker in het leven sta. 

Hoewel wij nog steeds voor en na de maaltijden bidden, en natuurlijk tijdens de vieringen in 

de kerk, vrees ik dat het gebed een steeds geringere rol speelt in vele gezinnen. 

Hooguit dat het mensen ertoe aanzet om nog eens goed na te denken over hun rol in hun 

relatie. Maar praten mét die relatie heeft meer effect. 

Ik ben bang dat het gebed nauwelijks een rol speelt. Het gebed is eigenlijk een privé 

aangelegenheid. 

ik ben niet echt iemand van gebed 

Ik ben niet getrouwd. 

Ik denk dat dat voor ieder persoonlijk is. Voor mijzelf speelt het niet, wel het samen naar de 

kerk gaan e.d. 

Ik denk dat het voor de meeste rk mensen geen rol speelt. Voor mij en mijn man spelt het 

wel een rol 

Ik denk dat maar heel weinig katholieken nog regelmatig bidden. Minder dan 5%, denk ik. 

Ik denk dat veel gelovige ouders bidden voor de continuitteit van het huwelijk van hun 

kinderen. In de kerk zelf hoor ik niet zo vaak dit soort gebed. Wel wordt er gebeden voor 

stellen die op het punt staan te gaan t trouwen dat hun liefde en trouw volhardend mag zijn 
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Ik denk een geringe rol 

Ik denk een positieve rol. Heb echter nog nooit onderzoek hiernaar gedaan of gelezen. 

Ik denk heel weinig 

ik denk nauwelijks een rol 

Ik durf hier geen antwoord op te geven 

Ik gedenk mijn man in liefde in al mijn gebeden. 

Ik heb altijd gebeden bij tegenslag en dat heeft in mijn gevoel geholpen, het geeft vrede 

Ik heb een sterk individueel geestelijk leven waarbij de Benedictijnse leer me helpt en in 

toenemende mate Joodse mystieke verhalen. 

Ik heb geen idee 

Ik heb hier geen persoonlijke ervaring mee, maar heb hierover wel veel goeds gehoord. 

Daarnaast bid ikzelf, ondanks jarenlange voortslepende burgelijke rechtzaken i.v.m. 

echtscheiding, nog dagelijks voor de vader van mijn kinderen. Dat voelt voor mij goed aan. 

Ik heb mijn eigen gesprekken met God. 

Ik hoop dat het een belangrijke rol speelt. Het gebed zal verdiepend kunnen werken. 

ik hoop een grote 

Ik vermoed (geen persoonlijke ervaring) dat dit heel belangrijk is en hoor dat ook van 

vrienden. 

Ik vermoed vrij beperkt in de meeste relaties. We zijn geen biddende kerk meer 

Ik weet niet of dat empirisch is vast te stellen, een beetje al te vroom geformuleerde vraag. 

Bidden kan altijd en overal. 

Ik zie het gebed als een individueel gegeven. 
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In de beleving van alledag durf ik als getrouwde te stellen dat het gebed in de drukte van 

alledag een ondergeschoven kindje is. Je wilt wel maar je bent al blij als je je rustmomenten 

kunt vinden in de zondagse viering! 

in de praktijk wordt dat naar mijn idee bij de meeste mensen gewoon verwaarloosd. 

in het gebed kan alleen de goede bedoeling tot uiting komen en door deze intentie kan een 

positieve grondhouding ontstaan of worden versterkt 

In mijn eigen huwelijk speelt dat geen rol. Wel speelt een rol dat wij elkaar steunen in ons 

kerkelijk meeleven. 

In mijn gezin bidden we regelmatig voor elkaar en ons huwelijk. 

In ons huis een belangrijke rol en dan trek ik het ook graag door naar het gezin. 

In ons huwelijk, een klein beetje, misschien wel een te klein beetje, maar dat komt omdat het 

Godzijdank allemaal heel aardig gaat in ons huwelijk en er erger noden zijn om voor te 

bidden. 

in ons leven een kleine rol 

In onze cultuur bijna niet meer. "Het gebed" is een abstract begrip geworden. 

In sommige gevallen een klein beetje 

indien een gebedsleven niet opgelegd is en de motivatie niet pathologisch getint, kan dat de 

liefde versterken. De tweeheid binnen het huwelijksleven moet dan wel volwaardig erkend en 

herkend zijn 

Jongeren bidden regelmatig, zo blijkt uit enquêtes.Maar dit zijn niet de traditionele gebeden, 

maar eerder een gesprek met en verzoeken aan 'het mysterie'. 

kan belangrijk zijn 

Kan belangrijk zijn. Daartoe is hulp gewenst. Hoe kunnen we bidden? 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  269 

 

kan een grote rol spelen, maar ik denk in de regel nauwelijks een rol ... Ik ken echter een 

echtpaar dat bij elkaar blijft ondanks grote problemen, maar dankzij veel gebed. 

kan ik niet aangeven 

kan voor sommigen helpen, velen hechten daar geen waarde aan. De practijk versus theorie... 

Kleine rol. 

Matig. 

Meestal pas bij grote gebeurtenissen in het huwelijk (geboorte, dood, ziekte). Daarbuiten 

minder. 

mensen bidden dat de resesie voorbij is en dat we gezond blijven of beter worden, maar 

danken te weinig 

Mensen zijn steeds minder betrokken op het gebed. Er is nog een beperkte groep bezig met 

de Bijbel. Het is te weinig verbonden met het dagelijks leven. Het mag een menselijker 

karakter krijgen, dichter bij de mens. 

met bidden alleen blijft de achteruitgang doorgaan, en wordt het van kwaad tot erger 

Mijn huwelijk is ingrijpend veranderd door de ziekte van mijn vrouw. De wederkerigheid is 

goeddeels verdwenen. Het gebed helpt mij, om mijn persoonlijke verantwoordelijkheid te 

blijven nemen voor dat, wat er nog is. 

Mijn persoonlijke ervaring is dat er over het algemeen persoonlijk wordt gebeden en niet 

gezamenlijk. 

Mijn vader en moeder bidden elke dag voor het gezin. De een om hen te beschermen tegen 

rampen en gevaar, de ander voor voorspoed. Tuurlijk kan het leven altijd beter, maar als 

gezin hebben we tot dusver elke grote uitdaging aan kunnen gaan. Ik ken een ander stel dat 

samengekomen is (en inmiddels getrouwd) die beiden nog voor hun kennen van elkaar elke 

dag bidden voor de persoon wie God hen toevertrouwde met hun leven. Persoonlijk ben ik 

daar (als single) ook in gebed veel mee bezig. Ik vind dat de rol van het gebed significant 
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belangrijk is, niets voor niets wordt het huwelijk voor het aanschijn van God verbonden in de 

kerk Met God! 

Mijn vrouw en ik bidden elke dag en dat helpt ons om elkaar beter te verdragen en vergeving 

te geven/te vragen. 

Mijn vrouw is niet gelovig. Soms staat zij naast mij tijdens de eucharistieviering. Ik bid vaak 

voor haar, o.m. dat ook haar de genade van het geloof moge geworden. 

Na elke scheiding blijkt weer dat bidden niks doen is terwijl je denkt dat je iets doet. 

Naar onze overtuiging heel belangrijk. Maar wie doet dat in Nederland nog? Wij denken 

bijna niemand! Echt niet. 

Natuurlijk veronderstelt het gebed en het bidden dat er een duidelijke geloofsovertuiging is. 

Een meer eenvoudige en milde benadering vanuit de Kerk in haar catechese en pastoraat, 

een duidelijke evangelisatie in de stijl die Jezus vanuit zijn hart hanteerde, zal een gelovige 

dimensie verdiepen en zal een eerlijk gebedsleven rond deze andere thema's bevorderen. 

nauwelijks 

Niet bekend 

Niet bekend. 

Niet groot en niet klein, normaal behorend bij dagelijkse leven. 

Niet in de zin dat wij gezamenlijk bidden om,ons huwelijk te versterken of anderszins te 

begeleiden. wel in de zin dat wij in ins gezamenlijk gebed samen bezig zijn. 

Niet omdat het allemaal op uitwisseling van gedachtes edn meningen aankomt. Een gebed 

doe je als je er niet meer uitkomt, maar dan is het te laat. 

Niet specifiek. De zondagse kerkdienst is wel een belangrijk punt in het samenleven. Dat doe 

je zeker samen. Ook de lezing en overweging bij het avondeten. 

Niet. Misschien wel de verhoring. 
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niets 

Nog geen ervaring mee 

nvt 

nvt 

nvt 

onbekend 

onbekend, is zeer persoonlijk en daar blijf ik buiten 

Ook hier moet ik het antwoord schuldig blijven. 

per persoon verschillend, zelfs binnen huwelijk, maar ik vermoed nauwelijks 

Positieve rol 

prive en mooi 

Redelijke grote rol! 

Rust, zelfreflectie, hulp en houvast. 

Samen bidden geeft ons kracht en een gevoel van eenheid. Vaak bidden wij eigen gebeden, 

dus met eigen woorden. 

Samen bidden is samen kwetsbaar durven zijn, is dankbaar kunnen zijn, is samen je zorgen 

voor kunnen leggen aan God....en alles wat je daarin samen kunt delen, versterkt de relatie, 

de trouw... 

SAMEN Danken voor eten, gezondheid en werk. 

Samen een levensbeschouwing delen via overdenkingen en handelingen versterkt het gevoel 

van partnerschap. 
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soms betekent het iets voor mij 

soms in de voorbeden vermeld, veel intenties in de gebedsboeken bij Maria vragen haar hulp 

voor problemen in huwelijken 

Speelt een behoorlijk grote rol. 

Überhoubt het samen geloven is een onmisbaar element in het huwelijk 

uitermate gering 

Veel meer rest ons niet!!! 

voor hen die geloven lijkt het van belang 

Voor mij als katholiek speelt het een rol. Mijn vrouw bid tot bouddha (elke avond) 

Voor mij een grote rol - maar dat lijkt mij persoonlijk. Ik denk, dat iedereen dat anders 

beleeft. 

Voor mij een hele grote rol. 

Voor mij geen rol van betekenis. Het staat iedereen vrij om te bidden of niet, wanneer zij 

daar rust of vertrouwen uit halen. Ik denk dat dit veel meer een persoonlijke zaak is dan een 

binnen het huwelijk. De kerk zou zich hier ook niet mee moeten bezighouden, ieder bidt op 

zijn eigen manier, dit kan ook zijn door vol bewondering voor de schepping in de tuin te 

werken. 

Voor mij geen, ik ben agnost. Anders dan dat kan ik het niet beantwoorden. 

Voor mij persoonlijk: ik ben niet getrouwd, maar heb wel een partner. Mijn gebed (als dat 

gerelateerd is op die relatie) is vooral een dankgebed. 

voor mijn een hele kleine rol/ 

Vrijwel geen. Het traditionele beeld van God is te zeer verduisterd om nog uit te nodigen tot 

gebed en er is nog geen nieuw beeld van God dat daarin verandering kan brengen. 
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Waar religieus besef is wordt gebeden, ook voor het huwelijk. 

Waardevol, als de bidders zich richten op de Schrift, en niet op de 'leer en traditie'. 

Weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weinig of geen 

weinig tot geen rol 

Weinig. 

Weinig. 

weinig; indien, dan op strikt individueel vlak 

Wij bidden dagelijks 

Wij bidden nog aan tafel. In de meeste gezinnen is de gebedscultuur helemaal verdwenen. 

Hooguit wordt er nog in stilte (individueel) gebeden. 

Wij spreken vaak over 'geloof' in het algemeen, en gaan samen geregeld naar de kerk. Ook 

met onze kinderen is 'het geloof' een algemeen erkend onderwerp. Door deze focus en de 

uitingsvormen in gebeden in een viering, versterkt dit ons huwelijk, is mijn mening. 

Wij zijn kerkelijk, bidden regelmatig, zijn dankbaar dat wij verbonden zijn en blijven 

Zeer belangrijk! Mijn man was zoon van een hervormde predikant, zeer oecumenisch en het 

gebed was zeer wezenlijk in ons leven. De bijbelkennis, het lezen daarin, evenzo. Mijn man 

kwam voor onze kennismaking al meerdere keren in de Romana. 

Zeer belangrijk! Niet alleen het individuele gebed, maar ook het gezamenlijk gebed. 
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Zeer belangrijk; helpt om elkaar weer te vinden in/na een moeilijk moment (waarbij 

gehuwden al dan niet 'tegenover elkaar' stonden). 

zeer grote rol, het gebed is de basis van alles in het leven, zeker in het huwelijksleven, 

komaan, het is wel een sacrament hé. daar helpt God ons zeker bij. 

zeer klein 

Zeer persoonlijk: bij de een een grote, bij de nader geen. Die ruimte moet er dus ook zijn, om 

je ,wederom, niet veroordeeld maar geborgen te voelen. 

zker een belangrijke als ondersteuning 

Zoals het gebed een rol speelt in het hele leven. Het huwelijk staat niet als los deeltje van het 

gehele leven maar maakt daar deel van uit. 

zonder biddend-geloven zou ik gescheiden zijn . 

zou veel beter kunnen 
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3c. Op welke manier slagen gelovige gezinnen en families erin om 

dwars door alle maatschappelijke stormen heen toch te slagen in 

hun roeping het geloof door te geven? 

 

"het geloof"als begrepen : de onwrikbare waarheden die de kerk in de loop van de eeuwen 

heeft verzameld : vergeet het maar. Het geloof als :"volg Jezus van Nazareth´s voorbeeld" : 

dat spreekt veel mensen aan, ook jonge mensen 

1e Voorbeeld geven aan de kinderen 2e Met elkaar communiceren 3e parochiële 

ondersteuning (clubs,huisbezoeken) 

alleen als ze zelf het geloof levend houden. De basis: spiritualiteit hoort bij het leven, 

geloofsrituelen zijn een vorm om dat te beleven en levend te houden heb ik doorgegeven 

aan mijn kinderen. Het katholicisme is onze vertrouwde basis, maar de kerk misschien niet 

meer de enige plaats om dat te vinden of te beleven 

alleen door 'aan de vruchten herkend men de boom'. geen gemissionaris s.v.p. 

alleen door hun gedrag de pastores moeten meegroeien Maar als van deze tijd zijn valt van 

hoger hand veel kritiek te horen 

Alleen lukt het niet. We hebben elkaar nodig. Kinderkerk tijdens de kerkdiensten is een vorm. 

Katechese van ouders en kinderen bij voorbereiding op eerste communie, vormsel. 

Gespreksgroepen van ouders 

Alles draait om het goede voorbeeld in de geest van Jezus Christus 

Als de kerk meegaat in de tijd, zal dat steeds beter gaan. 

Als de kinderen klein zijn gaat dat nog, maar zodra ze naar school gaan, wordt het zaadje in 

de kiem gesmoord. Het lukt alleen als er meerdere gelovige gezinnen naar dezelfde kerk 

gaan. 
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Als de liefde van een huwelijk overwint, winnen zij ook de liefde van de mensen om heen. 

als je gelijkgestemd bent in het geloof is dat makkelijker; hulp van bv gespreksgroepen voor 

ouders met jonge kinderen kunnen helpen 

Als je jezelf een rad voor ogen wil blijven draaien. Het is ieders vrije keuze achter een geloof 

aan te hobbelen. 

Als je tegenover je gezin uit kunt stralen dat je het geloof nodig hebt en je kinderen daarin 

voorgaat, en, uiteraard niet de godsdienstige opvoeding aan school en kerk overlaat, maar 

zelf ook daaraan bijdraagt, door bijvoorbeeld de kinderen voor te lezen uit de kinderbijbel, 

ben je op de goede weg. bovendien, God heeft altijd het laatste woord. 

Als men het geluk heeft of de genade krijgt om deel te hebben Aan een kleine groep,dan kan 

de steun groot zijn. 

als men het van kindsaf mee krijgt 

Als men mij vraagt, wat het tau- kruisje om mijn hals betekent, of waarom ik tot die 

mesjoggene kerk ben toegetreden - dan geef ik helder en overtuigd uitleg. Elke keer verrast 

het mij weer dat er dan geluisterd wordt. 

Amper 

Belangrijker om het "Het Geloof"door te geven is de naastenliefde en de zorgzaamheid te 

betrachten. 

Ben gelovig en ga nog geregeld naar de kerk ondanks mijn leeftijd. Mijn 5 kinderen geloven 

niet meer of voelen zich niet meer aangesproken door de kerkelijke leer. En in hun jeugd 

gingen zij praktisch dagelijks naar de eucharistieviering! 

betrokkenheid bij de kerk blijven houden middels activiteiten voor de jeugd en zo ook de 

kinderen te leren binden 

Betrokkenheid bij de kerkgemeenschap, zo die er al is. Vooral op momenten als doopsel, 

vormsel, eerste communie. 
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Binnen hun gezin lukt dat zeker wel 

Blijven bidden, is wat ik vaak hoor. Daarbij ook een actieve rol spelen in de parochies, waarbij 

de parochie werkelijk als gemeenschap gezien wordt waar het gezin deel van uit maakt. 

Blijven geloven in het goede en vooral goed luisteren naar elkaar. 

Blijven geloven in je eigen geloof 

blijven veilig binnen hun gemeenschap. 

Daar ben ik pessimistisch over. Ik zie bij vele trouwe gelovigen , dat de kinderen 

eenvoudigweg afhaken. Ook jongeren die ouders hebben en heel aktief bij de kerk betrokken 

zijn en in de jongere jaren trouw naar de kinderwoorddienst volgen afhaken. De kerk vergrijst 

Daar heb ik zelf geen ervaring mee, dus dat weet ik niet. 

daar kan ik geen antwoord op geven weet ik niet 

Daar slagen maar weinig gezinnen in. 

Daar slagen ze niet in - de RK kerk sterft uit. 

Daarbij speelt het goede voorbeeld de hoofdrol. 

Dat doen ze door hun kinderen in een warme gemeenschap op te voeden die hetzelfde 

gevoel uitademt als het gezin zelf. De kerk ademt op veel plaatsen niet meer diezelfde 

warmte uit: dan wordt vanwege de ongeloofwaardigheid van een kerk het geloof los gelaten. 

Dat doen zij door geloofsversterking en goede vorming te krijgen. 

Dat hangt natuurlijk af van de inhoud van het geloof. Als de leer niet in strijd is met de 

maatschappelijke werkelijkheid dan kunnen mensen het geloof makkelijk doorgeven en 

voorleven. Een leer die niet geaccepteerd wordt door het volk is niet door te geven en zeker 

niet voor te leven. Geloven is in de eerste plaats het voorleven van waarden uit het evangelie 

en niet een leer als verzameling van regels. 
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Dat is buitengewoon moeilijk,. Veel mensen slagen daar niet meer in. Ze zin hun gezin niet 

langer mee doen in de kerk. Dit heeft vooral te maken met de wijze waarop de kerk in 

Nederland als niet meer van deze tijd wordt gezien. Ook de vorige Paus heeft helaas mijn 

gezinsgenoten van de kerk afgewend. 

Dat is heel moeilijk. 

Dat is hier in Nederland heel heel moeilijk. De mensen geloven bijna niet meer zoals de 

leiding van de kerk het graag zou zien. 

Dat is in Nederland erg moeilijk. 

Dat is niet geven, maar ontvangen. 

Dat is niet zo makkelijk. Ook niet eenvoudig met een RK kerk die een fout bij de eucharistie 

zwaarder straft dan het vergrijpen aan een kind. Een kerk die absoluut geen voorbeeld van 

liefde voor de medemens is. En regels veel belangrijker acht. 

Dat is steeds moeilijker in onze huidige maatschappij. Wij vormen steeds meer een 

minderheid en soms zelfs rariteit. Wij proberen onze kinderen in ieder geval de (RK) waarden 

en normen mee te geven en brengen hen bij dat ook al zien zij momenteel kerkbezoek en 

geloof minder zitten, de deur naar God en kerk voor hen altijd open staat. Ondersteuning 

vanuit maatschappij zou mooi zijn, maar helaas is het sentiment (o.m. in de pers en op TV) 

zeer negatief over de kerk. Dat helpt niet echt. Als ouders laten wij onze kinderen zien dat wij 

tegen deze stroom in blijven geloven en onze kracht vinden in het geloof. 

Dat kan alleen als de kerk hen ondersteunt door vooral uit te dragen dat het geloof iets 

positiefs is en geen verzameling van geboden en verboden - dat vinden kinderen namelijk 

helemaal niets. Benadruk het positieve en dat wat mensen met elkaar verbindt, inplaats van 

onderscheid maken en uitsluiten. In dit verband vind ik dat paus Fransiscus een voorbeeld 

voor ons allemaal is - hij draagt uit waar het in de kerk ECHT om hoort te gaan. 

Dat lijkt in Nederla d zeer lastig. De kerken blijven leeglopen . 

Dat lukt duidelijk steeds minder goed, hoe verder de kerk achterloopt bij de hedendaagse 

opvattingen en hoe. De angst voor uitsluiting uit de sociale kring van familie en gelovigen 
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kan sommigen nog in de greep houden om toch nog naar de kerk te gaan. Van innerlijke 

overtuiging is bij jongere mensen nauwelijks nog sprake. 

Dat lukt maar enkele gezinnen en dan vooral , wanneer de kinderen op een leeftijd zijn dat ze 

daar nog gevoelig voor zijn": (basisschool, misdienaar, kinderkoor, eerste communie). Zodra 

kinderen in de puberteit komen, wordt het een stuk lastiger en gaan kinderen, als het goed 

is, hun eigen keuzes maken. De kunst is het dan, om ze die vrijheid te geven en toch het 

draadje tussen de kerk en hun eigen leven vast te houden. Dat lukt helaas lang niet altijd 

omdat jongeren de Kerk niet als gemeenschap maar als instituut ervaren en met dat instituut 

hebben ze soms liever niet van doen. Daardoor lijkt het wel eens of ze ook van het geloof 

afhaken maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. 

Dat lukt prima en nog beter als je niet meegeeft dat de maatschappij als geheel als een blij 

tegen over de gelovige staat. Het is niet wij en zij. Geloven is leven met God en Jezus en 

daarmee ten volle het leven te leven. Dat kan prima en als je daar sterk in staat kun je ook 

mooie dialogen aangaan maar net zo hard leren van elkaar. 

Dat merk ik in de kerk vooral als de kinderen naar voren komen voor de nevendienst, hun 

woordje na afloop mogen doen en graag meekomen naar de zondagse mis. Ik steek mijn 

geloof ook niet onder stoelen of banken, maar dat ontlokte in gezelschap deze woorden: 

Inge heeft haar O.L Heer....van een gefrustreerde ex- katholiek! 

Dat verschilt per gezin. Maar veel ouders die zelf nog gelovig zijn, doen daar erg hun best 

voor. 

Dat weet ik niet. Onze kinderen zijn allemaal voor de kerk getrouwd en de kleinkinderen zijn 

allemaal gedoopt en zitten op een RK school. Slechts één zoon gaat nog met zijn gezin 

regelmatig uit zichzelf naar de kerk; de andere twee incidenteel (als ze bij ons zijn gaan ze 

vrijwillig mee) en eentje gaat niet meer. Maar we hopen dat we toch een goede basis hebben 

gegeven zodat ze daar later weer op terug kunnen vallen. 

Dat weet ik niet. Zulke gezinnen ken ik niet. 

Dat word nog een uitdaging voor ons. Bestaat onze lokale kerk nog als onze dochter groter 

word (zij is 3). 

Dat zal voor iedereen verschillend zijn ,maar ik vind het persoonlijk erg moeilijk. 
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de enige manier is om zelf het goede voorbeeld te geven, maar dat geldt bijna voor alles 

De ervaringen binnen mijn eigen gezin en binnen het werk in het PO: Ik zie (bijna) geen 

doorgeven van het geloof in de oude? huidige kerkelijke betekenis 

De houding van de "moderne geestelijken" helpt zeker niet mee om dit te stimuleren. die 

dreiegen het contact met de gewone mensen kwijt te raken en deze mensen beleven hun 

roeping binnenshuis en niet meer in de kerk 

De jongeren hebben hun eigen opvattingen. Jong geleerd is oud gedaan gaat in de meeste 

gevallen niet meer op 

De katholieke leer en traditie daardwerkelijk na en voor te leven. 

De kinderen moeten een religieuze geaardheid van een van de ouders met de geboorte 

meegekregen hebben. Anders zal het einde verhaal betekenen. Overigens kunnen kinderen 

ook volledig ontsporen als ouders te fanatiek trachten het (hun) geloof door te geven. 

De leer van Jezus Christus, de naaste lief te hebben als jezelf, de partner uit je jeugd trouw te 

blijven en er voor elkaar te zijn tot de dood, is een grote steun. 

De vraag gaat over gezinspastoraat, maar de vraag gaat in werkelijkheid over missiologie. 

Dergelijke gezinnen en families die ik ken, hebben als gemene deler dat ze ten eerste 

compromisloos gelovig zijn, ten tweede een enorme vreugde van het geloof uitstralen, en 

ten derde hun kinderen toch heel grote eigen ontplooiings- en ontdekkingsvrijheid bieden. 

Die families zijn zeldzaam, onder nederlandse katholieken vind je ze denk ik uberhaupt niet 

meer 

Dit is mogelijk als je het van binnenuit belijdt, maar niet steeds hoeft te verkondigen 

Dit is soms zeer moeilijk. Ooit vroegen de S.J.ten aan ouders om hun kind zelf voor te 

bereiden. Dat werd een flop en den is er mee gestopt om het over te laten aan de leerkracht 

van het eerste leerjaar 
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Dit onderwerp wordt op feestjes , partijen en op andere plaatsen waar mensen samen komen 

nog net niet verboden maar discussies cq overwegingen met anderen zijn eigenlijk geen 

onderwerp van gesprek. En als men toch nog wel eens een poging waagt dan beperkt de 

discussie zich tot verwijten aan het adres van geestelijken die zich hebben vergrepen aan 

jonge mensen! 

Dmv een duidelijk engagement. Men staat voor zijn zaak 

Door allereerst samen te bidden. als ouders een hechte band met elkaar hebben, geeft dat 

harmonie en evenwicht aan hun kinderen; Geloof wordt doorgegeven door het voor te leven 

op een natuurlijke wijze. 

Door als collectief, als team, te blijven toewerken naar het gezamenlijke en breed gedragen 

doel. Motivatie van binnenuit, dus, niet van buitenaf opgelegd. 

Door authentiek te blijven, door open te blijven staan en door zichzelf te laten bevragen door 

anderen. 

Door authentieke leiders, goed pastoraat en eigen wil 

Door bewust te leven . wat is je opdracht hier .samen praten , hoe doet de en en ander het . 

er wordt niet overgesproken . Maar samen bidden is primair , ben zelf bijna 50 jaar getrouwd 

geweest .met de gunst van 3 dochters 

Door catechese vanuit de parochie. Als de kinderen hun EHC doen of gevormd worden, 

wordt het geloofsleven in de gezinnen ook versterkt. 

Door de bijbel als richt snoer te gebruiken en te beleven kun je de stormen doorstaan. 

door de kinderen van heel veel gereedschap te voorzien zodat zij in staat zijn om oprechte 

wijze hun keuzes in het leven te maken.Ga in debat met je tienerkinderen ouders! 

Door de kracht van het kostbaar bloed van Christus, door de liefde en de wapenrusting Gods, 

en vriend de H. aartsengel Michaël 

Door de oude tradities op een aansprekelijker manier aan te bieden. 
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Door de sfeer in huis. 

Door dicht bij elkaar te blijven en bij het Woord van God en door het Instituut Kerk naar de 

achtergrond te schuiven. 

Door discussie over normen en waarden, over de oorsprong van die waarden, door sommige 

kerkelijke activiteiten. 

Door dit te doen vanuit positiviteit 

door een consequente levenshouding met respect voor andere opvattingen waarin het 

goede voorbeeld een belangrijke factor is. 

Door een oprecht geloof. 

door een voorbeeld te zijn. en hopen dat men het ziet 

Door een voorleven van de ethiek zoals de christus die voorleefde. Geloven is doen, is praxis. 

Dat voorbeeld maakt dat er belangstelling ontstaat voor geloven, voor de ontwikkeling van 

een religieus besef. Geloven heeft niets te maken met het volgen van regels. Door eerlijk en 

open erover met iedereen te praten. 

door eerlijk met elkaar om te gaan 

Door elkaar te waarderen, samen te bidden, elkaar vast te houden, voor elkaar te bidden ook. 

Anderzijds zie ik ook gezinnen waarin de ene gelovige partner zijn/haar eigen weg gaat, de 

andere ongelovige partner ook...en toch blijven ze bij elkaar. 

Door er eerlijk over te praten en de basis van het geloof te gebruiken; Respect voor iedereen 

en een goed mens zijn. Dat is een basis die je overal in de wereld terugvind. Het geloof geeft 

je handvaten om mee te werken. Die kun je beetpakken om sturing te geven. Door de 

handvaten te gebruiken die niet in strijd zijn met de leefomgeving, dan is er geen probleem. 

(en die zijn er). 

door er zelf in te geloven en te ervaren 
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Door gehoord en herkent te worden. Soms door vallen en opstaan, maar altijd in de 

overtuiging dat God je nooit te pletter laat vallen. 

Door geloof, hoop en liefde. En door alle slechte voorbeelden. Verder naar bijeenkomsten 

van katholieken te gaan 

door goed te doen 

Door het eigen voorbeeld. Door lid te zijn van katholieke organisaties. Door katholieke 

waarden af en toe te benoemen en voor te houden. 

Door het gebed en het gelovig ondersteuning bij de kerk te vinden. 

Door het geloof te beleven, door samen naar de kerk te gaan, door het goede voorbeeld te 

geven, door te laten zien dat geloven “fijn” is (een zegen), maar dat je er wel aan moet 

werken, net zoals je aan menselijke relaties moet werken. 

Door het gewoon te doen, voor te leven en daar tevens van e geiten,omdat het helder en 

eerlijk leven is 

Door het goede voorbeeld te geven 

Door het mysterie! van het leven en de dood! 

door het pastorale team van onze parochie dat in woord en daad doet wat voor de 

kerkgangers in iedee geval nodig is om weer te komen ik ervaar deze mensen als een 

ovetuigend, toegewijd en als patoraal team geweldig goed een pluim op hun hoed en laat ik 

vooral niet vergeten dat deze voorgangers maatschappeijke mensen waren voor ze op het 

altaar stonden 

Door het samen te doen. Samen met de kerk, de school, nadere gelovingen 

Door het voor te leven. Blijkt uit godsdienstpedagogisch onderzoek. 

Door het voorbeeld te geven en hun geloof niet te verbergen, er voor uit komen dus, daar 

waar het nuttig en zinvol kan zijn. 
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Door hun geloof te trachten uit te stralen en in de praktijk te brengen. je mag getuigen van 

je geloof, zonder dit aan anderen op te dringen. In dit licht is de verkiezing van Paus 

Franciscus een geschenk van God. 

Door in het gezin te praten over het geloof en waarom wij geloven. Door contact te zoeken 

met andere gezinnen die geloven. Door pasen, hemelvaart, pinksteren en kerst te vieren. 

door in veel gevallen kennis te nemen van wat andere richtingen op religieus terrein te 

bieden hebben ( via boeken, internet,en kritisch gelovigen) 

Door inzet voor huisgenoten en voor mensen die geholpen willen worden. 

Door je zelf te blijven en niet teveel aantrekken wat er door sommige leiders van de kerk 

wordt gezegd, en proberen zelf het goede voorbeeld te geven. Zie het voorbeeld van onze 

nieuwe Paus. 

Door kerkbezoek en het geven van hun visie wanneer dit ter sprake komt. 

Door kinderen niets op te leggen, maar ze vanuit hun zuiveren eigen gevoel te laten leven. 

door kinderen te behoeden voor alle vuiligheid waarmee ze van jongs af aan mee worden 

belaagd en bedreigd, door scholen, door media etc. etc. 

Door kinderen te laten zien wat het geloof concreet in hun persoonlijke leven voor een rol 

speelt. 

Door kleine huiskringen en gebedsgroepen. 

Door kreatief er mee om te gaan, om de ruimte te krijgen of zelf te denken en conclusies te 

maken. Zonder het opleggende vingertje van boven. Dus wel handreikingen maar geen 

strenge regels en wetten (op de 10 geboden na) 

Door medegelovigen die (vrijwel) op dezelfde manier geloven als jij, waardoor je dezelfde 

"taal" spreekt. Door Small Christian communities, waarbij ikzelf me thuisvoel bij 2. Door hulp 

van kranten en internet, waardoor je op de hoogte blijft en tot je verwondering soms 

gelijkgestemde artikelen ziet/leest. Door heel goed naar je kinderen te luisteren en van 

daaruit jouw mening over zaken door te geven. Door b.v. bij tieners (b.v. uit seculiere 
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omgeving, maar toch met interesse in geloof) voorzichtig aan te haken op hun dagelijkse 

levensbeleving. Dat kan betekenen dat je nog helemaal niet over de leer van de Kerk hebt. 

Last, but not least: door het lezen van de H.Schrift, andere religieuze boeken en vooral het 

gebed en de doorleving van pijn en frustratie ook op dit gebied. En daarnaast de hoop en 

het vertrouwen niet te verliezen. 

door mee te doen met diaconale projecten, omzien naar mensen is de basis van de leer en 

voorbeeld van jezus 

Door meer nadruk te leggen op ethiek en innerlijke beleving. Religie wordt niet opgelegd, 

maar gedeeld. Dit relativeert het in een pluralistische maatschappij, maar maakt het ook 

toegankelijker en persoonlijker. Hierdoor kan het ook beter verantwoordt worden naar de 

buitenwereld. 

Door met elkaar te delen wat hen inspireert en vooral te zoeken naar vormen, 

mogelijkheden, woorden en symbolen om uitdrukking te geven aan hun eigen geloof. Veel 

mensen zijn gegroeid in hun geloof waardoor de woorden en beelden waarmee zijzelf zijn 

opgegroeid niet meer voldoen. het helpt wanneer zij met elkaar kunnen uitwisselen, en 

wanneer zij door gespreksgroepen binnen de kerk nieuwe vormen krijgen aangereikt. 

Door met hun gezin ook andere gelovige gezinnen en echtparen te zoeken en daarmee hun 

ervaringen te delen. Ook door samen Bijbel te lezen, te bidden en proberen hun kinderen op 

te voeden in de Kerk. 

door met respect en liefde en acceptatie met elkaar omgaan en openstaan voor iedereen 

Door middel van gebed en door steun van de parochie (1e H. communiecatechese, 

vormselcatechese) Echter als een belangrijke steun wordt ook het voorbeeld van de 

bisschoppen en de paus gezien. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld door de daden en 

geloofsuitingen van onze huidige paus meer geïnspireerd, dan door dat van de vorige paus. 

Kinderen zijn nog veel meer dan volwassenen bezig met hun geloofopbouw, die kunnen 

minder met allerlei academische verhandelingen. 

Door naar de kerk te gaan met hun kinderen waar zij zich thuis voelen en waar er op een 

manier plaats os voor geloofs beleving die aansluit bij hoe zij denken. En door thuis de 

kinderen bekend te maken met de oud verhalen 
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Door nieuwe initiatieven in parochies 

Door OF zich niets aan te trekken van die stormen en zich terug te trekken in een steeds 

kleinere geloofsgemeenschap van gelijkgezinden OF door naar buiten te treden, in discussie 

te gaan, luisteren en zich minder aan te trekken van de officiële lijn en zelf inspiratie te halen 

uit de kern van het geloof: naastenliefde. 

door open te staan voor hun geloof en dit laten zien maar denk ook om mensen die er 

anders over denken ook in hun waarde te laten 

Door persoonlijk gedrag als voorbeeld gedrag en uitleg als men daar naar vraagt. 

Door persoonlijke motivatie. Vooral de moeder heeft een grote rol in het doorgeven van het 

geloof door thuis aandacht te besteden aan gebed bij de maaltijd, gebed bij het 

avondritueel. De kerkgang op zondag slaagt beter wanneer beide ouders hiervoor 

gemotiveerd zijn. 

door samen naar de kerk te gaan en thuis de geloofsvragen met de kinderen te bespreken. 

Door specifieke vereringen, bijvoorbeeld Maria verering of deelname/ lidmaatschap aan 

bepaalde kerkelijke stromingen met een sterk sacramenteel en sociaal element. 

Door steeds de Bijbel te blijven lezen en voorlezen aan hun kinderen, en aan te sporen steeds 

in gebed tot God te gaan met hun noden. De kinderen volgen later (voor een groot deel) dit 

voorbeeld! 

Door steun bij elkaar te zoeken. In een dorp als Woudenberg is dat erg lastig. Wij hebben 

ons aangesloten bij een bijbelkring van de Christelijk Gereformeerde kerk, De rk kerk bied 

zoiets niet. 

Door steun van elkaar onder gelijkgezinden en van het (internationale) kerkelijk gezag. 

Stormen komen en gaan. 

Door te bidden en zich schuldig te voelen als je het geloof niet doorgeeft. 
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Door te concentreren op de grote thema's zoals liefde, vergeving, naastenliefde, elkaar 

helpen. De zaken die er niet toe doen (verbod op voorbehoedsmiddelen, homohuwelijk, 

echtscheiding, seks voor het huwelijk) slaan we over. 

Door te geloven in inspiratie-volle mede gelovigen, deze te zien en te ontmoeten. Door 

inspiratie-volle leiders, als de huidige paus en mensen als pastoor Paul Vlaar en de overleden 

Jan van Kilsdonk. Daarnaast speelt muziek als instrument ook een rol. 

Door te leven als een goed Christen, en hierbij geholpen door de kerk in al zijn 

verschijningsvormen en riten. 

Door te proberen Jezus Christus na te volgen. Prachtig voorbeeld. 

Door te steunen op hun geloof in Gods barmhartigheid en leiding. 

Door traditie en liefde. Ik wou dat de parochie meer een voorbeeldfunctie en een familiair 

vangnet was. Het lijkt nu meer een roddelend kippenhok (overigens geldt dat voor de laatste 

drie parochies waarvan ik deel uitmaakte) 

Door trouw te blijven aan zichzelf, denk ik. Mijn man is daar veel sterker in dan ik. Wij merken 

wel dat onder alle omstandigheden uitkomen voor onze eigen overtuiging op de langere 

duur respect afdwingt, zelfs onder mensen die zich heel bewust atheïst noemen. 

Door vast te houden aan wat ze in hun vroege jeugd hebben geleerd als waardevol en vooral 

door wat ze hebben ervaren van ouders en leerkrachten aan het goede van hun geloof. 

door verbondenheid van de parochiegemeenschap en het delen van ervaringen 

Door voor en na het eten te bidden, wekelijks naar de kerk te gaan, en openlijk over het 

geloof te praten. Geloven is immers een werkwoord. 

Door voor zichzelf exclusieve rechten te eisen die ze anderen niet gunnen. 

Door vooral zichzelf te zijn en te blijven, mogen we mensen raken. De interpretatie van het 

geloof mag ook ruimer beleefd worden, meer vanuit de verbondenheid van mensen onder 

elkaar. 
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Door voorbeeld gedrag en het gewoon uitdragen dat je er voor wilt gaan. Bijvoorbeeld zeg ik 

op zaterdagavond op een feestje dat ik naar huis ga want morgenvroeg ga ik naar de kerk. 

Het geeft vaak een reactie en dat geeft mij de kans iets mee te geven. 

door zelf binnen het gezin hun kinderen voor te leven en gesprekken met hen te hebben 

over het geloof. door in je werk (binnen het onderwijs) katecheselessen te geven aangepast 

aan de leeftijd van de leerlingen 

door zelf een voorbeeld te zijn en de kinderen erop te wijzen dat samenleven niet vrijblijvend 

is 

Door zelf een voorbeeld te zijn is eigenlijk de enige mogelijkheid tegenwoordig.Er over 

spreken kan helpen maar werkt al snel averechts. De invloeden van onze maatschappij zijn 

heel sterk en divers zoals uitgaansleven, sport enz. 

Door zelf het goede voorbeeld te geven. 

Door zelf te proberen Jezus na te volgen en aan de kinderen dit uit te dragen. 

Door zich af te sluiten van deze maatschappij (lijkt mij geen goede optie) of door de essentie 

van het geloof (sluit niemand uit, wees barmhartig, wees goed voor uw naaste) te 

benadrukken. In Nederland houdt dit in dat men juist wel zaken als homoseksualiteit 

accepteert. 

Door zich te beperken tot de kern en deze los te maken van achterhaalde kerkelijke 

uitspraken 

Door zich te verontschuldigen voor het liefdeloze gedrag van kerkelijke overheden en te 

leven vanuit het evangelie van naastenliefde. 

door zich terug te trekken in de veilige beslotenheid van een geïsoleerde kerk 

door zuivere liefde 

Doorgeven christelijke erfenis door een sterk netwerk om zich heen. 

durf en vertrouwen 
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Een aanzienlijk deel van de waarachtige Katholieke gezinnen slagen er waarschijnlijk wel in 

om hun normen en waarden, alsmede de rijkdom van het geloof door te geven. Hoe wel het 

natuurlijk aan de volgende generaties ligt om dit op te pikken. Een mens heeft nl. gelukkig 

wel een eigen wil! 

Een geloof schenkt vertrouwen, vanuit zo'n basis is het niet zo moeilijk dit geloof door te 

geven. 

een individuele zaak is dat. 

eens rk ,blijft wel iets over 

Eerlijk? Geen idee of het gelukt is. Thuis bidden wij voor het eten, we gaan gemiddeld 1,5 x 

per maand naar de kerk en als ouder probeer ik het goede voorbeeld te geven. Maar de kerk 

spreekt mijn kinderen totaal niet aan. Ik ben bang dat als ze niet meer moeten, ze niets meer 

met de kerk te maken willen hebben. Wel ben ik heel sterk bezig met het doorgeven van de 

sociale leer van de katholieke kerk. En dat werpt wel degelijk zijn vruchten af. Mijn kinderen 

zullen altijd iemand helpen of voor iemand klaar staan. 

Ehhh. NIET. Het geloof is ook niet iets dat je zomaar kunt "implanteren" in je kinderen. In een 

context waarin katholiek geloven slechts één van de vele opties is, en ook nog eens niet de 

meest vanzelfsprekende (zie wat de katholieke filosoof Charles Taylor daarover schrijft), is het 

domweg niet mogelijk om je kinderen beschermd op te voeden en het geloof "door te 

geven". De tijden waarin geloof doorgegeven kon worden, zijn de tijden van de RK 

Geitenfokkersvereniging. Die tijden zijn nu echt voorbij. 

Enkele gezinnen bidden inderdaad nog, en leren hun kinderen dat beleven. Ze nemen deel 

aan activiteiten van de parochie, vooral bij doopsel, eerste communie of vormsel van hun 

kinderen. 

Er is tegenwoordig zo weinig steun van de katholieke achterban 

Er over te praten en hen zelf te laten beslissen. 

Er staat twee keer slagen in de vraagstelling. Gelovige gezinnen slagen hier naar hun 

kinderen redelijk goed in, is mijn ervaring. De grote ontkerkelijking heeft zich met name 

gericht op degenen die uit maatschappelijk oogpunt een plek in de kerk hadden, maar dat 
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heeft niet veel met geloof en bezieling te maken. Een loutering dus, waardoor getalsmatig er 

minder mensen overblijven. Aan de andere kant is het ook moeilijker om tegen de heersende 

opvattingen in het geloof door te geven. Toch gaat dit over het algemeen beter dan men zou 

mogen verwachten op grond van het oppervlakkig 'irrationele' karakter van 'geloven'. 

Blijkbaar speelt de H. Geest toch een veel grotere rol dan men verstandelijk zou mogen 

beredeneren. Met andere woorden: waar men zich inzet met geloof en juiste intentie, blijven 

de vruchten wonderlijk genoeg talrijk. Neemt niet weg dat de communicatie heel wat kan 

verbeteren. 

Er zijn ongetwijfeld hoopvolle tekenen van geloofsoverdracht,bv waar gehuwden hun huis 

gastvrij openstellen voor bijeenkomsten van medegelovigen, zo kunnen zij hun wederzijdse 

liefde dienen en doorgeven 

Gebed, vasten, biecht, sacramenten en gemeenschap zoeken met gelijkgelovigen en 

inspiratie van Gods kerk. Ook goede geestelijke lectuur lezen. Overigens getuigen van het 

geloof zonder dit op te dringen. 

Geen belangstelling. 

Geen flauw idee. Ik vermoed dat ze hun eigen ruimte nemen en zich weinig gelegen laten 

liggen aan de kerkelijke leer. Mensen vinden liefde en warmte belangrijker dan een kille 

opgelegde leer. 

Geen idee 

geen idee 

geen idee! autoritair opvoedingsmodel? zich afkeren van maatschappelijke ontwikkelingen? 

Geen idee. 

Geen idee. Had graag mijn kinderen geloviger opgevoed, maar mijn kinderen hebben geen 

enkele feeling met de kerk. Ik hoop wel dat (en denk dat ook) ze leven volgens de 

"katholieke-leidraad", dat hun levenshouding katholiek-acceptabel is. Als kleine kinderen 

gingen ze mee naar de kerk, ze volgen katholiek onderwijs .... dus ik hoop dat hun levensvisie 

toch ok is, en dat denk ik ook wel, maar ik had graag wat meer katholieke-kerk inbreng 
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gehad. De kinderen zijn met geen stokken meer naar de kerk te brengen, ze voelen zich daar 

niet thuis, er zijn ook geen leeftijdsgenoten meer. 

Geen idee. Ons is het tot nu toe niet erg gelukt ondanks het actief betrokken zijn gedurende 

vele jare bij het kerkelijk gebeuren. 

Geloof doorgeven, doe je, volgens mij, alleen door je manier van leven. Ik voel me erg 

aangetrokken door de manier van leven van de eerste christenen. Zij vielen op door hun 

manier van leven, de hulp en liefde die zij gaven aan mensen die dat nodig hadden. 

geloven doe je voor jezelf als je dat wil, dat spreidt men niet naar buiten 

Gelovige gezinnen baseren hun denken en doen op respect houden vast aan overtuiging 

nadat ze deze steeds weer toetsen aan de heersende maatschappelijke overtuiging. 

Gelovige gezinnen en families slagen er soms toch in het geloof door te geven door zelf veel 

aandacht te besteden aan de godsdienstige vorming van de kinderen, waarbij samen bidden 

een belangrijke rol speelt. Ze moeten goed in de gaten houden wat er op school allemaal 

verteld wordt dat in strijd is met de leer van de kerk, om dat voor de kinderen te nuanceren 

en zo nodig de school - zeker als die in naam nog katholiek is - op aan te spreken. Ook loont 

het zeer op zoek te gaan naar een kerk waar de priester de ware leer nog verkondigt en waar 

er ook aandacht aan jongerencatechese wordt besteed. Dat is helaas lang niet overal het 

geval in Nederland. 

Gemeenschapsleven vormen, met elkaar, met kloostergemeenschappen. Ons christen weten 

ook over onze kerkmuren heen. We hebben elkaar als christen heel hard nodig, wederzijdse 

steun en bemoediging, wederzijds gebed en gezamenlijke evangelisatie. Samen zorg dragen 

voor geloofverdieping voor de echtparen alsook voor de kinderen. 

Gewoon door zichzelf te blijven in aansluiting met de plaatselijke geloofsgemeenschap. 

Vooral door te blijven doen waar men zelf geloof aan hecht. 

Gewoon. Door het te vertellen. 

Gezinnen die sterk staan in hun geloof, dagelijks gebed en de sacramenten. Zij laten zien hoe 

het echt hoort en dat is te merken aan opvoeding, kinderen, vruchten van huwelijk. 
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Gezinnen zijn onderdeel van de samenleving. 

Godfried Bomans zei al dat hij het geloof had doorgekregen in een gesloten doosje. M.a.w. 

personen dienen zelf een geloof te zoeken en te vinden. 

Goed als er een groep is van gezinnen in de locale parochie anders slecht. 

goed voorbeeld geven aan je kinderen, lukt niet al tijd 

Handelend naar het geweten en Jezus voorbeeld. We moeten niet proberen anderen te 

overtuigen; het voorbeeld moet genoeg zijn. 

Heb in familie zeer veel goede voorbeelden 

heel moeilijk 

Heel slecht. E.e.a. door de houding van het huidige episcopaat. 

het blijft een trachten door het voorbeeld. Maar eenmaal afgehaakt ontstaat 

onverschilligheid, gevoed door de praktijk van de kerk (onenigheid (Gysen c.s.) en sexueel 

verwerpelijk gedrag 

Het doorgeven van het geloof lukt wel alleen het uitvoeren aan diegene aan wie je het 

doorgeeft is een heel stuk moeilijker 

Het gaat er niet om, om dwars door een maatschappelijke storm heen te gaan. Geloof is niet 

uit op confrontatie, maar verbinding!! 

Het gezin is zeker voor de kinderen een eerste plek waar men zich moet ontwikkelen, via 

(voor)lezen, platenkijken, kleuren ed worden veel oude waarden tegen de stroom in 

doorgegeven. 

Het gezin waarin ik ben grootgebracht is daarin geslaagd door een goede kerk te zoeken, 

door thuis veel katechese te geven en veel oordelen over wat er gebeurt in de maatschappij 

te geven, en door steun te zoeken bij een kerkelijke beweging. Tegenwoordig is ook de 

parochie meer een steun, meer dan vroeger. Maar het blijft moeilijk. Het is fijn dat er nu meer 

jonge en zeer gelovige priesters zijn. 
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Het is moeilijk om dat ik vooral de oude achterhaalde denkbeelden van het katholieke geloof 

niet kan uitleggen aan mijn generatie, laat staan mijn kinderen. Ook ik zelf herken mezelf hier 

niet in en sta hier ook niet achter. Verder zijn ook de diensten niet echt meegegaan met de 

huidige tijd. 

Het kinderlijke geloof kan een verder leven van troost zijn ook al weten we dat er geen hemel 

kan bestaan. 

Het parochieleven is te veel iets geworden voor oude mensen. Dat sluit niet aan bij kinderen 

en jongeren. De wekelijkse kerkdienst is geen middel om jongeren kerkelijk te socialiseren. 

Dat zal via andere activiteiten moeten gebeuren. In gesprekken met randkerkelijke mensen 

merk ik vaak dat kerkelijke regels niet begrepen worden. Los van de vraag of men die regels 

goed vindt, is er in eerste instantie veel onwetendheid en onbegrip. Wij zijn blijkbaar niet in 

staat op dezelfde golflengte te komen als de ouders van kinderen die bijvoorbeeld Eerste 

Heilige Communie willen doen. Daarnaast zijn mensen mondig en veelal goed opgeleid. Dat 

geldt ook voor gelovigen. Pastores moeten hen voor vol aanzien en niet bang zijn te 

discussiëren. Meestal wordt de kerkelijke leer aangeboden als vaststaand, eeuwig en 

verheven boven elke discussie. Dat werkt niet. De kerk is geen democratie, maar de 

gelovigen zijn wel opgegroeid in een democratisch land. 

Het voorleven van liefde in de gezinnen. goede voorbeeld. 

Het zit hem vooral in de normen en waarden die de basis vormen van het geloof. Als je die 

doorgeeft, geef je het geloof door. 

hier heb ik geen passend antwoord 

Hier kan ik geen antwoord op geven. Vele ouders doen hun best, maar de maatschappelijke 

invloed op kinderen kan zo groot zijn dat voorbeelden en adviezen van ouders niet meer 

gehoord of gezien worden. 

Hmm, laten wij over twintig jaar nog eens kijken hoe onze kinderen dan met hun geloof 

omgaan, om te kijken of wij geslaagd zijn. Ik durf daar nog niets over te zeggen, als vader.En 

over andere gezinnen kan ik ook niet zo veel zeggen. Het is deels doorgeven, deels genade 

en deels geroepen worden, en ook best een mysterie. hun eigen gevoel en geweten volgen 

Hun geloof geeft hen emotionele steun en kracht in donkere tijden. 
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ieder op zijn/haar eigen manier. het belangrijkste van doorgeven is voorleven. woorden en 

rituelen schieten tekort als ze niet hun bevestiging vinden in het leven wat men deelt. 

Ik ben 77 en ken in mijn omgeving niet een familie waar dit helemaal lukt. 

ik ben er dus zelf niet in geslaagd. 

Ik denk dat het steeds moeilijk wordt. Ik ben zelf alleenstaand [altijd geweest] maar zie bij 

familie dat ze het zelf wel doorgeven [door hun kinderen te laten dopen e.d.] maar dat die 

kinderen er vervolgens niets meer mee doen. 

Ik denk dat veel mensen dat heel moeilijk vinden: mensen weten vaak niet wat ze met een 

geloofsopvoeding aan moeten. Ik heb wel eens gehoord dat het aantal vormsels gemiddeld 

10% is van het aantal dopelingen. 

Ik denk niet dat zij daarin slagen. De kerken lopen leeg. 

Ik geloof dat trouw, wederzijdse steun, begrip en liefde een geschenk zijn God. Door dit en 

toon te spreiden en hier naar te streven wordt God zichtbaar in het gezin en in de 

maatschappij. Zonder aandacht, zorg en liefde verwelkt iedere relatie. liefdeloosheid is erger 

dan trouw blijven aan een gelofte die niet meer in het hart gevoeld en beleefd wordt. 

Ik heb de indruk dat men daar wel in slaagt. Maar de vraag is wat er met maatschappelijke 

stormen bedoelt wordt. Daar gaat een soort van conservatisme vanuit, in plaats van een 

reflectie op maatschappelijke ontwikkelingen. 

Ik heb geen idee. We hebben onze kinderen een katholieke opvoeding gegeven. We hebben 

geprobeerd er fijne mensen van te maken die ook hun kracht en rust enz. uit het geloof 

zouden kunnen halen. Het zijn uiteindelijk 2 fijne meiden geworden die "niet met het geloof 

bezig zijn" maar wel leven zoals wij het hebben voorgedaan. Dus in het doorgeven hebben 

we gefaald, maar in het opvoeden redelijk geslaagd 

ik heb mij nooit geborgen gevoeld door de kerk, vandaar dat ik het niet heb door kunnen 

geven. als kind wist ik al van seksueel misbruik. dat heeft niet erg geholpen. 

Ik hou niet van dit soort stoere vragen. Ik ben er niet van overtuigd dat dit soort stoerheid de 

geloofsoverdracht meer kansen geeft. Het gezin is geen fort tegen de boze buitenwereld. 
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ik ken zulke gezinnen, een hecht gezin, met gelovige ouders, die niet altijd super strak in de 

leer zijn, lijkt het recept, maar het lukt lang niet altijd, veel lijkt te liggen aan de relevantie van 

de kerk voor betreffende kinderen 

Ik vind het heel belangrijk dat er continu communicatie is tussen mensen. Daarom zal ik 

onderwerpen en meningen die tegen het geloof indruisen, niet als 'onbespreekbaar' 

betitelen. Hierdoor kun je dingen die hard zijn, zacht maken, is mijn ervaring. Als mensen 

maar willen communiceren. Is dat niet het geval, zetten mensen de hakken in het zand 

(kerkelijk of niet kerkelijk), dan zal het geloof niet doorgegeven worden. Je moet voorleven 

wat je predikt! 

Ik weet niet of ik dit altijd een goede zaak vind, zeker niet in de streng-religieuze 

gemeenschappen waarin de kinderen naar mijn mening geen eigen keus hebben en in een 

keurslijf worden gedwongen. Naar mijn mening zou een geloof altijd vanuit jezelf moeten 

komen en niet van buiten of boven moeten worden opgelegd. Mijn ouders hebben mij 

volgens het katholieke geloof opgevoed, met alle bijbehorende normen en waarden. De keus 

voor het vormsel en de keus om naar de kerk te gaan lieten en laten zij echter volledig aan 

mijzelf. Ik ben van plan dit later bij mijn eigen kinderen op dezelfde wijze te doen. 

ik wou dat ik dat wist 

Ik zie bij vrienden/kennissen en hun kinderen een duidelijke rode lijn: van gezinnen waar de 

kinderen zich actief in het geloof verdiepen is nagenoeg altijd de moeder thuis (geen werk 

buitenshuis). 

Ik zie veel mensen om me heen van mijn leeftijd met een gezin die het heel moeilijk vinden 

om het geloof door te geven omdat ze zelf ook niet meer begrijpen waar 'het nu eigenlijk 

om gaat'. Dat maakt dat ik persoonlijk ook zo warm loop voor 'Nieuwe evangelisatie binnen 

de katholieke kerk' (bv Alpha-cursussen, gerichte Bijbelstudie) 

In deze tijd door kennisoverdracht, maar vooral door het geloofwaardig voor te leven! Veel 

kinderen leren wel iets over het geloof, maar zien niet welk concreet belang het heeft voor 

hun ouders. Dit is een grote uitdaging. Families zouden elkaar ook buiten de kerk meer 

moeten ondersteunen hierin. 

In elk geval door het geloof vóór te leven in doen en denken!!! 
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In saamhorigheid vertrouwen op God 

Inderdaad zijn er mensen die er in slagenin hun roeping het geloof door te geven. Wat 

daarbij de drijveren zijn? Een religieuze grondhouding denk ik. Een behoefte aan spiritualiteit 

in het leven, wat dat ook moge zijn. 

Is een moeizaam iets. Ik ken geen mensen die zo hun roeping door geven. Geloven is iets van 

vallen en opstaan. Afstand nemen en soms weer een tijd betrokken zijn bij de kerk. 

is moeilijk in deze moderne tijd 

is voor ons niet van toepassing binnen het gezin 

Je kunt getuigen van je geloof. Maar denk altijd: Oordeel niet en gij zult niet geoordeeld 

worden 

Je kunt wel slagen in die roeping en het geloof proberen door te geven en toch. De kinderen 

groeien ook op in een omgeving die moeite met deze acceptatie heeft. Er zijn te veel 

invloeden van buiten het gezin af die zorgen voor storing in de overdracht. Het er in slagen 

is enerzijds vanuit persoonlijke drijfveren van de ouder(s) om het door te willen geven vanuit 

hun eigen ervaring van kracht en steun. Een tweede om een levenslijn aan de kinderen aan te 

bieden waarbij de de vrijheid krijgen om straks zelf te kiezen. Als je niets voor doet valt er 

niets te kiezen. 

Je moet je verbonden blijven voelen met de geloofsgemeenschap waar je bij hoort. dat 

vraagt inzet en tijdsinvestering van een gezin, maar het vraagt ook om inzet, budget, 

vrouw/mankracht van een locatie om dit te blijven aanbieden 

Kennisoverdracht, door scholing en door "het" te doen: een harmonieus gezin vormen, 

regelmatig de mis bijwonen en zo veel mogelijk allemaal een rol spelen in het parochiële 

leven: van misdienaar tot het aanbrengen van bloemenversieringen en lidmaatschap van het 

kerkbestuur. 

Kerkgang 

kinderen zelf opvoeden, geen onthaalmoeder, thuisonderwijs. 
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Lastige vraag. Doorgeven gebeurt wel maar anders dan een halve eeuw geleden. Je hoopt 

het zaadje te planten en moet afwachten hoe het verder groeit in de veranderende 

omstandigheden. 

Leven vanuit de sacramenten. Het sacrament van het huwelijk wordt gevoed door die van de 

Eucharistie en van Boete en Verzoening. 

liefde en door boven het aardse blijven 

lukt niet altijd. Voorleven en verder moet je het afwachten 

Maatschappelijk ben je volgens mij een zonderling als je uiting geeft gelovig te zijn. Dit 

vormt geen beletsel voor mij om openlijk van mijn geloof te getuigen. Doorgeven is moeilijk, 

zelfs aan de eigen kinderen die twijfelen maar dit heeft misschien ook met leeftijd te maken. 

in ieder geval hebben wij onze kinderen duidelijk gemaakt dat zelfs als je een tijd getwijfeld 

hebt of zelfs niet geloofd hebt, God altijd nabij is en de kerk open staat voor eenieder. Je 

bent altijd welkom. 

Matig 

matiges, zijn er eigenlijk nog wel gezinnen die hun geloof willen doorgeven? 

Men probeert op een zo goed mogelijke wijze invulling aan het gelovige leven te geven. Men 

probeert zich staande te houden wanneer maatschappelijke ontwikkelingen dat soms 

moeilijk maken. In moeilijke tijden komen gelukkig nog meer mensen naar de kerk en 

bidden. Velen hebben echter geen geloof meer in de kerk. De kerk moet het vertrouwen 

terugwinnen. Het wordt de parochianen echter steeds moeilijker gemaakt, vaak onmogelijk. 

De kerk slaagt er niet meer in om rfegels te hanteren. Men wil slechts toepassen en houdt 

met geen enkel argument rekening. Men slaagt daar nauwelijks in, met name vanwege de 

associatie met onwenselijke conservatieve standpunten en vooringenomenheid. 

Men slaagt daarin wanneer de leer van de kerk zich aan zou passen aan deze tijd. 

Mensen hebben elkaar nodig, in een kerk kan men elkaar ontmoeten. Dit kan het best zonder 

allerlei kerkelijke inmengingen, werken aan meedenken ipv opleggen en mensen monddood 

maken. 
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met hun kids overal open over te praten; zowel kerkelijk als maatschappelijk zaken en ze mee 

te nemen naar de kerk en boeken te lezen. 

met vallen en opstaan, de vrije keuze respecterend 

met veel moeite! vooral omdat ik het met de officiele leer niet altijd eens ben. Ik vertolk dus 

thuis ook een gerelativeerd mening; moest ik alles letterlijk willen blijven nemen, dan zou ik 

uit de kerk moeten stappen. 

Mijn indruk is dat wij, als heel gelovige ouders, er niet in geslaagd zijn dit geloof aan onze 

kinderen door te geven. De kinderen van mijn 9 broers en zussen zijn bijna geen van allen 

gelovig en de kleinkinderen ook niet 

Moeilijk en zwaar, 

moeilijk in te schatten, maar het is heel moeilijk, dit is merkbaar in het onderwijs als bv. nog 

slecht 20% van de leerlingen in het katholiek SO thuis een kerststal zet 

moeilijk. Op momenten dat je denkt met anderen te maken te hebben die openstaan voor 

geloof: ideeen aanreiken over bijv. kindercatechese/vieringen etc. 

moeizaam, door antieke opstelling van Rome wordt de geloofwaardigheid niet serieus 

genomen. 

Moeizaam: ik zelf heb een heel andere geloofsleven dan mijn ouders en mijn kinderen gaan 

weer een heel andere eigen weg. Er wordt op dit punt weinig rechtstreeks doorgegeven en 

iedere generatie mag het zelf ontdekken. 

n.v.t. 

Naastenliefde uit te dragen. 

Nauwelijks. 

net als alle andere gezinnen, door hoop te houden en er voor te werken 

Niet 
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Niet 

niet 

Niet meer, ik verklaar mensen die dat doen finaal voor hele, deze mensen lijken het prettig te 

vinden om te provoceren, dus likken zij hiermee reactie uit 

Niet zo best hoor. Anders had Kerkelijk Ned. er heel anders uitgezien 

Niet zo goed volgens mij. je ziet dat mensen het geloof meer voor zichzelf houden. er wordt, 

ook door ons, minder over gepraat naar anderen. Wordt ook door vrienden niet altijd op 

prijs gesteld om er over te praten. 

Niet. De kerk in nederland heeft inmiddels teveel afstand gecreeerd om nog als 

geloofwaardig ervaren te worden. In de kerk handhaven mensen zich indien ze zich vollegig 

confirmeren aan de visie van de nederlandse bisschopenconferentie. Deze mensen 

overtuigen zichzelf van hun maatschappelijke relevantie en hoeven zich daarom niet af te 

vragen hoe zich te handhaven in de samenleving. Elkaar opzoeken, ramen en deuren dicht en 

vervolgens doen of de samenleving niet bestaat. Zelfs de Geest kan niet naar binnen! 

Niet. De kerk loopt leeg. 

Niet. Ik kende een vrouw en zij was zeer gelovig, monogaam enz.. Tot de dag haar man haar 

bedroog. De vrouw zocht troost in het geloof, en de priester van de kerk, waar de vrouw 

troost zocht. Mijn kind! Antwoorde de priester, de fout ligt nooit bij de man.. En liet de vrouw 

ontroostbaar achter. 

Nog geen ervaring Mee 

nvt 

NVT; kan ik niet beantwoorden. Conservatieve katholieken ondervinden ook vaak 

tegenstroom. 

Of de mensen zo overtuigd bewust het geloof door geven zou ik niet durven beweren. Wat 

ze wel doorgeven is hun ingeboren overtuiging van wat menselijk / christelijk goed is: 

sexualiteit, keuzes, trouw, doorgeven van humane en christelijke waarden. 
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om door te gaan met andere mensen die ook geloven, samen zingen samen bidden 

Omdat het geloof persoonlijk is. 

Omdat zij zich veilig en vrij voelen in deze vorm en zich kunnen ontwikkelen 

Ondanks de kerk is het geloof van mijn ouders in mij levend gebleven. 

onpeilbaar of het geloof überhaupt wordt doorgegeven. In kleine kring zal dit een grotere 

kans van slagen hebben. 

Ook deze vraag vind ik veel te algemeen en te onduidelijk. Welke aspecten van het geloof 

worden hiermee bedoeld? Zelf zijn onze drie kinderen naar christelijke basisscholen gegaan, 

zijn gedoopt en hebben hun 1e communie en het vormsel ontvangen. Ook zijn ze t/m hun 

18e jaar periodiek naar de kerk gegaan. Na hun 18e voelden ze zich alle drie niet meer bij het 

geloof en de kerk betrokken. 

Op dezelfde wijze dat iedereen zijn overtuigingen doorgeeft, neem ik aan. 

Op geen enkele wijze, want de letterlijke interpretaties van het geloof zijn nietszeggend. 

Respect voor anderen 

samen bidden. samen uit de Bijbel lezen. samen naar de Kerk gaan. evt. meedoen aan 

gezinsdagen. omgaan met medegelovigen. 

samen te komen in gemeenschapsgroepen ( bv pinksterbewegingen, opus dei,......) 

vormingsdagen... 

slagen ze daar überhaupt in ? dat blijkt maar zeer beperkt te zijn. Oorzaak: teveel als 

achterhaald beoordeelde geloofsleer-onderdelen spelen daarbij hoofdrol (pars pro toto) 

Sommige gezinnen wel, anderen helemaal niet. Het is een moeizame weg zonder 

vanzelfsprekendheden. 

Standvastig zijn in Leer en het hun kinderen voor te leven en laten zien dat het goed en de 

beste keuze is. 
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sterk geindoctrineerd in hun jeugd, dus dwangmatig 

stug doorzetten 

Suggestieve vraag 

t.a.v. eigen kinderen het leren stellen van kritische vragen en nadenken over levensvragen en 

last but not least ook naar derden het geven van een goed voorbeeld. 

tot mijn spijt moet ik zeggen dat wij ondanks onze pogingen daartoe onze kinderen dit 

geloof niet hebben overgenomen. dit wil niet eggen dat zij geheel ongelovig zijn, maar 

eerder dat zij de kerk als een onjuist werkend instituut zien. 

tot mijn verdriet zijn wij hier in niet geslaagd: geen van mijn drie kinderen heeft nog een 

binding met de gelovige gemeenschap ter plaatse, al betekent dit niet dat zij on-gelovig zijn. 

totaal niet 

Trouw en hoop. 

Uiteindelijk lukt dit niet, als de kinderen klein zijn door vast te blijven houden aan de kern 

van het geloof, de liefde voor elkaar, en de regeltjes van "Rome" te relativeren als zaken 

gemaakt door mensen. Echter als de kinderen volwassen worden verdwijnt het geloof snel, 

door de ongebreidelde "vrijheid" in de maatschappij en druk van de omgeving "om niet aan 

dat toneel mee te doen". Dank zij de starheid van Rome over bepaalde vraagstukken als 

gebruik van voorbehoedsmiddelen, seks voor het huwelijk, euthanasie en de schandalen van 

de laatste jaren heeft men een gemakkelijk excuus om afscheid te nemen, wat de jongeren 

dan ook in grote getalen gedaan hebben. In onze kerk zitten bij een dienst alleen nog 65 

plussers!! De generaties daaronder hebben allang afscheid genomen en weten niet meer wat 

geloof en de kerk inhouden. 

Valt niet altijd mee, maar de kracht van het geloof geeft juist net die extra steun om door te 

gaan, en ziet dat het ook resultaten "boekt"binnen het gezin. 

Van de gelovige gezinnen zijn er grofweg drie manieren te onderscheiden. Het kind niet 

opvoeden volgens het geloof Het kind kennis laten maken met het geloof, maar zelf laten 

beslissen. Het kind opvoeden met harde hand en elke zondag desnoods te verplichten naar 
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de kerk te gaan! Maatschappelijk gezien valt er voor elke wijze wat te zeggen en vanuit 

ideolisch oogpunt zou het laatste het beste zijn (toevallig ook de wijze waarmee ik groot 

gebracht ben). Wat je echter ziet is dat mensen die later ECHT bewust voor het geloof 

hebben gekozen in plaats van te geloven (ook wel met hart en ziel) maar enkel en alleen 

omdat hun ouders hen elke zondag meenamen dat de eerste groep mensen meer geniet van 

het geloof. De tweede optie die hierboven genoemd is daarin een gulden middenweg lijkt 

het wel. Deze moet eigenlijk zo actief benaderd wordt dat deze lijkt op de derde 

(ideologische wijze) maar zonder het hoeven op te dringen. Bovenal ben ik van mening dat 

alleen door vast te houden aan het geloof (Actief) en dus ook naar de kinderen toe, die juist 

zo vatbaar zijn voor ideeën van de wereld, het geloof te behouden is. Als een soort 

hobbyclubje wordt, is het gevaar dat de noodzaak er van dreigt te verwateren. Daarentegen 

de clubs die georganiseerd wordt om het geloof actief met elkaar te delen helpen mee om 

de "verplichte" kerk te vergemakkelijken. Daar moet zeker ruimte voor zijn (buiten de kerk 

overigens) zodat het ongedwongen blijft. 

Vanuit de bescheidenheid dat niet het "ik" maar God de verbinder is. 

Veel kinderen geloven niet of niet in de zelfde mate als hun ouders. Steeds meer mensen 

wenden zich af van de kerk. 

Veel mensen geven hun geloof vorm in het doen van goede werken, het lezen van literatuur, 

het vertellen van (Bijbelse) verhalen, het betrokken zijn op spiritualiteit en geloven, de 

interesse in 'meer tussen hemel en aarde'. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 

religiositeit een constante is in het leven van mensen in de huidige maatschappij. Dit staat in 

groot contrast met het verlies aan binding met een kerkgenootschap. Aansluiting in taal, 

beleving, geborgenheid wordt onvoldoende ervaren, er wordt onvoldoende inspanning 

hiervoor gedaan in de kerk zelf. 

vertrouwen en eerlijkheid 

vertrouwen op God. ook vertrouwen op de organisatie van de kerk die deze mensen bijstaat 

in de moeilijke keuzes die ze moeten maken. 

Verwar hier "geloof' en "kerkgang" niet. Door het geloof niet als iets "achterlijks" te zien doch 

dit (Christelijk) geloof te zien als een waarde dat het leven richting geeft. Richting geeft 

weliswaar afwijkend van de "economische en individuele groei" die onze maatschappij en 
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regering propageert en stimuleert. "Je leven richting geeft" ondanks de beperkte 

maatschappelijke groei die je (als je geen rat bent op je werkplek) ermee bereikt. De waarden 

van liefde, eerlijkheid, rechtvaardigheid, vergeving, enz kun je goed doorgeven aan je 

kinderen. Ook kun je kinderen goed leren om te gaan met verleiding (verzoeking / bekoring) 

en risico van verslaving. Verslaving aan geld of aanzien is net zo verderfelijk. Leef het goede 

voorbeeld door dankbaar te zijn voor het gewone bereikbare. En niet het (schijnbare succes) 

bereikte van buren te verheerlijken. En niet door het beschimpen van "maatschappelijk 

mislukten" 

volgens mij lastig 

Volharding 

volharding, gebed, en nog het meest van al, ook zoals steeds, waar jezelf achter staat geef je 

gevoelsmatig, druppel per druppel door. Wat er later van hen komt, dat weten we niet maar 

God heeft ons beloofd dat er geen enkel schaap verloren gaat. 

voor een deel met een ijzeren regime en veel sociale controle (en dus veelal onvrijwillig). in 

positieve zin: door saamhorigheid en het omzien naar elkaar, door liefde en warmte uit te 

stralen. 

Voor gelovige gezinnen is het heel moeilijk om dat te doen: er staat zoveel druk (geldnood, 

tijdnood, allerlei commerciële en andere...) op het gezin van binnen en buiten dat het bijna 

onmogelijk is voor ouders om hun kinderen de weg te wijzen. 

Vooral door een liefdevolle atitude naar elkaar en anderen uit te stralen. 

vooral door eerlijk te zijn over hun geloof, evt. twijfels, door in gesprek met elkaar/kinderen 

te blijven, ieder de ruimte te geven en door respect voor elkaar te hebben 

Voorbeeld geven 

Voorbeeldfunctie én Goddelijke bijstand 

Voorbeeldgedrag geeft iets door, actief zijn maar ook in relatie tot maatschappij en 

werkelijkheid. 
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Voordoen is belangrijker dan de regels op te leggen. Daarom moeten we ook niet zo 

spastisch doen over die hele kerk. 

voor-leven 

vrij strenge opvolging van de regels 

Waar men in openheid en liefde met elkaar omgaat in de gezinnen en waar men 

gelijkgezinde mensen om zich heen weet en warmte / acceptatie en een pastorale houding 

vanuit de kerk ervaart kan het geloofszaad vrucht dragen 

Wanneer mensen blij zijn, verwonderd kunnen zijn over het goede en schone wat hen 

omgeeft, dankbaar en bescheiden zijn, dan leven zij het geloof gewoon voor en zullen zij het 

ook overdragen in welke/andere vorm de volgende generatie het ook weer beleeft. 

Wanneer vader en moeder uitgesproken katholiek gelovig zijn, lijkt het mij dat zij er toch wel 

in slagen hier vorm en gehoor aan te geven. Maar dit situatie doet zich lang niet meer altijd 

voor. 

Wat ik om mij heenzie gaan gezinnen wel naar de kerk maar leven niet altijd naar de leer die 

de RK-kerk voorschrijft. Kinderen worden gedoopt, communies gedaan, maar omdat de kerk 

te streng en saai is haken velen daarna af. 

Wat verstaat U onder het geloof? Of zijn het bepaalde tradities, gebruiken e.d. waar U het 

over heeft. In het OT komt het woord "geloof" nergens voor, tenzij verkeerd vertaald. In 

Habakuk 2,4 staat: 'De rechtvaardige leeft vanuit zijn betrouwbaarheid'. Dat is wat anders dan 

dat de R.K. kerk eronder verstaat en laat vertalen (ook in de Nieuwe Bijbelvertaling) en zoals 

ik het in mijn leven heb ervaren. 

We proberen het zo goed en zo kwaad als we kunnen, om met name te laten zien dat wij 

doodgewone mensen,jong echtpaar met jonge kinderen ook een geloofsleven hebben en 

het echt jiet zo 'eng' is. We hebben vaak wel het idee dat we een 'uitstervend ras' zijn, dat het 

niet meer van deze tijd is om bijv wekelijks naar de kerk te gaan. 

Weet ik niet, want ik behoor niet tot die groep 

Weet ik niet. 
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Weet ik niet. De voorbeelden die ik ken zijn van mensen uit de vrij evangelische gemeente. 

Wij als ouders hebben hebben dit geprobeerd, maar onze kinderen hebben die roeping niet 

meer. En toch zijn het betrokken, gevoelige mensen die op hun werk en in hun omgeving 

veel goed doen. 

Wij bieden onze kinderen het geloof aan vanuit de inhoud, de normen en waarden die het 

geloof ons biedt en het vooruitzicht dat in de hemel een plaats is voor eenieder die zijn leven 

betekenisvol en oprecht heeft geleid. De heer luistert naar iedereen die lief heeft. Wij voeden 

onze kinderen op vanuit de grondgedachte dat iedereen gelijk is en je mensen alleen mag 

beoordelen op gedrag en menselijkheid. Dat betekent dat wij nauwelijks naar de kerk gaan 

en ons geloof vooral thuis in de dagelijkse gang van zaken een plek geven. 

Ze slagen niet, ze zonderen zich af met gelijkgestemden en worden steeds minder gehoord. 

Alleen wie de ander voldoende ruimte laat zijn eigen weg te gaan, zal op een welwillend en 

luisterend oor stuiten en wellicht hier of daar de een of ander overtuigen. 

Zeer moeilijk, weinig ondersteuning door zowel parochie als ook maatschappij 

zeer tendentieuze vraagstelling. Maatschappelijke ontwikkelingen staan niemand in de weg 

zijn geloof uit te dragen. 

Zelfs mensen die hiervoor hun grote best doen, slagen daar in de meeste gevallen niet in. 

God, van zijn kant, trekt blijkbaar ook niet. 

zie het somber in. 

Zij slagen daar heel moeilijk in. 

Zou ik niet weten, want men luistert daar toch niet naar 
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3d. Op welke manier hebben de lokale kerken en kerkelijke 

bewegingen het gezinspastoraat bevorderd? 

 

1ste communie voorbereiding deelname aan gezamenlijke diaconale projecten 

alleen benadeeld 

alleen binnenkerkelijk 

Alleen de Marienburgvereniging, op een reële manier 

Alleen tegengewerkt door niet met de tijd en maatschappelijke ontwikkelingen mee te gaan. 

als een dogma 

Als gezinnen afhaken dan zijn ze voor kerkelijke activiteiten moeilijk bereikbaar. 

Amper 

Amper 

Belangrijk zijn gezinsmomenten waar kinderen centraal staan, zoals de Eerste Communie, het 

Vormsel en de Vuurdoop. Bewegingen als Focolare, de Voedselbank en San Egidio doen 

belangrijk werk waar nood of gebrek is. 

Bij a niet door gebrek aan mankracht en tijd. Gezinnen zij druk, beide ouders werken, 

kinderen moeten overal naar toe. Mantelzorg voor ouders, dan heb je geen puf meer voor 

bijeenkomsten van de kerk die zeggen wat je dient te doen. Misschien kunnen we beter elke 

morgen via de mail een opkikkertje sturen, vanuit de bijbelse gedachte. 

Bij de voorbereiding op de initiatie sacramenten, de gezinsvieringen, de kinderkoren, het 

pastorale gesprek. 
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Bij ons door kindernevendiensten. 

Daar heb ik geen zicht op. 

daar kan ik geen mening over geven 

Daar kan ik geen oordeel over vellen, maar ik hoop dat men zich richt op mensen die in een 

samenlevingsvorm niet per se een klassiek gezin 

Daar kan ik weingi aan ontdekken. 

Daar zie ik te weinig van om hier een oordeel over te kunnen geven. Dat wil overigens niet 

zeggen dat dit er niet is. 

daar zie ik te weinig voorbeelden van. Activiteiten worden wegbezuinigd. Door persoonlijke 

contacten kan een pastor de jonge gezinnen aansporen om zelf deel te nemen aan 

gezinscatechese. 

Dat doet de gereformeerde kerk veel beter, daar is het veel actiever. 

Dat hangt van de individuele geestelijke verzorger af. Mogelijk is dit op episcopaal nivo 

bepaald maar de daadwerkelijke uitvoeders op-de-werkvloer bepalen de feitelijke waarde 

van de hulp/bemoeienis 

Dat is mij ontgaan... 

Dat is vooral het resultaat van de inspanningen van een kleine kern van gepassioneerde 

(leken-) vrijwilligers. Motivatie van binnenuit, ook hier. 

Dat kan ik niet beantwoorden 

dat weet ik niet 

Dat weet ik niet echt, maar ik denk hierbij aan aandacht voor het kind, kindernevendiensten, 

kinderen bij dingen betrekken in de kerk, het voorbereiden op communie en vormsel. 

dat weet ik niet precies, zoals gezegd, iets meer mariage enconter e.d. promoten, zou geen 

kwaad kunnen, hulp bij het huwelijk. 
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Dat weet ik niet. 

De aandacht die onze parochie hieraan kan besteden neemt af. 

De betrokkenheid en inzet van vooral pastoraal werksters en werkers is bijzonder belangrijk . 

Zíj hebben ervaring met de praktische kanten van het leven.. 

de Emanuelbeweging zet hier zwaar op in, soms met succes maar daarmee worden andere 

gelovigen uit hun 'eigen' parochiekerk 'verjaagd', die zich daar niet bij thuis voelen. Toch 

liggen daar goede initiatieven aan ten grondslag, die de moeite van het uitproberen waard 

zijn maar wel met respect voor de mensen die altijd hun trouw aan de gemeenschap hebben 

getoond! 

De kerken en de kerkelijke bewegingen zijn te vaak naar binnen gericht en te weinig naar de 

mensen in de maatschappij. De Kerk verwacht nog te veel dat mensen naar de kerk komen. 

Het zou mensen veel meer stimuleren tot het geloof als de kerk meer naar buiten is gericht 

en een beweging maakt naar de mensen toe. 

De kerken hebben in toenemende mate geen toegang meer tot het gezin, zeker niet in de 

vorm van pastorale zorg. 

De laatste decennia heb ik weinig meer gemerkt van de bevordering van het gezinspastoraat. 

Gezinnen mochten komen luisteren naar wat de kerk te vertellen had, terwijl er voor het 

verhaal van de gezinnen geen of weinig plaats was. 

de laatste jaren is er geen contact tussen de kerk en de gezinnen, tenzij de gezinnen er zelf 

om vragen. De kerk is niet uitnodigend naar de gezinnen, die de band met de kerk verloren 

hebben. De kerk veroordeelt alleen maar als men zich niet aan de 'regels' houdt. 

De lokale kerken doen nauwelijks iets aan gezinspastoraat, de goede priesters niet te na 

gesproken. Kerkelijke bewegingen vervullen hier een goede, zelfs noodzakelijke rol. 

De lokale kerken komen beelal niet verder dan een lauw aanbod rondom huwelijks-, doop-, 

communie- en vormselvieringen 
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De parochie en de plaatselijke kerken hebben een gespreksgroep pastoraat voor 

jonggehuwden. Na verloop van de tijd is men uitgepraat. Vijf jaar daarna wordt weer een 

nieuwe groep gestart. 

De vraag is of er belangstelling is voor gezinspastoraat onder de parochianen, maar er is ook 

nauwelijks een aanbod. Een goede vraag is wat de ervaringen in de parochie zijn, 

bijvoorbeeld aan de mensen die zich bezighouden met de voorbereidingen op het vormsel, 

eerste communie en huwelijk, want veel meer is er niet. 

Deze hebben dit fors verbeterd door een tegengeluid te geven aan de maatschappelijke 

ontwikkeling. 

Dit gebeurt doorgaans nog op een vrij traditionele wijze. Het spreekt moderne jongeren die 

niet uit de toon willen vallen bij hun leeftijdsgenoten die niet gelovig worden opgevoed, niet 

meer genoeg aan. En dat kan wel: kijk naar Wereld Jongerendagen en naar The Passion: dat 

spreekt weer aan. 

Dit is zeer afhankelijk van de leider in de parochie, deze kan ook zeer afschrikwekkend 

werken. 

dmv gezinsvieringen. geen persoonlijk advies oid 

Door aan de wieg te staan van huwelijsgesprekgroepen 

Door actieve voorlichting, vieringen en een warm welkom te zijn. 

Door alpha cursussen, gezinsvieringen, gespreksgroepen voor ouders, voorbereidingen op 

doop, communie en vormsel 

door bijbel lessen en de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten. 

Door cursussen en gezinsvieringen. 

Door dat de jeugd zo wijs is om geen beroep bij een kerk te zoeken, is er geen of nauwelijks 

pastoraal werk. En of pastoraal werk zinvol is, blijft te betwijfelen . 
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door de herinvoering van de diakonale wijding en taak en de erkening van de vrouw in het 

parochieele dienstwerk. 

door de ouders te onderwijzen 

Door de symboliek te laten blijven bestaan 

Door de zondagsscholen 

Door deel te nemen aan het verenigingsleven waar de gezinnen ook aan deelnemen en door 

activiteiten te organiseren. Dat brengt de kerk ook in het gezin. 

Door deze actief in de praktijk aan te bieden. 

Door enthousiaste mensen die de kar blijven trekken samen om alles door te laten gaan in 

de kerk, communie, vormsel, zang koren etc. kerst spel etc 

Door er over te praten tijdens overwegingen in de zondagse viering en het samenzijn na de 

dienst in een gemeenschappelijke ruimte. Samenkomst eenmaal per maand met een 

gemeenschappelijk thema. 

door er steeds ook in de media aandacht voor te vragen. 

Door gesprekken, lezingen en bijeenkomsten. 

door het organiseren van gespreksgroepen voor jonggehuwden, bijbelcursussen, creches 

tijdens vieringen open te stellen, kindernevendiensten aan te bieden. 

Door in de groep van pastoraal werkers iemand te belasten met het gezinspastoraat 

Door kinderen betrokken te blijven houden bij de kerk. Door kindercatechese aan te bieden., 

Kinder Woord Diensten en Gezinsvieringen te organiseren. Door ouders te blijven betrekken 

bij de kerk 

Door kinderen te misbruiken! 

Door lekengroepen op te richten die hulpbehoevenden bezoeken. 
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Door middel van gezinsvieringen en bijeenkomsten voor gezinnen. 

Door ook aandacht te geven aan mensen die niet volgens de kerkelijke regels leven en deze 

niet te veroordelen maar wel door op hun verantwoordelijkheden te wijzen 

door open te staan voor discussie, en begrip te tonen 

Door open te staan voor mensen die problemen hebben met het doorgeven en d.m.v. 

gespreksgroepen. 

door pastoraat voor gezinnen en jongeren te geven 

Door persoonlijke aandacht, door ruimte te geven. 

Door programma's aan te bieden voor kinderen en voor ouders rond gelovige opvoeding, en 

door in de liturgie plaats in te ruimen voor kinderen. 

Door speciale diensten voor gezinnen te houden en thema's te kiezen die aansluiten bij het 

leven van de gezinnen. 

Door te luisteren en te observeren en te respecteren!, en niet direct te oordelen! 

Door te preken over het gezin 

Door te weinig menskracht amper waarneembaar. 

Door te wijzen op de wil van God, uitgelegd met name door Paulus, over het christelijke 

gezinsleven. Voorts door alternatieve verbintenissen krachtig af te wijzen en er tegen te 

waarschuwen. 

Door toerustingscursussen als 'Geloven Nu' 

Door uitsluiting 

Door vaak veel samen met de gezinnen te doen aan bezinning en geloofsverdieping. Door 

de mensen te betrekken en bij te staan bij hun gezamenlijke problemen op dit gebied. 
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Door vieringen, rondom de sacramenten en in individuele gevallen met bv vertelvieringen. 

Een enkele brochure ondersteunt de initiatieven thuis om te geloven, te bidden, te 

mediteren, op te voeden. 

Door voorbereidingen voor communie, vormsel etc. en de ouders erbij te betrekken. 

dwangmatig door alle andere vormen uit te sluiten 

Een enkele parochie probeert een initiatief te nemen, maar er is zeer weinig respons. Bij de 

nieuwe kerkelijke bewegingen gaat het iets beter. 

Eerst H. Communie en H. Vormsel waren de momenten om gezinspastoraat enige vorm te 

geven. Voor de jaren '80 liep dat via de scholen nog redelijk. Daarna is het verworden tot een 

kinderfeest met cadeautjes en fotoshots zonder enige pastorale betekenis en 

houdbaarheid.Eigenlijk gewoon door hulp en medeleven en samenleving. 

Er is catechese voor de Eerste Communie en het Vormsel, en kinderwoorddienst: catechese 

voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Soms zijn er geloof ik ook catechesegroepen voor 

jonge ouders. 

Er is laatste decenia meer aandacht gekomen voor kindercathechese. 

Er is veel aandacht voor jeugd en jongeren en als die zich welkom voelen dan is er een goede 

basis. Het leven noet gaan van het evangelie naar het leven en van het leven naar het 

evangelie. Daaruit komt voort dat gelovig leven en voorleven de basis is van goed 

jeugdpastoraat. 

Er wordt geprobeerd d.m.v. gezins- en jongerenvieringen, communie- en vormselvieringen 

dit te bevorderen. Maar het werkt niet. Voorgangers zijn vaak hopeloos ouderwets en weten 

de gezinnen niet voldoende te inspireren. 

Er zijn bij ons vrijwilligers die wat proberen met gezinsvieringen, in scholen etc. Knap zoals ze 

dat proberen te doen. Maar steeds worden zij geconfronteerd met voorschriften die maar op 

;één manier toegepast moge worden. Mensen haken dan af want zo wil niemand leven. En de 

vrijwilligers haken ok af 

Er zijn een aantal jonge bewegingen 
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Er zijn regelmatig gezinsvieringen, maar ik zou veel meer willen zien. De nadruk binnen de 

kerk ligt op de viering van de liturgie, er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de 

andere twee aspecten van de kerk, catechese en het het diaconale werk. 

Er zijn te weinig kerken en priesters/pastores om dit effectief te kunnen doen. 

Er zijn veel vieringen in de kerk en activiteiten buiten de kerk sprecifdiek gericht op jongeren 

of gezinnen. 

geen 

Geen antwoord 

geen beeld van. ik ben dan wel religieus dier, maar niet kerkelijk 

geen dogma's verkondigen 

geen enkele ervaring mee 

Geen ervaring 

geen ervaring mee 

Geen ervaring mee, na de jaren '70. 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 
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geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee, er komt nooit iemand van de kerk langs om over gezinszaken te praten of steun 

te geven. De huisarts herinnert zich de sterfdatum van mijn echtgenoot wel, de pastoor niet 

geen idee, het lijkt alsof dit nauwelijks van de grond gekomen is 

Geen idee, ik herken me hier niet in. 

Geen idee, ik zit er ook niet op te wachten met deze regelfetisjistische kerkleiding, zeker in 

mijn bisdom. 

geen idee, niets van gemerkt. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 
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Geen idee. 

geen idee. Ik voel me niet verbonden met de lokale kerk. 

Geen idee. Ik zie het in elk geval niet uitgezonderd de parochie vrijwilligersactiviteiten zoals 

ziekendienst enz. 

geen mening 

Geen mening. 

geen mening/ervaring 

Geen zicht op 

Geen. 

gespreksgroepen 

gezinspastoraat lijkt niet te bestaan.De insteek is Communie en Vormselvoorbereiding en 

kinderwoorddiensten.Bewegingen werken vaak landelijk met eenmalige bijeenkomst per jaar. 

Een grote beweging rond gezinnen is er niet. 

Gezinsvieringen en voorbereiding bij het ontvangen van sacramenten 

Goddank doen de Katholieke scholen het in het algemeen goed en staan ook goed 

aangeschreven. 

Hangt sterk af van wat de lokale kerk uitstraalt 

Hebben ze dat gedaan? 

Hebben ze dat? 

helemaal niet , maar dat is geen opzet. we denken gewoon de tijd is anders .de pastoor of 

priester heeft niet zo`n invloed meer als vroeger. 
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Het heeft na het 2e Vaticaans Concilie op een heel laag pitje gestaan. De geestelijkheid was 

meer met zichzelf bezig dan met de gelovigen 

Het is belangrijk dat jonge gezinnen de kans krijgen om samen met andere jonge gezinnen 

onder leiding van een pastor over het geloof te praten. Volgens mij lukt dit wel bij de 

voorbereiding op Doop, Vormsel en Communie. 

Het organiseren van gezinsvieringen, het houden van kinderkerk. 

Het tegenovergestelde is helaas waar. Juist door interventie van onze pastor weiger ik te 

trouwen. 

Het volhouden dwars door bijna lege groepen van kinderkerk en kwd geeft nieuwe groei. 

Jonge ouders actief betrekken bij sacramenten voor bereiding haalt de senior uit kinder werk. 

Hier heb ik geen enkele ervaring mee. 

Hier zeer actief 

Hiermee heb ik zelf weinig ervaring. Bij mijn weten is er niet veel pastoraat specifiek voor het 

gezin, behalve voorbereiding voor eerste communie e.d. 

Hierover ben ik niet op de hoogte 

Ik ben niet op de hoogte van activiteiten die zich in deze richting bewegen. Hooguit 

misschien nog een kerstwandeling georganiseerd vanuit een werkgroep die zich bezighoudt 

met bijvoorbeeld de traditionele vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren 

ik ben nooit benadert 

Ik denk alleen middels de wat conservatievere stromingen als het Opus Deï e.d. 

ik denk dat de kerk genoeg doet, maar spijtig genoeg is de kerk de laatste jaren veel te 

negatief in het nieuws gekomen, daar kan de kerk wel iets aan doen, maak eens een 

reportage van alle goede dingen die de kerk doet, ge kunt er dagelijks de tv met vullen, maar 

er wordt geen aandacht aan gegeven. het slecht dat gebeurt is mag je niet wegsteken maar 

moet opgelost worden, maar promoot ook eens het goede. 
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Ik denk dat zij het eerder hebben afgebroken. 

Ik denk maar ten dele doordat initiatieven op dat terrein niet altijd positief zijn ontvangen 

vanwege de sceptische houding tov de kerk. 

Ik durf daarop niet concreet met kennis van zaken en gegevens op te antwoorden. Naar mate 

de lokale kerken en kerkelijke bewegingen vanuit het leergezag en kerkelijke autoriteiten 

bemoedigd zijn geworden zal dit positief zijn. Als het gezinspastoraat niet in een voldoende 

soepele wijze heeft kunnen plaats vinden, zal er weinig of geen diepgaande vordering 

mogelijk geweest zijn. Het probleem is niet slechts van inhoudelijke aard maar zeer zeker ook 

over het hoe, in welke sfeer....het gebracht wordt. 

Ik ervaar niet veel van gezinspastoraat. De kerken worden matig bezocht en nauwlijks door 

gezinnen. Binnen de parochie lijkt er een cultuur te bestaan van :de jongeren komen toch 

niet meer dus daar steken we geen energie meer in. Het beleid van de nederlandse 

bisschoppen die weet terug willen naar de klassieke vorm van liturchie vieren helpt hier ook 

niet echt aan mee. 

Ik heb daar de laatste 40 jaar niets van gemerkt. E.e.a. hangt natuurlijk af van de definitie van 

gezin. 

ik heb daar weinig van gezien 

ik heb nog nooit en te nimmer huisbezoek gehad van een geestelijke 

Ik kan alleen spreken over mijn eigen parochie. Die is liefdevol en niet veroordelend. 

Ik ken een voorbeeld: Voorschoten, St.Laurentiusparochie heeft het gezinspastoraat hoog in 

het vaandel. 

Ik vermoed door de diverse werkgroepen die in de parochies opgericht zijn. Sinds het tweede 

Vaticaans Concilie was er veel meer toegelaten in de kerk. Vrouwen deden hun intrede en het 

is duidelijk dat vooral de vrouwen de motor achter het hele parochiewezen draaiende 

houden. Hier in Vlierden zien wij dat de werkgroep Woord- en Gebedsdienst veel 

samenwerkt met de leerkrachten van de R.-k. basisschool (waar overigens helemáál geen 

godsdienstonderwijs meer gegeven wordt). Voorbereiding op E.H. Communie en Vormsel 
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zijn buitenschoolse activiteiten geworden, waarmee de leerkrachten geen enkele bemoeienis 

meer hebben. Er gebeuren dus heel positieve dingen, maar er is ook erg veel verlies. 

Ik voel me niet aansproken tot deze groepen, ze wijken teveel af aan mijn waarden en 

normen. 

Ik vrees dat dit gebeurt op basis van al oude recepten. Zoals we het altijd al deden doen we 

dat nu ook. Men mag niet vergeten goed te luisteren wat er speelt in de gemeenschap, ook 

al klinkt het soms anders en vreemd, maar de vragen blijven bestaan. 

Ik weet van geen. 

Ik zie alleen maar grijze kopjes in de kerk en te weinig jonge gezinnen dus de boodschap 

komt niet ver 

ik zou het niet weten 

In de Elisakerk waar drie parochies samengevoegd werden, probeert men hieraan op veel 

verschillende wijzen vorm te geven. 

in de rk kerk in grote stad is het nog versnipperd maar er wordt wel wat beter samengewerkt 

zodat de krachten beter verdeeld worden. dopen, catechese krijgen behoorlijk aandacht 

in goedbedoelde pogingen , maar met minder priesterlijke mankracht, terwijl de priesterlijke 

vrouwkracht in een moderner verstaan van een hedendaags geloven tot op heden 

noodzakelijk ontbreekt of niet wordt erkend 

In mijn geval niet! Wekelijkse preken zonder persoonlijke aandacht/interesse terwijl de RK 

steeds meer hamert op ouderwetse dogma's vervreemden alleen maar! 

In mijn parochie door de deur open te houden, mensen niet te veroordelen, mensen welkom 

te heten. Een voorbeeld, in onze parochie is het geen issue als ouders niet getrouwd zijn als 

zij hun kind willen laten dopen, we heten iedere dopeling welkom. 

In mijn parochie niet merkbaar 
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In mijn parochie zijn er regelmatig lezingen over onderwerpen mbt het gezin. En er zijn 

familiedagen en dergelijke. Er wordt veel gedaan voor gezinnen. Ik weet dat ook voor het 

Opus Dei in Amsterdam en Utrecht gezinswaarden belangrijk zijn. Die sfeer is niet echt een 

sfeer waarbij ik me thuis voel, maar ik waardeer hun werk. 

In onze kerk is er oneindig veel te noemen hoe actief er op ingespeeld wordt. Er is actief wat 

te doen voor de kleuters, peuters, kinderen, tieners, jongeren, studenten, startende gezinnen, 

volwaardige gezinnen en gezinnen die al een tijdje bij elkaar zijn. Mede daarom is onze 

parochie ook behoorlijk groot (en trekt vanuit de weide omtrek veel gelovigen). Er is 

aandacht voor de verschillende groepen op gepaste tijden (met uitzondering van de 

kinderwoorddients) buiten de kerk om. Men voelt zich erkend, gehoord en deelt met elkaar 

een soort leven die gebaseerd is op het geloof. Ook zijn er momenten waarbij de 

verschillende groepen onderling samengaan waardoor er een algeheel geloofsgemeenschap 

ontstaat waarbij men naar elkaar toe serieus geintereseerd is. Voor mij persoonlijk zorgt dit 

voor een welkom gevoel in de kerk en ik weet van anderen net zo. Vanuit het oogpunt van 

het gezin kan ik daar als single niet over zeggen. Omtrend meningsverschillen die 

gebasseerd zijn op waarden volgend uit het tweede vaticaans concilie volgt mijn vader liever 

de tiera latijnse mis in de avond. Dus hoe ons gezin het geinspastoraat ervaart in onze 

parochie durf ik niet te zeggen. Ik merk wel dat sinds enkele jaren dat deze scheiding van 

mijn vader en moeder in hun kerkgang (en de rest van mijn broers en zussen) het 

geloofsaspect op het niveau van het gezin wat minder intens is. Dat heeft zijn eigen verhaal 

die hier niet genoemd hoeft te worden. Echter is het wel bevordelijk als het gezin als een 

geheel naar de mis kan komen. Ik merk dat dat niet altijd overal zo is. 

In onze parochie door gezinsvieringen en activiteiten voor jongeren/gezinnen 

In onze regio hebben de werkgroepen en patoraal werkers hieraan alleen afbreuk gedaan. 

Integendeel, de kerk jaagt mensen weg vanwege ideeën die volstrekt niet meer van deze tijd 

zijn. 

Is in onze parochie een specifieke aandachtsplek door het aantrekken van een pastoraal 

werkster met die taak. 

is mij niet bekend, al denk ik dat er soms best pogingen in het werk gesteld zijn 
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Is mij onbekend. 

kan ik niet zeggen, ervaar er niets van 

Kerkelijke bewegingen wel. Beperkt, dag wel. Maar ze zijn hier beter in geslaagd dan de 

parochies. 

Kerken treden tegenwoordig duidelijker naar buiten en proberen alle gezinsleden te 

betrekken. 

KVLV, OKRA EN CM proberen dit in elk geval , er is ook aandacht voor gezinnen bij doopsel, 

vormsel en eerste communie 

latent alleen niet (pro)actief 

Lokale kerken en kerkelijke bewegingen bepalen het gezinspastoraat, dat zich beperkt tot het 

eisen van eerder door mij genoemde zich confirmeren aan de visie van een bekrompen 

denkende bisschoppenconferentie. 

Lokale kerken hebben zich te weinig ingespannen en zijn uiterst nonchalant omgegaan met 

eigentijdse gevoelens van de gelovigen als gevolg van autoritair optreden van het instituut 

kardinaal en bisschoppen.In plaats van bevorderen is daardoor veel te niet gedaan. 

Lokale kerken met betrokken open mensen, hebben de jongeren (be)trokken bij de vieringen 

en gebruik gemaakt van hun kwaliteiten. Daardoor staan zij daarna ook open voor 

gezinspastoraat. 

Lokale kerken proberen via jeugdpastoraat en gezinscatechese jonge gezinnen te helpen bij 

hun weg door het leven. Echter daar slaagt men maar gedeeltelijk in. Er zijn weinigen die zich 

nog geroepen voelen. 

lokale kerken zijn er m.i. niet effectief mee bezig omdat veel energie uitgaat naar het 

'behouden van wat er nu is' (koor, zondagse vieringen, ineffectieve reorganisaties etc). 

Bewegingen als Broeders van Sint Jan, Chemin Neuf hebben daar duidelijk prioriteit gelegd. 
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Lukt mi niet of nauwelijks. De kerk heeft veel jonge ouders verloren door de verouderde 

gedachten, vasthouden aan ouderwetse vieringen. Hulp zoeken bij God ipv met elkaar naar 

mogelijkheden zoeken. 

Maakt mij niet uit, heb er niets mee. 

Mager 

Men probeerde indertijd nog wel de boel bij elkaar te houden, maar vond weinig weerklank 

Met speciale gezinsvieringen of - activiteiten. 

Met zo weinig priesters is gezinspastorat onhaalbaar. Hier en daar hebben lekengroepen de 

taak op zich genomen om zieken te bezoeken 

Middels catechese, speciale vieringen, bijeenkomsten, voorlichting. 

Mij geen enkele beweging of iniatief bekend dat dit op zich neemt op locaal gebied. 

mij niet bekend 

Mijn ervaring is dat het eerder tegengewerkt wordt dan dat het bevorderd wordt. 

Mijn indruk is dat hier nog nauwelijks aandacht voor is geweest. 

n.v.t. 

Naar mijn indruk is er meer huwelijksvoorbereiding en katechese dan enkele decennia 

geleden, al is het bereik veel minder groot, doordat scholen niet meer als vanzelfsprekend 

alle kinderen in het geloof onderrichten. Parochies hebben overgenomen wat ze konden. 

Kerkelijke bewegingen zijn in Nederland klein. Ze krijgen naar mijn indruk veel minder 

aanwas dan in omliggende landen. Omdat de kerk als geheel echter krimpt, kan hun invloed 

desondanks redelijk groot worden. 

Naar mijn mening en ervaring nauwelijks. 

Naar mijn mening heeft de rk kerk te weinig inhoudelijke inbreng, omdat ze dichtgetimmerd 

vasthoudt aan antieke visie op het gezin in maatschappij en kerk. 
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nauwelijks 

nauwelijks 

Nauwelijks 

Nauwelijks 

Nauwelijks 

Nauwelijks 

nauwelijks dus... momenteel wordt er alleen maar gesloopt omwille van de materiële 

beheersbaarheid van de kerken. 

Nauwelijks tot niet 

nauwelijks, ik merk/zie er weinig van 

Nauwelijks. Mijn parochie is een enorme uitzondering - doordat ze erg sociaal geengageerd 

is. In het sociale engagement sterk je ook de strukturen van gezinnen. 

Nauwelijks. Wellicht indirect. ZIe vorige vraag. 

niet 

Niet 

Niet 

Niet 

niet 

Niet 

niet 
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niet 

Niet bekend. 

Niet bevorderd. 

niet er zijn hier geen priesters !! 

Niet in mijn optiek. 

Niet veel van gemerkt 

Niet, door vooral een ouderwetse leer te verkondigen is de afstand naar de kerk enorm 

vergroot. 

Niet, geen lokale kerk/pastoraat meer in mijn woonplaats 

niet, het gezinspastoraat ins op veel plaatsen kapotgemaakt door een enigszins arrogante 

houding van de moderne geestelijken 

Niet. 

Niet. 

Niet. 

Niet. 

Niet. 

Niet. 

Niet. Het gat tussen kerk en samenleving wordt steeds groter. De kerk verliest terrein. 

Niet. Vroeger had je nog een echte biechtvader en kwam een pastoor of kapelaan soms op 

huisbezoek. Wij waren in de gelukzalige situatie dat de rector van de middelbare school van 

mijn man na zijn pensionering veel oudleerlingen bezocht. Ieder jaar kwam hij een dag op 
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bezoek, ons hele huwelijk lang. Nu hij overleden is missen wij hem (ons 'ijkpunt') 

verschrikkelijk. 

Niets gemerkt. 

niets over bekend 

Nooit iets van meegemaakt. 

OLV Bilthoven: tomeloze energie wordt gestoken in eigetijdse voorbereiding op 1e 

Communie, Vormsel/Vernieuwing Doopbelofte, Gezinsvieringen, Kinderwoorddiensten, 

kindermusicals met Kerst en Pasen, oekumene, enz. 

Omdat ik het gevoel heb er buiten te staan, heb ik me er niet mee bezig gehouden. 

Onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend, 

Onder andere door middel van gezinsmissen, catechese, kinderwoorddiensten enz. 

Onze kerk en oud-pastoor hebben dat gedaan door dicht bij de mensen te staan en zich 

dienend op te stellen. 

Onze lokale kerk wordt geleid door een bevlogen en overtuigd pastoor. Helaas wordt hij 

vooral ondersteund in zijn activiteiten door vrijwilligers die op geen enkele wijze bereid zijn 

tot een ruimere blik op de wereld, op het leven, op wat eigenlijk in de bijbel staat. Het 

fundament van onze huidige kerk is gebouwd op de visies van voornamelijk oudere, niet 

veranderingsgezinde, stugge mensen die handelen vanuit de leer die zij opgelegd hebben 

gekregen als kind. 

ook met interkerkelijke aktiviteiten 

Op beperkte schaal in beperkte lees katholieke kringen. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  326 

 

Op geen enkele wijze. Vroeger kwam de pastoor of de kapelaan nog wel eens thuis voor een 

bezoekje. Dat is al lang verleden tijd. Zij zijn er gewoon niet meer 

Op hele verschillende manieren maar mijn indruk is toch dat dit op een te beperkte wijze 

gebeurd 

op lokaal niveau door het organiseren van diverse activiteiten en samenkomsten. 

op school en onder de missen. er zijn minder missen minder gezinnen in de kerk priesters 

hebben minder tijd door veel te veel druk.dit en veel meer bevorderd het gezinspastoraad 

helemaal niet. 

pastoraatsgroepen, die luisteren, wat er leeft in de parochie 

Praatgroepen, voorhuwelijkse cathechese, werkgroepen voor sacramentele huwelijksbeleving. 

Preken en cursussen 

Samenkomsten van jong en oud rond woord en tafel. 

Samenkomsten, activiteiten voor deze doelgroep, speciale liturgie zoals gezinsvieringen. 

Sinds gelovigen kritischer geworden zijn, is er weinig sprake meer geweest van 

gezinspastoraat. 

Slecht 

Sommige pastoors binnen de RK-kerk hebben wel wensen in deze richting, maar het lukt hen 

niet. De 'nieuwe beweging' binnen de protestantse kerk slaggt hier veel beter in . 

Structureel is dat nogal mager. Het hangt veel af van de persoon van de pastoor: of hij in 

contact staat met zijn parochianen. Want zo ja, dan biedt dat de basis om een boodschap 

over te brengen (en te doen landen, mits het een aansprekende boodschap is). Overigens 

wordt een aansprekende pastoraal bevorderd indien pastoors regelmatig bij hun 

parochianen aanzitten aan de keukentafel en een goed beeld krijgen van wat parochianen 

dagelijks bezig houdt. 
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te weinig. 

Uit de pinksterkerken zijn mij voorbeelden bekend van kleine bijeenkomsten in het huis van 

leden ter versterking van het geloof. 

Vaak al te weinig. Men rekende teveel op de traditie. Het Geloof werd, hoopte men, als 

vroeger met de paplepel ingegeven 

vanuit bisdommen hebben ze met iets nieuws gestart: pastorale zone's. Maar het is een 

nieuw project.. Het is moeilijk om gezinnen te bereiken tegenwoordig omdat het allemaal zo 

ver staat. 

Veel te weinig; afwezig in maatschappelijk debat 

Via boeken en tijdschriften kindernevendiensten 

Via de lagere school, gezinsmissen en katechese. 

Via spelciale cursussen en meetings. 

Voor mijn gevoel niet 

Voor zover ik weet voornamelijk door directe contacten met gezinnen, het spreken over de 

leer van de Kerk, de huwelijksvoorbereiding, catechese. 

Vooral doordat wij in onze parochie een fantastische diaken, Andre van Aarle, hadden. Hij 

heeft mede gezorgd voor een actieve en bloeiende parochie met veel vrijwilligers. Met 

leedwezen hebben wij afscheid moeten nemen van hem en je ziet nu veel goede werken en 

activiteiten ineenstorten. Ondanks pogingen wordt het gat niet goed gevuld. 

Vooral vanuit nieuwe kerkelijk bewegingen wordt veel gedaan aan gezinspastoraat, bv 

Emanuel, Congregatie StJan, etc. Vanuit de lokale kerken is dat minder. 

voorbereiding op eerste communie e.d. 

vroeger veel: catechese op scholen, groepen voor ouders etc. nu minder? althans, ik weet er 

niet van De band kerk -- katholieke school kan een stuk beter. 
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Vroeger werden gezinnen bezocht door de pastoor of kapelaans. Is tegenwoordig niet meer. 

Daardoor stonden mensen wat meer bij de kerk. 

vrouwenbewegingen en mannenbewegingen parochiaal en landelijk via 

lezingen/ontmoetingen; idem lokale kerken 

Waar mogelijk doen de pastores hun best, maar de werkdruk is te hoog. 

Waarschijnlijk in biijeenkomsten 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

weet ik niet. heb er namelijk niet veel van gemerkt. 
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weet niet 

weet niet 

Weet niet 

Weinig 

weinig 

Weinig. Doopvoorbereiding van twee avonden is het enige wat ik kan bedenken. En 1e 

communie en vormselproject. Wel nieuwe bewegingen zoals Chemin Neuf. 

weinig; alleen incidenteel; niet structureel 

where there are laypeople ready to work at this it can be very good. 

Wij hebben een inspirerende pastoor en kapelaan, bevlogen vrijwilligers, een mooie en 

gastvrije kerk waar gezinnen zich thuis voelen en wat niet al meer. En niets is mooier dan veel 

kinderen in de kerk, al maken zij soms een beetje herrie. 

Wij hebben helaas in onze lokale kerken weinig pastores meer die inspirerend zijn voor jonge 

mensen. 

Wij hebben hier kleuterkerk, Kidskerk, kindernevendiensten. Wij hebben hier een goed gezins 

netwerk. 

Wij vinden dat dat van huis uit mee gegeven moet worden en beleeft 

ze doen erg hun best, werken soms hard, mn. luisteren en open zijn, meeleven, niet oordelen 

zijn hier erg belangrijk 

Ze spelen geen grote rol. 

zeer beperkt Dit omdat de kerk weinig weet van het dagelijks leven in het gezin 

Zie de vorig vraag. Door huisbezoeken en catechese. 
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Zie vorige vraag. In Nederland hebben een paar parochiepriesters maar vooral kerkelijke 

bewegingen de gezinnen ondersteund door geloofsverdieping, maar vooral door 

vriendschap. 

zonder lokale kerken kan gezinspastoraat niet bestaan 
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3e. Welke bijdragen kunnen echtparen en gezinnen leveren aan de 

verspreiding van het room-katholieke ideaal van een christelijk 

leven? 

 

 

1. zinvol, verantwoord leven 2. wllicht: de bron van inspiratie van dit zinvolle, verantwoorde 

leven duidelijk maken 

Aanmoediging van de pastor, die zelf ook betrokken is. 

Actief betrokken blijven bij een geloofsgemeenschap. 

Actief binnen de parochie meedoen aan activiteiten. Een voorbeeld willen zijn voor anderen. 

Stemt de ander tot nadenken. 

actief deelnemen aan de samenleving, respectvol omgaan met alle mensen, dieren en het 

milieu, niet zichzelf vooropstellen maar het welzijn van de gehele bewoonde wereld. 

Alleen als voorbeeld leven, geen missiegedachte. 

alleen binnen het eigen gezin. 

alleen door de wijze waarop zij leven 

alleen door eigen voorbeeld zonder enige opdringing van eigen gelijk (dat werkt alleen maar 

contra-productief) 

Alleen door gedrag en discussie zoals dat gebeurt in dagblad Trouw en de Nieuwe Liefde 

Alleen voor-leven, maar niet opleggen en vooral geen opgeheven vinger. 
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Allereerst door de goede opvoeding aan hun kinderen ook juist in geloofszaken. Laten zien 

wat waardevol is voor hen als ouders en dat proberen over te dragen aan hun kinderen. Ook 

hun hulp bij het onderwijs op dit gebied kan helpen om dit alles als een ideaal uit te dragen.  

Het voorleven van de liefde van Jezus is voor kinderen heel goed te begrijpen. Alles moet 

een Blijde Boodschap zijn en geen dwang maar een uitnodiging. 

Allereerst door hun eigen kinderen te enthousiasmeren, maar ook anderen die dicht bij hen 

staan. Mensen in nood hulp bieden (indien mogelijk) en uitleggen wat de beweegredenen 

hiervoor zijn (naastenliefde, maar ook vertellen over het geloof). 

Allereerst door uit te dragen - als ze in de Blijde Boodschap van Christus geloven - door zelf 

als een liefdevol mens te leven, zonder (voor-)oordelen en de ander (wie dat ook mag zijn) in 

vertrouwen en ontvankelijk tegemoet te treden. Erover praten in gezelschap kan ook helpen. 

Men hoeft zich niet te schamen voor het feit dat men zich nog verbonden voelt met de 

christelijke kerk, in tegendeel, het feit dat men ergens van overtuigd is, zich door zijn geloof 

en liturgische vieringen wil laten inspireren, is iets om trots op te zijn. Mond op mond 

reclame doet de rest. 

Als echtpaar kun je alleen het goede voorbeeld geven aan je kinderen. Aan de samenleving 

kun je laten zien hoe je met respect en liefde met elkaar omgaat maar dat heeft weer niet 

persé iets met geloven te maken. 

als mens en samen goed nadenken over dergelijk ideaal en de beleefbaarheid ervan, en de 

omzetting in het leven. Dus niet door een codex te volgen 

Als mensen er duidelijk voor uit durven komen dat zij, met de hulp van God, de verbintenis 

krachtig en mooi weten te houden. Goed voorbeeld doet goed volgen 

Als ouderpaar proberen het goede voorbeeld te geven aan de kinderen in de vorm van goed 

zijn voor de mede mens, mensen in nood helpen.Kerk bezoek. 

als voorbeeld functioneren 

Als vrijwilliger in voorbereidende en opfrissende cursussen. Samenkomsten om elkaar te 

bemoedigen, samen te bidden en te vieren. 

Als ze meer betrokken konden zijn in de zetting van maatstaven voor de katholieke kerk 
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als zij van de kerk de ruimte krijgen voor hun eigen visie en beleving van het geloof en niet 

als onmondige gelovigen hebben te accepteren wat door menselijk/onervaren pastores als 

waarheid wordt voorgehouden. 

als zij zelf de leer van de kerk begrijpen en kunnen naleven 

Best veel, vooral als ze helemaal achter die leer kunnen staan. 

blijven voorgaan! 

Christelijke naasten liefde voor een ieder. 

Christen ZIJN. Heel klein, binnen je igen gezin proberen als volgeling van Jezus te leven. 

Geen moralistisch gedoe en anderen zeggen wat ze wel en niet moeten doen, maar stilletjes 

voorleven. Maar als je voelt dat het 'past' (geen aanstoot geeft) kun je natuurlijk vrijuit 

spreken over wat (Wie) het is dat (Die) je zelf gevonden hebt en wat (Die) je anderen ook zo 

graag gunt! Christus is immers voor ons allemáál gestorven.. 

Christian life is not a Roman Catholic ideal, but a Christian one 

confronteren, praten praten praten 

correct en vriendelijk te leven 

Daar kan ik niet over oordelen. De indruk bestaat dat ouders inbeslaggenomen worden door 

werk, kinderopvang, school en vrije-tijdsbesteding van de kinderen. 

Dan zou je andere mensen iets op gaan leggen en dat is nu juist niet de bedoeling van een 

geloof. 

Dat ideaal is ruimschoots achterhaald. De RK is verworden tot een onderdrukkende instantie 

die het sexleven van gelovigen op een dwangmatige manier nog wil controleren, en vooral 

heel hard nee roept tegen alles wat er op dat vlak na 193o veranderd is. Het heeft op d brede 

samenleving een aantrekkingskracht van 0,0 %. 

dat moet de kerk zelf doen, door zich moderner en ruimdenkender op te stellen, zodat de 

kerk weer toegankelijk wordt voor meerdere mensen! 
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Dat zal niet lukken als wordt vastgehouden aan starre ethische kaders. 

De belangrijkste bijdrage is het vasthouden aan en het voor leven van de christelijke 

boodschap dat geluk alleen mogelijk is door een aanhoudend pogen om de ander gelukkig 

te maken. 

de boodschap die je geleerd hebt door te geven,gebeurt in de praktijk te weinig. 

De een openhartige en liefdevolle houding. 

de eigen verantwoordelijkheid en het eigen geweten, getoetst aan wat bijvoorbeeld de 

wetenschap heeft bereikt, krijgt te weinig kansen en is vaak het tegendeel van het rooms-

katholieke ideaal! 

De grote manier om dit te doen is: christelijk leven voorleven. Een alleraardigste manier 

daarnaast is het stimuleren door ouders van hun kinderen om mee te doen aan projecten als 

M25 (diaconale activiteiten voor jongeren na het Vormsel). 

De kerk zou een getuigende kerk moeten worden,maar Daar ontbreekt het volledig aan. 

De kinderen katholiek opvoeden 

Deelnemen aan activiteiten en catechese geven. 

deze bijdragen kunnen aanzienlijk zijn als ze niet (en dat meen ik) tegengewerkt worden 

door de geestelijken 

die hebben daar geen rol in. Want die gaat uit van een arrogante bedbeteringheid die totaal 

ongepast is. 

dit alles hangt natuurlijk af van het individuele gedrag van mensen. Dit is door het goede 

voorbeeld te laten zien. Eerlijk blijven, andere niet oplichten en omkijken naar anderen. 

Dit is een vorm, maar er zijn er veel meer die goed zijn en accepteer deze. 

Dit kan ieder individueel mens doen. Los van huwelijk en gezin. 

Ditmaal ze pas doen als de leer betaler gaat passen bij deze tijd 
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Dmv het uitdragen van de vreugde van het geloof Dat werkt m.i. het meest aanstekelijk 

Door actief te participeren in het gezinspastoraal 

Door algemene waarden te benadrukken en daar naar te leven, zoals respect, liefde, 

compassie. 

Door de christlijke moraal voor te leven 

Door de priesters en kapelaans gewoon zelf hun werken te laten doen en er geen kermis van 

te maken. 

door dienstbaarheid aan de lamenleving zonder te gaan lopen beleren 

door disvussie en voorbeeld 

Door dit voor te leven. Dat is het sterkste voorbeeld. Gezinnen en echtparen moeten hiervoor 

goed voorbereid en gevormd, en natuurlijk ook bereid zijn. Voorleven en uitleggen zijn de 

belangrijkste punten hierin. 

Door een goed voorbeeld te zijn, 

Door een goed voorbeeld te zijn: Open en vooral eerlijk, wat voor mij betekent niet te 

zeggen: "Ik doe dat omdat de kerk dat zegt", maar omdat ik het zelf geloof. 

Door een modernere leer aan te nemen waarin bijv. huwelijk tussen personen van hetzelfde 

geslacht, (homo)seksualiteit, voorbehoedsmiddelen gebruiken, ongehuwd samenwonen, 

scheiding en tweede huwelijk mogelijk is en geaccepteerd wordt. 

Door een opvallende offervaardigheid en onderlinge hulp zoals de eerste christenen 

Door een voorbeeld te geven. Vraag is echter waarom ze dit niet doen. Mi is dat omdat ze 

zich niet door de kerk vertegenwoordigd en gesteund voelen 

door een voorbeeld te zijn 

Door een voorbeeld te zijn met hun gedrag en inzet voor en in de samenleving. 
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Door een voorbeeld te zijn voor de omgeving in gedrag en omgang met de medemens. 

Kerkbezoek is daarbij nadrukkelijk niet het doel 

Door een voorbeeld te zijn, standvastig en stabiele thuissituaties te bieden, waar hun 

kinderen laten op terugkijken als de warme en veilige haven die het was. 

Door een voorbeeld te zijn. 

Door een voorbeeldig leven en naastenliefde. Klaar staan voor buren, hulpvaardigheid tonen. 

Door dit alles te blijven voeden door het gaan maar de kerk, de liturgische viering op tv. Het 

moet gevoed blijven worden. 

Door elkaar lief te hebben God's liefde zichtbaar te maken en op een verantwoorde wijze 

begaan te zijn met de naasten en de hele schepping. 

Door er met passie en vreugde over te spreken en daadwerkelijk christelijk gedrag te laten 

zien, bereiken we anderen volgens mij. 

Door er over te praten en de zondagsdiensten bij te wonen. 

Door er over te praten/te delen 

Door er te zijn voor elkaar en elkaar kennen en naar elkaar willen luisteren. Oud of jong. Niet 

doordrammen en eigen denkwijze aan een ander opleggen.Terughoudendheid. 

Door gastvrij te zijn voor mensen die nog niet getrouwd zijn, of ongehuwd samenwonen, of 

oud zijn, of andere getrouwden, kortgezegd door te delen in wat ze hebben met anderen. 

door gewoon eerlijk en oprecht door het leven te gaan 

Door gewoon te doen, voor te leven en er over te praten met anderen 

Door het christelijk handelen: met name door diaconale inzet en uitleg waarom zij hiervoor 

kiezen. 

Door het christelijke leven uit te dragen. Door thuis en in de dagelijkse omgeving zelf 

verdieping aan te brengen in het geloofsleven door gebed, door christelijke rituelen en 
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verhalen levend te houden. Deze diepte geeft overtuiging aan de gezinsleden en dat straalt 

naar buiten uit. 

Door het doen van goede daden in eerste instantie, leef voor waarover je praat. 

Door het door te geven aan hun kinderen, door op te komen voor de kerk en het geloof - en 

het is daarbij heel fijn om het te kunnen hebben over een geloof en een kerk van binding en 

naastenliefde, en niet van benauwdheid en benepenheid. 

Door het goede en kuise voorbeeld te geven, en voor hun christelijke overtuiging en mening 

uit te komen. 

Door het goede voorbeeld te geven en andersdenkenden als naasten te behandelen. 

door het goede voorbeeld te geven en Gods schepping goed door te geven. daar bedoel ik 

mee dat ik nu niet zie dat kerken milieu bewust zijn of daar voor strijden. 

door het goede voorbeeld te geven en uit te stralen dat zij er gelukkig mee/door zijn 

Door het goede voorbeeld te geven! 

Door het goede voorbeeld te geven. 

Door het goede voorbeeld te geven. 

Door het goede voorbeeld te geven. Door kinderen op te voeden binnen de inhoudelijke 

normen en waarden van het christelijk leven. Door zelf te leven naar die normen en waarden. 

Door het ideaal te doen, voor te doen, te beleven! Goed voorbeeld doet goed volgen. Alleen 

maar de boodschap verspreiden en jezelf dan in het dagelijks leven anders opstellen, is van 

nul en gene waarde. En in gesprekken met mensen kan je voor je ideaal blijven uitkomen, ok 

al wordt er misschien raar gekeken. Een kruis slaan in een restaurant kan soms van grote 

betekenis zijn, ook al ben je de enige! 

Door het leven dat zij leiden als voorbeeld voor anderen. 

Door het over te dragen op de kinderen en anderen te latezien hoe ze leven 
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door het te doen! 

Door het te leven. Dit lukt alleen als zij dit als zodanig begrijpen. Juiste catechese is 

essentieel. Maar dan wel een zonder dwingend karakter. (wekt aversie op in Nederland) 

Door het voor te doen. 

Door het voor te leven 

door het voor te leven aan evt kinderen en door christelijk te leven en vriendelijk open te 

staan voor vragen van anderen daarover 

Door het vóór te leven en daarmee te laten zien hoe je als gelovige leeft. 

Door het voor te leven. 

Door het voorleven van wat christus leerde, door praxis van het geloof, door ethisch 

handelen, door het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en zorg voor de ander wordt het 

rk ideaal verspreid. 

Door het voorlezen of beter nog vertellen uit de kinderbijbel, door samen het leven te vieren, 

door met belangstelling met elkaar om te gaan, enz. 

Door het zelf voor te leven. 

door hierover te spreken op werk, school, sociale media, in daden en door eventueel ook 

binnen de kerk een getuigen te zijn voor jongeren en ouderen 

Door hun gedrag in de maatschappij op basis van het geloof 

Door hun idealen in de publiciteit te brengen. 

Door hun kinderen op te voeden volgens katholieke normen en waarden, die naar mijn idee 

al waardevol zijn van zichzelf. Ouders kunnen hun kinderen kennis laten maken met de kerk 

en alles wat erbij hoort. Voor mij zou de echte keuze om lid te blijven van deze 

geloofsgemeenschap echter bij het kind zelf moeten liggen, zodra het oud genoeg is om te 

kiezen (bij het vormsel bijvoorbeeld). Gezinnen kunnen het ideaal ook verspreiden door het 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  339 

 

simpelweg uit te dragen: door er te zijn voor andere mensen, door gastvrij en hartelijk te zijn, 

eerlijk en barmhartig. 

door hun manier van leven. 

Door hun mond dicht te houden over de RKK leer en zich meer laten richten wat Het Woord 

erover zegt. 

Door hun voorbeeld 

door hun voorbeeld 

door hun voorbeeld. 

door hun voorbeeldfunctie wordt het geprobeerd. 

Door in het dagelijks leven proberen te leven zoals Jezus, door verhalen te vertellen aan hun 

kinderen (Bijbelse en andere verhalen), door een voorbeeld te zijn en expliciet te benoemen 

dat ook zij zelf een voorbeeld hebben, namelijk Jezus. 

Door in hun persoonlijke wandel met de Heer te groeien en dit uit te stralen naar de rest van 

de wereld. Hun lamp niet onder de korenmaat te zetten, maar op een standaard. 

door in navolging van Christus een voorbeeld in liefde en gerechtigheid te zijn in deze 

maatschappij. 

Door in woord en daad getuigenis af te leggen 

door intensief het evangelie concreet in praktijk te brengen en niet te veel er over te praten. 

Door kennis op te doen van die Artikelen die dit onderschrijven en dit ook voor te leven... 

Door Sterk leiderschap En ijzeren discipline... En niet mee te gaan in de gefeminiseerde 

samenlveing 

Door met hun kinderen mee te gaan naar familievieringen, of bijzondere vieringen (bijv. Sint-

Maartenviering) en door bemoedigd te worden (door de pastores) om hun eigen idealen uit 

te dragen. 
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Door met je kinderen in dialoog te gaan en te blijven over het geloof. 

Door middel van alle vrijwilligersbaantjes binnen en buiten de Kerk. Door hoe je leeft binnen 

en buiten je gezin. Als jou gevraagd wordt hoe het komt dat je b.v. bepaald vrijwilligerswerk 

doet of b.v. een bepaald verdriet "aankunt" of soms voorlopig nog even niet "aankunt", dan 

kan dit een aanknopingspunt zijn over je geloof te praten. of b.v. door alleen al een ketting 

met een kruis te dragen. 

Door op de eerste plaats een goed voorbeeld te zijn. 

Door open te spreken over hun geloof en motivaties. Niet door het 'achter de voordeur' te 

houden. 

door open te staan voor mensen die anders denken, kerkelijk (ander kerk gemeenschap) of 

niet kerkelijk. in het leven gaat het ook om respect naar elkaar toe 

Door oprecht en openlijk voor hun geloof uit te komen! Het probleem is dat deze gezinnen 

er bijna niet meer zijn. Ook zijn er gezinnen en individuen die wel geloven en vieringen 

bezoeken maar die net zo gemakkelijk ook in reincarnatie of boedha geloven. Laten we 

eerlijk zijn; de meeste praktiserende katholieken zijn oud. 

Door opvoeding van hun kinderen en daarbij vooral te benadrukken de weg van Christus 

"heb je naaste lief" te volgen. Verplichtingen zijn minder functioneel dan kinderen via 

verhalen en voorbeelden het belang van Christus te laten ervaren. 

Door samen te komen, gezamenlijke activiteit op parochieniveau, in betrokkenheid bij viering 

en catechese. Onderlinge uitwisseling van inzet in het gezin op het gebied van geloven zou 

helpen om tot ondersteuning te komen: er is veel expertise in gezinnen hoe een christelijk 

leven te leiden, communicatie hierover en onderlinge banden zijn er nauwelijks. 

Door steeds meer vanuit liefde de verbinding aan te gaan met elkaar. 

Door te laten zien dat moderne relatieconcepten van democratisch partnerschap en 

zelfvervulling niet tegenovergesteld zijn aan, maar juist samengaan met compassie, trouw en 

verlossing. 

Door te laten zien waar het in hun leven om gaat 
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Door te laten zien, dat het voor hen werkt. Door de dialoog aan te gaan met anderen. 

Kortom: laat uw "best practices" zien. Begin bij het nut, de noodzaak wordt gaandeweg 

duidelijker. 

Door te leven conform het hoogste gebod van de LIEFDE voor de naasten. Wat is er dan nog 

meer belangrijk? De kerkelijke leiding houdt zich teveel bezig met seksualiteit en te weinig 

met economie (zorg voor de armen)en vredesvraagstukken. 

Door te spreken over het Evangelie en de inspiratie die het geloof biedt, niet door 

andersdenkenden uit te sluiten. 

Door te stoppen met het geloof en zich als liefdevolle volwassenen te gedragen. 

door thuiskerken te vormen en hun kinderen voor te leven in het geloof 

door trouw deel te nemen aan kerkelijke vieringen; deelname aan activiteiten in de eigen 

woonwijk; diaconale activiteiten; door het geloof bespreekbaar te maken in de eigen 

omgeving. 

Door vanuit barmhartigheid te leven en niet de regels centraal te stellen. Bij de inrichting van 

je dagelijks leven de ander centraal stellen 

Door veel meer in kleine groepen in discussie gaan en het e.e.a. op een hoger obstracter 

niveau te durven te bespreken. Ook het episcopaat moet dit durven en doen. Niet alleen 

onderling maar ook met kleine groepen gelovigen en zonder voorwaarden vooraf. 

Door veel vaker dan zij nu doen naar onze zinrijke, waardevolle, ontroerende vieringen te 

komen. Ik heb het nu alleen over onze OLV Geloofsgemeenschap Bilthoven. 

door voor de jongeren die aan het roer komen van maatschappij of gezin een voorbeeld te 

zijn in de breedste zin van het woord 

door voor te leven en dan maar hopen dat de kinderen het ook oppakken ,maar hun 

zienswijzeis zo totaal anders dan de onze ,Geloven we nog wel zo in de rol van de kerk . over 

het huwelijk ? Er wordt zoal te kort over geloven gesproken 
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door vooral oprecht te zijn en niet alleen de oppervlakkige gebruiken/gewoontes te blijven 

volgen. Door open te zijn, te luisteren, niemand te veroordelen, 

Door voorbeeld gedrag zoals bijvoorbeeld Charitas, plaats nemen op sleutelkuncties zoals 

bijvoorbeeld schoolbestuur, invloed in lokale organisaties, laten zien dat je er voor gaat. 

Door voorbeeldig mee te doen aan socale acties in de eigen omgeving 

Door voorvpbeeld functie en vrijmoedig over hun geloof spreken 

Door weerbaar present te zijn waar het erop aan komt. Niet bang zijn. 

Door zelf een goed voorbeeld te geven en anderen erin te steunen 

Door zelf een voorbeeld te zijn. Dat hoeft overigens niet uisluitend vanuit de RK invalshoek 

te zijn. Ook andere geloven hebben het christendom immers als basis. 

Door zelf het voorbeeld te geven van het leven volgens de christelijke normen en waarden 

door zelf met liefde en respect met elkaar om te gaanen dit naar buiten uit t edragen 

Door zelf te leven zoals Jezus het bedoeld en voorgeleefd heeft. 

door zelf zuiver te leven 

Door zich door de parochie te laten betrekken bij bijv. voorbereiding van a.s. bruidsparen, 

het beleggen van themabijeenkomsten, samen naar geschikte films kijken e.d. 

Door zich niet op te dringen in woord, daad of houding 

Door zich te verdiepen in een symbolische interpretatie, want die werkt psychisch door in de 

zin van identificatie met ... 

Door zich voorbeeldig in te zetten voor zieken bejaarden en andere hulpbehoevenden 

Door zo breed mogelijk alle vormen van samenleving en liefde te accepteren. 
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Door zoals eerder genoemd te proberen Jezus na te volgen en Franciscus, zoals de huidige 

paus Franciscus ook predikt : geen dure onderkomens meer voor de clerus bouwen, maar je 

bekommeren om de zwakkeren in de samenleving. 

Door zoals ik al eerder noemde zelf een voorbeeld te zijn en dit ook buiten het gezin uit te 

dragen. Men durft vaak niet voor z'n geloof uit te komen. 

Echtparen en gezinnen illustreren welk een mooie en unieke samenlevingsvorm zij leven. 

Echtparen en gezinnen kunnen de kinderen betrekken door middel van kinderwoorddiensten 

en projecten. Daarnaast kunnen zij door middel van activiteiten in de wijk, ook anderen 

betrekken bij de rk kerk, waardoor de kerk niet als saai, maar als een naar buiten kerende 

kerk wordt gezien. De rest zal dan makkelijker gaan. 

Echtparen en gezinnen leveren een bijdrage aan de verspreiding van het rooms-katholieke 

ideaal van een christelijk leven door dat ideaal zo goed mogelijk voor te leven, en niet te 

zwichten voor de moraal van ongebreidelde genotzucht en consumptie. 

Echtparen kunnen een voorbeeldfunctie naar de buitenwereld zijn. Door hun manier van 

leven in hun gezin kan dat ideaal verspreid worden in hun familiekring en omgeving. 

Eén bijdrage, die cruciaal is en invloedrijk en te makkelijk onderschat wordt: Christus 

navolgen in alles wat je doet en dus VOORLEVEN. 

Een collecte tijdens de Mis. 

een gezin is een samenlevingsvorm waar men contact maakt met elkaars manier van leven. 

christelijk leven op persoonlijke, geloofwaardige manier voorleven is de boodschap volgens 

mij 

Een goed voorbeeld doet goed volgen. Missionering is niet mijn taak. 

Een grote bijdrage. 

Een grote. Maar dat geldt voor bewogen mensen in het algemeen. Mensen die liefde 

uitstralen voor de ander die kunnen helpen te verspreiden 
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een ieder in zijn waarde te laten en te accepteren!, zonder te oordelen! 

Een oprecht goed en eerlijk leven te leiden met liefde naar elkaar en God. Gewoon goedheid 

uitstralen als "kijk ons eens" zal niet werken. Alleen wanneer men ECHT om elkaar geeft en 

het geloof met elkaar wil delen en elkander en de mensen buiten hun gezin om respecteren 

is er een menselijk beeld van wederzijdse liefde te vormen. Alleen dan kan men vanuit de 

buitenwereld zichzelf relativeren met hen. 

Een verstandig iemand moet zich daar niet mee bezig houden 

Eerst zal men deze mensen weer betrokken moeten zien te krijgen. Mi kan dit beter door 

laagdrempelig te zijn, binnen kunnen komen voor e en kop koffie, zonder dat direct geloven, 

het geloof besproken moet worden oid. 

eigen voorbeeld in het leven, actief lid van de kerk te blijven, aan te geven wat zij 

interessante activiteiten vinden. 

Elkaar opzoeken en sterk maken in geloof en samenleven. Er is nu op parochie-niveau 

dusdanig weinig georganiseerd dat gezinnen veelal thuis blijven en elkaar nauwelijks 

ontmoeten. 

er moet meer begeleiding komen voor echtparen en gezinnen, al jaren nodig. 

Er zijn en de rust uitstralen, die je door Jezus gegeven wordt. 

Erover praten met anderen en de vertaling maken naar deze tijd, zodat iedereen het begrijpt. 

Gebed, Trouw, Nederigheid, liefde, dienstbaarheid 

Geef het peter en meterschap meer inhoud. 

Geen 

Geen antwoord, want het is mij niet duidelijk wat het ideaal zou zijn 

geen enkel mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid 

Geen idee 
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Geen idee. 

Geen idee. Ik denk wel dat in elk normaal functionerend gezin wel waarden als omzien naar 

elkaar worden doorgegeven. De RKK en het christelijk geloof hebben [gelukkig] geen 

monopolie op de moraal. 

Geen. Het zal nooit meer goed komen. Teveel schade.. 

Getuigen van het geloof en het niet proberen op te dringen 

getuigen. getuigen op hun werk, gemeenschappelijke vrienden,.... Hun dagdagelijks leven is 

hun getuigenis. Op straat komen en zeggen dat Jezus bestaat: werkt niet meer. 

Getuigenis afleggen in het dagelijks leven 

gewoon door te proberen zo goed mogelijk naar de woorden van Jezus te leven. Ik ben 

echter niet meer zo vertrouwd met wat het RK ideaal van een christelijk leven is. 

-Gezinnen zijn de basis van de verspreiding van het geloof naar hun knderen toe, die de kerk 

van morgen zjn. Hun invloed en bijdrage is dus essentieel. Als ouders hun geloof niet 

doorgeven en erover praten, dan is het zeer uitzonderlijk dat een jonge volwasssene zelf lid 

zal worden van onze kerk. 

Goed leven, openstaan voor iedereen die hulp nodig heeft, een voorbeeld zijn voor anderen. 

Goed voorleven 

Goede voorbeeld voorleven 

Grote bijdrage, afspiegeling van de drie eenheid. 

heb ik geen beheofte aan 

Heel veel. Helaas is de basis wat RK leer ervanuit het ouderlijk huis niet meer, plus het gevoel 

dat men een uitstervend ras is. 

heel veel. met kleine voorbeelden het grote verhaal van God en de Bijbel vertellen 
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Het geven van een voorbeeld door kerkbezoek en erover te praten met gezinsleden en 

omgeving. Dit houdt echter het risico in dat kinderen zich helemaal afkeren, ook van de 

ouders en dat wil geen enkele ouder, dus wordt er niet of nauwelijks over gesproken. 

Het goede voorbeeld geven en liefde en betrokkenheid tonen. 

het hun kinderen vóór-leven en hen stimuleren om, samen met hen, mee te doen in de kerk. 

Het ideaal vooral zelf te leven en te laten zien aan anderen dat als je zo leeft, je ook gelukkig 

kunt zijn. 

Het RK-ideaal bestaat denk ik niet, daarvoor is te kerk te groot en abstract en gevarieerd. Het 

is meer het parochie-ideaal. Kom in onze kring. 

Hoe kun je een voorbeeld zijn als je "wordt afgemeten" aan de starre ouderwetse regels en 

wetten van de katholieke kerk, gestuurd vanuit Rome en gekopieerd en soms zelfs versterkt 

uitvergroot door onze kardinaal en bisschoppen: De letter en de wet tellen, niet de mensHun 

best doen 

Hun bijdrage kan groot zijn, dit is een lang verhaal. 

hun eigen getuigenis 

hun manier van leven wat gij niet wilt dat U geschied....... 

Ieder mens (geldt niet uitsluitend voor echtparen of gezinnen) kan het christelijk leven 

verspreiden door het voor te leven. Door eerlijk te zijn, barmhartig, meelevend, omarmend 

en niet afstotend, door 'samen' te stellen bóven 'ik eerst'. 

ik ga helemaal niets verspreiden!! ik ben geen zeloot en een ieder moet het maar zelf 

oppakken of worden geenthousiasmeert door goed voorbeeld van zijn naasten en/of de 

bedienaren van het geloof(en dit is de laatste jaren bepaaldelijk niet erg stichtelijk geweest!) 

Ik geloof in een universeel ideaal van een duurzame liefde tussen een man en een vrouw, 

maar overgiet dat niet met een christelijk suasje. 
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Ik heb geen idee wat "het room-katholieke ideaal van een christelijk leven" inhoud? Samen 

leven in liefde en respect voor een ieder? Dan ga ik accoord. 

Ik meen : enkel door hun voorbeeld, meer dan door gepraat. Geloven is "doen" en niet teveel 

praten 

ik vind dat men moet focussen op het ideaal van een Chr. leven, en niet zozeer van een RK 

variant daarvan. Kerkgang, actieve deelname aan kinderactiviteiten, informeren van anderen 

over bijeenkomsten, etc 

Ik weet niet of dat een taak is van het gezin. Als je in openheid communiceert dat je zo wilt 

leven lijkt me dat voldoende. Evangeliseren is het werk van de kerk. 

Ik zou dat ideaal niet willen verspreiden. Ik ben wel op de hoogte ervan 

Ik zou zeggen bijna de ultieme bijdrage 

In deze tijd alleen door te bidden en zich aan te sluiten bij een parochie, waar meer gelovige 

gezinnen komen. 

in een gespreksgroep, van de 21e eeuw 

In het inspirerend voorleven. 

In samenwerking met de parochiële aktiviteiten 

Indien de kerk dichter tot de 'modernere'mensen komt dan zullen ook gezinnen weer een RK 

ideaal verspreiden. 

Is dat dan wenselijk? 

is de verspreiding van het r..k.ideaal absoluut noodzakelijk voor een christelijk leven 

Is er een rooms-katholieke ideaal van een christelijk leven? Hoort daar bij het bidden en naar 

de mis gaan en het biechten? Deze laatste onderdelen maken volgens de normale 

katholieken geen onderdeel uit van welk ideaal dan ook. 

Je kunt beter vragen wat de kerk daar aan kan bijdragen 
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Je kunt je eigen levensstijl voorleven, maar of dat een 'rooms-katholiek ideaal' is? 

Jesus proberen na te leven; door eigen gedrag en handelen. 

Kinderen opvoeden volgens de tien geboden, zodat zij niet liegen, stelen of doden en de 

naasten respecteren en liefhebben. 

Laat die kerk eerst zelf een toonbeeld van christelijk leven zijn; dan volgen de mensen 

vanzelf. 

laten zien dat op welke manier ook, dat je als gezin , in welke samenstelling dan ook, een 

stabiel en gelukkkig leven kan leiden. 

leven als een goed Christen dat straalt van je af. 

Leven naar wat Jezus ons heeft geleerd. Goed voorbeeld van een voorbeeldige familie 

boezemt ontzag in. Hoewel dat tegenwoordig ook kan leiden tot isolatie van het gezin 

binnen een samenleving. 

leven volgens de christelijke normen en hierbij actief geholpen door de scholen-kerken 

liefdevol met elkaar om gaan is de beste manier om anderen de waarde van de overtuiging 

te laten zien. 

Liever niet. 

Meer met mensen praten over wat de kerk voor hen betekent en kan betekenen. Aan de kerk 

duidelijk maken waar hun behoefte ligt zodat de kerk daar rekening mee kan houden. 

Meer naar buiten treden,maar dat vereist veel moed en durf die ik persoonlijk ook niet zo 

heb. 

Meewerken in werkgroepen 

Men kan de kinderen voorhouden hoebelangrijk het is jezelf in gebed te durven geven, dat er 

mensen zijn die voorgeleefd hebben en dat JC de meest belangrijke is Christelijke waarden 

verstevigen samenleven 
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mensen attent maken op de bijbel 

Met een open manier omgaan met andere Chr. Kerken 

met elkaar blijven praten en zorgen voor elkaar, elkaar bijstaan wanneer nodig, naar de kerk 

gaan 

Met name door voorbeeld te geven in het leven van alledag: leven in liefde en trouw. 

Metterdaad een gezinsleven gestalte geven conform het R.K.-ideaal. Dat werkt als het zout 

der aarde en gist in een maat bloem. 

misschien als voorbeeld 

moeilijk 

Moeilijk gezien mijn eerdere opmerkingen over de oude katholieke leer. 

moeilijk, je draagt uit wat je bent en dat is het 

Naleven van de 10 geboden. 

Net als iedere Christen: voorbeeld zijn hoe Christen te zijn en hoe het geloof binnen de 

maatschappij een plek in het dagelijks leven te geven. 

Net zo veel en net zo goed als andere gelovigen 

Niet belangrijk. 

Niet praten maar doen! In woorden een huwelijksideaal uitdragen doet meer kwaad dan 

goed, maar daadwerkelijk van elkaar op aan kunnen en een stabiele omgeving creeren voor 

je kinderen wekt vertrouwen en werkt aanstekelijk. Ook praten met vrienden die 

huwelijksproblemen hebben kan soms veel goed doen. 

Niet zeuren en dwingen, maar voorleven. Voor je geloof uitkomen, kritiek mag er zijn, maar 

nooit je geloof, je kerk zwartmaken. Kritiek niet uit de weg gaan maar het gesprek aangaan. 

(Vind ik persoonlijk erg moeilijk) 
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nvt 

Omzien naar de medemens op een menselijke manier 

Ook deze vraag kan ik niet beantwoorden. Het is niet duidelijke wat het rooms-katholieke 

ideaal is van een christelijk leven. Ik weet niet of ik me daarin zou herkennen en zou eerder 

willen spreken over het overdragen van bepaalde christelijke normen en waarden zoals de 

visie op het menselijk leven. 

Ook mensen die niet gehuwd zijn kunnen de boodschap van het Evangelie praktiseren en 

verspreiden. Kent de Bijbel soms een ideaal voor een christelijk leven? Dat is toch niet het 

huwelijk? 

Op de eerste plaats door het aan hun kinderen door te geven. verder is het belangrijk dat zij 

laten zien dat je gelovig kunt zijn én een modern mens. dat valt met het beleid van de 

huidige nederlandse bisschoppen niet mee. 

Op vele wijzen. Mits gezinnen dan ook serieus worden genomen in die rol 

Open reflectie die na een levendige verdieping getoetst wordt aan schrift en traditie. 

Oprechte belangstelling tonen naar de medemens en dienstbaar zijn. Jezus` voorbeeld doen. 

ruimte bieden aan iedereen, iedereen liefhebben in Christus 

Slechts door het voor te leven in alle eenvoud, en behulpzaam en dienstbaar in de 

maatschappij te staan. 

Ten eerste laten zien aan kinderen/omgeving dat je leeft zoals je zegt dat je wilt leven; niet 

huichelen, maar proberen de tien geboden te volgen en je met barmhartigheid opstellen 

naar een ander. 

Toepassing in hun dagelijks leven en de draad met de kerk vasthouden. 

Trouw aan de kerk middels gedrag, getuigenis en kerkgang. 

Trouw aan elkaar en liefde voor anderen 
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uit durven komen voor je geloof en liefde uitdragen naar je medemens. 

uitsluitend door het juiste gedrag 

Veel kinderen maken. 

veel, overlevering van sommige bijbelse teksten 

via de kinderen en zelf een goed voorbeeld voorleven. 

Via de kinderen, wij hebben er maar 1 

Voldoende, maar alleen wanneer de katholieke kerk hun niet voor de voeten loopt! 

Negatieve publiciteit, verrijking etc.. 

Voor- en naleven. 

Voor mij is het grootste ideaal dat kinderen leren van de manier waarop ouders hun waarden 

en normen in het leven demonstreren. Niet iedereen hoeft katholiek te worden of protestant. 

Vooral voorleven, in een gezin dat openstaat voor anderen. Wij vinden gastvrijheid zonder 

restrictie belangrijk, wij hebben ook pleegkinderen in huis gehad. Wij hebben hen vertrouwd 

gemaakt met de christelijke tradities zonder iets op te leggen. 

voorbeeld 

voorbeeld 

voorbeeld functie en samen de krachten bundelen als de scholen hun geloofsbeleving niet 

aanvullen , dan op zoek gaan naar bevestiging van het geloof binnen een eventuele 

bijbelgroep. 

Voorbeeld geven en koppelen aan de Evangelische boodschap. 

Voorbeeld geven, uitdragen waar je voor staat, open staan voor andere meningen, de 

dialoog niet uit te weg gaan. 

Voorbeeld zijn en actief deelnemen aan het parochieleven in al zijn facetten. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  352 

 

voorbeeld zijn zonder betweterigheid 

voorbeeld zijn, zonder te veroordelen openstaan voor gesprek. maar wel weten hoe ze 

mensen moeten anspreken en dus gedegen geloofskennis hebben 

Voorbeeld, maar het werkt niet 

voorbeeldfunctie zijn, voorleven hoe je goed kunt leven als katholiek gezin 

voorbeeldfunctie, vrijwilligerswerk 

Voorbeeldfunctie. Dit véél meer dat door het uitdragen van voorbeeld in verbale zin alleen. 

voorbeeldgedrag naar de kinderen toe en verrichten van vrijwilligerswerk 

voordoen 

Voordoen en voorleven. 

Voorleven 

Vóórleven en uitdragen!!! 

Voorleven is het belangrijkste daardoor kunnen vragen gesteld worden als ouders in de 

omgeving die hebben. Verder zonder drama vertellen over kerkgang en levensvisie. 

Overtuiging is een doodsteek. Puur vanuit eigen ervaring vertellen werkt wel. 

Voorleven, niet te dogmatisch, praktisch, opgewekt. 

Voorleven. 

voorleven. openstaan voor anderen. vrede in je gezin bewaren en liefdevol zijn voor elkaar. 

vertellen over je visie over iets.(en de Bron). mensen uitnodigen mee naar de Kerk te gaan. 

voor iedereen bidden. Christelijke boeken/dvd`s cadeau geven aan je familie/vrienden. 

Kerstkaarten sturen met Bijbels tafereel en Bijbeltekst. Kruis,Jezusbeeld en Mariabeeld in je 

woonkamer zetten. naar de Kerk gaan,waar meer gezinnen komen;elkaar ontmoeten. Dat 

trekt andere jonge mensen weer aan. 
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Vorleven, maar welhaast niemand onderschrijft het ideaal 

waarden en normen doorgeven en goed voorbeeld geven 

Waarom zou het alleen door echtparen moeten? 

Wat de RK momenteel voorstaat als ideaal, is bezijden de werkelijkheid en zal dus niet 

doorgegeven worden door hen 

Wat is het echte rooms-katholieke ideaal? We zijn het zoek geraakt omdat het heel veel 

mensen niet meer aanspreekt. 

Wat wordt er bedoeld met dit ideaal?? 

wees een voorbeeld 

Wees gastvrij en stel uw huis open 

Wellicht door sterke getuigenissen van dit soort gezinnen. Ze moeten dan weliswaar ook met 

twee benen in de wereld staan en niet maatschappelijke buitenbeentjes zijn. 

Werp de dikke deken van 'traditie' en vooral de dichtgemetselde muur van 'bijgeloof' 

overboord. Een kerk die zich uitsluitend richt op de geopenbaarde aanwezigheid van God in 

de Schriften kan de rk kerk genezen. 

Wij proberen in onze omgeving uit te dragen dat we volgelingen zijn van Jesus, volgelingen 

van de huidige kerk zit er helaas niet in. 

Willen ze dat RK (vaticaan-)ideaal wel verspreiden? Als ze dat willen kan dat door niet 

krampachtig of geïsoleerd te leven. Maar door zichtbaar te maken dat je tevreden kunt zijn 

met/in het traditionele huwelijksleven. Door zichtbaar te maken dat het leven méér is dan 

"economische en individuele groei". 

Ze zijn een krachtig voorbeeld van de voortdurende eigentijdsheid van het katholiek gelovig 

leven. 
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Ze zouden kunnen proberen hun kinderen met het katholieke geloof te laten opgroeien in de 

hoop dat de kinderen katholiek blijven. 

Zeer veel. De christelijke familiewaarden zijn een belangrijke culturele vertaling van het 

christelijk geloof. Waarden zoals trouw, onvoorwaardelijke liefde, inzet voor zwakkeren, 

worden hierin zichtbaar. 

Zelf goed te leven en een voorbeeld te zijn voor anderen. 

zelf goede voorbeeld geven 

Zelf het goede voorbeeld geven, en hun gezond verstand gebruiken. Ook naar hun kinderen 

kritisch zijn over wat wel en niet "moet"van de RK kerk in NL. Niet blindelings achter de Paus 

en Bisschop aanlopen maar zelf wel positief blijven investeren in je geloof. 

Zich op een constructieve en open manier met de samenleving, en m.n. de zwaksten daarin, 

bemoeien. 

Zie vorige vraag. 

zieken bezoek... 

Zij kunnen door hun relatie en gezinsleven een ideaal uitdragen, mits zij zichzelf bewust zijn. 

Zij kunnen een grote bijdrage leveren, concreet door hun eigen voorbeeld van gebed en 

liefde door een persoonlijk getuigenis. Door andere echtparen te vormen en te begeleiden. 

Door gemeenschapsleven en zelf zich te laten vormen, in de parochies. 

Zij kunnen een zeer grote bijdrage leveren. Msar ze moeten dan zelf de overtuiging hebben 

dat het RK ideaal op deze maniuer voor hen zinvol is. Hoveel mensen tussen de 40 en de 50 

praktizeren nog in de parochie. Bij ons zit er slechts een enkeling van die leeftijd in de kerk. 

Zij kunnen fungeren als voorbeeld, mits het gaat over een traditioneel koppel en gezin. 

Zij kunnen getuigen in kerken en scholen. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  355 

 

Zij kunnen hun trouw aan elkaar en aan God, hun blijvende inspiratie om klaar te staan voor 

anderen tonen. 

Zij moeten het doen, de kerk levert een bijdrage. 

Zij moeten vooral het Christelijk ideaal VOORleven. Dat werkt beter, dan iemand regels uit te 

leggen. 

Zoals eerder gezegd: Liefdevol naar elkaar en anderen. Niet (ver-)oordelen, zeker niet om 

geaardheid, samenlevingsvorm of religie. 

Zoals ik al zei is voorleven en authentiek geloven en zijn het belangrijkste. Dat kunnen alle 

mensen en zo draagt iedereen bij zowel in gezinnen als op andere plekken en in andere 

situaties. 

Zoals Sint Franciscus ons heeft voorgeleefd: door hun manier van (christelijk) leven, er 

desgevraagd over te praten en vooral niet uit de weg te gaan voor kritiek; je nooit schamen 

voor je geloof, de fouten van de kerk nu en in het verleden niet goed praten maar de goede 

dingen van de kerk eveneens bespreekbaar te maken. 
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3f. Welke pastorale zorg moet de kerk aanbieden om aanstaande 

echtparen en echtparen in crisissituaties te ondersteunen? 

 

a.s. echtparen lachen erom, priesters kunnen toch niet meepraten over de praktijk van het 

huwelijksleven. Echtparen in crisissituaties zouden bezocht kunnen worden, bij voorkeur door 

een gehuwde pastoraal medewerker. 

Aandacht en adviseren/verwijzen naar deskundigen 

Aandacht zonder moraliseren 

aanstaande echtparen: een gedegen huwelijksvoorbereiding, een echte keuze voor Christus is 

de voorwaarde. Het is immers een huwelijk met Christus als fundament. Ik zou zeggen: de 

alpha-cursus voor a.s.gehuwden! Voor echtparen in crisis: in de parochie echtparen 

benoemen die een diep gebedsleven hebben en gevormd zijn in de begeleiding van andere 

echtparen. Hen verantwoordelijk maken voor de echtparen in de parochie en handvaten 

bieden om deze crissituaties mee te begeleiden. 

aanstaande echtparen: met hen spreken over wat ze willen beloven echtparen: spreken met 

hen; en waar nodig hen doorverwijzen naar andere ondersteuning 

Accepteren dat de mens niet past in het stramien van de 19e eeuw. Meer alternatieve 

levensverbindingen zijn even reëel als het klassieke huwelijk. 

Actiever aanbieden van een luisterend oor; huisbezoeken; gespreksgroepen met 

gelijkgestemden. En dat liefst door mensen die de situatie kunnen begrijpen. Soms zijn dat 

priesters met een ruime blik op de samenleving, vaker zijn dat diakens en pastoraal werkers. 

Alleen sociaal begaafde pastores kunnen dat. Pastoraal werkenden, en dar vooral pastorale 

werksters zijn hier vaak beter in. 

Allereerst goede catechese zodat ze ueberhaupt het idee hebben dat dat wat de kerk leert 

ook hout snijdt. Verder zijn cursussen als marriage encounter of, zoals Chemin Neuf doet, 
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Kana-weken. Zorgen en uitleggen (ervaringsdeskundigen) dat het veelal hard werken zal 

betekenen. Wanneer er pas iets in een crisissituatie wordt ondernomen is men veelal veel te 

laat. 

Alles 

Als daar behoefte aan is, een luisterend oor en raadgever, wellicht ook materiele hulp. 

Maatschappelijke zorg in de maatschappij is ook voor hen open, 

Als deze echtparen ondersteuning toelaten is er al veel gewonnen 

als er een kerk gemeenschap is en men weet dat er iets speelt vraag er naar en bied hulp en 

steun aan 

als ze niet naar de kerk komen en ze zijn niet gelovig kan je weinig doen. in de eerste plaats 

moeten mensen willen komen en leven naar het Christelijk geloof, dan is het makkelijk. Als ik 

morgen niet naar een voetbalmatch wil gaan, dan ga ik toch gewoon niet, ik zal na een jaar 

nog steeds niet weten hoe het spelletje in elkaar zit maar dat is ook wat ik wil, anders ga ik 

naar de voetbal.de mens moet willen veranderen. 

andere begeleiders dan ongetrouwde priesters 

Betrokkenheid tonen bij menselijke vreugde en verdriet,ongeacht het predikaat rooms!!!! 

Bewust maken dat kinderen krijgen een grote zorg en verplichting is waarvoor trouw 

essentieel is.Elk leven gaat door diepe dalen. Vertrouwen op de toekomst waarbij een 

optimisme, in de vorm van Christus, ervoor moet zorgen dat echtparen bij elkaar blijven en 

verdraagzaam zijn. 

Bij het huidige beleid van fusies, bezuinigingen en kleine pastorale teams: wij zouden het niet 

weten. De rek is er uit en de deskundigheid is er niet. Onze bisschoppen en priesters zijn 

alleenstaand en moeten leiding geven aan crisissituaties in relaties?? 

Bij het huidige priestertekort is het moeilijk voor priesters om in crisissituaties altijd klaar te 

staan. In principe zou er natuurlijk de mogelijkheid moeten zijn voor individuele begeleiding. 

Of dat mogelijk is hangt nu van de plaatselijke situatie af: de beschikbare tijd en 

bereidwilligheid van de priester. 
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Bij mensen blijven. Geen antwoorden geven maar proberen goede vragen te stellen 

Buitenkerkelijke geestelijke ondersteuning. 

Concrete hulp 

Daar kan ik niet over oordelen. 

daar zit ik echt niet op te wachten momenteel 

Daarvoor speciale cursesen te organiseren. Vroeger kwam de Pastoor daarvoor op bezoek 

Dat niet god maar zij zelf het probleem moeten oplossen in geval van crisis 

Dat weet ik niet. 

De catecheses rond huwelijk, dopen, maar ook door de tijd heen zouden intensiever kunnen. 

De drempel tussen kerk en gezin moet een stuk lager. Vroeger was de pastoor een 

vertrouwenspersoon die je zag ik het dorp, die langskwam op de koffie, die langskwam op 

verjaardagen. Nu zijn de parochies zo groot geworden dat je de pastoor - pastorale werkers 

niet meer kent, en dan stap je daar ook niet zo snel naar toe. Zulke zaken beginnen op jonge 

leeftijden, dus actief pastoraal werk op scholen, zodat kinderen vertrouwd zijn met kerkelijke 

zaken. Kerkbezoeken met uitleg door de priesters zelf. Als die afstand zo groot is zal 

niemand die stap zetten naar pastorale zorg. Deze enquete is een prima begin ! 

De gesprekgroepen voor a.s. echtparen reeds genoemd. Voor echtparen in crisis is goede 

begeleiding nodig. Door gebrek aan bekwame pastores is dit een zorgpunt. De Kerk moet 

professionele instellingen op oecumenisch christelijke basis stimuleren. Als de Kerk zich 

stimulerend en niet gelijkhebberig opstelt, kan ze ook overleggen met neutrale instellingen 

voor het gezin. 

De huwelijkssluiting voorbereiden als een feest, het jonge gezin blijven betrekken. In crises 

liefde, troost en bemoediging, in plaats van (de laatste decennia)veroordelen en negeren. 

De kerk (dat zijn dus bisschoppen, priesters, pastoraal werkers) moeten vooral bescheiden 

zijn en toegeven dat de kerk hier grote blunders en fouten heeft gemaakt. 
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de kerk en de pastores moet er proberen e zijn voor mensen in moeilijke situaties, maar, ook 

dit is moeilijk omdat de pastores veel te veel moeten doen door gebrek aan 

man/vrouwkracht. 

De kerk kan huwelijkscursussen aanbieden, en pastoraat voor mensen die 

huwelijksproblemen hebben. Pastores moeten daar wel goed voor worden toegerust. 

De kerk moet durven praten zeker als de aanstaande echtparen niet uit man en vrouw 

bestaan 

de kerk moet een luisterend oor bieden, niet zeggen hoe het moet, maar vooral luisteren en 

klaar staan voor de ander. 

De kerk moet zich bescheiden opstellen, hulp bieden waar mogelijk en zo nodig mensen 

doorverwijzen naar hulporganisaties. 

De kerk zal hier pas toe in staat zijn als ze eerst drastisch moderniseert! 

De kerk zou coaching aan moeten biedengebaseerd op het evangelie. 

De kerk, in de zin van locale gemeenschap, zal de dialoog met zijn leden aan moeten gaan 

en gaande moeten houden. Crisissituaties kunnen alleen worden gelocaliseerd , wanneer 

mensen praten. Zonder dit gesprek wordt de crisis vaak niet eens als zodanig gezien door 

degenen, die er midden inzitten. 

De leiding gevende rol moet gespeeld worden door echtparen met een lange en goede 

huwelijksverhouding 

De mogelijkheid van huisbezoeken, indien gewenst en zorgen voor deskundige!! pastorale 

zorg. 

De pastorale zorg door een ongehuwde prieste is niet geloofswaardig. De priester mist 

huwelijkservaring. Een pastoraal medewerker is beter op zijn/haar plaats in dit geval. Het kan 

ook een andere parochielid zijn. 

De pastorale zorg moet gericht zijn op het luisteren naar de problemen zonder veroordeling, 

en ruimte scheppend dat er een god van liefde is en niet een god van regels 
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De pastorale zorg moet uitnodigen tot bezinning op de vraag in welke mate een relatie het 

christelijke geluk bevordert en de pastorale houding moet gebaseerd zijn op de bijbelse 

voorbeelden van de goede herder en de vader die zijn zoon in nood met open armen 

ontvangt 

De pastores en pastoraal werkers kunnen een belangrijke rol spelen . Niet de kerk als 

instituut. 

de pastores zouden zich moeten verdiepen in wat er allemaal in mensen kan omgaan. Een 

diepgaande training op psycho-sociaal-pastoraal gebied is noodzaak voor men aan deze 

moeilijke ondersteuningstaak begint 

De priester moet veel meer op huisbezoek gaan. Mensen leren kennen, zo kan hij al een 

ondersteuning vormen voor hen. En de echtparen door moeilijke tijden heen leiden, door 

hen op het woord en de liefde van God te wijzen 

De zorg zou moeten bestaan uit openstaan voor het verhaal en een luisterend oor zijn. Dan 

kan men mediator zijn maar ook pastor. Dat zou altijd en voor iedereen een taak van de kerk 

moeten zijn. Niet alleen boor echtparen. 

Dezelfde zorg als andere hulpverleners: openstaan, luisteren, niet oordelen, steunen. 

Dezelfde zorg die de kerk moet bieden aan iedereen die in een crisissituatie verkeert: een 

luisterend oor, praktische hulp, medemenselijkheid, vergevingsgezindheid en vertrouwen. 

Dit zal het pastorale team moeten doen. Dit kan alleen door professionele opgeleide mensen 

gedaan worden. Hoe goed vrijwilligers ook willen en kunnen zijn. Zij zijn kwetsbaar in dit 

soort moeilijke gevallen. 

Door (geschoolde) pastors en vrijwilligers desgevraagd oppas te sturen, cursussen en zo 

nodig te verwijzen naar nog meer gespecialiseerde professionals 

door aanwezig te zijn in liefde en aandacht een veilige plek te bieden, een getrouwde pastor 

kan hier meer, een pastor die zelf op god vertrouwd nog meer 
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door allereerst de priesters goed op te leiden: seminaristen al in opleidingstijd vertrouwd 

maken met maatschappij. Dus liever convictsmodel dan gesloten seminaries. Alles hangt af 

van persoonlijke nabijheid van een evenwichtig priester. 

Door begrip te tonen en God's vergeving aan te reiken. Door te wijzen op de noodzaak van 

trouw en zorg voor elkaar. Door te accepteren dat niet iedere relatie voor altijd stand kan 

houden. Dat ook san het belangrijkste is elkaar als mens te blijven zien en respecteren. 

Door begripvol nabij te zijn. 

Door er te zijn en niet met het vingertje wijzen De Kerk dient zeer open te zijn en het 

verleden van onderdrukking achter zich te laten 

door gelegenheid te bieden voor gesprekken 

Door naar buiten te treden en vanuit een menselijk karakter contact te leggen met mensen. 

Vanuit nederigheid in contact komen met mensen. Als mens onder de mensen en niet enkel 

als theoloog. 

Door niet belerend op te treden 

Door oren en ogen open te zetten en mensen tegemoet te treden en een aanbod te doen in 

crisis situaties. De geloofsgemeenschap moet geen afwachtende houding aannemen. Mensen 

zijn wel vrij om wel of niet op een aanbod in te gaan. 

Door pastorale nabijheid en steun in alle gevallen van crisis bij de diversiteit aan 

levens/samenleven. 

Door te luisteren en daarna de mensen te ondersteunen in de oplossingen die zij zelf 

bedenken. Geen veroordelingen en regels uit een boekje. 

Door ze misschien in aanraking te brengen met mensen die er ervaring mee hebben en 

verstand van hebben. Ook dat is biet kerkgebonden. Liever geen celibatairen inzetten! 

doorverwijzing naar een psycholoog en gebed 
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Duidelijke communicatie via websites met verwijzing naar personen binnen de kerk die 

kunnen helpen. Veel kerken sluiten. In onze parochie zijn wij van 9 kerken teruggegaan naar 

3. De fysieke afstand wordt steeds groter. Moderne communicatiemiddelen kunnen helpen, 

zodat informatie snel en makkelijk bereikbaar is. Toch blijft persoonlijk contact onmisbaar. 

Aangezien er steeds minder kerkelijk werkers zijn, zul je hier efficient mee om moeten gaan. 

Echte pastorale zorg is luisteren en erkenning van zorgen en problemen van echtparen. Niet 

door het veroordelen van mensen die gescheiden zijn. Want dat heeft tot gevolg dat mensen 

van de kerk afwenden, omdat ze zich gekwetst voelen in hun onmacht. 

Een andere verhouding tussen hiërarchie, agenten van catechese en pastoraal en het Volk 

Gods. - Men moet kunnen geloven dat door een meer humane (menselijk gelovige) aanpak 

van de christelijke/katholieke leer op de concrete punten van het mensenleven, er meer 

openheid zal groeien van de leek naar de kerk. Het geloof in Gods goedheid is bij de leken - 

gelovigen groter dan hun graad van volgzaamheid jegens de katholieke kerk. Alles wat de 

kerk aanbiedt zal aanbieden moeten zijn, en geen vasthoudend opleggen. 

Een begeleidende en ondersteunende rol. Hulp gericht op de individuele situatie, een 

huwelijk is geen eenheidsworst. Een luisterend oor, geen wijzend vingertje. Sommige 

echtparen hebben aan één goed gesprek genoeg, anderen hebben wellicht begeleiding 

nodig in elementen als het voeren van een stevige discussie en het voorkomen van een ruzie 

uit die discussie. 

Een betere huwelijksvoorbereiding zou wenselijk zijn; goede counselingmogelijkheden vanuit 

de kerk voor echtparen in crisis zou welkom zijn. Daarbij zou het wenselijk zijn dat de 

counselor zelf niet-celibatair leeft, om herkenning mogelijk te maken bij de echtparen. 

Een gesprek ter voorbereiding maar verder is het toch ook aan de echtparen zelf 

Een houding vanluisteren is essensieel. 

een informatiebron 

Een laagdrempelig en makkelijk bereikbaar vertrouwenspersoon. Iemand die niet gelijk het 

vingertje opheft maar die echt betrokken is en meedenkt 
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een lage drempel, een luisterend oor, een goed inzicht, en kennis van (en nauw contact met) 

de sociale hulpverleningskaart. en vooral: niet te snel oordelen. 

een liefdevolle houding van de kerk, nabij zijn, en voor professionele hulp naar derden te 

verwijzen die ook een gelovige houding in het geheel willen betrekken. 

Een liefdevolle pastorale zorg. Mensen die niet in het straatje van de kerkelijke leer lopen, 

voelen zich heel snel afgewezen door de kerk. Als dat niet meer zou zijn, zou er ruimte 

kunnen ontstaan waarbinnen pastores en andere kerkmensen deze echtparen nabij kunnen 

zijn. De kerkelijke leer over huwelijk en gezin moet daarbij als een kompas worden 

gehanteerd, en niet als een wetboek van strafrecht. 

Een luisterend en pastoraal oor en geen veroordeling. Personen zitten niet voor hun plezier 

in een crisissituatie en hebben juist ondersteuning nodig om tot een wijs oordeel te komen. 

Maar dat oordeel is wel aan henzelf, daarbij geholpen door een pastoraal bewogen iemand, 

die in staat is alle kanten van de medaille te laten zien en die er ook voor hun zal zijn als hun 

eigen keuze niet overeenkomt met de keuze van de Kerk. De deur moet altijd open blijven 

staan! 

een luisterend oor als er om wordt gevraagd en vooral geen preek! 

Een luisterend oor bieden. 

Een luisterend oor door priester of pastor. De priester moet wel die psycho-sociale kant 

ontwikkeld hebben, zeker in crises! Misschien kent hij anders een psycholoog, 

gezinstherapeut in eigen kring voor deskundige hulp. 

Een luisterend oor en een warm hart 

een luisterend oor en goede uitleg. 

Een luisterend oor hebben, de zorg aanbieden 

Een luisterend oor vooral, denk ik. Geen veroordeling als het over echtscheidingen gaat. 

Een luisterend oor! 
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Een luisterend oor, advies, maar niet te veel vaderlijk gepraat door iemand die er zelf niks 

vanaf weet. (i.e. pastoor die zelf niet getrouwd is) 

Een luisterend oor. Geen waarde oordelen. Wel wijzen op de waan van de dag. Onmogelijke 

vraag. Zoveel situaties denkbaar 

een luisterend oor; mediator zijn 

Een niet dogmatisch luisterend oor. 

Een onbevooroordeeld menselijk luisterend oor zonder de leer van de kerk uit het oog te 

verliezen. Als men in crisissituatie alleen maar de standaard antwoorden hoort van hebt 

elkander lief zal deze geen effect hebben. Vaak in relatieproblemen merk ik uit mijn eigen 

omgeving is het in feite een probleem van niet gehoord voelen. Dat kan verschillende 

oorzaken hebben. Als je niet bij elkaar past, kun je elkaars verhaal niet kwijt, maar het kan 

ook een opstapeling van gemiste signalen zijn waardoor de een zich niet begrepen voelt. Een 

luisterend oor naar beiden en een positieve terugkoppeling naar elkander kan dat helpen. Dit 

vereist uiteraard een wat persoonlijkere band met de personen om hen beter te begrijpen. 

De eerste stap daarin is regelmatig contact houden met de gezinnen. Langs gaan op 

verjaardagen, en huwelijksjubileum lijken misschien ouderwets, maar op die manier heeft de 

priester in mijn jonge jaren ook zeer effectief een beter beeld gekregen door mij. 

Een open deur, een luisterend oor en een richting waarmee mensen in deze tijd verder 

kunnen om zelf hun weg verder te zoeken. 

Een open oor in de eerste plaats en verder heeft de pastorale zorg m.i. een spiegelfunctie, 

die mensen helpt in hun gelovig zelfverstaan om daarvanuit goede keuzes te in hun relatie. 

Een open pastorale houding en deskundigheid. Vaak beter verwijzen naar deskundige 

helpers. 

Een ouderwetse pastoor die de mensen en de cultuur kent. Zijn er niet meer 

Een schuilplaats bieden en ruimte voor gesprek en bezinning. Niet direct focussen op de 

oplossing. 
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Een van de belangrijkste aspekten is, dat de pastoor weer een echte vader wordt. Nu zie je de 

pastoor in het gunstigste geval één keer per week op de zondag. Zelf heb ik het hemelsbrede 

verschil mogen meemaken tussen een kerk waar de pastoor nog naast woonde (tussen 2005 

en 2010), waardoor je hem regelmatig tegenkwam b.v. tijdens je vrijwilligerswerk. Nu heb ik 

(in een andere woonplaats) te maken met een pastoor die ik hooguit op zondag zie en die in 

een andere plaats woont. Dit heeft b.v. (naar mijn mening) ook mogelijk een kleine invloed 

op de biechtpraktijk. Als je geen persoonlijke relatie opbouwt kan dat ook het biechten 

tegenhouden. Daarnaast hoor je steeds meer wat de priester niet meer doet, b.v. uitvaarten. 

Wil je echtparen in crisissituaties ondersteunen, dan moet je eerst een band opbouwen met 

echtparen. B.v. door bij hun eens te gaan eten o.i.d. Op dit moment is het in de Kerk net zoals 

in de wereld. Als je problemen hebt in de loop der jaren, dan kun je steeds weer met een 

andere (kerkelijke) hulpverlener te maken krijgen. Dit geldt ook voor pastoraal werkenden, 

die komen en soms snel weer gaan. 

een zeer tolerante 

eigentijdse, op ervaring gestoeld 

eindelijk eens achter bewegingen als bijvoorbeeld Mariage Encounter gaan staan in plaats 

van dezen te negeren en niet te doen of deze niet bestaan. 

Er bestaan gewone intermediators. Dat hoeft niet vanuit de kerken te gebeuren: de kerk is 

niet de beschermer van het huwelijk. 

Er daadwerkelijk zijn! Practise what you preach 

Er moet een Herder zijn die kan luisteren tijd en aandacht heeft maar helaas dat kan niet 

meer de Kerk heeft alleen nog passanten als voorganger men voelt zich niet meer vertrouwd 

met een wisselende voorganger. 

Er moet een nieuwe generatie priesters komen, maar waar haal je die vandaan ? Laat maar 

leken als pastoraal werkers voorgaan. 

Er moet helemaal niets door de kerk. Ik twijfel zelfs of de kerk iets kan aanbieden. Natuurlijk 

de kerk biedt een huis van bezinning, een Maria-altaar, een huis van rust, een huis van 

reflectie, het huis van God. Wanneer "de parochiegemeenschap" veel vertrouwen in de kerk 

heeft zou, in geval van vermoeden van huwelijkscrisis na melding bij de pastor, deze of een 
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ander niet bedreigend persoon zijn klankbord, hulp kunnen aanbieden. Echter ik denk dat de 

deur niet wordt geopend voor hem. Het zal "normaal" moeten worden dat we elkaar (het 

gezin, de familie, de clan, de parochie) informeren over ons welbevinden. Niet alleen feest 

samenvieren doch ook het verdriet en teleurstelling in zeer vroeg stadium delen. Anderen 

deelgenoot maken van jouw eigen gevoelens. Dus een tegenovergestelde beweging dan de 

individualisering. Dus bij de voorbereiding van het kerkelijk huwelijk de echtelieden te leren 

te delen en niet om (individueel) te winnen. Door hen mee te nemen in werk- of 

gespreksgroepen over huwelijk, opvoeding, gebed, Eerste H. Communie, verlies, rouw, enz 

enz. Maar ik zie dit als vrijwel onmogelijke opgave omdat ze lijnrecht staat tegenover de 

verdere verheerlijking van de groei van het individu. Echter kleine stapjes helpen ook in de 

juiste richting. 

Er moeten vaste spreekuren komen, ook vaste biechtgelegenheid 

er zijn als het nodig is. 

er zijn als luisterend oor met een oplossing die deels op de kerk gebaseerd is maar 

toepasbaar in de situatue waarin deze vereist wordt, niet star maar flexibel op de principes 

Er zijn als steun en luisterend oor. 

Er zijn en redeneren vanuit de huidige tijd 

Er zijn voor deze mensen, hen een luisterkader bieden, hen op geen wijze uitsluiten 

er zijn voor iedereen en niet te veel met het vingertje wijzen.vooral goed luisteren! 

er zijn voor ze 

Er zijn, en vanwege de weinige pastores, vrijwilligers ondersteunen en inspireren om hierbij 

een rol te vervullen. 

Er zou echt persoonlijke aandacht moeten worden gegeven Maar door gebrek aan mankracht 

en mogelijk idealen Ontbreekt dit dikwijls. 

Er zou sowieso weer meer pastorale zorg moeten komen. Nu lijkt het alsof er voornamelijk 

afbraak is van dit belangrijk onderdeel van het kerkelijk werk. Het pastoraat kan voor een 
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groot deel bijdragen aan een afbraak van teveel en ongezond ego gedoe en ons mensen 

weer laten zien dat er iets veel groter en dus belangrijker is dan onze persoonlijke wil. Daar 

moet tijd (en ook geld) voor worden uitgetrokken. 

er zouden mogelijkheden zijn om preparation en mediation aan te bieden. Kan via open 

aanbod in media, kan ook via relaties die er mogelijk zijn 

Gastvrijheid en een luisterend oor. Nier oordelen, maar meedenken. 

gebed, maar ik vrees dat in de moderne wereld niet veel middelen werken, de seculiere 

praktijk is diep doorgedrongen in de geest van de mensen 

Gebruik makend van wat in andere bisdommen (ook en vooral buiten Nederland) succes 

heeft. We besteden kapitalen aan de opleiding van priesters en pastorale werkers. Hoe 

serieus/professioneel wordt een aanstaand echtpaar voorbereid? 

Geen 

geen - kerk en maatschappij moet je gescheiden houden . 

Geen dwingende gesprekken voeren maar open gesprekken waaruit naar voren komt wat de 

problemen (kunnen) zijn. 

geen enkele 

geen enkele. Dit is niet de taak van de kerk 

geen idee 

Geen oordeel. 

Geen! 

Geen! Ga echte steun zoeken bij problemen. 

geen. Daar zijn andere instanties voor zoals maatschappelijk werk 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  368 

 

Geschoolde pastoraal werkers gelieerd aan psychotherapeuten/relatietherapeuten die 

positief staan tav het geloof 

Gesprek en ondersteuning als hier ruimte voor is. 

gesprek met begrip voor de crisis zonder te oordelen 

gesprekken 

Gesprekken met de priester, catechese. 

gesprekken met pastoraal geschoolden, die ook in de wereld staan. 

gesprekken voeren, interesse in het (aanstaande) gezin tonen, contact leggen en houden, 

weten wie 'hun'mensen zijn, steun verlenen - nu gebeurt er weinig tot niets 

Gesprekken, eventueel online fora of een mogelijkheid om vragen te stellen. Wie in de kerk is 

getrouwd zou misschien om de paar jaar eens op "herhaling"' moeten, om te beproeven wat 

er wel of niet terecht is gekomen van de idealen waarmee je in het huwelijk bent getreden. 

Gesprekken, mediation, een luisterend oor. Geen veroordeling. 

gesprekken, open houding luisterende houding. verwijzen naar ter zake kundige instanties 

gespreksavonden met bestaande echtparen en ervaringen uitwisselen. 

Gespreksgroepen en Huisbezoek? 

Gespreksgroepen, individueel pastoraat, open oog en oor bieden, veel ruimte geven, niet 

veroordelen. 

Gezien de huidige samenstelling van de pastores is het niet aan te raden om met problemen 

bij hen te raden te gaan. 

Goed luisteren en dan samen met vertrouwen zoeken naar een oplossing, misschien is het 

gunstig om samen met een mooi gebed te bidden. 
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Goede huwelijksvoorbereiding en ook laag drempelig werven voor het mooie om af en toe 

als paar aan je relatie te werken en je relatie te verdiepen, b.v. met programma's als marriage 

encounter. 

Goede pastorale voorbereiding van de leer en praktijk door Priester. 

Goede voorlichting hoe het geloof is en niet naar de dokter te sturen. 

groepsgesprekken over huwelijk voordat het mis gaat. 

Hangt er vanaf of je al kerks was of dat je nu opeens, vanwege problemen, naar de kerk 

komt. Voor laatste geen zorg 

Hechte parochiegemeenschappen, met goede begeleiding en toegankelijke mensen, zijn 

denk ik het belangrijkste. 

Hen daadwerkelijk nabij zijn. Diep menselijke contacten onderhou-den. Niet “preken” over 

hoe ze het moeten doen maar naast hen gaan staan. 

Het belang om een geestelijk leidsman of een mentor te zoeken waar je allebei apart of 

samen je ei kwijt kan en die een onafhankelijke partij is. Voor de dagelijkse dingen: De 

echtparen ondersteunen in liefde, luisteren, betrokkenheid en ook erkenning dat het moeilijk 

is om je kinderen op te voeden in deze tijd, en dat het moeilijk is om een goed huwelijk op te 

bouwen met zo weinig goede voorbeelden! 

Het is moeilijk als een celibataire priester deze steun moet geven. Dan blijft het vaak bij loze 

woorden en het verkondigen van de leer. 

het ontmaskeren van de boosdoener, femini$$me, al die riedels over 'mijn kind', 'mijn 

lichaam', 'mijn leven', over 'keuze' blahblah, scheiden is kindermishandeling, de scheidende 

ouder is ongeschikt en dient onmiddellijk paradoxaal te worden verwijderd van 

kind(eren)&gezin, om z.s.m. te herenigen na gedeprogrammeerd&genezen te zijn van 

femini$$me of enige andere geestesziekte. 

het zijn van een gesprekspartner indien daaraan behoefte is 
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Het zou fijn zijn als er in elke parochie een kapelaan of pastoor zou zijn die wekelijks een 

paar uur vrijmaakt voor een spreekuur zodat je met je problemen bij hem kunt komen. Het 

zou ook goed zijn als de pastoor of kapelaan zulke mensen in contact brengt met een gezin 

of gezinnen dat/die hen kan/kunnen helpen in de moeilijke situatie, en gastvrij voor ze zijn. 

Voor aanstaande echtparen is het denk ik goed om te praten met oudere echtparen die 

ervaring hebben, en vooral dat aan die aanstaande echtparen de gemeenschap van de kerk 

wordt getoond, en concreet de mogelijkheid om door een priester of een gezin te worden 

geholpen als het later wellicht moeilijk wordt. 

hier komt het. te weinig pastores en dan de tijd 

huisbezoek 

Huwelijksgesprekken aangaan, over huwelijk, liefde, seksualiteit binnen huwelijk. 

huwelijkspastoraat 

Huwelijkspastoraat moet veel meer continu pastoraat worden. Huwelijksvoorbereiding moet 

ook echt ingaan op de kloof tussen katholieke leer en samenleving, en mensen daar 

weerbaar in maken. Maar ook het aanbieden van huwelijks-APK's , marriage courses, crisis 

hulpverlening etc moet in het pastorale pakket zitten. Praatgroepen in parochies over 

huwelijk en gezin zouden goed zijn. 

ik dacht niet dat er veel pastorale zorg bestaat in een crisis-situatie 

Ik denk dat als een pastoor signalen krijgt dat het niet goed gaat met het huwelijksleven van 

iemand, dat hij aanbiedt om te helpen. Natuurlijk is dat op vrijwillige basis. 

Ik geloof niet dat veel mensen daar behoefte aan hebben. 

Ik heb als voormalig militair zeer goede ervaringen met de geestelijke verzorging van 

defensie. De ervaringen die de geestelijken daar hebben opgedaan zouden een prima 

leidraad kunnen zijn voor hun collega's in andere parochies. Ontzettend knap hoe zij de 

balans kunnen vinden tussen de harde realiteit en zingeving. 

Ik heb gehoord van echtparen die marriage course gedaan hebben en deze erg goed 

vonden. Hierin (en ook wat betreft discipelschapscursussen) kunnen we heel wat leren van 
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onze protestantse medebroeders en -zusters. We zouden veel meer samen moeten 

optrekken. 

Ik vind dit een lastige vraag. De hulpverlener heeft zelf immers - als het goed is - geen 

ervaring met relaties, en kan niet uit eigen ervaring putten. Dat is m.i. noodzaak voor goed 

advies. 

Ik vraag me af of dat in ons huidige klimaat uberhaupt haalbaar is. 

Ik vrees dat de kerk de zaak aardig heeft laten verlopen en eigenlijk geen plaats meer heeft 

in dergelijke crisis situaties. dat de kerk vooral bezig is geweest de regels als heilig te 

beschouwen en de mensen daarbij te vergeten. 

ik wordt wanhopig van deze vragen. 

ik zou het niet weten. misschien beschikbaarheid en aanwezigheid 

In de eerste plaats: emotionele en directe steun in gesprek en aanwezigheid. Daarnaast 

eventueel praktische hulp die is toegespitst op de crisis (daar kan ook doorverwijzen of het 

inschakelen van derden bij horen). Begeleiding en het voorhouden van de liefde van Christus 

is de basis van die zorg. 

In de eerste, tweede en derde plaats naast de mensen gaan staan en niet oordelen. Vooral 

niet gaan drammen over wat er allemaal niet mag. Daar is de RK kerk nl bij uitstek goed in..:( 

In deze tijd gaan mensen naar een relatiebemiddelaar of psycholoog, het is niet meer 

vanzelfsprekend om bij de kerk aan te kloppen. Openheid is belangrijk als zorg. 

In eerste instantie: luisteren, troosten en bemoedigen. 

In elk geval een luisterend oor zonder direct te veroordelen. Dus diaconie in zijn zuiverste 

vorm. Bij dwaling ook mogelijkheden tot catechetische bijscholing. 

In gesprek gaan als die behoefte er is. 
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In ieder geval zou ik voor willen stellen de zorg niet door priesters te laten verzorgen, ik acht 

diakens en pastoraal medewerkers veel beter geëquipeerd hiertoe omdat zij dichter bij het 

gezin staan. 

In kaart brengen welke problemen er zijn; misschien vervullen de man en vrouw een taak die 

te zwaar is. 

Indien men van de ouderwetse ideeën af zou stappen dat religie de oplossing voor alles is, 

dus een meer modern maatschappelijk standpunt inneemt, zou het nog goed kunnen 

komen. 

is moeilijk te defineren want elke scheiding heeft een andere oorzaak. wat ik zelf heb gemist 

is gesprekken met ook de famlieleden want trouwen doe je eigenlijk ook met je 

schoonfamilie. 

Kennis aanvoeren en speciale mannen en vrouwen avonden te organiseren... Vooral mannen 

moeten krachtig worden 

Kerk zou bij problemen vooral luisterend oor en mediator kunnen zijn. 

Laagdrempelige Counselings mogelijkheden. 

laat de a.s echtparen weten niet bij de eerste ruzie weg te lopen naar een volgend mooi 

figuurtje, maar probeer te luisteren naar elkaar dat gebeurt te weinig 

Laten blijken dat ze er zijn, niet ongevraagd ter hulp komen 

Levenswijsheid, zorgen dat er met elkaar wordt gesproken en niet over elkaar. Helpen met 

doelenstellen voor de toekomst. (vaak is het heel simpel, wil je als ouders samen de 

verjaardag van je kinderen vieren, of wil je elkaar de rest van je leven ontlopen, hoelang wil je 

boos blijven op elkaar, eeuwig een jaar? 

Licht hier een taak voor de kerk? Echtparen in crisissituaties kunnen m.i. beter hulp 

inschakelen van een psycholoog, maatschappelijk werker of zo. Zolang er geen getrouwde 

priesters zijn, moeten die mij niet vertellen hoe ik het in mijn huwelijk moet doen. Zelf zou ik 

eerder aankloppen bij een pastores die getrouwd is (relatie heeft) omdat hij een beter beeld 

heeft of kan hebben bij de situatie. 
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liefdevol, vergevingsgezind luisterend oor. En met spoed doorverwijzen naar bekwame 

vrijzinnige hulpverleners. 

Liefdevolle benaderingen en op meer vriendelijke wijze de geloofszaken over brengen. 

Liefdevolle nabijheid. 

Lotgenotencontact lijkt me iets dat ondersteunend kan zijn. Dat betekent dat je probeert om 

mensen te ondersteunen als er crisis is in een gezin, van welke aard ook. Maar ook trouw 

blijft als het op welke manier dan ook mis gaat. 

luisterd oor bieden 

luisteren 

luisteren en begrip tonen, maar ook richting geven 

luisteren en kracht en hoop geven. vooral dat. In Nederland zijn er genoeg andere instanties 

die concreet hulp kunnen bieden, wat de kerk kan bijdragen is juist de troost, de hoop. 

Luisteren en niet preken/veroordelen, doorverwijzen naar echte deskundigen. En pas daarna 

samen bidden. 

luisteren en ze doorverwijzen naar professionele hulp en ze dragen in hun gebed 

luisteren naar wat er leeft en op een pastorale wijze de vragen en mogelijkheden van de 

echtparen in liefde ondersteunen zonder met kerkelijke wetten of voorschriften aan te komen 

luisteren zonder te oordelen, maar bemoedigen 

Luisteren, begrip tonen en geen leer verkondigen. 

luisteren, mee op pad gaan, een hand uitsteken om tijdelijk vast te houden 

Luisteren, niet oordelen. Ondersteunen waar dat nodig én mogelijk is. Niet onmiddellijk met 

zogenaamde oplossingen komen, maar wijd open staan voor wat die mensen jou te vertellen 

hebben en dan voorzichtig aftasten of er ergens ruimte is om hun te ondersteunen, op welke 

manier dan ook. Niet om jezelf, maar honderd procent om de ander. 
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Luisteren, verwijzen naar andere professionals 

Luisteren. 

Luisteren. Dat wordt veel te weinig gedaan. 

Luisteren.....zonder invulling....zonder het geloof als middelpunt te stellen. Leeg luisteren....wat 

heeft men nodig, wat verwacht men van de kerk? Zorg dragen dat men alle hulpinstanties 

kent, zodat het juiste loket kan worden gevonden waar men die hulp krijgt, die men nodig 

heeft. De desbetreffende betrokkenen van uit de kerk moet goed kunnen communiceren... 

luisterend oor als daar om gevraagd wordt maar meer ook niet tenzij men hierom vraag 

Luisterend oor en eventuele noodopvang. 

Luisterend oor, en toegepaste raad/hulp/verwijzingen 

luisterende oren en een pastorale grondhouding, zonder veroordeling en uitsluiting 

maatschappelijk werker aan bevelen. 

Mediation. 

Meeleven, begrijpen en niet oordelen. Open staan voor hun problemen, en zeker ze niet 

afduwen door al te veel gemoraloseer 

Meer begeleiding Minder veroordelend en leerstellig 

meer contact door priesters -die er nauwelijks meer zijn. 

meer geschikte mensen opleiden en hun de gereedschappen te geven om hum medemens 

te steunen, geestelijk of materieel. 

Meer luisteren dan "onderwijzen", meer accepteren dan veroordelen. Daardoor krijgen 

mensen de ruimte en voelen ze zich gesteund. Daardoor zullen ze ook eerder hun eigen rol 

in de relatie onder de loep durven nemen. 
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Meer, of weer opnieuw greep krijgen op het onderwijs en de media. Vervolgens (dichter bij 

huis) duidelijker eisen stellen aan trouwlustigen aangaande deelname aan de sacramenten. 

Deelname aan huwelijksvoorbereiding verplicht stellen. 

Men kan erover praten en de weg wijzen naar de juiste instantie om te helpen. Men zou ook 

zelf, met de juiste kennis en middelen, zorg kunnen bieden. 

Men kan ze samenbrengen om naar elkaar te luisteren en vanuit eigen situaties positieve 

dingen aan elkaar door te geven. 

Men moet eerst luisteren wat er met name bij de jongeren speelt en daar het aanbod van 

activiteiten op aanpassen. 

Men zou bijvoorbeeld aan vertrouwenskringen kunnen denken. Vanuit de 

huwelijksvoorbereiding contact houden en elkaar bij staan als het een keer moeilijk wordt 

menselijk begrip en ongeconditioneerde bijstand 

Mensen die hun relatie/huwelijk op de klippen zien lopen kunnen veel hulp gebruiken. 

Mensen in crisissituatie moeten zelf bij de Geloofsgemeenschap aan de bel trekken als zij er 

met vrienden niet uitkomen. En dan maar hopen dat er nog man/vrouwkracht genoeg is om 

hulp te verlenen. M.a.w. hopen dat niet iedereen is weggestuurd door "de Maliebaan", zoals 

de in zijn Gemeenschap geliefde pater Huisintveld o.p. is overkomen. 

Mensen vrijmaken voor persoonlijk contact en huisbezoek. Getrouwde priesters zou dan ook 

beter zijn, die kennen dan de problemen waar men tegenaan loopt. Ook vrouwelijke priesters 

zou een oplossing kunnen zijn, of vrouwelijke diakens. Hierin kunnen vrijwilligers natuurlijk 

ook ondersteunen, maar als je elkaar later bij de supermarkt tegenkomt, kan dat toch 

ongemakkelijk zijn. Mensen willen graag "iemand van de kerk" zien en vrijwilligers zij toch 

wat anders. 

Met name in huwelijkscrisissen zou de kerk moeten helpen. Veel huwelijken worden 

ontbonden zonder dat dat werkelijk nodig is. Maar voor veel echtparen is de weg naar de 

professionele hulpverlening moeizaam of te kostbaar. 

Met open hart de mensen aanhoren, proberen te adviseren, maar in geen geval uitsluiten. 
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mildheid, begrip,meeleven en zeker geen veroordeling en banvloeken 

Moeilijke vraag, de pastor zit vaak op grote afstand. Los van de vraag of de pastor hiervoor 

goed is uitgerust. 

mogelijk een soort relatietherapie? 

mogelijkheden bieden om met anderen in gesprek te gaan (dus buiten de liturgie 

ontmoetingen te hebben) 

mogelijkheid tot vertrouwelijke gesprekken met pastorale gehuwde werkers. 

Morele ondersteuning. 

Naar die mensen toe gaan met een luisterend oor. en hen ook op financieel gebied 

eventueel ondersteunen. 

Naar ze luisteren en daar waar mogelijk doorverwijzen naar de juiste instanties. Hierbij moet 

scheiden ook een van de mogelijkheden zijn. 

nabijheid, begrip, niet-oordelende ondersteuning, helpend luisteren. 

Niet directief. Niet met initieel woorden: de daadwerkelijk actieve kerk. Stichtelijk adviezen 

moeten pas daarna, als onderbouwing van daadwerkelijk steun. Alleen adviserend en 

daadwerkelijk hulpbiedend (lening, zoeken naar maatschappelijke kanalen, 'mediation', et c.) 

Niet door met hun te praten over Gods wil of hun gelofte, maar door hun relatie te bezien 

vanuit het grotere geheel van hun leven en het bestaan. Een letterlijk levensbeschouwelijke 

perspectief geven. 

Niet relevant. 

Nog voordat er een crisissituatie is moet men 1 Korinthiërs 7:5 goed uitleggen aan de 

echtparen, waarin geschreven staat; 'Weiger elkaar de gemeenschap niet'. 

Nooit oordelen maar altijd kunnen luisteren wanneer een of beide partner(s) daaraan 

behoefte heeft. En goed opletten of die behoefte bestaat: niet altijd komt iemand uit zichzelf. 
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Nou kijk, als in onze parochie 2 buitenlandse priesters zijn die niets anders doen dan zich 

bekommeren om de eucharistie en geen enkele empathie tonen voor de mensen... En van 

pastoraal bezig zijn geen kaas gegeten hebben... 

nvt 

Oei. Grote vraag waarbij niet gemakkelijk iets nieuws/zinnigs valt op te merken. De zorg 

zoals deze is. 

Omdat er in de afgelopen 30 jaar nauwelijks enige betrokkenheid van pastores voor 

gezinnen in problemen getoond is kunnen worden vanwege een tekort aan pastores, denk ik 

toch dat het huisbezoek weer een vanzelfsprekendheid moet worden. Dan zullen pastores 

eerst verlost moeten worden van veel administratieve en organisatorische taken. Dat laatste 

moet overgelaten worden aan leken. 

onbekend 

ondersteuning 

Ondersteuning door (gelovige) deskundigen seculier/niet seculier en zeker niet uitsluitend 

door kerkelijke gezagdragers. 

online vragendesk 

Ook niet-traditionele verbintenissen accepteren. 

Op Jungiaans psychologische wijze. 

Open de kerkdeuren en luister 

Open deur, luisterend oor 

Open staan voor een gesprek met as echtparen of echtparen in een crisis, niet meteen met 

een belerend te mensen te woord staan. 

open staan voor situaties die misschien buiten de algehele leer staan. Kijken naar de mens en 

niet de regeltjes. 
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OPEN VISIE!!! Zeggen wat of wie ze ook zijn dat ze mensen begeleiden. BV: abortus. Ik ben er 

tegen. Maar ik kan vanuit mijn getuigenis of identiteit ook deze mensen helpen zonder ze te 

veroordelen En dat is belangrijk!! Homoseksualiteit, abortus, scheidingen, marginaliteit, 

armoede niet veroordelen!! 

openstaan voor problemen en een luisternd oor zijn niet het beroemde vingertje 

oprechte interesse tonen in de mensen en hun problemen en niet hup bieden met hun eigen 

agenda. 

Pastoors toerusten om te kunnen luisteren en coachen. En dan coaching als dienst aan te 

bieden. 

pastorale aandacht, het gesprek 

Pastorale zorg en counseling via de priester pastoraalwerk(st)er of diaken. Misschien zou het 

ook goed zijn wanneer er ook Katholiek georiënteerde organisaties hulp zouden kunnen 

bieden in dit soort situaties. Of via retraites in kloosters 

Pastorale zorg moet gemoderniseerd worden! 

Pastorale zorg, feitelijk, hoe maakt niet zoveel uit. Nu wordt alleen maar geroepen dat we het 

verkeerd doen, al jaren lang. Vroeger was het: dit moet zus, dat moet zo. Nu vraagt men 

waarom en gaat men slechts op basis van argumenten overstag. 

Pastores die tijd hebben om te luisteren, die de weg weten naar professionele hulp als die 

goed functioneert. 

pastores kennen de mensen in hun parochie niet; kunnen dus ook geen ondersteuning 

bieden. 

Pastores moeten bekend zijn, zodat mensen de weg kunnen vinden Met pastores bedoel ik 

vooral pastoraal werker, getrouwd, met kinderen Zij kunnen zich beter verplaatsen in de 

gezinssituatie 
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Pastores moeten meer aanwezig zijn bij gezinnen als daar behoefte aan is. Ik ervaar pastores 

verder weg dan ooit omdat ze door alle nieuwe regels in de kerk meer managers zijn 

geworden dan herders. 

Pastores zijn niet opgeleid om echtparen in huwelijkscrises te ondersteunen.Daar is de GGZ 

voor.De kerk kan beter in het publieke domein haar stem krachtig laten horen inzake sociale 

onrechtvaardigheid,de fragmenterende werking van het neoliberale denken, zoals paus 

Franciscus nu doet. 

Persoonlijk vind ik dit geen rol meer voor de kerk. De Kerk moet inspireren door inspirerende 

traditionale vieringen in prachtige, goed onderhouden kerkgebouwen. Maar de mens moet 

o.i.v. deze inspiratie zelf in staat zijn om de eigen problemen op te lossen. Je kunt dat niet 

verwachten van priesters, die zoals bij ons,5 a 6 kerken onder zich hebben en worden 

bijgestaan door reeds gepensioneerde priesters. 

Persoonlijke aandacht 

persoonlijke aandacht en contact 

Persoonlijke aandacht en vieringen die aansluiten bij de realiteit. 

persoonlijke aandacht zonder als orthodox over te komen 

-persoonlijke beleiding en mogelijkheden om met katholieke ervaringdskundigen over hun 

moeilijkheden vrij te kunnen praten -een handleiding of boek zou ook nuttig kunnen zijn. -en 

waarom geen moderne ondersteuning via internet. -misschien een weekend organiseren met 

koppels die aan hun huwelijk willen werken en hun lifde opnieuw leven inblazen. Als je dan 

nog iets erbij organiseert voor de kinderen dan kan je ook deze weer iets bijbrengen over het 

geloof. 

Persoonlijke zorg 

Positieve aandacht geven en niet veroordelen 

praatgroep, relatietherapie, bijeenkomsten met verschillende mensen 
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praktische hulp, hoe om te gaan met de crisis anders dan 'leg het bij God', 'bid ervoor', houd 

respect voor elkaar' aanstaande echtparen in een crisissituatie zullen wellicht wel stoppen 

met de huwelijksvoorbereiding 

Praten over het geloof, actuele themas en de moeilijkheden bespreken 

Priesters met hun gezegende handen 

Proberen door mediation mensen weer nader tot elkaar te brengen. 

Proberen te luisteren. Laagdrempelig aanbieden dat er mensen zijn die op verzoek mensen 

willen ontmoeten. Op welke plek dan ook. 

Professionele hulp/advies. Niet door een priester (hierin geen ervaringsdeskundige) maar 

iemand die het gezinsleven kent. 

Psychologische Gesprekken aanbieden: Juist binnen de "normale" geestelijke 

gezondheidzorg ontbreekt het christelijke. - Tegelijkertijd mag je bij een crisissituatie als 

pastor de optie "scheiden" niet verbieden (natuurlijk alleen in geval van nood): De kerk moet 

ook realistisch blijven, anders is ze niet geloofwaardig 

Relatiecursussen e.d. Deze op een moderne manier aanbieden. Dus niet via onze parochies, 

die vaak draaien rond ouderwetse kerkgebouwen en de H.Mis, waar veel mensen, maar 

weinig gebruik van maken. Wil je mensen aansporen en winnen, dan kan dit via de nieuwe 

media en met hedendaagse taal. Velen zullen hier gevoelig voor zijn 

Ruimte bieden voor een open reflectie over christelijke waarden van het gezin binnen de 

samenleving. 

Ruimte om te praten, maar wel graag met mensen die weten hoe het is om een relatie te 

hebben. Een alleen levende man of een kloosterling heeft m.i. geen weet van dagelijkse 

beslommeringen en problemen in relaties en gezinnen. 

Ruimte scheppen, een luisterend oor bieden en zeker niet veroordelen 

Samenwerken en deelnemen aan kinderbescherming, en gespreksgroepen 
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Soepeler zijn . niet meteen veroordelen .En wel denken : de meesten mensen hebben wel al 

een behoorlijke opleiding en denken dan misschien moet de kerk mij vertellen hoe of ik de 

crisis op kan lossen . Utopie denk ik 

Speciale werkgroepen voor gehuwden in crisis geleid door ervaringsdeskundige leken en 

wijze priesters. 

sterk informeel parochie contact 

Stimuleer echtparen elkaar te ondersteunen onder geestelijke begeleiding van priesters e.a. 

Biedt hiervoor een concrete structuur. 

telefoonnummers doorgeven van een liefdevol echtpaar,dat goed kan luisteren en gelovig is. 

Tijd, aandacht, vriendschap, warmte. Voor crisissituaties (huiselijk geweld etc.) ook 

toevluchtsplekken, vgl 'Blijf van mijn lijfhuizen.' Kloosters zouden goede plaatsen kunnen zijn. 

In het algemeen: solidariteit met mishandelden. Aanstaande echtparen kunnen heel veel 

hebben aan een reeks goede gesprekken met een pastor of pastoraal werker. 

Toch proberen om een (korte) cursus huwelijksvoorbereiding op te zetten. En vooral 

gebed(sgroep) voor goede huwelijken. 

Vertellen hoe je zelf het geloof kunt uitdragen 

Voor alles een luisterende en een niet veroordelende houding. Daarnaast praktische hulp 

door doorverwijzing professionele en/of kerkelijke groepen/ instanties. 

vooral door heel heel heel goed te luisteren voordat er iets gezegd wordt 

Vooral luisteren, niet veroordelen en steunen door o.a. gebed en eventueel rituelen. 

Vooral oor hebben voor de problemen. De echtparen moeten er zelf uitkomen, met een 

beetje hulp van de zijlijn. Niet dwingend proberen een breuk tegen te gaan. Als het echt niet 

meer gaat moet het niet geforceerd worden. 

Voorbeeld: De ME organisatie ondersteunen en aanbevelen. Wij zijn nog steeds dankbaar dat 

wij hen ontmoet hebben. 
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Voorbereidings cursus 

Vriendschap onder gelovigen stimuleren door koffie na de kerk door een netwerk van 

echtparen op te bouwen die meehelpen in de kerk. Geen lezingen of zo. Wel bezoek van 

priester ipv alleen bij oudjes. 

Warme vieringen, waarin omarming plaats vindt in plaats van het afperken van 

mogelijkheden. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

weet niet of de kerk daarvoor de juiste is 

wegblijven 

Welke aandacht is er vanuit " de kerk?". Ik zie pastores in feite alleen maar als voorgangers. 

Pastorale nabijheid ervaar ik weinig. 

Welke crisissituaties doen zich voor bij aanstaande echtparen en echtparen als men de leer 

zou aanpassen aan de normale werkelijkheid. Vele problemen komen juist voort uit de 

verkeerde elementen in de katholieke leer m.b.t. huwelijk en seksualiteit. Celibataire priesters 

zijn niet de eerst aangewezenen om zich met huwelijksproblemen bezig te houden. 

Werk- en praatgroepen onder leiding van goede deskundige, liefst priester en echtpaar. 

Wijzen op de noodzaak van Bijbelse betekenis en -uitleg. Bovendien de kracht Gods, in het 

nooddruftige en gelovige gebed! 

Zelfhulpgroepen onder leiding van oudere echtparen en de pastor. 

Zich aanbieden als intermedair met speciale vaardigheden (zonodag) aangeleerd 

Zoals die nu is, gesprekken voeren samen met andere paren! 
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Zoals reeds eerder aangegeven het inzetten van vrouwelijke pastorale medewerksters. Zij 

kunnen naast de pastor veel veldwerk verrichten. Geef ze die ruimte/ stel opleidingen 

hiervoor samen zonder er een 4 jarige cursus van te maken. 

Zonder oordeel mensen een mogelijkheid bieden om op een pastoraal spreekuur uit te 

nodigen. 

Zorg die afkomstig is van iemand die zelf ook een gezin heeft 

zorg en hulp 

Zorg op maat, wanneer het (aanstaande) echtpaar hier om vraagt. 

Zorgen dat er een lage drempel is richting pastor(es) of huwelijkswerkgroep. 

Zou het niet weten. 

Zuinig aan doen. 
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4a. Wonen rooms-katholieken samen in uw parochie? Zo ja, hoeveel 

(in % van het totale aantal samenlevenden)? 

 

5% 

30% 

40% 

50% 

90% 

95% 

100 procent van de huwelijksparen wonen eerst een aantal jaren samen. 

15% schat ik. 

20% gok ik 

25% ? 

4a : Ja %? 50%? 

99% van de katholieken woont samen voor het huwelijk. 

Bedoeld wordt w.s. ongehuwd samen? Ik vermoed van wel. Vooral jongeren. Mijn schatting is 

altijd onbetrouwbaar. 

Ben ik niet van op de hoogte. 

Ben nog niet bij een parochie aangesloten. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  385 

 

Bij jongeren de grootste groep 

bij jongeren zal dit de meerderheid zijn 

Bij ons is geen parochie meer, maar van de katholieken die ik ken ongeveer 70%. 

Ca 20% 

Ca 25%. 

Dat eerste zal best geen idee hoeveel dat er zijn vind ik ook helemaal niet belangrijk. 

dat is een onbekende grootheid 

Dat is mij niet bekend. 

Dat is zeker het geval. Het aantal zou sterk verminderen als de kerk anders over het huwelijk 

zou denken, dwz voor meer situaties open te stellen! Ik heb geen cijfers ter beschikking, het 

gaat best wel om grote aantallen. In dit  verband zijn rooms katholieken niet anders dan 

andere mensen. 

Dat mag ik hopen! 

Dat weet ik niet, maar normale katholieken maken geen onderscheid tussen de 

geloofsrichting van de mensen van wie ze (gaan) houden en gaan samenleven. 

Dat weet ik niet. 

Dat zal heus wel, natuurlijk, alleen ik heb geen idee hoeveel er dat procentueel zouden zijn. 

Dat zou ik niet weten, waarschijnlijk wel. 

De eerste stap is het inzicht voor het voetlicht te brengen dat samenwonen geen ideale 

situatie is. Verder is het nodig te weten of samenwonenden nog wel in de kerk 

komen.Samenwonenden denken misschien wel dat ze niet door de kerk aanvaard zijn 
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de kerkelijke huwelijken nemen in aantal drastisch af; het aantal echtscheidingen neemt 

daarnaast erg toe. Het aantal samenlevenden is in procenten hoegenaamd niet te geven 

door geen mens 

de samenwonenden noemen zich geen RK meer, er vinden geen kerkelijke huwelijken meer 

plaats in onze parochie, men gaat samenwonen en uit juridische motieven wordt na enige 

tijd een wettelijk huwelijk gesloten of een samenlevingscontract 

Die zullen er best zijn onder de jongelui; maar ken ze in iedergeval niet. In mijn kerk komen 

meer traditioneel ingestelde mensen. 

Dit is ongetwijfeld het geval, ik weet niet hoeveel 

Ehh. NATUURLIJK wonen er mensen samen in mijn parochie. Hoe veel? Ik heb geen enquête 

gehouden. Echt geen idee. 

enkle de meesten zijn afgehaakt 

Er gaat in onze parochie vrijwel niemand direct vanuit het ouderlijk huis het huwelijk in. Ik 

schat in dat 90% van onze parochianen eerst samenwonen voor ze gaan trouwen. 

Er is een vermoeden dat dit gebeurt, maar hoeveel (in %) is mij niet bekend. 

Er wonen zeker rooms-katholieken samen in onze parochie. Ik ken een aantal koppels, maar 

kan dat niet in een percentage uitdrukken. In grote stadsparochie kent niet iedereen 

iedereen. 

Er zijn er. 

geen flauw idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 
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geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee en dat interesseert me ook niet. 

Geen idee hoeveel dat is; maar wij hebben ook samengewoond voor we gingen trouwen. 

Daar is volgens mij niets mis mee. Het gaat er om met welke intentie je gaat samenwonen. 

Geen idee hoeveel, maar tientallen zeker! 

Geen idee hoeveel. De meeste paren, rooms-katholieken en anderen, wonen samen; soms 

wordt tot huwelijk overgegaan. 

geen idee zeker niet allemaal. de helft? 

geen idee, er wonen veel jongeren samen. 

Geen idee, hier niet zoveel, dacht ik, toen ik boven het IJ woonde, heel veel. 

Geen idee, maar dat zal vast wel. 
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Geen idee, maar het zijn er al heel wat. 

geen idee,, neem aan van wel 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. De samenleving is zeer pluriform. RK is erg onherkenbaar 

Geen idee. Heeft het CBS geen cijfers? 

geen idee. heel veel, denk ik. 

Geen idee: de helft? 

geen idee; hoog percentage schat ik in 

Geen verschil in percentage tussen katholieken en niet katholieken 

gemengd: 1, rk: onbekend 

Gezien de algemeen maatschappelijke ontwikkelingen denk ik dat zeker. Van het percentage 

katholiek samenwonenden daarvan weet ik echt niet. Ik vind dat ook volstrekt irrelevant. 

He tis makkelijker te kijken naar het % katholieken dat ongehuwd samenwoont. ik denk dat 

minstens 50% samenwoont voor het huwelijk. 

Heel veel 

Heel veel, percentages zijn niet te geven. 

Het is, denk ik, een niet al te grote groep,maar ze bestaan vooral bij de jongeren. 

Het percentage zou ik niet weten, maar het komt ongetwijfeld voor. 

I Ja, in toenemende mate. Ken echter geen aantallen. Volgend een niet onderbouwde 

schatting denk ik 30 tot 40 % en in hoeverre zijn het dan nog katholieke personen. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  389 

 

Ik ben zelf samenwonend al 25 jaren 

Ik denk het wel. Weet het percentage niet. 

Ik heb daar geen cijfers over, maar naar mijn weten is er enkele jaren geleden een grijze 

situatie ontstaan waarbij er tussen het kerkelijk huwelijk en het staatshuwelijk enige tijd zat 

waardoor ze voor het kerkelijk huwelijk gingen samenwonen. De rooms-katholieken in mijn 

parochie zijn mijn wetens zeer orthodox (in de positieve zin van het woord) daarin. 

Ik heb geen idee, maar er zijn zeer vele samenwonende in onze gemeenschap. Ook die nu 

jaren later alsnog getrouwd zijn voor de wet en de kerk 

Ik heb geen inzicht de demografische gegevens 

Ik kan geen aantallen noemen maar er wordt natuurlijk samengewoond zonder dat men 

getrouwd is. 

ik ken er een paar. 

Ik ken geen percentages maar vooral de jongere generatie woont vaak samen, soms trouwen 

ze dan later maar zeker niet altijd. 

Ik maak geen deel uit van een parochie, maar wel van een gemeenschap(Chemin Neuf): bij 

ons ken ik één echtpaar dat samenwonend is en dat bij ons ter kerke komt van de 100 

mensen. In de parochie waar ik officiéel regionaal toe behoor verwacht ik dat zeer velen 

samenwonend zijn of ten minste samenwonend begonnen zijn. 

Ik schat meer dan de helft van de jonge gezinnen 

Ik schat zeker 50%. 

Ik weet niet hoeveel er samenwonen in onze parochie, maar ik weet wel dat ze er zijn. 

Ik woon zelf samen na een echtscheiding. Ondanks intensieve bemoeienis van de GGZ is mijn 

huwelijk met een echtscheiding geëindigd. Dat is inmiddels 19 jaar geleden. 
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Ik zie geen verschil. Sommige huwelijken zijn slecht, sommige samenlevenden maken er iets 

moois van. 

Ik zou het niet weten. Maar wat is daar verkeerd aan. U gaat mij toch geen percentages 

vragen!!! 

in elk geval heel wat. 

In Stadskanaal ca 20% schat ik. 

In zoverre er nog sprake is van een parochie zal 80% nog wel samenwonen , maar 

merendeels ouderen boven 50 + jaar. 

Inderdaad. Het percentage is mij onbekend 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 30 % en dat percentage wordt groter . Er worden haast geen kerkelijke huwelijken meer 

gesloten 

Ja 30% 

ja 60% 

ja 65% 

ja dat komt voor. hoeveel % kan ik niet zeggen, steeds meer denk ik 

Ja die zijn er. Van percentages ben ik niet op de hoogte. 

ja geen idee hoeveel % dit is 
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Ja Geen idee, steeds meer en ik vind dit prima als deze mensen hier zelf voor kiezen, 

Ja Getallen zijn niet bekend 

ja ik ben ooit lang geleden gescheiden. en ga gewoon naar de kerk. (ooit mondelinge 

toestemming gekregen en advies van een pastoor. Niet uit deze woonplaats. 

Ja maar % weet ik niet 

Ja maar ik zou niet weten hoeveel. 

ja naar schatting 50% 

ja natuurlijk honderden 

Ja natuurlijk, % weet ik niet 

Ja perentage is mij niet bekend. 

Ja zeker maar aantallen zijn mij niet bekend. Tekenend is dat er jaarlijks maar een paar 

huwelijken worden Ingezegend. 

Ja zeker, hoeveel procent weet ik niet maar de meeste jongeren katholiek wonen eerst samen 

voordat ze trouwen...schat in dat dat wel bijna iedereen doet 

Ja zeker. Heel veel verstandige ouderen en jongeren. % kan ik niet weten. 

Ja zeker. Percentage is mij niet bekend. Daar houd ik me ook niet zo mee bezig. 

Ja zo'n 40 tot 70%. 

Ja! Concrete getallen heb ik niet. 

Ja! Percentage is lastig te geven. 

Ja, % is mij niet bekend 

Ja, % onbekend 
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Ja, % weet ik niet (gemiddelde in NL is ongeveer 40%) 

Ja, %? 

ja, ? 

Ja, 100% van de jeugd gaat eerst samenwonen voordat men doorstroomd naar een huwelijk. 

Als ik kijk bij mij op de werkvloer (katholiek ziekenhuis) dan is er maar 30% van de collega's 

getrouwd - ondanks allemaal gezinnen met kinderen. 

Ja, 25 % 

ja, 30 % 

Ja, 40 % schat ik 

ja, 50% 

Ja, 50% of meer 

ja, 60% 

Ja, aantal? 

Ja, dat gebeurt. 

ja, dat kan wel 10% zijn 

Ja, en wat zou het bezwaar daartegen zijn? De kern van het samenwonen is LIEFDE 

Ja, er zijn er nogal wat. Een percentage zou ik niet durven geven 

Ja, er zijn zeker katholieken die samenwonen. Ik heb voor mijn huwelijk zelf ook een tijdje 

samengewoond. Ik kan hierover geen % geven, maar het lijkt me vrij hoog te zijn. 

Ja, geen idee 

ja, geen idee 
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ja, geen idee 

ja, geen idee hoeveel 

ja, geen idee hoeveel 

Ja, geen idee hoeveel 

ja, geen idee hoeveel, 

ja, geen idee hoeveel. 

Ja, geen idee maar ik ken er een paar. 

Ja, geen idee van het percentage. 

Ja, geen kijk op % 

Ja, gelukkig wel. Wij hebben zelf ook eerst samengewoond voordat wij gingen trouwen. 

Ja, heel veel 

Ja, heel veel jonge mensen. Samenwonen zonder huwelijk of voor het huwelijk is een zeer 

breed verspreid fenomeen. 

Ja, het aantal is mij niet bekend. 

Ja, het percentage is mij niet bekend. 

Ja, hier dien ik te gokken en ik denk 70% 

Ja, hoeveel % weet ik niet 

Ja, hoeveel procent weet ik niet. 

ja, hoeveel weet ik niet, vind het niet nodig om dat te weten. Is te veel privé waar 

buitenstaanders zich niet mee moeten bemoeien. 
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Ja, hoewel ik geen percentages kan noemen. Ongehuwd samenleven is volledig 

geaccepteerd in de samenleving en voor een groot deel ook in de Kerk. 

Ja, ik denk wel 70%, in ieder geval veel, want bijna iedereen is katholiek en maar weinigen 

trouwen. Van de kerkgaanden is het veel minder, ik ken maar één familie die samenwoont en 

wel naar de kerk komt. 

Ja, ik durf geen percentage te noemen. 

Ja, ik weet niet hoeveel? 

Ja, ik weet niet wat het percentage is. 

Ja, maar aantallen zijn niet bekend. 

Ja, maar dat zijn er slechts weinigen. Geen idee van het percentage. Wij leven hier in een 

oeroude dorpsgemeenschap, kleine kerkgemeente, kleine parochie, waar ongeveer iedereen 

iedereen kent en dus de sociale controle waarschijnlijk groter is dan gemiddeld. Het kan zo 

zijn dat de meesten getrouwd zijn, over het algemeen wordt niet afkeurend naar 

samenwonenden gekeken. 

Ja, maar geen idee hoeveel. 

Ja, maar geen idee welk percentage. 

Ja, maar hoeveel ik weet het niet 

Ja, maar hoeveel weet ik niet. 

ja, maar ik ken geen percentage 

Ja, maar ik weet niet hoeveel 

Ja, maar ik zou geen getal durven noemen. Samenwonen is voor de meeste mensen geen 

discussiepunt meer. Men vindt dat ieder in deze zelf verantwoordelijkheid draagt voor wat 

hij/zij doet. 

Ja, maar ik zou geen percentage durven noemen. 
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Ja, maar laat mij daar geen getal op plaatsen. Ik weet door mijn open karakter dat er heel wat 

zijn 

Ja, meer dan 50% 

Ja, mijn vriendin en ik zijn daar een voorbeeld van. Percentage is mij niet bekend. 

Ja, misschien 40%? Voor het huwelijk en voor er kinderen komen waarschijnlijk wel 80%. Het 

maakt tegenwoordig niet meer zo veel uit of en wat je gelooft. De meeste koppels in 

Nederland gaan eerst samenwonen voordat ze trouwen. 

Ja, onder jonge samenlevenden waarschijnlijk een vrij hoog percentage. 

Ja, onder jongeren is dit algemeen; veelal resulteert het in een huwelijk of 

samenlevingscontract en meestal in kinderen. 

Ja, ongeveer 85% 

Ja, percentage is niet bekend 

Ja, percentage onbekend. 

ja, percentage weet niet 

Ja, percentages zijn mij niet bekend. 

Ja, rond de 10% 

Ja, schatting 30% 

Ja, sociaal geaccepteerd percentage onduidelijk 

Ja, vast wel. Ik heb geen flauw idee hoeveel. 

Ja, verhouding geen idee. 

Ja, weet geen percentage. 
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Ja, weet niet het percentage 

ja, weet niet hoeveel 

Ja, weet niet hoeveel 

Ja, zeker wel, maar ik kan geen procenten aangeven. 

Ja, zo'n 60%. 

ja,geen idee hoeveel dat percentage is. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. %? 

Ja. ? 

Ja. >50% maar eigenlijk heb ik geen idee. 

Ja. 10%. 

ja. Boven de 50 is dat tijdelijk. Onder de 50 jaar wordt dat steeds structureler. Het komt dan 

vaak pas tot een huwelijk, als er kinderen komen. 

Ja. Cijfers hierover zijn op te ragen bij het CBS 

Ja. Een groot deel. 

Ja. Er trouwen nog maar weinig jonge mensen voor de kerk.Ik heb soms het idee dat 

sommigen die dat wel doen het wel romantisch vinden. 

Ja. Geen idee hoeveel. 
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Ja. Geen idee hoeveel. 

Ja. Geen idee hoeveel. Gaat mij ook niet aan. 

Ja. Geen idee hoeveel. Veel. 

Ja. Geen idee hoeveel. WIj hebben zelf ook samengewoond voor ons huwelijk. Mijn zus 

woont ongehuwd samen (kan niet trouwen voor de kerk ivm gescheiden vriend/man, zijn 

inmiddels al wel > 10 jaar samen en mijn zus heeft ook al die tijd voor zijn kinderen gezorgd 

en geholpen ze op te voeden tot goede mensen) 

Ja. Geen idee welk percentage. 

ja. geen idee. veel 

Ja. Het percentage ken ik niet. 

Ja. Hoeveel %? Geen idee, ik vraag de mensen niet of ze getrouwd zijn of samenwonen. 

Homosexuele koppels kunnen, helaas, niet anders. 

Ja. Ik weet niet wat het percentage is, maar het is niet ongewoon voor rooms-katholieken om 

eerst samen te wonen en daarna te trouwen. 

Ja. Ken het percentage niet. De meeste jonge ouders die hun kind laten dopen, zijn niet voor 

de Kerk getrouwd. 

Ja. Percentages weet ik niet. 

Ja. Schatting percentage: 50% 

Ja. Van de jongeren de meesten. ik schat 7 van de 10 

Ja. Weet geen %. 

ja., aantal mij onbekend 

Ja.dat is 100% wanneer het huwelijk mee wordt gerekend. Zonder "legaal" samenwondenden 

schat ik het percentage op 10-15% 
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ja; aantal onbekend 

Ja; het parochie-leven is echter dusdanig onsamenhangend (men kent elkander nauwelijks) 

dat een percentage geven nagenoeg niet mogelijk is. Ik denk dat het zo'n 30% bedraagt, het 

percentage mensen dat heeft samengewoond voor het huwelijk schat ik aanzienlijk hoger 

(75%). Overigens zijn de vragen erg onduidelijk verwoord. Betreft het hier eigenlijk wel 

ongehuwd-samenwonenden zoals ik heb aangenomen? 

Ja; onbekend 

Jazeker wonen RK leden samen in de parochie. Het percentage kan ik niet benoemen. 

Meestal gaat het om jonge mensen, die als ze zeker zijn van hun relatie en de financiën er 

voor hebben uiteindelijk wel kiezen voor een huwelijk. Er wonen ook homoseksuele paren 

samen sommigen er van zijn wel wettelijk gehuwd. 

Jazeker, maar ik heb geen idee van de telling. Daarvoor moet ik naar het ledenbestand bij het 

secretariaat. 

Jazeker. Ik denk op basis van aantal huerlijken, zeker 75% 

jazeker; geen idee hoeveel procent 

Jongeren doen dit soms, maar ik weet geen percentages. 

kan geen percentage nomen maar het komt voor 

Lijkt hier wel een soort verklik lijn. Begin er een beetje raar gevoel over te krijgen. Ga daar 

met liefde de discussieer over aan en ben ten alle tijden bereidt mijn theologische en 

pastorale visie toe te lichten en als franciscaan ben ik levend vanuit het evangelie en 

ondersteun mensen. Ik ben er om het vriendelijke gezicht van de kerk te laten zien en niet 

om mensen als een soort van communistisch systeem aan te geven en na te wijzen etc. Hoe 

zou ik eigenlijk moeten weten hoeveel mensen er samen wonen los van dat ik niet als 

doorgeefluik wens te functioneren. Mensen moeten niet oordelen en veroordelen maar het 

oordeel aan God over laten. En die laat zich mi vaak van een mildere zijde zien dan veel 

gelovigen helaas. 

Mij niet bekend 
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Mijn schatting is 50 % 

misschien 5%, want het is een sterk vergrijzende parochie. 

Moeilijk uit te drukken in procenten ik vind ook dit een zaak van de betrokkene zelf 

Naar schatting 50% 

Natuurlijk maar ik ken geen exacte cijfers 

Natuurlijk. Ik heb geen idee over hoeveel mensen we het precies hebben, maar er wonen 

zeker katholieken samen. 

Natuurlijk. Ik heb ze niet geteld. 

nee 

Nee of een zeer enkeling die ik niet goed ken, dus minder dan 10% 

niet bekend 

niet bekend 

niet bekent 

niet bij mij bekend, is niet van belang 

nvt 

Nvt 

nvt 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 
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Onbekend 

onbekend, maar ongetwijfeld. 

Onbekend. 

Onbekend. 

Ongehuwd samenleven komt bij jongeren veel voor. Zelfs een meerderheid denk ik. 70 / 100 

? Als er kinderen komen sluiten sommigen dan een huwelijk, maar meestal om juridische 

bescherming te krijgen en de kinderen een zekerheid te bieden. 

Ongetwijfeld 

ongetwijfeld en zeker onder jongeren meer dan onder ouderen 

ongetwijfeld, geen idee hoeveel 

ongetwijfeld, geen idee hoeveel 

ongetwijfeld, maar ik vraag daar niet naar. 

ongetwijfeld, percentage geen flauw idee 

Ongetwijfeld. 75%, is een inschatting 

Ongetwijfeld. Een percentage kan ik niet geven. Onder jong-volwassenen zullen de meeste 

samenwonen, minstens in aanvang van hun gezamenlijke leven. 

Ongetwijfeld. Geen idee hoeveel. Wat een vraag..... 

Ongetwijfeld. Hoeveel onbekend ze komen namelijk niet in de kerk. 

Onze parochie heeft veel "oudere" mensen. Die zijn in de meeste gevallen gewoon getrouwd. 

Er zullen zeker mensen samenwonen. Geen idee eigenlijk en ook helemaal niet belangrijk 

ook, maar ik weet geen % 
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Percentages zijn moeilijk te geven, maar het gebeurt heel veel. 

Samen wonen is van deze tijd en is wellicht meer dan 50% 

Samen. soms met kinderen, vaak ook huisdieren. 

Samenwonen is top! 

Samenwonen mag toch niet. 

Van de echtparen die in de laatste 50 jaar getrouwd zijn schat ik dat 20% getrouwd zijn in de 

kerk. 

Van de jonge echtparen wonen er vele samen. Ik kan geen percentage noemen. 

Van oorsprong katholieken wel maar de kerkgangers onder hen zijn minimaal. hbet 

overgrote deel zeker 95% heeft geen banden met de parochie! 

vast, geen idee 

Vast. Geen idee van aantallen. 

Veel, geen idee hoeveel. 

Veel. 

Vele rooms katholieke getrouwden (30%) wonen samen, maar ook velen zijn gescheiden en 

hertrouwd of leven samen met vaak andersdenkenden of niet gelovigen met als gevolg 

verwatering van hun geloof. 

Veruit het merendeel... 80%... 

Volgens mij wonen bijna alle jonge katholieken ruime tijd samen. Soms jaren. Misschien wel 

95 procent. 

Wat een vraag. Dit is volstrekt irrelevant. Daar gaat het toch niet om. 

Weet het niet.. Ik Ken er eem paar 
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weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet Het zijn er niet zo veel, want de parochie heeft nog maar weinig jonge leden 

Ouderen zijn over het algemeen getrouwd 

weet ik niet, ik heb geen contact met parochianen 

weet ik niet, maar het is heel gewoon eigenlijk 

weet ik niet, vast wel 

Weet ik niet. 

Weet ik niet; ik vermoed dat het maar een klein beetje verschilt van het landelijk gemiddelde. 

weet niet 

weet niet - een oninteressant gegeven overigens 

wellicht... geen idee hoeveel. 

weten we niet 

Wonen zeker samen. Gescheiden, samenwonende, homo's hetero's. Geen idee van % 

zal best wel maar weet geen cijfers 

Zal wel, geen idee. 

ze wonen samen, ik weet niet hoeveel % 
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Zeer velen en zonder rancune. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen jonge mensen 

en ouderen. Vrijwel altijd wordt eerst samengewoond en misschien na een aantal jaren en in 

het gunstige geval als men kinderen wil dat wordt getrouwd. Misschien zelfs in de Kerk. Een 

geregistreerd samenlevingscontract is evenwel gebruikelijker. 

Zeer zeker maar zou niet weten hoeveel 

Zeer zeker, 30% (inschatting). 

zeker de helft is niet voor de kerk getrouwd, gedeelte wel voor de wet (ook oudere mensen) 

zeker wel. Aantallen weet ik niet 

Zeker wonen rooms- katholieken samen, dit is een geaccepteerde vorm van relatie. Het 

percentage is mij niet bekend. 

Zeker. Die percentages ken ik niet, maar de meeste jonge mensen wonen samen. 

Zeker. Percentages heb ik niet. Dat volg ik niet. Vind ik ook niet interessant. De RK kerk mag 

blij zijn met iedere gelovige die nog naar de kerk komt. Daar mag zij haar handjes voor 

dichtknijpen. 

Zeker. Percentages zijn me niet bekend. Ik verwacht zeker zo'n 20% 

Zo weinig, dat ze zelfs opgaan in de ruim denkende massa.. 

zou het niet weten 

Zou het niet weten.
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4b. Worden er verbintenissen tussen mensen in uw parochie 

gesloten die noch kerkrechtelijk noch civiel rechtelijk worden 

erkend? Zijn daar betrouwbare cijfers over? 

 

Alle denkbare exclusieve relaties tussen volwassenen vinden erkenning van de overheid. 

Rond homoseksualiteit heb ik wel eens gehoord over dankvieringen in de kerk. 

Alleen burgerlijk huwelijk wordt kerkelijk ingezegend. Daarbij zijn huwelijken die de kerk 

vanwege echtscheiding niet erkent. Ik heb daarover geen cijfers. Daar wordt ook niets over 

vastgelegd om problemen met de bisschop te voorkomen 

Bedoeld: informele beloftes in de privé-sfeer? Die onttrekkken zich per definitie aan een 

betrouwbare statistiek! 

Ben ik niet van op de hoogte. 

Bestaan deze verbintenissen? Gaat het over rechtelijk erkennen of over liefde? 

Bij mijn weten niet. 

Bij mijn weten niet. 

Cijfers mij onbekend 

Civielrecht en kerkrecht is niet mijn expertise. Maar er worden hier alleen sacramentele, 

geldige huwelijken gesloten dat weet ik wel zeker. 

Daar heb ik geen gegevens over. Dit is vooral een vraag voor "specialisten", niet voor de 

doorsnee gelovige. Die hebben daar weinig kennis van. 

Daar zijn geen cijfers over. Daar is mij niets over bekend. 

Dat denk ik niet, weet ook niet wat hier bedoelt wordt. 
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Dat gebeurt niet. 

Dat geloof ik niet. 

Dat is mij niet bekend. Daar zijn ook geen betrouwbare cijfers over. Ik woon in een 

plattelandsparochie. Wellicht is wat daar gebeurt, geen maatstaf over wat zich in de huidige 

tijd afspeelt. 

Dat mag ik hen van niet! 

dat weet ik niet 

Dat weet ik niet 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. Ik neem aan dat u het over samenlevingscontracten heeft? Hoewel die 

laatste gewoon erkend worden door de overheid. Ik denk niet dat ik de vraag begrijp. 

De laatste jaren ligt dit moeilijker maar ik ken homo seksuele stellen die ook in de kerk,een 

soort zegening over hun huwelijk ontvangen hebben. Dit moet ook kunnen vind ik 

Denk het wel 

Deze anderssoortige verbintenissen worden in deze parochie(kerk) niet gesloten. Van buiten 

de kerk heb ik geen cijfers. 

Deze vraag is juridisch niet correct. 

Die zullen er ongetwijfeld wel zijn maar dan praat je over uitzonderingen 

Dit is mij niet bekend 

Een enkele keer een verbintenis die niet kerkrechtelijk is, een tweede huwelijk. 
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Er worden geen verbintenissen gesloten, maar wel zegeningen gevraagd. 

Er zijn geen absolute cijfers, maar het komt wel voor. Onlangs, op zondag 27 oktober 2013, 

gaf de pastoor van de Salvatorparochie Utrecht de kerkelijke zegen aan twee gescheiden 

mensen, die niet burgerlijk hertrouwd waren en niet kerkelijk konden trouwen omdat de 

eerder verbintenissen niet nietig waren verklaard. De ceremonie vond plaats op het 

priesterkoor tijdens de Hoogmis, inclusief Communie onder beide Gedaanten voor 'bruid en 

bruidegom'. Het heeft veel verontwaardiging in de parochie gewekt. 

Er zijn vele vormen. Zie CBS 

gebeurt niet, denk ik 

geen 

geen bekendheid hier mee. 

Geen betrouwbare cijfers 

Geen betrouwbare cijfers, wel zijn er 

geen commentaar. 

Geen flauw idee. Maar op welke verbintenissen die in Nederland niet civielrechtelijk worden 

erkend doelt u? 

geen gegevens 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 
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Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  408 

 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee! 

Geen idee, er zijn hierover ook geen betrouwbare cijfers. 

Geen idee, kan zomaar zijn dat partners uit een eerder civiele danwel kerkelijk huwelijk 

komen. Lijkt mij niet of nauwelijks te controleren. 

Geen idee, maar ik denk het niet. Nooit bijgewoond in elk geval. 

geen idee, vindt ik trouwens een vertrouwens kwestie tussen pastor en betrokkenen. 

geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 
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Geen idee. Is ook niet van belang. Wel is het van belang dat mensen samen een verbintenis 

aangaan en er voor elkaar zijn. ook in de gezamenlijkheid van een geloofsgemeenschap. 

geen informatie verstrekt 

geen mens meer die ik ken 

geloof niet 

Gelukkig wordt veel in NL civielrechtelijk erkent. De RK wordt met een middeleeuwse 

denkwijze genegeerd door de dagelijkse praktijk van verbintenissen! 

heb daar geen weet van 

Heb hier geen informatie over. 

Heb ik geen inzicht in 

Heel weinig. 

Het gebeurt, maar ik heb er geen cijfers over gezien. 

Het sluiten van 'verbintenissen die civiel rechtelijk niet worden erkend', is een contradictio in 

terminis. Een niet rechtsgeldige verbintenis is geen verbintenis. Het antwoord op de vraag is 

dus: Nee, deze combi bestaat niet. 

Hier weet ik te weinig van. 

Hiermee ben ik niet bekend. 

Hierover heb ik geen informatie 

hopelijk niet geen cijfers 

I don"t know 

iedereen begint met simpel samenwonen, zonder contract etc. jaren later wordt dan een 

wettelijk huwelijk gesloten of een samenlevingscontract opgesteld 
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ik ben maar een eenvoudige parochiaan, dus dit zijn te moeilijke vragen voor mij 

ik denk het niet 

Ik denk het wel, daar hoor ik wel eens geruchten over, maar ook hier weet ik geen enkel cijfer 

te noemen. 

Ik denk jammer genoeg dat dit op dit moment niet meer gebeurd. In het verleden gebeurde 

dat nog wel gelukkig!! 

ik denk van niet, maar weten doe ik het niet 

Ik geloof van wel. Geen cijfers bekend 

Ik heb daar geen cijfers over. Helaas heb ik niet meegemaakt dat in mijn parochie door de 

staat erkende verbintenissen worden ingezegend. Dat toestaan zou de kerk meer 

herbergzaam maken. 

Ik heb daar geen enkele informatie over. 

Ik heb geen idee 

Ik kan geen cijfers noemen, maar ik weet vrijwel zeker dat de huwelijken die in mijn parochie 

worden gesloten zowel kerkrechtelijk als civielrechtelijk zijn erkend. 

Ik ken dergelijke gevallen niet.In Nederland. lijkt me,wordt er doorgaans wel voor de wet 

getrouwd 

Ik mag het hopen, maar weet het niet. Gods zegen is er voor iedereen, daar gaat de staat niet 

over en de kerk zou daar in laatste instantie ook geen mening over moeten opdringen. 

Ik neem aan dat er ook wordt samengewoond zonder contracten of iets dergelijks. Juridisch 

erkend zijn samenlevingscontracten, geregistreerd partnerschap en het burgerlijk huwelijk. 

Ik snap de vraag niet. 

Ik vermoed van niet 
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Ik vermoed van niet. 

Ik weet geen cijfers, maar maakte in 40 jaar lid van deze parochiekern, zo'n drie keer mee, dat 

er een gebedsviering over de zegen van een huwelijk tussen man/man, vrouw/vrouw werd 

gehouden. 

Ik weet het niet. 

Ik weet het werkelijk niet. 

Ik zou het niet weten, voor zover ik weet niet. 

ik zou niet weten over hoeveel mensen het gaat in mijn omgeving, ik vind het niet belangrijk. 

waarschijnlijk weet alleen de belastingdienst over hoeveel mensen het gaat. 

In de parochie weet ik niet, maar in mijn locatie in elk geval geen enkele. Volgens mij in de 

gehele parochie ook niet. 

In nederland is het huwelijk voor iedereen toegankelijk. Samenwonen kan ook juridisch 

bevestigt worden. 

In onze parochie niet. 

Indien men samenwonen bedoelt zijn dat vele verbintenissen, mogelijk wel 30%. 

ja 

ja ? 

Ja cijfers kan ik niet leveren 

Ja dat gebeurt, veel. Geen cijfers bekend 

ja deze sluiten ze met elkaar zonder wet of kerk. geen cijfers. 

ja die worden gesloten 

Ja, cijfers zijn niet bekend 
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Ja, een enkele keer....... 

ja, ja 

ja, maar betrouwbare cijfers zullen dmv een onderzoek moeten worden verkregen, 

Ja, maar cijfers ken ik niet. Lijkt me ook niet nodig dat te registreren/ Laat mensen leven zoals 

zij zelf dat het best achten, zonder metingen of andere controlerende activiteiten. 

Ja, maar cijfers ontbreken 

Ja, maar ik ken geen exacte cijfers 

Ja, maar ook hierin kan ik geen cijfer noemen 

ja, nee, maar zeer sporqadisch 

Ja, niet door de pastoor, maar wel door de pastoraal werker, Cijfers ken ik niet. 

ja, samenwonen zonder huwelijk (kerkelijk of burgelijk) en zonder samenlevingscontract (bij 

notaris) komt zeer zeker voor. In sommige gevallen is het een 1ste fase op weg naar een 

huwelijk, in andere gevallen van blijvende of tijdelijke aard. Betrouwbare cijfers zijn 

opvraagbaar via de burgelijke stand (vergelijk die met het bestand van de parochie) en via 

betrouwbaar statistisch materiaal. 

ja, vaak. hoeveel is niet exact te zeggen. Kerkelijke huwelijkssluitingen zijn een uitzondering. 

Ja, veel huwelijken niet kerkelijk, wel burgerlijk of samenlevingscontract percentages mij niet 

bekend 

Ja. 

Ja. Al gaan de meesten wel een civiel rechtelijke verbintenis aan. Vooral uit 

financiele/praktische overwegingen. 

Ja. cijfer ? 

Ja. Ik weet geen cijfers. 
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Ja. Oudere samenwonenden, homofiel samenwonenden 

Komt voor Cijfers zijn er niet 

mensen wonen ongehuwd samen, ook van dezelfde sex, geen idee van aantallen 

mij niet bekend 

mij niet bekend 

mij niet bekend 

Mij onbekend. 

Mogelijk bij het bevolkingsregister. 

natuurlijk 

Natuurlijk wonen er hier ook mensen die gewoon samen wonen. Betrouwbare cijfers zijn 

noch op het gemeentehuis, noch op de pastorie te vinden. De meest mensen Ouden het een 

invasie van hun privacy vinden als je ernaar vroeg. 

Nee 

nee 

nee 

nee 

Nee 

Nee 

Nee 

nee 
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Nee 

nee 

Nee 

nee 

nee dat geloof ik niet 

Nee en nee. 

Nee het huwelijk is de enige verbintenis die wordt gesloten in de parochie. 

Nee in de kerk kunnen mensen trouwen in samenhang met het burgerlijk huwelijk. 

Nee! Het enige cijfer dat ik weet is dat er dan een hevig protest vanuit de kerk zou komen en 

dat heb ik nog niet meegemaakt. 

Nee, 

Nee, alleen wat er erkend is 

Nee, cijfers ken ik niet 

Nee, daar weet ik niets van. 

Nee, dat gebeurt niet. Wel is er soms een alternatief dat in alle opzichten afwijkt van een 

huwelijksviering ( geen ringen, geen eucharistie enz.) maar waarbij geliefden toch graag de 

zegen van God over hun samenzijn vragen. Dit wordt niet als kerkelijk huwelijk geregistreerd 

en is het ook niet 

nee, dat wordt hier niet gedaan 

Nee, die worden niet gesloten (ook geen cijfers over bekend). 

Nee, geen betrouwbare cijfers 
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Nee, Geen cijfers 

Nee, niet dat ik weet. 

Nee, volgens mij gebeurt dat niet. Daar zij. Geen cijfers van. 

Nee. 

Nee. 

nee. 

Nee. 

nee. 

Nee. 

Nee. 

nee. Dit gebeurd niet. 

Nee. Wat zou ik me bij een dergelijke verbintenis moeten voorstellen? 

Partnerschap/homoseksueel huwelijk is erkend bij recht. 

neen 

Neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen en neen 
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neen. 

Neen. 

Neen. 

Neen. Voor zover ik weet nul. 

niet bekend 

Niet bekend 

niet bekend 

Niet dat ik weet 

Niet dat ik weet. 

Niet dat ik weet. 

Niet dat ik weet. 

Niet dat ik weet. 

Niet dat ik weet. 

niet dat ik weet. Wel dat stellen zonder enige ceremonie besluiten samen te gaan wonen. 

niet dat ik weet; nee 

Niet waarvan ik weet. 

no idea, foute vraag 

Nvt 

nvt 
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officieel gebeurd dit niet, maar soms verleent de pastor wel medewerking aan zo'n 

verbintenis, maar dan meer op de achtergrond uiteraard 

Omdat er bij ons nauwelijks huwelijkend worden ingezegend Vrijwel uitsluitend bij trouwe 

gelovigen zullen dat er geen Zijn 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

Onbekend, zal niet veel zijn. 

Onbekend. 

Onbekend. 

onbekend. Denk het niet. 

Onzinnige en volstrekt onjuiste vraag. Er kunnen geen verbintenissen worden gesloten die 

niet civielr. Worden erkend. Elke soort verbintenis kent zijn eigen civielr. Gevolgen. Als dat 

geen Man Vrouw eerste samenkomst is dan is deze inderdaad niet kerkr erkend. 

Beschamende en technisch domme vraag 
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Ook dat weet ik niet 

Ook hier weet ik niet het juiste antwoord op. 

ook op deze vraag weet ik geen andwoord 

soms wel, eerder uitzonderlijk bij oudere koppels die zo belastingsnadelen willen vermijden 

Uiteraard niet; alles verloopt bij ons keurig via het boekje. Wat heb je anders aan een 

dergelijke inzeging? Die is in juridisch opzicht dan immers van nul en geenerlei waarde. 

Uiteraard zeggen mensen elkaar dat zij van elkaar houden en dat zij voor elkaar willen 

zorgen en er voor elkaar willen zijn! Daar zijn wij mensen toch voor op aarde! 

Volgens mij niet. 

Volgens mij niet. Het sluiten van verbintenissen in de kerk zonder civielrechtelijke status is 

overigens verboden door de Nederlandse overheid, hoewel dit discutabel is. 

vraag voor de bisschoppen 

Wat zijn dat voor verbintenissen? Ik neem aan dat dit mensen zijn die gewoon samenleven 

zonder huwelijk en zonder officieel partnerschapscontract. Die zijn er zeker! Vaak gaan de 

samenwonenden over tot het afsluiten van een officieel contract als er kinderen op komst 

zijn. 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 
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weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet zeker, maar ik dacht het niet 

Weet ik niet, ik hoop het wel. Neem het evangelie als leidraad. 

weet ik niet, ken de achtergronden van de huwelijken niet, zijn mijn zaken ook niet 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 
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Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. Civielrechtelijk kunnen ook mensen van gelijk geslacht trouwen. 

Weet ik niet. Dat is niet mijn bevoegdheid om daar over iets te informeren. 

weet niet 

weet niet 

Weet niet 

weet niet 

weet niet 

weet niet 

weet niet en nee 

Weet niet. 

Weet niet. Ik denk van niet. Er zijn zowiezo erg weinig kerkelijke huwelijken tegenwoordig. In 

het verleden wel meegemaakt dat er wel een huwelijksviering waarbij niet het sacrament 

wordt ontvangen maar wel de zegen word gegeven 

weet niet-geen idee 

weten we niet 

Worden zeker gesloten, maar cijfers zijn onbekend 
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zal best kerkelijk recht bestaat niet 

Zal wel, geen idee 

Ze zijn er zeker: samenlevingscontract bijvoorbeeld (alhoewel civielrechtelijk toch erkend, 

maar niet helemaal gelijk met huwelijk). 

zeer zeker maar daar heb ik geen ervaring van. 

Zeer zeker. 

zeker; percentage niet aan te geven dit is toch geen redelijke vraag ! 

Zelfde antwoord als op de vorige vraag 

zijn die er dan, welke mensen met welke opvattingen worden hiermee bedoeld 

Zou dit niet weten 

Zover ik weet niet! Aangezien het niet voorkomt, zijn er ook geen uitgewerkte cijfers. 

Zover ik weet niet. 

Zover ik weet niet. 

 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  422 

 

 

4c. Zijn er gescheiden mensen in uw parochie die later hertrouwd 

zijn? 

 

Absoluut! Echte cijfers zijn er niet, maar het is in de stijgende lijn natuurlijk. 

allemaal 

Allicht. 

Als de kerkelijke rechtbank de scheiding niet heeft goedgekeurd, kunnen ze voor de kerk niet 

opnieuw trouwen maar een burgelijk huwelijk behoort wel tot de mogelijkheden en daar zijn 

wellicht wel enkele voorbeelden van 

Bij mijn weten niet in onze parochie 

Bij ons is geen parochie meer, maar er ik ken er verschillende. 

Daar houd ik me niet mee bezig. 

Dat denk ik wel, al ken ik geen voorbeelden. 

Dat denk ik wel. 

Dat is bij mij niet bekend, maar ik zou het niet uit willen sluiten. 

Dat is wel zo, denk ik. 

Dat neem ik zonder meer aan. 

dat vermoed ik wel 

dat weet ik niet , maar ik sluit het niet uit . 

Dat weet ik niet. 
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Dat zal best. ken ze niet vind het ook niet belangrijk dat te weten. 

dat zal ongetwijfeld het geval zijn, maar ook hierover heb ik geen cijfers beschikbaar 

Dat zou in onze parochie niet kunnen vw de pastoor. 

deed vraag is niet relevant , kerk en staat zijn gescheiden en dit is een vraag die persoonlijk 

is. 

die zijn er wel , maar ook hierover worden geen gegevens verstrekt. 

Die zijn er zeker wel, maar dat heb ik alleen van horen zeggen, ik ken persoonlijk niemand. 

Een heleboel. 

Ehhh, NATUURLIJK zijn die er. Die zijn overal! 

Er zijn zeer veel gelovigen, die aan de kerk echtscheiding niet melden evenmin als een 

hertrouwen buiten de kerk 

geen flauw idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee. 

Geen idee. Waarschijnlijk wel. 

Gescheiden en daarna een nieuwe relatie aangegaan. 

Heel veel! Echter maar zeer weinigen hebben het geluk gehad dat een 2e huwelijk opnieuw 

ergens kerkelijk ingezegend werd. (Helaas niet in onze parochie.) 

heel veel. 
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Ik dacht het wel, ik hoop het voor ze. Het is niet goed dat de mens alleen blijft, ook niet na 

een mislukte relatie. 

ik denk het wel 

Ik denk het wel,maar weet het niet. 

Ik denk het wel. 

Ik hoop het voor ze, ik ken ze niet. 

Ik ken gescheiden mensen die later hertrouwd zijn. 

Ik ken rk leden die na scheiding gaan samenwonen. 

ik ken wel mensen die een zegening hebben gekregen en dat leek voor de buitenwereld op 

een geacepteerd huwlijk . 

Ik ken zelf 1 stel, maar dat zullen er zeker meer zijn. Fijn toch voor ze! 

Ik vermoed van wel. 

Ik verwacht van wel. 

Ik weet dat er steeds meer mensen hertrouwen of samen wonen. Wat ook opvallend is, is dat 

er steeds meer alleenstaanden zijn, ook in onze parochie. 

ik zou het niet weten 

Ik zou het niet weten. Ik woon niet op een dorp, maar in een grote stad en ik bemoei me niet 

met andermans verbintenissen. 

In zijn algemeenheid: ik denk van wel,maar dan alleen bij de B.S. 

Ja 

Ja 
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Ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 
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ja 

Ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 
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Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 
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Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

Ja 

ja 
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ja 

Ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja dat komt voor. 

Ja die ken ik wel. 
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ja en dat wordt niet al 'probleem' ervaren 

Ja en ook in de kerk!! 

Ja en sommigen hebben ook een viering in de kerk gehad waardoor zij, en hun kinderen, 

voor het geloof behouden zijn. Het zijn prima parochianen, er is een koster bij, sommigen 

zingen in het kerkkoor etc. Goede zaak dus. 

Ja maar volgens mij geen kerkelijke huwelijken 

ja natuurkijk 

ja natuurlijk 

ja natuurlijk 

Ja natuurlijk 

Ja natuurlijk, welkom op deze wereld. 

Ja natuurlijk, werd dat soms bedoelt met de vorige vraag? 

Ja natuurlijk. 

Ja zeker die zijn er tientallen 

Ja zeker zijn die er. 

Ja zeker. 

Ja zeker. 

Ja zeker. 

Ja, burgerlijk. 

Ja, daar behoor ik zelf toe. Na het overlijden van mijn vrouw ben ik hertrouwd met mijn 

huidige echtgenote, die eerder gescheiden was. Ondanks haar verzoek tot de RK kerk te 
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worden toegelaten is dit door de pastoor van Schoonhoven geweigerd en ben ik uitgesloten 

van mijn functies en deelname aan de H.Eucharistie, zelfs toen ik na 10 jaar nog eens een 

verzoeningspoging gedaan heb is dit door deze `herder` afgewezen. 

Ja, dat denk ik wel. 

Ja, deze mensen dienen bescherming en liefde te ontvangen inplaats van uitgesloten te 

worden. 

Ja, die wilde ineens trouwen met zijn geit. 

Ja, die zijn er zeker. 

ja, die zijn er. 

ja, enkelen (dus: niet veel). 

Ja, gelukkig wel. 

Ja, heel veel 

Ja, heel wat en ze voelen zich met de houding van de kerk en sommige collega's erg 

ongelukkig 

Ja, ik ben er zelf zo een. Hertrouwd voor de wet. Nietigverklaring zat er na een proces van 

meerdere jaren niet in. Mijn vrouw was weduwe en dus 'kerkelijk' vrij. Ik was toen ik voor de 

wet met haar trouwde meer dan 20 jaar officieel gescheiden. 

Ja, ik weet van een iemand met een heel goede reden 

ja, ikzelf ben bewust alleenstaand gebleven om aan de eucharistie deel te kunnen nemen, 

maar er zijn hertrouwde mensen. die zelf actief aan het kerkelijk leven deelnemen 

ja, maar die zijn niet voor de kerk hertrouwd 

ja, maar ik weet niet hoeveel 

ja, maar niet voor de kerk 
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ja, maar zeer weinig. 

Ja, meerdere 

ja, meerdere. 

Ja, Natuurlijk 

ja, of zijn gaan samenwonen 

Ja, uiteraard. Niet alleen in mijn parochie maar in alle parochies in Europa kan ik wel stellen. 

Alleen is dan dat 2e huwelijk alleen burgelijk. Sommige andere christelijke kerken -zoals de 

Grieks-Othodoxen- laten trouwens een kerkelijke scheiding toe en later nieuw kerkelijk 

huwelijk toe. 

Ja, zeker 

Ja,niets mis mee. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 
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Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 
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Ja. Maar gaan niet ter kerke. 

Ja. Maar ik kan geen cijfers noemen. 

Ja. Van 1 geval weet ik dat het eerste huwelijk nietig werd verklaard door een kerkelijke 

rechtbank en dat deze persoon later opnieuw getrouwd is. 

Ja. Velen. 

Ja. velen. Of ze wonen samen met een nieuwe partner, dat komt vaak voor. Een tweede 

kerkelijk huwelijk komt niet vaak voor. 

Jahoor, maar niet meer getrouwd in de kerk 

Jazeker 

Jazeker 

Jazeker ken ik die. Ook ken ik mensen die er onder lijden dat ze dat tweede huwelijk niet 

kerkelijk hebben kunnen laten inzegenen. 

Jazeker! 

jazeker! 

Jazeker, waarom NIET !!!!!!! 

Jazeker. 

Kan ik niet met getallen noemen. Maar het is zeker het geval. 

Meerdere gescheiden mensen zijn later hertrouwd 

Meestal laat men de kerk los als men weer wil scheiden door de starre houding van de kerk 

mij niet bekend 

mij niet bekend 
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Mij niet bekend, maar waarschijnlijk is het wel. Ik zie in het algemeen scheiding niet als 

belemmering voor een huwelijk. Er zijn zoveel verschillende oorzaken van scheiding 

Mij onbekend, maar dar zal zeker zo zijn. 

Moet kunnen! Ieder moet vrij zijn in de inrichting van zijn leven. 

Natuurlijk 

Natuurlijk 

Natuurlijk en zij zijn in alle opzichten van harte welkom. Niets uitgezonderd. 

Natuurlijk, al is het in onze cultuur een bijkans onnatuurlijke vraag. 

natuurlijk, maar het is veel te moeilijk om officieel te kerkelijk te scheiden, daarom laten vele 

het achterwegen. Wat erg jammer is. 

Natuurlijk. 

natuurlijk. 

Natuurlijk. 

nee 

Nee 

Nee 

niet bekend 

Niet bekend 

Niet bekend 

Niet bekend. Ik hoop van wel. 
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Niet bekend. Zelf ben ik gescheiden maar de hele procedure om een kerkelijk huwelijk te 

ontbinden ben ik maar niet aan gegaan. Daarom vind ik het eigenlijk jammer om daardoor 

niet meer de mogelijkheid te hebben om kerkelijk te kunnen hertrouwen. 

Niet dat ik weet. 

niet kerkelijk 

Nogal wat. 

nvt 

O vast wel. 

O, vast en zeker. 

onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

ongetijfeld 

Ongetwijfeld 

Ongetwijfeld 

Ongetwijfeld wel, want dat is natuurlijk normaal en goed (zie hierboven). Overigens is deze 

vraag weer een voorbeeld van het door elkaar gebruiken van burgerlijk en kerkelijk huwelijk. 

Ongetwijfeld zullen die er zijn.Van de kerk hebben deze mensen niet veelte verwachten.Er 

staat dan een canoniekrechtelijke procedure te wachten. Voor de wet is de procedure veel 

eenvoudiger: scheiding aanvragen en weer opnieuw naar het stadhuis.Ook een 

samenlevingscontract is dan een optie 

Ongetwijfeld, in de samenleving van vandaag komt dit geregeld voor. In de cultuur wordt dit 

ook als aanvaardbaar beschouwd, omdat een relatie stuk kan lopen door omstandigheden, 
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verkeerde motieven, voortschrijdend inzicht en zo meer. Vanuit de idee 'tweede kans' is het 

aanvaardbaar. 

Ongetwijfeld. 

Ook dat mag ik hopen. Geef mensen toch de kans om gelukkig te zijn en te worden. 

Ook dit kan ik niet beantwoorden 

Ook hier moet ik het antwoord schuldig blijven. 

Opnieuw is dat niet aan mij. Als mensen daar over gaan spreken zonder de achtergrond te 

kennen krijg je rare toestanden. Dat hoort niet. Mensen weten bv niet of iemand 

kerkrechtelijke gescheiden kan zijn en dan ontstaan alleen maar praatjes. Opnieuw krijg ik 

van deze enquete een bittere vieze smaak in mijn bek. 

Sluit het niet uit, maar ken ze niet. Ken allee getrouwde echtparen (en ongehuwde / 

weduwen / weduwnaars). 

tuurlijk 

uiteraard zijn die er 

Van horen vertellen door mensen zelf en anderen ja 

Vanzelfsprekend zijn er gescheiden mensen in onze parochie die later hertrouwd zijn. Als de 

maatschappelijke cijfers laten zien dat 1 op de 3 huwelijken sneuvelt en wij ook weten dat 

een groot aantal van die huwelijken binnen een aantal jaar sneuvelt, dan is het logisch dat 

mensen een nieuwe levenspartner zoeken of ontmoeten. Ik promoot hertrouwen niet en 

zeker geen echtscheiding, maar in de tegenwoordige tijd weten we ook dat mensen zich 

kunnen vergissen. Iedereen maakt fouten en daar zou men om vergeven moeten worden. 

vast 

Vast 

Vast en zeker. 
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Vast maar niet kerkrechtelijk, want dat gaat niet. Natuurlijk hertrouwen mensen, gelukkig 

maar. En civielrechtelijk ontstaan daardoor nieuwe vermogensrechtelijke posities 

vast wel 

vast wel 

vast wel 

vast wel 

Vast wel. 

Vast wel. 

Vast wel. 

vast. 

Vast. Maar dat loop ik niet te controleren. Alleen al zo n controle vraag vind ik pervers. 

Veel 

veel 

velen 

velen 

Velen. 

Velen. 

waarschijnlijk wel, zij het in gedwongen in de anonimiteit. De partners hebben er meestal 

geen behoefte aan om - als dat mogelijk zou zijn,om voor de huidige kerk te hertrouwn. 

Waarschijnlijk wel. deze mensen mag d e kerk niet laten vallen 
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weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet en houd het ook echt niet bij 

Weet ik niet. 

weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. Denk het wel. 

weet niet 

weet niet 

weet niet 

Weet niet. 

weinig 

Weten nee, maar dat is zo gewoon dat.zal best. 

wettelijk hertrouwd wel, kerkelijk weet ik niet 

Zal best 

zal best wel maar wat maakt dat nu uit wat de mensen zijn, getrouwd, gescheiden misschien 

weer getrouwd daar vraag je niet na het is iets van die mensen zelf niet van de kerk 

zeer zeker. In onze gemeenschap wordt hierover niet moeilijk gedaan: 

zeker 
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zeker 

Zeker 

Zeker burgerlijk hertrouwd, soms met een zegen over hun nieuwe huwelijk. 

Zeker!!! Goede zaak 

Zeker, maar onder de kerkgaanden ken ik er geen. Één van de problemen van onze kerk is 

nou juist dat de mensen in situaties die niet zijn volgens de leer van de kerk, zich vaak niet 

tot de kerk voelen aangetrokken omdat ze toch 'fout' zitten. 

Zeker, velen zijn hertrouwd maar dit is niet kerkelijk ingezegend omdat dit niet mag. 

Zeker. 

Zeker. 

Zeker. 

Zeker. En waarom niet? 

Zeker. Zie CBS 

Zijn mij niet bekend. Veelal komt men dan weinig in de kerk. 

Zonder twijfel.
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4d. Zijn de gelovigen die in een niet-traditionele verbintenis leven 

zich bewust dat hun levensstaat niet in overeenstemming is met de 

rooms-katholieke leer? Lijden ze onder het verbod dat het de 

toegang tot de sacramenten blokkeert? 

 

(geen idee; nooit besproken met mede-parochianen. weet wel uit familie-ervaring dat het 

inderdaad als een 'uitsluiting' gevoeld wordt, maar er wordt ook geen toenadering tot het 

geloof gezocht door henzelf, helaas) 

1. Sommigen meer, anderen minder. 2. Sommigen meer, anderen minder. 

Aanvaardt de kerk geen mensen die niet-traditioneel samenleven? Ik denk dat dat er 

duizenden zijn. Is de R.K.leer alleen zaligmakend? Het zijn in uw bewoordingen toch wel 

gelovigen!! Dat is het allerbelangrijkste. 

Ach kom nou toch... Andere vormen van een levensverbintenis is even bijbels als het antieke 

idee van vorige eeuwen. 

Ad 1.) Ik denk het wel; Ad 2.) Nee. Wanneer ze het verbod al kennen, houden zij zich niet 

hieraan. 

Al lang niet meer. In het begin hier in Limburg wel. 

als dat zo zou zijn neem ik aan dat zij daaronder lijden 

Als die er zijn, zullen er ook bij zijn die er onder lijden. Ik ken er één en die lijdt er erg onder ! 

Als ze het zich bewust zijn dan zullen ze in de meeste gevallen de kerk (helaas) niet meer 

bezoeken. Ik geloof niet dat er veel mensen die toch de kerk bezoeken lijden onder dit 

verbod. Immers, er zijn alternatieven. 
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Als ze kerkbetrokken zijn, zullen ze dat ongetwijfeld weten. Dan zullen ze er ook onder lijden 

dat de toegang tot de sacramenten volgens de regel voor hen geblokkeerd is. 

Alsof ze daar achter kijken! 

Bewust zijn ze zich dat wel maar ze lijden er niet onder omdat sacramenten niet meer het 

hoogste zijn voor hen. 

Bij deze vraagstelling overheerst de irritatie; arrogantie van kerk ten top. 

Bij ons wordt homosexuelen (waarvan bekend is dat ze getrouwd zijn) de communie 

(gelukkig!)niet onthouden. Sterker nog: ze participeren volop actief mee in de 

geloofsgemeenschap. Ze voelen zich evenzeer onderdeel van de brede katholieke kerk als 

ieder ander in onze parochie. 

Daar kan ik geen antwoord op geven. Te communie gaan ze in ieder geval. 

Daar lijden ze onder en hebben er ook kritiek op 

Daar zijn ze zich bewust van, maar lijden er niet zichtbaar onder. 

daar zijn ze zich denk ik van bewust. ik weet niet of ze daaronder lijden. 

Dat bewustzijn is er niet. En het verbod tot de toegang van het sacrament is iets wat beslist 

niet leeft. Gelukkig niet, 

Dat denk ik niet, maar zou kunnen. 

dat denk ik wel. 

Dat hun niet-traditionele verbintenis een levensstaat vormt die niet in overeenstemming is 

met de RK-leer, wordt in onze parochie niet benadrukt. Hun toegang tot de sacramenten 

wordt niet geblokkeerd. Mocht dat wel het geval zijn, dan zouden zij daaronder lijden en dan 

zou dat tot consternatie leiden. 

Dat is niet van belang want dat zal Jezus ook niet gewild hebben maar dat zijn regels die het 

bisdom zelf maar er aan toe gevoegd hebben. 
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Dat kan ik moeilijk beoordelen. Ik vermeod dat velen zijn afgehaakt. 

Dat kan ik niet zeggen. De kans bestaat dat er gelovigen zijn die zo samenleven en zich 

daarvan bewust zijn. Ik ben me niet bewust van gelovigen die de communie is geweigerd, 

maar ik kan me voorstellen dat in een pastoraal gesprek wel is voorgekomen en besproken. 

Of zij daaronder lijden weet ik niet. 

Dat vast wel. Maar van zo'n blokkering is, dacht ik, in de praktijk weinig te merken. 

Dat weten ze heus wel en ze betreuren het dat de kerk hun deelname aan de sacramenten 

niet goedkeurt. Maar de kerk kan niets blokkeren en in het algemeen accepteren gelovigen 

noodgedwongen dat er in hun gedrag een kloof is tussen leer en praktijk. 

Dat weten ze maar dat maakt hun niets uit. Alleen de weinig zwaar katholieken die dit 

meemaken lijden onder die blokkade. 

Dat zijn 2 vragen. Op de eerste is het antwoord: ja. De 2e vraag onttrekt zich aan mijn 

waarneming. 

Dat zijn ze zich terdege bewust en ze storen zich eraan. Zij komen of niet meer in de kerk of 

ze gaan gewoon ter communie, omdat ze met hun eigen geweten in het reine zijn. Er zijn wel 

ouders , die lijden onder de blokkade voor hun kinderen, die homo zijn en zien hoe gelukkig 

hun kind is met zijn/ haar partner en niet meer snappen dat liefde zo wordt gestraft! Ook van 

hen hebben verschillende het instituut kerk verlaten 

Dat zullen ze zeker weten. Ik vind dat zij gewoon toegang moeten hebben tot de 

sacramenten. " wie van u zonder zonden is werpe de eerste steen.... Een pastoor in Leiden zei 

bij een uitvaart: alleen zij die praktiserend katholiek zijn mogen de communie ontvangen. 

Een bevriend predikant, mijn man, kleinkinderen en kinderen van de overleden oma...waren 

beduusd en ik geneerde mij. Dit heeft Jezus op aarde niet voorgeleefd! 

de enkele mensen waar ik dit weet, laten de toegang tot de sacramenten niet blokkeren. 

De enkelen die zich dat bewust zijn, lijden eronder. Voor de meesten is het een reden de kerk 

de rug toe te keren. 
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De gescheiden hertrouwden lijden eronder dat de officiële kerk hun nieuwe levensstaat 

weigert te erkennen, maar zij ontvangen toch wel de sacramenten zonder gewetenswroeging 

De Katholieke Kerk bestaat uit mensen , deze gelovigen leven langs de kerk heen het 

blokkeren van sacramenten vervreemd deze mensen van de kerk en verstevigd het idee dat 

Christus altijd voor de mens is die wordt vertrapt. 

De kerkgaanden wel, en zij lijden daar ook onder. Van de niet of nauwelijks kerkgaanden heb 

ik de indruk dat zij of niet op de hoogte zijn, of onverschillig zijn, maar dat weet ik niet zeker. 

De leer zou zich moeten aanpassen aan de veranderde maatschappij. Rigiditeit helpt niet 

De meesten van hen zullen dat wel weten. Het verbod is pijnlijk, maar is ìn de praktijk 

meestal geen feitelijke belemmering tot de sacramenten. 

De meesten weten het wel. Enkelen tobben er over. 

De meesten zijn zich dat wel bewust. Komen bijna niet meer in de kerk vanwege hun 

uitsluiting.... 

De mensen zijn zich er goed van bewust dat hun levensstijl botst met de katholieke leer; vaak 

doet ze veel verdriet dat de kerk hen daarom uitsluit van sacramenten 

De mensen, paren die ik ken zijn het zich idd bewust. Ze lijden niet het is meer dat ze het 

totaal niet snappen en accepeteren dat ze buiten spel worden gezet, want God houdt toch 

immers van alle mensen. 

De niet-kerkelijke doopleden zijn vaak nauwelijks op de hoogte van de leer. Voor de kerkelijk 

betrokkenen ligt dit anders. In progressieve parochies wordt de leer massaal genegeerd. In 

conservatievere parochies kunnen mensen er zeker onder lijden. Ik kende een voorbeeld van 

een vrome jonge vrouw, die getrouwd is met een man die was gescheiden om mij 

onbekende redenen. Zij ging niet te communie en leed daar onder. Ik voelde mij eigenlijk 

beschaamd om wel te communie te gaan, terwijl zij niet mocht. Later is zij kerkelijk voor de 

protestantse kerk getrouwd. 

De Rooms-katholieke leer aanvaarden ze niet ! Is nl. erg overjarig.... 
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de sacramenten zijn voor mij nooit geblokkeerd geweest. de kerkelijke rechtbank gaf mij 

zelfs toestemming om opnieuw te mogen trouwen. maar dat wil ik zelf niet. ik woon al meer 

dan 25 jaar samen. en merk wel dat vele dat als minderwaardig zien. ik ga daar niet onder 

gebukt daar kan de kerk niets aan doen.het was mijn eigen keus. goed of niet goed het is zo 

gelopen. 

De stellen die ik ken weten dat het niet in overeenstemming is met de leer. Ze lijden daar erg 

onder. Het ter communie mogen gaan, voelt als een afwijzing die veel pij. Doet 

De toegang wordt niet geblokkeerd. De hostie wordt veelal ook niet meer dan een symbool 

gezien. 

De vraagstellen . is ze beantwoorden. In Nederlandis het homohuwelijk al tien jaar of langer 

praktijk.Betrokkenen hebben de moed allang opgegeven dat de kerk zich anders gaat 

opstellen 

Degenen die ik ken, worden gewoon tot de sacramenten toegelaten en beseffen dus dat de 

katholieke leer nogal pluriform is en niet afhankelijk van wat er in de katechismus staat. 

denk het niet, of sterk op de achtergrond,en het tweede heb ik niet vernomen , maar kan wel 

zo zijn. 

Deze mensen leiden zeker! Het is misschien niet overeenkomstig de RK leer, maar past zeker 

binnen de leer van Christus over liefde tussen mensen. 

Deze mensen zijn wel op de hoogte van de katholieke leer. Zij vinden het 

onbegrijpelijk/onredelijk en gaan dan niet meer naar de kerk. 

Deze situatie is mij niet bekend, dus ik kan daar niks over zeggen. Ik denk persoonlijk dat er 

wel enkele gevallen zijn, maar de mensen die kiezen voor een niet-traditionele verbintenis 

zich instellen op het niet toegang hebben tot de sacramenten. 

deze zijn zich zeker bewust. er zijn mensen die eronder lijden, jammer. God is er voor 

iedereen. 
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die mensen zien dat niet als een niet-traditionale verbintenis, maar als een van de mogelijke 

vormen van verbintenissen. als zij het voor zich zelf van belang vinden de sacramenten te 

blijven ontvangen, dan zullen zij die ook blijven ontvangen. 

Die zijn er mijninziens erg veel. Of men eronder lijdt weet ik niet maar zeker is dat vele het 

anders hadden gewild. 

Dit is stuitend! 

Dit zijn nu net de opvattingen die ook door gelovigen worden gezien als conservatief en niet 

meer van deze tijd.Alleen al deze vraagstelling zal meer als ergernis dan positief worden 

ervaren. 

Door de buitenwereld wordt hierover veel geroepen. Er zullen zeker mensen onder lijden. 

Maar veel mensen haken af. 

Doorgaans wel. Sommigen lijden eronder, anderen interpreteren de RK leer breder en 

kunnen ermee leven. De voorgeschreven blokkade van de sacramenten ( het buitensluiten 

dus) word niet breed gedragen, ook door veel geestelijken niet. De opvolging ervan komt 

m.i. slechts sporadisch voor. 

Doorgaans wel. Sommigen lijden eronder, anderen interpreteren de RK leer breder en 

kunnen ermee leven. De voorgeschreven blokkade van de sacramenten ( het buitensluiten 

dus) word niet breed gedragen, ook door veel geestelijken niet. De opvolging ervan komt 

m.i. slechts sporadisch voor. 

Een aantal zullen daar onder hebben geleden. Een aantal heeft zich van d5 kerk afgekeerd - 

maar blijven vast evangelisch leven. Anderen blijven sacramenten ontvangen. 

een van mijn kinderen is zich dat wel bewust, maar lijden er niet meer onder. Voorbeeld: zijn 

jongste kind was gestorven ( hij heeft een niet praktiserende, maar wel protestantse partner); 

toen hij naar de katholieke kerk ging om zelf een afscheidsdienst te organiseren en daarvoor 

in zijn geloof onderdak zocht, werd hem dat geweigerd. Daarna lijkt hij definitief afgehaakt. 

eerste vraag: de rk-leer maakt zich in deze onbelangrijk tweede vraag: ongetwijfeld zolang ze 

de kerk nog belangrijk vinden 
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Eerste vraag: ja. Tweede vraag: nee.(Trekken zich niets van het verbod aan; volgen hun eigen 

geweten.) 

er bestaat een zeker bewustzijn hiervan maar men lijdt er niet onder. 

Er is zich maar een klein deel van bewust, omdat het verbod tot de toegang tot de 

sacramenten niet te handhaven is, omdat parochies samengevoegd worden, kent een 

pastoor de parochianen niet meer. Mensen die volgens het kerkelijk recht geen toegang tot 

de sacramenten hebben, nemen daar gewoon aan deel, omdat niemand weet, dat zij dat niet 

mogen. 

Er zijn er bij, die geprobeerd hebben hun eerste huwelijk kerkelijk te laten ontbinden. Dit was 

helaas niet mogelijk. Zij lijden niet onder het verbod, omdat in deze parochie tot nu toe het 

gewoon mogelijk was om in ieder geval de Eucharistie volledig mee te mogen maken. Ik bid, 

dat dit mag blijven. Omdat het veroordelen van mensen (buitensluiten) nooit bedoeld kan 

zijn door een zorgende vader (God) 

Er zijn er velen, sommigen lijden eronder, anderen lijkt het weinig te deren. 

Er zullen er zijn die daaronder lijden,maar de meeste haken af. 

geen idee 

geen idee maar er wordt ook niet gevraagd of iemand getrouwd, gescheiden of zo meer is. ik 

ga er vanuit dat je als gelovige bij je zelf na moet gaan of je wel of niet de communie wilt 

gaan. en juist mensen die het moeilijk hebben (en gescheiden mensen hebben het vaak 

moeilijk) kunnen door deelname aan de communie gesterkt worden. Nee dan de die 

priesters die de fout in gaan en gewoon de mis opdragen daar wordt niets van gezegd en 

juist die zouden bij zich zelf moeten afvragen of het wel kan deelname aan de communie. In 

de rk kerk meet men vaak met twee matenGeen idee. Dit is een niet besproken onderwerp 

Geen idee. Ga het ze ook niet vragen. 

Gelukkig de mensen die ik spreek niet deze nemen zelf hun eigen verantwoording. Wie zijn 

wij om te oordelen ?? Hij die oordeelt zal veroordeelt worden. 

Gescheidenen en homoseksuelen lijden daar soms onder. Ik weet niet hoe vaak dit voorkomt. 
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grote onzin 

Had een broer . was gescheiden , en mocht niet te communie gaan , ging af en toe wel te 

communie , maar had er veel moeite mee. 

hebben meestal de kerk verlaten 

Heel soms lijden ze eronder 

Heel veel wel.Men lijdt zeker onder het verbod dat de toegang tot de sacramenten blokkeert 

Helaas bestaat er weinig begrip voor vanuit de kerk. Ze lijden er onder het is een ernstige 

vorm van discriminatie,en het doet mensen te kort in hun welzijn. 

Helaas zullen velen zich dat bewust zijn en eronder lijden. Het is wreed dat de kerk mensen 

blijft uitsluiten om zo'n volstrekt misplaatste reden. 

Het antwoord is twee keer NEEN 

Het antwoord op beide vragen is JA. 

Het grootste goed is de verbinding met God die liefde is. Ik ben uitermate sceptisch over de 

kerk en de rooms-katholieke leer. Zelf zou ik niet lijden onder het verbod de sacramenten te 

ontvangen. 

Het is bij Katholieken algemeen bekend dat ze niet ongehuwd mogen samen leven. Mensen 

kiezen voor hun eigen weg en niet voor de leer die de kerk hen oplegt. 

Het kan ze niets schelen. Dat hen de toegang tot de sacramenten onthouden wordt is een grf 

onrecht. Vraag het maar aan Jezus. 

Het lijkt me dat ze dat wel weten, over hun lijden weet ik niets 

Hier in deze kleine dorpsgemeenschap zijn ze er zich zeker van bewust, maar gaan daar niet 

onder gebukt en huldigen het principe: als ik er een ander niet mee dupeer, zal het ook niet 

'strafbaar' zijn. Ik heb niet de indruk dat ze lijden onder het verbod de sacramenten te 

ontvangen. Sterker nog: ze nemen er gewoon aan deel en geen mens die er iets van zegt. 
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Hoewel ik geen mensen ken die in deze situatie leven denk ik dat dit toch iets is waarover 

men zorgen heeft, zelf zou ik dat heel erg vinden, gesteld dat ik me in een dergelijke situatie 

zou bevinden. 

hoewel zij zich vaak niet bewust zijn, waarom hun levensstaat fout is, lijden zij zeer onder het 

verbod. 

Ik ben mij er van bewust. Ik lijd er onder dat ik geen toegang heb tot de sacramenten, maar 

ga toch elke zondag, samen met mijn vrouw en ook meerdere malen per week alleen naar de 

H.Mis, zonder ter communie te gaan. Ik weet dat wij daarin een grote uitzondering zijn in 

onze parochie. Mijn vrouw gaat ook niet ter communie uit solidariteit met mij. Ik word er wel 

eens op aangesproken en hoor dan iets in de trant van " maar je bent toch geen crimineel". 

Zo wordt er blijkbaar, ook door trouwe kerkgangers tegenaan gekeken. Ik vertrouw evenwel 

op God's Barmhartigheid en ga " Geestelijk" ter Communie. 

Ik ben niet bevoegd om te oordelen 

Ik denk dat de gelovigen in een niet-traditionele verbintenis zich in deze vraag absoluut niet 

herkennen en deze ook als zodanig als zeer indiscreet en pijnlijk ervaren. 

Ik denk dat de meeste mensen, zolang ze maar op enige wijze iets doen met hun katholieke 

geloof, zich daarvan bewust zijn. Lijden ze onder een of ander verbod? Nee. Ik denk dat de 

meeste mensen gewoon toegang tot de sacramenten hebben. Sterker nog, volgens mij gaat 

zelfs de meest conservatieve pastoor meestal niet zo ver dat hij toegang tot de sacramenten 

blokkeert. 

Ik denk dat de meesten daar lak aan hebben.. 

Ik denk dat mensen zich dat wel realiseren en ik denk dat ze zeker lijden onder het verbod 

dat het de toegang tot de sacramenten blokkeert. Ik kan me goed voorstellen dat ze dat 

verbod ook negeren en als dat voor die mensen goed voelt, moeten ze dat ook gewoon 

doen. Ik zou deze keuze waarschijnlijk zelf ook maken 

Ik denk dat we over katholieke leer i.p.v. ROOMS-katholieke leer moeten spreken. Rome 

heeft al zo veel kapot gemaakt door zijn starheid en "algemeenheid" in het toepassen van 

verboden, dat men dat gewoon terzijde legt. Toegang tot sacramenten vindt men niet 
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belangrijk, de mensen die ik ken trekken zich daar niets van aan. Hooguit verwijdert dit 

verbod de mensen uit de kerk onder het mom: alles of niks. 

Ik denk dat ze dat wel weten, maar een wijze bisschop (en dat zijn er niet veel meer) heeft me 

wel eens gezegd: zondig niet tegen de liefde, dan heb je toegang tot alle sacramenten. 

Verboden toegang bordjes zijn hier killing. Verder zei die bisschop: nooit iets aan me vragen 

waar ik tegen mijn zin nee op zou kunnen zeggen. Dat maakt veel duidelijk, maar vcoral dat 

de geboden en verboden niet meer echt werken. 

ik denk dat ze dat zich bewust zijn ik denk niet dat ze daaronder lijden 

Ik denk dat ze zich daar wel bewust van zijn, maar zich misschien niet aan dit verbod houden 

- je niet houden aan het katholieke gezinsideaal maakt je niet een beter of slechter mens of 

een betere of slechtere christen. Ik denk wel dat ze lijden onder deze veroordeling van hun 

levensstijl (laten we wel wezen: het is een veroordeling). 

Ik denk dat ze zich daar wel min of meer bewust van zijn. Indien er een daadwerkelijke 

blokkering plaats vindt zal dit zeker tot verdriet leiden. Dit vind echter nauwelijks plaats. 

Ik denk dat ze zich daarvan bewust zijn maar dat ze hun eigen weloverwogen keuze maken. 

Ik denk dat ze lijden onder het verbod. 

Ik denk dat zij zich dat wel bewust zijn, maar dat het een eigen keuze is en blijft. Wat zou het 

mooi zijn van de kerk om deze mensen te omarmen. IK lijd er onder dat dit verbod er is (en ik 

ben "gewoon" traditioneel getrouwd en heb een mooi gezin), want ik zou willen dat MIJN 

kerk daar niet zo hard in zou zijn. God = liefde, maar de kerk is dat niet altijd! 

Ik denk het wel maar heb daar niet veel ervaring mee. 

ik denk nauwelijks 

Ik denk niet dat deze mensen het erg vinden dat de leiding van de kerk hun levensstaat 

afwijst. Dat maken ze zelf wel uit. Ook worden er, volgens ons, nooit mensen geweigerd voor 

bv communie of doop. 

Ik denk niet dat dit aan de orde is en dat er parochianen de toegang tot de sacramenten 

wordt ontzegd. 
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Ik denk niet dat ze dat bewust zijn. Ze lijden niet onder het verbod omdat er geen kerk meer 

bezocht wordt 

Ik denk van wel, en of ze eronder lijden geen sacramenten te mogen ontvangen? Ik vraag het 

me af of ze het uberhaupt weten! 

Ik denk wel dat ze op de hoogte zijn, wat mijzelf, ik zou graag hertrouwen maar weet dat dit 

niet kan, wat ik wel jammer vind 

Ik denk, zij zijn op de hoogte, maar gaan zonder zorgen voorbij aan de RK leer. 

ik geloof het niet meer ze zijn uitgetreden 

ik heb er onder geleden. 

Ik heb nooit gemerkt dat men zegt te lijden onder het verbod, althans die signalen hebben 

mij nog nooit bereikt. Dit geldt ook voor de blokkade van de sacramenten (zoals de 

H.Eucharistie). Wat ik wel gemerkt heb is dat zij gewoon naar voren komen en zich niets 

aantrekken van welk verbod dan ook. Ik zelf ben het niet eens met deze handelswijze. 

Ik hoop het! Als dat besef onder deze decadente lieden aanwezig is, kunnen ze zich in 

iedergeval nog verbeteren. 

Ik ken enkele van deze gelovigen. Juist diegenen die heel intensief met het geloof bezig zijn 

en met het offer om niet ter communie te gaan lijden hier wel onder. Over anderen kan ik 

niet oordelen. Wel weet ik dat er mensen zijn, die niet volgens de leer (wat betreft 

verbintenissen)van de kerk leven, maar die wel gewoon ter communie gaan. Het lijkt soms 

wel alsof ze er daar niet zo mee bezig zijn of, zoals ik ook wel eens gemerkt heb, is hun 

omgeving er niet zo mee bezig. Dus een kerk met een wat "makkelijker" houding,lijkt het. 

ik ken er geen (persoonlijk). 

Ik ken homo-stellen die samenwonen. Ik ken een stel, zeer kerkelijk betrokken (met 

ontvangen van sacramenten), maar ik vermoed dat hun relatie platonisch is. enkele andere 

stellen zijn wel op de kerk betrokken, maar ontvangen niet de sacramenten. Ik geloof niet dat 

ze er onder lijden, maar dat ze de consequenties aanvaarden. 
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Ik ken maar weinig mensen die lijden onder het verbod, omdat ze relatief anoniem door het 

leven kunnen gaan en daardoor wel de sacramenten ontvangen. Daarnaast weet ik dat veel 

mensen zich niet kunnen vinden in die verbodsregels. Zij keren de kerk vaak de rug toe, maar 

zeggen dat dit niet betekent dat ze het geloof (en God) de rug toe keren. 

Ik ken persoonlijk geen van deze mensen, maar het verbod tot toegang tot sacramenten leidt 

mijn inziens vooral tot uittreding of verlaten van de gemeenschap. "Als ik niet mag meedoen, 

waarom zal ik dan nog in de kerk komen" 

Ik ken veel mensen die zich veroordeeld voelen door de kerk en zich niet geaccepteerd 

voelen. Een van mijn goede vrienden is homoseksueel en heeft zich vroeger zo vaak 

afgevraagd of dat betekent dat hij in de hel komt. Het feit dat hij niet met zijn vriend voor de 

kerk mag trouwen voelt als een enorme maatschappelijke afwijzing. Een ander bevriend stel 

wilde hun kinderen laten dopen zonder zelf getrouwd te zijn, ook dit leidde tot discussie met 

de dienst doende pastoor. Nog een ander stel wilde graag voor de kerk trouwen, zij was al 

eens getrouwd geweest maar werd mishandeld door haar ex-man. Toch werd zij veroordeeld 

door de kerk op het mislukken van haar eerste huwelijk. In mijn opinie leiden mensen onder 

de veroordeling en het niet geaccepteerd worden. 

Ik ken vele parochianen die dit hebben meegemaakt. Ze zijn zich bewust van de 

consequenties. Omdat ze die consequenties achterhaald en niet meer van deze tijd zijn, 

lijden ze er niet onder. Men laat zich niet ongelukkig maken door de kerk. 

Ik mag voor de kerk hopen dat ze het weten - ik zelf ken de regels nog wel. Ik heb niet de 

indruk dat veel mensen zich er veel aan gelegen laten liggen. 

Ik neem aan dat de meesten goed weten wat ze doen. Sommigen lijden onder het verbod 

(e.g. niet kunnen hertrouwen voor de kerk) 

Ik neem dat er kerkelijke gemeenschappen zijn die mensen wel toelaten tot het sacrament en 

daar doen ze goed aan. 

Ik vermoed dat menigeen zich daar niet van bewust is en doordat ze dit niet bewust beleven, 

lijden ze hier ook niet onder. 

IK vermoed dat velen dat niet zo ervaren, omdat ze de facto ook niet worden buitengesloten. 

Het wordt niet op de spits gedreven. Het feit dat alleen kerkelijkrechtelijk gehuwden de 
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sacramenten zouden mogen ontvangen, vind ik persoonlijk onverteerbaar. Ik weet zeker dat 

de oudere generatie hier zeer onder lijdt. 

ik vind dit moeilijke vragen. ik ben weduwe, heb veel vrienden ene kennissen, iedereen moet 

zelf weten wat hij of zij doet, ik respecteer een ieders opvatting 

Ik vind het alleen al de vraag weerzinswekkend. Hoe kan het dat deze gelovigen 'niet in 

overeenstemming zijn met de katholieke leer'. Waarom mensen / gelovigen veroordelen? 

Sluit hen in de armen!! 

im denk dat ze er zich weinig van bewust zijn, en er daarom oom niet onder lijden. Voor mij 

de heeft uitsluiting van sacramenten in relatie tot de levenssituatie ook geen andere 

betekenis dan die van straffen. En dat is vreemd omdat het meer de nadruk legt op de 

institutionele kant van de kerk ipv de geloofskant. 

In 60 % van de gevallen. Jazeker lijden zij er onder. Zij hebben zich soms om die reden van 

de kerk afgekeerd 

in de praktijk wordt hier weinig ruchtbaarheid aan gegeven. De beleving van mensen in een 

ander verband dat het traditioneel huwelijk ervaren uit zichzelf geen belemmering om 

toegang tot de sacramenten te hebben. Wanneer de kerk hen toegang ontzecht wordt dit als 

groot onrecht ervaren door betrokkenen zelf en hun omgeving. 

In mijn parochie komt het niet veel voor. Ik denk we dat in de rest van Nederland homo's en 

lesbiennes die zijn getrouwd erg kunnen lijden onder de verboden die er gelden en die in 

conservatieve parochies (wat de meeste inmiddels weer zijn) streng worden nageleefd. Ik 

denk dat in de tijd na Vaticanum II dit veel beter ging en mensen meer de ruimte kregen om 

zichzelf te zijn binnen de kerk. Ook de jeugd werd toen veel meer bij de kerk betrokken en er 

deel van gemaakt. 

In NL heb ik niet de indruk dat er veel mensen zijn die daar onder lijden Mensen trekken zich 

niets meer aan van die regels 

Is veel leed op dit gebied. Onze gemeenschap is gelukkig ideeen welkom. 

ja 
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Ja 

Ja 

Ja - ze zijn zich ervan bewust JA - sprekend als gehuwde lesbische theoloog! 

Ja daar lijden zij aan. Het is achterhaald. 

Ja daar zijn zij zeker van op de hoogte, maar ik ken genoeg mensen die toch het sacrament 

gaan halen. Zij lijden dus niet onder dit verbod want ze gaan toch. Dit verbod is echt 

achterhaald en ouderwets en zou afgeschaft moeten worden. Hierdoor voel ik me zelf ook 

minder aangetrokken om naar de kerk te gaan. 

ja denk het wel 

ja die zijn er en lijden er erg om 

Ja en als zij zich niet bewust zijn worden zij daar iedere week in de media wel mee 

geconfronteerd. Iedereen lijdt als hij wordt buitengesloten om redenen die grote lariekoek 

zijn. 

Ja en ja, maar moderne relaties kunnen niet geforceerd worden tot een verdrag. 

ja en soms 

ja en velen lijden eronder en nzoals ik al zei, jezus zei laat allen tot mij komen, en niet laat 

iedereen behalve mensen die gescheiden zijn tot mij komen 

Ja en volstrekt niet 

Ja en wat maakt dat nu uit, mi zijn de regels van de kerk op dit punt echt verouderd en 

dringend aan verandering toe. De warmte van elkaar is mi belangrijker dan de sacramenten. 

Ja hoor. Maar over het algemeen wordt daar niet over gesproken. Zo wordt de confrontatie 

vermeden. 

Ja Ja dat denk ik wel, het is iig geen reden om er vanaf te zen. 
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Ja Ja, vaak wel Als zij oprecht leven in Liefde in een nieuwe verbintenis vorm, is dit natuurlijk 

pijnlijk 

Ja maar men negeert het enigszins of zwijgt het dood. Men lijdt niet zichtbaar onder het 

verbod. 

Ja men is het zeer goed bewust en ja, men lijdt er heel erg onder! 

Ja natuurlijk lijden ze daar onder! Hoe kun je nou een goede katholiek zijn, en je volledig 

toewijden aan een goed leven terwijl de kerk je niet accepteert?! 

Ja natuurlijk zijn ze zich hiervan bewust. Ze krijgen toegang tot de sacramenten. 

ja ze zijn zich bewust. he verbod word genegeerd 

Ja, daar leiden zij heel erg onder!!! Schande!!! 

Ja, daar lijden ze zeer onder. Dat moest ook eigenlijk geen issue meer mogen zijn. Er zijn 

gescheiden mensen die in hun tweede huwelijk beter katholiek leven dan in hun eerste. 

Ja, daar zijn ze zich van bewust. Ja, ze lijden (ten dele) onder het verbod. 

Ja, daar zijn zij zich van bewust. Ja, hier lijden zij onder. 

Ja, daarvan zijn zij zich meestal wel bewust. Of zij daaraan lijden is niet eenvoudig te zeggen; 

veelal trekken zij het zich niet aan en nemen ze toch gewoon deel. 

Ja, dat zijn ze zich bewust. Het blokkeert voor hen NIET de toegang tot de sacramenten. 

Ja, dat zijn ze zich wel bewust maar lijden er niet onder. 

Ja, dat zijn ze. Ze vinden het erg dat zo'n verbod bestaat en lijden daar inderdaad onder. 

ja, de meesten beseffen zich dat wel. Een deel lijdt er onder, een deel niet, trekt zich er niks 

van aan. Waar er consequenties aan verbonden worden bijv rond dood en begraven, is er 

veel onbegrip. 
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Ja, de mensen zijn zich hier wel vsn bewust, en ik verwacht dat vele door het verbod vsn de 

RK hier onder lijden 

Ja, die zijn er. Ja, deze mensen zijn zich daar terdege van bewust. Ja, het doet hun pijn dat zij 

niet te volle worden erkend door de kerk. Men voelt zich minderwaardig behandeld door de 

kerk. Met pijn realiseer men zich dat zij worden buitengesloten door menselijk handelen. 

Waar blijft Gods genade, liefde? Barmhartigheid? Is het God die de mens ongelukkig wil 

zien? Ongelukkig in een relatie waar één of beide partners aan kapot gaan? 

ja, diegenen die hun kinderen gelovig willen opvoeden zeker, in de voorbereiding op de 

eerste communie is dit ook vaak pijnlijk voor hen 

Ja, en dat verdriet de mens vaak. Ja, er wordt geleden onder dat verbod. 

Ja, en ik heb vrienden die zich verschrikkelijk uitgesloten voelen door de officiële leer van de 

kerk hierin. 

ja, en ja daar lijden ze onder. Dat zou niet zo mogen zijn 

JA, en ja Mensen zijn kwetsbaar en hebben nood aan draagkracht. Als iemand of iets hun 

veroordeelt, werkt dit niet. BV homo's of scheiding of vrouwen die abortus hebben gepleegd. 

Ja, en ze lijden daar onder 

ja, en ze lijden hier al sinds tienerjaren onder waardoor het inmiddels resulteert tot 

psychische problemen. De parochie kent meerdere priesters, maar zijn ook een verschillende 

mening toegedaan. 

Ja, er word niet veel geleden er zijn geen praktische blokkades niemand cntroleerd 

Ja, er zijn er die dat beseffen en duidelijk zeggen,maar daarom zullen ze niet veranderen 

Ja, gelovigen zijn zich dat zeer bewust, en lijden zeer onder alle onderdrukking,uitsluiting en 

discriminatie. Het is voor veel nog gelovigen ook een reden om in stilte en met pijn in het 

hart de kerk als instituut vaarwel te zeggen. Ze zijn vaak zeker nog wel gelovig, maar ervaren 

zich als uitgekotst en verstoten door dat machts instituut. 
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Ja, heel veel homoseksuelen lijden onder het verbod om deel te nemen aan de Maaltijd des 

Heren. Zoals omschreven staat in Het Canoniek Wetboek; 'Tot de heilige Communie mogen 

niet toegelaten worden geëxcommuniceerden en degenen die door een interdict getroffen 

zijn, na het opleggen of verklaren van hun straf, alsook anderen die halsstarrig volharden in 

een zware zonde die bekend is'. (Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris 

Canonici (25 jan 1983), 915) 

Ja, ik denk het wel. Toegang wordt niet per se geblokkeerd, wij zijn niet in staat om te 

oordelen over innerlijke staat van deze mensen. 

Ja, ik was me bewust van het feit dat dit niet in overeenstemming was met de officiele leer. Ik 

heb niet geleden onder het verbod tot de toegang tot de sacramenten omdat dit 

"getolereerd" werd of niet ruim bekend in mijn toenmalige parochie. Daarnaast had ik ook 

werkelijk de intentie dit samenwonen als proeffase voor een huwelijk te beschouwen en 

hierover niet lichtzinnig te oordelen. 

Ja, leidt tot afscheiding 

Ja, maar op lokaal niveau is er doorgaans geen sprake van uitsluiting van de sacramenten. 

ja, maar ze lijden er niet onder.Sacramenten zegt hen niets , dus zij lijden er niet onder 

Ja, meestal weten ze dat. Nee, ze lijden niet onder het verbod alleen al om de simpele reden 

dat hen de toegang niet wordt ontzegd. 

Ja, men is zich daar zeer van bewust. Men negeert het formele verbod dat de toegang tot de 

sacramenten ontzegt. Dat lukt natuurlijk niet voor het sacrament van het huwelijk. Men vindt 

dat erg en daarom nemen velen de kerk minder serieus. 

Ja, men weet dat de RK kerk daar negatief tegenover staat. Ik kan me indenken dat het voor 

veel van die mensen, die wel katholiek geloven daar wel problemen mee hebben. Je staat 

dan voor een dilemma, dat ik niemand gun. 

Ja, mensen zullen daar zeker onder lijden en hierdoor overwegen hun lidmaatschap van de 

RK op te zeggen. 

ja, soms 
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Ja, want dat wrijft de rk-kerk hen maar altezeer in. Nee, die toegang hebben ze. 

Ja, ze lijden hier heel erg onder. 

ja, ze vinden het vervelend en ergeren zich er aan. Lijden niet direct. 

Ja, ze weten dat de kerk het net toestaat. Sommigen lijden daaronder (vooral ouderen die dit 

constateren bij hun (klein)kinderen. Maar het merendeel lijdt daar niet onder, omdat ze zich 

er simpelweg niets van aantrekken. 

Ja, ze weten dat ze niet ter communie kunnen gaan. Dat is in Nederland wel anders, daar is 

dat besef ver te zoeken. Ze lijden er wel onder, maar beseffen waarom de Kerk het zo leert. 

Uiteraard missen ze wel de genade die met het ontvangen van het sacrament gepaard gaat. 

Kennelijk is hun nieuwe verbintenis toch belangrijker voor hen dan de toegang tot de 

sacramenten. 

ja, ze zijn zich daarvan bewust en lijden daar ook onder. En wij die zogenaamd wel perfect 

leven, als gehuwd stel, maar die misschien wel bergen andere zonden op ons geweten 

hebben, lijden er ook onder, dat deze goede mensen niet ter communie mogen. Wij vragen 

ons ook af of Jezus hen weg gestuurd had van zijn tafel. 

Ja, ze zijn zich ervan bewust, maar ze lijden niet onder het verbod, ze negeren het verbod. 

Ja, zij doen er vaak wat onverschillig over, maar gaan volgens mij niet ter communie. 

Ja, zij zijn zich daarvan bewust maar lijden daar bepaald niet onder.Het feit dat de kerk hen 

afwijst jaagt hen juist uit de kerk. 

Ja, zij zijn zich daarvan bewust. Of zij lijden onder dat verbod weet ik niet. Sommigen 

misschien wel. Ik vind dat dat verbod er niet zou moeten zijn. 

Ja, zij zijn zich dat bewust. Zij lijden onder het verbod op toegang tot de sacramenten. Zij 

raken hierdoor gedemotiveerd om zelf deel te nemen aan het geloofsleven in de parochie en 

om hun kinderen deel te laten nemen aan het geloofsleven in de parochie. 

Ja. 
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Ja. 

Ja. En er wordt op grote schaal onder geleden. 

ja. Hun toegang tot de sacramenten wordt niet geblokkeert, het oordeel van de kerk doet 

hun (mn. de ouderen) pijn 

Ja. Ja 

Ja. Kan hier geen antwoord op geven, heb het nooit persoonlijk gevraagd. 

Ja. Mijn indruk is dat men zich steeds minder gelegen laat liggen aan de standpunten van de 

Kerk op dit gebied 

Ja. Nee, zij lijden er niet onder, maar hebben geen boodschap aan de kerk. 

Ja. Zeer! 

ja.ligt er aan welke sacramenten .wie controleerd trouwens die blokkade? 

ja.zeker. 

Jazeker, daar word ik elke dag pijnlijk mee geconfronteerd. Als mijn kleindochter in 

Schoonhoven haar 1e Communie doet kan haar opa daarin niet meevieren, door de blokkade 

van de pastoor. Ik worstel nu al sinds 2003 met dit gegeven en heb dit ook al tevergeefs 

onder de aandacht van 2 bisschoppen van Rotterdam gebracht. Ondanks toezeggingen dat 

het functioneren vd pastoor ter discussie staat is hij nog steeds actief en verschuilt men zich 

kennelijk achter de regels van het instituut. In dezelfde tijd ben ik in de kathedraal wel 

welkom en toegelaten tot de H. Eucharistie. 

Jezus heeft juist geleerd dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden maar er voor 

moeten zorgen dat we anderen geen verdriet of kwaad doen. Ze ontvangen de sacramenten 

Lijkt me van niet. 

Luisterend naar mijn omgeving vinden de meeste mensen dat het hun beslissing is. Veel 

mensen van goede wil zouden de beslissing om die blokkade voor de sacramenten te 
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verwijderen toejuichen, maar dat weerhoudt hen niet nu al de sacramenten te ontvangen als 

ze bij een viering aanwezig zijn (begrafenis, huwelijk, eerst communie). 

meeste zijn zich bewust dat hun levensstaat met de leer. velen lijden daar onder. 

Men is zich daar meestal wel van bewust. Het verbod wordt soms heel zwaar gevonden, maar 

in verreweg de meeste gevallen schouderophalend genegeerd. 

Mensen die niet ter communie mogen gaan omdat ze een niet-traditionele levensverbintenis 

hebben lijden daar heel erg onder. Ik ken veel mensen die om die reden de kerk hebben 

verlaten. dat is erg verdrietig. 

Mensen in een niet traditionele verbintenis zullen in 90 v/d 100 gevallen niet lijden onder dat 

verbod. Ik zei eerder dat men zijn geloof op z'n eigen manier beleeft 

Mensen liggen daar niet meer wakker van. Als ze nog naar de kerk gaan voelen zij zich 

uitgesloten en gekwetst als ze zouden worden uitgesloten van de sacramenten. Veel mensen 

zijn zich helemaal niet bewust dat er een verbod tot toegang is. 

mensen weten dat het niet mag volgens de leer en vinden het onprettig dat zij (officieel) 

bijvb geen communie mogen ontvangen. 

Mensen zijn zich dit lang niet altijd bewust, dit is tekenend voor de invloed van de leer op de 

praktijk van alle dag. Er zijn enkele mensen die lijden door de genoemde blokkade. 

Mensen zijn zich er zeker van bewust en vaak is die stugge houding van de kerk de reden dat 

ze dus ook breken met de kerk. Want uiteindelijk heb je voor je geloof geen kerk nodig... 

Denkt men. Zelf ken ik ook mensen die inderdaad hertrouwt zijn en er enorm veel 

moeilijkheden mee hebben dat de kerk ze niet accepteert. 

Mensen, die katholiek zijn wel. Sommigen heel erg vooral ouderen. Jongeren trekken zich 

daar niets van aan. 

mij niet bekend. 

misschien wel bewust. Volgens mij hebben ze die toegang gewoon 
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Na enig nadenken is men zich bewust daarvan, echter de regels doen hun niets vanuit de 

overtuiging dat zij alleen zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden en of zij de sacramenten 

ontvangen is hun beslissing. Christus heeft gezegd "komt allen tot mij..." en niet "je moet 

naar de regeltjes van Rome luisteren". 

Natuurlijk lijdt men daar onder. Harde kerk. 

Natuurlijk zijn die mensen zich dat bewust, maar daar lijden ze weinig onder, anders zouden 

ze het niet doen. En ze laten zich de sacramenten echt niet ontzeggen. Denkt de kerk echt 

dat deze mensen niet ter communie gaan of geen h. Oliesel ontvangen van de priester als 

daarom verzocht wordt? Als je als priester de biecht afneemt kun je toch niet zien of iemand 

getrouwd is? En daar vraagt een priester toch niet naar? Het is dus flauw om volgens de 

regels deze mensen van alles te ontzeggen terwijl ze wel geloven. 

nee 

nee 

Nee het roept enkel afkeer op tegen de kerk, en ook voor de omgeving van die medemensen 

nee, daar deze flexibel worden toegepast in onze parochie 

nee, daar zijn ze zich niet van bewust. De toegang tot de sacramenten? Mensen weten hier 

bijna niet meer wat dat is een sacrament en al weten ze het dat ze geen sacrament mogen 

ontvangen ze doen het toch. Typisch Nederlands 

Nee, die mensen komen niet meer in de kerk 

Nee, er wordt niet over gesproken. 

Nee, gelukkig lijden zij daar niet onder. Deze mensen gaan gewoon ter communie, wij 

verstoten hen niet. Alleen een kerkelijk ingezegend huwelijk is voor hen niet mogelijk 

Nee, het is het sacrament ontvangen. 
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Nee, ik geloof , dat niet dat de regels van de kerkin de weg staan. Het nieuwe geluk, vaak na 

een verschikkelijk huwelijk prefeert. Ik ken mensen die diep gelovig zijn en de kerk trouw 

bezoeke, ja zelfs als vrijwilligers optreden. Ik beschouw ze als volwaardig kerkelijk lid. 

Nee, is aan het eigen geweten. Vaak weten ze het wel, maar zondig voelen zeker niet. Een 

enkeling zal er geen sacramenten aan verbinden de meeste gaan gewoon ter communie. 

Nee, omdat het niet in strijd is met hun geweten, volgens de katholieke leer de hoogste 

instantie. Bovendien mag een priester niet zomaar sacramenten weigeren toe te dienen - er 

zijn meer priesters die ze wel toedienen, dan die, die weigeren. 

Nee, ze leven in het hier en nu. De leer is achterhaald en ze geloven ook niet dat God minder 

van ze houdt. 

Nee. 

Nee. Zij storen zich wel aan dogma's van de kerk. Sommigen keren de kerk de rug toe. 

Neej ze Zijn zich daarvan niet bewust.. Noch lijden ze er onder 

neen en ze 'lijden'ook niet 

Neen. 

Neen. Ze volgen hun geweten en rekenen op Gods barmhartigheid. In de pastorale praktijk 

worden hen geen sacramenten geweigerd, 

niet te controleren min of meer 

of ze keren zich volledig af, of ze negeren het verbod tot toegang tot de sacramenten. 

onbekend 

Onder de jongere generatie samenwonenden man/vrouw relaties speelt dit steeds minder. Ik 

weet wel van homostellen die lijden onder de afwijzing van de kerk 

Op deze stelling is er werk voor de kerk.Stel je open voor de samenleving en blijf als kerk niet 

leven in de oudheid 
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Opnieuw daar gaan we weer krijg ik het idee dat deze enquete er alleen op uit is om in beeld 

te krijgen wie zich niet aan alle regels en dogmatische levensstijl houdt. Echt heel schrijnend. 

Maar goed ik sta voor waarin ik geloof en ik geloof in barmhartigheid en niet oordelen en 

liefhebben. Ik sta achter mijn theologische en pastorale visie die geborgen ligt in de realiteit 

van het dagelijks leven en betrokkenheid op mensen. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die 

buiten de boot vallen. Daarbij valt te denken aan homoseksuelen die geboren zijn met een 

andere geaardheid en zich vaak totaal niet geliefd voelen in een kerk die alles maar afwijst. 

Maar ook deze mensen willen lief hebben, zijn gelovig en weten zich gedragen door God. 

Over het algemeen weten ze dat heel goed. Maatschappelijk gezien zijn de stellingnames van 

de RK Kerk in essentie bekend (met uitzondering van de details van de redenen die er achter 

zitten). Sommigen lijden hieronder, maar de meesten trekken zich van het verbod niets aan. 

Sterker nog, er is over het algemeen geen notie van het feit dat hun levensstaat de toegang 

tot de sacramenten blokkeert. Gescheidenen gaan vaak onwetend te communie. 

Over het algemeen zijn mensen zich dat wel bewust. Eigenlijk lijden alleen die gelovigen er 

onder voor wie de kerk geen verbintenis heeft (m.n. homoseksuele paren). Gelukkig wordt tot 

veel sacramenten de toegang niet geblokkeerd. 

Sommigen wel, anderen niet. Nee. 

Sommigen wel, anderen niet. Sommigen lijden eronder, anderen worden kwaad als ze erover 

horen. 

Sommigen zeker, maar de meesten tillen daar niet zo zwaar aan. 

Sommigen zijn zich daarvan bewust. Anderen niet. Ze lijden niet onder het verbod dat het de 

toegang tot de sacramenten blokkeert; simpelweg omdat zij nog steeds de sacramenten 

ontvangen. 

Soms lijden ze onder die officiële regel, maar ze zijn welkom en hebben vaak een actieve rol 

Soms wel.Het verbod is verschillend opgevat. Ze gaan nogal eens te communie, of er is een 

discussie met een priester, het sowieso geen kerk bezoeken of wisselend gedrag. 

sterk 
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Uiteraard, iedere keer wordt afgelezen bij de eucharistie wie er niet mag aangaan. Dan is er 

geen sprake van onbewustheid. Elke week is er weer een klap in het gezicht. In vele parochies 

wordt namen de bisschoppen een zeer behoudend beleid gevoerd. Zelfs een vergeten 

onderdeel van de liturgie wordt al bestraft. Er is een grote scheiding tussen de leken 

hierarchie. 

Uiteraard. 

Van een paar gevallen weet ik dat er oprechte gelovigen zijn die weten dat ze, om het zo te 

zeggen, in zonde leven. Ze lijden niet onder het verbod omdat ze die bij de betreffende 

vieringen toch wel ontvangen. Het doet ze wel pijn in het hart dat de RK Kerk ze in feite 

uitsluit. 

Van horen zeggen, ja. Weet geen namen of getallen. 

veelal wel. Ze lijden er naar mijn gevoel weining of niet onder. 

Volgens mij zal het de meeste een zorg zijn of hun levensstaat in overeenstemming is met de 

kerkelijke leer. Wanneer het leven van de kerk zelf in overeenstemming met haar leer dan 

wordt het onmiddellijk opgemerkt. Bijv. de eenvoud en de betrokkenheid van paus 

Franciscus. 

Volgens mij zijn de meeste gelovigen zich daar niet van bewust en gaat men, denk ik, 

gewoon ter communie. 

Volgens mij zijn ze allemaal zich er bewust van dat hub levensstaat niet in overeenstemming 

is met de r.k. leer, maar de meesten lijden er niet onder en velen van hen maken zelfs gebruik 

van de sacramenten. 

Voor een deel zal het antwoord nee zijn, overigens op beide vragen. Ik denk, dat sommigen 

zich ook net bewust zijn van het verbod tot toegang bijvoorbeeld met samenwonen. 

voor sommige zegt een papiertje niets, Zelf had ik niet voor de wet willen trouwen maar wel 

voor de kerk en dat kan dus niet dus werd het automatisch beide. 

Voor zover men bij de kerk betrokken is lijd men er ongetwijfeld onder, zeker onder het 

verbod van toegang tot sacramenten. 
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Voor zover mij bekend, trekken zij het zich nietaan. 

voor zover zij nog niet hebben afgehaakt telt voor hen het eigen geweten als norm. Het 

standpunt van de kerk is voor hen pijnlijk. Het verbod op de sacramenten maakt hen bitter, 

lappen ze soms aan hun laars. Zij ervaren onbegrip en gebrek aan pastoraal gevoel bij de 

kerk en haar bedienaren. Persoonlijk vind ik deze wetten de meest onchristelijke die er 

bestaan en haaks staand op de voor mij zo dierbare boodschap van Jezus zelf. 

Plaatsvervangend kan ik mij hier diep voor schamen. 

waarschijnlijk weten ze dat wel. ik denk dat het hen niet hindert in hun dagelijks leven. 

misschien dat er wel vragen kunnen rijzen in extreme omstandigheden, zoals ziekte en dood. 

wat een vraag ! 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet niet. Ben het er bovendien niet mee eens. Wie zijn wij, om mensen die daar behoefte 

aan hebben om het lichaam van Christus te nemen, om die te weigeren. Mensen kunnen en 

mogen hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen. 

wel bewust maar wellicht is het niet zorgelijk. Meer een probleem van de kerk 

Wellicht zijn zij zich ervan bewust, maar hen worden de sacramenten niet onthouden. Zou 

dat wel het geval zijn, dan zullen zij zich niet meer welkom voelen. 

Wij zijn niet altijd op de hoogte van hun levensstaat. 

Ze "weten" het en lijden daar ook onder. Dit zou niet mogen in een kerk die ons het grootste 

gebod van de liefde voorhoudt.Scheiden doe je niet zómaar,dat is al pijnlijk genoeg... 

Ze lijden er heel erg onder. Dit moet echt veranderen. Jezus had dit nooit zo bedacht! 

Ze lijden er niet onder. 
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Ze lijden pas als iemand die hier over nadenkt en dus niet goed bij zinnen is, hen daarop 

veroordeelt. 

Ze weten heel goed dat de RK te star is om hun leven goed te keuren. De geestelijken 

negeren die niet-in-overeenstemming-met-de RK-leer en zijn blij met iedere kerkganger! 

Wat de bisschoppen ook beweren! 

ze weten het altijd overschreeuwen het vaak lijden omdat ze en willen leven zoals ze willen 

en toch vd kerk alles meemaken 

Ze weten het maar de meesten tobben er niet over 

Ze weten het maar lijden er over het algemeen niet onder 

Ze zijn bewust daarvan; en vinden dat ze teveel gestraft worden, veelal door het besluit van 

de ex-partner om te scheiden, ze voelen geen schuld daaraan. 

Ze zijn er niet van onder de indruk. 

ze zijn er zich van bewust en ze lijden er niet onder. 

Ze zijn er zich van bewust. Sommigen ontvangen de sacramenten en anderen lijden er onder 

dat ze dit niet wettelijk kunnen doen 

Ze zijn er zich wel van bewust, maar de meesten trekken zich er weinig van aan. Echter 

sommigen lijden er onder. 

Ze zijn het niet eens met de leer en sluiten de kerk buiten. 

Ze zijn het zich bewust, maar ze zijn over het algemeen minder bij de kerk betrokken, 

geloven het wel. Ik denk dat ze zich niet altijd bewust zijn dat ze officieel geen toegang tot 

bepaalde sacramenten hebben. Of ze eronder lijden weet ik niet. Uitsluiten van mensen is 

geen liefdevol gebaar en staat haaks op de houding van Jezus van Nazareth. 

Ze zijn het zich wel bewust, maar denken dat een traditionele verbintenis niets toevoegt aan 

een goed functionerend gezin. 
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Ze zijn het zich wel bewust, maar het vorm voor hen geen belemmering om sacramenten te 

ontvangen. Zowel hertrouwd gescheidenen als homo's gaan bijvoorbeeld ter communie. 

Ze zijn zich bewust dat het niet in overeenstemming is met de leer. maar ze troosten zich met 

dat het wel in overeenstemming is met de liefdevolle God. dattelt zwaarder. sommigen lijden 

dar onder. anderen hebben zich op grond van deze dogma's afgekeerd van de kerk 

Ze zijn zich bewust dat hun levensstaat niet in overeenstemming is met de rooms-katholieke 

leer, maar lijden er over het algemeen niet onder. Sommigen kan het niets schelen - ze 

blijven gewoon weg. Anderen gaan af en toe naar een kerk waar ze niet gekend zijn. In onze 

parochie is niet veel provocatie, maar wel lijdelijk verzet. 

Ze zijn zich dat bewust en het feit dat dit niet geaccepteerd wordt en dat doet pijn. Ze voelen 

zich niet geaccepteerd. Heeft Jezus niet gezegd dat iedere mens overnieuw mag beginnen? 

Waarom houdt de kerk zich hier dan niet aan. 

Ze zijn zich dat bewust, maar lijden er meestal niet onder. De toegang tot de sacramenten 

wordt hen gewoonweg niet geweigerd. 

Ze zijn zich dit bewust en uitsluiting leidt zonder twijfel tot lijden. De here Jezus opende toch 

ook zijn armen voor iedereen, waarom zijn kerk dan niet? 

Ze zijn zich ervan bewust dat de leer anders voorschrijft. Gelovigen lijden daar zeker onder. 

Ze hebben vaak oprecht lief, hebben een stabiele relatie, zijn in hun handelen een voorbeeld 

voor anderen, maar worden dor deze leer neergezet als zondaars en uitgesloten van de 

geloofsgemeenschap. Althans: door kerkelijk leiders. De geloofsgemeenschap zelf sluit hen 

zeker niet uit. dat is ook waarom er hier zoveel nieuwe, niet-kerkelijk erkende 

geloofsgemeenschappen ontstaan. 

Ze zijn zich hiervan bewust, maar kiezen toch bewust hiervoor. 

Ze zijn zich in het verleden daar door de kerk met haar leer wel bewust van gemaakt, maar 

storen zich er steeds minder aan, en lijden er nauwelijks nog onder, omdat ze in eigen 

verantwoordelijkheid een nieuwe keuze hebben gemaakt en gevoeglijk van de kerk zijn 

afgehaakt, omdat die hen in de kou lieten staan 
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ze zullen het vast wel weten, maar ze lijden daar zeker niet onder en van de 

sacramentenblokkage hebben ze vermoed ik geen last. 

Ze zullen het wel weten, maar ze lijden er niet onder. Ze zijn blij dat ze van de kerk als 

machtsinstituut af zijn. 

zeer ouderwets dat het de toegang tot de sacrementen blokkeert, laar God oordelen en niet 

de pastores/bisschoppen. Gelukkig weten pastores lang niet alles en blokkeert het dan 

gelukkig voor die mensen niets 

zeer verschillend 

Zeer zeker. Dat is meer de zorg voor Rome dan voor de personen in kwestie. Zij lijden hier 

niet onder 

zeker wel 

zeker wel. op beide vragen 

Zelden tot nooit. Een verbod zonder handhaving heeft dan ook niet zoveel betekenis 

Zich bewust: nauwelijks denk ik. Ik heb geen kennis van ev. lijden daaronder 

Zij die hun geloof serieus nemen zullen daar zeker onder lijden, onzeker door worden en 

gekwetst. Ik geloof niet dat er veel priesters in Nederland zijn die hertrouwde gescheiden 

mensen de toegang tot de sacramenten ontzeggen. Degenen die dit wel doen zullen door 

een grote meerderheid en door mijzelf als onwaardige en meelijwekkende priesters en 

mensen worden bezien. 

zij gaan uit van het eigen geweten 

Zij lijden vreselijk onder dit verbod. Soms kunnen zij als mens echt  niet anders en leggen 

zich dan maar met veel pijn en moeite neer bij die verboden. Soms voelen zij zo’n hardheid 

door die geboden dat ze de kerk maar laten voor wat het is, maar wel met diepe pijn. 

Zij weten dat dit volgens de officiele leer niet mag, maar zijn hier niet mee bezig. Zij hebben 

gewoon toegang tot de sacramenten. 
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Zij zijn verdrietig dat hun uiterst fatsoenlijke relatie door de kerkelijke leer niet wordt erkend. 

Niemand in mijn omgeving lijdt onder genoemd verbod omdat niemand zich (terecht) daar 

iets van aantrekt.  Dit verbod verwijdert de kerkelijke leer het verst van het hoogste gebod 

van de LIEFDE. Mensen worden onterecht buitengesloten. Gelukkig bestaat er in mijn 

parochie een andere kerkelijke leer, namelijk die van insluiten en begrip voor verschillende 

situaties waarin mensen zich kunnen bevinden. Wij horen ook tot de kerk en laten ons er niet 

uitpraten. 

Zij zijn zich bewust dat de kerk daar een vreemde opvatting over heeft. Een kleine groep 

vindt dat verveend. De meesten laat dit onverschillig. 

Zij zijn zich hiervan bewust. Het communieverbod wordt door niemand geaccepteerd als 

verdedigbaar en doet velen pijn. Een pijn die verzacht wordt door de vele priesters die zich 

van dit verbod niets aantrekken. 

zijn op de hoogte voor zo ik weet, lijden eer nauwelijks tot niet onder 

zijn zich er vast van bewust dat het niet strookt met de leer degenen die ik ken lijden niet 

onder het verbod, maar negeren het verbod of ze zelf af zien van het sacramenten 

ontvangen, de eucharistie ontvangt tegenwoordig bijna iedereen, van sacrament van 

verzoening zullen ze toch niet uitgesloten zijn? 

Zou heel erg zijn, als ze daar onder zouden leiden. Het sacrament betekent ook niets voor 

mij. 
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4e. Vragen deze specifieke gelovigen om het ontvangen van de 

sacramenten? 

 

Aansluitend op de vorige vraag: deze kinderen en kleinkinderen zullen uit trots nooit meer te 

communie gaan. Men keert zich af van net Instituut Kerk en vindt deze te dogmatisch. Er zijn 

gelukkig andere priesters!! 

Alleen mensen, die wettelijk, maar niet kerkelijk gescheiden zijn, die een tweede huwelijk 

overwegen, vragen om dit sacrament. 

Als de kerk hen hoop geeft op een positieve koerszal zo n vraag weer kunnen opkomen 

Als ze dit willen, moeten ze dit kijgen. Het zou onmenseijk zijn dit niet te geven voor een 

achterhaalde reden als scheiden. (wat de positie van de vrouw duidelijk sterker heeft 

gemaakt) 

Als ze ernaar verlangen kunnen ze er beter niet om vragen. 

als ze het durven. 

Amper 

Amper,omdat zij zich eerder geheel van het geloof afwenden. 

ben somber 

Bij mijn weten niet 

Daar heb ik geen idee van, ze hebben het er met ons nooit over. Maar ik vermoed dat zeker 

de ouderen onder ons er nog steeds veel belang aan hechten, ook al hoor ik uit de mond van 

ouderen regenmatig de kreten: "Het stelt toch allemaal niks meer voor", en: "Wat hebben ze 

ons toch allemaal wijsgemaakt...". 
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Dat bepalen ze zelf wel 

Dat denk ik wel, maar ik weet het niet precies. Ik kan al helemaal niet in hun hart kijken, dus 

ik ken hun beweegredenen niet. 

Dat is dus sterk af te raden! Ik hoor nooit dat ze het doen. Toen de vorige Paus in het H.Land 

de mis opdroeg, ga hij volgens ooggetuigen zelfs de communie aan moslims. Dat is toch 

prachtig? 

Dat lijkt mij wel. Het kerkelijke standpunt, dat ze welkom zijn, behalve bij de communie, is 

menselijkerwijs niet reëel. Het betekent praktisch gezien een uitsluiting. 

Dat neem ik aan. 

Dat weet ik niet, ik vermoed van wel. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

Dat zou heel dom zijn; dat zou hun zonden immers alleen maar vermeerderen i.p.v. 

verlichten. 

denk het wel, maar niet massaal 

Denk van niet 

denk wel 

Deze gelovigen behoren erop te kunnen vertrouwen dat zij deze sacramenten krijgen 

Die er onder lijden zullen ernaar vragen. 
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Die tijd is voor de meesten onder hen al lang voorbij. 

Dit lijkt mij een overbodige vraag 

Diverse Priesters hebben mij aangeboden de H.Communie te geven, maar ik verlang er naar 

trouw te zijn aan de Katholieke Kerk en leer en heb dit daarom niet aanvaard. 

doen gewoon mee en krijgen ruimte 

een enkele keer wel 

Een ieder kan de sacramenten ontvangen,eigen verantwoordelijkheid. 

Enkelen zullen het wel doen Ik ken ze in onze parochie niet 

Er zijn veel mensen die ondanks het verbod toch ter communie gaan 

gaan gewoon te communie en datmoetook bij onze kerk is iedereen welkom aan de tafel van 

de heer 

gaan naar de eucharistieviering en gaan ter communie 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 
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geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee.Is per saldo ook niet van belang.Zonder sacrament(en) verandert er niets aan het 

leven. 

Geen mening 

geen vraag voor leken 

Gelovigen wel 

Ha ha 

Het is mij als leek niet bekend. 

Hoeven niet te vragen, volgens mijn ervaring. Die krijgen ze. Zo niet, als hun geloof sterk 

genoeg is, weten ze dat God hen dat wel zou geven 

I don't know 

idem aan vorige vraag. 

Ik ben me niet bewust van gevallen in mijn parochie. Elders is dit wel voorgekomen. 

ik denk dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 
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Ik denk van niet. Maar zij geen bijvoorbeeld wel ter communie. 

Ik denk van wel. 

ik heb dat niet gedaan 

Ik heb geen idee, maar denk het wel 

Ik kan uit eigen ervaring spreken, ja. 

Ik meen van wel 

Ik neem aan dat het merendeel gewoon zonder probleem ter communie gaat. 

Ik verwacht dat ze helemaal wegblijven. 

Ik weet niet 

Ik zou het niet weten. Dat is ieders verantwoordlijkheid. Als de kerk ze veroordeelt, dan zou ik 

ook niet meer komen. 

Ikzelf ga wel ter communie als ik in de kerk ben, alhoewel ik weet dat dit niet gepast is, maar 

ik heb daar heel sterk behoeft aan. 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

Ja 

ja 
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ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja deze mensen zouden wel graag getrouwd worden 

ja en dat gebeurt ook 

Ja en die krijgen zij ook. 

Ja in hun anus! 

Ja maar na verschillende weigeringen geven zij het met groot verdriet op of zoeken een kerk 

waar ze liefdevol  ontvangen worden en waar telt  “wie zonder zonde is werpe de eerste 

steen”. 

ja natuurlijk, want dit zijn zij net zo waard als andere gelovigen 
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Ja natuurlijk. 

ja wel de gewone sacramenten. niet specifiek het huwlijk. 

ja zeker 

Ja zeker wel. 

Ja! Ieder mens heeft behoefte aan erkenning, ondersteuning, troost en kracht. 

Ja, 

Ja, als zij nog naar de kerk gaan! 

Ja, blijkbaar. In ieder geval vormen kerkelijke regels geen belemmering. 

Ja, dat vinden ze niet verkeerd. Omgekeerd, ze vinden dat de kerk in deze verkeerde 

standpunten vasthoudt. 

Ja, gewoon door ze te ontvangen. In de eucharistie is Jezus de gastheer. Wie heeft dan het lef 

om hen te weigeren?! 

Ja, ik denk dat zij deze wel graag zouden ontvangen. 

Ja, ik wilde zker de communie en andere sacramenten kunnen blijven ontvangen. Ik ga ervan 

uit (wegens wat ik in de praktijk zie gebeuren) dat andere gelovingen die niet geheel de leer 

volgen eveneens hierin vragende partij zijn. 

Ja, maar ik zou ze niet herkennen dan moet je al veel weten van iemands prive. 

ja, men wel kunnen hertrouwen voor de kerk; ook homesexuelen willen een vorm van zegen 

Ja, met het hanteren van de regels in plaats van strikte toepassing zou en betere samenleving 

gecreeerd worden. Het lijkt er vaak op dat de kerk dit niet meer als opdracht wil uitvoeren. 

Ja, natuurlijk vragen zij dat, indien zij graag bij de kerk willen blijven behoren! 
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Ja, soms! Soms maken ze er geen probleem van, en nemen meer afstand van een niet-

begrijpende kerkelijke autoriteit en parochie leven. Of: gaan op advies of zonder advies van 

de priester toch te communie. 

Ja, u beseft nog altijd in het geheel niet dat mensen in nieuwere verbintenissen smachten 

naar sacramenten, omdat sacramenten de kern van het kerk zijn is. Mensen in nieuwere 

verbintenisvormen worden uitgesloten van sacramenten. 

Ja, vaak wél.want ze ervaren zich als oprecht wel gelovig. En de kerk zou vlij moeten zijn met 

deze mensen, dat ze ondanks de manier waarop ze doorschiet kerkelijk instituut behandeld 

worden, toch zelf nog gelovig en kerkelijk willen zijn. 

Ja, voor zover zij niet de rug naar de kerk hebben toegekeerd. 

Ja, ze komen soms naar voren om de H.Comminie te ontvangen 

Ja, zij willen naar de Eucharistie en willen ook begraven worden vanuit de kerk. Zijn dan ook 

vaak hel actief in de gemeenschap 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

ja. 

Ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 
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Ja. 

JA. Dat wordt hen zelfs gegeven. 

Ja. De sacramenten ontvangen zou een steun zijn in hun dagelijks leven. Jezus heeft ook 

iedereen tot zich toegelaten. 

Ja. Deze mensen zijn ook actief als koorlid, bij lezingen en liturgievoorbereiding. Gelukkig 

wel, tenminste op veel plaatsen. 

Ja. Die krijgen ze doorgaans ook. 

Ja. En daar wordt volgens ons nooit moeilijk over gedaan. Anders komt het wel in de krant. 

Ja. Maar de priester weet niet zoveel 

Ja. zie vorige vraag. 

Ja... De meesten gaan ook wel ter communie omdat zij hun eigen geweten volgen en niet de 

officiële leer 

ja: bv homo's: huwelijk 

Ja: communie (bij de zondagsmis en voorts bij diverse gelegenheden: hoogtijdagen, huwelijk, 

begrafenis). huwelijk doop eerste communie ziekenzalving 

Jazeker! 

Jazeker, zeker als zij de waarden hiervan hebben leren kennen. Christus wil mensen op een 

bijzonder wijze in sacramenten ontmoeten maar de kerk denkt dit met haar regels te moeten 

verbieden, 

Jazeker. Ik had graag mijn huwelijk kerkelijk ingezegend zien worden. En de laatste 

sacramenten - wie zal mij die onthouden? 

Kan ik niet beantwoordden, omdat ik het niet weet. 

Kerkelijk huwelijk, de communie 
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Lijkt me van niet 

meestal niet 

Meestal niet. 

Men gaat gewoon te communie, omdat men vindt, dat men zelf wel mag bepalen of dit kan. 

Met Kerstmis gaan ze te communie 

Mij niet bekend 

mij niet bekend maar als ze in de kerk zijn of komenL:ja 

Naar mij bekend is, zijn er mensen die b.v. gebiecht hebben terwijl ze samenwonen. Daar zij 

nu de genade hebben om zeer goed begeleid te worden hierin, vragen zij nu niet meer om 

de biecht, daar ze bekend zijn nu met het feit dat dat niet volgens de leer van de kerk is. Ook 

dit kan heel pijnelijk zijn, maar door de doorleving en de genade van goede begeleiding is 

het te dragen. 

natuurlijk niet er wordt gelukkig niet geselecteerd in het al dan niet ontvangen van de 

sacramenten 

Natuurlijk willen ook zij deel hebben aan die speciale momenten van ontmoeting met die 

liefdevolle God die niemand afschrijft. 

Natuurlijk zij vragen er niet om zij krijgen deze gewoon 

Natuurlijk! 

natuurlijk, jezus zou die ook nooit weigeren. wie zijn wij om daar over te oordelen. 

Natuurlijk. 

Natuurlijk. Iedereen wil meedoen. 

nee 
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Nee 

Nee 

nee 

Nee 

Nee, daar zijn ze volgens mijn bescheiden mening niet mee bezig. 

Nee, deze signalen hebben mij nog niet bereikt. 

Nee, die hebben allemaal de rk kerk verlaten. 

Nee, ik denk het niet, ze gaan gewoon en een kerkelijk verbod vind ik onverteerbaar 

Nee, maar het zou fijn zijn als de sacramenten zonder enige oordeel vrijlijk toegankelijk zijn 

nee, misschien op hun sterfbed 

Nee, nooit 

Nee, ze beseffen en accepteren dat het niet mogelijk is. 

Nee, ze gaan gewoon om het sacrament te halen en de pastoor is van vele van deze 

personen op de hoogte wat hun niet-traditionele verbintenis. 

Nee, ze krijgen die sacramenten gewoon. 

Nee, ze nemen ze gewoon of ze begrijpen de leer en snappen waarom ze worden geacht niet 

deel te nemen. 

Nee, zij doen gewoon mee en terecht !!! 

Nee. 

Nee. 
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Nee. 

Nee. Ze gaan gewoon ter communie. 

neen 

Neen 

neen 

Neen! 

neen, vragen niet, maar gaan wel nog te communie 

Neen. 

Neen.Want ze weten dat het antwoord toch negatief zal zijn. 

Nemen daar vaak geen deel meer aan. 

Niet aan mij 

niet bekend 

Niet bekend bij mij. 

niet dat ik weet 

Niet dat ik weet. 

Niet meer. 

niet vragen maar gewoon doen 

nog niet ze zijn veelal nog jong.... 

Nooit. 
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Nu meestal niet meer. 

nvt 

Nvt 

Onbekend 

onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

onbekend 

onbekend bij mij. 

Ouderen wel en dan kan de pastor niets anders zeggen, dan dat het niet mag. Dus vaak 

wordt niks gevraagd en gewoon gedaan. Wat niet weet wat niet deert en zo breng je de 

pastor niet in verlegenheid, want hij of zij kan niet anders zeggen. 

sommige wel 

Sommige wel. 

Sommigen doen dat wel, zij het niet openlijk. 

sommigen vragen erom, anderen nemen gewoon aan de scramenten deel 

sommigen wel 

Sommigen wel, omdat ze heel gelovig zijn en vooral kinderen hebben 

Sommigen wel, sommigen niet. 
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Sommigen wel, sommigen niet. 

Sommigen wel. 

sommigen wel. 

Sommigen wel. 

Sommigen wel. 

Sommigen. 

Soms 

soms of ze gaan elders 

Soms verlangen deze mensen toch wel naar bepaalde sacramenten. 

soms wel 

Soms wel 

soms wel soms uit overtuiging soms om te provoceren / drammen 

soms wel, soms niet 

Soms wel. 

Soms wel. 

Soms wel....bv om hun nieuwe verbintenis in te zegenen of om de nieuwe partner voor te 

bereiden om katholiek te worden. 

soms. anderen hebben de kerk opgegeven 

Soms. Meestal niet omdat men algemeen bekend veronderstelt dat het toch wel niet zal 

mogen. Het meest gevraagde sacrament is de eucharistie. Het sacrament van het huwelijk 
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wordt wel gevraagd door mensen die na een echtscheiding een nieuwe relatie zijn 

aangegaan. 

Specifieke gelovigen. Waarom vraag je niet meteen een lijst met namen en adressen en 

stuurt iedereen de banvloek toe. Niet te geloven dit. 

Toch wel 

uit de krant weet ik dat mensen dat wel doen, ze willen graag een volledig lid van de kerk 

zijn 

Vaak wel indirect of soms ook direct. Men laat zeker aan andere gelovigen weten zich 

buitengesloten te voelen, als ze de sacramenten niet meer mogen ontvangen! 

Vanuit trouwe verbondenheid en oprechte wens om te geloven en daarin gevoed te worden 

willen mensen de sacramenten ontvangen. 

Vast wel, en ze krijgen ze ook. 

Vast wel. 

Veelal wel. Als ze kerkgaand zijn. 

Volgens mij vragen ze er niet om, maar gaan ze gewoon naar de kerk. 

Volgens mij willen ze meestal wel de eucharistie ontvangen. 

Voor zo ver ik weet niet. 

voor zover het betreft de eucharistie, doen ze het gewoon 

Voor zover mij bekend komt dit voor. 

Voorzover ik weet gaat men ze gewoon halen. 

vragen? Ter communie gaat de hele kerk en sacrament van verzoening vraagt nauwelijks 

meer iemand, doopsel en vormsel en priesterschap zijn voor hun niet meer aan de orde, de 

ziekenzalving misschien nog wel 
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vreemd genoeg wel, ja 

Waarschijnlijk niet. 

Waarschijnlijk wel. 

Wanneer zij te communie gaan, ontvangen zij deze. 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 
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Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. In onze parochie kan je niet biechten en verder zijn er nauwelijks persoonlijke 

contacten omdat de priesters dertien kerken onder hun hoede hebben. 

weet niet 

weet niet 

weet niet .ik ben geen geestelijke , maar wel betrokken met de parochie . 

Weet niet. 

Weinig. 

wellicht niet vaak. 

weten we niet 

Ze gaan de confrontatie het uit de weg 

ze gaan gewoon ter Communie 

Ze volgen gewoon de sacramenten, of keren de kerk de rug toe als ze bewust afgewezen 

worden 

Ze vragen er niet achter. Ze ontvangen ze gewoon. 

Ze vragen er niet alleen om, maar ze nemen die toegang ook en gelukkig in onze parochie 

krijgen ze die toegang ook. 

Ze vragen er niet altijd om (denk ik), omdat ze weten dat de dienstdoende priester daar niet 

moeilijk over doet, dan wel dat ze verwachten dat deze het niet weet. De andere gelovige 

kerkgangers, op een enkeling na misschien, zullen er geen punt van maken. 
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Ze vragen er niet om maar krijgen gewoon de sacrementen. Alleen een geestelijke met 

conservatieve RK-oogkleppen jaagt zijn parochianen door dit te ontzeggen uit de kerk! 

Ze vragen er niet om, ze 'nemen' de Communie. Andere sacramenten spelen hier nauwelijks. 

De hiervoor genoemde kerkelijke zegening van een gescheiden, ongehuwd koppel is een 

uitzondering. 

Ze vragen het niet; maar gaan bijv. gewoon ter communie. 

Ze vragen niet, maar gaan wel naar Eucharistie vieringen en ter communie..... volgens hun 

eigen geweten... 

Ze zouden gaarne speciale vieringen willen; eens per kwartaal. 

Zeer wel mogelijk; te communie gaan beste voorbeeld: wie kan dat controleren en daarmee 

weigeren? 

zeker 

Zie hiervoor 

zie voorgaande vraag. 

zie vorige vraag 

zij gaan gewoon te communie 

zij gaan gewoon ter communie of niet... zij wensen geen bedelaars te zijn. 

Zij vragen gewoon om bijv. de doop en de EHC van hun kinderen. 

Zij willen op een zelfde manier behandeld worden als ieder ander. En dus ook toegang 

hebben tot deze sacramenten. Het ontvangen van een sacrament zou een voorrecht moeten 

zijn voor mensen die een goed, hartelijk en liefdevol leven leiden. 

zo nodig ja 

Zo ver ik weet niet
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4f. Zou een versimpeling van het kerkrecht een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan het oplossen van deze problemen (bijvoorbeeld 

door de nietigverklaring van een huwelijk te vereenvoudigen en/of 

te verruimen)? 

 

10.000% Zeker 

absoluut 

absoluut 

Absoluut niet. De veronthuwelijking en individualisering van onze samenleving komt mede 

omdat men denkt dat door Gods oneindige barmhartigheid ze een excuusbrief hebben om 

naar hun eigen wil te doen. Dat resulteer sinds dat de huwelijk meer en meer van de 

kerkelijke leer is komen af te staan in meer scheidingen en meer gebroken gezinnen en meer 

heidense verbintenissen. Als de kerk deze regels zou versoepelen alleen voor de mens, 

omdat de mens daar beter van wordt is het geen godsdienst meer, maar een mensdienst. 

Het staat dan alleen nog maar ten gunste van de mensen. Juist de bewuste keuze van het 

huwelijk in zijn huidige vorm van de kerkelijke leer maakt dat deze sterker in zijn schoenen 

staat dan andere huwelijken. Dat moeten we niet willen aanpassen. 

Absoluut wel. Dit heeft m.i. prioriteit (naast het opheffen van het verplichte celibaat voor 

priesters) 

Absoluut! 

absoluut! het is heel triest als je een nieuwe verbintenis,niet kunt bevestigen met Gods 

zegen! 

Absoluut. 

Absoluut. 
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Absoluut. Zie eerder 

als dat uit liefde gebeurt zal dat kunnen bij dragen 

Als de Roomse Kerk zo eens zou kunnen gaan denken gaan we al een klein stapje op weg 

naar een betere verhouding. 

Als leek kan ik hier geen uitspraak over doen. Wonderlijk blijft het wel, dat het ene bisdom 

veel strenger lijkt te zijn dan het andere met het nietigverklaren van "huwelijken". 

Belangrijk hierin is dat het geweten van de betreffende gelovige moet worden aangesproken. 

Richtlijnen prima, maar geen opgelegde moraal. En zeker geen veroordeling of sanctie op 

voorhand. Bij God is het oordeel. 

Beslist. Het kerkrecht is zo star en past m.i. niet meer in deze tijd en/of cultuur. Men houdt er 

zich daardoor niet meer aan en het leeft dus ook niet meer onder de jongeren. 

Bij voorbeeld. Maar dat is nog teveel introvert en vanuit het machts instituut gedacht. De 

liefde van Christus moet weer centraal staan en ervaarbaar worden, in plaats van dat de kerk 

een plaats van onderdrukking!uitsluiting! discriminatie en prehistorische verboden is. 

Christus is gekomen voor ALLE mensen: maak dus kom-af met dit gedoe. 

daar ben ik heilig vam overtuigd , verruim de regels. zeker van samen wonen , want het 

gebeurt toch op grote schaal . 

Dat de kerk de echtscheiding niet erkent zal de meesten een zorg zijn, ze regelen het 

gewoon burgerlijk. 

Dat denk ik absoluut, ik weet wél van iemand die na een scheiding opnieuw is getrouwd en 

het vreselijk vond dat het kind dat geboren niet te kunnen laten dopen (destijds) 

Dat denk ik niet. Dat zou alleen het besef van de waarde en functie van het huwelijk 

verminderen. Net als in de maatschappij als geheel zou het kerkelijk huwelijk - het sacrament 

- beschouwd gaan worden als voorlopig, niet noodzakelijk exclusief en mogelijk in vele 

vormen. Betere catechese en het aanmoedigen van kennis en bewustwording zou een 

positievere bijdrage leveren. 
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Dat denk ik wel 

Dat denk ik zeker en het zou een groot goed zijn als dit zou gebeuren 

Dat denk ik zeker. 

Dat denk ik zeker. 

Dat is een oplossing, die voor de meeste mensen niet meer van deze tijd is. Ze zijn dit station 

al lang gepasseerd. 

dat is wellicht een stapje in de goede richting maar onvoldoende om opnieuw vertrouwen te 

wekken in het verlaten van de oude compassieloze leer. 

Dat ligt eraan hoe je het oplossen van die problemen definieert. Het haalt voor velen 

misschien het vervelende gevoel weg, maar is dat niet een schijnoplossing? Vanuit 

theologisch oogpunt bekeken ligt dat natuurlijk een stuk gecompliceerder. Uiteindelijk speelt 

het geweten een cruciale rol voor het ontvangen van de sacramenten. Het lijkt meer op het 

sussen van dit geweten terwijl men weet dat het niet helemaal lekker zit. Voor degenen die 

geen gewetensbezwaren hebben, zal het niet uitmaken of de regels worden versoepeld. 

dat lijkt mij zeer annemelijk 

Dat spreekt vanzelf, maar het is te laat om nog met oplossingen zoals nietigverklaring te 

komen. 

Dat zeer zeker. 

Dat zeer zeker. De pijn van de ontzegging van de communie aan gescheiden mensen is zeer 

groot, word als zeer onrechtvaardig ervaren en niet conform Gods liefdesaanbod. 

Dat zei ik al, versoepeling van de regels, die hanteren. Zijn de mensen die dat overkomen 

slechte mensen? Vaak integendeel maar men loopt op tegen regels en bureacratie 

Dat zou best eens kunnen. 

Dat zou de kerk veel geloofwaardiger maken. 
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Dat zou een begin kunnen zijn... Dus: ja. 

Dat zou een eerste stap in de goede richting zijn als "de leer" hierbij ook wordt aangepast. 

Dat zou een grote positieve bijdrage zijn. De mensen hebben al zo veel geleden aan een 

ongelukkig huwelijk  en aan een scheiding (dat gebeurt niet zo maar). Als ze daar van de 

zijde van de kerk begrip voor ervaren dan maakt dat hen zeker een beter mens met ook meer 

begrip voor de kerk. Het zal wederzijds gaan werken. 

Dat zou kunnen, maar ik denk dat dat vooral symptoombestrijding is. 

Dat zou m.i. in bepaalde gevallen gunstig kunnen zijn. 

Dat zou zeker een bijdrage kunnen leveren 

Dat zou zeker een eerste stap kunnen zijn. 

de kerk kan daar geen oordeel over vellen. 

De kerk zou zich bezig moeten houden om mensen de leer van Jezus te openbaren, maar 

zich vooral niet aanmatigend om als een rechter te besluiten en oordelen. Hierop haak ik 

volledig af. Dat gezag accepteer ik niet. Van niemand. Ik ben trouw aan mijn eigen 

opvattingen en de relatie die ik persoonlijk met God heb. Ik heb geen behoefte aan 

inmenging, inperking of commentaar hierop als ik daar niet zelf om vraag. 

De kloof tussen de wet en de leer komt al onder Augustinus en in Dode Zee rollen naar 

voren. Leer en houding van Jezus moet toch prevaleren boven wat Kerkbureaucraten en 

schriftgeleerden in de afgelopen 20 eeuwen wel eens opgeschreven hebben? 

De situaties moeten elk afzonderlijk bekeken worden, geval per geval. Misschien kan een 

verruiming wel een positieve invloed hebben. 

de vraagstelling is onduidelijk. Het probleem van echtscheiding of het probleem bepaalde 

sacramenten niet te mogen ontvangen? Het probleem v. echtscheiding wordt niet 

voorkomen, (laat staan opgelost) door wijziging v/h kerkrecht. Wat betreft het niet mogen 

ontvangen v sacramenten: in de praktijk gaat de gescheiden persoon gewoon ter communie. 
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Denk dat versimpeling nog geen oplossing biedt voor homosexuele paren, dat het dan alleen 

geldt voor hetero paren. 

Denk het zeker. 

denk ik wel 

denk wel 

Denk wel 

Een goede regeling van echtscheiding zou een zegen zijn. Het grote probleem met de 

nietigverklaring is dat mensen genoodzaakt worden om een belangrijk deel van hun 

persoonlijke geschiedenis nietig te verklaren. 

Een nietigverklaring zou helemaal niet nodig moeten zijn. Iedere gelovige zou toegang 

moeten krijgen tot de sacramenten. Wie is de kerk om te oordelen over een gelovige. 

een pastorale aanpassing van het kerkrecht lijkt me het eerst noodzakelijke. Maar eenvoudig 

is dat niet in een wereldkerk. 

een poging zeer de moeite waard 

een versimpeling van het kerkrecht zou zeker een zeer positieve verbetering zijn. Ik kan me 

goed voorstellen dat mensen die het betreft, niet meer bij deze kerk willen horen die zulke 

regels opstelt 

Eigen mening! Ja. God is liefde. Geef de mens de ondersteuning om een huwelijk te 

ontbinden en geef de mens de rugdekking dat een geloofsgemeenschap er zeker is voor 

diegenen die een nieuw leven willen starten met de zegen van de Allerhoogste. De kerk is er 

voor de mens. Laat niemand van beide partijen in de kou staan. 

excommunicatie moet in alle gevallen worden afgeschaft. JC heeft nooit iemand geweigerd. 

Dat is zeker een vooruitgang, bovendien een mens in nood mag je niet voorbij lopen, laat 

staan goede zorg weigeren 

Geen enkele reden toe. 
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heel zeker 

Het geeft de kerk een menselijker gezicht en volgens mij wordt er dan ook met wat Jezus 

heeft gepredikt gehandeld. Het uitsluiten van eucharistie voor gescheiden mensen et cetera 

wijkt volgens mij af van de weg van de liefde van God 

Het is de moeite van het proberen waard.Vaak is na het verdriet om het eerste huwelijk het 

geloof verdiept, waardoor een tweede huwelijk meer kans van slagen heeft 

Het is een overweging de nietigverklaring van het huwelijk te vereenvoudigen en te 

verruimen, maar hiermee is zeker de problematiek en zorg om gescheiden mensen niet van 

de baan. Het zal altijd van belang zijn om ook mensen die hiervoor niet in aanmerking 

komen en een nieuwe relatie aangaan niet de toegang tot de kerk, sacramenten en het 

geloof te ontzeggen. Een huwelijk ga je immers met 2 aan en niemand trouwt met de 

intentie dat het maar tijdelijk is. Toch blijkt in praktijk 2/3 van de huwelijken te stranden. 

Hieraan gaat een verruiming van het kerkrecht maar een zeer gedeeltelijke oplossing kunnen 

bieden als het zich beperkt tot een verruiming van de mogelijkheden om ook kerkelijk te 

scheiden. 

Het is goed zoals het nu is 

Het is te proberen. Gelijkheid tussen man en vrouw zou ik de kerk ten zeerste aanbevelen. 

Het kerkrecht zou stap 2 moeten zijn, stap 1 is het gedrag van de leden van de kerk richting 

anderen. Vergevingsgezindheid en acceptatie. 

Het kerkrecht zou zich ondergeschikt moeten verklaren aan civiel recht: wat daar als huwelijk 

erkend wordt zou religieus ook moeten. Wat voor de staat gescheiden is, is voor de 

betrokken mensen ook echt verbonden of gescheiden. 

Het lijkt mij van nut een gehele kerkrecht te herschrijven en te stoppen met navelstaren 

Het nietig verklaren van eerder huwelijken kan voor een aantal paren helpen. Maar een 

verbintenis voor homoseksuele paren zeker nog meer. 
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Het vereenvoudigen van de nietigverklaring zou eventueel voor sommige mensen een 

oplossing kunnen zijn. Maar de onverschilligheid, met name onder jongere mensen, is heel 

groot. 

Het zal enorm positief worden ontvangen 

Het zou de kerk sieren als zij het geweten van de gelovigen als leidraad nemen. Zonden die 

uitsluiting van sacramenten rechtvaardigen zijn uitbuiting en misbruik die niet door spijt en 

vergeving zijn uitgeboet. De kerk zou er goed aan doen de liefde de te vieren en behoeden. 

Waar geen liefde meer is of zich kan herstellen daar is de relatie dood. Ook voor God. Er is bij 

God niets erger dan liefdeloosheid. 

Het zou een flink aantal mensen meer lucht geven 

het zou een zegen zijn en onze liefste wens in vervulling doen gaan door kerkelijk te kunnen 

trouwen. 

Het zou misschien een tijdelijk maatregel kunnen zijn voor een bepaalde periode waarin 

kerkelijke huwelijken zijn aangegaan zonder dat er een behoorlijke huwelijksbegeleiding aan 

vooraf is gegaan doordat de kerk hier in gebreke is gebleken. 

het zou te laat zijn, de kerk loopt wat dit betreft erg achter, voor de ouderen (60+) zou dit 

misschien kunnen helpen 

Hier ben ik voorstander natuurlijk! 

huwelijk kun je niet nietigverklaren.. Maar ik denk wel dat we andere rituelen zouden kunnen 

aanbieden of huwelijk verbreden Bv andere namen gebruiken: zegeningen... 

I.p.v. automatisme moet er voordeel van de twijfel zijn ivm situatie en persoonlijk geweten. 

Toch moeten ernstige gevallen van immoraliteit met uitsluiting bestraft worden of zich 

onschuldig wanenden die een appèl doen nul op het rekest kunnen krijgen. 

Ik ben bang dat we dat stadium al voorbij zijn voor velen. 

Ik denk dat dit als veel menselijker zal worden ervaren 
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Ik denk dat dit een grote positieve bijdrage aan hun problemen zal leveren 

Ik denk dat het zou kunnen helpen, maar wat vooral moet veranderen is de houding van de 

kerk ten opzichte van dit soort huwelijken. Wanneer de liefde echt voorbij is kan het soms 

een stuk beter zijn om te scheiden, ook voor de kinderen. Wanneer men dan een ander vindt 

om van te houden en weer te trouwen, vind ik dit alleen maar een hele goede zaak. 

Ik denk dat je dan het probleem groter maakt. Want de bestrijders van de Kerk zullen dan 

zeggen dat de Kerk weer fouten gemaakt heeft en spelen dat vervolgens uit in de media. 

Bovendien loopt de Kerk hierdoor gevaar dat onterecht een nietigverklaring wordt 

uitgesproken. Wie wil zich graag voor God gaan verantwoorden? Ik niet! 

Ik denk het wel. De leer is al te exclusief. Velen hebben het naast zich neer gelegd. 

Ik denk het wel. Een slecht huwelijk zorgt voor veel problemen voor de mensen zelf en de 

omgeving. Toch vind ik niet dat men makkelijk moet denken voor een huwelijk. Ik zou 

wensen dat men er vooraf beter over nadacht. Soms lukt dat niet en moeten er wel middelen 

zijn om een situatie bij mensen weer onder controle te krijgen. Veel kennis van het kerkrecht 

heb ik niet en kan daardoor geen heel goed antwoord op deze vraag geven. 

ik denk het wel. sommige gelovigen schamen zich ook en gaan twijfelen over de 

bedoelingen van god. ze nemen dan afstand van de kerk/god, terwijl ze misschien dan god 

wel het hardst nodig hebben. 

Ik denk het wel. Zeker voor degenen, die dat bij de kerk vragen. Deze mensen hebben vaak 

hele goede redenen. Hoewel ik wel vind dat er tegenwoordig wel erg lichtvaardig gedacht 

wordt over scheiden. 

Ik denk van wel. 

Ik denk wel,maar de discussie en inspraak zou veel breder moeten zijn. 

Ik denk zeer zeker 

Ik geloof niet dat de oplossing zit in het nietig verklaren van een huwelijk. Misschien zou een 

kerkelijke viering voor een tweede huwelijk wel mogelijk moeten worden om voor een 

eventuele zegening te vragen, om wel samen deel uit te kunnen maken van de 
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gemeenschap. Anders wordt je behoorlijk buitengesloten. Ik zou er voor kiezen om deelname 

aan de eucharistie te versoepelen (hoe inhoudelijk waardevol deze ook is) 

Ik heb niet de indruk dat daaraan behoefte is. 

Ik heb wel eens begrepen, dat wat betreft nietigverklaring van een huwelijk er meer 

mogelijkheden zijn dan dat men weet. Ik zou beginnen met dit beter kenbaar te maken. 

Anderzijds wordt er soms wel heel gemakkelijk gescheiden. Je zou ieder echtpaar (wel of niet 

traditioneel getrouwd) dat geen goede reden heeft om te scheiden eerst op cursus moten 

sturen. Dit zou zelfs in een staatsbestel verplicht moeten worden gesteld. Misschien kan de 

kerk (ook weer via de nieuwe media) hier het voortouw kunnen nemen, waarbij zij ieder 

echtpaar in nood (katholiek of niet) omarmt. 

Ik vermoed dat de hervorming van de kerk en het kerkrecht de mensen bewuster mag maken 

van hun keuzes. 

Ik vermoed van wel. 

ik vermoed van wel. 

Ik veronderstel van wel 

Ik vraag me zelfs af of het huwelijk überhaupt nog gehandhaafd kan blijven. De betekenis 

van het huwelijk als sacrament is allang weggevloeid uit het brein van de meeste mensen. Als 

sacrament wordt het allang niet meer beleefd en ik vraag me dan ook ernstig af of een 

versimpeling van de regels voor nietigverklaring ervan van wezenlijke betekenis zal zijn. Er 

wordt bijna niet meer voor de kerk getrouwd in Nederland. Als de kerk de mensen nog de 

traditionele betekenis van het huwelijk (als sacrament) wil bijbrengen, dan moet er eerst aan 

de wortels van het instituut kerk gezaagd worden. Ik denk dat dáár het grootste deel van het 

probleem van de leegloop zit. 

Ik weet het niet, maar betwijfel het, omdat de kloof te groot is geworden. 

Ik weet het niet. In ieder geval een pastorale begeleiding voor deze personen 

Ik weet niet hoe het kerkrecht in deze is. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  498 

 

Ik weet niet of er nu gelovigen zijn die er mee zitten dat hun kerkelijk huwelijk nietig kan 

worden verkaard. 

Ik weet niet of er problemen zijn. Ik ben als buitenstaander in het algemeen voor 

vereenvoudiging van recht - wie is daar NIET voor?! Je zou een onderscheid moeten maken 

tussen administratief eenvoudiger maken [zoals de afspraak tussen de bisschoppen eerder 

dit jaar over bedanken voor het kerklidmaatschap] en inhoudelijk eenvoudiger maken. 

Ik weet niet of het gaat om versimpeling van het kerkrecht, maar wel om een meer 

barmhartige houding van de mensen die met het kerkrecht werken. 

ik weet niet of mensen een tweede maal ook voor de kerk zouden willen trouwen; zij gaan 

toch naar de eucharistieviering en ter communie. 

Ik zou me er niet teveel mee bemoeien. Huwelijken lopen vaak genoeg mis en dat is droevig 

genoeg. Vergeef de mensen hun onvermogen en gun ze een tweede kans. 

Ik zou vereenvoudigen. 

in een aantal gevallen zeker. Zij zullen de kerk meer als liefdevol en begripsvol dan als starre 

tuchtmeester ervaren 

In het ene geval dat ik voor ogen heb, denk ik dat wel. Het zijn echt gelovige christenen en al 

weet ik niet zeker dat een eerder huwelijk de reden is dat zij niet trouwen, denk ik dat het 'm 

daar in zit. 

In mijn geval was het de wens van mijn toenmalige echtgenote om te scheiden. Juridisch had 

ik geen been om op te staan om mij daartegen te verzetten. Er waren twee kinderen in het 

spel, destijds 16 en 19 jaar, die onder de echtscheiding en wat daaraan voorafging hebben 

geleden 

In mijn geval zeer zeker en ik hoop er al jaren op, maar moge God's Wil geschiedde! 

In ons land? Nee dat denk ik niet hoor 

In sommige gevallen denk ik wel. 
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in sommige gevallen vind ik dat je ook kerkelijk moet kunnen scheiden, iedereen moet dat 

voor zichzelf uitmaken. ik zeg altijd doe 100% u best en zie waar je uitkomt 
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Ja 

ja aangepast aan deze tijd. 

Ja absoluut! Veel mensen zouden zeker kerkelijker zijn dan nu omdat ze zich buitengesloten 

voelen. 

ja dat denk ik wel 

Ja dat denk ik wel, maar het zou beter zijn om helemaal anders over deze kwestie te gaan 

denken. 

JA dit zou zeer helpen 

Ja en neen. Ja, het zou lastige situaties (bv 'door scheiding tot geloof gekomen') verbeteren, 

maar neen, het zou ook het gemak van (bv) scheiden en daarmee het aantal problemen 

vergroten. 

ja indien gevraagd 

Ja natuurlijk. Dat kerkrecht is niet meer in overeenstemming met de huidige maatschappij en 

dan heeft zulk recht eigenlijk ook geen kracht meer 

Ja natuurlijk. Mensen gaan niet allemaal voor hun lol scheiden lijkt mij. Dat doen veel 

gelovigen als het echt niet meer gaat. Bij elkaar blijven als er geen ruimte is elkaar mens te 

laten zijn dan, dat weten wij vanuit de wetenschap tegenwoordig, gaan mensen stuk en dat is 

een weg die zich afkeert van het leven. Dat kan niet het doel zijn van God en geloof. 

Ja zeer zeker. 

Ja zeker, mocht het een bestaand probleem zijn 

Ja zeker. 

Ja zeker. In een aantal gevallen zou dat een positieve bijdrage kunnen geven. 

Ja zeker. Zolang het kerkrecht afwijkt van hetgeen men rechtvaardig acht, wordt het 

kerkrecht niet serieus genomen. 
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ja zou een grote hulp zijn. ik was getrouwd in een baptisten kerk terug gekeerd naar de 

roomse kerk, mijn ex zou nooit meewerken aan een nietig verklaring, en iedereen inclusief 

ambtsdragers raden me af een nietig verklaring te zoeken, vanwege de ellende die je je op 

de hals haalt 

Ja! 

Ja! 

JA! 

ja! Ook menselijker! 

Ja!!! 

Ja, daarbij zal ook de denkwijze en taal een aanpassing nodig hebben. De taal van deze tijd. 

ja, dan lijkt het in ieder geval meer op de dagelijkse praktijk. 

Ja, dat denk ik wel. Dan is de kans groter dat mensen de richtlijnen van de kerk wat serieuzer 

nemen. 

Ja, dat weet ik wel zeker. Heel serieuze katholieken voelen zich buitengesloten door hun 

scheiding...of zoals iemand mij vertelde 'ik mag er voor de kerk niet zijn' 

Ja, dat zou een positieve bijdrage geven. 

ja, dat zou helpen 

ja, dat zou helpen. 

Ja, dat zou zeker helpen. Het brengt de bijbel dichter bij. Ook Jezus probeerde niemand uit te 

sluiten. Laat mensen met hun beperkingen toe tot de kerk. Het geeft ruimte om toch op hun 

wijze erbij te blijven. Uitsluiten maakt minder draagvlak. 

Ja, de kerk moet het lekenrecht volgen in deze. 

Ja, die nietigverklaring kan vervallen. 
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Ja, dit zou echt alles kunnen betekenen. Want waarom wordt jij "gestraft" als jouw man 

vreemd gaat en wil scheiden. Je hebt het al zwaar genoeg. 

Ja, het zou een hoop leed voorkomen! Een voorbeeld uit mijn naaste omgeving: Een echtpaar 

is gescheiden. Ze hadden geen kinderen. Wel hadden ze na verloop van tijd nog een redelijk 

goed contact, ze waren geen vijanden meer. De vrouw wilde de mogelijkheid voor een nieuw 

kerkelijk huwelijk openhouden (al had ze nog geen andere partner), dus ze vroeg een 

kerkelijke ontbinding van het eerste huwelijk aan. De gesprekken die hiervoor nodig waren 

met de pastoor hebben ertoe geleid dat deze twee mensen elkaar nu haten. Wat is het 

geval? Om een huwelijk te kunnen ontbinden dient het of niet geconsummeerd te zijn (als er 

kinderen zijn is dat al onmogelijk) of er dient sprake te zijn van 'ontoerekeningsvatbaarheid' 

tijdens de huwelijkse gelofte. Met dat laatste ontkracht en ontken je meteen ook de goede 

jaren die er wel zijn geweest. En zelfs als men uiteindelijk uit elkaar gaat, is dat zeer pijnlijk: 

het voelt aan als een ontkenning van je hele zelf en van die hele ander. In plaats van te 

kunnen zeggen: we hebben het ook goed gehad, maar nu gaat het niet meer, moet je 

zeggen: jij dacht wel dat we het goed hadden, maar dat was een illusie. 

Ja, het zou gewoon toegestaan moeten worden dat personen van hetzelfde geslacht 

trouwen, dat mensen scheiden en dat er voor een tweede keer gehuwd wordt. 

Ja, het zou meer mensen naar de RK kerk brengen. 

Ja, ik geloof, dat dit wil de kerk acceptabel blijven onontkoombaar is. Ik zou het zlef buiten 

dat, wenselijk vinden 

Ja, laat ook homoseksuelen toe tot het avondmaal en laat ze ook toe om een zegen te 

vragen in een mis over hun relatie. 

Ja, maar hoe pakt dit uit voor de ex-partner? 

Ja, precies zoals in Freiburg geformuleerd is: Onder bepaalde voorwaardes, wat niet betekent, 

dat iedereen zomaar vrolijk zo vaak hij of zij maar wil kan gaan scheiden en hertrouwen 

Ja, versimpeling van het kerkrecht kan veel doen, maar niet alleen versimpeling, maar op 

maatschappelijk gebied ook versoepeling, aangepast aan de tand des tijds. 

Ja, voor sommigen 
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Ja, want er zijn echt mensen die ook een tweede keer willen trouwen in de kerk, geef die 

mogelijkheid 

Ja, zeker! 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. Beter nog is de leer en het kerkrecht bij de tijd te brengen. 

Ja. De moet enerzijds het ideaal vasthouden, maar zou minder kunnen zijn waar het niet lukt. 

Ja. Geef mensen de vrijheid om te leven zoals ze goed dunken. Leven zoals ze goeddunken is 

niet hetzelfde als leven zonder moraal! 

Ja. Het wordt tijd dat dit kerkrecht terugtreedt. De kerk is veel te juridisch en daardoor kil en 

hard voor de mensen. 

Ja. Ik weet van mensen die na scheiding een tweede huwelijk aangingen, en toen niet 

kerkelijk getrouwd zijn terwijl ze dit wel graag wilden. Het was hen te veel en te pijnlijk om 

eerder huwelijk eerst kerkrechtelijk te laten ontbinden 
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Ja. Maar kijk aub breder dan nietigverklaring. Bovendien, nietigverklaring is ook emotioneel 

ongewenst.Het afgesloten huwelijk was op dat moment immers totaal niet nietig, maar 

betekenisvol. Maar condities veranderen, net als het leven zelf. 

Ja. Of het in individuele gevallen effect zal sorteren waag ik te betwijfelen 

Ja. Om pastorale redenen zou het goed zijn om nietigverklaring van een huwelijk 

gemakkelijker te maken. Veel mensen leren van een eerste stukgelopen huwelijk en kunnen 

een tweede relatie wel als onverbrekelijk stand doen houden. 

Jazeker 

Jazeker 

Jazeker ! Zowel in gemoedsrust, als het willen nemen van een stap om de situatie weer in 

overeenstemming te brengen met de standpunten van de kerk 

jazeker en hiermee komt de kerk wellicht ook weer wat meer in het leven te staan. 

Uiteindelijk is het kerkelijk huwelijk historisch gezien van recente datum en uitsluitend naar 

iedere andere vorm van samenzijn/cultuur. 

Jazeker! 

Jazeker!! 

Jazeker, de kerk moet weer mensgericht worden en niet een handhaver van ouderwetse 

standpunten waar iedereen om lacht! 

Jazeker. De huidige regelingen zijn onbegrijpelijk 

Jazeker. De procedure duurt te lang, is te ingewikkeld en soms ook vernederend voor 

vrouwen. 

Jazeker. Vooral door niet de nadruk te leggen op de juridische weg maar op de pastorale 

benadering. De juridische weg is vaak ondoorgrondelijk voor een normaal mens, zeker 

wanneer eigenlijk alleen juridische vormfouten het huwelijk nietig maken. Ook als het 
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huwelijk kerkelijk nietig wordt verklaard, volgt dat niet de beleving van de ex-gehuwden, 

want de huwelijksjaren worden niet als niks beschouwd. 

juist zoals bij het wettelijke huwelijk 

kan meehelpen, maar is niet het enige wat nodig is 

Kerk is louter symbolisch, is geen enkele wettelijke kracht aan verbonden! Eerst de priesters 

maar eens goed opvoeden, zodat ze van de kinderen afblijven! 

Kerk zou niet altijd een kerkelijk huwelijk moeten verlangen om een goed katholiek te zijn. 

Kerkrecht en Codex zijn veelal uit de tijd... 

Kerkrecht? 

Kerkrechtelijk ben ik onvoldoende geschoold om deze vraag te kunnen beantwoorden 

Los van het recht zou een warmere en begripvolle houding al veel oplossen 

Mijns inziens wel degelijk 

Misschien 

misschien 

misschien wel 

misschien wel voor sommigen 

Misschien, maar is dat de enige oplossing. Zijn er niet mensen die wel van mening zijn dat zij 

er duidelijk voor willen staan dat zij getrouwd waren en dat er een geldig huwelijk was, maar 

dat door omstandigheden dit huwelijk nu voorbij is. Ten einde is. Het huwelijk hoeft dus niet 

per se nietig verklaard te worden, kan ook als beëindigd verklaard worden. 

Moeilijke vraag, scheiden is in de meeste gevallen een serieus overwogen stap die je niet 

zomaar zet. Het mag geen bevlieging van de dag zijn om eens "iets nieuws" te proberen. Ik 
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ben wel voorstander om een aantal sacramenten niet af te nemen; huwelijk vind ik heel 

moeilijk 

Mogelijk, al kan de waarde van het huwelijk daardoor verminderen. 

Mogelijk. Het zou een verdienste zijn als in eerste instantie de oprechte wens tot gelovig 

leven gehonoreerd kan worden, in plaats van de juridische status van de levensstaat van 

gelovigen. Het zou helpend zijn een andere prioritering aan te brengen in de pastoraal dan 

een kerkjuridische. 

naar mijn stellige overtuiging zou dat een deel van de problemen oplossen. Namelijk dat 

deel, dat mensen zich geblokkeerd en schuldig voelen, wanneer het huwelijk zelf gestorven 

is. Wat er vervolgens overblijft, is alsnog een buitengewoon lastige beslissing. Versoepeling 

zal dus zeker geen vloedgolf van nietigverklaringen/ontbindingen opleveren. 

Natuurlijk!!! 

Natuurlijk!!! 

natuurlijk, eindelijk een goed geluid 

Natuurlijk. 

Natuurlijk. 

Natuurlijk. Regels zijn ooit bedacht om het leven in banen te leiden, te structureren. Regels 

dienen aangepast te worden aan de tijd, de mensen, de maatschappij. De strakke regels van 

de kerk veroorzaken veel verdriet van mensen die klem zitten tussen hun gevoel en de regels 

van de kerk. Dit staat een vredig samenleven en hun geluk in de weg. Het is niet van deze tijd 

dat de RK kerk deze mensen in een zo strak keurslijf probeert te duwen. Mensen in moeilijke 

situaties hebben troost en steun nodig, en geen schuldgevoel door te strakke regels. 

nee 

nee 

nee 
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Nee de regels kunnen niet versoepeld worden want God heeft ze zelf gegeven. 

nee de waarheid van Christus kan niet worden gelegd bij menselijke maatstaven van de tijd. 

laat de duivel ons niet verleiden 

nee wel meer bekend te maken. velen weten niet dat je bij een scheiding ook naar de 

kerkelijk rechtbank behoort te gaan. ik wist dat eerst ook niet. werd er later pas op gewezen. 

Nee! 

Nee, betere huwelijksvoorbereiding en catechese in parochies voor alle leeftijden werkt beter 

in het voorkomen van nietige huwelijken dan het achteraf nietig verklaren van huwelijken. 

Voorkomen is beter dan genezen, als men dat al genezen kan noemen. 

Nee, dan haal je de identiteit van de kerk weg. En d waarde van een huwelijk gaat dan weg. 

Mensen kiezen er zelf voor om te trouwen. Ze weten wat van belofte ze doen 

Nee, de facto absoluut niet! 

nee, die mensen kennen het kerkrecht erover toch nauwelijks 

Nee, het gata niet om het kerkrecht maar om de mens: mens voor de sabbat 

Nee, want dan blijft enerzijds de regel en dus de hele problematiek gewoon bestaan en 

wordt er nog extra regelgeving (met al haar exegetische complexiteit) aan het kerkelijk recht 

toegevoegd.. 

Nee. Dat lost de problemen niet op, maar legaliseert de oorzaak. Feitelijk verschuil je je dan 

voor het werkelijke probleem, namelijk dat mensen de katholieke gezinsmoraal niet meer 

(er)kennen. 

Nee. Dit zou slechts misbruik van recht zijn. Als de Kerk werkelijk echtscheiding wil mogelijk 

maken, laat ze dat dan doen. Omwegen zijn gemakzuchtig en laf. 

Nee. Het huwelijk is voor god onontbindbaar en dat mogen wij mensen niet makkelijk gaan 

maken. Het huwelijk moet juist beschermd blijven. Beter kan ingezet worden op 

huwelijksondersteuning en zorg en stimuleren om de problemen op te lossen. 
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Nee. Ik denk dat het beter is als de kerk gewoon accepteert dat mensen kunnen scheiden en 

kunnen hertrouwen. 

Nee. Nietigverklaring moet uitzondering blijven. Wel is een betere selectie aan de poort 

nodig bv bij mensen waarbij je merkt dat het al in de voorbereiding niet lekker zit. Een 

echtpaar duurzaam samen kan dit denk ik wel beter inschatten dan de priester. 

neen 

Neen, zeker niet zonder dat het besef van de leer van de transubstantiatie wordt bijgebracht. 

Neen. De kerk mag zich niet op het Hedonistisch pad begeven. 

Niet de kracht van de kerk overschatten 

niet speciaal het huwelijk maar wel het streven naar versimpeling zodat het voor de meeste 

mensen begrijpbaar wordt 

Nietig verklaren zal men vaak niet accepteren.Misschien kan het verruimd worden. 

nietigverklarfen van een huwelijk, veel te ingewikelde procedure voor gewone man 

nietigverklaring geheel opheffen is niet meer van deze tijd 

Nou en of!Daarna kun je werken aan een werkelijk contextueel pastoraat, waarin de zorg om 

de kinderen van God centraal staat en niet de Wet. 

ongetwijfeld 

Ongetwijfeld 

Soms is een nietigverklaring wel echt nodig en ook het geval. Dit proces is inderdaad wel erg 

lastig, hoewel het wel streng moet blijven natuurlijk. 

Sowieso mag de Kerk huwelijken nooit ontbinden, zoals Jezus Christus zelf heeft gezegd. IS 

MATTEUS 19 NIET DUIDELIJK GENOEG? 

Stel het kerkrecht gelijk aan de wettelijke macht. Zij zijn de baas, niet god. 
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te laat de ellende is geschied 

Uiteraard helpt dat. Had allang moeten gebeuren. 

Vast 

Verruiming van het recht begint met een verruiming van de geest. 

Versimpeling doet het geloof geen recht. Er moet een pastorale houding worden 

aangenomen in plaats van een dogmatische. 

Versimpeling is te eenvoudig gesteld. Wellicht zouden we beter van verbreding of verruiming 

kunnen spreken. 

Versimpeling: ik denk het niet, daar we niet aan ons wetboek moeten sleutelen. Wat vaak wel 

gehoord wordt is dat procedures binnen het bisdom erg veel tijd in beslag nemen (of dit erg 

is, zeker in geval van nietigverklaring: daar doe ik geen uitspraak over). 

Voor de meeste katholieken maakt het niets uit. 

Voor de mensen die buitengesloten worden wel denk ik. Voor de meeste mensen die zich 

het probleem niet eens bewust zijn, niet 

voor die mensen wel voor de waarheid van geloof niet 

Voor een enkeling zou dat kunnen helpen. Maar vaak is er boosheid dat een in hun ogen 

bestaand huwelijk, 'nietig' verklaard moet worden, alsof het niet bestaan heeft. Dat heeft het 

voor hen wel. En daar ligt voor een deel ook de pijn: dat de kerk geen begrip en steun 

heeft/geeft aan mensen die worstelen met hun scheiding. 

Voor mensen die graag voor de kerk zouden hertrouwen, zou dit absoluut een oplossing zijn. 

Voor sommige mensen zou dit zeker een positieve Ontwikkeling kunnen zijn. Veel mensen 

trekken echter hun eigen plan. 

Voorzichtig verruimen ware een goede zaak. Als de liefde dood is, waarom nog mordicus 

willen doorzetten 
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Waarchijnlijk wel, maar ik ben kerkrechtelijk een nul. Het zou vooral ook belangrijk zijn dat de 

kerk haar ogenschijnlijk eenzijdige focus op seks en huwelijk verbreed naar veel meer 

relevante thema's waarover de sociale leer goede dingen te zeggen heeft (migratie, oorlog, 

armoede, delen) zodat mensen bij het woord 'rk kerk' niet meer denken aan hypokriete pedo 

priesters, maar aan een eerlijke gemeenschap die zorg draagt voor elkaar en voor de 

schepping. Ik ben erg blij dat de Paus als eerste naar Lampedusa ging en gedetineerde 

Moslima's de voeten waste. Zo'n kerk, daar kan ik trots op zijn, daar wil ik bij horen! 

Waarschijnlijk niet of maar weinig. 

Waarschijnlijk wel 

Waarschijnlijk wel. 

We moeten de smoezenkast niet hiervoor opentrekken!! De kerk moet gewoon erkennen dat 

scheidingen net zo serieus gedaan worden als het beginnen van een huwelijk. Je wéét van te 

voren nooit hoe zaken gaan lopen, garanties zijn er nooit. Deze starre kerkopvattingen 

kunnen zelfs huwelijken tegen houden... 

weet ik niet 

Weet ik niet. 

weg met al die kerken kost ruimte en geld 

wel voor die mensen die graag bij de kerk willen blijven. 

Wellicht maar de vraag is wat wil God 

wellicht wel, al zal dit toch per geval bekeken moeten worden. De enige de verder recht zal 

spreken is God uiteindelijk! 

wellicht. Maar belangrijker is: stop met oordelen! het enige criteriu zou naastenliefde moeten 

zijn. of zelfs broederschap. we zitten tenslote in de omslag naar aquarius. 

Wellicht... 
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zeer zeker 

Zeer zeker 

Zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker wel 

Zeer zeker zou toe te juichen zijn. 

Zeer zeker! Maar ook vooral door deelname aan de communie niet langer te weigeren (in 

zowel woord als soms daad)aan gescheiden en daarna hertrouwde mensen. 

zeer zeker, 

Zeer zeker, accepteren in plaats van veroordelen 

zeer zeker, dat had al veel eerder moeten gebeuren 

Zeer zeker. Evenals scheiding van het wettelijk huwelijk tot de (aanvaarde) mogelijkheden 

behoort dient het kerkrecht hierin te voorzien. 

Zeer zeker. maar over het geheel genomen zou er meer moeten gebeuren dan een 

versimpeling. Is de toon die de muziek maakt! Deze paus Franciscus is er een voorbeeld van. 

Veel goed willende christen/katholieken zijn de wettische houding van de hiërarchie meer 

dan zat, en al lang! 

Zeerzeker. 

Zeker 

Zeker 

zeker 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  513 

 

zeker 

zeker 

Zeker weten 

Zeker weten! 

Zeker weten. 

Zeker weten. 

Zeker! 

zeker, wanneer ontwrichting als geldige reden voor een scheiding wordt aangemerkt, 

moeten de gescheidenen toch de communie moeten kunnen blijven ontvangen, evenals 

homo's en lesbiennes. 

zeker. Is bovendien zeer wenselijk 

Zeker. Waarbij het huwelijk zeker niet zo vrijblijvend moet worden als in de seculiere 

maatschappij. Het zou nog beter zijn deze kwestie theologisch opnieuw diepgaand te 

bestuderen. Jezus heeft veel prikkelende uitspraken gedaan. Kan de kerk met zekerheid 

zeggen dat zijn uitspraak is bedoeld als wet in alle tijden en omstandigheden? Hoe zit het 

dan met de andere wang, uitrukken van je oog bij begeerte, etc?? 

Zondermeer en dan vooral omdat de kerk dat meer aansluit bij de huidige cultuur, zonder 

dat " alles overboord" moet. 

Zou kunnen. Er zijn echter nog nauwelijks katholieken die hierin geinteresseerd zijn. 
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4g. Hoe wordt Gods genade geproclameerd aan gescheidenen en 

hertrouwden? 

 

Aan het proclameren van Gods genade heeft niemand iets, wanneer de kerk het 

tegenovergestelde blijft doen. 

als aan iedereen, anders lijkt er geen sprake van Gods genade. 

als een daad van liefde 

Als er sprake is van Gods genade onder voorwaarden, keert men zich af, of haalt de 

schouders op. Zelf ben ik verontwaardigd als men onderscheid maakt tussen gelovigen op 

deze gronden 

Als Gods genade voor alle mensen. 

als het al gebeurt dan door de naastenliefde van een pastor of voorganger 

Als tegen iedereen waarvan men verwacht dat levensvragen een grote rol spelen. 

Begrip opbrengen voor hun pogingen om moeilijkheden te boven te komen. 

Behoorlijk negatief in de parochie. In de lokatie waar ik mij thuis voel, is de benadering veel 

positiever. 

ben ik niet in geinteresseerd. 

Bij mijn weten niet 

Bij mijn weten niet. 

bij ons in de parochie wordt geen onderscheid gemaakt tussen getrouwden en de andere 

genoemde categorieen 
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Bij ons in de parochie wordt geen onderscheid gemaakt. Er is dus geen afzonderlijke 

proclamatie van Gods genade aan gescheidenen en hertrouwden. 

Binnen de parochie heb ik hier absoluut geen ervaring mee. Binnen de Kerk (RK 

zielzorgcentrum) wel. Hier is namelijk op een bijzondere wijze oog voor de individuële mens 

(die daar komen, vaak met veel gebrokenheid), waardoor de genade en liefde van God door 

de woorden van de hoofdverantwoordelijken en assistenten een werkelijkheid worden voor 

de cliënten 

Daar wordt geen onderscheid gemaakt, dat wordt aan de mensen zelf gelaten 

daar wordt in deze tijd niet meer over nagedacht 

Daar zou geen verschil in moeten zijn. In een kerk waar met die gelovige mens ánders wordt 

omgegaan kom ik niet graag. 

Dat bij oprecht berouw God ons wil vergeven in het sacrament van de Biecht. 

Dat ervaar ik niet. Er zijn blijkbaar alleen maar wetten en regels die in feite hel en 

verdoemenis afkondigen over deze mensen. 

Dat god een god van liefde is die van ons allen houdt. 

Dat hangt van de pastor af. Bisschop Eijk proclameert dit in het geheel niet. Veel pastores 

wel; in de zin van: God is liefde, bij God kun je altijd terecht. 

Dat hangt van de situatie af. Was het huwelijk uitzichtloos? Is er alles aan gedaan het 

huwelijk te redden? Hertrouwen na overlijden van de levenspartner lijkt me hierbuiten te 

vallen. 

Dat heb ik nog nooit mee mogen maken. 

dat iedereen in aanmerking kom voor Gods genade 

Dat is niet nodig om daar genade voor te vragen, het moet gewoon toegestaan worden want 

het is geen zonde om te scheiden of te hertrouwen. 
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Dat voor God ieder mens goed is, dat God elk mens ziet en beschermt, ook in een situatie 

die kerkelijk gezien misschien niet juist is. 

dat weet ik niet 

Dat weet ik niet 

dat weet ik niet .een moeilijke en vreemde vraag 

Dat weet ik niet geen ervaring mee 

Dat weet ik niet precies. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat God stopt met liefhebben puur en alleen 

omdat je huwelijk is gestrand. 

Dat weet ik niet??? 

Dat zij elkaar lief hebben en dat tegen God willen zeggen. 

Dat Zijn genade en Zijn Liefde onuitsprekelijk groot zijn en ook elke zondaar een kind van 

Hem is. 

De genade bestaat hieruit, als hun zonden zouden opbiechten en hun leven verbeteren, dan 

zou God hen vergeven; denk aan de woorden van Jezus tegen de overspelige vrouw: Gaat 

heen en zondig niet meer! 

De kerk moet alleen een luisterend oor bieden. Scheiden doet men niet zomaar, vooral 

wanneer er kinderen bij betrokken zijn. 

De kerk zou moeten proclameren: God staat achter de liefde die mensen voor elkaar hebben, 

in wat voor een samenlevingsrelatie ook. 

De mensen in mijn omgeving die gescheiden zijn of hertrouwd kiezen er in de meeste 

gevallen voor om uit de kerk weg te blijven. 
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De natuur = god(een samenspel van kosmische krachten) laat zich niet sturen door een 

geloof met de prenentie dat daar genade is te halen. 

De R.K. Kerk heeft het woord "genade" al heel lang geleden uit het woordenboek geschrapt. 

Zij proclameert aan gescheiden en hertrouwde gelovigen Gods boosheid, droefenis en straft 

ze met uitsluiting. 

De vraag is me niet duidelijk. 

Deze informatie is altijd te vragen bij de pastoor of diaken. 

deze vraag maakt mij zeer verdrietig: hoe zo zijn gescheidenen en/of hertrouwden andere 

mensen dan andere gelovigen? 

Deze vraag snap ik niet. God heeft altijd genade voor mensen die laten zien dat zij het beste 

willen en daar naar eer en geweten naar handelen 

Die genade kan pas voelbaar zijn als ze behandeld worden als iedereen. 

Die is er niet volgens de kerk 

Dit gaat het verstand te boven. 

Dit hangt af van de pastores. Sommigen zijn hard en autoritair in hun benadering, anderen 

geven geen oordeel maar getuigen van Gods genade in al onze gebrokenheid. 

Dit is een hele brede vraag, dus ik kan er geen kort en nuttig antwoord geven. 

dit vind ik een te theologische vraag. gewoon er zijn en accepteren dat mensen verschillend 

kunnen oordelen over de praxis 

Door begrip op te brengen n te luisteren naar hun negatieve ervaringen 

Door de weg van de genade Gods te onderwijzen, en aan te geven dat er voor elke zondaar, 

indien tot berouw gekomen, in deze genadetijd steeds een weg terug is. 

Door een echt welkom, begrip, troost en vasthouden in de gemeenschap. Je weet wel: wie 

zonder zonde is... en zoals Paus Fransiscus zei: wie ben ik om een homo te veroordelen. 
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Door geen oordeel te vellen, maar open te staan voor hun verhaal over de pijn en het verlies 

dat ze doorgemaakt hebben en blij te zijn dat ze contact willen houden en bij de kerk willen 

blijven. 

Door hen het trieste verhaal te laten vetellen en de reden waarom zij op hun gegeven woord 

vonden te moeten terugkomen. 

Door hen volwaardig te laten participeren in het parochieleven. 

Door het Woord, door de momenten van vergeving. 

Door mensen wel toe te laten tot de communie, door mensen op te blijven nemen in de 

gemeenschap 

Door met deze mensen respectvol te praten en niet te oordelen. 

Door met een begripvolle en milde attitude de verdrietige partners te begeleiden. Uitsluiten 

en beschuldigen heeft geen zin. "hij die zonder zonden is..." 

Door naastenliefde en begrip te tonen. 

Door positieve houding van pastorale beroepskrachten 

Door respect en acceptatie in de parochie. 

Door samen het evangelie te lezen 

Door ze te zien als slachtoffers van een levensloop, niet als plegers van een zonde. 

Dze groepen gelovigen worden door de kerk niet meer bereikt. 

Een mens blijft fouten maken, toch geldt voor ieder Gods genade 

Een onzinnige vraag! 

er heerst een beeld dat uiteindelijk iedereen wel genade ontvangt 
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er kunnen zeer goede reden zijn om te scheiden. de kerk is van de veroordeling terwijl we 

ookleren dat vergeven een goede zaak is een beetje dubbel 

Er wordt een beroep op hen gedaan zich in het reine met de leer te brengen en verder hangt 

het af van de pastorale of niet- pastorale houding van de benoemde pastor. 

er wordt geoordeeld op aarde ipv vergeven 

Er wordt gezegd dat zij welkom zijn in de kerk, maar geen H.Communie mogen ontvangen. 

Er wordt niet over gesproken, niet door de verkondigers van het geloof en niet door de 

betrokken gescheidenen en hertrouwden 

Er zijn geen programma's 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee in ieder geval niet door de biscoppen 

Geen idee, geloof niet dat daar actief iets aan gebeurd! 

Geen idee, wat is dat? 

geen idee, zelf al 53 jaar getrouwd 

Geen idee. 

Geen idee. 
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Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. Iedereen verdient een tweede kans. 2de keer trouwen kan volgens mij niet. Je 

jawoord is dan niks meer waard 

Geen idee. Ik denk, dat de genade van God niet gezien wordt. Het is typisch denken vanuit 

kerkelijk recht en niet van erbarmen 

Geen idee. Maar als ik het mag zeggen : God geeft genade en is barmhartig en alleen maar 

liefde. 

Geen idee. Weet iemand hoe god denkt? Het enige wat ik denk te weten is dat God goed is 

voor iedereen van goede wil. 

Geen kennis. 

Geen mening/ervaring 

geen onderscheid 

Geen verschil. 

Gelijk aan alle Ndere parochianen 

Gelukkig in mijn parochie bestaat er geen onderscheid tussen ongehuwden, gehuwden, 

gescheidenen en opnieuw getrouwden. Allen worden beschouwd als kinderen van God en 

die kinderen worden door mijn parochie niet van God, de kerk en de sacramenten 

gescheiden gehouden. 

gelukkig wel, bv. door te zeggen dat die mensen welkom zijn in de kerkgemeenschap, door 

een zegen uit te spreken over hun verbintenis indien gewenst 

Genade is er voor iedereen, zolang de intentie er is. Dit geldt zeker ook voor later bekeerde. 
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Genade moet wel geschonken worden. Binnen het tweede huwelijk moet blijken of er genade 

oprust. Een positieve proclamatie van kerkelijke wege kan de genadewerking versterken 

Genadeloos 

geproclameerd wordt er niets wat bij betrokkenen nog kan aanslaan, In heel individuele 

gevallen zal een goedwillend priester de gescheidenen en getrouwden genadevol kunnen 

troosten , maar iedere leek kan dat ten opzichte van betrokkenen. 

gescheidenen en hertrouwden kunnen van inkeer zijn omdat God meer dan universeel is zijn 

ook deze mensen na inkeer in Gods genade welkom Gods genade is niet voorbehouden aan 

mensen met of van een bepaalde staus maar voor alle mensen ongeacht hun status 

Gewoon op de manier zoals die aan alle andere personen ook wordt geproclameerd. 

Gewoon: vanaf de kansel of vanaf het altaar. Daar zijn geen nieuwe of oude rituelen voor 

nodig. Iedereen kan door God's genaden aangeraakt worden. Daar is zelfs geen kerk voor 

nodig. 

God beloont degenen die Hem zoeken. Hij is liefdevol én streng, b.v. in Paulus' verbod op 

hertrouw voor christenen Tegelijk: si non possis pete, d.i. beter te (her)trouwen dan te 

branden. God verlaat de goedwillende niet, wel de die Hem niet zoeken. 

God blijft trouw aan de mens van goede wil. Zeker is Hij ons nabij in de gebrokenheid en de 

mislukkingen. 

God heeft de mens lief, ook de mens die de leer van de kerk niet kan volgen 

God heeft ons alle geschapen en gewild - het geen eigenlijk theologisch probleem, maar een 

rein juridisch probleem 

God houdt van alle mensen. 

God houdt van je, ook als je gescheiden bent, Hij ziet je liever gelukkig met een nieuwe 

echtgenoot dan ongelukkig in een vasthoudend huwelijk. 
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God is degene die genade schenkt en onze harten kent. Wij mogen ons wel eens wat minder 

hooghartig opstellen. Als mensen zijn wij allen pelgrims op de weg. En dat gaat voor 

iedereen met vallen en opstaan. Degene die wat vaker vallen worden mi te vaak vertrapt 

door hen wie het leven komt toewaaien. Echter toewaaien is zeker geen garantie voor dat je 

de waarheid bezit. 

God is een god van liefde en niet van haat. 

god is er voor iedereen en iedereen verdiend een tweede kans bij god 

God is genadig 

God is liefde !!! voor alle mensen die zich naar hem keren 

God is liefde en als de kerk die niet kan bemiddelen moet dat op een andere manier 

gebeuren, door individuele gelovigen en uit eigen kracht. 

God is liefde en God zal zeker deze liefde delen met gescheidenen en hertrouwde mensen. 

God is liefde, voor alle mensen. Jezus zei immers: wie zonder zonde is werpe de eerste steen.. 

God mag het weten. 

God oordeelt niet maar laat de mensen zelf oordelen of ze zondig zijn. Bewust anderen 

verdriet doen omdat je zo nodig een andere partner moet en niet verdraagzaam kan zijn, 

keurt God af. 

God schrijft nooit mensen af. Idealen moeten hoog gehouden worden, maar mensen moeten 

een nieuwe kans kunnen krijgen, vooral als de nieuwe relatie bestendig gebleken is. 

Belangrijk is geen ergernis te geven aan de vorige partner. 

God vergeeft de zondaars. 

Gods genade is een totaal onbekend begrip geworden. Daar hoor ik geen mens meer over, 

ook onze pastoor niet, die toch een zeer integer, van binnenuit gelovig mens is. Ik vrees dat 

gescheidenen en hertrouwden daar helemaal geen boodschap meer aan hebben. Of het 
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moet zijn dat er voor het begrip 'genade' een menselijke, modern maatschappelijke 

uitdrukking gevonden wordt, die het op zich mooie begrip tot iets begerenswaardigs maakt. 

Gods genade is gelukkig totaal onafhankelijk van een eventuele proclamatie. 

Gods genade is nooit verloren geweest en onafhankelijk van iemands proclamatie 

Gods genade is voor iedereen!! 

Gods genade strekt zich uit tot elke vorm van liefde. Zo moeilijk is het niet. 

Gods genade wordt hun onthouden behalve aan hun die na de dood van hun partner 

opnieuw trouwen. 

Gods genade zou er altijd zijn, dus gewoon volgens de leer van Jezus, neem ik aan? 

Godsbeleving is een essentieel onderdeel, naast het geloof. Godsbeleving is niet 

buitengewoon. Mogelijk vereist het besef en inzicht een open gemoed/openstelling om te 

zien en te ervaren. Dit besef veralgemeniseren is de kern van de uitdaging van de de Kerk 

Goid zal alle mensen liefhebben, of ze zich storen aan de kerkelijke moraal of niet. De liefde 

van God laat zich niet leiden door de kerkelijke moraal. 

Graag verwijs ik wat dit betreft naar de interviews die paus Franciscus heeft gegeven. Wie zijn 

wij, of wie is de mens die mag oordelen. Die bescheidenheid van het instituut R.K. Kerk leidt 

tot universeel gezag en kweekt bewuste gelovigen. 

hangt wellicht van de pastor af 

Hardop, vanachter het altaar. 

heel slecht 

Heel verschillend, dat verschilt met de persoon die zij voor zich hebben. 

Helaas klinkt die niet of nauwelijks door. Het veroordelende overheerst. 

Helaas nog te vaak door ze juist uit te sluiten van de genademiddelen van de kerk. 
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helemaal niet 

Hen wordt vaak alleen voorgehouden dat ze fout en “slecht” zijn. Gods genade komt er vaak 

niet aan te pas zeker niet door de officiële kerk . Vrienden moeten hen ondersteunen in hun 

goed zijn. 

Het individuele geweten als hoogste goed in de relatie tussen de mensen en God. Niet de 

wet beslist of is richtinggevend, maar de mens als evenbeeld van God. Gods genade treft 

iedereen. 

het is aan God om zijn genade te geven aan wie Hij wilt. 

Het komt zover ik weet niet aan de orde of, ook in mijn geval wordt gezegd " ook al is je 

nietigverklaring niet toegekend, volg je geweten". Maar waarom zijn er dan nog Kerkelijke 

rechtbanken als ik mijn ( beslist ook verduisterd) geweten gewoon mag volgen? 

Hetzelfde als aan anderen. 

Hier ontbreek mijn ervaringswaarden, maar ik neem aan dat Gods genade ieder toekomt, die 

God trouw is. 

Hoe de kerk het doet schijnt af te hangen van de instelling van de diverse priesters 

Hoeft niet. 

Huh? 

Hun wordt verteld dat ze zullen branden in de hel tot de einde der tijden. 

Iedere fout wordt vergeven. En iedereen mag opzoek naar geluk en vrijheid in zijn leven. 

Iedereen is gelijk. 

iedereen is kind van God 

Ik ben een goed mens, ik heb naar eer en geweten gehandeld en het is de beste optie in de 

huidige situatie. Beter voor haar en beter voor hem in de relatie. Een relatie zonder liefde 

(omdat de glans eraf is) wordt vaak als nutteloos beschouwt en men gaat verder zoeken. God 
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wil dat ik gelukkig ben, dat ben ik met die ander, dus dat wil God. Zo denken steeds meer en 

meer mensen tot mijn grote verdriet. Gods genade wordt mijn inziens misbruikt om hun 

eigen handelen goed te keuren, en Gods genade is ook groot, maar hij moet wel oprecht 

verdiend zijn. 

Ik ben er als atheïst zeker van dat er geen leven is na de dood. 

Ik ben geen expert op dit gebied, maar volgens mij zijn ze welkom in de kerk maar worden 

ze niet uitgenodigd / zijn ze uitgesloten van het vieren van de communie 

Ik ben hier niet goed van op de hoogte, maar ik heb de indruk dat zij zich een beetje als 

melaatsen voelen. 

ik denk dat ze recht hebben op Gods genade. 

Ik denk in het algemeen zoals over Gods genade gesproken wordt maar niet in relatie tot 

hun burgerlijke staat. 

Ik geloof niet dat dit in onze parochie gebeurt. 

Ik heb de indruk dat Gods genade aan eenieder wordt geproclameerd. Over het algemeen 

leeft er geen gevoel van onderdrukking of blijvend onbehagen. 

Ik heb geen ervaring hiermee. Als je gaat scheiden, heb je problemen genoeg en als je door 

je scheiding ook nog een soort problemen krijgt met de kerk, zou dat voor mij een reden zijn 

om gelijk dat laatste probleem te tackelen en afstand te nemen van de kerk. De kerk laat je 

eigenlijk in de steek op het moment dat je het het hardste nodig hebt. 

Ik heb geen idee. 

Ik heb hier geen ervaring mee. 

Ik hoop dat mensen in deze situatie zich volledig lid blijven voelen van de katholieke kerk 

Ik hoop dat zij begripvolle pastoes ontmoeten. maar daar blijft het bij. De officiële kerk blinkt 

uit door gebrek aan empathie 
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Ik hoop, dat ze daar iets van merken, maar betwijfel het. 

Ik neem aan dat daarin nauwelijks verschil is met de verkondiging van Gods genade aan 

andere parochianen. 

Ik snap de vraag niet eens. Ik ben dertig en een civieltechnisch ingenieur. Ik kan u vertellen 

hoe je een raffinaderij bouwt. Waarom houdt de kerk toch zo krampachtig vast aan normen, 

waarden en taalgebruik van honderd jaar geleden? 

Ik weet daarop niet het antwoord 

Ik weet het niet God houdt van ons allemaal. 

Ik weet niet hoe onze pastores dat doen. Maar ik weet wel dat iedereen, gescheiden, 

hertrouwd of homo, welkom is bij onze lieve heer. 

ik zou het niet weten waarschijnlijk per sociale media 

Ik zou het niet weten. Hoe wordt dat gedaan bij iemand die zich rot voelt, in een bijzonder 

vervelende situatie verkeerd waar hij zelf niet om gevraagd heeft en waarbij hij alle hulp kan 

gebruiken? 

In de praktijk gebeurt dit vooral doordat men de hand licht met de kerkelijke verboden 

hieromtrent. 

In de praktijk wel, door geen sacramenten te weigeren (het staat ook niet op iemands 

voorhoofd geschreven), door mensen welkom te blijven heten in de kerk, en ik denk dat in 

specifieke gevallen een nieuwe verbintenis ook wel wordt gevierd in de kerk zonder dat er 

formeel sprake is van een kerkelijk huwelijk. 

In de regel wordt Gods genade niet onthouden aan gescheiden of hertrouwde mensen, maar 

de leer is helaas strikt en Roomser dan de paus, zoals men zegt. 

In de verkondiging 

In een pastoraal gesprek kan dit aan de orde komen. In (gezins)pastoraal is hiervoor geen 

aandacht in Nederland. 
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In ieder geval door hun situatie te accepteren want daar moet je mee verder 

In mijn ogen en uit verhalen: te onbarmhartig. 

In mijn pastorale benadering van de menselijke problemen m.b.t. geloofskwestie in hun 

leven, probeer ik oprecht Jezus' mentaliteit te volgen: niet een criterium loos, maar begripvol 

aanwezig zijn: met eenvoud, liefde voor de waarheid die de mens zoekt te beleven. Jezus is 

herder, een herder die goddelijk intens de mens lief heeft in zijn goedheid en in zijn zonden. 

Barmhartigheid moet de theorie aansturen. 

In onze gemeenschap is het duidelijk dat Gods genade er ook is voor de gescheidenen en 

hertrouwden. God gaat met je mee waar je bent, Hij kan recht schrijven op kromme lijnen. 

in onze kerk niet specifiek of het zou moeten zijn bij de huwelijksvoorbereiding 

in onze parochie is men zeer barmhartig in de proclamatie 

is in elke kerk anders 

is mij een raadsel hoor 

Jesus,die het heeft over de vergiffenis van de zonden. 

John 8 

Kan ik geen antwoord op geven 

Laten we Godsgenade aan God overlaten, ook de heren hebben God niet in hun broekzak. 

liefde en begrip 

Meestal niet als aparte doelgroep benaderd. 

Meestal niet. 

Mensen moet een nieuw perspectief voorgehouden worden. Wanneer mensen oprecht zijn, 

houdt God van hen. 
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mensen zijn beeld van God en dus is acceptatie belangrijk 

Met "De parabel van de verloren zoon"; "De parabel van de overspelige vrouw"; Het verhaal 

van David en Batsheba"? Het gegeven dat er dillemma's zijn op het levenspad en het moeilijk 

kan zijn de juiste beslissing te nemen. Berouw over het tekortschieten kan leiden tot 

vergeving en verzoening, ook bij God. 

Mi is hier sprake van menselijke gedachte, God is goed, en mi kan de huidige kerkelijke 

gedachte nooit de gedachte van Gogh geweest zijn.mi is dit menselijke wensen, eisen 

geworden.Mi was macht belangrijk. 

mij niet bekend 

mijn god wie heeft dit uitgevonden? 

mmm, volgens mij niet. Maar ik weet daar maar weinig van. 

Moeilijk en omslachtig 

Naar mijn gevoek nauwelijks 

Nauwelijks 

nauwelijks, ik heb hulp online gezocht bij priester kerkjurist in Rotterdam om uit te vinden of 

ik nog aan eucharistie on deelnemen, zolang ik alleenstaand bleef geen probleem 

Net als voor ieder ander. We zijn allemaal zondaars op zijn tijd 

niemand heeft de telefoon nummer van God alhoewel je zou denken als je het grond 

personeel hoort dat zij deze wel hebben. ze veroordelen. 

niet 

Niet 

niet al te best. 

Niet anders dan aan de andere gelovigen. 
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Niet anders dan aan 'gewone' mensen: via liefde kan God aanwezig zijn in deze wereld. 

Niet bekend. 

Niet en dat is heel triest. 

Niet genoeg, ik denk dat er meer over zonde dan genade wordt gepraat tegen hen. 

niet volgens de wetten van naastenliefde, maar volgens de wetten van het instituut "kerk" in 

nog veel bisdommen, dus veel te star. 

Niet, men richt zich alleen op 'gezinnen'. 

Niet. 

Niet. 

niet. 

Niet. 

Niet. Treurig. 

Niet. Ze verlaten gewoon de kerk; hebben geen behoefte aan een instituut dat geen begrip 

toont voor persoonlijke drama's. 

Niet; je wordt de kerk uit gekeken. 

nog nooit geopenbaard. 

Nooit van gehoord in onze parochie(kern) 

Officieel worden zij afgewezen dus zou er geen genade zijn! 

onbegrijpelijke vraag 

Onbekend 
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onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbelangrijk 

onder de maat,want hierover mag je toch niet praten. 

Onvoldoende 

Onvoldoende. 

Onvoldoende. Er zou meer speciale aandacht naar hun situatie moeten uitgaan. 

ook dit weet ik niet 

Op bisscopelijk niveau word deze groep verdoemd, pastorale begeleiding wordt ontbeerd. 

Misschien gebeurt op parochieel iets. 

Op dezelfde wijze als aan iedereen: wees eerlijk, zorg voor elkaar en doe elkaar geen kwaad. 

Op kleine schaal worden mensen ook aangezet om na te denken over hun relatie en de 

consequenties van hun keuzes. 

'Proclameren van Gods genade' is een term die sowieso nauwelijks wordt gebezigd; deze 

zaken zijn geen onderdeel van dagelijkse gesprekken/pastoraat. 

Schuld bekennen en door het stof gaan 

Sterk afhandelijk van parochie tot parochie; in sommige gevallen worden deze mensen 

gestigmatiseerd. 

Te weinig 

Te weinig. Een aantal conflicten die de media gehaald hebben, hebben een beeld geschapen 

dat de Kerk onverzoenlijk is als het gaat over echtscheiding en hertrouwen. Helaas heeft de 
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kerkprovincie noch de plaatselijke bisschop hierop een corrigerend geluid laten horen waarin 

Gods genade wel aangekondigd werd. 

Toegang krijgen tot sacramenten 

Ubi caritas et amor Deus ibi est. 

Uiteraard door deelname aan liturgische vieringen en aan adere door de kerk 

georganiseerde activiteiten 

Vaak via een oordeel 

Vaak worden deze mensen niet afgeschreven gelukkig, maar dat geschiedt plaatselijk. Men 

leest en hoort vaak het niet langer geaccepteerd worden en dan zegt men: ze zoeken het in 

de kerk maar uit. wij hebben daar binnen de parochie veel last van, kunnen deze vrijwilligers 

niet behouden want ik tel toch niet mee.,, 

Van de Nederlandse bisschoppen horen we vooral dat ze straffen, maar in de parochie wordt 

wel gepreekt over Gods genade. 

vanuit de kerk erg hardvochtig; men vindt dat deze mensen niet ter communie zouden 

mogen gaan. gelukkig weten de pastores niet om welke mensen het gaat. 

vanuit institutionele regeltjes en verder op geen enkele manier. Je mag er wel bij zitten maar 

verder nergens aan deelnemen. Ik voel me daarom een toerist in mijn eigen parochie in 

Schoonhoven, waar ik 40 jaar vrijwilliger ben geweest. 

Veel mensen denken dat ze in zonde leven en dat het niet mag. Gelovigen zijn ook heel 

veroordelend naar elkaar.. Hierdoor wordt te vaak het accent gelegd op het feit dat enkel dat 

goede mensen gods genade kunnen ontvangen, tot vervelends toe aangezien deze 

gelovigen eigenlijk zich ongelovig gedragen 

Veel te weinig God is liefde 

Veelal willen ze niet veel meer met de kerk te maken hebben. Omdat deze kerk ze in de kou 

laat staan. 
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Via gebed en verkondiging. 

Via religieuse bijeenkomsten en kerkdiensten 

Via verkondiging en liturgie. 

Vol schroom en barmhartigheid. 

voor bisschoppen 

Voor zover ik weet niet. Die eventuele nieuwe moraal zal zeker een halve generatie in tijd 

kosten om mensen er weer bij te betrekken. 

vraag het aan onze aartsbisschop 

Waarom niet? 

Waarom voor deze situaties niet dezelfde weg als andere situaties van gebrokenheid, d.w.z. 

boete en verzoening? Het geeft ook te denken dat hertrouwen wel mogelijk is in streng 

protestantse kerken, die de bijbel zeer serieus nemen, waarbij wel onderscheid gemaakt 

wordt in mate van schuld e.d. 

Waarschijnlijk vragen toch nog vele jonge mensen Gods genade bij vele situaties 

wat een rare vraag. God laat zichzelf vinden soms en soms niet. 

Wat een vreemde vragen stelt U. Leest U de Bijbel wel eens? 

Wat ik zie, is dat Gods genade ook inhoudt, dat mensen niet alleen mogen leren van hun 

fouten, maar ook de kans krijgen ze te voorkomen of te corrigeren. De zondeval gebeurt 

dagelijks,ook mij overkomt het met enige regelmaat. Gods genade is het, die me er prikkels 

tot verbetering in doet ontdekken. 

We weten dat God LIEFDE is en hebben dat in onze jeugd meegekregen. Ik heb natuurlijk 

nog wel een echt Karholieke opvoeding gehad. Ik hoop dat gescheidenen en hertrouwden 

vanuit hun wezen voelen dat er genade van God is en het zo mogen ervaren. 
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we zijn allemaal zondig en moeten van genade leven geldt voor gescheidenen en 

hertrouwden ook 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet heb nog geen ervaring met scheiden en hertrouwen. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. Maar...hebben we het hier over Gods genade of die van de pastores?? God heeft 

m.i. altijd genade, maar de kerk niet altijd. 

weet ik niet..... 

weet niet 

weet niet 

weet niet 

Weet niet of dit gebeurt. 

weet niet, geen ervaring 

Weet niet. 

Weet niet. 
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Weinig of niet eerder afkeuring,in de ijdele hoop ze terug te winnen via angstgevoelens 

Wie zijn wij om te mogen veroordelen 

Wijs ze niet af door strenge regels van de katholieke kerk en door de houding van 

aartsbisschop Monseigneur Eijk die zich stipt houdt aan de huidige regels. 

wisselend, meestal wordt er niet zo gekeken naar de genade en het eindoordeel van God, 

maar wat de mensen er zelf en de wet er van vindt. 

Wordt niet geproclameerd, maar wordt wel ervaren door begrip uit de omgeving 

ze worden als "fout " gezien, zonder uitzondering. 

Zij gaan hun eigen gang 

Zij kunnen naar de Eucharistieviering komen en deze aanbidden en geestelijk ontvangen. 

Zij kunnen naar de kerk komen en naar Gods Woord luisteren, eventueel met een Geestelijke 

Communie als zij niet het Heilig Lichaam en Bloed van de Heer kunnen ontvangen. 

Zoals aan iedereen! 

Zoals alle mensen 

Zoals die ook aan andere geproclameerd worden natuurlijk. 

zoals voor iedereen.Niet specifiek. 

Zoals ze aan alle andere aanwezigen geproclameerd wordt. 

Zolang het verbod er is, is nauwelijks sprake van proclamatie van genade..... 

Zou het niet weten. 

Zou niet moeten 

 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  535 

 

 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  536 

 

 

5a. Is er een wet in uw land dat een civielrechtelijke verbintenis 

erkent voor mensen met hetzelfde geslacht en wordt deze 

verbintenis op enigerlei manier gelijkgesteld aan het huwelijk? 

 

Beide vragen: ja. Allerlei wetten (sociale, huisvesting, inkomens) zijn aangepast i.v.m. de 

gelijkstelling. 

Dat is in dit land mogelijk. 

Dat is in Nederland gelukkig zeker het geval. 

De relatie van mensen met hetzelfde geslacht wordt in Nederland juridisch erkent. De status 

is niet in alle opzichten gelijk gesteld aan het huwelijk. 

De wet bestaat. In de beleving van de mensen staat dit gelijk met het huwelijk. 

Een zegen en geen sacrament. 

Er is een wet als bedoeld. De intentie ervan is het civielrechtelijk regelen van alles wat 

samenhangt met een duurzame relatie tussen twee mensen. 

Er is een wet en de verbintenis word gelijkgesteld aan het huwelijk tussen man en vrouw. 

geen idee 

Gelukkig is dit wettelijk nu mogelijk. Helaas weigert een pastoor in een naburige parochie 

mensen daarom de communie. 

Gelukkig is erkenning van verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht in Nederland 

een ge-aksepteerde zaak, gelijk aan een huwelijk 

Gelukkig kunnen mensen van het zelfde geslacht elkaar ook liefhebben en een belangrijke 

bijdrage leveren in de Parochie 
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Gelukkig mag eenieder die van een ander houdt zich verbinden met die ander, ondanks sexe 

en/of religie of wat voor gedachten ook! 

Gelukkig wel 

gelukkig wel, met name qua pensioen en zo, is dat toch wel erg fijn, als je trouwe partner dan 

je trouwe partner is en blijft 

Gelukkig wel. 

Gelukkig wel. 

Gelukkig wel. Dat maakt ons een beschaafd land. 

Gelukkig wel. In Nederland is het burgerlijk huwelijk open voor elke situatie, nl. Man+ vrouw, 

man + man, vrouw + man, vrouw +vrouw. Het homohuwelijk bestaat dus feitelijk niet, want 

er is geen onderscheid. Daarnaast is er de partnerschapsregistratie, die gelijke rechten geeft 

aan de partners in vermogensrechtelijke zin zoals die bestaan binnen het huwelijk. deze 

laatste vorm geeft partners de mogelijkheid op juiste wijze voor elkaar te kunnen zorgen. 

Helaas wel. 

Homo's mogen hiet trouwen. Haleluja 

Ik ben er om te beginnen voorstander van dat het burgerlijk huwelijk wordt afgeschaft en 

plaats maakt voor een juridische waaier aan partnersachapsrelaties die volgens de wet 

beschermwaardig zijn, dat kan zelfs een huishouden zijn van twee broers. Zingevingsrituelen 

horen bij de religies, niet bij de staat, kerken zouden daarom wel mensen met hun diversiteit 

aan relaties hartelijker kunnen bedienen. Het kerkelijke huwelijk zoals wij dat kennen is 

trouwens helemaal niet zo oud. 

ik dacht van wel 

Ik veronderstel de nederlandse situatie terzake als bekend en juich die toe 

In beide gevallen: ja. 
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In Nederland is het homohuwelijk toegestaan en gepraktiseerd. 

In Nederland is het mogelijk om een huwelijk te sluiten tussen twee mensen van het zelfde 

geslacht. 

In Nederland mogen mannen met mannen en vrouwen met vrouwen trouwen. Gelukkig 

maar. 

in nederland wel 

In Nederland wordt het homohuwelijk wettelijk erkend. Er is sprake van gelijkstelling aan het 

huwelijk 

In Nederland zeker. 

In NL ja 

In ons land is het homohuwelijk bij wet geregeld. 

inderdaad. volledige gelijkstelling..... jammer genoeg. 

J die is er en waarom zouden deze mensen niet elkaar de liefde kunnen verklaren, en 

beleven. Zelfs in de natuur komen homosexuele verbintenissen voor. 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 
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ja 
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ja 

Ja (NL) 

Ja als antwoord op beide vragen. 

Ja dat is het geval 

ja dat is zo in nederland 

ja echtparen van hetzelfde geslacht kunnen gelukkig trouwen in Nederland en dat staat 

volledig gelijk aan het huwelijk tussen man en vrouw 

Ja een dergelijk huwelijk bestaat, ja adoptie van kinderen is mogelijk 

ja en deze verbintenis word gelijkgesteld met het civiel rechtelijke huwelijk 

ja en gelijk gesteld 

Ja en het wordt geheel gelijkgesteld aan het huwelijk. 

Ja en ik dacht op alle gronden. 

ja en ja 

Ja en ja 

Ja en ja 

ja en ja 

ja en ja! 

ja en ja, geheel, er is een burgerlijk homohuwelijk. 

Ja en ja. Volledig. Het huwelijk is in Nederland "opengesteld" voor mensen van het gelijke 

geslacht. 
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ja en soms 

Ja en wordt gelijk gesteld aan het huwelijk tussen man en vrouw. 

Ja er is wetgeving voor en is gelijkgesteld aan het traditionele huwelijk. MET DEZE AANPAK 

HEB IK GROTE MOEITE AANGEZIEN HET HUWELIJK IN HET LEVEN IS GEROEPEN VOOR MAN 

EN VROUW en waarom zou een door de notaris opgemaakt contract niet volstaan!! 

ja gelukkig wel 

Ja gelukkig wel 

ja gelukkig wel 

Ja helemaal 

ja het homohuwelijk 

ja homo huwelijk is hier toegestaan 

Ja voledig gelijgesteld 

ja volledig gelijk 

ja wordt in Nederland erkent 

ja zeker 

Ja zeker 

ja zeker 

Ja zeker, mensen van hetzelfde geslacht kunnen hier trouwen en hebben dezelfde rechten en 

plichten als andere getrouwde mensen. 

Ja! en dat vind ik een goede zaak. 

JA!! En dit zou overal zo moeten zijn!!! 
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Ja, bv. de wet op het 'homohuwelijk'. 

Ja, dat is in Nederland het geval. 

Ja, de civielrechtelijke verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht heet in Nederland 

'huwelijk' en wordt als volledig gelijkwaardig aan het huwelijk tussen man en vrouw 

beschouwd. 

Ja, die wet is er in Nederland. 

Ja, dit is NL beste vreagenstellers. 

Ja, en ja! Helaas! 

Ja, er is een homohuwelijk dat gelijkgesteld is aan het huwelijk. 

Ja, erkend en gelijkgesteld aan het huwelijk 

ja, gelijkgesteld aan een 'regulier' huwelijk, met recht op adoptie van kinderen en dergelijke. 

ja, gelukkig wel 

Ja, gelukkig wel 

ja, gelukkig wel! 

Ja, gelukkig wel! 

Ja, gelukkig wel. 

Ja, gelukkig wel. 

Ja, gelukkig wel. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. 

Ja, gelukkig worden mensen in ons land voor de wet gelijkgesteld. Dat zou de kerk ook 

moeten doen. 

Ja, het burgerlijk huwelijk is opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. 
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Ja, het burgerlijk huwelijk staat open voor zowel mensen van verschillend geslacht als voor 

mensen van hetzelfde geslacht. 

Ja, het homo huwelijk. 

Ja, het homohuwelijk wordt wettelijk erkend. 

Ja, het huwelijk is in Nederland ook opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. 

Ja, het wordt zelfs het homohuwelijk genoemd en civielrechtelijk wordt het als hetzelfde 

gezien. 

Ja, hier in Nederland 

Ja, homo paren hebben dezelfde rechten als hetero paren. 

Ja, homohuwelijken zijn toegestaan. Wordt ook gelijkgesteld voor de wet. 

ja, ik vind dat het traditionele huwelijk er alleen moet zijn voor man en vrouw! 

Ja, in Nederland bestaat het homohuwelijk en dat is gelijk gesteld aan het huwelijk tussen 

man en vrouw. 

Ja, in Nederland is dit mogelijk. Of we er blij mee moeten zijn, is een tweede...daar ben ikzelf 

nog lang niet over uitgedacht. Ik gun homo's en lesbiennes een gelukkig leven, maar ik voel 

me toch meer op mijn gemak bij de man-vrouw relatie en zie het huwelijk vooralsnog als een 

zaak/sacrament tussen/voor man en vrouw. 

Ja, in Nederland is dit wettelijk geregeld. 

Ja, in Nederland is dit zo. 

Ja, in Nederland is er gelukkig een wet die op een gelijke wijze als in een traditioneel 

huwelijk de relaties regelt in een geregistreerd partnerschap. De term 'homohuwelijk' vind ik 

eigenlijk onjuist. 

Ja, in Nederland kan iedereen met elkaar trouwen. Dit heeft exact dezelfde rechten en 

plichten als man-vrouw. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  550 

 

Ja, in Nederland worden homohuwelijken voltrokken. 

Ja, in Nederland wordt het homohuwelijk wettelijk erkend. Ik pleit voor de mogelijkheid om 

deze verbintenis ook kerkelijk in te zegenen. Als je het geen huwelijk wil noemen, bedenk 

dan een andere term. 

Ja, in NL is het homohuwelijk goed geregeld. Gehuwde homo's hebben dezelfde rechten en 

plichten als man-vrouw gehuwden en niet-gehuwden met een samenlevingscontract. 

Ja, in ons land maakt het niet uit wie je bent, welke achtergrond en welke geloof. iedereen is 

welkom en gelijk. Het zou fijn zijn als de RK hierin een paar stappen de goede richting in zou 

willen zetten. 

Ja, is gelijk 

ja, ja 

Ja, mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen en zijn gelijkgesteld. 

Ja, met vrijwel volledige gelijkstelling. 

Ja, Nederland kent het homohuwelijk. En gelukkig steeds meer landen. 

ja, Nederland was het eerste land waar het homohuwelijk werd ingevoerd. 

ja, oa voor mij ook een reden om juist niet voor de wet te trouwen. het huwlijk heeft in mijn 

land zijn waardigheid verloren. 

Ja, onze overheid heeft homoseksuele relaties en huwelijken zelfs volledig gelijk gesteld aan 

heteroseksuele relaties. 

Ja, volledig gelijk. 

Ja, volledig gelijk. 

Ja, volledige gelijkstelling 

Ja, volledige gelijkstelling. 
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ja, we zijn in Nederland. Ik ben er blij mee. 

Ja, zo'n wet bestaat in dit land. 

Ja, zo'n wet is er; die stelt inderdaad de verbintenis gelijk aan het huwelijk. De partners 

komen dan ook in aanmerking voor adoptie van kinderen. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 
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Ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 
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Ja. 

ja. Burgerlijk huwelijk voor homoseksualiteit 

ja. Die wet is ingevoerd kort na afronding van mijn studententijd. Een docent op de 

universiteit (thans: hoogleraar in Leiden) was een van de schrijvers van deze wet. Ik heb veel 

met hem hierover gesproken. Eerst stond ik er sceptisch tegenover, immers: men kon zich 

toch al bedienen van het samenlevingscontract en het geregistreerde partnerschap. 

Momenteel ben ik er helemaal aan gewend en vind ik het een teken van beschaving, dat de 

Nederlandse overheid t.a.v. gelijkgeslachtelijke geliefden geen onderscheid maakt door zelfs 

het huwelijk voor hen open te stellen. 

JA. Gelukkig! 

ja. ik vind dit een trieste zaak 

Ja. In Belgie bestaat het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Dit wordt gaandeweg 

ook steeds beter aanvaard. 

Ja. In Nederland bestaat het burgelijk huwelijk ook voor mensen van hetzelfde geslacht. 

Ja. In Nederland kunnen twee mensen met elkaar een formeel wettelijk huwelijk aangaan, 

ongeacht hun geslacht. 

Ja. Ja. 

Ja. Ja. 

Ja. Maar de acceptatie door de samenleving is en blijft beperkt. 

Ja. Ongehuwden kunnen een samenlevingscontract sluiten. mensen van gelijk geslacht 

kunnen trouwen (voor de wet en in de meeste protestantse kerken). 

Ja. Personen van hetzelfde geslacht, zowel mannen als vrouwen kunnen openlijk een 

“huwelijk” sluiten en alles loopt via gelijke rechten. 

Ja. Volkomen gelijkgesteld. 
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Ja. Volledige gelijkstelling 

Ja.homohuwelijk.samenlevingscontract. 

Ja.Ja. 

Ja; ja. 

Jawel word geheel gelijkgesteld. 

Jazeker, zowel een geregistreerd partnerschap als een huwelijk. 

Jazeker. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook trouwen voor de burgerlijke stand. 

Nederland heeft gelijke rechten op dit gebied. 

Nederland kent het homohuwelijk als gelijkwaardig aan het huwelijk van man en vrouw. 

Nederland kent sinds 2001 een wettelijk erkend en gelijkgesteld homohuwelijk. Dus nog 

relatief nieuw, zoals in veel andere landen. De kerk mag best een beetje achteraan lopen, 

maar liefst niet te veel, want dan verliest ze het contact met een wereld die verandert. 

Spijtig genoeg wel, en voor de staat zijn deze gelijkwaardig aan het huwelijk, voor de Kerk 

gelukkig niet. 

Totaal gelijkgesteld. Daar zijn velen waaronder ik zelf zeer dankbaar voor. 

Volgens mij wel. 

voor mij wel 

weet ik niet 

Weet ik niet. 
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Wordt in Nederland niet geaccepteerd, maar vaak wordt er een "bekende"gevraagd te 

bidden of een stuk uit de bijbel te lezen in een andere omgeving dan een kerkgebouw. 

Yep 

yes, yes 

Zeker en ik ben daar erg blij mee. Het is een gegeven en ik weet vanuit de hulpverlening 

vroeger hoe moeilijk mensen het in hun huwelijk hadden vanwege de problemen rond hun 

geslacht. 

Zeker weten! Maar deze heeft niets met de kerk te maken. 
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5b. Wat is de houding van de lokale kerken tegenover de staat als 

de promotor van civielrechtelijke verbintenissen tussen mensen van 

hetzelfde geslacht en tegenover hen die in een dergelijke 

verbintenis zijn getreden? 

 

aanvaarding van de wens van de gemeenschap. 

Acceptatie....helaas moet ik zeggen 

afhoudend vrees ik. 

Afkeurend 

afstandelijk 

Afwijzend 

Afwijzend 

afwijzend 

Afwijzend 

Afwijzend uiteraard; persoonlijk vind ik ook dat de staat zich hier niet mee zou moeten 

bemoeien. M.a.w. het zogenaamde 'burgerlijke' huwelijk mag m.i. wel afgeschraft worden. 

Het Kerkelijk huwelijk voldoet immers. 

Afwijzend. 

afwijzend. 

Als geaccepteerd 
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ambivalent 

Ambivalent. 

ambivalent: de officiële leiding (kardinaal Eijk en bisschoppen) zijn conservatief en rigide. De 

pastores en priesters neigen soms naar wereldse, meer eigentijdse opvattingen maar worden 

afgeremd door de Nederlandse Kerkleiders. 

Behoudens enkele traditionele geestelijken zeer tolerant. 

Bij de staat wordt gesteld dat het standpunt van de kerk bekend is. Bij betrokken mensen 

wordt de verantwoordelijkheid bijna altijd bij de mensen zelf gelegd en onthoudt de 

geestelijkheid zich van een oordeel. 

Bij ons in de lokatie wordt deze verbintenis loyaal en gewoon erkend. 

Bij ons kan niet getrouwd worden als je van hetzelfde geslacht bent. Er is in Tilburg een kapel 

die dat wel wil gaan doen.(helaas). 

Binnen onze lokale kerken is dit onderwerp nog taboe en staat men hierin nog wat huiverig 

tegenover. 

Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. 

Buiten het kerkgebouw wordt daar door de lokale geestelijken niet vreemd over gedaan. 

Binnen de kerkdeuren wordt daar afkeurend op gereageerd 

Conservatief 

Coulant, realistisch, met schaamte waar het op de sacramenten aan komt 

daar is men het niet mee eens 

daar laat men zich nooit over uit, de pastoor spreekt er nooit over in zijn preken 

Dat hangt af van de persoonlijke instelling van de priester. Ouderen zijn hier op tegen. 

Jongeren zijn hierover positiever 
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Dat is heel erg afhankelijk van de persoon met wie je daarover spreekt. Landelijke tendens is 

nog steeds zee terughoudend en veroordelend richting huwelijken tussen partners van 

hetzelfde geslacht. 

Dat is per parochie verschillend. Er zijn parochies met een herder die de kerkelijke wetten het 

belangrijkst vinden en parochies met een herder die de liefde voorop stelt en het oordeel 

aan OLH overlaat. En natuurlijk alles er tussen in 

Dat kan ik niet beoordelen. De scheiding van kerk en staat wordt neem ik aan gerespecteerd. 

Dat ligt veel moeilijker, en wordt niet herkend. 

Dat moet u aan de kerk vragen. De kerk is echter wel een plek war mensen zich gedragen 

mogen wegen ongeacht hun geaardheid en genderidentiteit 

Dat verschilt enorm. In sommige kerken is er volledige acceptatie, soms stilzwijgende 

acceptatie, maar er zijn ook kerken die mensen in een dergelijke relatie/verbintenis weren. 

Dat verschilt van gemeenschap tot gemeenschap. Veelal wordt niet van de hand gewezen, 

maar zeker ook niet omarmd. 

Dat wordt toegestaan en deze mensen zijn welkom in de kerk. Dit zou in de gehele wereld zo 

moeten zijn. 

dat ze zich er vanaf wenden 

De bisschop is hier tegen. 

De bisschop van Utrecht heeft zich in het verleden er tegen verklaard, maar houdt er nu 

openlijk zijn mond over want hij weet dat er dan een storm van protest komt vanuit de 

gelovigen. 

de Bisschoppen zijn er niet voor. 

de bisschoppen zijn hier faliekant tegen; de verbintenis kan niet in de kerk gevierd worden. 
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De hierarchie, de priesters en de kerkgaanden zien het als een bedreiging van het 

traditionele huwelijk. Van de gedoopte niet- of nauwelijks kerkgaanden heb ik de indruk dat 

zij het juist goedkeuren of in ieder geval niet afkeuren. 

De houding is walgelijk, namelijk afkeurend. Wettelijk zelfs aanvechtbaar want 

discriminerend. 

De houding tegenover de staat is afkeurend, maar niet erg openlijk. De houding tegenover 

de betreffende personen van hetzelfde geslacht die een verbintenis aangingen is er een van 

zich ongemakkelijk voelen, niet goed raad ermee weten. 

De houding van de bisschop is liefdeloos tegenover deze mensen. 

De houding van de kerk is hier uitermate moeilijk.  Zij kunnen niet anders dan als mens van 

dit land het accepteren want de wet is aangenomen, maar als kerk staan zij onmachtig 

tegenover de staat. 

de houding van kerkleiders is zeer negatief. de houding van de gelovigen zelf (en volgens 

mijn definitie is dat 'de kerk') is dat niet. 

De keek erkent her niet 

De kerk accepteert deze verbintenissen in zoverre er maatschappelijke banden mee worden 

erkend, maar kan ze niet gelijk stellen met een huwelijk. 

De Kerk als geheel is vrij duidelijk hierover: het sacramentele huwelijk is alleen mogelijk 

tussen man en vrouw. Individuele personen en groepen binnen de Kerk in Nederlands wijken 

daar soms vanaf en presenteren een visie van de leer die niet klopt. De meeste lokale kerken 

accepteren zulke verbintenissen niet als huwelijk, hoewel er daarop uitzonderingen zijn. 

Personen die zo'n verbintenis zijn aangegaan worden, voor zover ik weet, niet vijandig 

behandelt. Over het algemeen wordt er niet veel over gesproken. 

De kerk als instituut wijst dit af. De meeste gelovigen hebben er geen moeite mee. Met de 

personen die in een dergelijke verbintenis zijn getreden gaan de meeste priesters op een 

pastorale wijze om. 
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De kerk bemoeit zich niet met deze privezaken. Homoseksuelen zullen zich echter niet bij de 

RK kerk aansluiten, dus er is geen interactie tussen die mensen en de kerk. 

de kerk dient niet te veroordelen, doch zich neutraal op te stellen.Een gegeven voortvloeiend 

uit de genen. 

De kerk erkent dat de staat het recht heeft hte huwelijk open te stellen voor álle volwassenen 

- ongeacht sekse of seksuele geaardheid. 

De kerk heeft last van kramp. Veelal als gevolg van gebrek van kennis. 

De kerk houdt zich afzijdig. 

De kerk staat boven de staat. 

De kerk staat daar afwijzend tegenover en volgt niet het Nederlands rechtssysteem daarin. 

De kerk vervreemdt zich aldus van de Nederlandse staatsburger. 

de Kerk verbiedt het. Veel gemeenschappen weten daar gelukkig anders en menselijk, 

gelovig en liefdevol mee om te gaan. 

De kerk verwoordt niet altijd even krachtig de wil van God aangaande het huwelijk, dat dit 

exclusief is voorbehouden aan één man en één vrouw. 

de kerk wist dit -jammerlijk genoeg- af. 

De kerken hebben geprotesteerd. Nu is het rustig 

De kerken laten zich in deze niet horen. 

De kerken zijn het er niet mee eens, MAAR de parochianen wel! 

De landelijke kerkelijke overheid is afwijzend. De lokale parochie is veelal soepeler, maar niet 

publiekelijk (uit angst) 

De leiding van de kerk wijst het af. Maar ik denk dat de meeste katholieken het homohuwelijk 

ondersteunen. 
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De lokale kerk accepteert dit gegeven 

de lokale kerk dient dit te accepteren en verheugd te zijn dat deze mensen de kerk niet 

hebben hoeven te verlaten omwille van hun geaardheid 

De lokale kerk erkent dit niet, maar er wordt niet veel aandacht aan gegeven. Althans niet 

publiekelijk. 

De lokale kerk houdt zich op de vlakte. 

de lokale kerk weet er eigenlijk geen raad mee. officieel moet ze deze verbintenissen 

veroordelen, maar officieus heb ik vaak de indruk dat ze er geen problemen mee heeft, 

zolang mensen elkaar oprecht liefhebben 

De lokale kerken (bisdommen) doen gewoon of het homohuwelijk niet bestaat. 

De lokale kerken aanvaarden over het algemeen de burgerlijke wetgeving 

De lokale kerken houden zich op dit punt erg stil. 

De lokale kerken nemen geen ander standpunt in dan de wereldkerk. Wanneer mensen die 

civielrechtelijk gehuwd zijn die dat kerkelijk niet zouden kunnen, deel willen nemen aan het 

geloofsleven van de parochie, worden zij in de praktijk meestal niet uitgesloten van het 

parochieleven, soms wel van sacramenten of van enkele functies waarvoor een katholieke 

levensstaat vereist is. 

De lokale kerken staan hier niet afwijzend tegenover. 

De lokale kerken vinden dit allang prima, maar velen durven dit niet hardop te zeggen uit 

angst voor represailles vanuit een bisdom of het Vaticaan. Een eigen mening wordt binnen 

de RK-kerk niet toegestaan. 

de lokale kerken zijn daar geen voorstander van 

De lokale kerken zijn hierover verdeeld. Ik denk dat het merendeel zich niet verzet tegen 

dergelijke verbintenissen. 
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De lokale kerken zijn in het algemeen wat ruimhartiger op dit gebied. 

De lokale kerken? Die zijn bezig met overleven in het fusiegeweld. De kerkelijke leer staat 

niet in de belangstelling. 

de meeste gelovigen zien het niet als probleem,. het is de kerkelijke leiding die hier negatief 

tegenover staat 

De meeste lokale kerken erkennen deze huwelijken niet, maar accepteren ze wel. 

De meningen zijn hierover verdeeld 

de mensen zijn het niet altijd met elkaar eens, maar in mijn omgeving heeft men er steeds 

minder moeite mee. 

De officiële kerk is daar fel tegen. Er zijn mensen die buiten hun schuld anders xijn, hwet is 

geen adfwijking. De kerk moet dat eindelijk erkennen. Het problem is wereld groot. Een 

kerkelijk nee, blokkeert het gelovig zijn, dus deel hebb en aan het mystieke lichaam van 

Cristus. Dat is genadeloos 

De Parochie (het bestuur) staat negatief tegenover het promoten. Er zijn echter lokaties 

binnen de parochie die NIET negatief staan t.o.v. promotie. Tot deze laatste groep behoort 

ondergetekende. 

De parochies uiten zich niet over de civielrechtelijke verbindtenissen tussen mensen van 

hetzelfde geslacht. Op het niveau van de lokale kerk (bisdom) wordt het verschil benadrukt 

tussen een en ander. Een actieve lijn naar de politiek is er op commissie niveau en in relatie 

met (christelijke) politieke partijen, echter niet zodanig dat hieraan regelmatig publiciteit 

wordt gegeven. 

De pastoors zijn daar heel anders in, pr. Mennen uit Oss is ronduit een viezerik en denkt dat 

hij het recht heeft om alles vanuit de kerk te mogen zeggen de racist 

De R.K. Kerk en de meeste protestante kerken hebben zich tegen de wetgeving verklaard. De 

mnsen die gebruik maken van de wet, worden er niet op aangekeken 

de r.k. kerkprovincie in Nederland is hier tegen. 
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De RK kerk is het volstrekt niet eens met de wet in deze. Andere kerken geven een gevarieerd 

beeld. 

De RK kerkelijke provincie is tegen, de houding is slecht. 

De rooms-katholieke kerk erkent deze 'huwelijken' niet, maar treedt niet naar buiten met de 

katholieke leer. 

De staat laat zich niet leiden door de houding van de RK kerk. De meeste kerkleden zijn het 

eens met de politiek van de staat 

De staat promoot dit niet maar stelt gelijkwaardigheid van mensen voorop. Daarom is de 

vraag suggestief! De katholieke kerk wijst dit officieel af, maar in de basis is er ook veel 

begrip voor het standpunt van de staat en worden getrouwde mensen van het zelfde 

geslacht in de regel gelukkig niet veroordeeld. 

De staat promoot het 'homohuwelijk' niet in Trinidad. In Nederland wel, maar daar is de 

oppositie niet erg sterk. In Engeland namen de bisschoppen sterk stelling en lieten hun 

statement ook voorlezen in alle kerken, ook onze parochiekerk aldaar. 

De staat promoveert niet; de staat sanctioneert wat middels wetgeving wat leeft onder de 

kiezers. 

De staat wordt erkend als wetgever (scheiding kerk en staat wordt gerespecteerd); zo ook 

worden de mensen die in een dergelijke verbintenis zijn getreden met respect behandeld - 

het blijven onze broeders en zusters, daar brengt zo'n verbintenis geen verandering in. Wel 

wordt duidelijk gehouden dat zo'n verbintenis iets geheel anders is dan een kerkelijk 

huwelijk. 

De TK kerk wijst het homohuwelijk categorisch af, net als de strenge kleine calvinistische 

kerken. De grote calvinistische kerk ( PKN) staat open voor het homohuwelijk, ook in de kerk. 

Hoewel dat plaatselijk sterk verschilt. 

de wet wordt gerespecteerd. Echtelieden van gelijk geslacht worden gehoord en 

gerespecteerd, al niet hun keuze 

Defensief. Maar hoe voelt dat bij deze mensen daar gaat het om 
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denk dat de kerk er op tegen is maar hopelijk veranderd dat snel 

Deze kerk staat er helemaal achter, dat mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. 

Deze mensen zijn vaak buiten beeld van de kerk. Als zij gelovigen zijn, zoeken zij wel naar 

andere kerkelijke groeperingen waar zij zich geaccepteerd voelen en weten. 

deze mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beslissing 

Deze verbintenis wordt niet erkent door de kerk. Dit geld zo ook voor alle rechtspositionele 

consequenties die daar bij horen. 

Die kunnen in elk geval niet voor de Rk- kerk trouwen 

Dit verschilt natuurlijk per kerk, maar de meeste parochies staan er conservatief (en dus 

afwijzend) in denk ik. Dit vind ik niet terecht. 

Dit wordt in de kerk niet geaccepteerd. 

don't ask don't tell 

Door veel gezagsdragers wordt het afgewezen. De gelovigen zullen zich daar weinig van 

aantrekken. 

doorgaans negatief 

Doorgaans niet positief....helaas 

Een passieve houding. 

een zwijgen 

er bestaat afkeuring en enkele andersdenkenden. de personen worden gelijk behandeld en 

gezien als niet of minder kerkelijk. 

er is duidelijk een scheiding tussen kerk en staat en die wordt gerespecteerd, deze mensen 

zijn ook welkom maar komen meestal niet want ze voelen zich door de kerk niet aanvaard 
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Er is niet echt een houding. Het is zo en dat is de samenleving waar we in leven. De personen 

in kwestie worden nog steeds geaccepteerd. 

er is niet hard tegen geprotesteerd, er is eigenlijk niet eens aandacht voor geweest 

Er zijn meer pastores die zo handelen, maar veel mensen proberen het niet meer om te 

voorkomen dat ze zo behandeld worden. 

Formeel vanuit de bisschoppen negatief, in de praktijk hangt het van de pastoor af, steeds 

meer volgen de formele lijn, sommigen wijzen het niet af maar zijn met handen en voeten 

gebonden en kunnen dus een dergelijke verbintenis niet in de kerk laten vieren. 

geaccepteerd 

Geaccepteerd... ze zijn welkom 

geen antwoord 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee. 

Geen idee. Er word geen enkele aandacht aan besteed. Helaas. 

Geen idee. Ik neem aan dat de kerk dit niet promoot 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  566 

 

Geen idee. In de andere parochie van de stad Groningen staat men hier sterk afwijzend 

tegenover. Ik vind dat jammer. 

Geen idee. Men weet dat de kerk hier niet mee eens is. De staat en de godsdienst zijn 

gescheiden. De staat kan wetten maken waar de kerk het niet mee eens is. 

Geen uitspraak vanuit de kerk 

gelaten 

Gelukkig zijn er lokale kerken die deze verbintenissen kunnen inschatten als de 

"heilige"verbintenis die mensen met elkaar aangaan. Daar heb ik groot respect voor 

Gelukkig zijn er velen in de kerk die daar positief tegenover staan en de liefde tussen mensen 

als een geschenk van God ervaren. 

Gereserveerd....... 

Goedkeuring. Liefde is het belangrijkste. 

hangt van de pastores af, meestal goed 

Heel negatief, maar niemand kan dat wat schelen, denk ik. 

Heel verschillend. Moet ook niet mogen. Voor God is iedereen gelijk. 

heel wisselend 

helaas nog slecht. Zij zouden gelijk gesteld moeten worden 

Het is diep triest dat deze mensen gedwongen worden zich te verbinden met een 

Protestantse kerk terwijl de theologie die zij naleven hier wars opstaat. De RK schiet duidelijk 

misschien zelfs zeflfvernietigend te kort. 

Het is een gepasseerd station. 
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Het woord promoter is niet op zijn plaats, de natuur heeft mensen met verschillende 

geaardheden ontwikkeld. De overheid erkend deze ontwikkeling en geeft deze mensen de 

ruimte 

Het wordt op een zachte wijze af geraden 

het zijn allemaal mensen. wij hebben een Pastoor die dicht bij de mensen is. 

Hier moet studie naar gedaan worden. Ik denk dat de gelovigen geen bezwaar tegen het 

homohuwelijk hebben; ze wijzen de houding van de lokale kerken af, als zij dwarsliggen 

ik denk dat de leiding van de kerk hiertegen is ik denk dat de mensen en veel van de lokale 

voorgangers een dergelijke verbintenis accepteren 

Ik denk dat de meeste lokale kerken de maatschappelijke ontwikkeling m.b.t. de scheiding 

kerk - staat in dezen respecteren. 

Ik denk dat er verschillende houdingen bestaan. 

Ik denk dat veel kerken er eigenlijk weinig moeite mee hebben, maar beperkt worden door 

de bisschoppen en door Rome. 

Ik denk dat velen in de lokale kerk vinden dat de overheid dit niet zo zeer promoot maar wel 

erkent. 

ik durf daar geen oordeel over te geven . Er wordt toch al veel gedoogd , 

Ik heb geen positieve signalen gehoord. 

Ik heb het bij ons in de kerk nog niet meegemaakt. uit andere kerken weet ik wel dat mensen 

dat een huwelijks zegen kregen 

Ik hoop een realistische. 

Ik kan me niet voorstellen dat bij ons deze mensen uit de kerk geweerd worden. Volgens mij 

is iedereen welkom bij ons. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  568 

 

Ik vermoed dat men hiermee in onze OLV (in zijn/haar hart) geen moeite heeft. Maar ik weet 

dit verder niet. Over de houding van onze protestantse vrienden heb ik helemaal geen idee. 

Ik vind dit een waanzinnige vraag, de katholieke kerk weet dit zelf het beste. Of wilt u een 

vervelend antwoord?! 

Ik weet dat er protestantse kerken zijn die niet afwijzend hier tegenover staan. 

ik weet dat niet van de r k kerk. 

Ik weet niet hoe de pastorale verzorgers in mijn omgeving omgaan met deze mensen uit de 

praktijk. Uit mijn ervaring die er zijn met andere 'zondaars' merk ik dat er vrij open 

barmhartelijkheid aanwezig is. Men durft de discussie op te zoeken zonder de ander of 

zichzelf in normen en waarden te ontzien. Ze geloven in de discussie. Mensen worden niet 

direct als 'zondaars' neergezet of als onvergeven 'zondaars' behandeld. Er wordt naar mijn 

weten geen uitzondering gemaakt om hen dan toe te laten tot sacramenten die ze volgens 

de kerkelijke rechten niet zouden mogen ontvangen. Tegenover de staat wordt er weinig ge-

uit van de kerken, landelijk, lokaal of op bisdom niveau. Het geluid van de katholieke kerk is 

niet te horen in Nederland, in de debatten. Het katholieke geloof en haar waarden worden 

publiekelijk best grof aangevallen zonder dat daar een redelijk weerwoord is. 

Ik weet niet hoe onze parochie daarop reageert. 

Ik zou denken dat ze er niet enthousiast van worden gezien de dogmatiek in de leer. Gezien 

de veelheid aan manieren waarop je tegenwoordig je relatie juridisch kun 

onderbouwen/vormgeven lijkt het me dat de lokale kerk meer een roepende in de woestijn 

wordt. 

In 2013 is dit een gegeven. Mensen volgen hun gevoel en switchen van partner, gaan soms 

verder met een van hetzelfde geslacht. Bij ons in de parochie worden deze mensen gelukkig 

niet veel in de weg gelegd. 

In de kerken in mijn parochie hoor je eigenlijk helemaal niets over de afkeuring van niet-

tradionele relaties (tijdens de preek dan). 

In het begin was er verzet van kerken tegen het wetesvoorstel. Langzaam groeit er meer 

begrip voor degenen die er gebruik van maken 
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In kleine kring volledig geaccepteerd. 

In lokalenkerken is dit zeer afhankelijk van de kerkleider. Maar op veel plaatsen is dit al zeer 

vrij. 

In meerderheid en steeds vaker: instemmend. 

In mijn ogen te negatief en onbarmhartig. 

In mijn omgeving heb ik het nog niet meegemaakt. Het zou maar zo kunnen zijn, dat de 

lokale geloofsgemeenschappen of parochies er beducht voor zijn om een aanvrage voor een 

huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in behandeling te nemen. Juist die 

terughoudendheid zal de nodige voor de kerk negatieve publiciteit opleveren. Een angstig 

dilemma. 

In mijn omgeving: positief en accepterend 

In mijn parochie is de tolerantie groot conform de liefde die God heeft voor al Zijn kinderen. 

In onze lokale parochie is men loyaal naar deze stellen. Er heerst verontwaardiging dat deze 

verbintenissen binnen de mondiale rk kerk als niet legitiem worden gezien 

In onze parochie worden homoseksuele echtpaaren gewoon geaccepteerd, ook al zijn ze niet 

kerkelijk getrouwd 

In onze parochie wordt daar in beginsel positief tegenaan gekeken. persoonlijk heb ik met 

verbazing gekeken naar het door de RK kerk geregisseerde verzet in sommige landen tegen 

de invoering van het homohuwelijk aldaar. alsof daardoor het traditionele huwelijk ook maar 

enigszins in gevaar kwam. De lokale kerk in onze parochie is dus niet anti-homohuwelijk of 

zo. Volgens mij is er geen enkele Nederlandse RK parochie uitgesproken anti-homohuwelijk. 

in onze parochie zijn veel samenwonende en/of gehuwde stellen van gelijk geslacht. zij zijn 

van harte welkom 

In onzeparochie erkent men dat een staat iets anders is dan een kerk. In een staat wordt 

langs democratische weg beslist wat kan en wat niet. 
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In orde 

in sommige gevallen vijandig en in andere heel erg terughoudend 

In sommigen kerken, wordt dit zwaar beoordeeld. In andere kerken zijn ze soepel. De RK 

ging daar de afgelopen jaren goed (ruim) mee om. Ik hoop en bid dat dit zo blijft. 

is vooral een kwestie van de plaatselijke geestelijke. 

Jammer genoeg terughoudend. Maar niet meer vijandig. 

Kan ik niet beoordelen. Mogelijk terughoudend, soms kritisch. 

Katholieke bisschoppen en sommige protestante kerken hebben bezwaar gemaakt tegen de 

wetgeving 

Katholieke kerken zijn terughoudend, in veel protestantse kerken is dit geaccepteerd als een 

normaal huwelijk. 

kerk en staat zijn gescheiden en daarmee is dat probleem niet opgelost in de loop van de tijd 

zal daar een verlicht denken van toepassing kunnen worden aangezien Jezus ook in een 

maatschappij is geweest waar het een en ander loos was van beide zijden dienen er bijdrage, 

gedachten en naar acceptatie leidende daden gesteld te worden 

Kerk en staat zijn hier gescheiden 

Kerk houdt zich daar liefst verre van. 

kop in het zand 

Laat ze niet vallen en respecteer hun keuze. 

Lichte spanning, zou ik zeggen 

Liefdevol, zijn zijn volwaardig lid van de kerkgemeenschap. 

Lijdzaam. 
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Lokaal is dit zeer verschillend 

Lokaal wordt er niet al te moeilijk over gedaan, maar het mag niet, dus als het erop aankomt 

wordt het afgekeurd. 

lokale kerken lopen achter de feiten aan. Zij zouden de ruimte moeten krijgen in deze 

ontwikkelingen mee te gaan en pastorale ondersteuning te kunnen geven 

Lokale kerken zouden zich wat ruimer en begripsvoller kunnen opstellen. 

Lokale kerken; dan betrek ik daar ook de prot. Chr. en Evangelische kerken bij. Hun reactie is 

zeer devers. Van een resoluut afwijzen tot het accepteren en zoeken naar wegen om ook 

deze verbintenissen een plaats en zegen te geven binnen eigen kerk. 

Maakt gelukkig niets uit. 

mag niet ! 

Meer geacepteerd. 

Meestal heel begripvol. Het hangt af van de opvatting van de lokale clerus 

Meestal vinden lokale kerken dat prima en vinden ze het (op een kleine minderheid na) 

jammer dat dergelijke civielrechtelijke verbintenissen niet ook in de Kerk geaccepteerd 

worden. 

men denkt over deze verbintenissen anders dazn in mijn jonge jaren toen het absoluut een 

taboe was...iedereen handelt naar zijn of haar geweten . in sommige r.k.kerken denkt men er 

ruimer over dan in andere katholieke kerken, ik kan dit maar moeilijk volgen, dus...... 

Men hoort de kerk (in NL) daar nauwelijks over; er zijn wel groeperingen die de media 

opzoeken om te zeggen dat de kerk hierin de staat zou moeten volgen en haar leer los moet 

laten. 

men houdt zich afzijdig, ieder mens is gelijk, wie ben ik om te oordelen. 

Men houdt zich vast aan de traditionele kerkleer 
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men is begripvol tegenover civielrechtelijke verbintenissen van mensen van hetzelfde 

geslacht 

Men is daar negatief over. Dat geldt niet voor alle kerken, maar dat is wel de basisgedachte. 

Dat is 1 van de redenen dat ik me minder verbonden voel met de RK kerk. 

Men liet het aan de christelijke politici over. (Het CDA e.a. plus een Griekse-Orthodox in de 

PvdA tegen. Inmiddels zegt éé CDA-voorvrouw het homohuwelijk 'een groot goed' te 

vinden). 

Men staat er afwijzend tegenover. Er zijn wat hotspots, zoals De-Krijtberg in Amsterdam-C, 

waar een soort onvrijwillige gedoog-situatie heerst. 

Mijn indruk is dat daar hier in onze parochie niet moeilijk over gedaan zal worden, maar ik 

heb het hier in ons dorpje nog nooit meegemaakt. 

Mijn parochie is daar voor. 

Mild. 

mordicus tegen, maar men heeft zich neergelegd bij de feiten. 

n.v.t. 

Negatief 

negatief 

Negatief 

negatief 

Negatief 

negatief 

Negatief 
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Negatief en discriminerend. 

Negatief of ontkennen dat het een wettelijk geaccepteerde realiteit is in ons land. 

neutraal 

Neutraal 

Neutraal (in mijn beleving) 

Neutraal tot negatief. 

neutraal. wie zijn wij dat we zouden mogen veroordelen! 

Niet al te best. Deze verbintenis wordt door de kerk niet erkend. 

Niet mee eens maar moeten het accepteren. 

Niet veroordelen. Ieder heeft het recht om respect te krijgen, als men het verdient. Door te 

zijn wie je bent kun je al respect krijgen 

Niet wenselijk 

Nogmaals: het Instituut kerk staat hier vijandig tegenover, de Kerk als Volk Gods vindt meer 

en meer dat ook homo's recht hebben op geluk en liefde. 

Nu goed heeft wel jaren geduurd 

Officieel mag het dus niet, maar ik hoop dat de Franciscanen deze mensen met dezelfde 

liefde benaderen en het in kunnen voelen. Mijn lesbische dochter trouwde in Amerika, werd 

later ongegrond verklaard. werkt in Genève en heeft veel moeten overwinnen alvorens 

erkenning te krijgen. 

Officieel wordt het afgewezen, maar als je het er niet over hebt wordt je gewoon 

opgenomen, mits er geen ouderwetse geeestelijke in je parochie is. 

onbekend 
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Onder aanvoering van onze kardinaal , die bekend staat voor zijn autoritaire en conservatieve 

gedrag is de houding negatief.Gelukkig hoor je voorzichtig wat meer positieve geluiden 

vanuit de kerk die meer een afspiegeling zijn van de huidige maatschappij 

Onze parochie blijft daar zéér star in volharden 

open 

open 

Over het algemeen vrij open. Zij zien liefde tussen twee mensen die bovenaan staat. dan 

maakt het niet uit of je hetero bent of homo. 

Over het algemeen wordt de civielrechtelijke verbintenis door de lokale kerken erkent; alleen 

een kerkelijk huwelijk is niet mogelijk 

Passief. De kerk richt zich op een steeds kleinere groep mensen, mensen die kiezen om 

christelijk leven. Kerk en staat hebben elkaar weinig te vertellen. 

Per lokale kerk verschillend. Officieel is het tegen de leer. Maar oogluikend wordt het soms 

toegestaan. 

Positief 

positief 

Positief de bischoppen niet. 

Positief omdat het gaat om liefde en trouw 

Positief. 

Positief. 

Protestante kerken zijn verdeeld: progressieve zijn OK met homohuwelijk, maar echte refo's 

willen niet. De top van de katholieke kerk doet moeilijk, maar bij de basis is er groter 

varieteit. Gelukkig maar! 
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RK is hiermee oneens, ik zou dit graag gewijzigd zien. 

slecht uiteraard! De kerk houdt geen rekening met de gevoelens van de mens. Dus waarom 

zou de staat rekening houden met kerk? 

Soepel. 

sommige kerken maken er geen punt van. de kerken die er wel een punt van maken, maken 

helaas van andere, veel schrijnender zaken, GEEN punt Klein voorbeeld: een gelovige mag 

van die kerken wel bommen gooien als soldaat, maar geen abortus plegen. 

sommige kerken positief andere zijn fel tegen 

Sommige kerken, vrijzinnig, gaan hier gedeeltelijk of geheel in mee. Maar de meeste lokale 

kerken blijven tegen. De katholieke Kerk in Nederland als geheel sowieso, en tegen promotie 

wordt actief opgetreden indien bekend. 

Sommige pastores zegenen (m.i. terecht) deze verbintenis, waardoor ze deze als het ware 

sanctioneren. 

Sommigen jonge priesters keuren het af. Meestal is men positief. Het is gewoon en er zou 

ook een kerkelijke viering mogelijk moeten zijn. 

soms tolerant, maar dit geldt slechts voor nog weinig lokale kerken. 

Star 

Stil 

te tolerabel 

Terughoudend 

terughoudend 

Terughoudend. 

Terughoudend. 
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Terughoudend. Afwijzend. 

Toestaan is niet hetzelfde als promoten. De parochie waartoe ikbehoor is tolerant. 

trouw ad |Bijbel- er tegeningaan - want uit Bijbel blijkt dat dat niet de bedoeling is 

uiterst negatief. 

uitnodigend, niet veroordelend 

Van promotie door de staat lijkt geen sprake, maar de lokale kerk laat zich niet negatief 

uitlaten over dergelijke verbintenissen 

Vanuit de leer pragmatisch; in de praktijk wordt het gedoogd 

ver het algemeen is de houding van lokale kerken nog erg ambivalent,maar er is misschien 

nog hoop dat de kerk van de toekomst daar nog verandering in kan aanbrengen? 

verschillend per kerk en priester 

Verschillend. 

Verschilt per regio maar ik denk positief 

Verschilt van pastor tot pastor. Veel priesters houden toch rekening met de 

wetenschappelijke realiteit en hun pastorale ervaring. Niet de biologische kenmerken van 

parners zijn doorslaggevend, maar de mate van de liefde die hen verbindt. 

verstandig en geseculariseerd 

Vijandig, afkeurend 

Voldoende, maar kan beter! 

volgens mij kan het bij ons 

Volgens mij staat de katholieke kerk in NL daar in het algemeen open tegenover. 
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volgens mij zeer wisselend, hangt het af van de voorgangers. 

Volstrekte stilte 

voor zo ver ik weet aan de basis uitstekend 

Voor zover mij bekend is die houding positief. 

Vrij negatief op landelijk gebied, ter plaatse wordt er positiever mee omgegaan 

waar bemoeit men zich mee? 

Wanneer mensen in liefde en zorgzaamheid een verbintenis willen aangaan, maakt God dat 

mogelijk. 

Wat zijn de lokale kerken? veel ouders zeggen:"Hij/zij is een goede mens" 

Weet het niet. 

weet ik niet 

weet ik niet goed 

weet ik niet, ik kan enkel voor mezelf spreken 

weet ik niet, kom niet zo vaak in de kerk 

Weet ik niet, zou u hen kunnen vragen 

Weet ik niet. 

weet ik niet. de kinderen uit zulk een relatie hebben wel recht op een kennismaken met God 

als de ouders daarom vragen. 

weet ik niet. Huwelijk kan van grote waarde zijn voor mensen van hetzelfde geslacht. 

Weet ik niet. Ik hoop en neem aan positief! 
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weet niet 

Wie is de lokale kerk om vinger op te steken wanneer mensen van elkaar houden 

Wie is in deze de kerk? Ik weet dat destijds een pastor werkzaam was in onze parochie die 

liefde tussen mensen, ongeacht geslacht, als belangrijkste basis zag. Wie kan er problemen 

hebben met oprechte liefde tussen mensen. Daarmee wordt de wereld geen enkel kwaad 

gedaan. 

wij bestrijden de staat niet. Ieder is in eigen geweten verantwoordelijk voor zijn houding 

wisselend 

wisselend per kerk, priester, pastoraal team. Maar overwegend positief. 

Wisselend. 

Wordt geaccepteerd, maar er is mi geen kerkelijke verbintenis mogelijk, helaas. wat zou dat 

een verbetering zijn. de kerk discrimineert. 

Wordt niet erkent. En dat vind ik juist. 

ze gaan er in ons land niet tegenin 

Ze hadden hier het voortouw in kunnen nemen, een gemiste kans. 

ze spreken zich er niet over uit, dit is voor hen gewoon een gegeven. 

ze zijn er niet voor, maar moete de wet erkennen 

Ze zijn het er niet mee eens, maar veroordelen deze mensen niet. 

zeer wisselend. De bisschoppen en de conservatieve pastores zijn zeer tegen. 

Zij keuren dit af, maar laten het toch over aan de mensen zelf met hun eigen geweten. 
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5c. Welke pastorale aandacht kan gegeven worden aan hen die een 

dergelijke levensstaat hebben gekozen? 

 

 

Aan degenen dieeen dergelijke verbintenis zijn aangegaan kan voorgehouden worden dat 

om goed te zijn voor elkaar en trouw te blijven in goede en slechte tijden 

Aandacht in een positieve vorm (ondersteunend)Ondanks alle ruimte in dit land, zijn er toch 

altijd mensen die deze groep veroordeeld. Dit is zeer zwaar voor hen. 

Aandacht kan vooral oor en begrip betekenen. 

acceptatie 

acceptatie 

Acceptatie binnen de kerk - toekennen van bepaalde sacramenten 

acceptatie door de kerk 

acceptatie en als normale mensen behandelen 

Acceptatie en begeleiding. 

Acceptatie en integratie. 

Acceptatie! Het zou mooi zijn als dat gewoon geaccepteerd zou kunnen worden en niet 

gezien als zondig. 

Acceptatie. 

Acceptatie. 
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accepteer deze mensen zoals ze zijn 

Accepteer het! 

Accepteer ze gewoon net als de ander parochianen. 

Accepteren 

Actieve, open dialoog. Laten blijken dat ook zij broers en zussen zijn, maar daarbij niet 

afwijken van de kerkelijke leer. De leer kan in openheid besproken worden en getoond 

waarom wij kiezen voor ons geloof en wat het geloof met zich meebrengt. 

aksepteren 

alle 

alle 

Alle 

Alle aandacht. 

Alle normale aandacht die ook aan anderen wordt gegeven. 

Alleen bij een intensief huisbezoek, en niet alleen als de situatie zich aandient, kan hierover 

in familiekring over gesproken worden. De pastorale werker/pastoor zal het volledige 

vertrouwen moeten hebben. Zoals er nu door de kerk van 'bovenaf' mee omgegaan wordt, 

zal kerkelijke bemiddeling niet op prijs gesteld worden. Laat staan pastorale zorg en 

aandacht. 

Alles 

Alles wat zij denken nodig te hebben wat past binnen de kerkelijke rechten. Zij zouden geen 

kerkelijk huwelijk kunnen bekleden, maar als zij bijvoorbeeld Gods zegen nodig hebben, 

zouden zij (als kinderen van God) niet op minder steun mogen rekenen dan anderen. 

Eigenlijk alles wat in elke vorm van een relatie anders dan een huwelijk ook mogelijk zou zijn. 

Als men hen dezelfde pastorale zorg verleend als twee goede vrienden of vriendinnen (want 
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die kunnen ook een (vriendschaps)relatie hebben die pastorale zorg nodig hebben.) Je kan 

twee goede vrienden of twee goede vriendinnen ook niet in het echt verbinden, maar je kan 

ze zeker wel als mensen (en kinderen van God) helpen. De kerk dient niet zijn kop in het zand 

te steken en te doen als zij deze levensstijl niet gekozen hebben, maar qua pastorale zorg 

zou deze vergelijking van een "normale" vriendschap goed overeen kunnen komen wat de 

kerk kan doen voor hen. 

Als aan elke andere gelovige, m.i.; lastige blijft natuurlijk dat het 'homohuwelijk' in diepste 

wezen het huwelijk los koppelt van het krijgen van kinderen en daarmee een belangrijke zo 

niet de belangrijkste maatschappelijke reden van het huwelijk ontkracht. 

als aan ieder ander en m.n. als zij er om vragen 

Als de twee zich moreel verantwoord achten - ook tegenover de Schepper - , wie kan zich 

dan het recht aanmatigen hen te veroordelen. 

Als deze mensen pastorale aandacht vragen, kan ieder die (na gebed) naar eer en geweten 

geven. 

als deze mensen pastorale aandazcht nodig hebben, dan hoop ik dat de priesters de tijd 

hebben die te geven. ik hoor en lees hierover in katholieke dagbladen en tijdschriften 

verschillend over 

Als gewone gelovigen 

Als ze zouden vragen om christelijke levenslijnen, zou gewezen kunnen worden op hettrouw 

blijven aan een gegeven woord 

Altijd de dialoog blijven voeren. Niet om te veroordelen, wel om mensen bekend te maken 

met de katholieke visie en daar begrip voor te kweken. Altijd zorgen dat je contact houdt 

met mensen. 

altijd de liefde verkondigen maar niet van sexuele eenheid van het zelfde geslacht de 

waarheid moet worden gezegt om ook te waarschuwen niet straffend maar voorkomend 

voor het leven na dit leven 
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Aparte aandacht is niet nodig, want ze zijn niet apart. Acceptatie is natuurlijk wel nodig. Ze 

moeten ook toegang hebben tot een actieve rol in de Kerk tot aan het priesterlijke ambt. 

begeleidende als in een huweljk daar mensen deze verbintenis hebben aangegaan en 

mensen zijn de zorgen/kinderen Gods 

begrip 

begrip en compassie. Begrip is essentieel teniende de gemaakte keuze mogelijk te kunnen 

doorgronden. 

begrip en liefde naar de medemens 

Begrip en steun. En ze toelaten tot de kerk. Daar zou de kerk beter van worden, omdat dan 

meer mensen gemotiveerd zijn hun/het geloof uit te dragen. 

begrip tonen en accepteren dat niet iedereen gelijk is. 

Begrip, respect, interesse en dialoog. Geen veroordeling, wel samen zoeken naar een voor 

beide partijen bevredigende vorm om ermee om te gaan. 

Begripvol en accepterend. 

Behandel ze gewoon als ieder ander mens. In de natuur komt homosexualiteit ook voor. Is 

niet bijzonders. Dat weigbert de kerk in te zien net zoals vroeger de aarde het middelpunt 

van het heelal zou zijn! 

Behandel ze toch gewoon als de normale mensen die het zijn. Waarin verschillen 

homoseksuelen nu eenmaal van u en ik? Het zijn mensen, en onderdeel van de schepping. 

Het is niet aan de kerk om te oordelen. 

ben geen pastor 

Betrek ze bij alle parochiële activiteiten. 

Catechese, biecht 

Communiceren over het geloof. 
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Daar kan ik niet over oordelen. 

Daar zitten ze niet meer op te wachten. 

Dan zullen eerst de pastores zich anders moeten opstellen. 

Dat denk ik dat voor ieder verschillend kan zijn. 

dat God ook van hen houdt, geen oordeel maar verwelkoming en begrip 

Dat ligt aan de plaatselijke pastores 

Dat ligt in Nederland moeilijk een gevoelig. Hier werkt voornamelijk een liefdevolle houding, 

want velen leven in gelovige staat ook ongehuwd samen. Wijzen met het opgeheven 

vingertje werkt niet; dat zet alleen de hakken in het zand. Een liefdevolle, begripvolle 

houding en het goed voorleven doet veel meer. Over het algemeen weet men best dat men 

in overtreding is en wat de nadelen daarvan zijn. De pastorale aandacht mag overigens wel 

standvastig zijn in de afkeuring (van de houding/levensstaat, niet van de mens). 

Dat ook zij als 'gewoon' gezien worden. 

Dat weet ik niet 

dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. In ieder geval dezelfde pastorale aandacht als aan andere mensen. 

Dat zij het op een eigen manier het sacrament vervullen. 

De aandacht die de personen in die staat vragen. 

De deuren van de kerk ruim voor ze openzetten. Net als voor kinderen die wegen gaan die 

de ouders afkeuren. Altijd on speaking terms blijven en zelfs als kerk bereid zijn je af te 

vragen of in afwijkende levensstaten ook iets van Gods liefde zichtbaar kan worden. 

De dialoog. 

De gewone pastorale aandacht. Niet meer en niets minder. Het zijn gewone mensen. 
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De kerkdeur is voor deze mensen in wezen gesloten. Zij mogen hun verbintenis niet in de 

kerk op een of andere manier bevestigen, zij mogen in de kerk komen maar daar worden zij 

verder niet voor ‘vol’ aangezien. Ik denk dat het goed is ook voor hen een plek te creëren: 

wél een viering van de verbintenis, wél te communie. Hun liefde is ook liefde. 

De normale die voor iedereen geld, maar danwel redenerend vanuit het huidige tijdsgewricht 

de pastoor zou met hen in gesprek moeten gaan en een open houding hebben ten opzichte 

van hun levensstijl 

De pastorale aandacht mag intern gericht worden; zodat de harten wat verder worden 

geopend tot het niveau dat er ruimte voor alle mensen met al hun keuzes; met name keuzes 

van liefde. 

De pastorale aandacht moet dezelfde zijn als van gehuwden m/v. 

De pastores zouden met een positief verhaal moeten kunnen komen b.v. U hebt toegang tot 

de sacramenten. Als ze dit niet te bieden hebben en dat hebben ze niet wat zullen ze dan 

voor troost kunnen bieden. Toch vraagt de liefde dat er iets gebeurt 

De vrijheid van de mens om deze keuze respecteren maar toch steeds blijven proberen met 

hen in contact te blijven omdat we ze anders “als mens” weggooien en dat zou Jezus ook 

niet gedaan hebben maar dit alles blijft ontzettend moeilijk. Zeker vanuit de kerk. 

De zachtmoedige en liefdevolle oproep tot bekering. 

De zelfde aandacht die ook gegeven wordt aan getrouwden stellen 

Deze levensstaat wordt niet gekozen. Mensen worden geboren met een homosexuele 

oriëntatie. Maar dat even terzijde, ik denk dat de kerk moet stoppen met discrimineren en 

homosexuelen op dezelfde manier moet behandelen als heterosexuelen 

Deze mensen gelijkwaardig behandelen en toe treden 

Deze mensen hebben geen speciale zorg nodig. Ze houden van elkaar en dat is prima. 

Deze mensen het gevoel geven dat ook wijze van leven zijn waarde heeft. 
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Dezelfde aandacht als aan andere gelovigen. 

Dezelfde aandacht als aan andere parochianen. 

Dezelfde aandacht als aan hen die wel trouw zijn gebleven. Misschien hebben ze zelfs meer 

aandacht en steun nodig 

dezelfde aandacht als die aan mensen van verschillend geslacht die traditioneel getrouwd 

zijn. 

Dezelfde aandacht die iedereen verdient 

dezelfde als aan alle andere parochianen 

Dezelfde als aan alle gelovigen. 

Dezelfde als aan andere koppels en aan singles. 

dezelfde als aan anderen 

dezelfde als aan de andere gelovigen 

dezelfde als aan de overige parochianen 

Dezelfde als aan een ieder. 

Dezelfde als aan gehuwden. Overigens zou die aandacht wel wat liefdevoller kunnen. 

Dezelfde als aan gewone gehuwde koppels. 

Dezelfde als aan iedere andere. 

dezelfde als alle anderen! 

dezelfde als andere mensen. Gelijkheid is de keyword. 

dezelfde als bij echtparen 
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Dezelfde als die aan andere mensen. Misschien is wat extra steun nodig als deze mensen 

geconfronteerd worden met intolerantie. 

Dezelfde als die aan kerkelijk gehuwden, beter nog is deze levenstaat te erkennen en in te 

zegenen. 

Dezelfde als een elk ander koppel, voor mij bestaat er geen verschil: twee mensen die van 

elkaar houden en hun leven samen willen delen. 

dezelfde als gehuwde (man met vrouw) 

dezelfde als iedere andere parochiaan, ze zijn geen uitzondering en zouden niet verstoten 

moeten worden zoals mensen in het verleden al vaak gebeurd is. 

Dezelfde behandeling/aandacht als bij gelovigen die traditioneel getrouwd zijn. Daarnaast 

dient er aandacht te worden besteed aan externe invloeden op de relatie/het huwelijk 

(anderen die tegen hun levenswijze ageren). 

Dezelfde die aan hetero's wordt gegeven, en het voordeel van deze monogamie (t.o.v. 

promiscuïteit) te honoreren, als beste keus. Echter zonder het standpunt van Jezus, het 

eigenlijk enig juiste, te verloochenen. 

Dezelfde pastorale aandacht als aan degene die zo'n levensstaat conform de RK-leer hebben. 

Dezelfde pastorale aandacht als die aan andere mensen wordt gegeven. verkondiging dat 

waar vriendschap en liefde is, God aanwezig is, dus ook in een liefdevolle verbintenis van 

mensen buiten het huwelijk, zeker wanneer het huwelijk voor mensen niet toegankelijk is. 

dezelfde pastorale aandacht die een gezin ook krijgt 

Dezelfde! De mensen zijn niet anders - hun denken en beleven is niet anders; alleen degene 

met wie ze het delen heeft hetzelfde geslacht. 

Die is in onze parochie zeer bevredigend. 

Die mensen te behandelen zoals omschreven staat in Matteus 7:12 'Behandel een ander zoals 

u zelf behandelt zou willen worden '. 
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Door (als zij dit wensen) met hen in gesprek te blijven 

Door contacten niet uit de weg te gaan. Door deze mensen aan te sporen (omdat ze meestal 

niet de zorg voor kinderen hebben) om vrijwilligerswerk op zich te nemen voor kerk en 

maatschappij. 

Door deze mensen op een positieve manier te betrekken binnen het pastorale gebeuren. 

Door hen met een liefdevolle houding in de kerk te aanvaarden. 

door iemand die zelf ook ervaring heeft met problemen in een verbintenis 

Door ze van harte welkom te heten zonder een opgeheven vingertje. 

Duidelijk maken dat God van je houdt om jou. Dat jij er ondanks de uitgangssituatie nog 

steeds toe doet. 

Duidelijk maken dat we de zonde veroordelen, maar niet de zondaar. 

Duidelijkheid geven over de leer, maar dit ontbreekt. 

Een accepterende en respecterende aandacht en niet een veroordelende attitude.De kerk 

neemt een juridische houding aan in plaats van een liefdevolle. 

Een begripvolle aandacht. 

Een erkenning en gezien worden als mens! En vervolgens met hen in pastoraal gesprek gaan, 

zonder veroordeling van hun levenskeuze. En misschien ook in gesprek gaan met ouders en 

ouderen om met hen te praten over deze ontwikkelingen. 

een liefdesvolle 

Een open gesprek vanuit respect voor hun geaardheid en hun keuze. 

Een open huis blijven bieden!!! 

Een openheid om in elk geval in gesprek te gaan. Beseffen dat de maatschappelijke 

acceptatie mede het geweten heeft gevormd(misvormd?) van de homoseksuele betrokkenen, 
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de personen durven begeleiden in hun weg met Christus, maar tegelijkertijd duidelijk durven 

zijn dat deze verbintenis niet als geldige en geoorloofde verbintenis kan worden beschouwd 

binnen de katholieke geloofsbeleving. 

Een pastorale/kerkelijke verbintenis zou hen zeer helpen. 

een viering in de kerk toestaan. 

Een wat menselijker houding! En uitspraken! De wereld zou zoveel beter zijn! Minder haat en 

agressie, beter kan niet! 

Een zelfde aandacht als aan alle andere mensen. Met liefde, openheid en interesse voor 

elkaar. 

Eerst maar eens accepteren, dan mogelijk verder. 

Er is geen bijzondere aandacht hiervoor nodig, het zijn mensen zoals iedereen. Zij hebben 

dezelfde rechten binnen de kerk als alle andere en zouden dus ook als zodanig binnen de 

kerk geaccepteerd moeten worden. 

er is persoonlijk gesprek mogelijk als deze hierom vragen 

Er voor ze zijn. Wederom: niet oordelen, maar meeleven (vele Chr. homoseksuelen hebben 

zelf ook enorme moeite met het accepteren van hun geaardheid!). Wederom: voor een goed 

vb: kijk naar de EUG in Utrecht 

Er wordt afstand genomen. Daardoor wordt de kerk ook niet meer serieus genomen in dit 

opzicht. 

Er zal duidelijk gemaakt moeten worden dat de mensen zich moeten bekeren. Dat geldt niet 

alleen voor hen (of specifiek voor hen alleen) maar dat geldt voor iedereen. Iedereen dient 

zich te bekeren. Dat waren ook de eerste woorden van onze Heer: "Bekeert u, en gelooft in 

het Evangelie" 

Erkennende aandacht 

erkenning van hun volwaardig menszijn; geen uitzonderingspositie. 
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evenveel aandacht als aan andere mensen/gelovigen. Zij zijn geen categorie apart, geen 

vreemdelingen! 

Exact dezelfde als die je moet/mag bieden aan alle andere gelovigen! 

Gastvrijheid en pastorale gesprekken. 

Gebed. 

Geef een bijbel en een katechismus laat ze die maar leren. 

Geef hen troost, liefde en bescherming ipv hen te veroordelen of uit te sluiten. 

Geen 

geen 

Geen andere dan aan anderen. 

geen andere dan hen als zodanig te accepteren en te respecteren. 

Geen andere dan voor andere parochianen 

Geen aparte aandacht , het zijn toch volgelingen van Here Jezus . Houd het goede voor en in 

liefde laar de Heer zelf beslissen , Het is zo`n moeilijk punt ,kan een mens beslissen over een 

ander ? 

geen bijzondere. Zij zijn net als alle andere gelovigen 

Geen ervaring mee. 

geen extra aandacht nodig, omdat... zie eerdere antwoorden 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee. 
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geen idee. 

Geen idee. 

Geen onderscheid maken en dus gelijke aandacht voor iedere levensstaat, maar wel met de 

nodige deskundigheid. 

geen taak voor de kerk ! 

Geen want niet belangrijk voor mij. 

geen weet 

geen, dat is hun eigen keuze 

geen, geloof ik 

Geen. De vraag stellen alleen al, geeft aan dat deze categorie gehuwden als 'fout' en 'zondig' 

wordt beschouwd. Alleen het wijzigen van het kerkelijk recht zal als pastoraal worden 

ervaren. 

Geen. Gelukkig leven en laten leven en ze hartelijk verwelkomen in onze 

Geloofsgemeenschap. Ik ken verscheidene koppels. Geen punt. 

Geen. We zijn niet gek. 

Gelijk aan alle andere parochianen 

Gelijk aan ieder ander 

gelijk als aan hetero huwelijken 

Gelijk als die aan anderen. 

Gelijke pastorale aandacht als gehuwden. 

Gelijkstaand aan traditioneel huwelijk 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  592 

 

Gelijkstellen met de staat van getrouwden van ander geslacht. 

Gelijkwaardig. Alle mensen zijn gelijk ongeacht huidskleur, geslacht, afkomst, sexuele 

voorkeur etc.. 

gelijkwaardige aandacht 

gesprek 

Gesprekken en uitleg over hoe God het huwelijk ziet. Zoeken naar wegen hoe ze vruchtbaar 

kunnen zijn in de Kerk, zonder huwelijk/relatie. Dat Gods liefde hun eenzaamheid kan 

wegnemen. 

gesprekken met pastoor en/of gelijke paren 

Gesprekken met vrijwilligers. 

gewoon de mensen in hun waarde laten en steunen als ze dit nodig hebben. erkennen en 

omarmen 

Gewoon doen. Het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht bestaat al meer dan 10 

jaar. 

Gewoon volledig mee laten doen. Alleen al een "dergelijke levensstandaard" is zo 

denigrerend en fout. 

Gewoon, dezelfde pastorale aandacht die gegeven zou moeten worden aan alle mensen. 

Homo's zijn gewone mensen, net als hetero's en alle andere kleurtjes en typetjes. Hou toch 

eens op met mensen steeds te proberen te verbijzonderen en buiten te sluiten! 

gewoon, erkennen en laten meedoen 

gewoon. de normale acceptatie 

God blijft voor iereen bereikbaar. maar of je hem zal vinden dat kan ook een priester niet 

beloven. hij kan de zuivere regels toereiken. meer niet. 

God houdt van iedereen..dus als je een fatsoenlijk normaal leven leidt is het geen probleem. 
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gods zegen. 

goede en reele 

Gwone aandacht zoals ook aan heterostellen 

Hangt natuurlijk altijd af, van de pastoor of diaken die er open voor staan om aandacht te 

geven aan een dergelijke levensstaat. 

Heb ik reeds op geantwoord. 

Heel veel. beschouw ze ook als kinderen van God en laat weten dat ze ook volwaardige 

individuen zijn en welkom zijn tot de RK kerk 

hen beschouwen als ieder ander. 

Hen liefdevol opnemen in de geloofsgemeenschap als volwaardig lid. 

Hen omarmen en alle geluk toewensen. 

Hen pastoraal bejegenen en niet wegsturen 

'Herstel van vertrouwen' - ze zijn vaak geschokt - en soms zelfs getraumatiseerd - door de 

negatieve acceptatie van hun wezen in het verleden. 

Het begint met wat een bekende katholiek gezegd heeft: 'Wie ben ik over hen te oordelen?' 

Elke benadering die begint vanuit een negatief oordeel over deze mensen is gedoemd te 

mislukken. 

Het is een klein percentage dat homoseksueel is. Pastoraat moet evenredig gegeven worden. 

Het is geen keuze, de kerk moet eens inzien dat het de natuur is die dit heeft bepaald, en ik 

denk dat menig pastoor ervaring heeft opgedaan met de mannenliefde tijdens zijn 

priesteropleiding 

Het is niet aan de kerk om onderscheid te maken. 
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Het is zonde van de tijd die je er aan zou besteden aangezien mensen die voor die weg 

gekozen hebben waarschijnlijk er niet in geïnteresseerd zijn. 

Het zou goed zijn om pastorale aandacht te hebben voor hen die gescheiden te zijn in de 

vorm van reflectie op boete en verzoening. De Kerk moet niet de instantie zijn die oordeelt, 

maar de instantie die liefdevol mensen naar Christus toe begeleidt. 

Hierbij past de zegen van de kerk over de relatie en steun om de relatie in stand te houden 

en te versterken. 

Homoseksualiteit is geen keuze, leven in lijn met de geaardheid wel. De kerk zou zichzelf een 

dienst bewijzen door geen onderscheid meer te maken op grond van seksuele geaardheid. 

Het zou het humane gezicht van de kerk vergroten en meer mensen zouden trots zijn op de 

kerk. 

homosexualiteit kom in de natuur meer voor; er moet begrip zijn. 

homozijn bestaat niet, wij zijn allen hetero, accepteer-tolereer geen leugens, werk nooit mee 

aan leugens. 

hun ondersteunen en aanmoedigen tot een duurzame relatie en ook engagementsverklaring 

identiek aan hen die voor een andere levensstaat hebben gekozen 

Ik denk dezelfde als ieder mens die behoefte heeft aan pastorale zorg. Het niet erkennen van 

zo'n verbinding hoeft mijn inziens niet te leiden tot buitensluiten van de gemeenschap en de 

daarbij behorende zorg. God heeft ons de vrij wil gegeven, de gemeenschap moet niet 

forceren om andere keuzes te maken. Iedereen maakt wel eens minder briljante keuzes. 

Ik vraag me af of een theologische doordenken niet zou leiden tot een andere houding. Kan 

de kerk wel zo stellig zijn, als er geen profeten optreden zoals in de bijbel? Een compromis is 

moeilijk, maar toch mogelijk. Het huwelijk tussen man en vrouw is speciaal, maar is een 

relatie van hetzelfde geslacht alleen verkeerd? Dreigt de kerk niet aan de verkeerde kant van 

de geschiedenis te raken? 

Ik weet het niet, dat hangt af van de individuele pastor. Zeker niet vanuit het officiële 

kerkbestuur. 
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Ik weet niet of deze nog op prijs wordt gesteld, zelf zou ik niet als 2e rangs gelovige bediend 

willen worden. Ik zou me uitgesloten voelen en als een melaatse behandeld voelen 

Ik zou een normale aandacht geven. 

Ik zou willen dat zij juist gesteund werden en dat men duidelijk maakt dat zij ook welkom 

zijn. 

In een goed en hartelijk gesprek moet erover gesproken worden, soms zijn er thuis 

problemen door hun keuze ontstaan. De priester of pastor kan dan een goede bemiddelaar 

zijn. Voor alles geldt: God heeft je lief gehad, van den beginnen af. 

In gesprek gaan en hopen dat mensen zich niet laten uitschrijven omdat men buitensluiting 

ervaart. 

In ieder geval geen veroordelende houding. Beginnen met te zeggen dat ook zij kunnen 

deelnemen aan het "parochie"-leven en de liturgie. Voor de rest weet ik het niet. 

Inzegening van hun relatie, ook als dat geen sacramentele kan zijn. Het schrappen in het 

kerkelijk wetboek van bepalingen die mensen verbieden ter communie te gaan e.d. 

Je kiest er niet voor om homo te zijn. Maar als je dat zelf hebt kenbaar gemaakt aan je 

omgeving zou het fijn zijn als ook de kerk je als waardig mens ziet, dat je er mag zijn voor 

God, en dus in de kerk. 

Je zou zo een verbinding kunnen zegenen. 

John 8 

juist zij hadden steun nodig maar de kerk liet hen in de kou staan 

Kerkelijk huwelijk toelaten, h. Communie toelaten 

Laat blijken dat zij als ieder ander kind van God zijn en Zijn Liefde mogen ontvangen. 

Laat hen elkaar liefhebben; het zijn ook kinderen van God. Geen pastorale aandacht. 

Laat ze als volwaardige gelovigen deelnemen aan de kerk. 
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Laat ze alsjeblieft toe tot de katholieke kerk 

Laat ze alsjeblieft vrij zijn om te zijn wie ze zijn. Zo niet, worden ze ongelukkig binnen de 

katholieke gemeenschap en de meesten zullen zich terugtrekkken uit de kerk die hen niet 

accepteert voor wie ze zijn. Zoals ik, en met mij veel anderen, heb gedaan. De katholieke kerk 

heeft een ware leegloop ondergaan in Nederland omdat de maatschappij verandert en de 

kerk daarin achterblijft. 

Laten trouwen 

Leer ze dat je als homo heel gelukkig bent. 

Liefde en verbondenheid, geen uitsluiting. 

liefde voor recht 

liefdevol luisteren en de relatie ondersteunen 

Liefdevolle acceptatie 

Liefdevolle benadering. 

Liefdevolle eerlijkheid. Dus: 1. God houdt van ieder mens. 2. Uw levensstaat is toch echt niet 

overeenkomstig de leer van de Kerk. 3. Wees in elk geval elkaar trouw. 

Liefdevolle nabijheid. 

Ligt moeilijk. Begrip en aanvaarden 

Luisteren 

Luisteren en met geen!,!! onderscheid maken 

luisteren en niet oordelen, 

Luisteren, luisteren en nog eens luisteren vanuit een niet veroordelende houding. Als de 

situatie het toelaat daarnaast ook de katholieke zienswijze bespreken m.b.t. de 

achtergronden van haar visie. 
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Luisteren, troosten, bemoedigen. Help mensen bij hun zoektocht door het leven! 

Me dunkt, geen verschil maken. 

mee in gesprek blijven. 

Meer laten blijken dat ook deze mensen kinderen van God zijn 

Men is welkom om mee te doen. Dan is het niet nodig om er speciale aandacht aan te geven. 

men kan de deur altijd openhouden, een beroep doen op de leer en hun geweten en hen ten 

allen tijden pastoraal tegemoet treden: een luisterend oor en begrip voor een bepaalde 

situatie is heel belangrijk 

Men kan de officiële leer enigszins relativeren in afwachting van verdere liberalisering vanuit 

Rome. 

Mensen in zo'n situatie voelen zich vaak kerkelijk in de kou staan. Een positieve benadering 

zou denk ik goed doen. 

Mensen moet worden duidelijk gemaakt dat God hen ondanks alles lief heeft, maar daar 

wordt in onze parochie nauwelijks aandacht aan besteed. 

mensne zijn gelijk dus een gelijke behandeling lijkt mij op zijn plaats 

Met de afwijzing door e kerk heben deze mensen het vertrouwen in de kerk verloren. De kerk 

zou begrip moeten opbrengen om het vertrouwen terug te winnen. 

Mijn inziens niet veroordelend, maar luisterend. Waarom is men tot deze beslissing 

gekomen? Zich ook verheugend dat mensen voor elkaar in liefde gekozen hebben. 

Mijn persoonlijke mening is dat bijvoorbeeld mensen die wederzijds een zorgplicht aangaan 

[zoals bij mijn weten in vrijwel alle samenleveringcontracten] op dezelfde aandacht moeten 

kunnen rekenen als traditioneel gehuwden. 

misschien goede voorlichting 
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Misschien toch, na het vertrouwen van hen te hebben gewonnen en na enig 

geloofsonderricht positief te hebben ontvangen, duidelijk maken dat het niet "God's 

bedoeling' is. Wel uitnodigen to blijven komen naar de Kerk, maar dan zonder sacramenten 

ontvangst. God's zegen is beslist ook heilzaam! 

Mogelijk maken om dit ook kerkelijk in te zegenen 

Momenteel geen want de kerk geeft daartoe geen mogelijkheden 

Nabijheid. Duidelijk maken dat trouw voorop staat, ook aan Gods roeping. 

net als aan alle anderen 

Net als anderen. 

Net zo als bij alle andere huwelijken 

Net zoals die aan anderen. Verder ondersteunen en beschermen tegen bisschoppelijke 

dogma's. 

niet anders als alle andere mensen die samenleven met de liefde als grondslag. 

niet anders dan aan anderen; misschine meer aandacht als de personen er behoefte aan 

hebben omdat ze - vanwege het zijn van uitzondering - daar behoefte aan hebben 

niet specifiek, acceptatie wordt gevoeld 

niets meer of minder dan aan anderen. het zijn gewone mensen. 

niet-veroordelend 

normaal 

normaal 

normaal net zoals in andere situaties 

Normale pastorale zorg moet voor iedereen gelden. 
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nvt 

onbekend 

onbekend 

Ongeacht de verbintenis moet er oog zijn voor de ander. Zorg en liefde voor anderen moet 

meer gepreekt worden. Dat is onafhankelijk van huwelijk etc 

Ongeconditioneerde acceptatie. 

Onnodig. Pastoraat richt zich op geloof. Niet op wat er in bed gebeurt. 

Ook hier moet de kerk een luisterend oor bieden en niemand buiten sluiten. 

Open en liefdevol over spreken, open en liefdevol benaderen. NIET afwijzen. Accepteren dat 

bij samenwonen en samenleven van mensen van hetzelfde geslacht ook seksuele 

handelingen plaatsvinden en mensen daarom al helemaal niet afwijzen! 

opnemen in de kerk, niet uitsluiten 

oprechte betrokkenheid, aandacht hebben voor de specifieke problemen die deze mensen in 

Kerk en stad ervaren, zonder te veroordelen 

Pastoraal moet voorlopig vooral luisteren. 

Pastoraal nabij te zijn en bescherming bieden indien noodzakelijk. Dat wil zeggen ook je 

stem laten horen. 

pastoraat van het luisteren! 

pastores moeten deze mensen als gelijken behandelen. 

Persoonlijke aandacht, als men dit tenminste wenst. 

Persoonlijke uitnodigingen waarin "onhouding" wordt gepredikt. 

positieve aandacht 
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Promotie van keuze voor zuiverheid op pastorale wijze. Vriendschappen zijn goed, seksuele 

relaties tussen mensen van het gelijke geslacht moeten altijd ontmoedigd worden, niet 

gezegend of gestimuleerd op welke wijze dan ook. 

Regulier 

ruimte bieden 

Steun hen en laat God besluiten 

Tijdens de zondagviering net zo hartelijk ontvangen zoals de anderen ook begroet worden. 

Tonen van begrip en niet afwijzen. 

Uitnodigen om mee te doen in alle facetten van het kerkelijk leven, zonder reclamemaken 

voor hun levensstaat. 

uitnogigend, openheid, acceptatie, vragen stellen. 

van harte ondersteuning en liefdevolle erkenning dat hun (natuurlijk) gegronde keuze in zich 

een goede keuze kan zijn. 

veel praten en aandacht geven 

Veel, ik vermoed dat zij ook graag bij een gemeenschap willen horen 

verspilde moeite 

vertellen dat je hun keuze respecteerd 

Verzoek om hun zonden op te biechten en deze desastreuse levenswijze op te geven. 

Vooral dat ook zij duurzaam samen moeten zijn en blijven. Verder kunnen ze gewoon 

meedoen. Helaas is er te weinig capaciteit bij priesters om iedereen een geestelijk leidsman 

te geven. Dat zou een hoop leed schelen. 

Vooral een pastorale: menselijke bekommernis bij de inzet van mensen om te leven volgens 

het dubbelgebod van de liefde. 
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Waardering voor de oprechte keuze en waardering voor hun eventuele unieke kwaliteiten. 

Waarom? Het maakt niet uit in welke vorm men samenleeft. 

Waarschijnlijk is er in onze omgeving de mogelijkheid om Gods zegen te krijgen bij het 

aangaan van zo'n levensstaat 

wanneer er al weinig aandacht gegeven wordt aan de normale parochianen dan is het 

antwoord duidelijk 

Wat ik al eerder zei over de liefde van Christus, versus het onderdrukkende instituut dat de 

RK kerk nu meestal is. 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weinig. In de vrijzinnige parochies wel, maar niet in de kerkgetrouwe. Een groot manco. 

Welkom heten in de kerk en een verbintenis uit liefde gewoon in de kerk laten vieren. 

wie vrij van zonde is, werpe de eerst steen wij zijn allen kinderen Gods Sommige gehuwden 

zijn veel erger zondaars, dan sommige ongehuwd of gescheiden en weer samen wonenden 

Leg de focus toch niet zo zwaar alleen op dit punt, beste kerk! 

Wijzen op een belangrijk punt uit ons Godsbeeld : de trouw en de uit zichzelf tredende 

liefde. 

wordt moeilijk 

Ze met rust laten. 

Ze opnemen in het warme bad van de parochie. Soms zijn deze verbintenissen oprechter en 

inniger dan het standaardhuwelijk 

Zelfde aandacht als aan hetero's binnen de kerk. Wij zijn immers allemaal Gods kinderen. 

Zonder onderscheid. 
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Zelfde als aan andere mensen, Persoonlijke vrijheden zijn een gift van God daar kan en mag 

de mens niet aansleutelen 

zie eerdere antwoorden 

Zie mijn antwoord op vraag 16 

Zie vorige vragen. Ze horen er wat mij betreft gewoon bij. 

Zij hebben vooral het gevoel melaatsen te zijn, zelfs in de maatschappij die hen lijkt te 

accepteren. Zij hebben het nodig dat de kerk hen waardeert om wie ze zijn. Ik denk ook dat 

het goed zou zijn hen toe te laten tot de Eucharistie. 

Zij moeten dezelfde pastorale aandacht krijgen als alle andere gelovigen. Met liefde worden 

opgenomen als gelovige mensen samen op weg. En mogen weten dat ook hun liefde van 

waarde is en dat hun verbintenis een band is van eeuwig. Dus net als anderen pastoraal er 

zijn voor hen 

Zij verdienen dezelfde pastorale aandacht als de anderen. Waarom een onderscheid maken? 

Zoals bij iedereen: met elkaar in gesprek blijven 

Zoals eerder gemeld, zet de euren open, sluit geen mensen uit. 

zou dezelfde moeten zijn dan aan een hertero stel 
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5d. Indien echtparen van gelijk geslacht kinderen hebben 

geadopteerd, wat kan er dan pastoraal gedaan worden om het 

geloof door te geven? 

 

A) Bijna elke mens, ook de homoseksuele mens, kan kinderen krijgen/verwekken. Dus 

kinderen bij homokoppels kunnen ook bij hun vader of moeder wonen. B) Waarom zou het 

doorgeven van het geloof anders zijn bij homokoppels? Homo's zijn gewone mensen. 

Aandacht geven aan de symboliek in het geloof. 

acceptatie 

Acceptatie 

Acceptatie van zowel de kinderen als hun ouders. Laat de kerk zich uitspreken regen allen die 

zich gerechtigd menen liefdeloos te veroordelen en te verketteren. 

Acceptatie. 

Acceptatie. 

accepteren dat dit ook kinderen van God zijn. 

Accepteren en in liefde en ondersteunen. Dat werkt heilzaam 

adoptie is gelegaliseerde kinderdiefstal, kinderen horen thuis bij hun vader en moeder, hun 

mensenrecht op normaal gezinsleven wordt systemisch, systematig en stelselmatig wreed 

bruut en grof geschonden, alsof goed&normaal.. 

Al het mogelijke. 

Alle kinderen zijn gelijk, dus dezelfde begeleiding. 
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Allereerst de ouders omarmen; accepteer de ouders en de kinderen komen vanzelf. Stoot je 

de ouders af, hoe kan je dan denken dat je de kinderen kan bereiken??? 

Allereerst zal de kerk echtparen van het gelijke geslacht moeten kunnen erkennen en 

ondersteunen, anders haalt het niets uit om ge-adopteerde kinderen zogenaamd te bekeren 

tot het geloof. Ook dat dient in alle vrijheid te kunnen gebeuren 

Alles, geen beperkingen naar mijn mening. 

Als beiden geloven kunnen ze het geloof nog wel op een positieve manier doorgeven maar 

zij moeten ook uitleg geven over hun eigen manier van leven en handelen en dat in alle 

eerlijkheid en misschien zelfs ook wel vanuit hun onmacht omdat zij niet tot een ander 

levensstaat in staat zijn. 

als de kerk het aksepteerd en ze warm onthaald dan zal heet geloof ook makkelijker door 

gegeven worden 

Als de ouders verantwoordelijkheidsgevoel hebben, zullen ze accepteren dat hun kind op 

enig moment kennis neemt van religie. Wel is de huidige opvatting dat voorkomen moet 

worden dat het kind wordt geïndoctrineerd. Gezien de reputatie van de RK Kerk de laatste 

jaren zullen die ouders veel reserves hebben om geloofsoverdracht aan welke christelijk 

gezindte dan ook over te laten. 

als de pastoor regelmatig in het gezin komt kan hij stimuleren dat de kinderen bijvoorbeeld 

naar een katholieke school gaan. 

Als deze echtparen hun adoptiefkinderen het geloof willen doorgeven: wees daarover 

verheugd. Als dat niet het geval is, wordt het erg moeilijk, omdat de kerk de verbintenis niet 

erkent. Kinderen zullen doorgaans loyaal zijn aan hun adoptiefouders. 

Als deze mensen vragen om die kinderen op te nemen in de kerk begeleid ze dan om die 

vraag te realiseren. 

Als er openheid is en de echtparen zich in een geloofsgemeenschap prettig voelen volgt dat 

vanzelf.Geef een kind ruimte als een kind zijn of haar achtergrond op oudere leeftijd hoort 

om dit kind een vrije keuze te geven welke richting dan ook. 
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Als er vragen worden gesteld moeten die met liefde Beantwoord worden. 

Als het mogelijk is met de adoptie-ouders het gesprek aan te gaan, is mijns inziens het beste 

om hun te laten blijken dat God houdt van hen en van het kind, en hen zo bij de 

gemeenschap te betrekken. Dit betekent niet dat je wat zij in hun seksualiteit doen, hoeft 

goed te keuren, maar dat is pas het laatste waar je het over hoeft te hebben, zij voelen dat 

zelf ook wel, ze voelen zich juist vaak 'melaats'. 

Als ouders ook gelovig zijn kunnen ze erover praten . Kan ook via de kinderbijbel. 

als ze kiezen voor katholiek onderwijs het goede voorbeeld geven en praten over het geloof 

in brede zin 

behandel deze gezinnen als gewone gezinnen 

Behandel deze groep zorgvuldig en niet discriminerend, zij horen er bij, naar mijn idee in het 

voorbeeld van Gods leer en het leven van zijn zoon op aarde. 

behandel deze mensen op dezelfde wijze als men hetero-echtparen met kinderen behandelt. 

Blijkbaar is de vooronderstelling dat het dan niet kan? Begrijp de vraag niet. 

catechesatie in overleg met betrokkenen 

Catechese geven. 

Catechese, onderricht 

Catechesebijeenkomsten met pastor en hetero echtparen. 

Contact houden. Openheid bieden. De kinderen moeten weten dat er ook andersoortige 

relaties zijn dan van twee gelijke geslachten....God houdt ook van jou, ondanks alles 

dat hangt van de echtparen af. ik zelf ben geen voorstander van adoptiekinderen met twee 

moeders of twee vaders 

Dat is aan die personen zelf. Het ligt uiteraard voor de hand dat zij niet op de kerk zitten te 

wachten als die hun gezin als tweederangs kwalificeert. 
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Dat is een taak van de ouders, zij begrijpen het geloof op hun eigen manier, en kunnen 

aangeven wat zij van hetero's verwachten. 

Dat is in deze setting niet anders dan bij andere (normale?) gezinnen. 

Dat is natuurlijk alleen mogelijk als de ouders als normale mensen worden behandeld. Een 

kind kiest altijd voor z'n ouders. 

Dat is toch een evidente vraag! Gewoon, hetzelfde als bij alle andere mensen met kinderen! 

Dat kan alleen in de mate dat je kerkdeuren voor ze openstaan en je toont dat het welzijn 

van ieder mens je ter harte gaat. 

Dat ligt aan de echtparen zelf. Je kunt ze niet dwingen. 

Dat lijkt me niet moeilijk, het kind gewoon katholiek opvoeden als elk ander katholiek kind. 

het kind heeft hiervoor niet gekozen. 

Dat lijkt mij een situatie, die niet algemeen goedgekeurd dient te worden, maar desondanks 

kan het geloof worden doorgegeven. Veel bijbelse hoofdpersonen hadden te maken met 

grote contrasten in hun leven! 

Dat zal moeten beginnen met erkenning van de volwaardigheid van de liefde tussen deze 

mensen, en voor hun kinderen. 

Dat zal nogal moeilijk worden. Niet zelden hebben deze mensen met deze levenswijze zich 

gekeerd tegen de Kerk. Ik raad wel aan met de nodige voorzichtigheid en de nodige 

zachtheid deze mensen tegemoet te treden. 

Dat zal van het ouderpaar af hangen hoe de Kerk met hun is omgegaan wie zaait mag soms 

dan ook oogsten 

De "ouders" moeten de beslissing nemen 

De biologie en de naastenliefde dioenne centraal te staan indien kinderen uit een dergelijk 

verbintenis in aanraking met hetr geloof komen. Respect is de basis van begrip. Begrip is de 

basis van het uitwisselen van visie, en gaat vooraf aan het overbrengen van een boodschap. 
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De compassie en naastenliefde is het meest oivertuigende instrument in deze, dit om 

Geloofwaardigheid te bereiken. 

De conclusie is dat omwillevan deze kinderen eerst openheid en ruimte moet worden 

gemaakt met de ouders. Overigens:Hoe staat het met de doorgave van het geloof aan 

kinderen uberhaupt 

De kerk moet uitgaan van het belang van het kind en het daarbij laten. Alle kinderen zijn 

gelijk voor God ongeacht in welke situatie ze leven. Als men geen onderscheid maakt tussen 

kinderen en leefsituaties is er dus ook geen probleem bij het doorgeven van het geloof 

gebaseerd op eerbied voor God en de liefde voor de naaste, die je lief moet hebben als 

jezelf, beiden als door God geschapen. 

De kinderen de mogelijkheid geven tot het sacrament van de doop 

De kinderen in elk geval dopen, en bij voorkeur ook bij kindercatechese etc betrekken. 

de kinderen met God opvoeden 

De kinderen moet gewoon de realiteit uitgelegd worden. Er bestaat geen exclusiviteit voor 

ouderliefde wat de vorm van het ouderschap betreft. In veel huwelijken worden kinderen 

helaas ook niet omringd met de ouderliefde die ze nodig hebben. 

De kinderen zijn God's kinderen ongeacht van de instelling van de ouders 

De kinderen zullen hun eigen levensloop krijgen. Die echtparen kunnen ook het geloof door 

geven maar daarbij aangeven dat ze een andere natuurlijke houding hebben. 

de kinderen zullen hun eigen weg mogen gaan. alleen het vierde gebod eer je vader en je 

moeder lijkt me voor hen moeilijker. misschien vinden ze in God zelf een Vader en mogen ze 

Maria als moeder gaan ervaren. het is best mogelijk. 

de liefde van Christus proclameren ! 

De meeste echtparen zullen het katholieke geloof niet doorgeven, maar lezen b.v. uit de 

Bijbel. 
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De mensen met respect als medemensen en medeparochianen behandelen. 

de normale procedures 

De relatie volledig accepteren en de kinderen (vanaf een bepaalde leeftijd) uitleggen dat 

zowel God als deze ouders heel veel van hen houden. 

De situatie accepteren zoals die is als zijnde de bewuste keuze van die twee mensen en erop 

vertrouwen dat ook in hun liefde God/ Gods Geest werkzaam is en wil zijn. Dit alles in / via 

open pastorale gesprekken. 

de situatie accepteren. Zonder tegenwerpingen 

De situatie erkennen e n accepteren 

De zelfde aandacht als ieder ander echtpaar. 

Deze echtparen dezelfde aandacht geven als andere echtparen 

Deze echtparen hebben geen speciale zorg nodig. Ze hebben dezelfde zorg nodig als de 

traditionele echtparen. 

Deze kinderen en gezinnen op dezelfde wijze in de kerk te ontvangen als 

'traditionele'gezinnen. 

Deze kinderen opnemen in de geloofsgemeenschap, mogelijkheid tot dopen en verder als 

een gewoon gezin mee laten draaien in de parochie 

deze kinderen, indien gewenst, gewoon dopen, de Eerste communie laten doen en het 

Vormsel toedienen. 

Deze mensen behandelen als gewone parochianen, hierdoor zullen ook zij mogelijk gewoon 

in de kerk verschijnen. Door een taboe te leggen op hun samenlevingswijze en de adoptie 

zullen deze mensen zich niet geaccepteerd voelen binnen de kerk en wegblijven. 

deze mensen gelijk te behandelen zoals in de traditionele gezinnen 
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Die echtparen kunnen dat net zo goed als andere, mits de kerk hen niet veroordeelt maar 

ondersteunt. 

die kinderen als gewone kinderen te accepteren en hun ouders als gewone ouders te zien, 

dus zonder de relatie te veroordelen 

dit gezin deel laten zijn van de kerkgemeenschap en hen niet te royeren/uit te sluiten 

Dit is afhankelijk van de plaatselijke geloofsgemeenschap/pastor. Over het algemeen wordt 

afstand genomen. 

Dit vind ik een moeilijke vraag. Je moet oppassen, dat je een kind geen complex bezorgd. 

Het kind ervaart zelf ook dat zijn positie apart is. Als het wat ouder is, kan er over gesproken 

worden in dialoog. 

Dit zou niet anders moeten zijn dan in een traditioneel huwelijkse situatie 

Doe wat jezus zegt: laat de kinderen tot mij komen. Ik las niets over uitzonderingen. 

Doop 

Door de kinderen niet anders te beschouwen dan kinderen uit hetero-relaties. Dus gelijke 

catechese en toelating tot de sacramenten, ook als dat voor hunj ouders (nog)niet mogelijk 

is. 

Door deze echtparen en hun kinderen dezelfde zorg en aandacht te geven als aan anderen. 

Door echtparen niet uit te sluiten en hen volwaardig op te nemen in de kerk, zullen 

dergelijke echtparen zich niet afsluiten van de kerk, hetgeen nu dikwijls wel het geval is.  

Door geven van geloof is in eerste instantie iets van de ouders zelf, terwijl kinderen later vrij 

kiezen. Een levendige geloofsgemeenschap is de beste begeleiding. 

Door hen als gelijke te behandelen. 

Door hen te behandelen als gelijken 

Door hen te erkennen in hun status en de liefde en de zorg die ze dragen voor hun kinderen. 
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Door hun compleet toe te laten in de kerk, en daar is dus ook acceptatie van de relatie van 

de ouders door de kerk voor nodig. 

Door ook deze gezinnen met kinderen overal in te betrekken. 

Door te geven aan de geadopteerde kinderen? M.i. is het scheef kinderen een moeder-vader 

combinatie te onthouden. 

door ze te behandelen gelijk aan de manier waarop andere vormen van samenleving worden 

behandeld 

Dopen 

Dopen en opnemen in de gemeenschap 

Duidelijk maken dat God ook deze verbintenissen erkend en dat er dus geen enkel probleem 

is 

Echtparen van gelijk geslacht kunnen op dezelfde manier het geloof doorgeven als om het 

even wie. 

Echtparen van hetzelfde geslacht worden in de parochie geaccepteerd en hen wordt dezelfde 

mogelijkheden geboden t.a.v. geloofsopvoeding voor de kinderen. Kinderen kunnen gedoopt 

worden en communie doen. 

Een gastvrije kerk zijn. Ik denk dat geloofsopvoeding op dezelfde manier begeleid kan 

worden als bij heterostellen - er zit geen intrinsiek verschil daarin. 

Eerlijke begeleiding 

Eerst moet je überhaupt kontakt hebben met deze doelgroep. Dat begint al bij de doop (in 

de doopgesprekken kan dan op een fijngevoelige manier over het e.e.a. gepraat worden) van 

een geadopteerd kind. Dan de "echtparen" b.v. betrekken (samen met andere ouders) bij de 

eerste communievieringen. 
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Eerst moeten die ouderparen weten dat ze niet door de kerk verworpen worden. Zij zullen 

hun kinderen nooit kerkelijk opvoeden als de kerk hun relatie niet erkent en hun wegzet als 

zondaars. 

eigen verantwoordelijkheid van de mensen zelf, maar gewoon mee laten doen is het meest 

christelijk 

er zal zeer goede aandacht besteed moeten worden aan deze mensen 

Er zijn voor de kinderen. Die mogen niet de dupe worden. 

Erger moeilijk. 

Exact dezelfde aandacht en begeleiding die een "normaal" gezin ook zou krijgen 

Exact het zelfde als in een gemengd huwelijk. Misschien zelfs, als het een oprechte keuze van 

deze echtparen is, nog wel beter. 

ga er maar aanstaan. Als de mensen het zelf niet willen kun je er slechts op wijzen en 

afwachten of het zaadje valt. 

Geen andere pastorale zorg dan die aan elk gezin met kinderen wordt besteed. 

Geen discriminerend handelen 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee, ga niet op de stoelen van deze mensen zitten. 

Geen idee, ik hoop hetzelfde als bij echtparen van verschillend geslacht. 

geen mneing 

Geen onderscheid maken tussen deze kinderen en kinderen uit traditionele gezinnen. 
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geen weet hierover 

gelijk aan gehuwden behandelen 

Gelijk aan ieder paar dat kinderen opvoedt. 

gelijk aan kinderen van hetero echtparen 

gelijk als aan een hetero stel 

Gelijk als bij gehuwden. 

gelijk een huwelijk daar de maatschappij in dit geval voor de kerk uitloopt. hier is flexibel 

optreden van de kerk gevraagd (zie hierboven) 

gelijke aandacht aan die kinderen als aan kinderen in traditionele gezinnen 

Gelijke behandeling. 

Gelijkwaardig. Alle mensen zijn gelijk ongeacht huidskleur, geslacht, afkomst, sexuele 

voorkeur etc.. 

Gelijkwaardige behandeling. Jezus accepteerde de mensen ook. 

Geloofsovoeding, zonder Teveel kerkelijke dogma s 

gesprek 

Gesprekken en respect voor de keuzes en goede wilvan deze mensen. 

gesprekken met pastoraal medewerker,desgewenst. 

Gewoon accepteren niet als mannen en vrouwen met geadopteerde kinderen. 

gewoon behandelen als andere echtparen en kinderen 

gewoon catechisatie 
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gewoon hetzelfe als altijd - geen verschil 

gewoon naar de zondagsschool en niet discrimineren 

gewoon net als alle anderen. 

gewoon net als bij gehuwden 

Gewoon wat je in een man vrouw gezin ook doet 

Gewoon, wat je pastoraal ook bij alle andere kinderen en gezinnen doet. 

Gewoon: vertellen. 

Gods liefde laten zien, kinderen kunnen er niks aan doen. 

goed voorleven, waarbij duidelijk gemaakt moet worden dat er meerdere gezinsvormen 

mogelijk zijn. Daarnaast bezoek van katholieke scholen, maar die hebben tegenwoordig 

steeds meer niet katholieke leerlingen 

goede liefdevolle begeleiding 

Hangt ervan af hoe het geloof het van het echtpaar is. Gezien hun levensstijl zou ik 

vermoeden van niet of deels afgezworen, in ieder geval niet meer volledig praktiserend. 

(Goede getrouwde rooms katholieke mensen die toch met hetzelfde geslacht gaan 

samenleven in de seksuele zin komen er volgens mij niet voor , maar ik heb daar geen cijfers 

over). Daarom zal men het kind of kinderen op dezelfde manier moeten benaderen als 

mensen die nieuw kennis maken met het geloof. Een algemene kinderkatechese is meestal 

gebasseerd op basis-kennis die van thuis uit meegegeven wordt wat in deze setting moeilijk 

te verwachten is. Een cursus die gegeven wordt aan volwassen mensen die gedoopt willen 

worden zou aangepast kunnen worden in kinderlijke vorm voor deze groep kinderen. 

Daarnaast zou het samenkomen van andere dergelijke kinderen (al is het maar op basis van 

een weekend jaarlijks om tot elkaar te komen) kunnen helpen om als groep het 

geloofsgemeenschap te mogen ervaren. Wat vaak helpt is als men merkt dat anderen net als 

zij denken over het geloof. Dat geeft een herkenbaar en fijn gevoel naar mijn weten. 
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Hen betrekken bij de kerk, bijvoorbeeld door gezinsvieringen. Via websites en apps voorzien 

van informatie. 

hen de sacramenten toedienen als aan anderen, een liefdevolle, accepetrende houding 

aannemen. 

Hen hetzelfde benaderen als alle andere ouders. 

Hen liefdevol opnemen als volwaardig lid van de geloofsgemeenschap; en die kinderen 

idem. 

Het beste lijkt mij die paren en hun kinderen als normale gezinnen te benaderen. 

Het evenbeeld van God centraal, de uniciteit van de mensen erkennen en de diversiteit van 

de volken zien als de diversiteit tussen de samenlevingsvormen. In Gods ogen zijn allen 

gelijk. 

Het geloof doorgeven is een verantwoordelijkheid van een ieder. Het gaat immers over de 

betrouwbaarheid tussen mensen. Dat is ook de basis van de oecumene. Niet door een 

vasthouden aan kerkelijke regels van een kerk t.o.v. een andere kerk. 

Het geloof wordt voorgeleefd door de ouders 

Het goede voorbeeld geven en een goede coaching als daarom gevraagd wordt. 

Het goede voorbeeld van liefde, compassie en onbaatzuchtigheid geven 

Het hele gezin bij de catechese betrekken. Zonder (ver-)oordelend deze keuzes te 

benadrukken. Juist het opnemen en bespreekbaar maken zorgt voor acceptatie en geeft ook 

de kinderen de mogelijkheid om in de gemeenschap op te groeien. 

Het is de plicht van de herder om voor de hele kudde te zorgen 

het kind alsnog dopen aangezien het kind onschuldig is en hier niet aan bij heeft gedragen. 

Ook het kind betrekken zoals ieder ander kind en geen onderscheid maken; God maakt geen 

onderscheid. En het kind kan er niets aan doen. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  615 

 

Het lijkt mij dat deze kinderen niets in de weg gelegd moet worden om deel te nemen aan 

de sacramenten en het geloofsleven van de parochie. 

Het voorleven. 

het zelfde als bij alle andere gelovigen 

het zelfde als bij gehuwde 

het zelfde als bij gezinnen met eigen kinderen 

Hetzelfde als andere gezinnen 

Hetzelfde als bij alle andere kinderen. 

Hetzelfde als bij alle andere paren. 

Hetzelfde als bij alle echtparen: zorgen dat het geloof van de ouders levend blijft en hen 

handreikingen doen om rituelen in het gezin te beleven. 

Hetzelfde als bij andere echtparen en zeker niet kinderen weigeren te dopen of hun 1e H. 

Communie of Vormsel te laten doen. 

Hetzelfde als bij andere echtparen, er bestaat voor mij geen verschil. Twee mama's of twee 

papa's kunnen net zo goed het geloof overbrengen als een 'traditioneel' echtpaar. Het gaat 

erom of er van het kind word gehouden en of het wordt gekoesterd, niet wat voor 

geaardheid zijn/haar ouders hebben. 

Hetzelfde als bij andere gezinnen 

Hetzelfde als bij andere gezinnen want liefde is de leidraad, ook in deze gezinnen! 

hetzelfde als bij andere paren 

hetzelfde als bij anderen 

Hetzelfde als bij biologische kinderen. 
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hetzelfde als bij echtparen van ongelijk geslacht 

Hetzelfde als bij echtparen van verschillende sekse.Maak geen verschil tussen hen.Accepteer 

nu eindelijk eens de homoseksuele en transseksuele medemens. Die mens heeft zichzelf niet 

gemaakt!en heeft al moeite genoeg om zichzelf te accepteren. 

hetzelfde als bij een hetero relatie 

hetzelfde als bij gehuwde. 

Hetzelfde als bij hetero- gezinnen. Daar mag geen onderscheid in zijn m.i. 

Hetzelfde als bij hetero ouderparen. 

hetzelfde als bij heterostellen, what else? 

Hetzelfde als bij iedereen. 

Hetzelfde als bij kinderen in een traditioneel gezin. 

hetzelfde als bij kinderen van man en vrouw, de kinderen mogen nooit de dupe worden. 

Door de huidige praktijk hierover voort te zetten verliezen we ook deze kinderen als leden 

van onze Kerk 

Hetzelfde als bij netero's. Bij het geloofsonderricht aan de kinderen het hoe en waarom 

enigszins toelichten. 

Hetzelfde als bij paren van gelijk geslacht 

hetzelfde als bij traditionele man/vrouw echtparen. 

Hetzelfde als geboden wordt aan traditionele gezinnen. De geschiedenis zal aantonen of ook 

ouders van hetzelfde geslacht een liefdevol en warm milieu kunnen bieden. Natuurlijk spelen 

identificatie met het mannelijke en vrouwelijke een rol. Maar ook de kinderen in de huidige 

kleine gezinnen zullen zich heel anders ontplooien als in de vroegere grotere gezinnen. De 

culturele ontwikkeling gaat gewoon door. 

Hetzelfde als in andere gezinnen. 
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Hetzelfde als in het geval van kinderen in een gezin met ouders van verschillend geslacht. 

Echtparen van hetzelfde geslacht zijn in principe net zo goed in staat het geloof door te 

geven, met het toegevoegde probleem dat hun eigen verbintenis hier niet mee in 

overeenstemming is. 

Hetzelfde als men met andere kinderen zou doen. 

hetzelfde als voor alle andere echtparen 

Hetzelfde als voor alle ouders van geadopteerde kinderen wordt gedaan. Een open houding, 

waardoor evt. problemen bespreekbaar worden. 

Hetzelfde als voor andere echtparen. 

hetzelfde als voor andere kinderen,maar deze kinderen missen het huwelijksvoorbeeld van 

hun ouders. 

Hetzelfde als voor echtparen van ongelijk geslacht 

Hetzelfde als voor heteroseksuele paren. Maar vooral laten weten aan deze ouders dat het 

goed is dat ze er zijn zoals ze zijn. 

Hetzelfde als voor kinderen die opgroeien in een gezin met man en vrouw 

Hetzelfde als voor kinderen uit hetero huwelijken, zonder de kinderen de indruk te geven dat 

zij "anders"zijn. 

Hetzelfde als we bij andere doen...... 

Hetzelfde behandelen als anderen 

Hetzelfde dan bij mensen met eigen kinderen en de getrouwde status hebben. 

Hetzelfde wat gedaan kan worden t.b.v. hetero-echtparen. Katechese, enz. 

Hetzelfde! Zie vorig antwoord. 
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Hoe kunnen de kinderen pastoraal bediend worden als hun ouders door dezelfde 

kerk/pastoraal begeleiders als onvolwaardig beschouwd worden/niet volledig erkend 

worden. Dit lijkt mij een onmogelijke taak. 

homoparen met eigen of geadopteerde kinderen kunnen zelf het geloof net zo goed 

doorgeven als andere stellen 

Homoseksuele ouders zijn even vaardig in opvoeding en geloofsonderwijs als 

heteroseksuelen. 

Huisbezoek, kinderen actief bij de kerk betrekken evenals de paar zelf 

Huwelijken van het zelfde geslacht accepteren, zodat deze echtparen positief tegenover de 

kerk staan en deze ook zo zullen bespreken met de kinderen. 

idem als gewone gezinnen 

iedereen is welkom in de kerk 

Ik ben hier pertinent tegen. 

Ik denk dat het doorgeven van het geloof voornamelijk een taak van de ouders is. 

Ik denk dat in onze maatschappij een belangrijke vraga is hoe dat we geloofd doorgeven aan 

kinderen... Want dat lukt al niet meer zo vanzelfsprekend 

Ik denk heel weinig 

Ik denk niet dat ouders van een gelijk geslacht, die vergeleken worden met onontwikkelde 

beesten en wat voor zever nog allemaal wordt verkocht. Hun kinderen leuk weg, gelovig zal 

opvoeden! 

Ik denk weer hetzelfde: onvoorwaardelijke naastenliefde, respect voor andermans keuze en 

openstaan voor het feit dat ook zij hun kinderen liefdevol kunnen grootbrengen. Pas dan is 

er een basis voor eventueel contact en de dialoog. 

Ik vind deze vraag discriminerend 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  619 

 

Ik zie het probleem niet. Ik ben opgevoed door een homoseksuele broer (met relaties) en 

twee zussen van mijn vader, waarvan er een ook lesbisch was. Ik ben nog steeds meelevend 

katholiek, 

Ik zie niet in waarom dit anders zou moeten zijn dan bij traditionele stellen. Nogmaals: het 

gaat om doorgeven van elementaire waarden als zorgen voor elkaar. Dat is voor mij altijd de 

kern van het geloof geweest toen ik nog gelovig was. In welke samenlevingsvorm je voor 

elkaar zorgt is secundair. 

Ik zou het niet weten. 

In de ideale situatie hetzelfde als anders. Bovendien geven de ouders het geloof door evt 

met pastorale ondersteuning 

In ieder geval mogen zij niet gedoopt worden terwijl zij nog onder voogdij staan, maar hen 

moet en zal wel catechese gegeven worden als de ouders erom vragen. 

In ieder geval niet verketteren, maar daar waar biologische hiaten vallen in de opvoeding 

door afwezigheid van hetzij vrouw of man, deze te trachten op te vullen in psychologische 

context. 

In samenspraak met de ouders hen laten deelnemen aan alle parochiële activiteiten. 

Is dat nodig? Zo ja, dan is er geen verschil met andere gezinnen. 

is geen taak voor de kerk 

Ja, dat lukt bij sommigen wel, vraag mij niet bij hoeveel. 

Ja, natuurlijk: deze kinderen hebben in de 1ste plaats zelf deze keuze niet kunnen maken en 

mogen dus zekr niet de mogelijkheden ontzegd worden om met ons geloof en kerk op te 

groeien. DIt wil niet zeggen dat ik zelf voorstander ben van adoptie van kinderen door homo 

en lesbische koppels. Zelf vind ik dit een stap te ver, omdat het niet in het belang is van deze 

kinderen. Echter, deze situatie komt voor en we mogen deze kinderen niet uitsluiten. 

Jammer genoeg is lang niet overal op school Godsdienstonderricht 
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Katechese, bijbelcursus. 

Kerkelijke regels menselijk maken. Eenieder heeft recht op zijn eigen gevoelsleven gedachtes 

en religie. Deze kinderen zijn vaak beter af bij homo's dan bij geloofsfanaten met hun 

beperkte wereldblik! 

kinderen catechese geven, of kinderwoorddienst. 

Kinderen de sacramenten niet weigeren en ook met ouders in gesprek blijven 

Kinderen deel laten nemen aan de catechese. Hopen dat de kinderen in oprecht open geloof 

kunnen worden opgevoed en zelf een keuze in het geloof kunnen maken. 

Kinderen die dezelfde kansen te krijgen als hun leeftijdgenootjes 

Kinderen gewoon mee laten doen in het godsdienstonderwijs met de andere kinderen, en de 

ouders zinvolle begeleiding in het geloofsonderricht thuis te geven, en deze ouders daar 

actief bij te betrekken. Dus niet wat er nu gebeurt.. 

Kinderen het vertrouwen leren kennen van een God, Jezus en de Engelbewaarder waar ik zelf 

als kind zoveel aan te danken heb. Het is de basis voor het zelfvertrouwen dat iemand nodig 

heeft om gelukkig te zijn. 

Kindermissen, kinderen betrekken bij kerkelijke activiteiten 

Komt uit op in 1e instantie het accepteren van homoechtparen alvorens men het geloof kan 

doorgeven, men ddawerkelijk over de liefde van God kan vertellen. Eerder niet. 

Laat daar de echtparen over beslissen 

laat dit over aan deskundigen 

liefde voor recht 

liefdevol begrip 

Ligt aan ouders maar in school categese maak je iig geen onderscheidt. 
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Luisteren...hen behandelen zoals alle anderen, geen onderscheid maken 

Meestal zijn het goedgelovende mensen. Zij kunnen het geloof ook doorgeven door Liefde te 

tonen. 

Men moet altijd beginnen bij de liefde van God; de details van de leer worden pas later 

relevant. 

met de kinderen in gesprek gaan over de liefde van Jezus en Jezus als vriend, NOOIT over de 

zondigheid van de ouders 

Mijns inziens kan dat op dezelfde manier als bij andere gezinnen. 

Mochten zij kinderen adopteren, dan dienen die gelijke kansen te krijgen op een christelijke 

opvoeding 

Moeilijke vraag! Een vorige pastoor heeft in ieder geval wel het kind van een lesbisch koppel 

gedoopt. 

natuurlijk ze moeten gewoon als mens behandeld worden 

Natuurlijk. 

Net als andere gezinnen. Zij kunnen trouwens ook kinderen hebben van zichzelf. Maar dat 

buiten beschouwing latend zullen gelovige homoseksuelen hun kinderen op dezelfde wijze 

het geloof bij brengen als heteroseksuele gezinnen. Er is niet iets mis met hun verstand of 

geloof dus waarom zouden zij andere hulp nodig hebben dan andere gelovige gezinnen. Het 

is goed te leren als kind dat er verschillen bestaan. 

net als bij man/vrouw relatie als men de kinderen wilt laten dopen en opvoeden in het geloof 

geen onderscheid maken (is er ook niet) 

Net als bij normale gezinnen, aangeven dat je als christen het voorbeeld moet geven en 

leven zoals Christus ons heeft voorgedaan 

Net als de vorige vraag: door geen uitzondering te maken voor deze groep. Behandel ze als 

ieder ander. 
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niet anders dan bij andere paren 

Niet anders dan bij echtparen met verschillend geslacht. God heeft ook deze mensen 

geschapen toch??? Of heeft ie in kerkogen een foutje gemaakt..... 

niet anders dan in andere gezinnen. 

niet bekend 

niet de zg. leer van de hierarchie, wel de levenshouding van Jezus van N. 

Niets 

niets anders dan bij andere echtparen 

niets mee te maken 

Niets. 

Niets. Kinderen moeten tot hun 21e niet geïndoctrineerd worden. 

niets. ouders geven in eerste instantie het geloof door. en de vraag is pretentieus. waarom 

zouden mensen van gelijk geslacht niet of verminderd in staat zijn geloof door te geven? 

Nou ja, net als bij hetero ouders, toch? De ouders en de kerk proberen het geloof door te 

geven. Het zou helpen als de kerk homo ouders niet a priori in een zondige hoek stopt. Het 

gaat er toch om dat een kind weet dat God de vader van haar of hem houdt, dat Jezus en de 

heiligen ons laten zien hoe je kunt leven, dat kinderen zich geborgen weten en voorbeelden 

zien, uitgedaagd worden om Jezus en de heiligen na te volgen. Dat kan het beste door 

celibaat, denk ik, maar het wordt nu zo bekrompen, geen heldhaftige uitdaging, laat alles 

achter, volg Hem! De kerk zegt nu vooral, geens seks voor het huwelijk, beperkte seks in het 

huwelijk, geen seks buiten het huwelijk, geen seks zus of zo, die focus op seks had Jezus toch 

niet? Goed nieuws voor de mensen, ga heen en zondig niet meer, maar als blijde boodschap, 

en vooral, wee u, farizeen en schriftgeleerden, rijken en machtigen en uitbuiters, wee u en 

hebt uw vijanden lief en ga de tweede mijl met hen, ipv hen te verwensen en te doden. 

Radicaal, geweldig, time to turn weet zo nu vele jong volwassenen te inspireren, die ook vaak 
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jong trouwen en christelijk leven, een blijde boodschap, een grote uitdaging en veel minder 

nadruk op dit mag niet en dat mag niet. 

Omdat het gaat om het belang van het kind dient er m.i. geen onderscheid te zijn in dit 

pastoraat zoals dat ook 'reguliere huwelijken' als voor kerkelijk erkende echtparen gegeven 

wordt. 

Onbelemmerde, onbevoordeelde toegang 

ondersteuning en bevestiging, geen uitsluiting 

Ook deze kinderen duidelijk en in de gemeenschap toelaten tot het sacrament van het 

doopsel, eerste communie en vormsel. Deze kinderen ook niet anders behandelen als de 

kinderen van een heteroseksueel koppel 

Ook hier gaat acceptatie voor pastorale hulp of zorg. 

Ook hier past de liefdevolle houding zonder veroordeling. Wie in een dergelijke situatie 

veroordeelt, sluit de weg van de kinderen naar het geloof meestal af omdat de ouders zich 

afkeren van de veroordelende kerkelijke gemeenschap. De ouders hebben hoe dan ook toch 

meer invloed. Worden de ouders wel geaccepteerd als gelovige mens, dan blijft de weg 

open. Niettemin moet het verhaal wel duidelijk verteld blijven: ook de afkeuring van de 

levensstaat. Dus geen huichelarij. Dan kunnen de kinderen uiteindelijk zelf een beslissing 

nemen. 

Ook hier weer geen aparte behandeling, maar acceptatie, te beginnen bij het doopsel 

wanneer daar om gevraagd wordt, en hen niet uitsluiten van uitnodigingen voor gezinnen. 

Ook niet belangrijk voor mij. 

Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld worde. Wanneer de partners zichzelf blijven zien als 

gelovige mensen, zou er in de de ondersteuning en begeleiding geen enkel onderscheid 

gemaakt moeten worden. 

op bezoek gaan 
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OP de zelfde manier als met anderen: de kinderen mogen nooit slachtoffer worden van de 

ideen van de kerk 

Op dezelfde manier als bij andere stellen. 

overlaten aan de inhoud, die deze echtparen er zelf aan willen geven; daar vanuit de kerk 

steun aan geven als die nodig (b)lijkt 

overleg 

Pastoors met de poten van de kinderen afblijven! 

Pastorale aandacht is veel minder noodzakelijk dan de aandacht van de ouders 

persoonlijk vind ik dat mensen van eenzelfde geslacht beter geen kinderen hebben dus ga ik 

mijn mening daar ook niet over geven. 

Praten en accepteren als medemens en kinderen van God. 

Precies hetzelfde als bij een gewoon huwelijk. 

Precies hetzelfde als bij gezinnen. Ook gelovige mensen van gelijk geslacht zijn in staat het 

geloof voor te leven, te vertellen over God en jezus, met beelden en symbolen het geloof 

ervaarbaar te maken in het gezin. 

Precies hetzelfde als in een normaal gezin. 

Precies hetzelfde als met alle kinderen van wie de ouders het belangrijk vinden dat het 

geloof wordt doorgegeven: ouders ondersteunen, activiteiten ontplooien, verbinding zoeken 

en geen uitsluiting, letterlijk: de BLIJDE boodschap uitdragen en niet de boodschap van 

uitsluiting en verboden. 

Precies hetzelfde als voor kinderen uit het traditionele gezin. Als de kerk geen onderscheid 

maakt op grond van geslacht of seksuele geaardheid, bindt de kerk veel meer mensen in 

Nederland. Dat weet ik zeker. Dan zullen de verloren schapen zich weer bij de kudde voegen. 
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proberen contact te houden via de eucharustie en de verkondiging aanpassen aan deze tijd , 

niemand uitsluiten , God is liefde en wij moeten ook uit liefde handelen en de blijde 

boodschap doorgeven aan alle mensen . 

proberen de ouders en de kinderen te laten meedoen in de parochie. dus: dopen en 

meedoen aan eerste communie en vormsel (met alle voorbereiding die daarbij hoort). En 

voorts misdienaar laten worden en laten meezingen in het koortje. 

Rare vraag, zij doen gewoon mee. 

Tenzij men tot bekering gekomen is, helemaal niets. 

Uitnodigen voor catechese, zeker niet buitensluiten 

Vertrekkend bij hun menselijke waarden en levenshouding heen wijzen naar Jezus' stijl van 

leven in woord, gebaat en daad. Jezus moet eindelijk een keer vrij komen van alle mooie in 

elkaar getimmerde omschrijvingen. 

Vertrouwen op hun geloofsleven dat ze van kind af hebben mee gekregen. 

Verzoek om de kinderen over te dragen, via de wettelijke weg uiteraard, aan normale 

echtparen die zich wel houden aan de kerkelijke richtlijnen. 

Volledig accepteren en opnemen in de parochies. 

Vooral aandacht aan de kinderen geven 

waarom kan het geloof niet worden doorgegeven door echtparen van gelijk geslacht? 

Waarom zal dit anders zijn dan gewone gezinnen? Die denkwijze klopt al niet. 

Waarom zouden ze adopteren? Tweee vrouwen kunnen ook een kind krijgen. Dar zou dan 

evt gelden voor een hom oseksueel paar. Zorg dat ze het kind mogen dopen en dat het 

opgenomen wordt in het geloof. Voor de ouders is dit heel belangrijk. Het kind is en voelt 

van hen en als een pastoor weigert het te dopen of het stel is niet meer welkom in de kerk, 

jaag je ze weg. Ik ben van mening dat een pastor niet ht recht heeft om mensen dit te 
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weigeren. Ik denk altijd maar: zou Jezus dat gedaan hebben? Naastenliefde, wie of wat je 

bent, dat mis ik node in de kerk. 

Wat een vreemde vraag. Hetzelfde als in de traditionele gezinnen, in principe. Maar daarvoor 

is het wel nodig deze relatievorm te erkennen: men wil een kind toch niet meegeven dat de 

relatie van zijn/haar ouders ongeoorloofd is? 

Wat er gedaan wordt bij alle kinderen er mag geen verschil zijn 

Wederom van harte welkom heten en hun kinderen volop de ruimte geven mee te kunnen 

doen. 

Weinig tot niets 

Weinig, omdat het 'gezinsleven' in de praktijk dan in contradictie is met de leer. Ook de 

seksuele vorming is dan moeilijk. 

Weinig... Het ia dan al te laat... Je moet immers tegen dergelijke kinderen vertellen dat hun 

ouders zondigen in Gods ogen 

Wellicht het advies om zich bij progressieve vrijzinnigen aan te sluiten. Het legt te veel druk 

op een heid in de parochie. 

Wij zijn tegen een dergelijke gezinssituatie. 

ze aanvaarden zoals alle andere kinderen en ouders 

Ze te helpen, als ze daar behoefte aan hebben of vragen. 

zelfde als bij man en vrouw structureel is er geen verschil in beleving of overdrag. 

Zie antwoord op vraag 26 5c. 

Zie hierboven 

Zie mijn antwoord op vraag 16 

Zie vorige antwoord 
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zie vorige antwoord 

zie vorige vraag 

zij krijgen ook communiebegeleiding en zo 

zijn dit andere kinderen, met andere behoeften? 

Zijn het geen mensen die liefde hebben en dat niet door willen geven? 

zoals alle kinderen onderwijs ontvangen 

Zoals als bij elk echtpaar met geadopteerde kinderen. Dopen toegestaan - het gaat om het 

kind en de wens van de adoptiefouders om een zegen over hun voornemens v.w.b. het 

opvoeden van het adoptief kind)eren) 

zonder afwijking met anderen. 

Zonder medewerking van het betrokken echtpaar, weinig, vrees ik. 

Zorgen dat die kinderen gedoopt worden en dan kinderen van God zijn. 

Zou niet anders hoeven te zijn dan voor traditionele gezinnen
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6a. Wat is het geschatte percentage kinderen en adolescenten die 

opgroeien binnen irreguliere verbintenissen in vergelijking met 

kinderen die geboren en opgevoed worden in reguliere huwelijken? 

 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

5% 

10% 

10% 

15% 

15% 

20% 

20% 

20% 

20% 

22% 
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30% 

30% 

30% 

40% 

40% 

40% 

5 a 10% 

50 tot 75% 

50% of meer ben ik meer. 

50/50 

5-10 % ?? 

55/45 

70% (regulier) - 30% (irreg.) 

70%. 

70-30 

80/20 

80? 

80-20% 

Aan die schatting ga ik mij niet wagen. 
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Alle verbintenissen zijn regulier 

Als een regulier huwelijk betekent, tussen man en vrouw en sacramenteel bekrachtigd dan 

zou ik voor kinderen onder de 10 jaar voor Nederland, schatten max 25%. 

Beide percentages naderen elkaar. 

bij zoveel culture aardig wat want veel zijn niet getrouwd maar wel aan de kerk verbonden en 

wat maakt dat nu uit 

Binnen niet-kerkelijke huwelijken: 95%. Binnen niet-huwelijken: 70%. 

Ca. 50% 

cijfers mij onbekend (maar vrij laag) 

Cijfers zijn me niet bekend. Het aantal zal waarschijnlijk aanzienlijk zijn. 

Daar heb ik absoluut geen zicht op. 

Daar heb ik echt geen idee van. Het zal wel meevallen, denk ik eigenlijk. 

Daar is hoegenaamd niets over te zeggen, zult u begrijpen? 

daar kan ik geen antwoord opgeven. Naar mijn beperkte ervaring is het wel zo, dat 

gemengde huwelijken wat minder kerkgaand zijn. 

Daarover kan ik niets zinnigs zeggen. 

Dat is een gok. Misschien 30% niet regulier 

Dat is nu nog een minderheid, maar dit aantal zal alleen maar groeien 

Dat kan u zelf ook nagaan bij het CBS 

Dat kunt u zelf beter nagaan. Wat is irregulier en wat regulier? 

dat percentage is gering, hoewel toenemend 
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Dat weet ik niet, maar alleen al omdat een-derde van de huweljken strandt zijn er veel 

kinderen met gescheiden ouders. Adoptie door stellen van gelijk geslacht draagt nog niet 

veel bij aan dit kindertal. 

Dat weet ik niet, maar ik schat 50%. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. Het CBS zal dit wel weten. 

De woorden irregulier en regulier zijn eigenlijk ongepast. Het aantal kinderen in beide 

genoemde situaties is mij niet bekend, maar het neemt ongetwijfeld toe dat steeds meer 

kinderen leven in door u aangegeven irreguliere verbintenissen. Daarom moet de kerkelijke 

leer veranderen want de feitelijke situatie zal niet veranderen. 

Deze vraag is niet helemaal duidelijk. Het aantal kinderen dat opgroeit in een nieuw gezin na 

scheiding van de ouders is vrij groot (10% of meer) Het aantal kinderen dat opgroeit met 

ouders van gelijk geslacht is klein. De percentages ken ik niet. 

Dit percentage zal steeds groter worden. 

Dit weet ik niet. 

Een derde deel 33%. 

Een groeiend percentage in elk geval, cijfers noemen vind ik moeilijk. 

Er bestaan geen irreguliere verbintenissen. Bij elke verbintenis waar liefde is, is God, Dus deze 

vraag is totaal irrelevant. 
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Er groeien in Nederland meer kinderen en adolescente in irreguliere huwelijken dan 

reguliere. Inhoudelijk denk ik dat de katholieke leer nog maar bij 10 procent van de reguliere 

huwelijken wordt doorgegeven. Dit is een hele ruime schatting. 

Er zijn nauwelijks personen waar daarvan sprake is 

Er zijn tegenwoordig nogal wat samengestelde gezinnen. Maar over de getalsverhoudingen 

draag ik geen kennis. 

Geeeeen idee. 

geen flauw idee 

geen flauw idee 

Geen flauw idee. 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 
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geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 
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geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee Di cijfers zijn bij de registratiegremia bekend. 

geen idee maar zeker 10% 

Geen idee, 5% tegenover 95% denk ik? Misschien iets meer. 

Geen idee, is dat belangrijk dan? 

geen idee, maar hoog 

geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 
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Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 40%? 

Geen idee. Ik denk dat het er vrij veel zijn. 

geen idee. Komt ook omdat ik de vraag niet zo belangrijk vind. 

Geen idee. Maakt mij ook niets uit. 

Geen idee. Waarom zou een verbintenis irregulier of regulier zijn. Een verbintenis is een 

verbintenis 

Geen inzicht in cijfers. 

Geen kennis. 

Geen mening. 

Geen mening/ onvoldoende inzicht 

geen percentage bekend 

geen weet 
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Geenn idee. Door de toenemende echtscheidingen zal dit wel toenemen, denk ik 

gelijk 

Gering percentage, maar dit zal groeien naarmate er meer van dergelijke verbintenissen 

komen. 

Heb geen idee 

Heb ik zelf geen zicht op. 

Het is een hoog percentage. Hoe hoog weet ik niet. 

Het percentage is hoog. 

Het percentage kan ik niet inschatten. De opvoeding is sterk afhankelijk van de normen en 

waarden van de ouders en vooral van de liefde en juiste aandacht voor hun kinderen. 

hoe kan ik dit weten 

Hopelijk heel hoog, maar aantallen doen er niet toe, laat hen en hun ouders in hun waarde. 

Christus gedachtegoed wordt door de RK met voeten getreden door onderscheid tussen 

mensen te maken! 

Ik ben nauw bij deze problematiek betrokken. Het aantal wordt steeds groter. Het idee leeft 

dat men in de kwek niet welkom is dus geen dopen etc. Pastyoale taak, jazeker. Wanneer, ??? 

Ik denk 40 procent 

Ik denk 50/50 

Ik denk dat in minstens 1/3 van de leefvormen opgroeit in genoemde vraag. 

ik denk dat meer dan de helft van de kinderen opgroeit in zo'n 'irreguliere verbintenis'. Hoe 

irregulier is het dan trouwens? 

Ik denk zo'n 10% 
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ik denk zo'n 5 procent, maar ik kan er helemaal naast zitten 

Ik heb geen idee, maar veel kinderen groeien op in een tweede huwelijk of andere 

samenlevingsvorm van één of beide ouders, dus dat zou best de helft kunnen zijn of meer. 

Ik heb geen idee. 

ik heb hierover geen gegevens 

Ik houd geen statistieken bij: daarvoor moet U bij de Gemeente zijn. 

Ik ken de cijfers niet 

Ik ken de cijfers niet; zo die al bestaan 

Ik meen dat, dat in Nederland nog vrij klein is. Omdat adoptie door irreguliere verbonden 

mensen vaak moeilijker gemaakt wordt omdat adoptiebureau's de samenstelling niet gezond 

vinden. Ik zou het moeten schatten op 5%. 

ik schat dat hooguit 5% van alle homohuwelijken kinderen hebben 

Ik schat dat op zo'n 40%. 

Ik vermoed 3% 

Ik vermoed anderhalf op de drie en dat vind ik bijzonder triest, met name voor de kinderen. 

Ik vermoed dat het om heel weinig gaat In onze parochie ken ik geen stel met kinderen 

Ik vermoed dat het ongeveer de helft is 

Ik weet dat er zo'n 20.000 kinderen van homo-ouders in Nederland leven. En dat worden er 

alleen maar meer. 

Ik weet dit soort dingen niet. 

ik zou het niet weten, maar het zijn er heel veel. 
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ik zou zeggen 15% maar weten doe ik het niet 

In de grote steden zijn er zeer veel, maar veelal trouwt men uiteindelijk. Behoefte aan 

bezegeling. 

In Nederland schat ik zeker 50% van alle kinderen! 

In Nederland, 20-25%? In samengestelde gezinnen vermoedelijk hoger. 

in onze parochie(kern) is dat percentage laag, wel zijn er veelouders van gemengd 

geloof.deze mensen zijn overigens opvallend actief in de onze kerk 

irregulier? Wat is het verschil tussen irregulier en regulier als het mensen zijn die van elkaar 

houden en liefde en geborgenheid geven aan hun kinderen en er alles aan doen om hen een 

goed thuis te geven een goede opvoeding. Zodat ze later met opgeheven hoofd en open 

ogen de wereld zelfstandig tegemoet kunnen treden? Ik vind dit totaal ongepaste vragen 

waarbij een grote groep mensen buiten wordt gesteld. Katholieken hebben toch een open 

hart? 

Irreguliere verbintenissen is voor mij een hol begrip. 

Is statistisch werk, kan ik niet zeggen. 

Kan ik geen antwoord op geven 

Kan ik niet over oordelen. 

Kan ik niet zeggen maar ik denk dat het er steeds meer worden. 

Kinderen in reguliere huwelijken hebbe nnog steeds de overhand 

meer als 50% 

meer dan 50% 

meer dan 60% 

mij niet bekend 
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Mij niet bekend 

Mij niet bekend 

mij niet bekend 

Mij niet bekend. 

Mij niet bekend. 

Mij niet bekent. 

Mijn inschatting is 50%-50% 

Mijn schatting: 1% Kinderen van homoseksuele ouders, 10% van één ouder gezinnen 

(ongehuwde moeders) 10% van niet getrouwde ouders 25% van gescheiden ouders 

Mijn schatting; 50 % 

Minder dan 5 %. 

Minder dan vijf procent 

Misschien het CBS eens vragen 

Moeilijke schatting, een procent of 10 denk ik. 

niet bekend 

niet bekend 

Nog niet veel, maar hun aantal groeit. 

Oei. Ik zou ook hier kijken of een club als het CBS meer weet. En hoe tel je bijvoorbeeld de 

situatie dat een traditioneel stel een kind krijgt, scheidt, en de partner waar de kinderen 

blijven hertrouwt? Een veel voorkomende situatie, maar volgens het kerkelijk recht een 

irreguliere verbintenis. Of bedoel je hier een irreguliere verbintenis volgens burgerlijk recht? 

De vraag lijkt me niet helemaal helder. 
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Onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

onbekend 

Onbekend. 

Onbekend. Er komen steeds meer irreguliere verbintenissen met kinderen. 

Ongeveer 40 % van de kinderen in Nederlqnd wordt in gezi nen geboren waar de partners ( 

nog) niet getrouwd zijn. Vaak is de komst van een kind decreten om te trouwen, om alles wat 

met zorg en voogdij te maken heeft, in een keer goed te regelen. 

ongeveer 50% van de in Nederland geboren kinderen groeit op binnen een relatie die niet 

valt onder de categorie van wat onze kerk als "reguliere" huwelijken verstaat. Al je dus deze 

mensen en kinderen uitsluit dan sluit je jezelf als katholiek uit de samenleving uit. De kerk zal 

dus een modus operandus moeten vinden om deze mensen toch tot het geloof en kerk toe 
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te laten. Ik kan me niet voorstellen dat dit allemaal "slechte" mensen zijn die in de ogen van 

God zulke onvergeeflijke misdaden begaan dat we hen niet mogen toelaten tot het geloof. 

ongeveer fifty fifty 

Percentage is mij onbekend. 

Ruim meer dan 50% van de kinderen groeit niet meer op in gezin met 1 en dezelfde moeder 

met 1 en dezelfde vader. 

Samenwonen meegenomen, en scheidingen. Nou ja, ik denk wel 30-60% minstens 

stijgende 

Substantieel. Misschien zelfs wel zo'n 25%! 

Veel 

Veel ongehuwde samenwonenden krijgen kinderen, dus ik schat dat maar 20 % van de 

kinderen geboren wordt in een huwelijk. 

Volgens mij is dat aantal percentueel nog altijd stijgende; misschien al wel 25%. 

Volstrekt onbekend. Maar aangezien de vraagstelling onder "irreguliere verbintenis" elke 

samenlevingsvorm verstaat die anders is dan het traditioneel katholieke gezin, zal dit 

percentage ver boven de 50% liggen. 

Voor mij is liefde gelijk, ongeacht tussen wie, dus geen percentages of verschillen 

voorlopig nog niet zoveel, misschien 5% maar dit zal zeker stijgen 

Vraag het de gemeente 

vraag is fout gesteld (vooroordeel ingebakken) 

Wanneer men onder irreguliere huwelijken ook verstaat de zgn samengestelde gezinnen 

(waarbij stiefvader/ -moeder en mogelijk stiefbroers en -zusen met elkaar samenleven), dan 

naar schatting 1/4 gezinnen? 
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Wat betreft heel Nederland en alle gezindten: meer dan de helft van de kinderen wordt 

geboren en groeit op in irreguliere verbintenissen, meestal tussen man en vrouw. 

Wat is de definitie van een irreguliere verbintenis? 

wat is regulier? als dat staat voor 'officieel getrouwd', dan is dat een sterk groeiend 

percentage; nu misschien 15%. Als regulier staat voor 'emotioneel en fysiek veilige omgeving 

waar een kind zich kan ontplooien', dan denk ik dat het percentage nogal wat lager is. 

weet ik neit 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet goed, raadpleeg het CBS. Wat is een irregulier huwelijk? 10%? 50%? Slechte 

vraag. 
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weet ik niet, en is ook niet belangrijk 

weet ik niet, maar als kinderen uit een tweede huwelijk worden meegenomen: zeker 30-40% 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

weet ik niet. maar erg veel in nederland. misschien wel de helft. 

weet niet 

weet niet 

weet niet 

Weet niet 

Weet niet 

weet niet 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  644 

 

Weet niet 

Weet niet. 

Weet niet. 

Weet niet. 

Wellicht 60% regelmatig en 40% onregelmatig 

Zeer klein, en daarmee een niet bestaand probleem. 

zeker de helft, dus 50% 

Zie CBS 

Zoals gezegd gebeurt het bij de huidige jeugd steeds meer dat ongehuwd samenleven de 

norm is, en dat er pas in het huwelijk wordt getreden als er kinderen komen. Dat hoeft 

overigens niet persé ook een kerkelijk huwelijk te zijn. Daarmee is het percentage kinderen 

de opgroeit buiten een huwelijk, in onze parochie klein (minder dan 10%). 

Zou het niet weten. 

zou niet weten 
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6b. Hoe benaderen ouders in deze situaties de kerk? Wat vragen zij? 

Vragen ze alleen om de sacramenten of willen ze ook catechese en 

ander onderricht? 

 

Allebei 

Alleen de streng gelovigen zullen om de sacrementen vragen. 

alles wat een andere kerkganger ook wil, en begrip en goed keuring van andere 

Als de kerk hen afwijst, zijn ze voor dekerk verloren. Ze vragen waardering. 

Als er gelijkwaardige catechese met een beetje maatwerk geboden zou worden, denk ik dat 

ze dat heel fijn zouden vinden, anders denk ik dat ze 'ongezien' alleen voor de sacramenten 

gaan. 

Als iedereen 

Als ouders de kerk benaderen in deze situaties, vragen zij voor hun kinderen volledige 

deelname aan de sacramenten en het daarbij behorende catechese en onderricht. 

Als ze al toenadering tot de kerk zoeken dan vragen ze om een normale en geaccepteerde 

behandeling en vragen ze dus om alles. 

Als ze geaccepteerd worden dan vragen ze om alles 

Als ze gelovig zijn, hetzelfde als andere gelovige ouders; dus ook catechese en meedoen aan 

de sacramenten voor hun kinderen en zo mogelijk voor henzelf. 

Als ze iets vragen is het een doop of eerste communie. Een hoge uitzondering zal om 

catechese vragen. 
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Als ze om sacramenten vragen , hoort hier automatisch catechese bij en dat weten ze, 

voordat de vraag gesteld wordt. Het kan wel zijn dat dit op een op hun situatie toegesneden 

manier gebeurt 

Als zij dr kerk benaderen willen zij de sacramenten maar zeker ook onderricht en katechese. 

Als zij uit eigen verantwoordelijkheid daarvoor kiezen is eerlijke begeleiding een voorwaarde. 

Altijd zeer persoonlijk,moeilijk daar een antwoord op te geven. 

beide 

Beide 

Beide, in de communie voorbereiding en kindercatechese in onze parochie zitten meerdere 

kinderen uit niet traditionele verbintenissen (vnl. gescheiden of samenwonende ouders). 

beiden 

Ben ik niet bekend mee. 

Ben ik te weinig bekend mee 

bieden hun kind aan voor de sacramenten en verwachten dat via de school catechese 

gegeven wordt. 

Bij de communie kom je tegen dat de ene ouder om sacrament vraagt en de ander op zijn 

dagen niet meewerkt door het kind naar de voorbereiding te brengen. Dit geeft lastige 

pastorale situaties die veel tact vragen. 

Catechese en onderricht gaan noodzakelijk vooraf aan het ontvangen van sacramenten. 

Catechese en onderricht zijn net zo belangrijk als de sacramenten. Er zal vraag zijn naar alles 

wat de kerk kan bieden 

Catechese voor de uitvoering van sacramenten 

catechese wordt in Nederland nauwelijks gegeven aan kinderen 
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Daar heb ik geen idee van. Hooguit zag ik wel eens op tv dat deze mensen hunkeren naar 

een 'normaal' maatschappelijk (en kerkelijk) leven. Ten slotte zijn ze met die afwijkende 

geaardheid geboren en kunnen zij het ook niet helpen. Dus ik begrijp hun verlangen, hun 

behoefte. Ik kan er voor de kerk niet over oordelen, maar als invoelend mens denk ik dat 

deze mensen ook recht hebben op het ontvangen van de sacramenten en op kathechese. 

Daar moeten zijzelf over beslissen 

Daarvoor hebben we katholieke scholen en is er vrijheid van onderwijs. Wat komt daar 

overigens van terecht? 

dat de kerk ze op de zelfde manier benaderen 

Dat hangt ervan af of de Kerk hen ziet staan en accepteert zoals zij zijn. Zeker bij hen is er 

vaak behoefte aan spiritualiteit, die zoekt naar gelovige vormen, maar met hun vragen 

komen ze alleen bij een kerk die hen accepteert. 

dat hangt geheel van de benadering af 

Dat verschilt per ouder. Maar ook de mate van openheid van de parochie, de acceptatie van 

de ouders daar en de houding van de priester zijn daarin sterk bepalend. In de praktijk 

vragen jonge ouders dat dus meestal niet meer, omdat ze weten dat zijzelf, hun levenswijze 

en hunnki deren toch door de onderdrukkende regels van het instituut kerk en reactionaire 

priesters afgewezen worden. Kerk, tel uit je winst! 

Dat weet ik niet 

Dat weet ik niet 

Dat weet ik niet. 

dat weet ik niet. 

dat zou u hen moeten vragen , voor mij n.v.t. 

De benadering hangt af van de ouders. De toenadering is m.i. minimaal gelet op de officiële 

leer van de kerk en de daaruit voortvloeiende houding van de RK kerk naar deze ouders. 
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De gezinnen die ik ken, willen geen relatie met de kerk. 

De kerk heeft hen niet geaccepteerd, Zij willen opdezelfde manier behandelt worden als de 

zgn volgens de kerk echte gelovigen. Mi past ook beter bij mijn uitleg voor de bijbelse 

informatie/ gedachtegang van Jezus. 

de meesnten houden zich afzijdig van de kerk 

De meeste ouders in deze situatie zouden als zij hun kind willen de sacramenten laten 

ontvangen, willen behandeld worden op dezelfde wijze als ouders die wel een kerkelijk 

huwelijk hebben. Zelf vind ik dat ook een voorwaarden, zonder catchese geen sacramenten. 

De meesten onder hen laten hun kinderen catechese volgen. 

De ouders die kerkbetrokken zijn, vragen ook om catechese. 

De ouders kiezen voor een katholieke levensstijl; met alle verwachtingen daaromtrent. 

de ouders zullen de kerk beoordelen naar de mate, waarin de kerk hen benadert. 

denk dat veel mensen gewoon naar de kerk gaan, sacramenten en catechese, maar daarnaast 

vaak heel devoot en trouw zijn aan de kerk 

deze generatie heeft de kerk verlaten, vanuit het onderwijs volgt het kind soms nog de 1e 

communie etc. dan stopt het. 

Deze mensen willen niet graag met hun grote zonden worden geconfronteerd; dus zullen ze 

niet snel geneigd zijn om zicht tot de Kerk te richten. 

Deze ouders keren zich af van de kerk, terwijl hun religieuze beleving er zeker is! 

Deze ouders vragen niets aan 'de kerk': ze worden immers niet geaccepteerd. Dat wil 

overigens NIET zeggen dat ze het niet zouden willen!!!! 

deze ouders willen het zelfde als de andere ouders dat de kinderen zich bewust in het leven 

zien staan 
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deze ouders willen samen met hun kinderen geaccepteerd worden en natuurlijk vragen ze 

om het hele pakket. 

Deze ouders zijn gewoon mensen, net als alle anderen, en vormen mede de basis van iedere 

gemeenschap: geen veroordeling, maar samen kerk. 

Deze vraag zou aan die ouders gesteld moeten worden. Ik denk dat zij open staan voor 

catechese als deze pastoraal en met respect voor hun eigenheid geboden zou worden. 

Dit is geen ander soort! Ze vragen precies hetzelfde als andere 'mensen'. 

Dit speelt nauwelijks in onze parochie 

Dit weet ik niet. Ik gok dat er voornamelijk belangstelling is voor dopen, trouwen en rouwen. 

Over het algemeen is de kerk leeg op zondag. 

Doorgaans vragen zij alleen de sacramenten, maar er zullen ook uitzonderingen zijn. Ik denk 

overigens dat het weinig voorkomt dat homoparen expliciet hun kinderen willen laten 

dopen. In mijn omgeving zie ik dit eigenlijk niet, hoewel mijn blikveld beperkt is. 

Een vraag voor de pastores en dat ben ik niet! 

EEr is een vraag om barmhartigheid vanuit de kerk 

er is geen interesse meer in catechese 

Er is weinig contact met de kerk. 

er zijn mensen die graag willen dat hun kinderen kennis maken met de leer van de kerk. 

Geen aanleiding te denken dat ze iets anders vragen dan andere gezinnen. 

geen andere benadering dan in de huwelijse situatie daar deze afwijkelingen eenzelfde doel 

nestraven als gehuwden 

geen bekendheid mee. 

Geen belangstelling. 
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geen ervaring 

Geen ervaring mee als parochiaan. 

Geen flauw idee. Kunt u beter aan een pastoor vragen. Als mensen de Kerk willen benaderen, 

komen ze niet bij mij. 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 
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geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee (waarschijnlijk hetzelfde als alle andere ouders. Wat zou het verschil zijn?) 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. Ik neem aan dat zij om dezelfde dingen vragen dan elk ander ouderpaar, wanneer 

zij hier in hun parochie de kans toe krijgen. 

Geen idee. Moet u aan ze vragen. 

Geen kennis. 

Geen mening/inzicht 
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Geen verschil met andere ouders. 

Geen vragen dan in 1e instantie alleen maar acceptatie van hunsamenzijn, hun 

liefdesverbond. 

geen weet 

Gevraagd wordt catechese in de meest kinderlijke vorm. Er is nl wel behoefte in diensten met 

bijbelse inhoud voor kinderen tot een jaar of 10. Het probleem is weer om daar goed 

gekwalificeerde leiders voor te krijgen. 

gewone behandeling, geen discriminatie 

Gewone katholieken gaan bijna nooit naar de mis en gaan nooit meer biechten. 

Ouders/opvoeders in gezinnen die niet kerkelijk getrouwd zijn vragen hetzelfde als de 

ouders/opvoeders in gezinnen die wel kerkelijk getrouwd zijn. Ze vragen gewoonlijk geen 

catechese en bijna nooit een sacrament. 

Gezien de afwijzende houding van de kerk verwachten zij niets van de kerk 

Goddank zijn er Katholieke scholen! 

Goede ouders ( man/vrouw of vrouw/vrouw of man/man ) zullen hun kinderen alles 

aanbieden om tot verantwoordelijke volwassenen op te groeien. Daarbij wordt het kind met 

aandacht begeleid om zijn eigen weg te vinden. 

Hangt van hun verbintenis met de kerk af 

heb ik geen ervaring mee. 

Het aanbod creëert mede de vraag. 

Het begint te gloren maar op het platte land lukt het nauwelijks in de grote steden wel 

Het gros is al lang en breed van een autoritaire kerk afgestapt en zullen dan ook niet vragen 

om de sakramenten of enigerlei oude catechese. 
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Het katholieke onderwijs moet beter gepraktiseerd worden , het is een groot goed. of de 

ouders vragen ?Zien eerst de ouders te attenderen op het gezamelijk geloven .de vreuge van 

geloven door geven ? 

Het laatste 

Het onderricht is volkomen achterhaald voor deze tijd. Er moet geen beroep gedaan worden 

op verstandelijke capaciteiten, want dat is de weg al van het daagse leven. Symbolen werken 

psychisch door en werken verrijkend. 

het zelfde als elke andere ouder. ( de vooronderstellingen bij deze en vorige vraag zijn nogal 

absurd) 

het zou goed zijn als de kerk hen helemaal gelijk behandelde, en deze vraag niet stelde 

Hoe zij de kerk benaderen weet ik niet, maar de kerk dient ze op de zelfde manier te 

benaderen als alle anderen. 

Hopelijk blijft hun vraag open en kunnen wij - als kerk - een antwoord zijn. 

Houding van de ouders is afhankelijk van hun acceptatie door de parochiepriester. Voor mij 

als pastoor maak ik geen onderscheid, want de ouders blijven verantwoordelijk om hun 

geloof door te geven aan hun kinderen. Maar vaak is hun betrokkenheid low profile. 

I.h.a. benaderen ze de kerk niet, of ze gaan naar een vrijzinnige kerk waar het niet uit maakt. 

I.h.a. bestaat er belangstelling voor catechese, dus niet alleen voor de sacramenten. 

Ik ben bang, dat ze alleen om de sacramenten vragen. 

ik ben maar een eenvoudige parochiaan, dat weet ik niet. 

Ik ben niet goed op de hoogte maar dit is mijn inschatting:De meeste ouders in deze 

situaties vragen niets. Soms vragen zij de sacramenten. Cathese en ander onderricht vragen 

zij normaal gesproken niet. 

ik ben niet in deze situatie, dus ik weet het niet 
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Ik betwijfel of zij de kerk nog serieus nemen, hopelijk wel de individuele pastor. 

Ik denk dat daar grote verschillen in zijn. Christelijke waarden overdragen zullen velen nog 

van hen en daarom zal catechese zinvol zijn. Misschien rijst dan bij de kinderen de vraag naar 

het ontvangen van sacramenten. 

ik denk dat de ouders graag willen dat de kinderen hetzelfde behandeld worden als kinderen 

uit hetero huwelijken of van alleenstaande ouders. 

ik denk dat deze ouders hun kinderen hetzelfde als gehuwden willen onderrichten. zij doen 

extra hun best omdat ze toch al buiten de boot vallen. 

Ik denk dat dit hetzelfde is als bij "normale" gezinnen. Dus soms alleen de doop (het feestje) 

en soms ook door de jaren heen catechese of meedoen met kinderwoorddiensten of 

jongerengroepen. 

Ik denk dat dit uiteen loopt. 

Ik denk dat doordat de kerk deze vorm van samenleven verwerpt, deze mensen ook de kerk 

links laten liggen. Ikzelf vraag om acceptatie op dezelfde manier zoals andere koppels ook 

geaccepteerd worden 

Ik denk dat het vooral om de sacramenten gaat en minder om het onderricht. 

Ik denk dat ouders zich afsluiten van de kerk. Zij voelen zich gediscrimineerd en willen niets 

meer met de kerk te maken hebben. 

Ik denk dat velen geen band met de kerk hebben. Sommigen zullen het doopsel voor hun 

kinderen vragen. Sommigen zouden hun relatie graag gezegend zien door de kerk. 

Ik denk dat velen zich door de kerk in de steek gelaten voelen en veel pijn lijden aan de 

kerkelijke ontkenning van hun liefde. Ze voelen zich minderwaardig behandeld. Ik denk dat 

er vooral voor de catechese hierineen grote rol is weggelegd. 

Ik denk dat ze de kerk mijden 
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Ik denk dat ze niet anders zijn dan anderen. Wellicht juist meer catechese en onderricht ivm 

de bijzondere gezinssituatie. 

Ik denk, dat als mensen zich kerkelijk betrokken voelen het om het totaalplaatje gaat, alles 

dus en niet uitzonderlijk. 

Ik heb hier geen ervaring mee. 

Ik heb zelf gekozen om Doopcatechese te volgen omdat ik bij de R.K kerk wil horen. 

ik hoop dat ze begleiding vgagen maar dat weet ik niet. 

Ik kan die vraag niet be4antwoorden 

Ik ken er geen 

Ik mag hopen dat ze gewoon het hele traject voor hun kinderen willen. 

Ik moet het antwoord schuldig blijven 

Ik neem aan alles 

Ik neem aan dat ouders zowel sacramenten als catechese en onderricht verlangen, hoewel er 

altijd mensen zijn die niet regelmatig naar de Kerk gaan en dus genoegen nemen met de 

sacramenten en onderricht via de homilie. 

Ik verwacht dat dit zeer divers is. Maar ook hier geldt dat iedereen met respect behandelt 

moet worden 

Ik vrees dat dit een gepasseerd station is. In ieder geval zullen de huidige pastores dit niet 

kunnen. 

ik weet niet wat irreguliere verbintenissen zijn, dus kan ik geen antwoord geven 

In mijn parochie vraagt eigenlijk helemaal niemand naar catechese. Als mensen catechese 

willen gaan zij naar de Emmanuel-gemeenschap, of kerken die daartoe tot behoren. Wat 

betreft de sacramenten: iedereen ontvangt als hij/zij dat wilt de sacramenten van de 

Communie, de Doop, het Vormsel en de Biecht (dit laatste sowieso eigenlijk niemand meer). 
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Indien zij in hun gelovig zijn tevens kerkganger zijn, dezelfde rechten en mogelijkheden. 

Trouwens ook wanneer zij niet geregeld de eredienst bijwonen. 

Is mij onbekend. 

Ja, zij zijn/voelen zich gewone katholieken en willen in alle opzichten al zodanig binnen de 

kerkelijke gemeenschap participeren. 

jongeren beneden de 60 jaar vragen niets meer 

kan het geld niet aan mensen besteed worden die geen werk meer hebben? 

kan ik niet beoordelen 

kinderen lopen gewoon me met anderen 

Laat ze catechese lessen krijgen door priesters of kapelaans het geven en niet door werkers 

in het veld 

meestal alleen sacramenten 

Meestal alleen sacramenten. 

meestal gaat het alleen om het doopsel en is wat onderricht daarbij soms gewenst 

Meestal vragen ze niet eens om de sacramenten, zeker niet om catechese. 

meestal vragen ze niets en verwachten ze ook niets, ze hebben het gevoel dat de kerk hen 

afwijst en veroordeelt 

Meestal vragen ze niets, spreken ze de kerkelijke vertegenwoordigers eventueel aan op 

standpunten die zij achterhaald vinden. 

Meestal worden alleen de sacramenten gevraagd 

Men benadert de kerk nauwelijks, zij het om hun foute levenswandel te vergoelijken. Men wil 

alsnog graag meedoen in de kerk, indien zij de misstanden accepteert. 
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Men is in deze kringen hoogstens niet praktiserend, Is één van twee dit wel, dan moet die 

van goeden huize komen om hun kinderen christelijk op te voeden. 

Men vraagr om gelijkwaardigheid, meer niet! Discriminatie is aan de orde van de dag! Alle 

mensen zijn gelijk ongeacht huidskleur, geslacht, afkomst, sexuele voorkeur etc.. 

Men vraagt zelden om catechese of onderricht. Men vindt het soms prettig zich verbonden te 

voelen met de kerk, maar de kerk zit deze verbondenheid zelf in de weg vanwege haar leer. 

Mij onbekend 

Mij onbekend. 

Misschien vinden ze ook de sacramenten niet zo erg belangrijk en beleven ze hun geloof op 

een andere wijze. 

misschien wat minder dan bij de traditionele gezinnen zal er gevraagd worden naar 

sacramenten en catechese. 

Moeilijk in te schatten. Met name de sacramenten denk ik. 

naar mijn idee zijn zij en doen zij daarin niet anders dan andere gezinnen 

Natuurlijk willen zij het complete pakket voor hun kinderen 

Nauwelijks; volledige onbevoordeelde toegang 

niet anders dan andere kinderen, dus ook catechese voor eerste communie en vormsel 

Niet anders dan andere ouders. Als zij al iets vragen. 

niet bekend 

niet meegemaakt. 

niet, maar er is wederzijds respect 

Niet. 
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Niets meer. 

nogmaals, het zijn gewone mensen. ze vragen dus de zelfde dingen als anderen. tenzij ze 

door miskenning afgehaakt zijn bij de kerk. 

Normaal behandeld worden 

Nvt 

Of ze uberhaupt vragen?? 

Om te beginnen sacramenten. "Laat de kinderen tot mij komen" de rest volgt dan vanzelf 

Omdat je voor een andere samenlevingsvorm kiest (omdat je homoseksueel bent)wil dat niet 

zeggen dat je andere behoeften hebt. Deze mensen willen gewoon bij de kerk horen en 

behandeld worden als de andere leden van de kerk 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onbekend. 
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Onbekend. Ik weet dat sommigen om catechese vragen, die nog onbekend zijn met de leer 

van de Kerk. 

onderricht 

ook catechese en ander onderricht 

ook daarop weet ik echt geen antwoord 

Ook datweet ik niet. Ik denk, dat de officiële kerk weinig toegankelijk is.Het beeld van de kerk 

is niet bepaald die van een paertner die open staat voor nieuwe maatschappelijke 

verschijnselen. 

Ook deze vraag kan ik niet beantwoorden 

Ouders benaderen de kerk m.i maar zelden actief. Die kerk wijst immers hun leefwijze af? 

Men gaat dus, ook in de opvoeding, een eigen weg. 

Ouders vragen nog liever aan J/M en Ouders van nu, dan aan de kerk. 

Ouders vragen zowel om sacramenten, catechese en ander onderricht. In hun beleving is er 

geen of nauwelijks verschil. 

Ouders willen behalve kerkdiensten ook wel het gesprek over de geloofsopvoeding. Ik zou 

dat niet meteen catechese of geloofsonderricht noemen: de moderne Nederlander is nogal 

alergisch voor wat van boven af moet en opgelegd wordt. 

ouders willen vooral als normaal gezien worden en niet als extra slechte zondaren 

Sacramenten 

sommigenwillen sacramenten en catechese, anderen niet 

Sterk afhankelijk hoe ze geaccepteerd worden 

Thans zoeken zijn wat voor hen beschikbaar is. Veelal is formele stellingname/afwijzing hun 

deel. Behoefte vervulling is dus heimelijk of illegaal. De formele stellingname kan mogelijk 

anders en begrip voor gemaakte keuzes moet gezocht worden. De intrisieke intermenselijke 
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relatiebehoeften zijn sterker dan die die door de regionale instituties worden opgelegd. Dat 

is een gegeven, al kan de biologische en maatschappelijke wenselijkheid natuurlijk anders 

wijzen 

Totale acceptatie 

Uiteraard vragen alle ouders om dezelfde behandeling binnen de kerk...waarom zouden zij 

anders behandeld willen worden?? 

vaak alleen sacrament voor fotogeniek moment 

Van de kerk wordt veel gehoopt, maar inmiddels niet zoveel meer verwacht. 

Vanuit hedonistisch oogmerk. Ze zijn reeds te ver afgedwaald om als parochielid te 

functioneren. 

Vast wel. 

Veel van deze ouders hebben de kerk verlaten omdat zij zich niet geaccepteerd voelen. Maar 

waar zij nog in de kerk zijn vragen zij zowel de sacramenten als katechese. Zij verlangen te 

groeien in geloof. 

Veelal voelen ouders niet zo veel voor de kerk, ook al hebben ze het van thuis uit wel 

meegekregen. Men ziet en hoort via media en concludeert dan betrokkenheid ja/nee. 

Meestal geen. De kerk zal hierin geducht moeten investeren met het op hedendaags peil 

brengen van de catechese. 

Verschillend per gezin. 

Voor zover ik weet benaderen deze ouders de kerk al lang niet meer. 

Vragen ook onderricht maar vallen vaak buiten de boot. Jammer en zeer verdrietig als je 

hoort van onze pastoor een doop weigert van een kind wat uit liefde is geboren en een veilig 

net heeft bij twee vrouwen. Schande! 

Vragen vooral om begrip en plaats voor de diversiteit. Willen hier over praten in alle 

kerkelijke verbanden. 
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Waarom opnieuw zou daar nu weer een verschil zijn. Hou toch op met wij ( de goeden) en zij 

( de slechten ) dat is geen denken voor een gelovige. Pijnlijk gewoon 

Waarschijnlijk speelt de kerk voor hen een kleinere rol. 

Waarschijnlijk wordt er alleen soms om het H.Doopsel gevraagd. 

Wanneer er van de parochie een evangelische geest uitgaat zal er geen probleem zijn 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet, lijkt mij dat iedereen dezelfde aandacht wil hebben. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 
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Weet ik niet. 

Weet ik niet. Ik denk dat ouders bang zijn om toenadering te zoeken. De kerk accepteert hen 

immers niet? 

Weet niet 

weet niet 

weet niet 

Weet niet 

weet niet 

Weet niet. 

weet niet. Ik heb geen moeite met wie ik ben, ben gelukkig en laat de kerk niet beslissen wat 

ik doe en waarvoor ik kies.En ben dus ook niet naar dekerk gestapt voor onderricht 

Wij vragen om een behandeling als elke ander gemeentelid. 

Willen vooral sacramenten, maar vaak ook onderricht....als ze aankloppen zijn het heel 

bewuste gelovigen, die het serieus nemen hun relatie tot God 

Willen zij de kerk benaderen als ze in de situatie van niet erkennen door de RK Kerk 

verkeren?! 

Ze doen volledig mee. 

Ze ervaren de liefde.oosheid van de kerk niet als een uitnodiging vrees ik 

Ze hebben daar meestal weinig vertrouwen in. 

ze hebben geen idee hoe ze zich verhouden tot de kerk, maar ze vragen wel dat de kerk hun 

normen/waarden aanneemt. Neen, catechese/onderricht willen ze niet, want ze zijn zelf 

'verder' dan die 'achterlijke kerk' (zo krijgt men het idee), terwijl ze zich nauwelijks zelf 

verdiepen in de achtergronden van de leer en theologie etc daaromtrent. 
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Ze lopen met de massa mee naar de communie. Verder vragen ze geen aandacht 

ze vragen datgene wat de Kerk hen zou moeten bieden op dit gebied, zonder mitsen en 

maren 

Ze vragen niets, Ze hebben het instituut al lang verlaten. 

Ze vragen om alles gelijk andere ouders, omdat ze in onze kerk ook volledig geaccepteerd 

zijn. 

Ze vragen ook onderricht en gelijkwaardigheid 

Ze vragen primair alleen om sacramenten. Cathechese vooral als voorbereiding op die 

sacramenten. 

Ze willen als alle andere katholieken worden behandeld en willen dat hun kinderen net zo 

worden behandeld als kinderen uit echte katholieke huwelijken 

Ze willen dat pastoors van hun kinderen afblijven 

Ze willen gewoon meedoen en geaccepteerd worden. 

Ze willen gewoon net zo behandeld worden als alle anderen. 

Ze willen vaak alleen een 'doopje', maar komen vaak liever niet naar 

"voorbereidingsavonden, zeker de mannen niet". De Eerste H.Communie is al minder 

gevraagd, maar het kost dan al heel beel moeite enkele malen vooraf met ouders naar de 

H.Mis te komen. Daarna verzucht menig Priester, de EHC is vaak ook vrijwel de Laatste 

H.Communie. Ik heb dit zelf als (voormalig) Pastoraal (mede)werker ervaren 

ze willen vaak geen sacramenten door de reputatie van de kerk. BV: ze leven in zonde,... 

catechese wordt niet verlangd omdat het niet vernieuwd is en niet van toepassing is op hun 

context. 

Ze worden niet geaccepteerd, weten dat en laten de kerk schieten 
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Ze zoeken het vanwege de negatieve ervaringen met de rk kerk bij andere religieuze en/of 

spirituele stromingen. 

Zelden is de primaire vraag gericht op catechese en/of ander onderricht. Doorgaans is het 

eerste contact "sacramentsgebonden": (doop, communie, begrafenis). alsdan krijgt men de 

catechese en het andere onderricht er spelenderwijs bij.. 

Zie de vorige antwoorden dat hangt in grootte mate af hoe deze mensen zich thuis kunnen 

voelen in de Gemeenschap. 

Zij benaderen de kerk  vanuit hun diepste mens zijn. Zij willen bij de kerk horen ook al zijn zij 

“anders” zij zijn al zo vaak afgewezen. Zij willen sacramenten ontvangen, catechese en ander 

onderricht. 

Zij keren vaak de kerk de rug toe omdat ze zich niet meer welkom voelen. Maar zij willen het 

zelfde voor hub kinderen als de traditionele gezinnen. 

Zij keren zich af van de kerk die hen afwijst. Zij vragen respect 

zij laten de kerk links liggen. terwijl hun harten en zielen erom schreeuwen 

Zij vragen niets, want ze weten dat ze niets krijgen. Gelukkig doet zich dit probleem in mijn 

parochie niet voor, want iedereen is welkom bij alle aspecten van het kerkelijk leven. Wij 

vragen niet naar achtergronden van samenleven. Staat er niet geschreven dat wij niet mogen 

oordelen! 

Zij vragen solidariteit en ondersteuning. Vaak ontvangen kinderen het doopsel, eerste 

communie en het vormsel, maar houdt het daarna op en gaan zij niet regelmatig naar de 

kerk. 

zij vragen vaak alleen om sacramenten 

Zij vragen zowel de sacramenten als de catechese en ander onderricht. 

Zij willen geaccepteerd worden om wie zij zijn en hoe zij hun leven leiden. De vraag daarna 

wordt pas ingevuld na het bereiken van die stap. 
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Zij willen gewoon alle facetten van het geloof meemaken en aangaan 

Zij willen hetzelfde als reguliere ouders. Huwelijkse staat van ouders irrelevenat voor 

kinderen. 

zij willen net als alle andere gelovigen behandeld worden 

Zij willen niets van de kerk 

Zij willen ook steun en medeleven. 

Zij zouden het recht moeten hebben alles (sacrament, catechese en ander onderricht) 

aangezien ze niet anders zijn als de andere parochianen. 

Zolang echtparen zich met de kerk verbonden voelen, zullen ze het hele pakket van diensten 

op prijs stellen. 

Zonder duiding (catechese en onderricht) hebben de sacramenten weinig (maatschappelijke) 

relevantie. Maar de kerk bereikt deze mensen niet meer en sluit hen bewust uit van 

sacramenten. 

Zou ik niet weten. 
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6c. Hoe probeert de kerk aan de behoeften van ouders van deze 

kinderen tegemoet te komen om hen een christelijke opvoeding te 

geven? 

 

aarzelend 

Acceptatie en hen met de kinderen liefdevol op te nemen in de gemeenschap. 

accepteren 

activiteiten voor kinderen, helaas minimaal en op vreemde tijden zodat deze andere 

verplichtingen hebben. Alles gebeurd is de vrije tijd maar bijvoorbeeld op zaterdagen indien 

kinderen ook de sportieve plicht hebben in bijvoorbeeld het voetbal team. Daarom wordt dit 

eerder als een last gezien dan een privilege. 

afhankelijk van aantal pastoraal werkenden en bijv. diakens of hier mogelijkheid voor is 

Als aan alle andere kinderen. Deze vraag doet vermoeden of we het over melaatsen hebben. 

Als de kerk nu eens leert te luisteren naar de ouders, dan komt het vanzelf goed. 

Als de kerk praktizerende homo's blijft veroordelen komt zij deze ouders en kinderen nooit 

tegemoet en zijn zij in de ogen van de kerk, de rotsen waar het graan niet kan ontkiemen!Is 

mi. foutieve denkwijze! 

Als die ouders daar vatbaar voor zijn, zal de kerk daar zijn best voor doen 

Als eerder geantwoord, in de vorm van cursussen. 

Als ik naar onze eigen kleine gemeenschap kijk. Door middel van kinderwoorddiensten met 

spiegelverhalen. Door middel van jongerengroepen en door middel van activiteiten met de 

wijk waar door kinderen betrokken blijven bij deze EK gemeenschap en het geloof. 
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Beetje schipperen tussen Rome en parochie 

begeleiden / praten maar principe vast houden en blijven waarschuwen 

Ben ik niet mee bekend 

Ben ik niet van op de hoogte. 

Bij onze parochie zeer goed! 

catecheseprojecten, maar te strikt en te weinig blijmoedig 

catewchesatie op vrijwillige basis 

Christelijke opvoeding via de basisscholen is zo goed als verdwenen. Binnen het onderwijs is 

daar geen ruimte of personeel voor. Pastores ontbeert het aan tijd. Ouders vinden het wel 

best zo. Hun kind moet het later zelf maar uitzoeken. 

Daar kan ik niet over oordelen. Een vraag voor de pastores. 

Daar zie ik weinig van. 

Dat doet de kerk zover ik weet helemaal niet. 

Dat lig heel kies en moeilijk, vooral wanneer sommige collega's heel dwars liggen en hun 

collega aanklagen 

Dat weet ik niet, maar zelf zou ik ze liefdevol tegemoet treden. God is immers Liefde? 

Dat weet ik niet. 

Dat zou de kerk kunnen doen door geen onderscheid tussen kinderen op grond van hun 

thuissituatie. 

De banden zijn reeds lang verbroken. 

de behoefte is er niet of is onduidelijk 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  668 

 

De boodschap van de kerk behoeft niet anders te zijn dan de relatie t.o.v. andere kinderen. U 

gaat ze toch niet inprenten dat ze 'verkeerd" geboren zijn. Dat zou schandalig zijn. Als ze 

leven vanuit hun betrouwbaarheid, dan is dat toch prima. 

de kerk als instituut of als concrete parochie? 

De kerk besteed hier te weinig aandacht aan. 

De kerk doet in dit opzicht volgens mij hetzelfde als wat zij ook bij kinderen uit traditionele 

gezinsverbanden doet. 

De kerk doet niets speciaals. 

De kerk doet veel aan gezinscatechese en betrekt daar zowel ouders als kinderen bij. 

de kerk doet weinig moeite, staat te snel met een oordeel/veroordeling klaar. 

De kerk gedraagt zich nogal passief. 

De kerk heeft bij hen al zoveel weerstand opgeroepen, dat men het niet meer bij de kerk 

zoekt.Ik kom deze mensen tegen in spirituele centra anders dan de kerk. 

De kerk in Nederland onderneemt geen enkele poging om deze groep te bereiken. 

de Kerk is er voor de heidenen om mensen de weg naar God te leren kennen.hier ligt dus 

zeker een missie voor de kerk. 

De kerk is erg leerstellig, zeker was ons bisdom Utrecht betreft en in die houding is er weinig 

verbinding 

De kerk krijgt geen kans om de ouders van deze kinderen te helpen hun een christelijke 

opvoeding te geven. 

De kerk moet niet star zijn, maar bieden wat er gevraagd wordt 

De kerk schiet te kort en wijst te veel mensen af. 
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De kerk zou ze moeten accepteren zoals ze zijn en ze gewoon te geven waar ze om vragen, 

ook al gaat dat in tegen de huidige (ouderwetse) leer. In onze kerk wordt dar redelijk aan 

voldaan. Op hogere niveaus zeker niet. 

De kerkelijke leiding zit met de handen in het haar en heeft weinig echte antwoorden te 

bieden; gelukkig zijn er wel aardige en creatieve pastores die dichter bij de gewone moderne 

mensen staan. 

De kerken zijn al bijna leeg er is bijna geen kennis van Het Woord meer. 

De kinderen kunnen gewoon meedraaien met alle projecten die er zijn. 

De meeste priesters in Nederland maken naar de kinderen geen onderscheid. Echter door 

ouders van sacramenten uit te sluiten, loop je de kans dat de kinderen zich sneller afwenden 

van de kerk en het geloof. Kinderen zijn namelijk meestal solidair met hun ouders! 

De ouders en de kinderen zijn voor de kerk uit zicht. Men heeft zich meestal uitgeschreven of 

komt niet/nooit meer naar de kerk. 

De parochie gaat met deze ouders in gesprek en laat de kinderen toe in alle activiteiten. 

De pastores die dit nog wel willen en kunnen zijn overbelast.De meeste kunnen dit echter 

niet. 

Deze kinderen met alles mee laten doen. 

Deze kinderen worden gedoopt, doen hun eerste communie en als ze dan nog zouden 

willen, kunnen ook hun vormsel doen. Daarbij hoort uiteraard een reeks van 

catecheseprogramma's, die de ouders helpen hun kind op de weg van Jezus Christus te 

zetten. 

Deze vraag kan ook worden esteld als het gaat om kinderen van reguliere ouders. Er moet 

openheid voor geloofsopvoeding komen. Dan komt er ook wel een oplossing voor deze 

kinderen. De machine was vastgelopen 

die behoefte leeft niet meer bij deze generatie 
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Die behulpzaamheid is of komt te laat zoals u wel al kunt begrijpen 

Dit is geen aparte groep. Ze gaan gewoon op in het geheel. 

Dit staat net als bij de kinderen in het gezin op een heel laag pitje 

Dit weet ik niet. 

Doen hun best, maar er is geen actieve benadering vanuit de kerk. 

Doop-eerste kommunie- en vormselvoorbereiding, Contact hoeden met de scholen voor 

Kerst- en Paasvieringen, Kindervieringen. 

door aan deze kinderen exact de zelfde lessen te geven als de anderen ( bv ter voorbereiding 

van eerste of plechtige kommunie) 

Door af te zien van de strikte kerkleer omwille van de ouders tegemoet te komen, zij het dat 

daarmee de christelijke levenshouding dan verloren gaat. 

Door antwoord te geven op hun vragen. Hun te betrekken in de geloofsgemeenschap, te 

stimuleren mee te doen aan catechese... 

Door contacten met de scholen, door aan schoolkinderen catechese te geven, voor zover de 

scholen daartoe toestemming en ruimte geven. Dat verschilt erg per school: ook zgn. 

katholieke scholen geven vaak die ruimte niet. 

door er te zijn op momenten dat de kerk nodig is voor die specifieke situatie 

Door geen verschil te maken met de kinderen uit 'normale' relaties. 

Door hen op dezelfde manier te benaderen als ieder ander ouderpaar en dus een open huis 

te bieden, met alle daaraan verbonden gelegenheid tot meevieren van _ óók - de eucharistie. 

Door hen te benaderen zoals alle ouders en kinderen worden benaderd. 

Door in de voorbereidingen op de communie en het vormsel lessen te geven aan de 

kinderen. Deze worden echter weer met zoveel "moeten" en "dwang" omgeven dat het 

leerelement en het hebben van een leuk en fijn leven ondergeschikt wordt. 
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Door juist aan die kinderen geen uitzonderingsstatus te geven. Een christelijke opvoeding 

moet voor alle kinderen mogelijk zijn. 

Door Kindercthegese 

Door met hen in gesprek te gaan en hen de nodige gelovige bagage mee te geven. 

Door niet te discrimineren 

Door niet te vragen naar het huwelijk van de ouders 

Door onderricht en catechese, denk ik. 

Door ouders naar de kerk uit te nodigen. Verder weet ik het niet. 

door te luisteren en begrip te tonen 

Door ze gewoon te behandelen 

Door ze gewoon te behandelen als andere ouders. Als ze oprecht zijn (het evangelie willen 

volgen), kunnen de kinderen gewoon gedoopt worden, gevormd en deel nemen aan de 

eucharistie 

Door ze te bedreigen met kruis en hel. 

een eenvoudige bijbel geven bijvoorbeeld. 

Een onvoldoende is zeer op zijn plaats. Er is teveel wetgeving aan de orde en te weinig 

levensbeschouwing die uitgaat van de permanente groei van individuen en evolutionaire 

kracht van de samenleving. De moderne communicatiemiddelen achterhalen alle wetgeving 

en geven onderlinge beelden die van groot belang zijn. 

Een pastoraal aanbod doen 

Er is volgens mij geen actief beleid omdat deze situatie zelden voorkomt naar mijn weten. 

Er wordt in de praktijk geen onderscheid gemaakt, meestal niet voorzover ik weet. Dat 

betekend dat de inzet van de kerk inzake christelijke opvoeding gelijk is. 
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Er zijn conservatieve pastores die deze kinderen met een veroordelende blik bezien. Daar is 

dan geen eer mee te behalen. Maar er zijn gelukkig nog pastorale pastores, ook al is daar in 

de priesteropleiding minder ruimte voor. 

Erkenning hoop ik en geen uitsluiting en discriminatie. Gewone deelname aan het kerkelijk 

leven en kerkelijke opvoeding. 

Gastvrijheid en open dialoog. 

gebeurt niet 

geen bekendheid mee. 

Geen ervaring 

Geen ervaring mee. 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 
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geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen Idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. Als de kerk er niet aan mee zou willen helpen zou ik dat treurig vinden. Ik werk in 

het onderwijs; daar financiert de Nederlandse staat ook onderwijs aan illegale kinderen. Wij 

houden als Nederland hen niet verantwoordelijk voor de "keuze" van hun ouder[s] voor 

illegaliteit. Je zou als kerk dit als voorbeeld moeten aanvaarden. Waarom zou een jong kind 

met ouders die een volgens de kerk "verkeerde" keuze hebben gemaakt geen recht hebben 

op een RK opvoeding? 

Geen idee. Als de kerk er niet aan mee zou willen helpen zou ik dat treurig vinden. Ik werk in 

het onderwijs; daar financiert de Nederlandse staat ook onderwijs aan illegale kinderen. Wij 

houden als Nederland hen niet verantwoordelijk voor de "keuze" van hun ouder[s] voor 

illegaliteit. Je zou als kerk dit als voorbeeld moeten aanvaarden. Waarom zou een jong kind 
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met ouders die een volgens de kerk "verkeerde" keuze hebben gemaakt geen recht hebben 

op een RK opvoeding? 

Geen inzicht . 

Geen kennis. 

Geen mening/inzicht 

Geen speciale inspanning, dacht ik. 

Gelijk aan alle andere kinderen 

gelijke behandeling 

Gelijkwaardig aan kinderen in reguliere gezinnen 

generlei 

gespreksgroepen in de parochie en kiezen van de juiste scholen. 

gewoon als bij iedereen, komt men om te laten dopen, eerste communie, vormsel, trouwen 

of gewoon kerk gaan dan wordt gevraagd waarom en niet of men getrouwd is of niet, maar 1 

van de 2 wel katholiek is 

gewoon benaderen net als alle andere kinderen 

gewoon in ons dorp. geen problemen zoeken. 

gewoon inschakelen in de pastorale activiteiten en momenten die aanwezig zijn 

gewoon meedoen met de andere kinderen qua aanbod. 

Gezinsvieringen en catechese. 

Hangt van de instelling af van de voorgangers en de kerkgemeenschap. 

Heb ik geen zicht op. 
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helaas te weinig priesters 

Helemaal niet volgens mij. 

Het is jammer maar deze kinderen zijn verloren voor de katholieke kerk/leer 

Het kind wordt geen sacrament geweigerd door levensstaat ouders. 

Het lukt de kerk nauwelijks om hier invulling aan te geven. De RK kerk heeft grote moeite om 

mensen te bereiken die niet zelf naar de kerk komen. Op dat vlak is heel wat te leren van 

onze evangelische broeders en zusters. 

het proberen lijkt mij pover , maar daar heb ik begrip voor , 

het zijn gewone kinderen die ook bemind worden door Jezus 

het zou goed zijn dat de kerk in het algemeen wat meer openheid en ruimte zou uitstralen 

naar diverse vormen van samenleven / gezinsleven. Daar begint ook de geloofsopvoeding 

want wat is een leer die niet door de praktijk wordt voorgeleefd? 

het zou zonder voorwaaarden vooraf moeten kunnen 

Hetzelfde als in andere gezinnen (hoop ik) 

hier heel weinig, want er is nauwelijks personeel 

Hier komt de aap eindelijk uit de mouw. Het woord kerk wordt nu gebruikt in de vraag i.p.v. 

kerkelijke leer. Mijn parochie is net zoveel kerk als de rest van de Rooms katholieke kerk. Bij 

mijn parochie is geen onderscheid en uitsluiting. Met elkaar voeden we elkaar en de kinderen 

op conform de basisregel van het Christendom de LIEFDE voor God en voor elkaar. 

Hierover wordt gezwegen 

Hin behoeftes zijn ireël; beter door sturen naar progressieve vrijzinnigen. 

Hoezo de kerk moet doen wat ze in man vrouw situaties ook doet. Er zitten alleen maar 

waarde oordelen in deze vragen 
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hopelijk gewoon 

Hopelijk hetzelfde als bij kinderen die uit traditionele huwelijken geboren worden 

I don't know 

ik ben bang dat in sommige gevallen het wordt aangeraden niet samen te gaan en dat zelfs 

het kind onthouden wordt van de doop. 

ik betwijfel of in deze kerkprovincie actie deze actie plaatsvindt. 

Ik betwijfel of ze deze ouders wel tegemoet komen. 

Ik denk dat de Kerk hier niet veel aan doet. 

Ik denk dat de kerk via een begripvolle pastorale houding aan de behoeften van de ouders 

tegemoet kan komen. 

ik denk dat ze zich vaak van de kerk afkeren omdat deze hen als 'anders' ziet, dus dat ze 

geen behoefte hebben aan ondersteuning bij een christelijke opvoeding 

ik denk en hoop hetzelfde als bij andere ouders. 

Ik denk niet dat de kerk zich speciaal op die groep richt, maar graag haar diensten ook aan 

deze gezinnen verleent. 

Ik geloof in onze kerk door daaraan net als gemengde echtparen aandacht te geven. 

Ik heb de indruk dat deze kinderen én hun ouders gewoon meedoen met de anderen waar 

het doop- en communievoorbereiding betreft. M.a.w. door geen onderscheid te maken. 

Ik heb de indruk dat onze pastor geen onderscheid maakt. 

Ik heb dit nog nooit meegemaakt 

Ik heb hier geen ervaring mee. 
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ik herinner mij van mijn jeugd dat er kinderwoorddiensten waren en dat er op school 

voorlichting werd gegeven. Ook ben ik bij mijn vormsel een aantal avonden naar de kerk 

geweest om over het geloof te praten. Dergelijke georganiseerde discussiemomenten dragen 

eraan bij. Men moet dan wel open staan voor elkaars meningen. 

ik hoop dat onze kerk er voor open staat 

Ik hoop hetzelfde als bij ouders van verschillende geslacht. 

ik kan daar geen oordeel en/of visie van geven Zie mijn antwoord op de vorige vraag 

Ik ken geen voorbeeld, en ik ken vele gevallen, waarbij de kerk een rol is gaan spelen. 

ik mag hopen van wel 

Ik merk er weinig van, moet er dan zo nodig iets afwijkends gebeuren, of moet er voor hen 

iets gebeuren dat hen het gevoel geeft net zo geaccepteerd en niet afwijkend te zijn? 

Ik merk niet dat de kerk hier momenteel enige aparte moeite voor doet 

Ik vermied dat er seinig aandacht aan wordt besteed 

Ik verwacht hierin geen pro actieve houding van de kerk 

Ik weet dat niet ik mag hopen dat de kerk hierin geen enkel onderscheid maakt, het gaat 

immers om de kinderen 

ik weet het niet 

Ik zie geen pogingen vanwege de Kerk als Instituut. 

In de parochies wordt niet meer gevraagd naar de aard van het huwelijk van de ouders 

In eerste instantie doen deze ouders dat zelf en moet de Kerk er voor open staan deze 

kinderen de mogelijkheid te geven om mee te kunnen doen. 

in gespreks- en bijbelgroepen 
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In instantie de mogelijkheid van de 1e communie 

In mijn bisdom (Utrecht) is hier dankzij het beleid van de bisschop nauwelijks ruimte voor. Ik 

weet van individuele pastores dat zij deze ouders tegen de wil van de bisschop in steunen. 

in mijn idee doen ze daar nu niets aan, omdat ze die mensen op voorhand al veroordelen 

in Nederland wordt er vrijwel geen catechismus onderwezen, en ik denk dat deze ouders 

geen concrete vraag voor de kerk hebben. De pastoor is niet proactief, neemt geen initiatief 

voor zover ik weet 

in niets 

In onze OLV gebeurt dat op een zeer ontspannen en blije wijze. Helemaal niet 

afschrikwekkend. 

In onze parochie worden ze op dezelfde manier behandeld als alle andere kinderen. 

in onze parochie: zo veel mogelijk met de andere kinderen meedoen zonder onderscheid te 

maken. 

is me niet bekend 

is mij onbekend. 

Kan de kerk deze mensen benaderen? Wie moet dit doen? Heeft de kerk nog voldoende 

geschikte mensen om christelijk onderricht te geven? 

katholieke scholen zouden deze kans moeten bieden. 

Kerk laat zich te veel leiden door Rome. De kerk kan juist steun bieden omdat kinderen wel 

ervaren dat hun ouders anders zijn maar liefde en trouw niet afhankelijk zijn van sexe 

Krijg niet het gevoel dat de kerk daar iets in betekent. 

M.i. net als alle andere ouders. 

marginaal te weinig pastoraat over 
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Mensen in Nederland, die niet al te veel met de Kerk willen of naar haar Leer handelen, 

voeden hun kinderen écht niet christelijk op, laat staan Rooms-Katholiek. 

Mij niet bekend 

Mij niet bekend. 

mij onbekend 

Moeilijk in algemene zin te beantwoorden. Persoonlijk zou ik vinden dat die kinderen zelf 

sowieso tot de sacramenten moeten worden toegelaten, en bij voorkeur ook 

geënthousiasmeerd worden om verder in het kerkelijk leven deel te nemen. Wat betreft de 

ouders: idealiter kiezen ouders voor een don't ask - don't tell beleid. Daarmee wordt de 

priester niet in verlegenheid gebracht, en heeft het eigen geweten van de ouders het 

primaat. In de Nederlandse context is zo'n beleid echter meestal ondenkbaar. Een 

Nederlander eist gelijke behandeling, en wil dat de volle details van zijn/haar leven in die 

acceptatie publiekelijk worden meegenomen. Bij sommige buitenlandse groeperingen zie je 

in geval van onheldere gezinssituaties vaak een veel creatievere en meer relaxed manier van 

ermee omgaan, zodanig dat niet van elke willekeurige voorbijganger de volle instemming 

met alle details geëist wordt. 

moeten de ouders zelf beslissen ! geen taak voor de kerk 

mogelijk via de traditionele activiteiten op de scholen rondom communie en dergelijke 

Net als anderen gewoon mee doen en de rest leren zij thuis en op school. Ook zulke mensen 

kunnen goede gelovigen zij. Al krijg ik het gevoel dat jullie dat niet zo geloven en jezelf beter 

vinden. Hoogmoed komt voor de val ..,, 

Niet 

niet 

Niet 

niet 
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Niet 

Niet 

Niet 

Niet anders dan bij andere ouders. 

niet bekend 

niet bekend 

Niet bekend vroeger werd dat op school gegeven door een kapelaan gaat dat terug doen 

Niet dat ik weet. Beter zou de Kerk het hele ongehuwde samenwonen als zijnde onchristelijk 

predikend bestrijden. Er is nl. helemaal geen overmacht of excuus. 

niet dus 

Niet gemerkt dat de kerk deze groep als aparte doelgroep ziet en apart benadert 

Niet mee bemoeien 

Niet meer van. Deze tijd. De kerk legt op. De verhalen in een kerk met name gericht boeien 

meestal niet. Duren lang. Bv in een eerste communieviering zou een spontaan gesprek 

moeten plaats vinden , met open vragen, niet!!! In geoefend 

Niet specifiek. In mijn perceptie is de Ned. kerk te veel naar binnen gericht en op zichzelf 

gefixeerd. Zij is bezig met schaalvergroting (lees vervreemding) en het vieren van de 

Eucharistie volgende de pericopen. 

Niet zij worden afgewezen 

Niet, nog niet? Wordt genegeerd? Wordt in openheid besproken? 

Niet. 

Niet. 
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Niet. De kerk behandelt hen nog steeds als een afkeurenswaardige diersoort. Deze enquête is 

het eerste officiële gebaar van erkenning van hun wensen. Chapeau!!!! 

Niet. Er is vaak slechts een muur van afwijzing g en verboden vanuit de merk. 

Niet. Mensen zoeken andere wegen om religie te beleven. 

Niet; de kerk lijkt zich meer te richten op hun eigen behoeften dan op die van anderen. 

Nooit iets van gemerkt dat de kerk er aandacht aan besteed. Het enige waar de kerk zich 

mee bezig houdt is op te letten dat de eucharistie conform de regels gebeurt. 

nu? Door net te doen alsof er geen probleem is. 

nvt 

nvt 

Nvt 

Omdat ik dit zelf van nabij nooit meegemaakt heb, heb ik daar geen flauw idee van. 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 
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Onbekend, hopelijk mogen deze kinderen de eerste commune ontvangen. 

onbekend, maar de kerk zal hen als ieder ander tegemoet treden 

Op dezelfde manier als bij de anderen. 

Op dezelfde wijze als aan alle andere ouders 

op een wereldvreemde manier 

Op het eerste gezicht lijkt men geen belemmeringen te leggen, maar volledige acceptatie 

van de levenswijze van de ouders zou de onderlingen verhoudingen doen verbeteren. Dit 

zou kunnen leiden tot meer 'rust' wat de opvoeding ten goede zou komen. 

op parochiaal niveau vindt nauwelijks catechese plaats, dus men zwijgt het vooral dood of 

praat een beetje over vrede en liefde. Het blijft veelal zodanig oppervlakkig dat kinderen na 

verloop van tijd inzien dat het nauwelijks inhoud heeft te bieden. 

op scholen en in kerken kan er over worden gecommuniceerd 

open 

Per locale kerk - de parochie - verschillend. 

Praten, ondersteunen, voertuigen en goed luisteren 

priester nodig ! 

schriftelijk. Er zijn gewoon te weinig mensen in de kerk om mensen persoonlijk te benaderen 

Slecht. Wij merken er niets van. Onze jonge kinderen (kleuters) worden de kerk uitgekeken. 

Maar kindernevendienst of creche is er ook niet. 

Te weinig 

Te weinig. 
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Te weinig: zi mijn eerdere antwoorden. Accepteer iedereen zoals hij/zij in het leven staat en 

je hebt een opening om met elkaar het gesprek aan te gaan over het geloof. Daar draait het 

toch om, toch niet om papieren of soort partners?? 

toen onze kinderen eerste communie deden, waren er gelukkig ook heel veel kinderen uit 

een ouder gezinnen en gebroken gezinnen, prima, alle kinderen zijn welkom! 

Twee avonden doopgesprek en een eerste communie project. Evt. elke maand een 

kinderwoorddienst 

Veel te weinig. Bijvoorbeeld de kinderneven diensten mogen niet meer geven worden. 

Daarbij sluit je zowel de ouder die dit wil doen als de kinderen uit. Dus komen ze niet meer 

naar de "saaie" kerk. 

Verder niet, zijn dan ook moeilijk of niet bereikbaar. 

Verschillend. Sommige priesters weigeren het H.Doopsel. 

Verwijzen naar naastenliefde en goede opvoeding voor de kinderen. 

via de scholen, en gezinsvieringen, zowel voor de grote als de kleine kinderen 

via gespreksgroepen 

Via godsdienstles op school. 

Via jongerenwerk, scholen, communie, vormsel. 

Via school en parochie zoveel mogelijk van de leer en positieve stimulans meegeven. 

Vinden die ouders beter zelf uit, al of niet in gesprekken met andere ouderparen. 

Volgens mij doet de kerk daar niets mee. 

volgens mij helemaal niet 

Volgens mij zou er geen onderscheid moeten zijn en hebben deze kinderen en hun ouders 

recht op dezelfde christelijke opvoeding en pastorale zorg vanuit hun kerk. 
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Voorzover ik weet, benadert de kerk deze kinderen niet anders als kinderen uit reguliere 

gezinnen. 

Vormsel cath 

Vroeger ging dat nog via de katholieke scholen. Tegenwoordig is er eigenlijk alleen nog 

speelruimte bij de voorbereiding op het ontvangen van sacramenten van de doop en de 

eerste communie 

Weer een rare vraag. Dit zijn normale mensen die geen uitzondering behoeven. 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet uit de praktijk. 

weet ik niet, ik ben niet betrokken bij de parochie waaronder ik val. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

weet niet 
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weet niet 

Weet niet. 

Weet niet. 

Weinig 

Werkgroepen, geloofsgesprekken om ouders toe te rusten met kennis om overtuigd door te 

geven. 

Wij zien geen pastoraat, tenzij soms via de r.k. basisschool. 

Zal van parochie tot parochie verschillen. Katechese binnen en buiten de schoolmuren. 

Ze doen hun best, maar de kerk is een soort sociale aangelegenheid geworden. 

Ze te overtuigen dat ze hun zondige levenswijze mede terwille van hun kroost moeten 

opgeven. 

ze zijn er niet 

zelf ben ik alleen bekend met het feit (in sommige kerken) dat er paralelle cursussen zijn voor 

ouders van wie de kinderen zich voorbereiden op de eerste H.Communie. 

zie vorig antwoord 

Zij doet geen moeite 

zoals bij reguliere gezinnen geen uitzondering 

Zorg voor gelijkwaardigheid, géén discriminatie! 

Zou het niet weten. 

Zover ik weet met niets! 
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6d. Wat is de sacramentele praktijk in deze gevallen: voorbereiding 

en toedienen van het sacrament? 

 

Accepteer deze mensen zoals ze zijn, geef ze de ruimte om op hun wijze aan de "leer" te 

houden. Daar hoort ook het voorbereiden en het toedienen van het sacrament bij. 

afhankelijk van de locale priester in de parochie. 

Afstandelijkheid. 

Allebei niet 

allen deden eerste communie en het was een groot feest 

als bij anderen, met uitzondering bij enkele als zeer ortohdox bekend staande priesters. 

Als de mens erom vraagt 

Als er in de kerk "leken"zijn die de mogelijkheid hebben en de voorbereiding willen geven, 

dan moeten er ook nog priesters of diakens zijn om het sacrament toe te dienen. 

als iedereen 

Bedoelt u doop, 1e H. Communie/ Vormsel? Gewoon meedoen.Zij kunnen er niets aan doen, 

dat ze in zo`n situatie zitten. 

Begrijp deze vraag niet 

Behalve het sacrament van het huwelijk geen uitzonderingen. 

behoort het zelfde te zijn maar helaas schiet de kerk te kort 

Bekijk het hele verloop van opvoeding en alles wat daar bij hoort eerlijk en soepel en dan 

volgt een oplossing. Doe niet aan zieltjes winnen. 
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Ben ik niet mee bekend 

Bij de meeste priesters in Nederland bij de kinderen gelukkig niets anders dan bij andere 

kinderen. (Al zijn enkele priesters niet pastoraal-, maar slechts naar de letter van de wet, in 

plaats naar de zin van de wet, bezig en weigeren dan bv. een kind te dopen of mee te laten 

doen aan 1e H. Communie of Vormsel. Deze priesters hebben het idee dat ze het "ware 

geloof" verkondigen, maar door deze houding houden ze, mijn inziens, juist de mensen weg 

bij de liefde van God!) 

bij mij niet bekend. 

Bij mijn parochie is iedereen welkom bij alle sacramenten, want wij en de pastores zijn niet 

degenen die uitnodigen! 

Bij ons in de parochie gaat het zo: elke kerkganger die op een waardige wijze de communie 

wil ontvangen, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. Daar gaat dus geen bijzondere 

voorbereiding aan vooraf. De voorbereiding op doop en eerste communie, gebeurt 

groepsgewijs. Men doet gewoon mee, er is dus geen speciale voorbereiding voor kinderen 

uit ouders die niet kerkelijk gehuwd zijn. 

Communie, vormsel 

Daar heb ik geen zicht op. 

dacht van wel 

Dat lijkt me wel in sommige parochies 

dat moet u aan de desbetreffende pastoors of pastorale werkers in de parochies vragen, dat 

weet ik toch niet 

Dat neem ik aan. 

Dat verschilt dus van geval tot geval. Voor doopvoorbereiding is er altijd wel een 

gespreksgroep die een aantal keren bijeen komt. Zo ook bij een huwelijkviering. 
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Dat verschilt per sacrament. Gelukkig zijn de meeste pastoors barmhartig en maken zij geen 

onderscheidt op grond van achtergrond bij de sacramenten van communie, vormsel en het 

sacrament der zieken. 

Dat weet ik niet 

Dat weet ik niet 

Dat weet ik niet! 

Dat weet ik niet, maar ik heb de indruk dat voorbereiding en toediening open staan voor wie 

zich met goede intenties meldt. 

Dat weet ik niet. 

Dat weet ik niet. 

Dat zal meestal wel, ja. 

Dat zou U onze pastoor moeten vragen; dit weet ik niet en ik heb weinig behoefte mij er mee 

te bemoeien. 

De kerk doet niets 

De kinderen van de niet-traditionele ouders mogen niet het slachtoffer worden. Ze moeten 

gewoon de voorbereiding krijgen en de toediening 

de kinderen zijn niet anders dan andere kinderen 

De parochie verplicht een voorbereiding alvorens het sacrament kan worden ontvangen. 

De sacramentele praktijk is in de meeste gevallen: men neemt deel aan de voorbereiding en 

het sacrament 

De sacramenten worden aan het kind niet snel geweigerd volgens mij. 

de scholen werken nauwelijks mee.Gebeurt door kleine groep enthousiaste mensen 
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De situatie van de ouders wordt genegeerd en daarmee miskend. 

Deze kinderen gaan gewoon gedoopt worden, nemendeelaan voorbereiding Vandersteen 

communie en vormsel. 

Deze vraag begrijp ik niet. Welk sacrament? 

Dezelfde als bij andere ouders 

Die kan niet adequaat zijn, omdat de transcendente functie is verdwenen. 

Die mag niet anders zijn. Alstublieft niet!! 

die praktijk is er volgens mij niet. 

Die wijkt voor mijn gevoel niet sterk af van die van reguliere gezinnen 

Die worden geheel losgelaten. 

Dit is per parochie verschillend 

Dit weet ik niet. 

Door de activiteiten van de kinderwoorddienst is de stap naar 1e h communie en vormsel 

een makkelijker gevolg 

Door de personeelsbezetting en de kwaliteit van de nieuwe generatie priesters is de 

voorbereiding bijna nihil. 

een gesprek 

Eerst H. Communie en H. Vormsel staan nog op het programma, ook met medewerking van 

scholen. Ook is er sprake van enige voorbereiding. Maar in de diepgang daarvan heb ik 

weinig vertrouwen. In het algemeen hebben kinderen tegenwoordig geen belangstelling en 

geduld voor diepzinnigheden. 

EHC en Vormsel: uitgebreide voorbereiding van kinderen en ouders en een feestelijke 

toediening van het sacrament. 
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Er is weinig sacramentele praktijk. 

Er mag m.i. geen verschil zijn 

er wordt geen waarde meer aan gehecht 

Er wordt nauwelijks om sacramenten gevraagd, hoogstens om het doopsel. Dan draaien alle 

ouders mee in de algemene voorbereidingsgroep. 

gebeurd niet 

Geen 

geen 

Geen 

Geen discriminatie 

geen goede vraag 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 
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Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  692 

 

geen idee, ik hoop dat kinderen niet gestraft worden voor de "zonden" van hun ouders 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. In onze parochie is daarover niets bekend. De pastores zouden daar beter 

antwoord op kunnen geven 

Geen kennis! 

geen persoonlijke kennis van 

geen tenzij de ouders hierom vragen 

geen weet, hopelijk geen onderscheid 

Geen. 

Gelijk aan alle kinderen 

Gelijk met alle kinderen. 

Gewoon doen. Het zijn ménsen, gelovige mensen. 

glashard weigeren. 

Goede, veelvuldige voorbereiding op de toediening  van de sacramenten. 

Hangt af van de parochie-priester. 
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Helaas zullen er hardvochtige en conservatieve priesters zijn die zo wreed zijn dit te 

weigeren, totdat het Vaticaan hen hiertoe officieel toestemming geeft ... 

Helaas: helemaal niets. Beurt heeft men jammerlijk voorbij laten gaan. 

Het toedienen van het sacrament 

Hetzelfde als bij reguliere stellen. 

Hetzelfde als voor kinderen uit een reguliere relatie 

Hopelijk wel! 

hulp wordt geboden als degenen die het aangaat blijven aandringen 

hypocriet en middeleeuws 

Iedereen die van huis uit Rooms-Katholiek is en er niet expliciet iets op tegen heeft, doopt 

zijn/haar kinderen. De helft daarvan ontvangt de Eerste Heilige Communie en nog minder 

daarvan het Vormsel. 

ik betwijfel of in deze kerkprovincie hiervan sprake is 

Ik denk dat voorzover het gelov igen zijn zij gewoon de sacramenten ontvangen, in de regel. 

Ik denk geen probleem, tenzij strak denkende priesters die voorrang verlenen aan regels 

eerder dan aan mensen. Dit veroorzaakt helaas frustraties tegenover de kerk met gevaar voor 

kerkverlating. 

ik geloof dat het sacrament hen wordt onthouden 

ik hoop het 

Ik hoop het wel! 

Ik hoop van harte dat mensen dit niet onthouden wordt. 
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Ik mag hopen dat deze kinderen de toegang tot sacramenten niet ontzegd wordt. Waar het 

gaat om de houding van de ouders ten opzichte van de kerkelijke leer, zou ik er niet van 

uitgaan dat het bij ouders uit reguliere gezinnen vanzelf goed gaat. Het lijkt me niet wijs 

ouders van irreguliere gezinnen heel anders te benaderen dan ouders van reguliere 

gezinnen. 

Ik ontvang de sacramenten op grond van het feit dat ik katholiek ben. Maar volgens de 

rooms-katholieke leer hoor ik er niet bij en leef ik in zonde. 

Ik schat in dat bisschoppelijke dit negatief is, plaatselijke zou het kunnen meevallen. 

Ik snap de vraag niet. 

Ik vermoed dat die praktijk niet afwijkt van de normale gang van zaken 

ik vrees nog in veel gevallen uitsluiting , buiten west-Europa. 

Ik weet het niet. 

Ik weet niet welke de praktijk zal zijn. Maak van onze katholieke leer en leefstijl een stuk 

barmhartigheid die niet de mens benadert met een meetlat van principes, maar met een 

warm hart. 

in de gunstige gevallen sacramenten en voorbereiding 

in onze parochie is die goed, maar wij hebben nog een pastoor die daar veel werk van maakt 

. 

In onze parochie wordt hier veel energie in gestoken en de vraag is redelijk groot, het 

probleem is wel om na het toedienen van de sacramenten de gelovige vast te houden 

In parochieverband, niet in schoolverband. Dan is de keuze bewuster en het ontvangen van 

het sacrament vaker waardig. Kwaliteit komt op de eerste plaats. Kwantiteit volgt vanzelf 

door de positieve uitstraling van de kwaliteit. Als verkeerde zaken gekoesterd worden, 

verliest een kerk zijn aantrekkingskracht voor goedwillenden. 

indien gevraagd 
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Irrelevant 

Is mij onbekend. 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

Ja (denk ik) 

Ja en daarna, helaas meestal " A Dieu"! 

ja natuurlijk! 

Ja voor de kinderen in dit soort relaties. Voor de partners zelf dus niet,.. 

Ja, beide 
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Ja, catechese en daarna deelnemen aan het sacrament 

Ja, en daarna houd het op. 

Ja, er worden wat verhaaltjes verteld over wat het sacrament inhoud (niet erg diepgaand 

en/of samenhangend geheel) en dan wordt het toegediend. Er vindt geen toetsing oid plaats 

of de desbetreffende persoon het sacrament ueberhaupt wel begrijpt. 

Ja, men mist de nazorg 

ja, want het principe elke mens is voor God gelijk telt hier ook 

Ja. 

Kan ik niet inschatten 

Katechese binnen en buiten de schoolmuren. 

Kindercathegese met in een cyclus ook oudergesprekken 

kinderen kunnenmeedoen 

Kinderen mogen deelnemen aan alle sacramenten, zij moeten niet uitgesloten worden, 

vanwege de keuze die hun ouders gemaakt hebben. 

Kinderen van ouders met het zelfde geslacht hebben dezelfde rechten. Deze kinderen 

hebben er denk beter over nagedacht. 

Kinderen worden gedoopt, doen de eerste communie en het vormsel en je ziet ze pas weer 

wanneer zij zelf gaan trouwen. De sacramenten worden gevraagd, omdat het erbij hoort, 

maar niet zozeer omdat het leeft. 

kinderen worden gedoopt, ontvangen de Communie en worden voorbereid. 

Kinderen worden niet anders behandeld dan kinderen uit normale gezinssituaties 

Leken verzorgen de voorbereiding in groepsverband. Dat gaat goed 
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ligt aan de plaatselijke pastores 

Meestal zijn de kinderen niet voor de sacramenten bereid, en de ouders vragen het niet 

mij niet bekend 

mij niet bekend 

Mij niet bekend. 

Mijn huwelijk is jaren geleden, pas jaren later in het kerkelijke register bij geschreven. De 

pastoor maakte daar toen nog iets sacramenteels van (heel creatief) maar dat huwelijk van 

ons was natuurlijk al lang en breed aan elkaar toegediend. 

Mijn indruk is dat deze kindertjes (als er al sprake is van voorbereiding en toediening van 

sacramenten) gewoon met de groep meelopen en niet buitengesloten worden. Maar ook dat 

veronderstel ik alleen op grond van wat ik hier in de regio wel eens hoor. 

Moet u bij de parochie zijn. 

n.v.t. 

natuurlijk 

Natuurlijk 

Natuurlijk... dat hoop ik tenminste 

nee 

Nee, in geen enkel geval. 

Niet 

niet bekend 

niet bekend 
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Niet bekent 

Niet meer van deze tijd. Heet mensen welkom. Wees een open huis. 

niet van toepassing 

Niet verschillend. 

nog in voorbereiding. 

Nogmaals: door geen verschil te maken. Dus: twee avonden doopvoorbereiding voor de 

ouders. Deelname aan de EHC- en Vormselprojecten. 

nooit 

normaal mee laten doen met de anderen 

Nt als alle andere kinderen 

nvt 

Nvt 

Omdat mensen zichzelf als buiten de gemeenschap staand zien, is die vraag er doorgaans 

niet. 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 
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onbekend 

onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

ook dat weet ik niet 

Ook dit is niet langer aan de orde 

Op dezelfde manier als met anderen 

Op katholieke scholen merk je nog maar heel weinig van godsdienstonderricht. Het wordt 

veel breder getrokken, over alle godsdiensten heen. 

Praktijk is het niet erover hebben. Gewoon ontkennen dat er een probleem met het RK-

gedachtegoed is, heet geloof ik struisvogelpolitiek! 

priesters nodig 

Sacrament? 

Speelt in de praktijk geen rol, omdat de Kerk deze mensen heeft buitengesloten. 

toedienen 

Traditionele invulling nog steeds mogelijk. 

Vaak alleen het ontvangen van het sacrament en daarna niets meer. Dan hoeft het van mij 

ook niet. 

vaak ontvangen ze de sacramenten toch 

Verschillend welke pastoor benaderd word. 

Verschillende, afhankelijk van pastoor of pastoraal medewerker 
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Verschilt per plaats, per kerk, per priester en per kind. In het aller gunstigste geval mogen de 

kinderen nog net meedoen met de eerste communie en het vormsel, maar vaak ook dat niet. 

Via de scholen worden alle kinderen uitgenodigd voor de 1ste communie en de 

voorbereiding 

Volgens mij is de sacramentele praktijk verschillend zo wie zo in de verschillende RK kerken. 

Ik ben op de hoogte van kerken waar kinderen zo'n 3 maanden voorbereid worden op de 

Eerste H.Communie en waarbij ze daarna vrijwel "losgelaten" worden en waarbij sommigen 

voorlopig geen "tweede" H.Communie doen ofte wel nauwelijks meer in de kerk komen. Ik 

ben ook op de hoogte van kerken waarbij kinderen en hun ouders een jaar lang worden 

voorbereid op de Eerste H.Communie en waarbij deze kinderen ook biechten voordat ze voor 

de eerste keer ter communie gaan. 

Volgens mij wel, ik weet het niet zeker. Ik weet wel dat een vriend van mij tegen me zij dat hij 

van de pastoor niet mocht trouwen in de parochie van zijn verloofde omdat zij geen trouwe 

kerkgangers waren. 

Voor elk sacrament is er een periode waarin dit wordt voorbereid middels gesprek en 

leerbijeenkomsten. 

Voor kinderen zal de gewone gang van zaken gelden via school of lokale kerk, daarvoor de 

doop. Ik hoop geen uitzonderingen of plaatjes plakken. 

Voor mensen die dat willen een op een met een pastoor. 

Voor zover ik ervaar wel. 

Voor zover ik kan bekijken is dat beperlt. De bedienaren krijgen weinig deuren open. 

Voor zover ik kan zien wordt in onze parochie niemand de H. communie onthouden 

voorbereiding 

voorbereiding en toedienen van het sacrament of een ander ritueel waarin mensen zich 

herkennen en waardoor ze zich gesteund weten. 
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wanneer de voorbereiding op de Eerste Communie gebeurd door een werkgroep van ouders 

gaat alles prima. 

wat betreft doopsel, communie en vormsel bieden parochies wel de kans op voorbereiding 

en toediening. 

Wat de sacramentele praktijk is weet ik niet, maar de communie wordt NIET onthouden. 

Wat ik mee maak worden er geen sacramenten geeigert als daar om gevraagd wordt...met 

uitzondering van het huwelijk dan 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 
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Weet ik niet precies 

weet ik niet, het zou schandalig zijn en getuigen van geen "naastenliefde" die onze kerk van 

vroeger uit predikt 

Weet ik niet, mijn standpunt moge duidelijk zijn. Wie zijn wij om hen dit te onthouden?? De 

liefde van God moge hen door de sacramenten toestromen. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

weet niet 

Weet niet 

weet niet 

Weet niet 

weet niet 

weet niet. 
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weigeren is een vrijbrief voor marginalisering van de Kerk. Ieder mens van goede wil moet op 

zijn minst welkom zijn. 

Weigeren. 

wie zelf gelovig opgevoed is vraagt soms ook het doopsel, 1ste communie en vormsel aan 

voor hun kinderen,maar dit is eerder een uitzondering, de meesten hebben afgehaakt 

worden gewoon gegeven 

Ze moeten voor de sacramenten als doopsel, eucharistie en vormsel voorbereid worden 

tezamen met de anderen 

Zeer consciensieus, betrokken en eigentijds. Iedereen is welkom. Voorbereiding is fantastisch. 

Zeer goed! 

Zie eerder antwoord 

zie hiervoor 

zie vorig antwoord 

Zie vorige antwoord 

Zie vorige vraag. 

Zie vorige vragen 

Zo hiervoor. 

Zo zou het moeten zijn. 

Zo zou het moeten zijn. 

Zoals bij iedereen, geen onderscheid maken 

zoals gezegd: hangt af van de pastorale instelling van de plaatselijke kerkleiders 
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Zoals het al jaren gaat, we praten wat, proberen wat bij te brengen, maar na het vormsel gaat 

elk mensenkind de eigen kant op en stelt aan alles vragen. 

Zolang ze in hun zonden persisteren, kan er geen sprake van de toekenning van enige 

sacrement zijn. 

Zover ik weet mogen deze kinderen gewoon deelnemen aan de voorbereiding en toedienen 

van het sacrament.
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7a. Kennen de gelovigen de kerkelijke leer omtrent 

voorbehoedsmiddelen? 

Alle gelovigen (en de rest van Nederland) zijn bekend met het standpunt van de katholieke 

kerk op dit gebied 

Amper 

Basaal, dat wil zeggen. Ze weten dat het verboden is, maar de reden erachter is (met name 

voor de jongeren) vaak moeilijker te begrijpen. 

Daar ga ik van uit 

Daar hebben de gelovigen meestal allang afstand van genomen en handelen 

overeenkomstig hun eigen geweten,voorzover dat al niet door de samenleving of 

gedeeltelijk door de kerk misvormd is geraakt 

Dat denk ik wel, of ze zich daaraan houden is een andere vraag waar ik geen antwoord op 

heb. 

Dat denk ik wel. 

Dat hoop ik wel, maar ik denk het niet en zeker de jongere generatie weet het niet. (denk ik) 

Dat is geen zaak voor de kerk maar een persoonlijke keuze 

Dat is onder de Katholieken wel bekend 

Dat lijkt me wel. 

Dat vermoed ik wel 

dat zal niet overal evenzeer bekend zijn 
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De gelovigen die wekelijks naar de kerk komen wel. De gelovigen die af en toe naar de kerk 

komen nauwelijks tot niet. 

De gelovigen kennen deze uit de verhalen van hun (groot)ouders; op dit moment speelt het 

bij de gemiddelde RK lid geen rol. 

De gelovigen kennen zeker de kerkelijke leer omtrent voorbehoedsmiddelen en treken zich 

er massaal niets van aan. 

De huidige jongeren zijn al heel mondig en goed voorgelicht. Deze vraag is niet van deze 

tijd. 

De kerkelijke leer over voorbehoedsmiddelen is enigszins bekend, als radikale afwijzing (met 

uitzondering van de natuurmethode, waar ik nog nooit iemand ositief over heb horen 

spreken). 

de kerkelijke leer????? dit heeft niets te maken met voorbehoedmiddelen 

De kreet is dat dePaus daar tegen is. 

De leer is bekend, maar wordt niet gevolg 

De meeste gelovigen kennen m.i. slechts de visie an de bisschoppenconferentie. Verdieping, 

meningsvorming en nadere reflectie worden ontmoedigd. 

De meeste kennen het. 

De meesten wel 

De meesten wel! 

De meesten wel, denk ik. 

De meesten wel, denk ik. 

denk het wel, maar ik denk dat er geen rekening gehouden wordt met de visie van de kerk 

Denk ik wel. 
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denk wel,doch zulks wordt opzij geschoven 

Deze wordt in de huwelijksvoorbereiding toegelicht, maar is natuurlijk zwaar achterhaald. 

die is algemeen bekend 

Die kennen we maar trekken ons er geloof ik niets van aan. Daar ben ik het mee eens. Ik ben 

blij dat mijn dochters voorbehoedmiddelen gebruiken ter voorkoming van ziekten en van 

zwangerschap. 

Die kennen ze wel. Maar volgen hun eigen geweten. 

die moet worden opgedoekt niet meer van deze tijd 

die vraag stel je toch niet meer in 2013 ! 

Die zullen ze wel kennen Ga heen en vermenigvuldig u. Maar ook hier weer eigen 

verantwoordelijkheid 

Dit is iets voor gestoorde geesten!, daar moet de kerk zich niet mee bemoeien! En ook niet 

over oordelen! 

doorgaans wel 

Doorgaans wel. 

Eén sekspartner hebben, is iets dat spijtig genoeg niet gebeurt. Zelfs niet voor degenen die 

zich gelovig durven te noemen. 

eigen geweten als leidraad 

Er zijn zeer weinigen die de leer precies kennen. 

Er zullen nog wel mensen zijn die van de voorbehoedsleer weten, maar weinigen zullen er 

naar leven. 

Er zullen vast wel zijn die die leer kennen 
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Gedeeltelijk denk ik 

Gedetaileerde kennis ontbreekt. De interesse in het kerkelijke standpunt inzake 

voorbehoedsmiddelen is in de praktijk miniem. De kerk is op dit terrein veelal irrelevant. 

Geen idee, de HIV besmettingen lopen nog steeds meer op, dus daar is de kerk mede debet 

aan! 

Gelovigen zijn zich ervan bewust dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg en opvoeding 

van hun kinderen en dat zij bepalen voor hoeveel kinderen ze goed kunnen zorgen en ook 

een goede toekomst kunnen geven. Studeren is duur en zonder steun van ouders is dat heel 

moeilijk. 

Globaal wel 

Het wordt verschillend uitgelegd. 

Hier in Nederland heel, heel zeker 

Iedereen heeft er van gehoord, volgens mij hebben weinigen de bronnen geraadpleegd. De 

afwijzing daarvan is zodanig massaal, dat de kerkelijke leer omtrent voorbehoedsmiddelen 

vrijwel geen enkele rol meer speelt in het leven van de parochianen. 

Ik ben een oude man, maar het zou mij verbazen als de gelovigen daartoe moeite doen; men 

laat het bij de notie dat zo ongeveer alle voorbehoedmiddelen verboden zijn en gaat over 

tot de orde van de dag. 

Ik denk dat de meeste weten dat het niet mag en het toch doen. 

Ik denk dat veel mensen kennen alleen 

Ik denk dat weinig dat nog weten. 

ik denk dat ze er zelf beelden bij hebben, of dit klopt weet ik niet 

Ik denk de meesten van wel. 
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Ik denk de oudere gelovigen wel, de jongere gelovigen gelovigen niet. Mochten ze die wel 

kennen, dan vrijwel alleen via negatieve (media)berichtgeving hierover. 

IK denk het niet. Ik heb twee opgroeiende kinderen en voorbehoedsmiddelen zie ik als een 

belangrijk ding dan wat de RK ervan vindt. Indien ik daarmee de wens van rk niet volg vind ik 

dit geen probleem. 

ik denk het niet. we gebruiken het hier als normaal 

ik denk het wel 

Ik denk het wel maar ze houden zich er niet aan. Heeft niemand ook een kerk niet iets mee te 

maken. Is een beslissing tussen de betrokkenen. 

ik denk het wel, maar men vult het in de regel liever zelf in. 

Ik denk het wel. 

Ik denk het wel. Voorbehoedmiddelen zijn noodzakelijk om een goede bevolkingspolitiek te 

voeren. Anders krijg je situaties zoals in ontwikkelingslanden: een gigantische 

angstwekkende aantallen mensen in de steden. Ik heb het gezien in India en in Afrika. 

Ik denk in Nederland dat dat voor een groot deel van de katholieken een vrij onbekend 

terrein is. 

Ik denk nauwelijks 

Ik denk van wel. Maar de meesten zijn er onverschillig onder. 

Ik heb liever dat ze bekent zijn met voorbehoedsmiddelen dan met de leer. 

Ik vermoed dat de grootste groep hierin geen verbinding legt met de Kerk. 

Ik vermoed dat veel mensen de leer kennen. 

Ik vermoed van wel 

ik wel, wellicht veel anderen 'min of meer' 
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ik zou denken van wel 

in het algemeen als verbod 

In het negatieve kennen ze die zeker. 

In hun achterhoofd wellicht nog wel, maar die mag mag (wat mij betreft) wel ondergestoft 

worden. maar dat wil niet zeggen dat ik voor een vrije moraal ben. 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

Ja 

Ja.  
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Ja 

ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Ja 

ja 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  714 

 

ja 

Ja de meerderheid maar men trekt zich daar niets van aan 

Ja en deze is middeleeuws! 

ja maar is dus niet van deze tijd 

ja maar negeren het 

Ja maar niemand houdt zich daar natuurlijk aan 

Ja maar wijzen die wel af. 

ja maar ze houden zich er niet aan. 

Ja ze kennen hem wel, maar veroordelen hem ook! 

Ja zeker 

Ja! Maar waarom onveilig gemeenschap hebben door een geloof, terwijl het 100% veilig kan? 

Ja, als er iets achterhaald is is het deze leer. 

Ja, condooms verboden, en dat moet voor mij ophouden ,want anders worden er mensen 

ziek. 

Ja, dat geloofm is wel en is het gezag van de kerk niet groot. 

Ja, dat het praktisch verboden is. 

Ja, de meesten wel. 

Ja, deze is vaak genoeg in het nieuws geweest. 

Ja, deze is zowel bij gelovigen als ongelovigen bekend. 

Ja, diee kennen ze wel 
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Ja, doch door de intrede der wereldse opvattingen worden die genegeerd. 

Ja, doorgaans net zo'n beetje. 

Ja, en de meesten zijn het er niet mee eens. Zie eerder: de wereldbevolking groeit harder dan 

de aarde aankan. 

Ja, ieder kent die leer, maar dit is een van de oorzaken dat de kerk niet meer geloofwaardig 

is. 

Ja, ik zou denken van wel. 

Ja, is in Nederland geen taboe thema, wordt zelfs op de scholen onderwezen. 

ja, kent men niet goed 

Ja, maar al te goed 

ja, maar al te goed 

Ja, maar daar houden ze zich niet aan. 

Ja, maar de meesten houden er zich niet aan. 

ja, maar deze zal voor het merendeel voor kennis worden aangenomen 

Ja, maar die wordt niet serieus genomen. 

Ja, maar het slaat nergens op. Priesters verkrachten kinderen, hebben vriendinnen en homo 

vrienden, en dan zou een getrouwd stel geen condoom morgen gebruiken? 

ja, maar houden we ons beslist niet aan 

Ja, maar houden zich er vaak niet aan. 

Ja, maar ieder maakt zijn eigen afweging. 
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Ja, maar ik denk dat (bijna) niemand in Nederland zich daar ook maar iets van aantrekt. 

Belachelijk dat de kerk zich daar mee bemoeit. 

Ja, maar ik zou niet weten wie zich daar aan houdt. In mijn geval ik menstrueerde zelden. Kon 

geen kinderen krijgen. Met hulp van arts wel gelukt. Ik hoefde dus geen 

voorbehoedmiddelen te gebruiken. Na drie kinderen, dus wel gaan gebruiken. Periodieke 

onthouding was voor mij geen optie. 

Ja, maar kijk ook wat je kan en aankan. Zowel als persoon, als gezin, maar ook financieel. 

ja, maar lachen er om omdat de maatschappij al een halve eeuw verder is 

Ja, maar mensen die hun hele leven in celibaat doorbrengen, weten daar niets vanaf, 

Ja, maar niemand houdt zich eraan. 

ja, maar vrijwel niemand leeft hiernaar. 

Ja, maar wordt echt als "middeleeuws" gezien. Menig Priester zal er in de voorbereiding ook 

liever niet ober beginnen. 

Ja, maar ze houden zich er vaak niet aan 

Ja, maar ze wijzen deze vanaf de jaren 60 met meer dan overgrote meerderheid ( 98%) af. 

ja, meestal wel 

Ja, meestal wel. 

Ja, men is op de hoogte van de leer omtrent voorbehoedmiddelen en deze leer wordt gezien 

als obsoleet en onzinnig. 99% trekt zich er niets van aan. 

Ja, mijn vraag is kent het Vaticaan ook de hedendaagse werkelijkheid omtrent seksuele 

omgang? 

Ja, misschien wel, maar je bent stapelgek als je je daaraan houdt. 
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Ja, natuurlijk kennen de gelovigen dat. Ze mogen niks. Er moet gefokt worden. Geen wonder 

dat de kerk leegt loopt. 

ja, te goed. Zie hiervoor 

Ja, verouderde niet gezonde gedachte. Tijd voor vernieuwing. 

ja, via de pers en vroeger de predicatie 

Ja, want daar is ook vanuit gelovigen veel kritiek op. 

Ja, want ze weten dat de kerk deze niet toestaat. Die leer wordt uitgebreid niet erkend 

(waarschijnlijk al 40 jaar niet meer). Velen zullen dus dit stuk van de leer als niet werkelijk 

bestaand ervaren, omdat ze die leer volstrekt irrelevant voor hun eigen leven beschouwen. 

Ja, we controleren of ze het wel elke week doen. 

Ja, we zijn er maar al te goed mee bekend. 

ja, wordt op school meegegeven 

Ja, ze kennen die wel, maar ze trekken zich er niets van aan. 

Ja, zij kennen de Leer omtrent voorbehoedsmiddelen. Maar volgens mij weten zij niet 

waarom dat zo is, en handelen de meesten er dus ook niet naar. 

Ja, zij weten dat dit volgens de officiele leer niet mag. 

Ja,maar dat wil niet zeggen dat ze het er mee eens zijn. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 
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ja. 

Ja. De praktijk is echter een andere. 

Ja. Maar ze zullen zich er niet veel aan houden. 

Ja.over het anti anticonceptiebeleid.weet verder niet. 

jawel 

jawel,maar de meesten zijn het er niet mee eens en houden zich er niet aan.Ook daarom 

nemen velen het gezag van de kerk autoritair en niet meer serieus. 

Jawel. 

jazeker 

Jazeker 

Jazeker 

Jazeker 

Jazeker! 

Jazeker, maar niemand houdt zich eraan. 

Jazeker. En mijn man en ik hebben ons er niet aan gehouden. We leefden samen vóór het 

huwelijk. De deden aan periodieke onthouding (na een half jaar de anticonceptiepil)en ik liet 

me steriliseren na de geboorte van ons vierde kindje. We waren ons er zeer van bewust dat 

we niet handelen volgens de leer van de R.-k. kerk, maar we zijn nog altijd erg tevreden over 

de keuzes die we op dit gebied gemaakt hebben en voelen ons er niet meer of minder goede 

leden van de R.-k. kerk door. 

Kan ik in algemene zin niet zeggen, denk ik wel 

Kennen misschien wel, maar ze wordt niet als relevant beschouwd. 
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Kennen wel ; volgen is een ander verhaal 

kennen wel, maar voeren deze niet uit. 

Lijkt me wel, met dien verstande, dat natuurlijke wijze van onthouding oi niet bekend is. 

Maar al te goed. 

mag wel worden verondersteld 

Meestal heeft men er wel een vage notie van. 

Meestal niet (meer); het interesseert hen niet. 

Meestal wel, maar zien het als een achterhaalde opvatting, die geen relatie heeft met hun 

eigen leven. 

Meestal wel. 

Meestal wel. 

Meeste wel denk ik, hoop ik 

Men kent de beelden daarvan die in de media de boventoon voeren; de leer zelf wordt 

nauwelijks gekend: de kerk spreekt er namelijk niet met ze over. 

Men kent die wetten wel, maar houden zich er absoluut niet aan. 

Mijn eigen familie (vader en moeder) hielden zich aan de kerkelijke praxis en ik vermoed wel 

dat anderen deze praxis kennen, maar hoeveel het ook echt praktiseren is mij niet bekend. 

misschien kennen de mensen die wel. er wordt wat dat betrefd veel tegen de Kerk 

geproteseerd! maar wat mensen niet weten is dat juist voorbehoedmiddelen en een 

onkuisleven op de langen duur het huwlijk ondermijnt 

Mogelijk wel, maar daar trekken ze zich helemaal niets van aan. 
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natuurlijk kennen ze die maar tot voor kort was alles in het geheim net zoals de priesters in 

het geheim aan hun gerief kwamen 

Natuurlijk. 

Natuurlijk. Maar gelukkig houdt niemand zich daaraan. De wereld zou ten onder gaan, en de 

gezinnenook.denken jullie echt dat het vroeger zo geweldig was in gezinnen van 12 

personen? Of nog groter? Ik ken verhalen over gezinnen van 23 kinderen. Wie verzint dat? 

Propageer het condoom, ook om ziekten tegen te gaan. De seksuele moraal is nu heel 

andersdan 100 of 50 jaar geleden. De kerk moet zich aanpassen en niet omgekeerd, ga mee 

met de tijd, we wonen toch ook anders dan toen? 

Natuurljk. Daarvoor zijn ze niet afhankelijk van de kerk. De huisartsen, de voorlichting op 

scholen ,programma's op TV en internet voorzien in ruime mate in de voorlichting inzake 

voorbehoedsmiddelen.Dit is geen taak van de kerk meer! 

Nauwelijks. Ze weten vaak niet meer dan dat nogal wat dingen niet mogen van de kerk. Maar 

wat precies? dat weten velen niet. 

Nee 

nee 

Nee 

Neem aan van wel maar zit er niet bi in de slaapkamer ;-) zucht 

neen 

niet algemeen 

niet allemaal. 

Niet allen. Ik ken biddende mensen die toch anticonceptiva gebruiken. 

Niet altijd, maar de meesten wel. 

niet interessant 
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Niet relevant. 

Niet ten diepste. Het condoomverbod wordt vaak in de media aangehaald, dus dat is 

bekend. Maar wat eraan ten grondslag ligt is onbekend. 

niet voldoende. Wijzelf zijn daar bv. pas na mijn mans sterilisatie achtergekomen. 

ongelukkig wel 

ongetwijfeld 

ook daarover wordt - ook door de leiding van de parochies verschillend over gedacht 

Op hoofdlijnen wel. 

Ouderen wel,jongeren niet. 

Over het algemeen wel. 

Overvraagd, doch heb het idee dat het hopeloos achterhaald is in de ogen van velen. 

Slecht. Er bestaat alleen de 'kennis' dat de kerk alle voorbehoedmiddelen verbiedt. 

Theoretisch misschien nog wel maar voor de praktijk niet meer. 

uiteraard 

Vaak niet meer. 

vast 

vast en zeker wel, maar ze trekken er zich niets van aan 

vast wel 

vast wel, maar velen zullen het niet eens zijn met de kerkelijke leer. Na ons vierde kind heb ik 

er via een medische ingreep voor gezorgd dat er niet meer kwamen. ik heb mij hierdoor 

nooit bezwaard gevoeld. 
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vast wel...... 

vast, uit verhalen 

Veel gelovigen zullen in grote lijnen de kerkelijke leer kennen, weinigen kennen deze leer 

precies. 

veel te weinig 

veelal wel, maar hiermee hebben zij niets van doen. Deze leer is sterk verouderd. 

Velen niet, zij die het wel kennen kunnen niet met deze leer leven. Deze leer heeft in het 

verleden zeer veel leed berokkend. Deze leer zorgd voor een leegloop in de RK kerk 

vermoedelijk, maar is van geen belang voor hen 

Verwatert. 

volgens mij ligt deze leer in een stoffige hoek op zolder 

volgens mij wel 

Volledig achterhaald. Met dit soort aardse zaken moet de kerk zich niet bezig houden. 

voor een groot deel wel denk ik 

Voorbehoedmiddelen dienen verplicht gesteld te worden door overheid en alle kerken op 

deze aarde. Dit ter voorkoming van overdraagbare ziekten. 

Voorbehoedsmiddelen zijn in deze tijd een redmiddel. Het huwelijk kent meer waarden dan 

het krijgen van kinderen, het krijgen van kinderen moet buiten het sexueelbelang staan. 

Sexueel leeft een mens met elkaar vanuit aanhankelijkheid 

Vs mij wel, maar ze toetsen deze aan het eigen geweten. 

Waarcshijnlijk wel. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  724 

 

Waarschijnlijk wel; maar deze lijkt me wat kunstmatig. In Jezus tijd waren er geen (of 

nauwelijks in de huidige vorm) voorbehoedsmiddelen. Dus is deze leer niet door Jezus 

bedacht. Wel begrijp ik dat je buiten en voor het huwelijk geen sex moet hebben. Maar 

binnen een huwelijk is het geen probleem; de wereld is immers al overbevolkt. M.n. arme en 

mentaal instabiele echtparen, zouden ze het beste wel kunnen gebruiken. 

wat heeft de kerk hiermee te maken niets 

weet niet 

weinigen 

Wij twijfelen. De overgrote meerderheid van de mensen ziet dit als een pure prive-zaak. De 

kerk heeft het de mensen hier vroeger heel moeilijk gemaakt. 

Wordt niet meer geaccepteerd of over nagedacht. Wordt echt ervaren als niet meer van deze 

tijd dat de kerk zich hiermee denkt te moeten bemoeien 

Ze hebben daar geen interesse in. Ik wil hem niet exact kennen, omdat ik weet, dat het niet 

reëel en zelfs onmenselijk, dus onChristelijk is 

Ze kennen de krantenkoppen: de Kerk is tegen voorbehoedsmiddelen! 

Ze kennen de leer wel, althans de gelovigen van 40+, ik geloof niet dat bij jongeren hier ooit 

aandacht aan wordt besteed. Het is ook niet het eerste of belangrijkste waar ik met mijn 

kinderen over praat als het over het geloof gaat! 

Ze kennen de leer. 

Ze kennen die leer, maar ze liggen er niet van wakker 

ze weten ervan maar de meesten denken dat de kerkelijke leer achterhaald is. 

zeer zeker. 

zeker 
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Zeker, maar in Nederland heeft men zich reeds lang in deze van de Kerk afgewend. Eenieder 

voelt zich zelf verantwoordelijk in deze, ook praktiserende jongeren. 

Zelden 

Zij kennen de leer maar gaan er praktisch mee om. 

zij zullen het wel weten , maar leven daar niet bewust naar . dat is ook zo`n punt , de 

middelen zijn er , en dan niet gebruiken , ik ben zelf een kind uit een gezin van 14 kinderen , 

ik weet wel een beetje , waarom gezinsplanning gekomen is. 

Zijn die er dan nog steeds? 

Zowel binnen als buiten de kerk wordt door een grote meerderheid schande gesproken van 

de kerkelijke opstelling ten opzichte van voorbehoedsmiddelen. Vooral met betrekking tot 

kondooms. Gezinsplanning en bescherming tegen (soms levensbedreigende SOA's) moeten 

gepromoot worden zeker waar het armen betreft. Dit staat voor velen los van de kerkelijke 

opstelling t.o.v. huwelijkse trouw. Velen delen de visie van de kerk dat seksuele omgang niet 

vrijblijvend is of kan blijven. Zeker waar er kinderen in het spel zijn. Trouw en vergeving zijn 

Christelijke waarden. Deze worden los van en groter gezien als kuisheid op zichzelf. 
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7b. Is deze morele leer geaccepteerd? Welke aspecten vormen het 

grootste probleem bij de overgrote meerderheid van de gehuwden? 

 

Absoluut niet. Gebruik van voorbehoedsmiddelen binnen het huwelijk zijn breed 

geaccepteerd als verantwoord middel. De kerkelijke leer is filosofisch en moeilijk te 

doorgronden. Bijv. het functionele verschil tussen de pil en NFP is moeilijk uit te leggen. Ik 

heb zelf een serieuze poging gedaan, heb zelfs Humanae Vitae gelezen. Hoewel ik veel 

achtergronden deel, kan ik de conclusies moeilijk begrijpen. 

Acceptatie is een te groot woord. Probleem is het ongeduld. 

Ad. 1: Nee. Ad 2.: Inzake de kerkelijke leer heeft de overgrote meerderheid geen enkel 

probleem. Men legt die leer naast zich neer. 

afhankelijk van de luxe situatie dat ik als al of niet als gehuwde mens heb dit is per continent 

zeer verschillend. de vraag is te ruim gesteld en is beter deze in persooenlijke dan wel andere 

religieuze omstandigheden af te stemmen 

allang De gezinnen hebben nu gemiddeld 2'7 kind terwijl vroeger dit 5-7 kind was Nu U weet 

hoe dit komt neem ik aan 

Als er genoeg kinderen zijn dan is het gebruik van voorbehoedsmiddelen een zegen. 

Als huisarts merk ik dat katholieke gezinnen de kerk en het geloof niet betrekken bij 

beslissingen over voorbehoedsmiddelen. De kerk speelt hierin geen rol. 

Als men bedoeld dat er geen voorbehoedsmiddelen gebruikt mogen worden in het huwelijk, 

dan is het probleem dat er veel riscio's verbonden zijn aan zwangerschap en dat er 

voldoende mogelijkheden moeten zijn om voor kinderen te zorgen (geld, ruimte, maar ook 

gewenstheid). 

Bepaal zelf, eer zijn al veel te veel ongewenste kinderen op de wereld. 
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Betutteling van de kerk op dit punt. Copleet uit de context van geloven getrokken. Zelf vind 

ik het celibaat niet van deze tijd. Ongezond. Het idee erachter vind ik ook niet okgelofte van 

zuiverheid is alleen goed als iemand dit volledig vanuit eigen intentie doet vanuit de juiste 

overtuiging en niet met het idee dat lichamelijkheid onrein is. 

Bij de kerkgaanden wel. Ik denk dat het grootste probleem het gevoel is dat de kerk zich 

bemoeit met de manier waarop de gehuwden elkaar hun liefde tonen en hen daarin beperkt. 

De koppeling van de geslachtsdaad aan voortplanting wordt te rigide geïnterpreteerd: 

gehuwden zouden naar mijn idee open moeten staan voor het leven en, binnen deze 

positieve houding, zelf de verantwoordelijkheid nemen. De kerk zou die verantwoordelijkheid 

open moeten laten behoudens pastorale adviezen. 

Bij mijn weten wordt die leer al sedert meer dan 100 jaar niet in zijn geheel geaccepteerd. 

reeds in begin van vorige eeuw werden er in parochiële bladen e.d. gediscussieerd over 

gezinsbeperking. 

Bijna niemand accepteerd deze leer 

binnen vele huwelijken (kerkelijk en met name niet-kerkelijk) wordt toch gebruik gemaakt 

van voorbehoedsmiddelen 

breed neen!! kindersterfte in de derde wereld 

Buiten de kerk is deze leer niet geaccepteerd en ook binnen de kerk gaan steeds meer 

stemmen op voor een 'versoepeling' van deze leer. 

condoomgebruik 

Daar is kennis van genomen en men gaat over tot de ordde van de dag. De door G'd 

gegeven vrijheid en verantwoordelijkheid wordt serieus genomen en daar wordt naar 

gehandeld en geleefd. 

Dat de omstandigheden vandaag aan de dag dit niet meer toelaten 

Dat Rome niet mee gaat met zijn tijd, maar vasthoud aan een middeleeuwse leer 
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De gezondheid van personen om ons heen is belangrijker dan de leer van de kerk dat het 

verboden is om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. De kerk moet dus het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen accepteren en zelfs promoten. 

De hoeveelheid kinderen die bij geen bescherming kan ontstaan. 

De katholieke leer van Paulus VI wordt zeer breed afgewezen. Als absoluut wereldvreemd. 

de kerk heeft een probleem de mensen niet 

De kerk wordt als bemoeizuchtig gezien, ze willen geen pastoor naast hun bed hebben staan. 

De kerkelijke leer is niet eenduidig 

De kerkelijke leer is soms bekend, in de meeste gevallen irrelevant. 

de keuze om family planning zelf ter hand te nemen is wijd verbereid. Ik ken geen RK leden 

die niet instemmen met het gebruik van voorbehoedsmiddelen binnen het huwelijk. Zelf het 

gros van mijn familie en kennissen stemmen ook in met het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen buiten het huwelijk. Dat wil nog niet zeggen dat men promiscuïteit 

accepteert. Dat is nl weer iets heel anders. 

De leer is door een groot deel niet geaccepteerd; zij hebben de kerk al verlaten. 

De leer is geaccepteerd, maar wordt in praktijk veelvuldig met voeten getreden. Het 

belangrijkste aspect vormt de kwestie van de voorbehoedmiddelen. Met afstand. 

De leer is gedeeltelij geaccepteerd, hoewel bij lange na niet door iedereen, vermoed ik. 

Voorbehoudsmiddelen en seks buiten het huwelijk zijn in de maatschappij breed 

geaccepteerd en aangemoedigd, en dit is ook in de Kerk doorgedrongen. 

De leer is niet geaccepteerd. De dictatoriale benadeing is het grootste probleem 

De leer is niet geaccepteerd. Het niet mogen gebruiken van voorbehoedsmiddelen is niet 

acceptabel/ risicovol. 

De leer omtrent het gebruik van voorbehoedmiddelen wordt in de regel niet geaccepteerd. 
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De leer stamt uit een andere cultuur en een andere historische periode. 

De leer van de kerk (alleen 'natuurlijke' familieplanning is weinig geaccepteerd en de 

overgrote meerderheid heeft er geen problemen mee hun eigen geweten te volgen. 

De leer wordt afgewezen in Nederland. Het verlies van controle over je gezinsgrootte en het 

inrichten van je leven als je naar deze leer leeft wordt als bijna onacceptabel gezien. 

Voorbehoedmiddelen ter voorkoming van erfelijk belaste kinderen wordt als verstandig 

ervaren. 

De leer wordt niet geaccepteerd. Ze wijkt af van het evangelie, dat mensen in vrijheid laat 

beslissem opbasis van eigen verantwoordelijkheid. 

De leer wordt niet meer geaccepteerd. Is niet meer van deze tijd cq niet meer relevant. 

De leer wordt verworpen. Het ergste is dat celibatairen zich bevelerig inlaten met het 

sexleven van gehuwden, alsof die niet genoeg hebben aan hun eigen veantwoordelijkheid 

De maatschappelijke druk om je niet te laten beperken. Gebrek aan kennis over de 

natuurlijke methoden van geboorteregeling zowel in de maatschappij, bij de artsen en in de 

kerk. Angst om zwanger te worden door een sterk vertekend beeld door de maatschappij via 

scholen en voorlichting. 

De meeste gehuwden willen hierin niet gemoraliseerd worden en maken hierin hun eigen 

keuzes, los van de kerk. 

De morele leer is niet geaccepteerd en niet gerelateerd aan maatschappelijke 

ontwikkelingen. De mensen vinden het een persoonlijke zaak waarvoor ze zelf 

verantwoordelijk zijn. 

De morele leer van de kerk inzake huwelijk speelt geen rol meer bij de jongere generaties. 

Daar is geen enkele behoefte meer aan.Dat gold in de jaren '30, '40 en '50, maar daarna 

werden de mensen autonomer. 

De morele leer van de kerk is terzijde gelegd uit ergernis over de antieke opvattingen die er 

uit spreken,zonder oog voor de ontwikkelingen van de moderne wetenschappen,waarvan de 

konsekwenties vaak heel zorgvuldig worden afgewogen 
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De morele leer van de R.K. is niet geaccepteerd. De problemen van gehuwden zij dezelfde als 

die van paren die samen wonen en die hebben gewoonlijk niets te maken met de leer van de 

R.K. 

De morele leer wordt aanvaard. Meer aandacht mag worden gegeven aan gelijkwaardigheid 

tussen partners. 

de onthoudig en het verbod op voorbehoedmiddelen. de huisarsten schreven zelf zonder 

pardon de pil voor. en ooit werkten zelfs de kloosters in die pillen industrie omdat ze 

dachten dat ze daarme de mensheid hielpen. grote gezinnen werden als last gezien. en als 

armoedig. die armoede wilde ze bestrijden! 

De rk kerk heeft nog veel missionaris werk te doen tot verspreiding van en het toegankelijk 

maken van voorbehoedsmiddelen. 

De seksuele leer. 

De visie van de kerk wordt niet gedeeld door de mening van de gehuwden. Anti-coceptie is 

algemeen aanvaard door de maatschappij en dit zal moeilijk te veranderen zijn. 

de voorgeschreven regels die niet uit liefde voortkomen 

denk het niet 

Deze leer is absoluut niet meer van deze tijd. Het grootste probleem vormen (te) grote 

gezinnen en de verantwoording en (helaas ook) aandacht daarvoor in de tegenwoordige tijd. 

Deze leer is bekend, maar geaccepteerd is een tweede. Men houdt niet zo van bemoeienis in 

de privé sfeer. Dit is een zaak tussen de partners en niemand anders. 

deze leer is Nederland niet meer geaccepteerd. het belangrijkste aspect is dat tegen 

sexualiteit anders wordt aangekeken als de kerk doet. Sexualiteit is er niet alleen voor de 

voorplanting maar zeker ook als optimale uiting van liefde voor elkaar waarbij ook genoten 

mag en kan worden. 

Deze leer is niet door allen aanvaard en nageleefd. 
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Deze leer is niet geaccepteerd, omdat er meerdere aspecten spelen binnen de keuzes die 

men moet maken in de huidige tijd. Vooral aspecten rondom geboortebeperkingen spelen 

een rol. 

Deze leer is niet geaccepteerd. Ik denk dat de meeste gehuwden niet nadenken over de 

kerkelijke leer maar gewoon zelf een voorbehoedsmiddel kiezen wat bij hen past 

Deze leer is over het algemeen niet geaccepteerd. Het aspect anti-conceptie vormt het 

grootste probleem. 

deze leer niet geaccepteerd er is geen bezwaar tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen 

Deze leer wordt als al lang achterhaald beleefd. Het grootste probleem is dat de leer uit de 

tijd is, en bepaald is/wordt door celibatairen die ver af staan van het gewone gezinsleven. De 

leer wordt als liefdeloos ervaren en gevaarlijk voor een menswaardig gezinsleven. De oudere 

generatie is er verbitterd over, heeft erg geleden onder de starre leer. Een zuivere discussie is 

daardoor vaak niet meer mogelijk. 

Deze leer wordt door niemand - binnen en buiten de kerk - geaccepteerd en beschouwd als 

wereldvreemd en met moraliteit niets uitstaande. Alle aspecten van de katholieke 

huwelijksleer vormen hier het probleem: o.m. het kinderen krijgen en opvoeden als doel van 

het huwelijk; seksualiteit alleen in dienst van de voortplanting; seksuele onthouding als 

deugd en enige aanvaardbare manier van geboorteregeling. Kortom de volledig ontkenning 

van de mens als mens in al zijn/haar door God gegeven aspecten is het probleem. 

Deze leer wordt massaal genegeerd en niemand maakt er een probleem van 

Deze leer wordt nauwelijks geaccepteerd. Dat gold al voor mijn eigen ouders in de jaren 

zestig. In de ogen van de meeste getrouwde mensen is seks primair een expressie van liefde. 

De fixatie van de kerk op seks als procreatie wordt negatief beleefd. De opvatting heerst dat 

de kerk seks in de grond minderwaardig vindt. Dat is ook een bezwaar tegen het verplichte 

priestercelibaat. Mensen voelen zich vernederd doordat de kerk hun seksualiteit beschouwt 

als een minderwaardig aspect van hun menszijn. 

Deze leer wordt niet geaccepteerd omdat die in onze westerse wereld volledig achterhaald is. 

De meeste mensen kennen wel degelijk hun eigen verantwoordelijkheid. 
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Deze leer wordt niet geaccepteerd. 1) Vrouw wordt gezien als broedmachine, telt alleen mee 

als ze kinderen krijgt; 2) geen eigen keus terwijl kinderen krijgen een prive-kwestie is tussen 

twee partners. 

Deze leer wordt niet geaccepteerd. Voorbehoedsmiddelen worden door vrijwel iedereen 

gebruikt, ook door katholieken. 

Deze leer wordt niet meer geaccepteerd sinds Monseigneur Bekkers op de TV heeft 

uitgesproken dat het krijgen van kinderen iets is voor het geweten van de twee gehuwden en 

voor niemand anders. Het grootste probleem is dat de gehuwden zelf willen uitmaken 

hoeveel kinderen zij willen en wanneer. 

Deze leer wordt over het algemeen niet geaccepteerd. Voor, tijdens en buiten het huwelijk is 

er sprake van geslachtsgemeenschap en worden voorbehoedsmiddelen gebruikt. 

Deze leer wordt verworpen. 

Deze leer wordt wel geaccepteerd, doch niet in het privéleven toegepast en bewaard. 

Kerkleden zijn daardoor kwetsbaar in het vijandige wereldse klimaat, dat vooral de zeden 

aanvalt. 

deze morele leer is nauwelijks meer geaccepteerd. Mijn ouders hadden 11 kinderen, maar die 

tijd is voorbij 

Deze morele leer is sinds Humanae Vitae niet geaccepteerd. Het verbod op het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen, het verbod op ongehuwd samenwonen, de uitsluiting van gescheiden 

mensen van de sacramenten enz. zijn grote obstakels voor mensen om zich nog katholiek te 

noemen en te voelen. 

Deze morele leer wordt in grote lijnen niet nagevolgd. Een groot bezwaar tegen de leer is dat 

in de leer seksualiteit slechts kan bestaan samen met het ontvangen van kinderen, terwijl in 

de praktijk van gehuwden velen de seksualiteit in de eerste plaats beleven als versteviging 

van de huwelijksband. Verder leven bij de meeste mensen geen bezwaren tegen 

anticonceptie wanneer deze de bevruchting en dus nieuw leven voorkomt. 

Deze morele leer wordt niet geaccepteerd. Geen enkele vrouw wil elk jaar een kind op de 

wereld zetten. 
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Deze morele leer wordt verworpen door een verstandig mens. Het is een interpretatie die 

nergens in de Bijbel voorkomt. 

deze morele leer zal als leer best geaccepteerd zijn, maar of ze ernaar willen leven is een 

ander punt. Sex is prettig, dus om daar met allerlei beperkingen mee te moeten omgaan lijkt 

niet zo'n goed idee 

Deze opvatting wordt niet meer geaccepteerd. Wel de basis: dat je respect moet hebben 

voor het leven, dat het leven heilig is, maar niet dat je voorbehoedmiddelen niet mag 

gebruiken om je kindertal te bepalen. Een groot probleem is dat voor de kerk voortanting de 

reden is van seksueel contact ipv het samen liefde beleven. 

Die is niet geaccepteerd, de overgrote meerderheid gebruikt anti-conceptie middelen. Maar 

voor niemand is dat een probleem, ze nemen gewoon deel aan de sacramenten, want geen 

pastoor kan zien dat zij dat gebruiken 

die morele leer is slecht geaccepteerd 

Die wordt zeker niet algemeen geaccepteerd. Het idee van promiscuiteit wordt niet ervaren. 

Dit is geaccepteerd, maar wordt niet geheel nageleefd. Er is geslachtsgemeenschap voor het 

huwelijk en na het huwelijk (ook met voorbehoedsmiddel). 

dit onderdeel van de morele leer wordt niet meer geaccepteerd als enige mogelijkheid blijkt 

de lokale kerk daar opdringerig aandacht voor te eisen dan wordt er veel meer afgewezen 

door die meerderheid der gehuwden 

Door de meeste gelovige én niet gelovige gehuwden in West Europa (dus ook in ons land!) 

wordt anders gedacht over voorbehoedsmiddelen dan de officiële leer van de kerk, zoals 

door Paus Paulus VI in 1968 verwoord in zijn encycliek Humanae Vitae. 

Door sommigen wel, door anderen niet. Het is een leer op papier, en afhankelijk van 

individuen of ze wel of niet worden geaccepteerd. 

Door weinigen geaccepteerd.De kerk heeft een andere opvatting over respect voor elkaar en 

gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
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Er zijn geen problemen met anticonceptie wel met ongewenste zwangerschappen die 

uitgedragen moeten worden of afgebroken. 

geen 

geen interesse 

geen vraag voor de kerk ! 

Half, ze zien het als niet meer belangrijk bij het gebruik ervan. Eigen genot gaat boven de 

katholieke leer. 

helemaal niet men heeft niet de overtuiging dat dat van enige betekenis zou kunnen zijn 

Het aanral kinderen. In dit land is het moeilijk om veel kindrren op te voeden. Er moet dan 

een keuze worden gemaakt tussen devkinderen die er al zijn een goed leven te geven of 

meet veel kinderen in armoede 

Het aantal kinderen dat er komt als we die wet strikt naleven. We hoeven maar te kijken naar 

onze moeders: de mijne zetten dertien kinderen op de wereld, de moeder van mijn man tien. 

Dankzij de emancipatie van de vrouw en de ontwikkeling van de mogelijkheden van 

geboortebeperking konden we het aantal kinderen bewust 'kiezen' én beperken, waardoor 

we onze vier kinderen wél de aandacht konden geven die ze nodig hadden. Dus is het heel 

belangrijk dat de R.-k. kerk de moderne voorbehoedsmiddelen aanvaardt. 

Het feit dat het ziektes tegengaat, het wordt gezien als iets goeds, terwijl het alleen een 

oplossing is van een bijwerking van iets negatiefs (willekeurig seks met iedereen die je leuk 

vindt) 

Het gebruik van de pil. Voordat er überhaupt leven ontstaat zou je niet mogen voorkomen 

dat er leven ontstaat? Het is een legitieme vorm van geboortebeperking. 

Het gevoel van waar bemoeit de Kerk zich mee. Daarnaast het praktische. Jouw gezin kan al 

gauw voltooid zijn. 
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Het grootste probleem is dat de katholieke huwelijksmoraal de voortplanting als 

belangrijkste opdracht ziet. De mensen leggen meer de nadruk op de relationele functie van 

seksualiteit. 

Het is de verantwoordelijkheid van ieder echt-paar. Er is dan ook geen sprake van een 

"probleem" 

Het is niet aan de kerk hierover dwingende regels te verkondigen. 

Het tanende gezag van de R.K. Kerk maakt dat gelovigen zich weinig aantrekken van de 

morele leer. Ze willen zich ook niet te onderscheidend opstellen in een geseculariseerde 

omgeving. 

Hoe moet ik dat nu weten 

Huwelijksmoraal, seksualiteitsbeleving. 

ik denk dat de meesten zich daar niet aan houden en dat ze daar geen problemen mee 

hebben 

Ik denk dat kerkelijke en niet-kerkelijke stellen op vergelijkbare manier aan gezinsplanning 

doen - dus gebruik van de pil, ivf etc. 

Ik denk niet dat men zich aan die leer houdt. De meeste mensen gaan ongestoord hun gang. 

Ik denk niet dat veel ouders daar een probleem van maken. Ze weten hun eigen weg, en zijn 

er van overtuigd dat Jezus met hen meegaat 

Ik geloof, dat dat bij de jongeren generatie nagenoeg afwezig is. De stem van de kerk wordt 

eenvoudigweg niet gehoord.De kerk moet daar een antwoord op vinden en dat is niet 

eenvoudig. De kerk loopt er door leeg. 

Ik heb de morele leer van de Kerk ten volle erkend en ik beoefen ze ook, maar ik krijg soms 

signalen door dat niet iedereen deze Leer accepteert. 
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ik ken niemand die de leer helemaal accepteerde. voorbehoedsmiddelen zijn algemeen 

geaccepteerd omdat men zelf de gezinsgrootte wil bepalen en omdat men geen SOA's wil 

oplopen. 

In Europa (grosso modo) totaal verworpen. Voorbehoedsmiddelen, maar ook vrijen voor het 

huwelijk: bijna 100 % ! 

In het gunstigste geval is de natuurmethode geaccepteerd. Het risico van een bevruchting is 

echter te groot 

in sommige landen wel 

Inmiddels is deze leer achterhaald bij 98% van de RK leden. Temeer omdat bekend is 

geworden dat de nonnen van Den Bosch "de pil" inpakten. Dit noemt men duaal beleid. 

ja 

ja 

Ja, de verboden anticonceptie 

Ja, maar dan alleen door bekrompen roomse angsthazen die nog steeds niet zelfstandig 

hebben durven denken Grootste probleem? Dat zij door de rigide regels van de RK kerk niet 

gewoon lekker mogen vrijen, met elkaar gelukkig mogen zijn en daarmee harmonieus in het 

leven staan, ook voor hun gezin. 

Ja. Geen idee 

Kerk is realiteitsvreemd, zwanger wordt je omdat je het kunt en wilt, niet omdat de 

Voorzienigheid het wil en de kerk is daarin geen partij, hoort dat ook niet te zijn, het is geen 

ethische en geen morele kwestie. 

Leer is behoudens uitzondering niet geaccepteerd mede als gevolg van de opvattingen 

buiten de eigen kring; maw de omgangsvormen in de maatschappij zijn veranderd en de leer 

is hier buiten werking gesteld. 

leer wordt te weinig geaccepteerd men wil geen grote gezinnen meer (onbetaalbaar) 
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Lijkt me niet dat die leer in bredezin ggeaccepteerd is. Mondige mensen kiezen hun eigen 

weg 

Maakt voor mij niets uit. 

Meestal niet. Het seksueel leven wordt door deze leer sterk afgeremd. 

Men bepaalt in dit land vrijwel altijd zelf het eigen kindertal. Dit wordt gezien als een 

fundamenteel mensenrecht. Inmenging van de kerk hierin wordt door velen absurd 

gevonden. 

Men houdt zich er niet aan, de regel wordt volkomen genegeerd 

Men is geheel anders naar sexialiteit gaan kijken en beleven . Het is een normaal onderdeel 

van het leven geworden,en mijn inziens , als het uit liefde gebeurt ,niets mis mee . maar ik 

ben heilige , ook van deze aarde . 

Men laat zich niet zeggen door een kerkelijke leer. Gaan hier vlg eigeneer en geweten mee 

om 

Men stelt dat dit allemaal wel erg privé is. 

Men vindt de leer op dit gebied te streng 

men wil het kindertal zelf bepalen, de leer is voor velen vrijblijvend. 

Mensen vinden het best jammer dat de kerk ze afwijst als je niet trouwt voor de kerk. Maar 

het gezonde verstand wint het wel vande oude regels, gelukkig maar. De kerk zou geen 

leefregels meer voor moeten schrijven op die manier. Propageer de liefde en nabijheid en 

wijs niet af. 

mij onbekend 

Mijn generatie (ik ben 78 jaar) herinnert zich nog heel goed wat bisschop Bekkers daarover 

gezegd heeft. Dank zij hem en andere menslievende herders vormt de kerkelijke leer 

nauwelijks een probleem voor zelfs de trouwste volgens van Rome. 
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Moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn 

Morele leer over het algemeen niet geaccepteerd. 

morele leer wordt al lang niet geaccepteerd. Het wordt om die reden ook niet als probleem 

ervaren 

Morele leer wordt ten zeerste afgewezen. De problemen zitten in het te grote verschil tussen 

de kwaliteit van de menselijke ontwikkeling als geheel en de volstrekte ontoereikende manier 

van benaderen door de rkkerk rond dit vraagstuk. Daarnaast speelt de de schizofrene situatie 

dat in belangrijke delen van de wereld, het verstekken van voorbehoedsmiddelen wordt 

verzorgt door rk geestelijken, die overigens ook veelal zelf op een bepaalde manier een 

eigen samenleven hebben met een man dan wel vrouw. Ook binnen het Vaticaan is dit 

bekend. Zo is nog vorig jaar bekend geworden middels een onderzoek door een universiteit 

uit Polen, dat zo'n 70 procent van de poolse priesters samenwoont. Stel u dat eens voor in de 

ogen van e gemiddelde mens!!!! 

Naar mijn weten niet. Dat zij hun eigen geweten willen volgen. 

naast de voortplanting er ook een vreugdevolle kant aan zit tot op hoge leeftijd 

Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mening. En handelt naar geweten 

Natuurlijk niet. 

nee 

nee 

nee 

Nee 

Nee de Roomse sexuele leer heeft overwegend geen draagvlak. Wel wordt promiscuïteit 

afgewezen en wordt erkend dat sexuele beleving bij voorkeur in duurzame liefdesrelaties 

dient plaats te vinden. Het grootste probleem van de Roomse morele leer vormt het 
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uitgangspunt dat beleving van sexualiteit in principe fout is, en hooguit exclusief gericht zou 

moeten zijn op het verwekken van leven. 

Nee deze leer is absoluut niet geaccepteerd....mensen willen geen grote gezinnen meer. 

Willen zelf over hun levenskeuzes beslissen daar hoeft de kerk geen rol meer in te spelen 

Nee hij is totaal niet geaccepteerd. De aspecten zijn: Zelf bepalen hoeveel kinderen. EN niet 

de schijnveiligheid door beperkte gemeenschap te hebben. 

Nee kerk heeft niets te maken op welke wijze gehuwden samen leven 

nee voorbehoeds middelen worden algemeen gebruikt ook de gelovigen. veel gehoorde 

opmerking: als je het spel niet speelt moet je je niet me de regel bemoeien 

Nee wordt niet geaccepteerd 

Nee wordt totaal niet naar geleefd. De leer betreffende voorbehoedsmiddelen wordt als 

onzin afgedaan en ook als niet bijbels gezien. 

Nee! B.V. het idee van enkel gemeenschap ter voortplanting....... 

Nee! Dit heeft absoluut NIETS te maken met geloven in God en de RK kerk. Ik heb me er nog 

nooit een seconde druk om gemaakt wat de kerk hier van vindt. Staat 100% los van mijn 

geloof in God 

nee!!!! niet van deze tijd 

Nee, absoluut niet. De geboortebeperkende middelen. Laat iedereen deze ajb zoveel 

mogelijk promoten en gebruiken om veel problemen te voorkomen. 

nee, achterhaalde zaak 

Nee, als kerk moet je je daar niet mee bemoeien 

nee, anti conceptie 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  740 

 

nee, dat dit in de praktijk vaak moeilijk toe te passen is, veel vrouwen hebben een 

onregelmatige cyclus, men wil ook gewoon kunnen genieten van seks zonder dat dit leidt tot 

nieuw leven 

nee, dat het een achterhaald en dom standpunt is. 

NEE, DAT IS DEZE NIET. Iedereen gebruikt condooms 

Nee, dat men geen voorbehoedsmiddelen mag gebruiken. 

Nee, de bemeoizucht. 

Nee, deze is middeleeuws! Het gaat namelijk om hun gezondheid! 

Nee, deze leer is niet geaccepteerd. De leer is zeer ouderwets en wordt niet meer 

maatschappelijk gedragen. 

Nee, deze leer is niet geaccepteerd. Gehuwden hechten eraan niet meer kinderen te krijgen 

dan waar zij voor kunnen zorgen, en verlangen betrouwbare voorbehoedsmiddelen. De door 

de kerk voorgestelde methoden (periodieke onthouding) zijn onvoldoende betrouwbaar. 

Nee, deze leer is niet geaccepteerd. Grootste probleem is geen geboorteregulering toestaan 

en niet kunnen voorkomen van geslachtsziekten (m.n. Aids-problematiek). 

nee, deze leer is niet geaccepteerd. het grootste probleem is het verbod op 

voorbehoudsmiddelen 

Nee, deze leer is niet geaccepteerd. In de huidige tijden is het niet haalbaar om veel kinderen 

te moeten onderhouden. Zowel qua huisvesting als financieel. 

Nee, deze leer is vreselijk en ouderwets. 

Nee, deze leer wordt niet geaccepteerd. Ouders kunnen het beste zelf beslissen over 

voorbehoedsmiddelen. 
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Nee, deze morele leer is niet geaccepteerd. Bij de overgrote meerderheid van de gehuwden 

vormt de wens niet te veel kinderen te krijgen maar toch op ieder moment seks kunnen 

hebben het grootste probleem. 

Nee, deze morele leer is zeker niet geaccepteerd. Velen ervaren deze leer als behorend tot 

een privézaak waar de kerk niets over te zeggen heeft. Ze vinden de leer hierover als 

achterhaald en niet ter zake doende. 

nee, die tijd is voorbij 

Nee, dit is echt niet meer geaccepteerd in deze tijd bij het overgrote deel van de gehuwden. 

Een kind is nog altijd een geschenk van God, maar we willen graag invloed hebben op welke 

tijd en hoeveel geschenken we willen ontvangen 

Nee, dit is volstrekt achterhaald. 

nee, eigen verantwoordelijkheid prevaleert 

Nee, en ook niet houdbaar in deze tijd. Dat je gehuwden binnen hun eigen huwelijk in 

onmogelijke situaties brengt 

nee, geboortecontrole, sexualisering van kinderen 

Nee, geestelijke vrijheid van de individuele mens is hier aan de orde. Deze morele leer wordt 

al lang niet meer als passend ervaren in de tijd, waarin geleefd wordt. Men wil goed voor 

kinderen kunnen zorgen en ze mogen krijgen in de fase waarin dat kan, het goed kunnen 

zorgen voor heeft ook te maken met het aantal kinderen en het maatschappelijk moeten en 

kunnen functioneren van mensen. 

Nee, helemaal niet. Hij wordt dus ook niet toegepast en levert dus ook geen probleem op. 

De leer wordt geacht een groot probleem te vormen in ontwikkelingslanden waar deze leer 

rechtstreeks verantwoordelijk is voor dood en verderf bij grote delen van de bevolking. 

nee, het grootste probleem wordt gevormd door de onwetendheid en het oordeel van de 

kerk 

Nee, het is absurd en achterhaald. 
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Nee, het is ook onder gelovigen breed geaccepteerd, helaas. 

nee, het wordt als achterhaald ervaren 

nee, iedereen gebruikt indien nodig voorbehoedsmiddelen. Als het van de leer niet mag, dan 

stiekem en soms dat zelfs niet eens. 

Nee, in Nederland is contraceptie wijd geaccepteerd. Kinderen krijg je op het moment dat je 

er klaar voor bent en seks - huwelijk - kinderen krijgen hebben geen noodzakelijk verband 

meer. Voor veel mensen is het onacceptabel dat een abortus bijvoorbeeld streng wordt 

afgekeurd: zeker wanneer een meisje door incest en/of verkrachting zwanger wordt zou dit 

gewoon moeten kunnen. Leven is voor mij heilig, maar ik vind wel dat een kind krijgen de 

keuze is van de vrouw die het draagt. Zelf zou ik echter nooit abortus plegen, alleen 

misschien als het kind door een verkrachting was verwekt. 

nee, kinderen krijgen wordt gezien als een persoonlijke beslissing van man en vrouw. Seks 

staat los van kinderen krijgen. 

nee, maar vele gelovigen volgen hun geweten ,zoals reeds door bisschop Bekkers in de 

zestiger jaren ten tijde van het 2e Vaticaanse concilie werd uitgedragen. 

Nee. Men vindt het grote onzin. Men vindt het achterhaald. Er zíjn voorbehoedsmiddelen, 

waarom zou je ze niet gebruiken? Een leven zonder voorbehoedsmiddelen is niet meer 

denkbaar. Het is een totaal andere samenleving dan 50 jaar geleden. Sneller, vluchtiger. Het 

leven moet behapbaar zijn. Grote gezinnen zoals 50 jaar geleden is niet van deze tijd. Met 

twee banen is dat ook niet meer realiseerbaar.  

Nee, mensen willen niet meer oneindig veel kinderen krijgen. Dit is financieel niet meer op te 

brengen. 

Nee, natuurlijk niet. Gezinsplanning in de huidige maatschappij is erg belangrijk, een must. 

Mijn ouders hadden 7 cq 8 broers en zussen. Stelt U eens voor!! 

Nee, natuurlijk wordt deze leer niet geaccepteerd, noch nageleefd. Niemand wil het verbod 

om sex voor het huwelijk naleven en bijna niemand wil nog grote gezinnen. Zou ook 

desastreus zijn voor het voortbestaan van de aarde. 
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Nee, niet geaccepteerd. Grootste rol speelt dat men niet wil dat de Kerk zich hierin mengt. 

Nee, niet geaccepteerd. Het grootste probleem is dat mensen niet per ongeluk kinderen 

willen krijgen maar wel van elkaar houden en dus ook sex met elkaar willen hebben. 

Nee, niet geaccepteerd. Ik heb geen onderzoek gedaan hiernaar. Denk dat het probleem is 

dat de Kerk de pil, condooms e.d. verbiedt. Dat voelt voor veel mensen alsof ze gedwongen 

zijn om 15 kinderen te krijgen. En mensen snappen niet waarom geboorteregeling via andere 

methoden (bv NFP) wel mag. Dergelijke methoden hebben namelijk exact hetzelfde effect als 

de pil of condooms. 

Nee, niet geaccepteerd; soms wel in woord, maar niet in de praktijk. Hoeft u ook niet aan ons 

te vragen, de problematiek is bij de kerk zelf geloof ik ook wel bekend! 

Nee, niet meer. De bemoeienis van de kerk met het intime leven, het gebrek aan realiteitszin, 

het feit dat voorbehoedsmiddelen heel veel ziekten en ellende kunnen voorkomen. 

Nee, slechts bij enkelen. Die slaagden erin via p.o. tot een driekindergezin te komen. Maar 

anderen beschermen zich tegen persoonlijke en landelijke overbevolking middelen die hun 

het verstandigst lijken. Maar ja, de pil is ook wel het gemak, daarom zijn er weinigen die het 

proberen, als ze menen dat de kerk gelijk heeft, maar zeer velen betwijfelen dat ronduit. 

Nee, veel mensen maken een eigen afweging. Binnen het huwelijk worden 

voorbehoedsmiddelen gebruikt. 

Nee, veilige seks voor het huwelijk is geaccepteerd 

Nee, volkomen wereldvreemd en onverantwoord om niet aan geboorte beperking te doen 

met gebruikmaken van de middelen die er tegenwoordig zijn. 

Nee, want ze is immoreel. De immoraliteit van de rk-leer. 

Nee, we willen zelf bepalen wanneer en hoeveel kinderen we krijgen. 

nee,in europees landen mensen zijn niet in staat om met een familie te beginnen als zij heel 

jong zijn, en zij kunnen ook niet een grote familie hebben. 
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Nee. Aspecten?? Kom op... 

Nee. Dat er over seksualiteit alleen gesproken wordt als middel om nieuw leven voort te 

brengen. En het verbod op het gebruik van voorbehoedmiddelen. 

Nee. Dat wordt als een prive kewstie gezien, en feitelijk in de praktijk van alledag bemoeit de 

kerk zich daar ook niet mee. 

Nee. De fixatie op normen ipv op waarden. 

Nee. De leer is de drijfveer om afscheid te nemen van de kerk. Dankzij gemankeerde drijvers 

die zich pastoor noemen 

Nee. De leer is mooi, wat mij betreft, maar de lat ligt te hoog en daardoor wordt de 

schoonheid van de leer niet meer opgemerkt. De natuurlijke methode gaat in tegen de lust 

gevoelens van de vrouw. Het wordt helemaal niet als een kwaad of een zonde gezien om op 

een tamelijk simpele en pijnloze wijze te verhinderen dat er eindeloos veel kinderen komen, 

de leer van de kerk wordt als, ja, als wat, als volkomen buiten de realiteit van de mensen 

staand, ervaren en gezien. Daardoor loopt de geloofwaardigheid of relevantie van de 

kerkelijke leer op andere punten ook flinke averij op. 

nee. De leer is niet meer van deze tijd. Mensen voelen zich niet vrij. 

Nee. De manier van het plannen en welke middelen gebruik je er voor. 

Nee. De mensen vinden dat de kerk zich er niet mee moet bemoeien. 

Nee. De overgrote meerderheid maakt zijn eigen keuzes. De huidige gelovigen beschouwen 

seksualiteit als een privé domein en als een eigen verantwoordelijkheid, waarin men geen 

inmenging van kerkelijke zijde erkent. 

nee. doel van voortbrengen van leven is geen kwantitatieve afweging maar een kwalitatieve. 

liever 1 kind in harmonie opvoeden dan 4 in barre omstandigheden. 

nee. Een groot gezin is financieel niet haalbaar. Is slecht voor de aarde vanwege 

overbevolking en wordt gezien als een individuele zaak, niet een zak van de kerk 
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Nee. Een kerk die niet wil veranderen. Belangrijk is dat men wordt geaccepteerd. Allerlei 

oude geschriften moeten worden aangepast . Belangrijker is positief naar buiten treden. 

Ieder mens, met goede geachte is welkom. 

Nee. Erotiek en seks zijn door de moderne techniek meer en meer los komen te staan van 

huwelijk en kinderwens. 

Nee. Family planning is normaal en verstandig in een wereld die overbevolkt raakt. Het is ook 

goed voor het welzijn van vaders en moeders, voor hun ontwikkeling en wat zij hun kinderen 

kunnen bieden. 

Nee. Geboorteplanning (de pil, condoomgebruik) is het grootste probleem. maatschappelijk 

is dit volkomen geaccepteerd (en zelfs wenselijk: het is vrijwel onmogelijk om een groot 

gezin financieel te onderhouden wanneer men ook nog eens van 1 inkomen moet leven). 

Nee. Geen anti conceptie middelen te mogen gebruiken. 

Nee. Geen seksuele contacten voor het huwelijk (het moge duidelijk zijn dat 

samenwonenden dit onzinnig vinden) Geen voorbehoedsmiddelen (anders zouden er veel 

meer veel grotere gezinnen zijn) 

Nee. Gezinsplanning past in de moderne maatschappij. 

Nee. Grootste probleem is wie van de twee laat zich steriliseren als het gezin compleet is. 

NEE. Heel veel vrouwen menstrueren niet regelmatig. Veel mannen kunnen zich niet 

inhouden. Periodieke onthouding is dus vaak geen optie. Heel veel kinderen krijgen is vaak 

financiel lichamelijk en geestelijk niet op te brengen om ze een goede opvoeding te geven. 

Nee. Het feit dat de kerk meent te kunnen bepalen dat menn kinderen moet krijgen. Nog 

erger, dat in situaties waarbij het krijgen van kinderen uiterst onwenselijk is, of blootstelling 

aan SOA waarschijnlijk, ook geen voorbehoedmiddelen gebruikt zouden mogen worden. 

Nee. Het is een leer die uitgaat van foute premissen over natuurwetten. De leer gaat er ook 

van uit dat seksualiteit is gericht op voortplanting, maar mensen beleven het allereerst als 

een tastbaar kunnen worden van liefde. De leer wordt geformuleerd door ongehuwden, dus 

zonder ervaring en wereldvreemd. 
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Nee. Het is geen zaak van de kerk, maar van individuele mensen. 

Nee. Het is niet van deze tijd. 

Nee. Het opleggen van normen zonder deze nog in verband te brengen met de kern van de 

boodschap en de idealen van een christelijk huwelijk 

Nee. Het principiele probleem dat ik er zelf mee heb is dat sex niet alleen een reproductieve 

functie heeft maar ook en vooral een functie om de band tussen partners te bevestigen en 

versterken. De kerkelijke leer sluit daar totaal niet meer bij aan door voorbehoedmiddelen te 

verbieden [en praat met alsjeblieft niet over coitus interruptus, dat is geen 

voorbehoedmiddel maar een gok]. 

nee. Het voorkomen van zwangerschappen speelt een grote rol 

Nee. Het zelfbeschikkingsrecht. 

nee. maatschappelijke belemmeringen. De geloofwaardigheid van de Kerkelijk uitgedragen 

leer is minimaal 

Nee. Men bepaalt zelf wat en hoe men het doet 

Nee. Men vindt het niet meer van deze tijd om zonder voorbehoedsmiddelen de liefde te 

bedrijven. Het gevaar van het overbrengen van ziektes als HIV en aids, het grote kindertal 

wat het gevolg kan zijn van het niet gebruiken van voorbehoedsmiddelen.... Jongeren zien 

het met elkaar naar bed gaan als een onderdeel van het elkaar verkennen en hebben niet 

meer de idee om deze zeer intieme daad tot de huwelijksnacht te bewaren. Dus de hele visie 

op seksueel verkeer is veranderd. 

Nee. Men wil doen aan gezinsplanning 

Nee. Mensen willen zelf bepalen wanneer en hoeveel kinderen ze krijgen. 

Nee. Onmogelijk in deze tijd. De gedachte achter het verbod wordt niet begrepen. 

Nee. Ouders bepalen zelf de gezinsgrootte en hebben daar hun eigen redenen voor. 
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Nee. Persoonlijke wens tot geen kinderen meer en het besef dat de wereldbevolking te groot 

is. Soms ook te groot om christelijke levenswijzen te kunnen volhouden. (Naastenliefde komt 

in het gedrag als te veel mensen dicht op elkaar wonen. Ook: uitputting van de aarde. 

Nee. Verbod op voorbehoedsmiddelen 

Nee. Voor de meesten is er geen groot probleem; de morele leer staat voor hen - - buiten 

hun werkelijkheid. 

Nee. Voorbehoedsmiddelen. 

Nee. Voorbehoedsmiddelen. 

nee... zie vorige vragen. Kort samengevat: maatschappij verandert: man en vrouw trouwt later 

omwille van eerst geld hebben, huis kopen, ... waardoor kinderen meer gepland moeten 

worden. Mensen voelen zich verantwoordleijk. 

Nee.Als een echtpaar denkt dat hun gezin compleet is ,is het denk ik niet aan de kerk om dat 

in twijfel te trekken. 

Nee: grootste probleem is het niet toestaan van voorbehoedsmiddelen zoals de pil en 

condooms. Ik vind het niet meer van deze tijd dat deze niet voor katholieken zouden zijn 

toegestaan. Het is juist niet erg katholiek om ongeremd kinderen op deze wereld te zetten 

aangezien deze nu al overbevolkt is en we onze schaarse middelen zouden moeten delen 

met anderen ipv nog meer schaarste (op termijn) te creeren. Het kan niet de bedoeling van 

God geweest zijn daar niet met enig verstand en de beschikbare middelen mee om te gaan. 

Daarnaast zou abortus in uitzonderlijke gevallen, zoals bij verkrachting en wanneer het leven 

van de moeder in gevaar is of wanneer het kind niet levensvatbaar is, moeten worden 

toegestaan. 

Nee; de beperkte keuze mogelijkheden 

nee; het is niet nodig om ter voorkoming van zwangerschap periodieke onthouding toe te 

passen: er zijn andere en betere (minder frustrerende) methoden. 

Nee; het zelfbeschikkingsrecht staat de Nederlanders hoog in het vaandel. 
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Neem 

neen 

neen 

neen 

neen en vast niet de grootste 

Neen in het geheel niet. Men maakt er geen probleem van. 

neen moet veranderen 

Neen niet geaccepteerd. Het ergste is dat hen de autoniomie wordt ontnomen om zelf te 

beslissen. 

Neen over het algemeen niet. Vaak onder het mom van evt. overdraagbare ziekten. In 

mindere mate het zelf willen bepalen van het aantal kinderen in een gezin. 

Neen! Vanuit de vrije wil wordt h.e.e.a. zelf bepaald 

Neen! Welk probleem? Alsof gelovigen in de rijkere delen van de wereld. Deze morele leer 

accepteren.. 

Neen, de gehuwden zijn wijs genoeg om hier zelf een gedragswijze in te ontwikkelen op 

basis van hun geweten. 

neen, de kerk gaat helaas niet met de tijd mee 

Neen, geboortebeprkin, Sex voor het huwelijk, samenwonen. 

Neen, het verbod op anticonceptie 

Neen, volstrekt niet. Er zijn veel stenen des aanstoots, maar de grootste en belangrijkste is 

het verbod van de RK kerk óp contraceptiva. DeE heeft de mensen op grote schaal de kerk 

uit gejaagd. 
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Neen,de morele leer van de kerk wordt in deze nauwelijks nog serieus genomen. Men vindt 

dat men zelf verantwoordelijk is in de intimiteit van het huwelijk. 

neen,geen vrijheid van handelen 

neen. De huwelijksdaad is niet alleen bestemd voor de voortplanting. 

Neen. Grootste probleem is dat de Kerk geen voorbehoedsmiddelen accepteert. 

Neen. In mijn jongere jaren viel het af van welke priester je advies vroeg 

Neen. Inbreuk op levenssfeer. Kinderen ontvangen is een eigen zaak van mensen en niet van 

een externe instantie. 

Neen. Mijn grootse bezwaar in deze is dat de kerk de verantwoording niet bij het echtpaar 

legt. Deze twee mogen beslissen hoe zij hun huwelijk beleven en welke consequenties dat 

heeft voor hun kinderzegen. 

Neen. Niet reëel maar ook niet juist. 

Neen. Omdat de mens hierin zijn eigen geweten vormt. De kerk kan dit niet voor hun doen 

of er een oordeel over hebben. 

Neen. Voorbehoedsmiddelen worden als een normale praktijk in relaties gezien. D.w.z. in 

vrijwel alle relaties worden voorbehoedsmiddelen gebruikt tot men besluit een gezin te 

stichten. Als het gezin groot genoeg is kiest men opnieuw voor voorbehoedsmiddelen of 

zelfs sterilisatie. Over het algemeen wordt de leer niet aanvaard en ook niet als een probleem 

gezien. 

neen.... ze ervaren geen problemen; leven volgens hun eigen geweten !! 

niet algemeen geaccepteerd. 

niet bekend bij velen. Grootste probleem is het vooroordeel dat de natuurlijke methode 

onbetrouwbaar zou zijn. 

niet dus? 
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Niet geaccepteerd,opstelling over de anticonceptie. 

Niet geaccepteerd. 

Niet geaccepteerd. Het gebruik van condooms is gemeengoed. Het is ook vreselijk dat de 

Kerk dat in ontwikkelingslanden verboden heeft. Anticonceptie is niet meer uit te bannen. 

Men kan geen 6 kinderen meer krijgen in deze hectische cultuur, 

Niet geaccepteerd. Huwelijk is niet iets wat alleen is gebaseerd op het verwekken van 

kinderen. 

Niet geaccepteerd. Is ook niet meer acceptabel gelet op de omvang van de wereldbevolking 

en de volksgezondheid. 

Niet van deze tijd en in ontwikkelingslanden zelfs gevaarlijk 

Niet zo geaccepteerd. De levensplanning wordt hierdoor beinvloed. De vrijheid om sex te 

hebben zonder gevolgen verdwijnt. 

Onbekend 

Onbewust nee. Men heft er nauwelijks problemen mee; men gaat hun eigen gang. 

Onder de conservatievere gelovigen wel. De meeste Nederlandse Rooms-Katholieken zijn 

echter niet conservatief. Zij accepteren de Leer hieromtrent ook niet echt. Het grootste 

probleem is volgens mij - een zestienjarige - dat mensen erop aangesproken worden als zij al 

voor hun dertigste zwanger zijn of meer dan 4 kinderen krijgen. Ook helpt de 'campagne' 

van de overheid hierbij: op álle scholen in Nederland moeten kinderen op ±12-jarige leeftijd 

onderricht krijgen in wat voorbehoedsmiddelen zijn, welke er allemaal zijn en wat voor'n 

'goeds' je ermee bereikt ze te gebruiken (overigens moeten alle ±12-jarigen ook leren dat 

homo's, bi's en hetero's volstrekt gelijk zijn en dat in alles). Er is zelfs heden ten dage een 

televisieserie - van de overheid nota bene - over seksualiteit, hierin wordt geen enkel 

onderwerp geschuwd. 

Onrealistisch 

onze planeet is al overvol dus goede voorbehoedsmiddelen zijn van groot belang 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  751 

 

Ook dat weet ik niet, ik heb een gemengd huwelijk. 

op geen enkele manier. Waarom zou de RK zich daarmee bemoeien? Een groot raadsel. 

Praktijk is dat deze leer lachwekkend is. Maatschappelijk, cultureel en financieel is het goed 

dat anti-conceptie wordt toegepast. Daarnaast is het een prima ziektenvoorkoming en 

voorkoming van overbevolking waardoor nog meer ellende ontstaat! 

Seksualiteit en voortplanting staan biologisch niet los van elkaar, maar de liefde moet ook in 

een monogame relatie voluit bedreven kunnen worden zonder zorgen. De kerk snapt daar 

maar weinig van. 

Sexuele vrijheid is in Nederland een zeer belangrijk goed. 

Soms wel. Men is er 'bang' voor dat ze te veel kinderen krijgen, dat natuurlijke familie 

planning niet werkt. Ook al zijn daar ook cursussen over. 

speelt nauwelijks een rol in het dagelijks leven. Ouders bepalen zelf hoeveel kinderen zij 

willen krijgen en maken desgewenst gebruik van voorbehoedsmiddelen 

Stuk voor stuk vind ik dit belangrijke pijlers om een kind in deze maatschappij een correcte 

en goede opvoeding te kunnen geven. Als voorbehoedsmiddelen gebruikt worden om pas 

voor kinderen te kiezen tot ze er klaar voor zijn, dan bekijken we een onderwerp door een 

nieuwe bril. 

te veel de nadruk op voortplanting en paringsdrift 

ten dele, hier past de kerk grote terughoudendheid. 

Totaal niet 

Vaak hebben mensen die al langer een stabiele relatie hebben moeite met het leerstuk om 

tot het huwelijk te wachten met seks. Zeker buiten de Kerk snappen mensen dit punt 

nauwelijks. Binnen de Kerk merk ik dat veel jongeren die bewust de keuze maken te trouwen 

ook bewust de keuze voor het huwelijk maken - met alles wat daarbij hoort. 
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Veel christelijke huwelijken staan open voor nieuw leven, maar ze willen niet onbeperkt 

kinderen krijgen en daarom wordt op een zeker moment anticonceptie ingezet. 

veel katholieken leggen kennelijk het standpunt naast zich neer als te moeilijk om te beleven. 

Probleem is dat voorbehoedsmiddelen maatschappelijk zijn geaccepteerd en bij katholieken 

te weinig benadrukt wordt de opofferende liefde. 

volgens mij wordt het als ouderwets beschouwd. ik denk dat het grootste probleem is dat de 

meeste mensen niet met sex (willen) wachten tot het huwelijk 

Volkomen achterhaald in 21e eeuw. 

Volsterkt niet, enkel in extreme uitzonderingsgevallen. We willen een zeer beperkt aantal 

kinderen. Blijven werken, te duur, te belastend, overbevolking etc. Verder willen we vrij zijn in 

onze sexuele beleving! We ' zijn van elkaar'. 

Volstrekt niet 

volstrekt niet de kerk plaatst zichzelf helemaal buiten de orde door het afwijzen van 

geboortebeperking en voorbehoedmiddelen 

Volstrekt niet geaccepteerd. Men volgt het eigen geweten. Voorbehoedsmiddelen zijn een 

gewone zaak geworden, zonder enige scrupule. 

Voor het overgrote deel is deze leer niet geaccepteerd. Mensen leggen het terzijde. 

Vooral het feit dat er zo lang in de ontwikkelingslanden gepropageerd is dat anticonceptie 

verboden is , en de problemen met aids. 

weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weinig. De meerderheid van de gehuwden heeft daar geen problemen mee. Jaren geleden 

verkondigde bisschop Beckers op RV aan dat het gezin bepaalt hoe groot het gezin wordt en 

de sexualiteit beleefd wordt 
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ze viden dit een prive probleem. 

Ze vinden het verbod op anticonceptie te zwaar 

Ze wordt geaccepteerd in orthodoxe kring, daarbuiten niet. Probleem: de idee dat je altijd 

maar kinderen zou moeten krijgen (geen kennis van natuurlijke methoden), de 'beperking 

van vrijheid' en, zou ik zeggen, de stigmatisering in de media. 

Ze zijn onbekend met de mogelijkheden van natuurlijke familieplanning en 

vruchtbaarheidsleer. Onbekend maakt onbemind. In veel parochies en bisdommen worden al 

cursussen gegeven omtrent vruchtbaarheid en de theologie van het lichaam. Dit zou overal 

gemeengoed moeten worden. 

zeker niet, zorgt alleen voor afscheiding en onbegrip 

zeker, maar iedereen vindt het wereldvreemd 

Zie het antwoord op de vraag hiervoor. Een meerderheid van gelovigen en ongelovigen, 

gehuwd en ongehuwd, vinden liefde en respect, gelijkwaardigheid en het achterwege blijven 

van dwang in een relatie belangrijke waarden. Het schandaal can misbruik in de RK kerk 

geeft velen diep gekwetst. Het uiterlijk gedrag van religieuzen doet vermoeden dat velen 

homoseksueel van aanleg zijn. Het celibaat en de kerkelijke leer t.o.v. seksualiteit wordt niet 

alleen door ongelovigen beschouwd als een mechanisme dat seksualiteit besmet met 

onnodige gevoelens van schuld en zondigheid dat uiteindelijk tot heimelijkheid en misbruik 

leidt.
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7c. Welke natuurlijke methodes worden door de plaatselijke 

kerkelijke gepromoot om echtelieden te helpen de leer van de kerk 

in de praktijk te brengen? 

 

55 jaar geleden natuurlijke onthouding nu word er niets meer gepromoot. 

Abstinatie 

Abstinentie en C.I. 

Absurde vraag, achterhaalde leer. 

achterhaalt 

Activiteiten die passen bij het lidmaatschap van deze tijd. 

Ah hier doelt u ongetwijfeld op NFP. Dat zal door mijn parochie wel gepromoot worden. 

als he al bespreekbaar is wordt dit conservatief gevonden 

Ben ik niet mee bekend 

Bij de Evangelische gemeente waar ik ook vaak kom wordt openlijk gesproken over 

periodieke onthouding en hoe je je vruchtbare perioden kunt meten. In onze parochie heb ik 

op dit gebied geen actieve promotieactiviteit waargenomen. 

Bij ons wordt niets gepromoot hierover. 

Bijna geen. 

Daar heb ik nog nooit ook maar IEmand over gehoord. Ik denk dat er gewoon niet meer over 

gesproken wordt. In onze tijd moesten wij het ook allemaal zélf maar uitzoeken, van een 

priester hebben we nooit ook maar énige voorlichting gehad op dit punt. Wij hebben het 
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met onze kinderen wél gedaan en ook nog geprobeerd de seksualiteit te koppelen aan de 

liefde tussen man en vrouw, plus de morele waarde van het huwelijk. 

Daarover heb ik nog nooit iets gehoord. 

Dat weet ik niet, ik kan me niet voorstellen dat dit nog serieus onderwerp van gesprek is in 

Nederland 

Dat weet ik niet. De meeste kerken bieden dit niet aan, maar er zijn individuele initiatieven 

die dit wel doen. 

Dat weet ik niet. Ik was nog niet katholiek toen mijn vrouw de overgang beleefde. 

Dat weet ik niet. Is de leer van de kerken dan heilig? Kijk naar de leer van het Evangelie: 

Mattheus 5,3 e.v. en 25,34 e.v. 

dat weet ik niet. onthouding op vruchtbare dagen wellicht? 

Dat zou ik niet weten. Bovendien heb ik die leeftijd gehad. 

De Australische methode van Billings, meen ik dat hij heet. 

De bekende 

De kerk behoort zich niet meer te bemoeien met het seksuele leven van de gelovigen. 

Jongere generaties accepteren dit niet meer.De kerk is in deze hopeloos achterop geraakt en 

kent zich een taak toe die ze niet meer heeft. 

De kerk doet haar best om zich te bemoeien met de seks in het huwelijk. Het gaat de kerk 

niet aan wat in relaties gebaseerd op liefde gebeurt. 

De kerk en het zingen. 

De kerk heeft geen zeggenschap meer in deze. Mocht er naar gevraagd worden dan heeft 

men het over: de methode Billinger, onthouding 

De kerk heeft niet te promoten. 
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de kerk houdt zich daar niet mee bezig 

De kerk in Nederland verzaakt op dit punt haar taak geheel en al. Hooguit zal een individuele 

pastoor natuurlijke geboortebeperking ter sprake brengen. 

De kerk promoot hier niet meer omdat ze weet dat hierin de gelovigen hun eigen geweten 

volgen. 

De kerk promoot niets. De clerus weet dat ze wat dat betreft niemand iets kunnen wijsmaken. 

De kerk zit er kennelijk mee in zijn maag, ik heb er nog nooit een preek over gehoord en ik 

wil hem niet horen ook. Ik ben naar volle tevredenheid over pil en condoom al 40 jaar 

getrouwd met dezelfde lieve vrouw en met prachtig nageslacht. 

De kerkelijke vieringen omvormen tot momenten waar men voor gezelligheid bij elkaar 

komt. 

de klassieke periodieke onthouding maar deze wordt meestal niet geapprcieerd 

De leer van de kerk heeft niks met de praktijk te maken en wortdt zeker niet gepromoot in 

NL behalve door oer-conservatieven! 

de natuurlijke methode van onthouding in de vruchtbare dagen 

De 'natuurlijke methode' wordt niet echt toegepast voorzover ik weet. 

De Nederlandse kerk op de werkvloer maakt van voorbehoedsmiddelen geen probleem...ook 

condoom gebruik ter preventie van ziektes is breed geaccepteerd 

de officiële kerkelijke leer 

De periodieke onthouding. 

De plaatselijke kerk is zo wijs om dit geheel over te laten aan de gehuwden. Condoom en 

sterilisatie worden niet veroordeeld. 
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De plaatselijke kerk propageert in dat kader niets en laat dit aan de mensen zelf over. Dat 

wordt door de mensen als juist ervaren. Het tegenovergestelde zou als ongewenste 

inmenging op grote weerstand stuiten. 

de promotie bestaat in theorie, in de praktijk komt en niet veel van terecht. 

De therapeuten en dokters 

De vorige bisschop beval de Billingsmethode aan. 

de zogenoemde natuur methode, maar het lijkt een intrusie in de prive leven van mensen. 

deze methodes falen teveel 

Deze natuurlijke methodes werken veel minder goed en belemmeren de seksuele vrijheid 

van de partners. Het lijkt me niet best om inferieure methodes aan te raden. 

Deze tijd is al heel lang achterhaald en zou de lokale kerk geen goed doen. 

Die worden weinig gepromoot en er is ook geen openheid om daarop in te gaan bij velen. 

Dit is geen onderwerp waarop de kerk invloed zou moeten hebben. 

Dit werkt niet. 

Door het toestaan dat er voorbehoedsmiddelen worden gebruikt. 

Door mij geen. 

een bisschop die dat soms weer eens uitlegt in de media 

Een open huis, waarin gelegenheid is om in gesprek te blijven, onder alle omstandigheden! 

Elke methode is onnatuurlijk in de praktijk. Elke gehuwde vraagt om de verantwoording aan 

hem/haar over te laten. Geen promotie van wat dan ook is acceptabel. 

Er is geen sprake van promoten. Het is een kwestie van privacy geworden. 
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Er wordt niets gepromoot en er wordt ook geen aandacht aan besteed. 

Er wordt niets gepromoot. Men laat het bij de mensen zelf 

Er wordt vooral niets gepromoot, tenzij daar onder verstaan mag worden dat wordt 

aanbevolen om het eigen geweten te volgen 

Er wordt wel eens aandacht gegeven aan natuurlijke geboorteregeling, in de 

huwelijksvoorbereiding kan het onderwerp van gesprek zijn. 

Er zijn geen methodes gepromoot in ons gezin. 

Er zijn geen natuurlijk methodes die werken. Die zijn niet betrouwbaar en passen niet in deze 

maatschappij. 10 kinderen is onacceptable en zwanger op je 16e ook niet. 

Er zijn m.i. geen activiteiten in deze. 

ga werken en doe al die poppenkast weg 

gaat dit nog over kinderen verwekken? Ik heb gelukkig geen idee. 

Gebed, onderricht en zelfstudie 

Geduld en onthouding zodat verlangen nog mooier wordt. 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

geen 
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geen 

geen 

geen 

Geen 

geen 

geen 

Geen 

geen 

Geen 

Geen 

geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

geen 

geen 

Geen (gelukkig maar!) 

geen antwoord 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  760 

 

Geen belangstelling. 

Geen enkele 

Geen enkele natuurlijke methode. Is echt geheel achterhaald. 

geen enkele, wellicht binnen de huwelijksvoorbereiding 

Geen enkele. 

Geen enkele. 

geen geien kennis over wie daarover meer wil weten zal eerder de huisarts raadplegen 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 
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geen idee 

geen idee 

Geen idee of er iets gepromoot wordt. 

geen idee wat hiermee bedoeld wordt 

geen idee, bemoeien ze zich gelukkig niet mee 

Geen idee, natuurlijke methodes zijn onbetrouwbaar en daardoor onacceptabel. We leven in 

de 21e eeuw, de anti conceptie is daar op aangepast. 

geen idee, wees lief voor elkaar 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. De pil en een condoom lijken mij de meest veilige manieren 

Geen idee. In onze regio wordt deze beslissing helemaal aan het stel zelf overgelaten. wij 

verwachten niet dat de kerk hier met ons over praat. 

Geen kennis! 

geen meer 

Geen promotie 

geen voorzover ik weet 
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Geen, bij mijn weten 

Geen, de kerk bemoeit zich hier niet mee, dat is tussen de geliefden een punt van aandacht 

en daar hoeft de pastoor niet tussen te zitten. 

geen, de praktijk is al lang anders en iedereen weet dat. 

Geen, deze leer wordt niet gepromoot. 

Geen, dit zijn concepten uit de tijd dat mijn ouders huwden (1945), en hebben voor mijn 

generatie nooit meer een rol gespeeld. 

geen, maar waarschijnlijk geen 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Geen. De kerk is leeg er zijn bijna geen kerkgangers meer. 

Geen. Hooguit wordt informatie daarover gegeven,maar uit het vervolggesprek blijkt dat dat 

het voor de echtelieden een gepasseerd station is. M.a.w. het wordt niet als serieus alternatief 

genomen. 

Geen. Men heeft het er nauwelijks meer over. Het is een achterhoede gevecht. 

Geen. Mocht het al zo ver komen dan blijken er geen methodes te zijn die aansluiten bij de 

behoeften en wensen van de mensen. 

Geen. Periodieke onthouding is een methode die niet werkt. Veel mensen maken zelf een 

keuze en vragen dit niet aan de kerk. 

Geen. Soms op evenementen iemand aanwezig van nfp. 

Geen. Volslagen onzin. 
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Gelukkig geen 

gelukkig geen eentje! 

Gelukkig helemaal niets 

Gesprekken. 

gevaarlijke. 

Gezien de leeftijdsopbouw van onze parochie ligt hier nauwelijks een taak. Waar er toch nog 

iets te doen zou zijn, in de huwelijksvoorbereiding, werd het punt van geboorteregeling 

nooit geagendeerd, vooral omdat de leer van de kerk hierover door zeer weinig katholieken 

wordt geaccepteerd. 

ha ha 

Heb de pastor nog niet naar gevraagd. 

Heb ik al gezegd. De kerk met alleen maar mannen als gezagsdragers heeft er helemaal geen 

verstand van dat hun natuurlijke methodes, zoals periodieke onthouding niet haalbaar zijn bij 

heel veel vrouwen. 

Het celibaat lijkt in ieder geval niet echt te werken... 

het gaat niet alleen over echtelieden, maar ook over jongeren en volwassenen die niet 

binnen een huwelijk leven. ik hoor overigens niets over de zogenaamde natuurlijke middelen 

omdat iedereen weet dat het niet werkt en omdat het niet tegen SOA's beschermt. 

het is inmiddels 2013 en de laag stof op dit onderwerp is niet meer op simpele wijze te 

verwijderen 

Het zou moeten zijn bijeenkomsten waarbij de katholieken ook zelf de bijbel lezen 

hier geen methodes 

Hier kan ik geen antwoord op geven, omdat deze vijf jaren die ik in deze parochie ben, er 

geen jonge stellen kerkelijk getrouwd zijn. 
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Hier moest ik even lachen. 

Hier wordt niet over gesproken 

Hierover heb ik in de kerk nog nooit iets gehoord. Zelfs in conservatieve kerken is gebruik 

van anticonceptie redelijk geaccepteerd. Alleen in een handvol ultraconservatieve parochies 

is dit misschien een punt. 

hopelijk geen 

Ik ben zelf nooit in deze benaderd. 

ik ben zestien 

Ik dnek dat pastores worden uitgelachen als ze natuurlijke methoden aandragen... 

Ik geloof niet dat onze pastoor, met zijn 6 kerken, erg veel tijd heeft om hier op in te gaan. 

Ik heb de plaatselijke kerk hierover geen uitspraken horen doen. 

Ik heb er nooit iets over natuurlijk methodes gehoord 

Ik hoop dat ze daar ver van blijven Dit is zo vreselijk achterhaald. Ik voel me een complete 

zot. 

Ik hoop geen enkele! 

ik hoop van geen de kerk heeft zich daar niet mee te bemoeien 

Ik hoor de kerk daar gelukkig niet over en als ze zich daarmee zou trachten te bemoeien zou 

ik dat afwijzen. 

ik hoor en hoorde er nooit iets over in de kerken die ik iedere zondag bezoek - periodieke 

onthouding is mij geleerd vroeger, lang geleden 

Ik ken geen voorbeelden dat dit ergens gebeurt 
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Ik merk er niets van De enige prister en de enkele pastorale werkers hebben hunhanden vool 

om het hoogst noodzakelijke te doen 

Ik vrees dat de leer van de kerk in deze niet aan het a.s. echtpaar wordt voorgelegd. Als dat 

wel het geval is dan zal de temperatuurmethode wellicht worden bepleit 

Ik weet niet of men dit überhaupt nog promoot, hoop van niet. 

Ik zou het niet kunnen benoemen 

Ik zou het niet weten bovendien is men daarin niet geinteresseerd 

Ik zou mij dat niet voor laten schrijven door de Kerk en zover ik weet ook de mensen niet die 

ik spreek in onze Parochie 

In de plaatselijke kerk wordt anticonceptie in het geheel niet besproken noch gepromoot. 

Het gaat hierbij om natuurlijke en toegestane methodes, zowel als methodes die niet 

toegestaan zijn volgens de katholieke leer. 

In de regel worden geen methodes meer gepromoot. Dit staat te ver van de alledaagse 

praktijk. 

In mijn ervaring wordt het gebruik van voorbehoedsmiddelen door onze kerk niet 

veroordeeld en worden andere methoden niet gepromoot tenzij een paar vraagt om andere 

methoden, omdat men zich aan de leer wil houden. 

In mijn parochie geen, want die methodes bestaan niet, terwijl onthouding niet bevorderlijk 

is voor een goed huwelijks leven. 

In Nederland spreken de kerken zich hier niet over uit. 

In onze gemeenschap wordt de natuurlijke methode meer algemeen gepromoot tijdens onze 

missie voor echtparen en gezinnen. Niet specifiek een methode met naam en werking. 

In onze parochie bemoeit de kerkelijke leiding gelukkig zich hier niet meer mee. Daar is in 

het verleden al teveel kwaad mee geschied. 
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In sommige kerken vindt voorlichting plaats over NFP. Dat zijn echter uitzonderingen. 

is me niet bekend. wil ik ook niet over fantaseren 

komen echt niet over, als het al gebeurd 

komop zeg, dit is geen taak van de kerk. 

leef naar eer en geweten. 

Lief zijn voor iedereen. 

lokaal : geen idee. advies : zie vorige vraag 

mediation en gesprekkken 

Meestal géén en bemoeit men zich hier niet mee. Soms wordt de periodieke onthouding 

gepromoot. 

Men promoot niets en de de gelovingen doen thuis naar eigen goeddunken. 

Mij niet bekend. Dit is ook echt een vraag uit de prehistorie. 

Mij niets bekend. 

N.v.t. Mensen hebben tegenwoordig internet. 

Naar mijn weten alleen ontzegging. 

Natuurlijke anticonceptie is van voor de tijd dat er goede anticonceptie was. Als er minder 

kinderen worden geboren, is er minder honger en kunnen meisjes overal naar school 

waardoor kinderen meer kansen zullen hebben en minder honger. 

Natuurlijke geboorteplanning 

Natuurlijke geboorteregeling middels temperaturen. 
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Natuurlijke methodes? Dan neem ik aan dat wordt gepromoot om geen seks te hebben voor 

het huwelijk en na het huwelijk niet aan geboortebeperking te doen. Deze houding is echter 

ouderwets en niet meer (goed) mogelijk (of wenselijk!) in de huidige samenleving. 

Neuken in de missionarissen stand. 

NFP - Natural Family Planning (nu ook wel Sensiplan genoemd) 

Niet 

Niet. 

niet bekend 

niet dat ik weet 

niet meer van toepassing in deze tijd. 

niet van toepassing 

Niet. 

Niet. 

niets 

Niets specifieks. Eerder wordt, om medische redenen, gewezen op de risico's van hormonale 

anticonceptie. 

Niets voor zover ik weet. Nederland is hier denk ik erg progresief in. 

Nooit iets van gehoord in de lokale parochie. 

Nooit van gehoord en het zou maken dat de verkondiger van die leer uitgelachen zou 

worden en dat mensen bij volharding van die verkondiger de kerk de rug toe keren 

Normaal gesproken periodieke onthouding. Verder weet ik het niet. 
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NVT 

Nvt 

NVT 

oginoknaus 

Onbekend 

Onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onbekend 

Onbekend. 

onbekend. 

Onbekend. 

onthouding 

onthouding 

onthouding en "aangepaste" gemeenschap 

onthouding en de ogino knaus methode; dit geeft alleen maar spanning in het huwelijk 

Onthouding is het enige dat mensen nog uit de leer van de kerk zou kunnen appreciëren , 

maar dat is uiterst onvoldoende, terwijl er andere ( niet door de kerk erkende ) 

mogelijkheden kunnen worden aangewend. 
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Onthouding NFP methodes als lichaamstemperatuur en cervix slijm 

Onthouding van geslachtsgemeenschap in bepaalde periodes. 

Onthouding van geslachtsverkeer. 

Onthouding, maar dat werkt in de praktijk dus niet 

Onthouding. 

Onze Pastor is nogal opdringerig en we zijn niet in het minst geïnteresseerd in dergelijke 

bemoeizucht. Gezien het explosief stijgende aantal mensen op aarde lijkt het me ook niet erg 

aan de orde. 

organisatie nfp.nl en fertilitycare.nl geven voorlichting en cursussen. 

Ouderwets! 

P.O en uiteraard een maagdelijke levenswijze als men geen kinderen wil 

p.o. en meteen inslaapvallen . 

p.o. maar als je verkeerd rekent gebeurt er toch iets dat niet gewenst wordt 

Pas 

Pastores rest weinig meer dan het vermeiden van het onderwerp. 

periodieke onthouding 

periodieke onthouding 

periodieke onthouding 

periodieke onthouding 

Periodieke onthouding in vele vormen. 
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Periodieke onthouding met temperatuuropname 

periodieke onthouding, maar is te beperkt als er om gezondheidsredenen voor de vrouw 

geen kinderen meer mogen komen 

periodieke onthouding. 

Periodieke onthouding. 

Periodieke onthouding. 

Persoonlijk ken ik één kerk in Utrecht, die hier iets over gezegd heeft. 

Regelmatige, periodieke doch zeer tijdelijke onthouding, ter beheersing van de behoeften. 

ridicule methodes 

Sind ongeveer 1950 bemoeien pastores zich niet meer met gezinsplanning 

soas kun je niet door natuurlijke methodes beschermen. natuurlijke methodes kunnen voor 

sommige vrouwen werken. Maar vrouwen die niet consequent zijn of eenvoudig zijn, kunenn 

deze natuurlijke methodes niet aan. Dat is al te moeilijk. Met de gevolgen vandien... 

Tijdelijke en periodieke onthouding. 

tijdelijke onthouding 

Tijdelijke onthouding. Maar dat is een verkeerde weg. Het gaat vooral om de integriteit van 

de mens 

van deze vraag snap ik helemaal niks 

Van Kerkelijke promotie heb ik in NL nooit iets gemerkt. 

Van promotie is mij niets gebleken. 

Vermoedelijk de temperatuurmethode 
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Volstrekt onzinnige methoden, die niet ingaan op wat de vragenstellers wensen. 

Voor het zingen de kerk uitgaan? weet niet. 

Voor zover ik weet geen. 

Voorlichting 

Voornamelijk periodieke onthouding. Maar ook volledige onthouding. 

wat een belachelijke vraag . 

wat zijn natuurlijke methodes? 

We leven in 2013 in Nederland!!! 

weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet, géén interesse! 

Weet ik niet. 

weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. Daar heeft de kerk zich ook niet mee te bemoeien. 

Weet ik niet. Een gepasseerd station. Problemen horen thuis bij een huisarts en niet bij de 

kerk. 

Weet ik niet. Ik denk dat de kerk uit de echtelijke slaapkamer moet blijven. 
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Weet ik niet.Ik schat in:geen. 

weet niet 

weet niet 

weet niet 

weet niet, er wordt niets gepromoot 

Weet niet. 

Weet niet. 

Weet niet. 

weet u het? 

wordt er gepromoot? 

wordt niet echt gepromoot. zou wel moeten gebeuren 

wordt niet gepromoot 

Wordt niet gepromoot, alleen lacherig de methoden uit het verleden... 

Zover ik weet zijn alleen bepaalde organisaties betrokken bij het promoten van de natuurlijke 

methodes. Hoe de parochies dan doen weet ik niet.
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7d. Wat is uw ervaring omtrent deze zaak in Biecht en deelname aan 

de Eucharistie? 

 

aan de biecht wordt geen of weinig aandacht geschonken en bij het communiceren wordt 

een ieder die aanwezig is van harte uitgenodigd deel te nemen 

Aangezien ik zelf al jaren niet meer ga biechten is me nooit iets over dit onderwerp gevraagd 

Aanvankelijk kreeg men (ik) begrip in de biechtstoel; later beek dat deelname aan de 

eucharistie niet belemmerd werd door gewetensbezwaren. 

Achterhaald. Geen item. De kerk moet zich bezig houden met waar ze voor ontstaan is: het 

hogere. 

Afstand van de lokale kerk nadat mijn vrouw toegang tot de sacramenten werd ontzegd. 

Afwijzing 

al heel lang niet hier voor naar de kerk geweest 

Als iedereen die voorbehoedsmiddelen gebruikt niet ter communie zou gaan dan bleef bijna 

iedereen in de vruchtbare leeftijd zitten...dat gebeurd niet dus men trekt zich van deZe regel 

niets aan 

apathie, iedereen staat erbij en kijkt ernaar 

Beide zijn bekent en beleefd. Als katholiek behoren alle mogelijke sacramenten tot een deel 

van mijn leven. 

Ben maar een leek. Wat een starre vraag. 
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-BIecht : heb ik weinig ervaring mee, omdat het in mijn ervaring erg ouderwets is qua vorm. 

Spreekt mij niet aan. -Communie: ik ga regelmatig naar een eucharistieviering en ga dan ook 

te communie. 

biecht bestaat nauwelijks meer. Deelname aan de eucharistie normaal binnen kaders van 

reguliere kerkdienst 

biecht bestaat niet meer, deelname aan eucharistie is normale zaak 

Biecht bestaat sowieso vrijwel niet meer in Nederland en de vraag is of je hier erg rouwig om 

moet zijn. Als priesters nu heiligen waren, maar gezien alle sexuele schandalen en 

machtsspelletjes, is het beter dat ze dit alleen nog op verzoek doen. En uiteraard zou de 

biecht voor dat soort lieden heel goed zijn. Mensen die in ernsige zonden leven zouden zich 

moeten onthouden van de Eucharistie (wel eigen verantwoordelijkheid; de priester kan dit 

doorgaans immers niet van hun gezicht aflezen). 

biecht dat is lang geleden, ik probeer het met elkaar op te lossen eucharistie, helaas voor de 

tv, elke zondag 

biecht gebeurt hier niet eucharistie voornamelijk door ouderen, 

Biecht heb ik nooit individueel beleefd, altijd in gezamenlijke vieringen. Deelname aan 

Eucharistie is bij ons nooit steen des aanstoots geweest 

biecht is al lang afgeschaft. Deelname aan de eucharistie alleen door ouderen 

biecht is gezamelijk. eucharistie zou ik niet kunnen missen. 

Biecht is helemaal verdwenen. Deelname aan eucharistie is voor de religieuse actieven geen 

probleem en wordt met graagte en dankbaarheid gedaan. 

Biecht is in de tijd ondenkbaar, geheel uit de tijd en onwenselijk. De eucharistie is een goede 

zaal Getracht moet worden parochianen in de kerk te houden en hun aantal uit te breiden. 

Momenteel gaat het anders. Men jaagt parochianen de kerk uit met conservatieve ideeen, 

door niets te luisteren, niets voor de parochianen te willen betekenen, pastors die met 

zichzelf bezig zijn in alles behalve soberheid etc, 
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Biecht is mogelijk bij persoonlijke afspraak bij een priester. Mijn ervaring met de Eucharistie is 

wekelijks. 

biecht is uit 

Biecht is verouderd, de gedachte aan afkopen alleen al is walgelijk. Sorry zeggen tegen 

degene is een betere oplossing. De kerk kan daarbij helpen. 

Biecht is verraad!, Euchrastie Prima en plechtig, rust uit alle gejaag! 

Biecht is volgens mij ook niet meer in gebruik, althans niet in Nederland, misschien nog in de 

Lodewijkskerk. In de Eucharistie vraag je om vergeving, bij het avondgebed eveneens en je 

naaste vraag je om vergeving. Dat is ook moeilijker en zeker Chstelijker. 

Biecht kan altijd, vergeving zal ook plaatsvinden als de intentie en spijt er is. Eucharistie mag 

ontvangen worden (volgens mij), omdat dat juist helpt om zonden tegen te gaan. 

Biecht niet , neem deel aan de Eucharistie 

Biecht vind ik wel mooi, want dan kan ik tegen de pastoor zeggen dat ik spijt heb van wat ik 

verkeerd gedaan heb, en Eucharistie vind ik mooi, want als ik straks ben gedoopt wil ik me bij 

de Communie me vullen met het Lichaam van Christus. 

Biecht vind niet meer plaats. Deelname aan de Eucharistie vindt plaats naar eigen behoefte 

Biecht weet ik niet. Deelname aan eucharistie vindt gewoon plaats 

Biecht wordt niet meer gedaan. Sterker nog, de biechtstoelen zijn voorraadkamers geworden. 

Bij de kerkgangers onder de 50 staat de Eucharistie niet bovenaan. Wel wil men graag 

SAMEN vieren en bidden. En dit kan ook prima in een communieviering of in een woord- en 

gebedsviering. 

biecht: ervaring deelname aan eucharistie: elke zondag 

Biecht: geen biecht nodig om gebruik van voorbehoedsmiddelen, wel bij vreemdgaan 

Eucharistie: het niet toestaan van eucharistie is grote onzin. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  776 

 

biecht: geen kennis hierover deelname aan eucharistie: gewoon doen 

biecht: nvt eucharistie: geen belemmering 

Biecht: Zelf eerlijk nadenken over je gedrag en dan weer handelen. We mogen steefds 

opnieuw beginnen. Biecht niet nodig. Afschuifsysteem. Oneerlijk. Eucharistie: Vreugdevol 

breken en delen met elkaar. Brood en wijn, zinrijke overwegingen, Oekumenisch, Voedsel 

voor onderweg. 

Biecht? doen we die nog dan? Eucharistie? Volgens mij krijgt iedere homo een hostie. 

Biecht? Er is hier geen biechtpraktijk, ja, bij een zeer klein deel van de kerkgangers. Mensen 

gebruiken condooms, de pil, en nemen gewoon deel aan de Eucharistie. Ze weten wel dat de 

kerkelijke leer dit afwijst, maar ik denk dat velen niet weten dat dit hen ook uitlsuit van de 

Eucharistie. 

Biechten aan een persoon leidt niet tot een echte verantwoording. Gewoon in een kerk zijn 

maakt mensen bewust van hun fouten. 

biechten doe ik al jaren niet meer. Eucharistie (evcharisto = dank u) is me een natuurlijke 

houding 

Biechten doe ik bij degene waar ik vergeving van moet krijgen en de Eucharistie ontvang ik 

met een diep DANK U Wel. 

biechten doe ik niet meer sinds er boetevieringen zijn; de eucharistie kun je gewoon daarna 

meevieren. 

Biechten doe ik niet. Dus dat weet ik niet. In de eucharistie en woord-en communievieringen 

hoor ik daar gelukkig niks over en dat wil ik ook niet. 

Biechten doe ik zelden en de laatste keer is alweer vijf jaar geleden, maar dat ging niet over 

seks. Aan de tafel van de Heer is iedereen welkom, als hij of zij maar weet dat we samen het 

Lichaam van Christus zijn en daar samen wat van maken, daar zijn mannen en vrouwen voor 

nodig, ik doe daar doe ik niet al te overdreven sacraal of mystiek over, dat bewaar ik voor 

andere situaties. Jezus deelde brood en wijn zelfs met zijn verrader en niet eens met 

vrouwen. Dat is wel gek, omdat de puristen wat betreft de Eucharistie in onze kerke, 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  777 

 

doorgaans ook de tegenstanders zijn van de vrouw in het ambt met als kroonargument dat 

de Twaalf alleen uit mannen bestonden. Hoe kan het dan dat de Eucharistie door de kerk niet 

ook aan mannen is voorbehouden? Mijn conclusie: ook hier is de kerkelijke regelgeving 

verzand in een anachronistische hermeneutiek. 

Biechten doen we al lang niet meer, we geloven meer in schuldbekentenis naar je naasten. 

Deelname aan de eucharistie is een kwestie van samen maaltijd vieren met gelijkgestemden. 

biechten doen we allang niet meer.deelname aan de Eucharistie positief. 

Biechten gebeurd bijna niet meer en deelname aan de Eucharistie hebben die 

homoseksuelen bijna opgegeven. 

Biechten gebeurd er (bijna)nooit meer, en iedereen is genodigd aan de tafel van de Heer. 

Jezus zelf oordeelde ook niet wie er wel of niet mocht mee eten!! 

Biechten hoeft niet meer de eucharistie alleen op feestdagen en bij de dood 

Biechten is niet meer. Deelnemen an de eucharistie is voor mij ondanks voorbehoedsmiddel 

nooit een bezwaar geweest. 

biechten is uit de tijd deelname aan Eucharistie kan gelukkig gewoon 

Biechten nog nooit gedaan. Eucharistie zelden, spreek me weinig aan. Als ik ga ga ik voor de 

innerlijk rust en bezinning. 

biechten wordt hier al praktisch niet meer gedaan, hetgeen jammer is. Het deelnemen aan de 

eucharistie wordt niet verhinderd door deze zaak 

Biechten? 

Biechtgesprek kan worden aangevraagd. Dit heb ik ooit 1x gedaan. De biecht wordt 

nauwelijks gepraktiseerd. Deelname aan de eucharistie wel door vrijwel alle kerkgangers. 

Bij beide sacramenten speelt het geen enkele rol, ik heb er nooit over gebiecht en ook nooit 

eucharistie voor verzuimd 
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Bij de Biecht is er vergeving, worden alternatieven aangereikt. Voor deeelname aan de 

eucharistie zijn er nauwelijks gevolgen 

Bij mijn weten speelt het geen rol. 

Bijna niemand biecht en weinigen gaan naar de Eucharistie. 

blokkade opwerkend 

Confessie is op zich een goede zaak en zou wellicht nieuw leven kunnen worden ingeblazen. 

Maar confessie op het gebied van zeden, waarin de Kerk nog eeuwen achterop ligt, is niet 

realistisch. Het weigeren van de Eucharistie (waaronder de communie) is een flagrante 

schending van de leer zoals Jezus die heeft geopenbaard. 

daar heb ik geen ervaring in. 

Daar heb ik geen ervaring mee. Ik hoef er niet voor te biechten en mijn kinderen ook niet. Er 

zijn belangrijker zaken om "zuiver" in te blijven. 

daar heb ik geen oordeel over... wat deze sacramenten met voorbehoedmiddelen te maken 

hebben? 

Daar kan ik alleen over mijzelf hebben en dat blijft het biechtgeheim. 

Daar trekt men zich niets van aan. 

Daar wordt het niet besproken, althans het is nooit aan de orde geweest in mijn persoonlijke 

biecht. 

Dat er veel niet aan het daglicht komt, en men om der lieve vrede wil in de corrupte situaties 

berust. 

Dat heb ik in vorige vragen al aangegeven 

Dat het geen belemmering vormt voor deze sacramenten, maar dat wordt uit gegaan van het 

eigen geweten. 
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Dat is een lastige vraag omdat ik deze op meerdere manieren kan interpreteren. In elk geval 

blijven biecht en eucharistie open staan, ongeacht het gedrag van mensen. Maar 

voortdurende deelname aan eucharistie en periodiek aan de biecht kan wel een groei geven 

die mensen stimuleert zich (meer) te houden aan de morele leer. Mijn persoonlijke ervaring is 

dat sinds mijn echtgenote en ik aan periodieke onthouding doen, ik dit wel als positief ervaar 

over het grote geheel, al blijf ik vraagtekens houden en al vraag ik me ook af of ik het wel 

helemaal juist doe. Maar tegelijkertijd mag het mijn huwelijk ook niet teveel verstoren, waar 

het wel naar neigt als het te rigide wordt toegepast, lijkt het. En dan doel ik op volledige 

onthouding van seksuele handelingen tijdens de vruchtbare periodes. Maar zover gaat de 

leer niet, ten minste niet in detail voor zover ik weet. Ieder moet met een zo zuiver mogelijke 

intentie de juiste weg weten te bewandelen en dat gaat met vallen en opstaan. Maar over het 

algemeen ervaar ik het als positief. 

Dat is zeer afhankelijk van de pastor en zijn persoonlijke visie/geloof. 

Dat moeten mensen zelf met hun geweten beslissen. 

Dat weet ik niet. 

De Biecht geschiedt op aanvraag, de pastor neemt daar de tijd voor. Het niveau van en 

biechtgesprek leegt veel hoger dan het opbiechten van gebruik vna voorbehoedsmiddelen. 

Deelname aan de Eucharistie geschiedt voorzover ik weet onafhankelijk van de vraag naar 

anticonceptie. 

De Biecht is een sacrament wat in onze parochie, maar ook in andere parochies, vrijwel niet 

meer wordt toegepast. Een ieder is vrij om deel te nemen aan de Eucharistie. 

de biecht is geheim, deelname aan Eucharistie doet men meestal ongeacht 

voorbehoedsmiddel en zonder te biechten. 

De biecht is in deze parochie volledig in onbruik geraakt. In de regel neemt men gewoon 

deel aan de eucharistie. Ik heb nu één casus in behandeling om een eerder huwelijk nietig te 

laten verklaren, opdat de persoon weer kan nemen aan de H.Communie (vanuit zijn besef de 

zaak eerst in orde te maken). 

de biecht is niet noodzakelijk, maar deelname aan de eucharistie is een levensbehoefte. 
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De biecht is te lang geleden en het is geen probleem voor4 deelname aam de Eucharistie 

De biecht is toe aan een volledige "overhaul". Ik heb daar aardige dingen over gehoord. De 

deelname aan de eucharistie is een beetje gezakt naar de vraag:"Is het een woord- en 

communieviering of een mis, dus met priester. Van de maaltijd des heren heeft het niets. 

De biecht ken ik alleen van verhalen en bij de Eucharistie spreken mij de context aan waarin 

zaken worden gebracht naar de huidige maatschappij en de muziek 

De biecht word volgens mij niet veel meer gepractiseerd.Mijzelf is het ook nooit aangeleerd. 

De biecht wordt al jaren door mij gezien als een verloren zaak 

De biecht wordt door heel weinig gelovigen gedaan, bij de Eucharistie speelt het in de 

praktijk geen rol 

De biecht wordt in deze kerkprovincie zelden nog afgenomen. Ook homogehuwden gaan -

indien nog van toepassing- te communie. 

De biecht wordt in onze kerken nauwelijks gepraktiseerd, De eucharistie is op zondagen voor 

iedereen toegankelijk en 98% van de kerkgangers doen daaraan mee. 

De biecht wordt niet meer gepraktiseerd en deelname aan de eucharistie via communiceren 

is voor hen niet toegestaan 

De biecht wordt niet of nauwelijks meer gebruikt en dat biedt geen beletsel voor de 

deelname aan de eucharistie. Het is een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid en de 

persoonlijke relatie van de mens met God. 

De biechtpraktijk is 0,0 en met deelname aan de Eucharistie heeft dit al niets meer te maken, 

omdat die mensen ( gelukkig ) zich nauwelijks bewust zijn dat ze "onwaardig"zouden 

deelnemen volgen de kerkelijke wetgeving 

De doorsnee gelovige gaat niet ter biecht. Voor het bijwonen van de Eucharistie maken 

mensen geen onderscheid of men volgens de leer heeft geleefd of 'in zonde' is. Zie mijn 

voorgaande opmerkingen. 
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DE Eucharistie is voor een ieder die zich geroepen voelt. De Biecht is ook weer zoiets van een 

eigen verantwoording 

De gelovige neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en legt de dogma's daar omtrent naast 

zich neer. 

De jongeren biechten niet meer , maar komen bij problemen bij hun ouders of de 

psychotherapeut. 

De kerk voert een afschuwelijk beleid van uitsluiting in plaats van insluiting. Uw gehele 

vraagstellingen rieken naar een voor mij niet acceptabele houding. 

De meeste echtparen gebruiken voorbehoedsmiddelen en -methodes en nemen deel aan de 

Eucharistie. Tijdens de biecht zullen zij dit als een zonde belijden 

Deelname aan de persoonlijke biecht is minimaal. ik heb hier geen gegevens vasn, ook de 

gezamenlijke boetevieringen zijn mindeer in trek. ik heb hier geen antwoord op. 

Deze vraag is theoretisch in het kader van de eigentijdse maar religieus levende mens. 

Deze zaak is geen onderwerp inzake deelname sacramenten. 

Deze zaak speelt geen rol 

Dit alles wordt niet meer als fout gezien en zal dus ook niet meer worden uitgesproken in de 

biecht of de mensen tegen houden niet meer te Communie te gaan 

Een prive biecht, doet zover ik weet niemand in onze parochie. Wel regelmatig een 

boeteviering. We gaan gewoon ter communie in een eucharistie viering en in een woord en 

communieviering. 

eigen overtuiging 

Eigen verantwoording 

er is geen biecht meer,zelf redden 

er is veel begrip voor de situaties van de mensen. 
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Er wordt bijna niet meer gebiecht. Iedereen beslist zelf of hij/zij ter communie kan gaan. Dit 

wordt eigen verantwoordelijkheid. 

Er wordt geen rekening mee gehouden, eigen geweten spreekt in deze. 

Er wordt in NL nauwelijks meer gebiecht, behalve door de ultra orthodoxen. In de deelname 

aan de Eucharistie speelt deze kwestie geen rol. 

Er wordt nauwelijks gebiecht, wel deelname aan eucharistie 

Er wordt nauwelijks nog op de traditionele wijze gebiecht. 

Er wordt niet meer gebiecht. De hoogst enkele keren dat er een eucharstieviering is is de 

kerk minfer leeg. Velen gaan dan ter communnie ook mensen die gescheiden zijn of van een 

andere kerkgenootschap zijn (de meer vrijzinnigen) 

Er wordt nog nauwelijks gebiecht en voor deelname aan de Eucharistie is het gebruik maken 

van voorbehoedsmiddelen geen belemmering. Voorbehoedsmiddelen worden als zo 

normaal gezien dat niemand zich op enigerlei wijze belemmerd voelt in zijn dagelijks en 

kerkelijk leven. 

er wordt nooit meer over gesproken en geen rekening mee gehouden, dit leefde 40 jaar 

geleden bij katholieke koppels als gewetensvraag, nu al lang neit meer 

Er wordt sumier gebiecht. Deelname aan de eucharistie wordt veelvuldig gedaan door 

ouderen 

Er wordt vrijwel niet meer gebiecht. Deelname aan de eucharistie zal men doen onafhankelijk 

van het accepteren van de kerkelijke sexuele moraal. 

Er wordt weinig gebiecht. 

Er zijn (echt)paren die deelnemen aan de Eucharistie. Voor zover ik weet is er nauwelijks 

sprake van een Biecht praktijk. 

ervaring is negatief. een instituut als de biecht lijkt ook niet meer van deze tijd te zijn 
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Eucharistie kan ik nog zeker wel wat mee. 

eucharistie wordt uitgevoerd. 

Gebiecht wordt er nauwelijks meer en de deelname aan de eucharistie is geen schijn meer 

van wat het ooit was. 

Geen 

geen 

geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

geen 

geen 

geen 

Geen 

Geen 

geen 

geen 

Geen 

geen 
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geen 

Geen 

Geen 

geen 

Geen 

geen 

Geen biecht als vast onderdeel van de pastorale zorg wel boeteviering. Iedereen boven de 7 

jaar is welkom bij het toedienen van de H. Communie 

geen biecht wel deelname aan de Eucharistie 

geen biecht, wel deelname. 

Geen commentaar op deze impertinente vraag. 

geen enkel obstakel 

Geen ervaring 

Geen ervaring 

geen ervaring 

geen ervaring 

Geen ervaring 

geen ervaring 

geen ervaring 

Geen ervaring daarmee. 
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geen ervaring de biecht is van vroeger De Eucharistie staat er los van 

Geen ervaring in de laatste 15 jaar 

Geen ervaring mee, maar ik weet wel dat mensen zich niet houden aan regels die in praktijk 

achterhaald zijn. 

Geen ervaring mee. 

Geen ervaring mee. Biechten doe ik niet en de Eucharistie is tussen God en mij. De kerk is 

'slechts' de boodchapper. 

geen ervaring want ik vind dit niet een item om over te biechten. 

Geen ervaring, het leeft niet. De mensen gebruiken het voorbehoedsmiddel wat bij hen past. 

Dit wordt niet veroordeeld door de plaatselijk RK kerk. 

Geen ervaring. 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee ! wat beoogt u met deze vraag ? 

Geen idee. 

Geen invloed 

Geen kennis en mening! 

Geen mening 
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Geen mensen gaan zeer weinig te biecht 

geen problemen .als je voor je zelf in orde gemaakt hoe of je er tegenover staat . moeilijk uit 

te leggen 

Geen specifieke ervaring. 

geen weet 

Geen, ikben getrouwd, maar ga nooit biechten. Mijn zonden belijd ik in gebed, dat werkt ook. 

Wij hebben vier kinderen maar gelukkig wel voorbehoedsmiddelen gebruikt! 

geen, is geen ondertwerp voor biecht want voor mij geen zonde 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

geen. Het allergrootste deel van mijn leeftijdgenoten (en jonger) is oprecht van mening dat 

dit een particuliere zaak is en geen zaak van de kerk en dus niets waarover gebiecht zou 

moeten worden of waarvan deelname aan de eucharistie afhankelijk is. 

gelovigen biechten niet meer, zij zoeken het zelf uit in hun contact met de Heer. De 

persoonlijke biecht is een uitvinding van de kerk. 

Gelukkig zijn er pastores die zich niets aantrekken van een paar bisschoppen die 150 jaar 

achterlopen. 
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goed 

heb er zelf geen ervaring mee. 

heb geen ervaring 

heeft er geen invloed op. 

Het evangelie heeft voor mij een veel persoonlijke karakter en is dan ook meer ingebed in 

het dagelijks leven, in contact met mensen. 

Het gebruik van voorbehoedsmiddelen is zo aanvaard dat hierover geen biecht wordt 

afgelegd en dat het ook niet als obstakel wordt gezien voor deelname aan de eucharistie. In 

de tijd van mijn ouders (jaren 60) was dat nog anders. Mijn moeder heeft hierover wel 

gebiecht. 

Het is maatschappelijk breed geaccepteerd (en ook onder gelovigen, ja zelfs onder 

conservatieve) om de Biecht te verafschuwen en belachelijk te maken. Hieromtrent heb ik dus 

geen idee. In onze parochie neemt iedereen deel aan de Eucharistie, die ooit zijn/haar Eerste 

Heilige Communie heeft ontvangen. Dus niemand uitgezonderd. 

Het merendeel van de gelovigen neemt niet meer deel aan de biecht ( een parochie van veel 

ouderen die daar geen goede herinneringen aan hebben!) . 

Het sacrament van de Biecht heb ik in geen jaren ontvangen. Ik neem enkele malen per jaar 

deel aan de Eucharistie. 

Het sacramet van de verzoening heeft zijn functie verloren. Deelname aan de Eucharistie 

staat open voor iederen die eenheid wil met Jezus Christus. 

Het speelt geen rol. 

Hier is nooit een punt van gemaakt 

Hierover wordt hoegenaamd niet gebiecht en de deelname aan de Eucharistie lijdt er niet 

onder. 
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Hoezo biecht, daar ga je heden ten dagen toch zeker niet voor te biecht! Biechten is ook 

achterhaald en zeer ouderwets. Ik denk liever aan mijn eigen gezondheid en die van mijn 

medewereldbewoners. Iedereen mag deelnemen aan de eucharistie, geen enkele 

uitzondering daargelaten. 

ik ben een van de weinigen die nog af en toe gaat biechten en wat een ander doet moet hij 

toch zelf weten. ik heb enige jaren geleden tijdens een gesprek met een geestelijke gezegd 

dat ik zo verbaasd ben dat met kerstmis de kerk zo vol zit - en dat iedereen dan de h 

.communie ontvangt. ik kreeg als antwoord dazt het aan god is om dit te be-oordelen en niet 

aan mij. sindsdien houd ik mijn mening voor me. 

ik ben lid van een kerkkoor en ga zeer regelmatig naar een viering 

ik ben maar een gewone parochiaan 

Ik ben niet getrouwd dus hoe kan ik dit nu allemaal weten 

Ik ben niet getrouwd, maar de biecht is zeer impopulair in Nederland, dus ik denk dat veel 

mensen toch deelnemen aan de Eucharistie. (Maar nogmaals: ik kan niet in hun hart kijken, ik 

weet niets over hun beweegredenen) 

Ik ben nog niet zo lang gedoopt 

Ik ben slechts een leek die moraaltheoloog is; heb dus geen ervaring met de Biecht. Ik ben 

verheugd dat deze zaak nu aan de orde wordt gesteld 

Ik betreur het om de kerkelijke leer niet te volgen, maar in de biecht kan ik op eigen initiatief 

alleen zaken naar voren brengen die ik begrijp als zonde. Ik erken dat ik ook op gebied van 

relaties en seksualiteit een zondaar ben, maar het algeheel verbod op anticonceptie begrijp 

ik werkelijk niet. 

Ik biecht elke week, en zie een vast aantal mensen (religieuzen, leken) bij de biechtstoel. Het 

waren er vroeger veel meer. Voor Pasen had men zelfs 3 biechtvaders nodig om alles in 1 uur 

te verwerken. Nu is een handjevol mensen die vast komen. Het merendeel van de 

parochianen zie ik niet. Er wordt overigens wel massaal gecommuniceerd de volgend zondag 

daarop. 
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ik biecht niet 

Ik biecht niet en neem deel aan de Eucharistie 

Ik biecht niet meer. In de eucharistie houdt men zich niet veel bezig met de traditionele leer 

voor zover deze de parochianen van de kerk zou verwijderen. 

Ik constateer dat er niet meer gebiecht wordt. De deelname aan de eucharistie hangt sterk af 

van het standpunt dat de voorganger in deze inneemt. Is hij uitnodigend of vooral afwijzend? 

Ik denk dat de Biecht - althans in Nederland niet meer zoveel wordt toegepast, maar een 

serieuze katholiek ontvangt ook geen communie. 

ik denk dat slechts heel heel weinig mensen nog biechten 

Ik denk niet dat er nog veel gebiecht wordt. De kerken zijn dusdanig leeg op zondag dat er 

maar één kerk in de regio open kan op zondag. Er is een rotatiesysteem voor het handjevol 

gelovigen dat nog naar de kerk gaat. 

ik denk niet dat zich iemand daar over druk maakt. 

Ik doe er niet aan mee. 

Ik ervaar het als verwerpelijk en afstotelijk. 

Ik ga wekelijks ter communie. Ik heb in mijn leven 2 x gebiecht. In het Katholieke 

basisonderwijs en vervolgonderwijs is er nooit aandacht geweest voor het sacrament voor 

boete en verzoening. Ik ken gescheiden mensen en praktiserende homoseksuelen die 

geloven. Zelden heb ik gehoord dat zij werden geweigerd. Gelukkig. 

Ik ga zelden of nooit biechten. E.e.a. vormt voor mij gen beletsel om ter communie te gaan. 

Ik gebruik geen anticonceptie; voor het overige blijft wat ik op dit vlak doe naar mijn 

geweten binnen mijn vrijheid tot uitdrukking van mijn genegenheid voor mijn vrouw en de 

hare voor mij; vandaar dat ik op dit vlak in de biecht niet zal ingaan. 
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Ik gebruik zelf de natuurlijke methode en voel mij dus vrij om aan de eucharistie deel te 

nemen. Ik kan mij wel heel goed indenken dat veel priesters, bij een eventuele biecht van 

iemand die met deze vraag van anti-conceptie kampt, niet weten wat de natuurlijke methode 

inhoudt, maar ook niet beseffen hoe moeilijk het kan zijn om voor de natuurlijke methode te 

kiezen als niet beide echtgenoten daarmee instemmen. 

Ik heb daar geen ervaring mee. Ik gebruik niet de pil en ook geen condooms. Ik luister niet 

naar andermans biecht en zit ook niet te turven of mensen die anticonceptie gebruiken 

deelnamen aan de Eucharistie. Als ik dat al weet. 

Ik heb deze ervaring niet via de biechtstoel. Wel soms via gesprekken 

Ik heb geen ervaring, behalve dat ik luister naar enkel jonge mensen van mijn familie. 

Ik heb geen ervaring; ik ben ongehuwd en gedraag mij dienovereenkomstig. 

Ik heb hier geen enkele ervaring mee. 

Ik heb mijn hele leven nog nooit een biecht laten afnemen. Ik vind dit ook iets persoonlijks. 

Wel is het goed dat individuen met een kerkvader kunnen praten over problemen waarmee 

zij zich geconfronteerd zien. 

Ik heb nog nooit gebiecht en heb daar dus geen ervaringen mee. Deelname aan eucharistie 

wordt wel gestimuleerd, maar als de inhoud gericht blijft op veroordelen zal het aantal 

kerkgangers alleen maar blijven teruglopen. 

Ik heb nog nooit gebiecht. Heb hiertoe niet de behoefte gehad. Ik heb in mijn eigen dialoog 

met God het over onderwerpen die me aan het hart gaan. Deelname aan de eucharistie daar 

beslis ik zelf over of ik het goed vind deze tot me te nemen. 

Ik heb nooit gebiecht en zal dit ook niet snel doen. Ik denk dat elk mens kleine misstappen 

begaat en dat Jezus en God hier alle begrip voor hebben. Wanneer ik ooit echt grof de fout 

in zou gaan zou ik misschien wel ter biecht willen gaan, maar dan is dit meer voor mijn eigen 

gemoedsrust. De biecht lost niks op: wanneer je iets hebt goed te maken, moet je dit doen, 

niet zeggen. En met 'omtrent deze zaak' wordt bedoeld het gebruiken van contraceptie/ 

abortus plegen etc. neem ik aan? Ik vind dat de eucharistie aan iedereen moet worden 

verstrekt die ter goeder wil is, ook wanneer zij tegen de traditionele leer ingaan. Voor mij 
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gaat het geloof om gemeenschap en liefde voor je medemens, niet om strenge 

regelgevingen. 

Ik heb tussen samen wonen en huwelijk een tijd geen sacramenten ontvangen. Dit was een 

verrijking op mijn geloofsleven. 

Ik hem me vanuit mijn persoonlijke contact met God niet aan deze wet (opgelegd door 

mensen) gestoord. Ik heb dit nooit in een biecht opgebiecht en me nooit van deelname aan 

de eucharistie onthouden. Ik vind dit een keuze en verantwoording van mijzelf. 

ik leg geen verband tussen beide, maar volg mijn geweten. 

Ik merk dat bij mezelf het vaak misgaat bij totale ontzegging hiervan, ook al ben ik nog 

maagd. Ik biecht hiervoor elke keer als ik biecht en in de Eucharistie vind ik in mezelf een 

hernieuwde belofte om het beter aan te pakken. Ik ben er recentelijk achter gekomen dat 

deze vorm van liefde zorgt voor een onwerkelijk beeld van wat liefde echt inhoudt waardoor 

het bij mij in mijn liefdesleven slechter tot uiting komt. Ik probeer diep onbewust toch dat 

beeld te krijgen wat ik heb. Dat beeld is niet wat ik volgens mijn normen en waarden wens, 

en dus loopt deze spaak. Biecht en de Eucharisite helpen mij in de strijd hierin sterker te 

maken. 

Ik neem deel aan alles wat ik wil 

ik vind dat dit een private zaak is; in het algemeen: ik luister naar de kerk en bezie of ik haar 

uitspraken zinvol acht; omdat de kerk zichzelf mbt geboortebeperking buiten de orde plaatst 

(alleen maar verbieden en verder niets) verliest zij op dit terrein elk gezag; het gevolg is dat 

dat gezag dan ook op andere terreinen wegvalt` 

Ik voel me totaal niet schuldig over mijn keuze voor voorbehoedsmiddelen en zal dat ook 

niet opbiechten en het belemmert me zeker niet in de deelname aan de eucharistie 

Ik volg de leer en heb geen hindernissen om ter Biecht en Communie te gaan. 

Ik zou deelname aan de eucharistie onder geen enkele omstandigheid weigeren. weigeren 
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In de biecht wordt zeer zorgvuldig omgegaan met gelovigen; in open gesprek wordt 

duidelijk waarom ons geloof van ons bepaalde dingen vraagt. Na inzien en oprechte biecht is 

deelname aan de eucharistie mogelijk. 

In de cultuur is een herwaardering van de biecht waarneembaar als moment om tot reflectie 

te komen en vanuit verworven inzicht tot nieuw handelen. De deelname aan de eucharistie 

wordt eerder als een recht ervaren van de gelovige, dan dat deze zich door eigen levenswijze 

op distantie zou moeten houden van dit sacrament. 

In deze kerkprovincie wordt er zeer weiniog gebiecht. De eucharistie wordt door de 

kerkbezoekers bijgewoond. Jammer, geen wijn meer. Bij het laatste avondmaal waren brood 

en wijn aanwezig en deze werden genuttigd door allen. 

IN Nederland wordt vrijwel nooit meer gebiecht en mensen die voorbehoedmiddelen 

gebruiken komen gewoon naar de kerk en doen mee met de communie 

Inzake anticonceptie en deelname aan de eucharistie is de ervaring dat mensen hierin hun 

eigen gewetensbeslissing nemen en alleen dan te biecht gaan, wanneer zij dat voor hun 

eigen geweten nodig achten. 

Is niet zoo als vroeger voor de missen 

is vergeven. onwetendheid is geen bewuste zonde. geen belemmering voor Eucharistie. 

Je hoeft geen verantwoording af te leggen aan een geestelijke over je eigen keuzes. 

Laten wij de biecht een zero geven, ze komen niegt maar willen wel deelnemen aan de 

eucharistie 

Lijdt een verborgen bestaan. 

Mbt biecht: niet bekend. Mbt Eucharistie: mijn indruk is dat de gemiddelde gelovige zich niet 

laat weerhouden de communie te ontvangen 

meestal o.k. 
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Men biecht niet meer. En iedereen die om welke reden dan ook de Mis bijwoont, rouw- en 

trouwdiensten, kerstmis, zondagen, gelovig of niet gelovig gaat ter communie. 

Men biecht zeer weinig, en men neemt ten volle deel aan de Eucharistie. 

Men kan deelnemen aan een gezamenlijke biechtviering en dan komt het niet ter sprake. 

M.b.t. de eucharistietrekt niemand zich daar iets van aan 

Mensen biechten niet meer en zien het niet als iets zondigs. Deelname aan de eucharistie is 

meestal geen probleem. Bij de meeste geloofsgemeenschappen is het geaccepteerd. 

mensen biechten niet meer.... en volgen verder hun eigen geweten,.....en terecht 

Mensen worstelen soms met deze vraag. Zeker wanneer er werkloosheid is, geen 

economische garantie. Een volgende zwangerschap zorgt dan wel degelijk voor een groter 

wordend probleem. 

met de biecht slechte ervaringen, neem wel regelmatig deel aan de eucharistie 

Mijn eigen ervaringen met beide sacramenten zijn ronduit goed. Gelegenheid om te biechten 

is er heden echter weini. 

Mijn geloof is niet onraakbaar, mijn geloof is faalbaar. Maar nooit zal ik stoppen geloven in 

die God die ik kan voelen, mijn vertrouwen in durf te steken. 

Mijn persoonlijke ervaring is wat gedateerd - bijna 50 jaar oud! 

Mild. 

Moeten alle sacramenten ontvangen als ze proberen te leven zoals Jezus ons voorleefde. 

N.v.t. 

n.v.t. 

N.V.T. Niet meer van deze tijd. Wel persoonlijke gedachten omtrent 'boete' 
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Na de biecht (van alle doodzonden) mag iedereen de eucharistie bijwonen en de communie 

ontvangen. Daarom is de biecht ingesteld. 

Niet 

niet bekend 

niet bekend 

niet noemenswaardig 

Niet relevant. 

Niet. 

niet. 

niets,geeft geen meerwaarde 

Nvt 

Om zo te zeggen: nul komma nul. Ook toen onze kinderen nog op de basisschool zaten, was 

er maar heel weinig te horen over dit soort zaken.Als wij er thuis nooit eens iets van gezegd 

hadden, hadden ze nu niet eens meer geweten wat Biecht en Eucharistie zijn. Ik mag hopen 

dat ze dit nu nog steeds wél weten.... 

onbekend want daar vraag je niet naar louter privé - biechtgeheim 

onbekend...ben niet getrouwd 

Onwetendheid moet niet worden gestraft. Er moet eerst iets aan die onwetendheid worden 

gedaan en dat is vooral de kerkelijke leiding aan te rekenen. 

Ook biechten kent men hier bijna niet meer. "als uw broeder iets tegen U heeft, ga hem met 

u verzoenen"... Aan de Eucharistie zal men blijven deelnemen. 

Persoonlijk geen ervaring. 
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Pesoonlijke biecht is volgens mij totaal van de kaart verdwenen. Gezamelijke biechtviering 

volgens mij ook. Per eucharistieviering wordt er vergiffenis van de zonden/tekortkomingen 

gevraagd, ik denk dat dit voldoende is, misschien moet er wel de mogelijkheid geboden 

worden omdit na de mis persoonlijk te kunnen doen op de een of andere manier. De 

eucharistieviering op zich staat veraf van de mensen. Ik denk dat het belangrijk is om deze 

viering actueler te maken en mensen meer bij de dienst te betrekken, een hele moeilijke taak. 

redelijk goed 

Seks is privé 

speelt geen rol 

Speelt geen rol meer. 

Speelt geen rol. Het is algemeen geaccepteerd dat men zich hier niet aan houdt. In mijn werk 

als stervensbegeleider wel casus meegemaakt waarbij op hoge leeftijd nog altijd heel veel 

boosheid en verdriet aanwezig was omdat de vraag om periodieke onthouding door de 

priester was afgewezen, en mw zich als misdadiger weggestuurd voelde. Mw heeft 

gehoorzaamd en een moeilijk leven met meerdere ernstig gehandicapte kinderen gehad. 

Tijdens de biecht wordt hier niet of nauwelijks door gelovigen over gesproken (men vindt het 

hun eigen zaak!) en ook priesters brengen het zelden tijdens de biecht naar voren. Men 

wordt zelden of nooit uitgesloten aan deelname aan de eucharistie hiervoor. 

Van biecht is in onze parochie al helemaal geen sprake meer, terwijl jongeren nog nauwelijks 

aanwezig zijn in de eucharistie. 

Veel minder dan 1% van de katholieken gaat biechten. Enkele procenten gaan onregelmatig 

te communie. 

Vergeving vragen we vroeg in de Eucharistie en dat is voldoende 

Verslapte aandacht en interesse. Op gezag van de kerkelijke overheid,waarbij hoofdzakelijk 

het financiele aspect speelt,worden kerkgebouwen gesloten en daarmee de parochiële 

saamhorigheid afgebroken.Te weinig priesters en te weinig geld zijn de oneigenlijke 

argumenten. 
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Vijftig weesgegroetjes is toch wel het maximum. 

Volgens pastores is het een probleem voor katholieke immigranten uit Zuid Amerika 

Voor biecht moet je ergens spijt van hebben, dit gaatvom een bewuste keuze 

Voor de meeste mensen is dat geen zaak meer sinds het optreden van de geliefde bisschop 

Bekkers. Zeker is daardoor de biechtfrekwentie zeer sterk teruggelopen. Het weerhoudt 

mensen niet om deel te nemen aan de eucharistie, en dat wordt ook niet van hen gevraagd. 

Voor mij is de biecht heel belangrijk maar ik weet niet hoe dit ligt voor mijn geloofsgenoten. 

Wat mij betreft mag iedereen, die een zuiver hart heeft, de hostie ontvangen. 

Voor mij n.v.t 

Vroeger als grote hulp ervaren omdat ik goede priesters heb getroffen. Tegenwoordig is de 

priester niet meer het eerste aanspreekpunt wanneer er problemen zijn.. dokter, psycholoog 

en andere hulpverleners zijn nu ook bereikbaar. Het geweten moet goed gevormd worden . 

Kerk is richtsnoer. 

Vroeger vroegen de pastors wanneer er weer een kindje kwam, nu vinden de pastors het veel 

als je een gezin met 3 kinderen hebt. 

We doen niet echt aan biecht bij ons 

Weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weinig biecht 

Weinig biechtgang, en sporadische kerkgang; d.w.z. pasen;kerst; en traditionele familie-

vieringen; (uitvaart e.d) 

Weinig ervaring met biecht.. 

wel eucharistie, geen biecht 
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Wie de communie wil ontvangen wordt verondesteld iets te willen delen met Jezus Christus 

en de zijnen. Vergiffenis moet je zien te krijgen van degene die je tekort hebt gedaan. De 

kerk heeft daarbij geen functie. Sinds Humanae Vitae is haar moreel gezag verdwenen. 

Wij doen ons best om onze vruchtbaarheid te accepteren. We gebruiken geen 

voorbehoedmiddelen en vragen in de Eucharistie kracht om voor ons gezin te zorgen en om 

de onthouding vol te houden op de momenten dat dit nodig is. 

wij hebben echt geleden!!! 

Wordt nooit besproken. 

zeer slechte ervaring 

Zinvol 

zoals deze wordt gecelebreerd en uitgevoerd in onze parochie, in één woord: geweldig 

Zwijgen over deze zaken, feitelijk accepteren 
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7e. Welke verschillen zijn er aan te wijzen in deze kwestie tussen de 

leer van de kerk en het seculiere onderwijs? 

 

Alleen als het over abortus gaat - dat wordt in het onderwijs als optie geleerd (doorgaans 

wel met kritiek) 

Alles is verschillend. Zelfs op een katholieke school zul je niet de leer van de kerk als de ware 

leer horen. Gelukkig maar. 

Als de kerkelijke leiders zelf in een huwelijk zouden leven een meer normale kijk op 

gezinsleven zou het resultaat zijn 

Als je tegen een kind zegt dat iets niet mag, wordt het des te leuker. Seculier onderwijs is 

neutraler. 

Als op meerdere punten, een achterhaalde praktijk tussen leer en leven. 

als uiteengedreven drenkelingen na een scheepsramp 

Begin weer op scholen of geef bijbel lessen 

Begrijp de vraag niet Wat heeft onderwijns met geboortebeperking te maken! 

ben alleen bekend met R.K. onderwijs en daar wordt niet alleen maar de leer van de kerk 

verteld, maar ook op andere mogelijkheden gewezen. 

Ben bij dat ik in de 60er jaren op een vooruitstrevende school heb gezeten en dat wij daar 

het 2e Vaticaanse Concilie ver vooruit waren. God zij DANK !!! Hoe het nu is op scholen weet 

ik niet. 

Ben ik niet mee bekend 

Biecht is een vreemde methode om het geweten te verschonen... 
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Binnen het seculiere onderwijs wordt uitstekende seksuele voorlichting gegeven, waarbij 

kinderen en jongeren geleerd wordt hoe zij zowel een zwangerschap als seksueel 

overdraagbare aandoeningen kunnen voorkomen. De kerk doet hier helemaal niks aan. 

daar heb ik te weinig weet van maar ik denk dat er een behoorlijk kloof is. 

Dat is me niet bekend 

Dat sluit niet aan, maar het seculiere onderwijs leert dat ieder geloof zijn eigen regels heeft, 

ook de katholieke kerk. 

Dat weet ik niet 

Dat weet ik niet, maar ik neem aan dat weinig onderwijzers de kerkelijke leer proberen over 

te dragen. 

Dat wordt een lang verhaal dat niet past in een enquete. 

De kerk houdt zich heel streng aan de leer en wijkt er niet van af. Het onderwijs geeft meer 

openheid en meer ruimte aan dit alles en ook het zondebesef is er heel vaak niet meer. 

De kerk is niet goed in staat om verdiepend en toevoegend uiteen te zetten waarom je niet 

voor voorbehoudsmiddelen zou moeten mogen kiezen. Het onderwijs biedt alle scenario's 

aan en laat het verder aan de verantwoordelijkheid van de mensen verder over. 

De Kerk is op veel punten stil blijven staan het onderwijs is meegegroeid 

De kerk is stil blijven staan !! 

de kerk is stil blijven staan in de middeleeuwen. De ontwikkeling van wetenschap wordt niet 

geaccepteerd. 

de kerk is strikter dan het onderwijs 

De kerk is volgens mij niet actueel genoeg in de belevingswereld van de mensen. 

De kerk is vooral ideologisch en het seculiere onderwijs vooral praktisch 
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De kerk leeft in het jaar nul het onderwijs in het jaar 2013 

De kerk leer staat hierin mijlen ver van de maatschappij waarin voorbehoedsmiddelen 

doodnormaal en ook wenselijk is 

de kerk ligt de nadruk op de leer; seculiere onderwijs als een biologisch fenomeen 

de Kerk loopt achter de ontwikkeling aan. 

De kerk loopt danig achter ten opzichte van het seculiere onderwijs. Dat wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een kerk waar de 'regelgevers' geen verstand hebben van seks, immers ze 

mogen het niet hebben/doen. 

De kerk raadt geslachtsgemeenschap voor het huwelijk af. Het seculiere onderwijs raadt 

kinderen aan om te wachten (en wanneer dit niet gebeurt, om voorbehoedsmiddelen te 

gebruiken). 

De kerk staat hierin lijnrecht tegenover het seculiere onderwijs. 

de kerk verbiedt alles en het seculiere onderwijs propageert alles moet kunnen 

De kerk wordt in het onderwijs als één van de wereldreligies aan de orde gesteld. Dat 

gebeurt waardevrij. Voor zover ik kan nagaan wordt de kerkelijke leer slechts terloops 

besproken en zeker niet uitgedragen. 

De kerk zou zich niet met het seculiere onderwijs moeten bemoeien. Scheiding kerk en staat 

zou ook hier eindelijk doorgevoerd moeten worden. 

De kerk zwijgt volledig 

De kerkelijk leer is middeleeuws, het seculiere onderwijs vind plaats in het heden. De 

verschillen lijken mij duidelijk. 

De leer van de katholieke kerk komt in het seculiere onderwijs niet ter sprake. 

de leer van de kerk berust op fantasie 
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De leer van de kerk gaat niet met zijn tijd mee en in het onderwijs doen ze dat wel. Dus 

kinderen zien en merken zelf van jongs af aan dat de kerk het 'buitenbeentje' is. 

De leer van de kerk is achterlijk, die van het seculier onderwijs gezond. 

De leer van de kerk is gericht op de waarachtige liefde, het geheiligde leven dat als doel 

heeft meer en meer gelijkvormig te worden aan Christus en in het teken staat van het 'volle 

leven'. Het seculiere onderwijs is gericht op functionaliteit, genot en veiligheid. 

De leer van de kerk is niet van deze tijd. Het is rigide en ouderwets. De kerk is niet tolerant, 

ze discrimineert en beneemt mensen vrijheden die algemeen geaccepteerd zijn. Het seculiere 

onderwijs gaat hier niet in mee. Dit lijkt me een goede zaak. 

De leer van de kerk is niet zo zichtbaar in het onderwijs. Op veel RK scholen hebben 

leerkrachten een ander geloof of zijn niet praktiserend. 

de leer van de kerk is practisch afwezig 

De leer van de kerk is sterk verouderd en daadwerkelijk grensoverschrijdend. 

De leer van de kerk komt in het seculiere onderwijs niet ter sprake. 

De leer van de kerk komt nauwelijks ter sprake in het seculiere onderwijs. 

De leer van de kerk komt volgens ons niet aan de orde in het onderwijs. 

De leer van de kerk speelt geen rol in het seculiere onderwijs. Zelfs bijna niet in het 

katholieke onderwijs. 

De leer van de kerk speelt in het onderwijs nauwelijks een rol. 

De leer van de kerk staat haaks op het seculiere onderwijs. 

De leer van de Kerk staat naar mijn bescheiden mening ver van de mensen af, er is zelfs 

desinteresse ontstaan omdat het noet meer van deze tijd is. De maatschappijleer-lessen 

kunnen in deze richtlijnen geven en de ouders in hun opvoeding. 

de leer van de kerk te conservatief s.onderwijs, meer op de mens/dier beleving 
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De leer van de kerk wordt in deze niet gevolgd 

De leer van de kerk wordt in dit geval genegeerd. Ik denk ook dat het onverstandig is van de 

kerk om zich met het seksleven van ons te bemoeien. Dat heeft toch ook niets te maken met 

de echte thema's en levensvragen. 

De omgang en het gebruik met voorbehoedsmiddelen, en a priori de algehele levenswandel 

in het licht van God. 

De sexuele voorlichting is vergeleken met die van de Kerk libertair, 'als je van elkaar houdt'. 

Verder is op een seculiere school de houding: geloof is een privé-zaak 

de tegenstellingen zijn dermate groot dat ze hier niet in een kort bestek te vatten zijn! 

de wereldsesamenleving is versexsualiseerd en strookt totaal niet met de wetten die God ons 

als leidraad heeft gegeven. 

Denk dat dat zeker verschilt. in seculier onderwijs zal alles eerder geaccepteerd worden 

deze biedt bijna geen overeenkomsten 

Deze vraag is onhelder: waarop duidt 'deze kwestie'? Als het om biecht en eucharistie gaat: 

enorm verschil. Als het gaat om kerkelijke leer inzake seksualiteit gaapt hier een grote kloof. 

Diametraal tegen over elkaar! 

die staan diametraal tegenover elkaar, denk ik; in het kader van sexuele voorlichting zal op 

school gesproken worden over voorbehoedmiddelen 

die zijn groot. het onderwijs staat in de samenleving de kerk niet 

Dit wordt niet meer onderwezen voor zover ik weet. 

Echt katholiek onderwijs verdwijnt langzamerhand. 

Een niet te overschrijden brug. Veel onverschilligheid en dat is volgens mij het ergste 

Er bestaat amper nog kennis van de leer. Rk scholen zijn niet meer belijdend 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  803 

 

Er is een grote kloof tussen de leer van de Kerk en het seculier onderwijs. In het seculier 

onderwijs wordt sterk nadruk gelegd op zelfbeschikking van mensen die seksueel actief 

willen zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen seksueel actief binnen of buiten 

het huwelijk. Dat staat op grote afstand met de leer van de Kerk. 

er is geen aansluiting tussen beide meer 

Er is steeds minder ruimte voor het geloof in het onderwijs. 

Er is te weinig creatieve religieuze vorming meer op scholen, ook in het bijzonder onderwijs. 

De kerken moeten samen met andere godsdiensten en levensbeschouwingen, ervan uit 

gaande dat het ene kind meer talent voor religie heeft dan het andere, maar dat ieder kind er 

recht op heeft ook dat talent naar vermogen en in vrijheid te ontplooien, de faciliteiten 

daarvoor in het onderwijs te helpen bevorderen en anders het zelf maar aan te pakken. 

Er ligt een kloof tussen de kerkelijke leer en de praktijk, dus ook tussen het onderwijs. 

Er zijn geen verschillen. Zowel in het katholieke als in het seculiere onderwijs worden 

voorbehoedsmiddelen gepromoot ter voorkoming van zwangerschap en SOA. 

Er zijn in Nederland weinig scholen waar nog op de leer van de kerk gewezen wordt (lijkt me) 

Er zijn nog maar weinig RK scholen die werken volgens RK voorschriften. Er is sprake van 

kerst- en paasvieringen en er wordt gesproken over een menselijke houding tegenover 

elkaar. Binnen kerkelijk is er nog alleen de eerste communie. 

Er zou geen verschil moeten zijn. 

evolutietheorie. huwelijk is voor man en vrouw. seksualiteit bewaren voor huwelijk. 

nederigheid vs. assertief zijn/voor jezelf opkomen. de ander vs. zelfontplooïng. voor je gezin 

zorgen vs. carriere maken/ geld verdienen. Jezus Christus leren kennen vs. er is geen God/ 

alle geloven zijn o.k. 

Geen 

geen 
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geen 

geen 

Geen aandacht meer voor 

Geen ervaring mee. 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee ; geen ervaring 

Geen idee, in NL heeft de kerk weinig invloed op het gebied van voorbehoedsmiddelen. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen kennis! 

geen thema n beiden 

Geen voorbehoedsmiddelen versus wel voorbehoedsmiddelen. 

Gelukkig heeft het seculiere onderwijs geen boodschap aan de leer van de ri.krrk 
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Gelukkig is daarin weinig onderscheid. 

Gelukkig wordt er in het seculier onderwijs ook gewezen op het belang van het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen. 

Goede vraag. De verschillen zijn groot en worden steeds groter. Kinderen worden opgevoed 

en geschoold voor en in deze maatschappij. Omdat de kerk daarin geen maatschappelijk te 

aanvaarden rol wil spelen, komt men als kerk niet binnen. Sporadisch is er nog ee leerkracht 

die probeert maar moet uitkijken niet in conflict te komen met de ouders die de kerk 

wantrouwen en niet nodig denken te hebben. 

Grote verschillen, de leer van de kerk komt niet ter sprake in het seculier onderwijs 

grote verschillen. In het seculiere onderwijs wordt vooral aangegeven dat het veilig moet en 

je je eigen grenzen aan moet geven. 

Grote verschillen. Omtrent voorbehoedmiddelen ligt de nadruk bij het seculiere onderwijs 

ten eerste op het voorkomen van SOA's, ten tweede op het voorkomen van ongewenste 

zwangerschap en daarna komt de rest. Over de moraal geldt daar: alles moet mogelijk zijn, 

maar pas op voor de nadelen. 

Grote verschillen. Zelfs in de RK scholen is weinig meer terug te vinden van de leer, en ook 

de feestdagen worden nauwelijks meer aan de leer van de kerk gekoppeld. Seculier 

onderwijs heeft geen band meer met de kerk. 

grote verschillen: in het seculiere onderwijs wordt bijvoorbeeld bij sexuele voorlichting 

uitgebreid aandacht gegeven aan voorbehoedmiddelen en dat periodieke onthouding een 

slechte vorm van voorkoming van zwangerschap en ziektes is. 

hangt af met welk ander onderwijs er wordt vergeleken. De refo scholen zijn nog strikter in 

de leer. Maar ook de vrije scholen kunnen er wat van. Al het overige onderwijs is 

vergelijkbaar met het Katholieke onderwijs. 

hangt af van school tot school, maar de kerkelijke leer wordt nauwelijks verkondigd, alleen 

bij AIDS duikt altijd weer de opmerking op bij lln dat het de schuld is van de kerk en dan 

heeft niet elke leerkracht godsdienst de moed om te zeggen dat ontrouw de grootste 

oorzaak is 
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hangt er van af, of je in een stad of een dorp w.oont 

heel veel, maar dat doet niets terzake 

heel veel.... Klas is niet meer gelovig, waardoor de godsdienstles geen les is van de katholieke 

leer. Maar een les over spiritualiteit, over existentiële vragen. Wat is vriendschap? Wat is 

liefde? en waar verschillende godsdiensten worden uitgelegd. 

Het moet dichter bij elkaar komen. 

Het onderwijs is enigzinds met zijn tijd meegegaan en de RK helemaal niet. RK school is een 

verouderde gedachte. School en religie moeten los van elkaar zijn mogen wel naast elkaar. 

Het onderwijs is mee gegaan met zijn tijd. Die vertelt jongeren over de gevaren van onveilige 

sex, die geeft les over voorbehoedsmiddelen, maar ook over opkomen voor jezelf en NEE 

durven te zeggen tegen een vriend/vriendinnetje die te ver wil gaan. De kerk blijft zich 

vasthouden aan gedachten en regels van heel lang geleden. Door goede voorlichting aan 

jongeren zie je hier steeds minder abortussen en ongewenste zwangerschappen, minder HIV 

en Aids besmetting. Dat is GEEN verdienste van de kerk. Als je naar landen als Afrika kijkt 

waar men wel strenger in de leer is, geen condooms gebruikt, daar zijn volop 

tienerzwangerschappen en aids baby's . 

Het onderwijs is nauwlijks meer kerkelijk betrokken. 

Het onderwijs is voor het overgrote deel seculier en in het seculiere onderwijs wordt geen 

aandacht besteed aan de leer van de RKK. 

Het onderwijs noemt hooguit het standpunt van de kerk, maar propageert een juist gebruik 

van voorbehoedsmiddelen. 

Het onderwijs richt zich juist op openheid en geeft voorlichting op dit terrein, mede ook om 

preventieve doelen in te vullen 

Het onderwijs staat haaks op de traditionele kerkleer, die men als achterhaald beschouwt. 

God heeft de mensen de middelen (en het verstand) gegeven om op een eerlijke manier 

vorm te geven aan het gezin. 
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Het onderwijs staat veel meer in de maatschappij en de kerk steeds meer erbuiten. 

het onderwijs stelt het verplicht ermee te oefenen en altijd te gebruiken en bovendien met 

seksualiteit te experimenteren (bij jezelf) 

Het openbaar onderwijs ontvangt alle kinderen en mensen van harte. 

Het schooltv-programma van "dokter Corrie" over sexualiteit en opvattingen van onze 

(socialistische) minister van onderwijs spreken boekdelen. Overigens blijft van katholiek 

onderwijs in onze krimpende regio niet veel over. 

Het seculier onderwijs doet te weinig aan vorming op geloofsvlak. 

Het seculier onderwijs is vele malen moderner en accepteer wel de anders denkende 

personen in de maatschappij. 

Het seculiere onderwijs gaat terecht haar eigen weg zonder zich veel of iets van de kerkelijke 

leer aan te trekken 

Het seculiere onderwijs gaat uit van de algemeen aanvaarde maatschappelijke regelgeving, 

normen en waarden hierover.Het seculiere onderwijs vindt dat dit een zaak is van de 

(geloofsovertuiging(en) van de ouder(s)/ verzorgers zelf. 

het seculiere onderwijs gaat voornamelijk over de biologische kant van de zaak. de morele 

kant wordt vaak een de kerk overgelaten. 

Het seculiere onderwijs geeft hier geen aandacht aan. Men kent het als naam maar niet meer 

als waarde. Verkeerde beeldvorming in de media speelt een enorme grote rol. 

Het seculiere onderwijs in doordronken wat dit betreft door campagnes van de overheid; 

vanaf tienjarige leeftijd wordt kinderen geleerd dat het slecht om géén 

voorbehoedsmiddelen te gebruiken. 

Het seculiere onderwijs is (te) open en (te) bloot, de Kerk te ouderwets. 

Het seculiere onderwijs is meer een humanistische visie en verder wederom erg persoonlijke 

invulling. De leerkracht die een christelijke overtuiging draagt deze ook uit. 
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Het seculiere onderwijs is meer gericht op het hier en nu. 

Het seculiere onderwijs is van deze tijd. De leer van de kerk is achterhaald 

Het seculiere onderwijs laat de leer van kerk voor wat het is. Men is vaak anti rk. 

Het seculiere onderwijs nu zal de leer van de kerk niet als leidraad nemen, maar wijzen op 

verantwoordelijk seksueel gedrag met respect naar de partner 

Het seculiere onderwijs past binnen de ontwikkeling van de maatschappij als geheel. De leer 

van de Kerk wordt in de meeste scholen ten hoogste ter kennisgeving aangeboden. 

Het seculiere onderwijs promoot, met goede intenties, het tegenovergestelde omdat het 

uitgaat van het individu dat zich moet beschermen etc. in zijn losse relaties. 

Het seculiere onderwijs staat in Nederland in de voorhoede van de samenleving, als het gaat 

om het uitdragen van de gelijkheid van iedereen, de gelijkwaardigheid van elke levenskeuze, 

de vrijheid van seksualiteit etc etc. Lobbys voor gelijke behandeling in NL zijn zeer krachtig 

en zeer nadrukkelijk op het onderwijs gericht. 

Het seculiere onderwijs start bij de gangbare praktijk en probeert van daaruit nuttige 

informatie te geven en wijst daarbij op de eigen verantwoordelijkheid. 

Het seculiere onderwijs wil zoveel mogelijk de maatschappelijk geaccepteerde meningen 

verbreiden: o.a. verplichte sexuele voorlichting. Het bijzonder onderwijs laat het over aan de 

ouders. 

Het seculiere onderwijs zal onomwonden alle mogelijkheden noemen uitleggen en 

aanprijzen. De kerkelijke leer zal slechts besmuikt mondjes maat bekend zijn en worden. In 

het huidig onderwijs is de kerkelijke leer is slechts een terloops aspect dat meer historische 

waarde heeft maar geen prominente positie inneemt 

Het seculiere onderwijs zet zich niet af tegen die leer. 

het seculiere onderwijs ziet wat er in de samenleving speelt en anticipeert daarop. de kerk zet 

de versnelling in zijn achteruit. 
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Het seculiere onderwijs, onderwijst de leer van de kerk niet. De kerk (in onze parochies) 

onderwijst -in elk geval: op het gebied van sexualiteit- de leer van de kerk ook niet. dus: zijn 

er geen verschillen aan te wijzen. 

Het seculiere ontwikkeld zich aan de hand van wetenschappelijke ontwikkelingen in de loop 

der tijd. De kerk blijft echter doen alsof de zon om de aarde draait. 

Huwelijk als zodanig komt niet binnen het onderwijs voor - d.w.z.: er wordt geleerd hoe de 

mens seksueel in elkaar zit, maar er wordt geen leer verkondigt over (bijvoorbeeld) 

monogamie, of wachten op het huwelijk totdat men seksueel actief wordt. 

Ik begrijp de vraag niet. 

Ik ben van deze verschillen niet op de hoogte. Ik denk dat de leer van de natuurmethode 

nauwelijks aan de orde komt in het seculiere onderwijs, als deze al voorgehouden wordt in 

het geloofsonderricht 

Ik denk dat daar weinig over wordt gesproken. 

ik denk dat de scholen heel heel weinig interesse hebben 

Ik denk dat er is oppositie tussende twee 

Ik denk dat nu toe er geen verschillen zijn hier in Nederland. 

Ik heb als docent Godsdienst Levensbeschouwing ervaren dat op de scholen waar ik werkte 

het deel Godsdienst-catechese-katholiciteit eigenlijk niet terug te vinden was. Dat heb ik 

persoonlijk enorm gemist: het vak werd gegeven vanuit algemeen-ethische 

levensbeschouwelijke uitgangspunten (waarover gediscussieerd kon worden),er waren geen 

vieringen en er was ook geen pastoraat. 

ik heb geen kinderen dus dat weet ik niet. ik zelf ben helemaal door nonnen opgevoed, zeer 

goed onderricht, niet altijd ideaal, maar j a. 

Ik kan daar geen antwoord op geven , niet ter zake kundig genoeg 
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Ik kan geen verschillen benoemen, ben niet op de hoogte v/h seculier onderwijs. Maar ik 

denk dat beide instituten hun eigen methodes hebben 

Ik raak hier in verwarring. Dit is een slecht opgesteld onderzoek. Vermeld gewoon een 

situatie en stel telkens een vraag maar ga niet steeds verder door vragen zonder duidelijke 

vraag stelling. 

Ik vraag me af of de leer van de kerk nog meedoet. 

Ik weet dat niet. 

Ik werk zelf in een katholieke privé-school in Trinidad. In Nederland was het verschil op de 

katholieke school waar ik heen ging zo groot dat je beter kunt vragen of er nog wel 

overeenkomsten waren. 

ik zou het niet weten 

Immense verschillen. Seculiere onderwijs promoot voorbehoedsmiddelen juist 

in al deze kwesties volgt het onderwijs de kerk niet. 

In de kerk wordt niet gepraat, in de maatschappij wel. 

In deze tijd wordt in maatschappij en school de nadruk gelegd opgebruik van 

voorbehoedmiddelen om niet zwanger te worden en geen ziektes te verspreiden. 

In één woord: twee uitersten. Seculiere onderwijs begint vanaf ca. 7 jaar uit te leggen 'hoe 

het moet' en alle technische details. Leer van de kerk begint pas iets van betekenis te worden 

in samenhang met de rest van de leer. 

In essentie is er eigenlijk geen verschil. Beide (Kerk en sec.onderwijs) trekken zich terug 

achter een facade: de één halsstarrig conservatief, de ander doordravend liberaal. 

In het katholieke onderwijs spelen deze onderwerpen geen rol. 

In het onderwijs leert men dat er risico's verbonden zijn aan zwangerschap en dat men niet 

eenvoudig moet denken over het krijgen van kinderen. Ook leert men wat 
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voorbehoedsmiddelen zijn om ongewenste zwangerschap te voorkomen. De kerk legt dit 

niet uit, maar ziet kinderen als een geschenk van god en soms als middel om het geloof door 

te geven. Eerder heb ik al laten weten dat er verschillend in de kerk wordt uitgelegd over 

deze kwestie. 

in het onderwijs worden methoden van geboorteregulering behandeld, die de traditionele 

leer van de kerk niet toestaat 

in het onderwijs wordt aandacht besteed aan verantwoorde sexueel gedrag. de Kerk gaat hier 

krampachtig mee om, getuige het misbruikschandaal. 

In het onderwijs wordt er te vrij over sexualiteit gesproken. kinderen moeten 'ontdekken'. Als 

ze het masr veilig en verstandig doen. Dit is lijnrecht tegenover de katholieke leer 

In het onderwijs wordt het gebruik van voorbehoedsmiddelen gepromoot. 

In het onderwijs wordt in het algemeen over alle godsdiensten gesproken, maar niet 

specifiek over het katholiek geloof. 

In het onderwijs wordt meer nadruk gelegd op wat goed is voor de mensheid. De kerk maakt 

in deze kwestie de verkeerde keuzes 

In het onderwijs, zowel seculier als christelijk, wordt aandacht besteed aan veilige sex om 

ongewenste zwangerschap en geslachtsziekten te voorkomen. De leer van de kerk staat ver 

af van deze praktijk. 

In het openbare onderwijs wordt de decadente a-morele, materialistische ethiek van sujetten 

zoals Pechtold, Halsema en Rutte onderwezen. 

In het seculier onderwijs lijkt men het gebruik van voorbehoedsmiddelen te promoten. 

In het seculier onderwijs wordt gelukkig aandacht gegeven aan het voordeel van geboorte 

en ziektepreventie. Het zu goed zijn als de kerk dit kan ondersteunen door de leer aan de 

praktijk aan te passen. Van daaruit kunnen we dan jongeren ook weer aanspreken op de 

gewenste begrenzing in seksueel verkeer. 
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In het seculier onderwijs, de geschiedenis van vorige eeuwen komt de leer soms ter sprake 

als een overwonnen standpunt 

In het seculiere onderwijs is sex een vanzelfsprekende natuurlijke behoefte die alleen 

ingekaderd wordt door consent. 

In het seculiere onderwijs komt de leer van de kerk niet aan de orde 

In het seculiere onderwijs worden met name condooms aangeraden: tegen 

tienerzwangerschappen en soa's. Het is echter niet zo dat kinderen worden aangemoedigd 

om seksueel losbandig te zijn. In ieder geval niet in het onderwijs: hier wordt goede 

voorlichting gegeven over wat een gezonde liefhebbende relatie inhoudt, en dat dit 

belangrijk is. Veel media (televisieprogramma's, internet) hebben eerder een negatieve 

invloed, maar ook hier wordt wel voorlichting gegeven. 

In het seculiere onderwijs wordt amper of geen aandacht geschonken aan de leer van de 

kerk.Onbekendheid, onwil,principes etc.zijn o.a.hiervoor de oorzaak. 

In het seculiere onderwijs wordt dit thema behandeld in tegenstelling tot de RK Kerk. 

In het seculiere onderwijs wordt het godsdienstonderwijs facultatief gegeven op wens van de 

ouders. 

In het seculiere onderwijs wordt ingesprongen op de thema's van de tijd, ook contraceptie en 

dergelijke. Ik denk dat dit ook nodig is om kinderen goed voor te bereiden op de wereld die 

hen wacht. Met haar ouderwetse houding heeft de kerk haar rol als 'voorbereider op het 

leven' verspeeld. 

In het seculiere onderwijs wordt natuurlijke geboorteregeling afgedaan als belachelijk. Alle 

andere vormen van geboortebeperking worden uitgebreid besproken, waarbij niet wordt 

geschroomd abortus provocatus als ultiem middel aan te bevelen. 

In het seculiere onderwijs wordt seksuele voortplanting als iets natuurlijks (met gevaarlijke 

aspecten zoals SOA's en ongewenste zwangerschap) gebracht. Daarmee wordt een weg 

vrijgemaakt om het te kunnen accepteren als men hier aan toe geeft. Vanuit de kerk gaat het 

meer om wat seks teweeg kan brengen (ontrouw, maar ook positief gezien, kinderen) 

waarom mensen ten eerste voor zichzelf beschermd dienen te worden, maar ook voor hun 
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kinderen het beste voor kunnen bereiden. Als seks geen meerwaarde heeft, waarom zou je 

dat dan alleen met je vrouw delen? Het eerbiedige aspect dat erbij komt kijken als je met 

elkaar het bed deelt (en de daarbij horende verantwoordelijkheden) raakt verwaterd door het 

seculiere onderwijs. 

In het seculiere onderwijs wordt vooral voorlichting gegeven hoe men zwangerschappen en 

seksueel overdraagbare ziekten kan voorkomen. In de kerk wordt juist meer nadruk gelegd 

op het morele aspect van anticonceptie en andere vormen van geboortebeperking. 

In het seculiere onderwijs zijn er in deze kwestie geen verboden 

In Nederland geen omdat de leer van de kerk wat bovengenoemde onderwerpen betreft 

nauwelijks wordt geaccepteerd. 

In Nederland is het onderwijs zo goed als geseculariseerd. Er gaandeweg meer en meer 

sprake van de teloorgang van het specifiek katholieke onderwijs. 

in nederland volgens mij niet meer 

In Nederland zijn er enorme verschillen. Naar mijn eigen ervaring ook in het RK voortgezet 

onderwijs en nu ook in het basisonderwijs (denk aan dr.Corrie van de Rutgerstichting) 

in Nederland zijn er geen levensgrote verschillen. De RK leer in de scholen is zeer subtiel 

aanwezig. 

In Nederland zijn in deze kwestie(s) grote verschillen. De samenstelling van de bevolking 

maakt dat het onderwijs (christelijk, islamitisch, joods, dan wel humanistisch) wat betreft 

moraal grote verschillen zijn met de leer van de kerk. Enkele bijzondere scholen misschien 

uitgezonderd. 

In seculiere lessen wordt aan de leer voorbijgegann. 

Is mij onbekend. 

Ja, het reguliere ondrwijs promoot (terecht) het gebruik van voorbehoedsmiddelen onder 

jongeren. Lijkt me wijs, maar er is te weinig aandacht voor het emotionele aspect van seks. 
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Jammer de kerk wil zich met te veel dingen bemoeien. Het welzijn van De Mens staat centraal 

en niet de regeltjes. 

Kan ik niet beoordelen 

Katholiek onderwijs wijkt nauwelijks af van seculier onderwijs. De leer van de kerk wordt 

nauwelijks verkondigd omdat deze niet maatschappelijk geaccepteerd wordt. 

Kerk en onderwijs hebben hier eigenlijk beiden niets mee te maken. Mensen bepalen dit zelf. 

Kinderen dienen door hun ouders voorgelicht te worden, ook wat betreft het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen en omdat in de praktijk blijkt dat ouders dat niet altijd doen, licht hier 

ook wel een taak op scholen om daar aandacht aan te besteden. De kerk maakt grote 

maatschappelijke problemen (zoals tienermoeders, aids, het oplopen van geslachtsziekten en 

grote gezinnen) alleen meer groter door zo afkerig en afkeurend te staan t 

Kerk is niet practisch 

Kerk staat te ver af van de maatschappij als ze zich met deze kwestie weer belachelijk maakt. 

Seculier onderwijs wijst gelukkig goed op de noodzaak van voorbehoedsmiddelen. 

Kerk te dogmatisch, onderwijs te gemakkelijk in het geven van informatie 

Kerkelijke inmenging in het onderwijs is vrijwel verdwenen. Wel zorgt de RK basisschool in 

deze parochie voor een uitstekende, op de RK leer gebaseerde morele opvoeding. 

Kijk naar de overeenkomsten. Op lerarenopleidingen zou er wel wat meer aandacht mogen 

zijn. 

Kinderen uit de kerk zitten meestal op een katholieke school. Scholen hebben de taak 

kinderen te wijzen op diversiteit en het bevorderen van samenleven en samenhang. Niet van 

een wij zij en och leefden we nog maar in een anti modernistische en verzuilde samenleving 

waarbij de katholieke school en de protestante school elkaar in elkaar sloegen. Gelukkig zijn 

wij daar overheen en daar moet je niet naar terug willen. Laten we vooruit kijken en God 

liefhebben maar ook hem zien in alle medemensen en niet alleen die organisaties en mensen 

die in ons straatje passen . 

leer van de kerk en het seculiere onderwijs komen steeds verder uit elkaar te lopen. 
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leer van de kerk is dogmatisch. Het seculiere onderwijs gaat uit van de vrijheid van de mens 

in deze 

Leer van de kerk is naar de letter; onderwijs moet toepassen zodat leerlingen ermee vooruit 

kunnen in hun leven. 

Leer van de kerk is ouderwets.. Leer van seculier is een verworvenheid en maakt iedereen 

mogelijk te kiezen wat men wil 

Leer van de kerk is slechts erm van de vele opties. 

leer van de kerk over aantal kinderen staat haaks op het onderwijs 

Lopen flink uiteen. 

Mij niet bekend. 

mij onbekend 

n.b. 

Niet alleen het seculiere onderwijs: ook op RK scholen wordt over seksualiteit, 

geboortebeperking etc. op open wijze gesproken 

Niet alleen in het seculiere onderwijs, maar in het volledige dagelijkse maatschappelijk leven 

en de Nederlandse wetgeving staan de opvattingen over geboorteregulering 100% haaks op 

die van de Kerk. 

Niet bekend 

niet bekend 

Niet bekend 

niet van deze tijd 

nvt 
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Onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

Onderwijs in het leven nu, de leer van de kerk is van veel eerdere tijden. 

onderwijs is met de tijd mee gegaan en houdt zich aan rechten van kind en mens en niet aan 

kerkrecht 

onderwijs is toleranter en vrijzinniger. daarmee liefdevoller, 

Onderwijs kiest een realistische benadering om ongelukken te voorkomen. Transparant. Kerk 

is bezig met een achterhoedegevecht. 

Onze kinderen gaan naar een christelijke basisschool, maar daar is wel ruimte voor onderwijs 

over de andere richtingen in onze maatschappij. Er wordt met name onderwijs ingericht op 

de basis van respect en acceptatie. Dat is zoals het hoort wat mij betreft. 

Ook in het onderwijs op katholieke scholen wordt deze leer van de officiële kerk niet 

gevolgd. 

Ook in het seculiere onderwijs wordt aandacht gegeven aan de leer van de verschillende 

kerken. 

ook op katholieke VO-scholen zal dit niet verschillen van overige 

Op welk terrein? Vraag is te algemeen om zo te kunnen beantwoorden. Seculier onderwijs zal 

kerkelijke leer buiten onderwijs moeten houden: scheiding van kerk en staat! 

Praktisch alles. De kerkelijke leer is in het seculier onderwijs hooguit een middel om de 

vermeende achterlijkheid van de RK kerk te demonstreren. 
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realisme (regulier ow) contra conservatisme (RK) 

Regulier is erop gericht om SOA's en zwangerschappen te voorkomen. Niet om te wijzen op 

de rol van de seksualiteit binnen relaties. 

Reguliere onderwijs geeft hopenlijk de werkelijkheid weer, maar vraag mij af of dat voor alle 

bijzondere scholen opgaat! 

Ruimte voor God scheppen 

Scholem noemem zich katholiek, maar er is nauwelijks een docent de praktiseert. Toch zijn 

katholieke scholen zeer gewild. Als er in dee schoolen onderricht is, wordt dit gedaan aan 

kandidaat-communicantjes door een pastoraal werken. De protestante kerken zijn wat bijbel 

vaster. 

Scholen conformeren zich in het onderwijs aan wat maatschappelijk geaccepteerd is, dus ook 

niet huwelijkse vormen van relaties tellen als gelijkwaardig. 

Scholen op christelijke grondslag dus ook de protestanten groeien omdat deze goed 

algemeen onderwijs geven waarbij de religie in het algemeen een plaats heeft 

seculier onderwijs bemoeit zich niet met zaken die hen niet aangaan. 

Seculier onderwijs geeft nadruk aan biologische feiten en psychologische begeleiding. Ook 

wel veel aan ziektes als HIV die met sex samengaan. 

Seculier onderwijs geeft open voorlichting over bijv. voorbehoedsmiddelen en gaat er van uit 

dat mensen voor hun huwelijk een sexueel leven hebben als in een huwelijk. 

Seculier onderwijs heeft tot een van de kerntaken het geven van seksuele voorlichting; 

promoten van voorbehoedsmiddelen behoort tot standaard lesprogramma. 

Seculier Onderwijs is puur nihilisme. 

seculier telt de wetenschap mee en de rechten op gewetensvolle vrije keuze 

Seculier: onderwijs en safe sex. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  818 

 

seculiere onderwijs bemoeit zich niet met de leer van de specifieke kerk - kerk en staat 

gescheiden 

seculiere onderwijs probeert sex bespreekbaar te maken, benadert het als iets leuks maar 

wijst ook op risico's van sex het christelijk onderwijs doet hier ook aan mee of niets 

Seculiere onderwijs realistischer en uitgebreider 

seculiere onderwijs staat in de maatschappij en gaat mee in de tijd. De kerk staat buiten de 

maatschappij, wordt beheerst door oude mannen met zeer achterhaalde beelden. 

Seculiere onderwijs? So wat? Stel de vraag gerelateerd aan het katholieke onderwijs 

Seculieren zijn slimmer en socialer. Christelijk onderwijs zou niet meer mogen in deze tijd. 

seks alleen in huwelijk tegenover ook als je samenwoont en natuurlijk ook tussen homoparen 

sexualisering, identiteitsfraude, identiteitsvervalsing, identiteitspolitiek, onderwijs als trojaans 

paard voor femini$$me-homosexualiteit-atheisme, voor onder andere het bestendigen en 

uitbreiden van de abortus en scheidings industrie 

Staan lijnrecht tegenover elkaar. 

Te veel om op te noemen. 

tegenwoordig wordt het onderwerp vermeden. 

Tja, gescheiden werelden... 

Toen ik onderwijs gaf, was ik op mijn onderwijsinstelling (de Filmacademie) de vraagbaak 

voor vragen over geloof en religie. Maar verder is het niet een taak van het seculiere 

onderwijs om onderricht dan wel een oordeel te geven over de leer van de kerk. 

Tussen dag dn nacht 

Twee tegenovergestelde polen. 

Twee verschillende werelden die niet op elkaar zijn afgestemd. 
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Uit de voorgaande antwoorden kan blijken dat er een wereld van verschil zit tussen de leer 

van de kerk en het seculiere (en zelfs katholieke) onderwijs. Wij verlangen sterk naar een echt 

richtinggevend woord van de kerk. De huidige leer is dat volstrekt niet. De kerk heeft zichzelf 

volledig buiten het maatschappelijke debat over dit soort kwesties geplaatst. Zeer tragisch. 

Vanuit het onderwijs wordt geen aandacht besteed aan de morele aspecten van 

voorbehoedsmiddelen. Er wordt wel aandacht besteed aan respect in relaties etc. 

veel 

veel verschillen op school wordt er niet zoveel aan gedaan 

veel, waarbij ik moet zeggen dat het bij het onderwijs wel erg zakelijk wordt gebracht; het 

zijn mn. ouders ( door voorbeeld te geven) die kinderen verantwoordelijkheidsgevoel moeten 

bijbrengen en het besef dat een relatie tussen twee mensen heilig is. 

Veel. Gelukkig! 

Vele. 

Vele. 

velen 

verhelderend 

volgens mij komt dit in het seculiere onderwijs niet aan de orde. 

volstrekte godloosheid 

Voorbehoedsmiddelen worden binnen het seculiere onderwijs gewoon besproken en er 

wordt uitleg gegeven hoe deze te gebruiken. 

Waarschijnlijk wordt de "leer"in het onderwijs beter toepasbaar in het dagelijks leven 

uitgelegd. 

Wat mij betreft wordt openbaar seculier onderwijs de enige vorm van onderwijs. 
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weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. Daarvoor ben ik er te lang uit. 

weet niet 

weet niet 

weet niet , te lang weg van school 

Weet niet. 

Weet niet. 

Weinig tot geen. Als er zelfs op de R.-k. scholen niet eens meer gebeden wordt vóór de 

lessen beginnen, sterker nog: als er geen enkele vorm van godsdienstonderwijs meer is, hoe 

moet er dan een verband gelegd worden tussen de leer van de kerk en de leerlingen op 

school.... 

Zeer grote verschillen, maar ook in rk onderwijs wordt de nietkerkelijke wijze voorgezet 

Zij staan volledig tegenover elkaar. 
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7f. Hoe kan een meer open houding ten opzichte van kinderen 

worden gevoed? Hoe kan een toename van het aantal geboortes 

worden gerealiseerd? 

 

1. de kerkmensen, met name de pastoor, kunnen regelmatig naar de school gaan om de 

reraltie ki9nderen kerk te voeden. 2. deze opmerking is impertinent c.q. achterhaald. De 

pastoor die op bezoek gaat met de vraag of er weer kindje aan komt is vreselijk. 

1.) Mensen tot geloof in God brengen 2.) Kerkelijke leer verkondigen en uitleggen. 

A) Door alle kinderen liefdevol te accepteren, onafhankelijk van de ouders en van hun 

geaardheid. B) Het is misdadig om in deze overvolle wereld te ijveren voor een toename van 

het aantal geboortes. 

Aantal kinderen in onze maatschappij is in grote mate afhankelijk van de economische 

omstandigheden. 

Achyer de vraag ligt een veronderstelling, waarvan ik niet weet, of ik haar deel. 

alle kinderen zijn welkom, zou ik zeggen. 'komt allen tot mij' 

alleen als mensen dat zlef willen 

Als de kerk meer vertrouwen zou hebben in de mensen en de gewone gezinnen, meer liefde, 

begrip en ruimte zou uitstralen zou dat ook naar de kinderen doorwerken. Of het aantal 

geboortes moet toenemen is een discutabele kwestie: we leven in een wereld die al overvol 

is en waar voor grote groepen mensen te weinig voedsel is... 

Als de kerk zich daar mee bemoeit, is het hek van de dam.Een geestelijke heft geen enkele 

authiriteit en maakt zich volkomen belachelijk 
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Als gij niet wordt als een van hen gaat het niet lukken. Toename van het aantal geboortes, 

toch van al wat er leeft en, God schiep .... Heeft de mens voorrang. De Kerk formulere de 

omvang van een gezonde wereldbevolking aleer het woord toename te hanteren. 

Als kerk kunnen we hierin alleen maar zoveel mogelijk ondersteunend en stimulerend 

richting gezinnen ons opstellen. 

Als kinderen met deze vragen komen dan vooral open en eerlijk antwoorden. Aantal 

toename's van geboortes te realiseren in deze verwarde wereld is moeilijk. 

Als priesters mogen trouwen, dan laten zij een positieve houding zien naar het huwelijk en 

kinderen. 

Bemoei je niet met kindertallen, de kerkelijke bemoeienis in het verleden heeft wel genoeg 

ellende veroorzaakt in de westerse landen 

betere sociale omstandigheden 

Bij overbevolking van dit moment is dit een onbehoorlijke vraag 

Binnen afzienbare tijd knokken we elkaar deze aardkloot (11 milj. wordt al genoemd) schaam 

jullie om over toename van het aantal geboortes te beginnen 

Bovenstaande vraagstelling is in de Nederlandse situatie volkomen onbekend. Ik begrijp dat 

een gevolg van de natuurlijke methodes van geboortebeperking is dat er minder wordt 

beperkt. 

Daar gaat de kerk al heel lang niet meer over. 

Daar heb ik geen mening over. 

Daar moet de kerk zich niet mee bemoeien. 

Daar moet een kerk niet mee bezig zijn. Kwaliteit is beter dan kwantiteit. 

daar zijn de parochianen niet vatbaar voor 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  823 

 

Dan moet ik er eerst van worden overtuigd dat er meer geboortes moeten worden 

gerealiseerd. 

Dat behoord aan de volwassenen overgelaten te worden 

dat is een ouderwetse vraag man en vrouw maken dit zelf wel uit 

Dat is een persoonlijke keuze van ouders. Het stimuleren van ouders om meer kinderen te 

krijgen lijkt mij een slechte zaak. God zorgt ervoor dat je kinderen kan krijgen, die neem je 

niet. De situatie is voor iedereen verschillend. Er zijn veel redenen om kinderen te krijgen, 

maar ook veel om ze niet te krijgen. Dat kan medisch zijn, maar bijvoorbeeld ook financieel 

of maatschappelijk. Een kind heeft ook recht op een goede startsituatie. Ik vind deze vraag 

suggestief en een tikkeltje middeleeuws zelfs. Katholieken zijn geen fokstieren. Eigenlijk denk 

ik dat een toename van het aantal geboortes niet effectief kan en zou moeten worden 

gestimuleerd. Maar er is ook geen enkele noodzaak. Mensen in Nederland krijgen over het 

algemeen nog steeds kinderen uit liefde. Wie bewust geen kinderen wil, hoeft niet 

gestimuleerd te worden om toch kinderen te krijgen, want dat is een zeer wankele basis. En 

mensen stimuleren om meer kinderen te krijgen lijkt me ook niet goed, want doorgaans is 

een gezin op enig moment compleet en bijvoorbeeld financiële injecties om mensen te 

bewegen nog een kind te 'nemen', lijkt mij zeer onjuist. 

Dat is een zaak van de ouders. 

Dat is heel sterk een zaak van de ouders geworden. Inmenging vanwege de Kerk wordt niet 

meer geduld. 

Dat is volgens mij helemaal niet nodig, laat ieder mens zelf bepalen of en hoeveel kinderen 

hij of zijn wil verzorgen en dan moet het ook nog maar gebeuren.. 

Dat is zaak van de mensen zelf. en me dunkt dat de RK voorlopig maar eens niet een open 

houding naar kinderen moet laten zien. 

dat is, als een toename nodig zou zijn, niet in de eerste plaats een rol van de kerk. Elk kind 

heeft al voor de conceptie het recht of gewenst te zijn.. 

Dat laten we geheel aan de ouders over; daar heeft de kerk zich niet mee te bemoeien. 
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Dat lijkt me enorm moeilijk. Daar moeten eerst weer verschillende generaties over heen 

gaan. De jong gehuwden van nu gaan anders met alle voorbehoedsmiddelen om en vinden 

dat allemaal normale zaken om te plannen hoeveel (of hoe weinig) kinderen zij willen. Heel 

jong moet men al beginnen om met de kinderen te praten over wat echte liefde is op het 

terrein van de seksualiteit 

Dat moet niet gerealiseerd worden. Ook daar heeft de kerk zich buiten te houden. 

Dat moeten we niet willen, zowel economisch als ecologisch zijn kleine gezinnen gezonder. 

Dat weet ik niet, maar het is de vraag of dat op dit moment wenselijk is. Men heeft het steeds 

vaker over 'overbevolking'. 

Dat zou ik niet kunnen zeggen. 

De economie speelt een grote rol . de tijd en trent zijn zo totaal anders ,ik geloof dat je het 

beter aan de mensen zelf kan overlaten ,hoe meer je als kerk je verzet tegen anti conceptie , 

het roept aversie tegen het instituur op. er is een nieuwe wetenschap . die was er honderde 

jaren geleden nog niet . Misschjie mogen wij in Gods liefde de beperking gebruiken, 

wederom : als het om de LIEFDE GAAT. 

De grenzen liggen vooral bij de financiele konsekwenties. Een kind opvoeden kost zeer veel 

geld. 

de kerk bepaalt het aantal geboortes niet !!!welk doel wordt door de kerk beoogd dat zij 

willen interveniëren bij een ouderpaar dat er meer kinderen moeten komen.Stel dan het 

huwelijk open voor priesters en nonnen en geef zo uw eigen bijdrage ter oplossing van uw 

probleem. 

De kerk heeft daar weinig zeggenschap meer. De economische crisis en de financiële 

toestand van mensen is meer bepalend voor het overgrote deel van de bevolking dan wat de 

kerk ervan denkt. Helaas een realiteit! IK weet hier dus niet het antwoord op. 

De kerk heeft in Nederland weinig invloed op het aantal kinderen dat mensen krijgen; 

maatschappelijke invloeden en regelingen van de overheid zijn belangrijker 

De kerk moet zich hier niet mee bemoeien. Wat een gekleurde vraag. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  825 

 

De kerktorentje zich niet bemoeien met het aantal geboortes, in westerse landen. In derde 

wereldlanden zijn er vel geboortes om te kunnen Overleven. Kerken kunnen zich inzetten om 

de bevolkingsgroepen doet het minder goed hebben, te helpen, zonder dat men lid moet 

worden van de kerk. 

de toename van geboortes, lijkt mij niet een goed plan. 

De vraag is of je moet willen dat er een toename van het aantal geboortes is. Ik denk van 

niet. 'Moeder aarde' wordt al uitgeput. 

de vraag snappen we niet. 

Deze vraag begrijp ik niet 

Deze vraag niet relevant. Is suggestief. 

Deze vraag zou rond 1930 nog gesteld kunnen worden nu niet meer. Het voorkomen van 

overbevolking is een onontkoombare taak van jong gehuwden. 

Die laatste vraag heb zelfs ik als katholiek moeite mee, alsof in deze tijd het doel moet zijn 

om zoveel mogelijk geboorten te realiseren. Waarom? We zijn dankbaar en blij met onze 3 

kinderen, maar moet er niet aan denken om meer kinderen te hebben. Zeker als je liefde (van 

God) en aandacht voor ieder kind wilt doorgeven. 

Dit hangt volkomen af van maatschappelijke omstandigheden. Het is zoveel meer acceptabel 

dat de vrouw werkt wat grotere gezinnen onmogelijk maakt zowel practisch als financieel 

Dit is een onderwerp waar de kerk zich niet mee moet bemoeien...het is aan het gezin en niet 

aan de kerk om te bepalen of mensen kinderen krijgen 

dit is geen relevante vraag, waarom moeten er meer kinderen worden geboren, dit is absurd 

en ook nogal beschamend 

Dit is geen taak van de kerk! De kerk hoort zich niet te bemoeien met het aantal geboortes! 

Dit maakt mensen werkelijk boos. 
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Dit is helemaal niet aan de kerk! Dat is aan de ouders! En het is maar heel sterk de vraag of 

dit zelfs ook maar gewenst is! Ga eerst maar eens in debat met de gelovigen over dit 

onderwerp. 

Dit is niet meer de taak van de kerk 

Dit vind ik een inpertinente vraag, daar moet de kerk zich niet mee bemoeien.... 

Dit zijn twee totaal verschillende vragen die in een relatie tot elkaar gebracht worden die ik 

niet goed kan plaatsen. Meer geboortes is geen doel op zich. Het is een resultant van de 

liefde tussen mensen. Een meer open houding t.o.v. kinderen leidt m.i. niet tot meer 

geboortes. 

Door allerlei beperkingen (zoals financiële) om een groter gezin te willen krijgen zoveel 

mogelijk weg te nemen. Wil men nu zijn kinderen een goede toekomst geven, dan moet men 

in ieder geval over voldoende financiële middelen kunnen beschikken. 

Door als kerk een positieve liefdevolle boodschap te brengen. 

Door daar als kerk NIET mee te bemoeien en het een keuze te laten van de personen zelf. 

Het zou geen taak moeten zijn van de kerk om ervoor te zorgen dat er meer geboortes 

worden gerealiseerd. 

Door daar vrij over te praten als die kinderen daar rijp voor zijn. Een toename van het aantal 

geboortes is achterhaald. Man en vrouw werken allebei en kinderen zijn vergeleken met 

vroeger veel te duur 

Door dat economisch te vergemakkelijken op zijn Scandinavisch. 

Door de christelijke leer buiten schooltijd op een andere wijze weer ingang te doen vinden. 

Door de 'maakbaarheid en planbaarheid' van het leven los te laten. Meer uit te dragen dat 

Gods plan met jouw leven leidend is. 

Door de verantwoordelijkheid hierom trend bij de ouders zelf te leggen. 
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Door er open en eerlijk over te praten op voet van gelijkheid tussen man en vrouw, tussen 

gelovige en priester en als je het niet meer weet: bid en vraag het je Heer. 

Door gezinnen te ondersteunen die dat willen. Andere kerkgangers vinden het storend als 

kinderen huilen of praten onder de H. Mis; en dat is soms zo, maar ze zijn er wel! En die 

gezinnen zijn er mooi wel!! 

Door hen op integere wijze op te voeden op het gebied van seksualiteit. De doelstelling van 

de 2e vraag ontgaat mij 

Door het ego wat meer naar de achtergrond te laten verdwijnen. Is dat nodig, meer 

geboortes?? 

Door het gezin in parochies ook echt een juiste plaats te geven, door volop aandacht voor de 

echtparen om zich te vormen en te verdiepen in het geloof. Door hen de ervaring op te laten 

doen van het vertrouwen in God die altijd voorziet en zorgt. 

Door het ontvangen van kinderen als een genade Gods voor te stellen, waarvoor men 

dankbaar mag zijn, méér dan voor de welvaart waarvoor vader en moeder moeten werken en 

geen of onvoldoende tijd voor een gezin met kinderen overhouden. 

Door het voorbeeld te zijn. Door meer te neuken. 

Door in de eerste plaats het geloof en vertrouwen in God te versterken, en in de 

gemeenschap van de kerk. Daarom begint alles bij de gemeenschap die niet veroordeelt 

maar waardeert. 

Door kinderen serieus te nemen. De kerk zou zich moeten onthouden van het promoten van 

geboorten. 

Door kinderen te verplichten om catechese te volgen over dit onderwerp door de lokale 

priester en met behulp van de YOUCAT, die zeer handig is in catechese van tieners. 

Door meer interactie tussen de gelovigen. Kinderen krijgen begin je niet snel aan wanneer 

niemand van je vrienden om je heen kinderen heeft; gezinnen en gehuwden moeten elkaar 

meer treffen en leren waarderen/begrijpen/ondersteunen/helpen groeien. 
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Door mensen niet te dwingen kinderen te krijgen. Hiermee verliest de kerk gelovige mensen, 

aangezien zij in praktijk soms niet in staat zijn goed voor kinderen te zorgen, willen zij niet 

gedwongen worden door een kerk. De vraag moet ook niet zijn hoe men meer geboortes 

realiseerd, maar hoe men ervoor zorgt dat het geloof behouden blijft, of meer verspreid 

wordt. Dat wordt alleen bereikt als de inhoud van het geloof de mensen bereikt en niet 

afstoot! 

Door minder dogmatisch te zijn, minder regels, meer geloof! Ik vraag me ernstig af of een 

toename van het aantal geboortes een doelstelling moet zijn. Er zijn al zoveel mensen op 

aarde en maar heel weinig mensen die beseffen dat er met eerbied met de aarde moet 

worden omgegaan.  

Door minder exclusief te redeneren. Het is volstrekt onzinnig en onverantwoord om kort 

door de bocht, kennelijk vanwege de huidige vergrijzing die juist voortkomt uit de 

onverantwoorde geboortegolf van pakweg 60 tot 70 jaar geleden, nu voor een nieuwe te 

pleiten. Demografie en beleid zijn ingewikkelde zaken om op elkaar te binden. 

Door minder voorbehoedsmiddelen te gebruiken. 

Door niet krampachtig vast te houden aan tijden die zijn geweest. 

Door ouders meer te steunen en meer voor hen klaar te staan. Geef hen meer het besef dat 

ze er niet alleen voor staan en dat geldt zeker voor alleenstaande moeders en vaders. wat het 

aantal kinderen betreft, is het niet belangrijker dat men zijn kinderen in fatsoenlijke 

omstandigheden kan groot brengen? 

Door praten en uitleg. Een toename van het aantal geboortes vind ik af te raden. 

Door priesters te laten trouwen! 

Door ze liefde te laten meebeleven. Toename aantal geboortes? Hou op met die 

zieltjeswinnerij alsjeblieft! Pas al die rigide, niet ter zake doende, regels aan. Schaf het 

verplichte celibaat eindelijk eens af! Verkwansel niet al die grote pastorale talenten! Geef 

vrouwen meer kansen in het ambt! Wij zijn het waard. Wat is dit voor onzin! Waartoe? Hou 

ons er allemaal bij! Wij willen graag. Snap dat dan toch, Maliebaan ! 

Economische omstandigheden zijn van invloed. 
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Een meer open houding ten opzichte van kinderen kan alleen worden bewerkstelligd door 

het bestrijden van het absolute materialisme van de samenleving, hetgeen natuurlijk heel 

moeilijk is. 

Een minder individualistische samenleving nastreven, 

Een open houding kan alleen door wederzijdse erkenning en respect. Dat geldt ook voor 

geloofszaken en opvoeding. Waarom een toename van het aantal geboortes? Ook dit is een 

privé domein waarin de meeste ouders geen inmenging willen van kerk. 

Een open houding t.o.v. kinderen is al aanwezig. Ik wens mij niet te bemoeien met het al of 

niet krijgen van kinderen door echtparen. Die tijd is m.i. geweest. 

Een open houding, door warme gemeenschappen waarin ruimte voor liefde en ontwikkeling 

en waarin veroordeling en inperking niet bestaan. De geboorte toename: dat is iets voor 

regeringen/landbestuurders, niet voor de kerk. 

Een stabiele gezinssituatie is zeer belangrijk. Daarnaast willen ouders hun kinderen een zo 

best mogelijke toekomst geven. Zij kiezen daarom vaak voor kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. Dus minder kinderen in plaats van meer, afhankelijk van tijd, energie en geld. 

Een toename van de geboortes is vanwege de enorme overbevolking van deze aarde ( groei 

tot 10 miljard mensen in 2050) totaal ongewenst. Daarnaast is deze groei in de Westerse 

wereld totaal ongewenst vanwege het enorme beslag van de Westerse levenswijze op de 

kostbare en eindige natuurlijke hulpbronnen. Terwijl deze groei. De Derde Wereld volstrekt 

ongewenst is vanwege de enorme armoede die daardoor in stand blijft en steeds erger 

wordt, en de vernietiging van de biodiversiteit op deze aarde. Dit is een goed voorbeeld van 

hoe volstrekt achterhaald en zelfs ongewenst het kerkelijk standpunt in deze is. 

Een toename van geboorten is niet nodig 

een toename van geboortes? Heeft u de wereldbevolking niet zien exploderen de afgelopen 

eeuw? De aarde kraakt nu al in haar voegen 

Een toename van het aantal geboortes hoeft net te worden gepromoot; de wereld is al vol 

genoeg. Er moet vooral oog zijn voor een veilige omgeving voor de reeds geboren kinderen. 

Dus voorkomen en stoppen van lichamelijk en geeestelijk geweld tegen 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  830 

 

kinderen,verwaarlozing en seksueel misbruik. Opkomen voor de Rechten van het Kind op 

voeding, onderdak en onderwijs. 

Een toename van het aantal geboortes is geen doel op zich. De wereld is vol genoeg. Wel 

zou het gesprek over abortus kunnen helpen. Veel jonge mensen, nog half kerkelijk, kiezen 

bij een ongewenste zwangerschap voor abortus, terwijl dat niet nodig is. Hulp bij 

zwangerschap en het duidelijk maken dat een kind altijd welkom kan zijn (zeker in een 

relatie, die al behoorlijk stabiel is) als men er samen de schouders onder zet. Daarbij kan wel 

aangegeven worden dat je niet voor een kind kiest, maar dat een kind dat je mag krijgen een 

geschenk van God is. 

Een toename van het aantal geboortes is niet gewenst. Wel een toename van het aantal 

katholieke gezinnen. Met een opener moraal zou dat misschien kunnen gebeuren. 

Eerlijk gezegd zie ik niet zoveel in een toename van de geboortes. Er leven al teveel mensen 

op aarde. Er is niet eens wereldwijde vrede, zelfs in Europa en zélfs in ons eigen land 

bevechten mensen elkaar om hun levensovertuiging. Het lijkt me zinvol als er eerst eens 

binnen de christelijke kerken eenheid gaat ontstaan en die elkaar niet meer te lijf gaan op 

letters van de wet of Bijbelteksten en interpretaties daarvan. Als dat beter wordt, kan er 

misschien een eerste begin van vrede gecreëerd worden en dan zijn kindertjes wat mij betreft 

van harte welkom. Dus R.-k.Kerk: richt u niet op al die wetgeving en dogmatiek, schuif die 

niet over naar de beminde gelovigen, maar steek eerst eens de hand in eigen boezem, en 

vraagt u zich eens af waarmee u bezig bent. Hoe belangrijk al die items zijn en of die nog 

overeenkomen met de werkelijke (en in wezen heel eenvoudige) boodschap van Jezus 

Christus. 

Eerste vraag begrijp ik niet. Tweede vraag is ook niet relevant in het kader van deze enquete. 

Er moet absoluut GEEN beleid worden gevoerd om het aantal geboortes te vergroten 

Er moet een nieuw evenwicht gevonden worden tussen het afremmen van overbevolking en 

te weinig jongeren Jonge echtparen zijn zich over het algemeen bewust van hun 

verantwoordelijkheid. De kerk heeft daarbij geen taak. 

Er moet een soort rust komen in de hoofden en harten van mensen. Zodat er openheid kan 

komen voor kinderen en het verlangen er ook zorg voor te hebben en niet het gevoel te 
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hebben dat je op veel fronten tegelijk moet presteren. Daarnaast is het belastingtechnische 

gedeelte ook heel belangrijk. 

Er moet juist gestreefd worden naar een afname van het aantal geboortes: we zijn met teveel 

mensen op de aarde; dat kan de aarde niet aan. 

Evangelisatie voor het Leven in liefde - Evangelisatie voor het leven binnen een volledig 

pluralistische maatschappij. - Het is niet zo zeer een kwestie van wat de kerk de mensen 

moet voorhouden. Het is kwestie om de Kerk opnieuw het Evangelie te leren lezen vanuit de 

complexe ervaringen van de mens, die binnen een chaos moet leven. Farizeïsme is van 

slechte invloed. 

gaan we weer zieltjes winnen voor de RK ? 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee eigen verantwoordelijkheid van de ouders 

geen idee, maar er is gewoon te weinig geld en tijd om veel kinderen op te voeden 

Geen mening 

Geen mening! 

geen zaak van de kerk, ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het krijgen van kinderen en 

accepteren absoluut niet meer dat de kerk zich daarmee bemoeid. 

Goede en eerlijk voorlichting, ondersteund door de RK kerk. Jongeren laten weten dat de 

liefde tussen man en vrouw uniek is. dat je je lichaam niet hoeft te verkopen of weg te geven 

omwille van de lust van een ander. Maar ook aangeven dat er voorbehoedsmiddeln zijn ter 
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bescherming van je eiegn gezondheid (HIV en aids) en ter voorkoming van een ongewenste 

zwangerschap en/of een veel te groot gezin 

Heeft niets te maken met houding kerk, maar met economische en demografische situatie. 

Het aantal geboortes moet niet stijgen. Wereldwijd zijn er al teveel mensen op deze aarde. 

Het begint met geloofwaardigheid en naastenliefde alsmede een zorgzaamheid van de 

samenleving. Deze vraag is niet aan de orde 

Het is goed dat er minder kinderen worden geboren. De aarde kan niet eindeloos mensen 

voeden. Een toename van het aantal geboortes moet worden voorkomen. 

Het is helemaal niet gewenst een toename van het aantal geboorten na te streven. De wereld 

is al overbevolkt. 

Het is lijkt me ZEER ONWENSELIJK om koppels erop te wijzen dat het goed zou zijn om 

kinderen te krijgen: dit is een zeer persoonlijke beslissing van elk koppel en daar mag de kerk 

zich niet met moeien. Anders krijgen we EN ongewenste kinderen EN ongelukkige koppels. 

Beter gelukkig zonder kinderen dan ongelukkig met kideren. - Zoals al gezegd: we moeten 

helemaal GEEN toename van het aantal kinderen stimuleren; dit is verkeerd vanuit het geluk 

van het grootst mogelijk aantal mensen,omdat onze aarde geen verdere groei van haar 

bevolking aan kan. 

Het is maar de vraag of een toename van het aantal geboortes wenselijk is, gezien in het licht 

van de groei van de wereldbevolking én in het licht van de minder gunstige 

levensperspectieven van kinderen geboren in grotere gezinnen. 

het is niet de taak van de kerk zich bezig te houden met het kindertal van echtelieden, dit is 

de verantwoordelijkheid van de echtelieden zelf. 

Het is zaak het aantal geboortes te beperken, de aarde is niet in staat zoveel mensen te 

voeden. Gelukkig hebben we de wijsheid gekregen om dat in te zien en er naar te handelen. 

het krijgen van kinderen isgeen taak die de kerk moet promoten 

Het lijkt me niet wenselijk om dat te stimuleren, en al helemaal niet de taak van de kerk. 
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Het probleem zit volgens mij niet in de voorbehoudsmiddelen binnen het huwelijk, maar in 

de seksuele moraal in het algemeen. Er zijn zaken die veel ernstiger zijn, het lijkt me een 

verkeerde benutting van tijd en energie. Ik weet niet of een toename van het aantal 

geboortes altijd wenselijk is, zie hierover Humanae Vitae! 

Het stellen van deze vraag is meteen het antwoord op die andere vraag: waarom lopen de 

gelovigen weg uit de Kerk. Zij representeert een beschamende en onchristelijke denkwijze. 

De mens is geen goddelijk fokmateriaal. 

hier vindt een mengeling plaats tussen kerk en economie en daar kan ik weinig van zeggen 

er komt een omslag en de vraag is wanneer 

Hoera, hoe kunnen we meer fokresultaten behalen. 

hoezo toename? wel eens gehoord van overbevolking 

Hoezo? Moet dat dan? 

Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ,de tijd van 1900 ligt ver achter ons,kerk moet 

zich distantieren van gezinsplanning. 

Ik ben niet voor meer geboortes. Wel voor meer adopties. Dus ouders geven naast hun eigen 

2 of 3 kinderen andere kinderen een mogelijkheid voor een gelukkige jeugd. 

Ik ben verbaasd over deze vraag, die past totaal niet in de huidige tijd, zeker niet in 

Nederland 

Ik denk dat dat de keuze van iedereen individueel is. 

Ik denk dat dat onmogelijk is in de huidige maatschappij 

Ik denk dat in deze streken in alle opzichten al een enorme open houding aanwezig is. 

Ik denk niet dat de kerk als Instituut daar iets aan kan of moet doen. Mensen hebben dit als 

hun intiemste en meest prive beslissing zelf in handen. 
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Ik denk niet dat de kerk naar meer geboortes zal moeten willen gaan. De wereldbevolking is 

al groot genoeg. 

Ik denk niet dat het aantal geboortes omhoog moet. Ik denk dat de kerk haar leer moet 

veranderen om jongeren aan te spreken. 

Ik denk vooral goede kinderopvang etc. Maar is een hoger geboortecijfer noodzakelijk? 

ik vraag mij af of dit een reëele weg is. 

Ik weet het werkelijk niet 

Ik weet niet of daarin wel een actieve rol voor de kerk is weggelegd. Dit zijn persoonlijke 

kwesties van ouders, die - althans als ik voor mezelf en mijn omgeving spreek - daarin 

helemaal geen actieve rol van de kerk verwachten of wensen. Kinderen die er zijn, zijn 

welkom. Wel mag de kerk uitdragen dat ook niet perfecte kinderen welkom moeten zijn, en 

hoe de samenleving zo georganiseerd kan worden dat kinderen met een gebrek geboren 

mogen worden en geaccepteerd worden in onze wereld. 

Ik weet niet of die vraagstelling goed is. maar er zijn zoveel kinderen in de wereld waarom 

een grotere bevolkings aanwas promoten? datheeft niet alles te maken met seksuele 

opvoeding. leer de mensen weer kuis te leven dat is belangrijker op dit moment. 

Ik zie geen mogelijkheden. 

Ik zie geen rol voor de kerk bij de realisatie van verhoging van het aantal geboortes. 

Overbevolking vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid, 

uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. Zolang 1/3 van de wereldbevolking in armoede 

en honger leeft vind ik het zelfs onethisch te preken voor het nemen van zoveel mogelijk 

kinderen 

Ik zou niet terugwillen naar vroeger toen de geestelijke thuis kwam vragen wanneer er weer 

een geboorte te verwachten viel 

In de protestante kerk heeft men de zondagschool. Wij als katholieken hebben dat niet te 

bieden. Breng het geloof naar de kinderen en over 10 jaar zal er een andere wereld ontstaan. 
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Meer geboortes zullen er niet vlug zijn met onze maatschappij inrichting van kleine huizen/ 

flats/ kweken van materiële behoeftes en dus beide echtelieden werken. 

In elk geval door relaties buiten die van huwelijken van man en vrouw. 

In Nederland is in mijn ervaring een open houding ten opzichte van kinderen. Wanneer 

ouders in redelijkheid besluiten dat het verstandig is (economosch, emotioneel, rationeel) tot 

gezinsuitbreiding te komen zijn kinderen van harte welkom. Belangrijke waarden zijn een 

goede thuisbasis, economisch welzijn en onderling gezinsverhoudingen om kinderen te 

willen opvoeden. Toename van het aantal geboortes: het is een zaak van ouders om af te 

wegen wat verstandig en mogelijk is inzake de omvang van het gezin. De rol van de kerk is er 

een van ondersteuning. De oproepende rol tot grote gezinnen past niet in de huidige 

cultuur, het is ook een vraag of de kerk zich die rol moet aanmeten. De kerk zou ook hier 

andere prioriteiten moeten hebben inzake de ondersteuning van geloof en spiritualiteit, dan 

zich bezig te houden met de omvang van gezinnen. 

Is dat wenselijk? 

Is dit wenselijk dan? Ik denk dat het aantal geboortes afhangt van de ouders, niet van de wil 

van de kerk. Ik vind het zeer kwalijk dat bijvoorbeeld in Afrika in naam van de (oude) paus 

vrouwen aan de lopende band kinderen krijgen waar zij niet voor kunnen zorgen. 

Is dit werkelijk een doel van de katholieke kerk? In deze tijd van overbevolking? Nog steeds 

proberen zoveel mogelijk geboorten te promoten? Dat kan toch niet waar zijn! 

Is een toename van geboortes een norm in een modern uitgerust land in 2013? 

is geen zaak van de kerk, maar een maatschappelijk verhaal. 

is niet gewenst 

Ja grote gezinnen hoezee , zoiets. Zie verder mijn vorige bericht over de verzuiling etc. En 

neem daarbij eens een boel over hoe mensen geleden hebben onder meneer pastoor die 

kwam zeuren terwijl die vrouwen inmiddels niet meer fysiek in staat waren kinderen te 

krijgen. 

Je kunt de vraag stellen of de kerk zich hier wel mee moet bemoeien. 
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Juist dat laatste is de grote vraag met het oog op Gods eigen evolutionaire krachten. Is het 

inmiddels niet zo, dat er een theologie gaat ontstaan die de vraag stelt waarom en hoe God 

afscheid is aan het nemen van de gebouwen en instituties? Zou Hij die over alle het laatste 

woord heeft, vragen hebben over de rol van de priesters en leiding en hen willen 

waarschuwen een andere weg te bewandelen, lacht Hij die alles weet de rkkerk niet uit! 

Juist niet. Er is al genoeg overbevolking. We helpen de aarde naar de hel. 

Kennis over geloofsverdediging en laten zien waarom bepaalde zaken niet "mogen" 

Kinderen kun je stimuleren naar hun eigen natuur te leven. Die hebben ze van God mee 

gekregen. Dus niet teveel naar je eigen hand of leer zetten. Meer geboortes?? Niet verstandig 

in een tijd van overbevolking. Als je 2 kinderen te eten kunt geven waarom zou je er dan 10 

op de wereld zetten? 

Kinderen moeten weten wat het inhoud, maar niet op een manier om het te proberen. Voor 

toename van geboortes zal de overheid meer geld moeten vrijmaken voor het gezinsleven 

Kinderen van jongsaf hetzij via school, hetzij via de kerk, actief betrekken bij alle kerkelijke 

activiteit. Als geestelijken ook aktief meedoen met het dorps-stadsleven, zodat zij dicht bij de 

mensen staan. Als ouders zich thuis voelen in de kerk, dan zullen de kinderen vanzelf 

meekomen. Aparte aandacht schenken aan kinderen tijdens de vieringen....zij begrijpen niks 

van die grote mensen praat. 

Kinderen worden met een open houding opgevoed.dat is althans de bedoeling. Er is nog 

nooit zo veel aandacht besteedt aan opvoeding. Het aantal geboortes hoeft niet toe te 

nemen. Zal toenemen als mensen gezond zijn meer geld hebben een baan hebben en als 

men er dan voor gaat. 

Kinderen worden opgevoegd door ouders, tussen de 30 en 50 jaar. Die groep zijn we kwijt 

dus al daar niets aan gedaan wordt zal de opvoeding in deze zin verder stagneren 

Kinderen zijn vaak grote bron van diep geluk. 

Kinderen zijn van nature gevoelig voor symbolen, hetgeen de beste voeding is op dit gebied. 

Stop met het propageren van een groter aantal aan geboortes, want het is geen zaak van de 

kerk. 
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Kinderwoorddienst. limonade en spekjes na afloop van de H. Mis. kinderpagina in het 

parochieblad. kindercatechese aanbieden. gesprekje starten met kinderen door 

medeparochianen. Toename aantal geboortes: de voordelen van grotere gezinnen vertellen. 

Ouders financieel mogelijk maken zelf voor de kinderen te zorgen. 

Laat de kerk zich bezig houden met het zijn van een GELOOFS gemeenschap. Stel je open 

voor de maatschappij. Meer kinderen op deze wereld is geen doel op zich: de grootste 

humanitaire problemen worden veroorzaakt door overbevolking! 

Laat de liefhebbende mens daarover beslissen 

Laat kinderen weer gewoon kind zijn in een kerk. Zorg dat er voor kinderen niet van die 

strikte regels zijn binnen de (eucharistie)vieringen. Zorg dat het in begrijpelijke taal gedaan 

wordt. Dan hoeft het toch niet letterlijk uit de bijbel te komen, als de boodschap maar 

hetzelfde is. In onze huidige samenleving kan de kerk niets doen om het aantal geboortes te 

doen toenemen. Mensen willen graag de sociale leer van de kerk volgen, maar zeker niet de 

ouderwetse regels. 

laat mensen in hun waarde en geen bemoeienissen van een kerk 

Laat ze zijn wie ze zijn. Geboortes bepalen de ouders/ouder. 

Liever een aantal geboortes laten toenemen zonder de kerkelijke dwang Zo ging het vroeger 

toen kwam pastoor 0ngeveer 6 maanden na vorige geboorte langs!!! 

Luistern naar jongeren/kinderen. Loskomen van ouderwetse denkpatronen en tradities. 

Historisch bewust, maar toekomst gericht is een mooie slogan in deze! 

M.i onder huidige omstandigheden in NL, een schier onmogelijke opgave. De mensen zullen 

allereerst enorm moeten groeien in Geloof, anders een absoluut zinloze missie. 

me3nsen willen gen kinderen in deze wereld zetten, vinden het te duur om er meer te 

onderhouden en hebben geen tijd om dat beiden werken. een vraag zonder antwoord. puur 

theoretisch in de praktijk vind men dat de Kerk zich hier niet mee moet en mag bemoeien 

meer geboortes is niet wenselijk ivm de uitputting van onze planeet 
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Meer geboortes zullen alleen geaccepteerd worden indien er overtuiging komt dat samen 

meer en beter is dan alleen. Hoe meer zielen des te meer vreugd daadwerkelijk beleven. 

Meer kinderen is niet te doen in deze tijd, ook financiel niet 

Meer vertellen vanuit de Goddelijke liefhebbende aspect dan spreken over het kwaad. Zoals 

ik het vaak uitleg (met succes overigens) is dat het huwelijk een verbintenis is met de ander 

en God. Je vraagt in feite Gods zegen over je huwelijk (en je gezin!) Als je echt van elkaar 

houdt en echt graag kinderen wil, wil je het beste voor je kinderen. Wat is er beter te krijgen 

dan de zegen van God. Bij het huwelijk horen een aantal geloften die bedoeld zijn om het 

huwelijk te sterken eveneens als de tien geboden bedoeld zijn om de mensheid te sterken. 

Wie het beste voor heeft voor zijn gezin die kiest daar voor bewust in een kerkelijk huwelijk. 

Ik denk dat een toename van het aantal geboortes geen doel op zich moet zijn, hoewel een 

daling zou beweren dat er meer geboortebeperking is. Ik denk dat de kerk (uit liefdelijk 

aspect voor alles wat leven is, ook de ongeborenen) beter op moet treden tegen deze 

praktijken. Het debat moet gevoerd worden vanuit de kerken over abortus en anticonceptie. 

Men wenst geen bemoeienis ten aanzien hiervan door de kerk Positieve kijk op het leven 

verkondigen en voorleven misschien. 

mensen aanvaarden zoals ze zijn. Een goed gezin met gelijkgeslachten kan evengoed 

kinderen grootbrengen. 

Mij verbaast het hoe open de houding van ouders, opvoeders en pastores t.o.v. kinderen al is; 

ik zou de kinderen wat meer in het gareel willen duwen. Het verbasst mij ook dat de kerk een 

standpunt heeft over het gewenste aantal geboorten. 

Moeilijke vraag. 

Moet dat : een toename van het aantal geboorten ?? 

Moet dat? 

moet de juiste houding gegeven worden door een niet gelovige (katholiek) 
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moet het aantal geboortes toenemen? Waarom? Ik denk dat de argumenten van de kerk mij 

niet aanspreken; meer maatschappelijke argumenten zullen mij meer aanspreken (nastreven 

van een evenwichtige bevolkingsopbouw, bijvoorbeeld) 

Moet je een toename van het aantal geboortes nastreven? Is het niet zo dat wij de aarde 

moeten beheren en niet beheersen. Overbevolking en overconsumpie laten nu wel heel erg 

hun sporen na. 

moeten de mensen zelf beslissen,geen taak weggelegd voor de kerk 

Moeten er dan meer geboortes komen ? 

Moeten er meer geboortes worden gerealiseerd? Ik dacht dat dit land al aardig vol was! 

Niet 

niet 

Niet discrimineren. Zo min mogelijk mee bemoeien maar wel heel blij mee zijn en 

ondersteunend als hier behoefte aan is, net als bij een grootouder. 

niet mogelijk 

Niet of moeilijk lijkt me mensen willen te veel rijkdommen. Kinderen zijn een extraatje geen 

begin en eind. 

Niet, overbevolking van onze plannet is een serieus probleem! Geboortes moeten worden 

beperkt, we leven niet meer in de middeleeuwen. 

Niet. De vraag moet zijn hoe gelovigen in deze tijd tot een verantwoorde gezinsopbouw 

kunnen komen en hoe de kerk hen daarin kan ondersteunen. 

nog meer mensen op deze overvolle wereld 

Normaal over praten, MOET toename van geboortes worden gerealiseerd? Hoe ouderwets is 

de kerk eigenlijk.... dit gaat tegen alle natuurwetten in! 
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Oi oi oi. Dit lijkt wel de pastoor die bij een stel op bezoek komt en terloops de vraag stelt of 

het niet weer eens tijd is. Alsjeblieft zeg. Een open houding voeden? Wat maakt dat je 

veronderstelt dat die open houding er niet is? Mijn omgeving is vast niet representatief, maar 

ik zie alleen kinderen geboren worden waarvoor bewust gekozen is. De ouders hebben dan 

een open houding als je het mij vraagt. 

onderwijs in school is belangrijk 

onderzoek wees ooit dat dat bittere armoede tot meer geboorten leidt en welzijn tot 

vermindering. wil de kerk daar naar toe? 

Onmogelijk opgave. Realiteitszin is sterker. Moet een vrije keuze zijn, kinderen of geen 

kinderen. 

op een overbevolkte wereld lijkt dat niet het juiste uitgangspunt 

Open eerlijke en tijdige opvoeding is belangrijk.Toename van het aantal geboortes realiseren 

is a-sociaal.Juist een goede voorlichting en begeleiding o.a. door toepassing van 

anticonceptiemiddelen is wellicht een christelijke opvatting. 

Open houding t.o.v. kinderen voeden: een gesloten houding kan te maken hebben met 

moeders die zich geminacht voelen als vrouw. Oplossing wordt gezocht in meer 

evenwichtige verdeling van huiselijke taken. Vaak werkt dit, maar niet altijd. Toename van het 

aantal geboortes realiseren is m.i. met kerkelijke machtsmiddelen niet mogelijk in dit land. 

Pogingen daartoe, hoe subtiel ook, zullen in hoge mate averechts werken en nieuw 

wantrouwen jegens de kerk genereren. De Kerk heeft nog steeds geen goede reputatie waar 

het het respecteren van vrouwenrechten betreft. Misschien onterecht, maar toch ... 

Open houding tegen over kinderen is er gewoon met ze over praten, ze zien het toch al 

overal om zich heen op televisie, in kranten en tijdschriften, internet etc. Toename van het 

aantal geboortes realiseren lukt vast wel als je voorlichting staakt en voorbehoedmiddelen 

onbereikbaar maakt 

Open houding tov kinderen gaat gelijk op met geloofsvernieuwing, gefundeerd op 

wederzijdse opofferende liefde, die uiteindelijk echte vreugde brengt in levens. waar warme, 

waarachtige (huwelijks)liefde heerst, groeit het aantal geboortes. 
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Open houdingen beginnen thuis in de woonomgeving. Waarom is een toename van 

geboortes zo noodzakelijk ??? 

Openheid beoogt verantwoordelijkheid tav de (wereld)bevolking. Het tweede deel van de 

vraag staat daar lijnrecht tegenover: het impliceert een verbod op geboorte beperkende 

maatregelen 

openheid van ouders t.o.v. hun kinderen bevorderen Geboortetoename is geen zaak van de 

kerk, maar uitsluitend van de gehuwden/samenwonenden zelf 

opletten en erbij blijven 

Ouders kunnen eerlijk over sex praten met kinderen. Een schoonzus propageerde 4 kinderen, 

maar werd toch wat lacherig bekeken in mijn familie: dat moet iedereen uitzoeken en zeker is 

er geen overtuiging dat een toename van het aantal geboortes welkom is. Wel beter 1 dan 

geen, liever twee kinderen dan één. 

Ouders voelen zich verantwoordleijk. Kinderen laten studeren kost geld. Huis kost geld. 

Leven kost geld. ... waardoor meer geboortes niet altijd beter is. 

overlaten aan de ouders..... 

Overlevingskanse zijn zo gegroeid dat echtparen zich moreel verplicht achten hun kindewens 

met alle beschikbare middelen te beperken. Deze morele verplichting is in enkele gelederen 

van de maatschappij niet doorgedrongen 

Overlevingskansen zijn zodanig vergroot dat het aanmoedigen van het aantal geboortes 

moreel niet meer verantwoord is. In een open dialoog dient dit met jong gehuwden te 

worden besproken. 

Pardon: een toename? Wilt u de overbevolking een handje helpen? Zo had ik het evangelie 

nog niet gelezen. 

Positieve benadering 

praten is belangrijk. is toename nodig? 
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Preken 

Promotie van een langdurige en trouwe liefdesrelatie kan aantrekkelijk zijn in onze gebroken 

samenleving. In een dergelijke relatie is het krijgen en opvoeden van kinderen het beste 

gewaarborgd. Dus positief hierover spreken! 

Rare vraag, waarom moet er een toename van het aantal geboortes worden gerealiseerd? 

Rare vraag. Er zijn al teveel mensen op de wereld. Kinderen zijn wat mij betreft een geschenk 

van god. Maar het kinderaantal bepalen de partners samen. God speelt daarbij nauwelijks 

een rol. 

Respect bijbrengen voor de ander 

respect voor het leven 

Schande als de kerk geboortes promoot en daarmee armoede en honger in de wereld 

Sorry, hoe kan een toename van het aantal geboortes worden gerealiseerd!?!? Heb ik iets 

gemist?!!? 

Sorry, maar deze vragen zijn alles behalve duidelijk. Waarom zou het aantal geboortes 

moeten toenemen? 

Steun te bieden met de financiële moeilijkheden die komen kijken bij een groot gezin. 

Tegenwoordig is het aantal kinderen standaard 2. Degenen die 3, 4 of meer kinderen 

hebben, vallen in een aantal groepen uiteen: degen die er bewust voor kiezen (en/of die het 

zich kunnen permitteren); degenen die het is "overkomen". 

Theologie van het lichaam in cursussen aanbieden. Gezinsbijeenkomsten voor het hele gezin, 

die tonen en delen hoe mooi grote katholieke gezinnen kunnen zijn. 

thuis scholing 
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Toename aantal geboortes: daar moet de kerk zich niet mee bemoeien. Open houding naar 

kinderen: laten zien, dat Jezus van Nazareth van mensen hield en ook van kinderen, zonder 

deze te misbruiken. 

toename is niet gewenst; liefde alleen telt 

toename van aantal geboorten is niet wenselijk 

Toename van geboorten is geen doel op zich. Een open houding tegenover kinderen 

(krijgen) wordt bereikt als men er in vrijheid voor kan kiezen, wetend dat men de middelen 

heeft om ze op te voeden. 

Toename van geboorten? U maakt een grapje! Zeker om de kerk groter te maken. 

Toename van geboortes mag geen doel op zich zijn! 

Toename van geboortes, in een wereld die overbevolkt raakt? waarom zou de kerk dat 

willen? Enkel om het percentage katholieke gelovigen wereldwijd te verhogen? Ten koste van 

de leefbaarheid, van kansen voor deze nieuwe generatie, van de aarde? Een kerk die dit 

promoot is voor mij geen geloofwaardige kerk. 

Toename van het aantal geboortes lijkt me niet wenselijk. 

Toename van het aantal geboortes moet ontraden worden, de wereld is nu al overbevolkt. 

Kinderen moeten geleerd worden om te beseffen dat zij zelf moeten nadenken, maar wel 

goede voorlichting krijgen over hun morele en menselijke waarden. 

Twee verschillende vragen!!! Praten en open zijn, open leven t.o.v. kinderen. Toename van het 

aantal geboortes is in 'onze omgeving' niet realiseerbaar of wellicht zelfs niet verantwoord in 

de huidige maatschappij. 

Twee vragen in 1. Eerste vraag: door naastenliefde als kern van het geloof voorop te stellen. 

Tweede vraag: dat moeten we niet zomaar willen gezien het rentmeesterschap over onze 

planeet. Zie verder antwoord op de eerste vraag 
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Uit deze vraag blijkt dat alles bij het oude gelaten dient te worden. Geboortetoenname leidt 

alleen maar tot meer overbevolking, ziektes, verwaarlozing en eerdere ondergang van de 

mens! 

vanuit de kerk weet ik het niet 

Veel hangt af van de T.V.-reclame , en van de staat Kindergeld is belangrijk en ondersteuning 

bij kinderopvang. Men kan met angst en dwang het aantal geboortes niet bevorderen, wel 

met autoloze zondag en geen TVavonen 

Verhoging van de kinderbijslag zou helpen. 

vertrouwen geven. wat betreft geboortes, dat is een zaak tussen de ouders en hoort de kerk 

geen bemoeienis mee te hebben. 

vindt U 7 miljard op deze aardkloot inmiddels al niet veel te veel?? 

voor mij te moeilijke vraag. 

voorbeelden, voorlichting en sturen 

Voorleven, laten zien van waaruit je zelf leeft werkt denk ik het beste bij elke vorm van 

opvoeden. De tweede vraag begrijp ik niet: waarom zouden we in deze overvolle wereld een 

toename van het aantal geboortes wensen?? 

Voorlichting door de ouders en andere opvoeders. Vraag twee is m.i. niet relevant. 

Vroeger waren er in de kerk happenings voor de jongeren met beatmuziek etc. Er was een 

aalmoezenier bij de padvinderij die zijn voorbeeld gaf.en praatje maakte. Je moet meer 

inspelen op de interesse van de jeugd om ze naar de kerk te krijgen en dan zijn ze 

ontvankelijk.de kerk heeft geen rol in het bevorderen van geboortes m.i. 

Vroeger werden geboortes gepland om economische motieven, nu worden geen geboortes 

gepland vanwege carrières die gemaakt moeten worden, althans die indruk krijg ik wel eens. 

Wil men iets doen wat de Kerk wil (en dus wat God wil) dan zal de mens wat deemoediger 

moeten worden. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.. 
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Waar bemoeit de kerk zich mee. SSerieuze kerkmensen zijn mondig genoeg 

Waarom een toename van het aantal geboortes? 

Waarom is toename van het aantal geboortes gewenst? In de huidige economie is het vaak 

niet eens verstandig; ik denk dat de leer ook horizontaal verspreid kan worden, zo men al 

prive wil evangeliseren. (Horizontaal = aan generatiegenoten) 

Waarom meer geboortes?compleet achterhaald. Laten we zo inspirerend en helpend leven 

dat we op die wijze christen zijn en anderen inspireren, misschien dat zij zich zo tot God 

wenden. Een grote en machtige kerk is geen doel op zich. Een goede helpende kerk is 

belangrijker. 

Waarom moet een toename van geboortes gepromoot worden? Er zijn genoeg mensen op 

de wereld. Is geen vraag voor een kerk. Liever afname van geboortes. 

Waarom moet het aantal geboortes groeien/toenemen? De wereld is al overbevolkt en velen 

lijden al honger, omdat er zoveel verdeeldheid is onder mensen. 

Waarom moet het aantal geboortes toenemen? Wil men dat bereiken, dan moet men toch 

eerst zorgen dat men overtuigd raakt van de noodzaak daarvan 

Waarom moeten er meer geboortes plaatsvinden op een aarde die al krioelt van de mensen? 

Waarom is dat een doel? Waar zegt Jezus dat? God zegt dat tegen de eerste mensen, toen er 

nog weinig waren. Jezus zegt dat al niet meer en kijk om je heen naar de toestand van de 

aarde waar steeds minder plek is voor de andere schepselen Gods, waar menigeen een 

ellendig leven in grote armoede tegemoet gaat, waar de zeeen leeg gevist zijn, dat de kerk 

bevolkingsgroei als doel heeft, is voor mij onnavolgbaar. Ik zou daar graag een antwoord op 

krijgen van u, waarom dit gepromoot wordt in deze tijd. 

Waarom moeten wij meer geboortes? 

Waarom zouden er meer kinderen geboren moeten worden? 

Waarom zouden we een toename van het aantal geboortes willen realiseren? De wereld is 

overbevolkt! 
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Waarom zouden we meer kinderen willen in deze wereld? Op welke grond is dat een 

verstandig idee? Laat echtelieden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, vermogen en 

mogelijkheden zelf beoordelen met hoeveel kinderen zij een liefdevol, warm en christelijk 

leven kunnen inrichten. 

Waarschijnlijk alleen als er meer voor deze intentie wordt gebeden. 

Waarschijnlijk is dit vraagstuk niet aan de kerk, maar uitsluitend aan de ouders. 

Wat een flauwekul! 

Wat mij betreft hoeven het aantal geboortes echt niet gestimuleerd worden; althans niet bij 

de mensen die in strijd met de Kerk leven (zoals atheisten, Mohammedanen, enzovoort)dan 

wel niet staat zijn om kinderen goed op te voeden en in hun noden te voorzien. 

Wat wordt met deze vraag bedoeld? Ik vind deze vraag ook zeer betuttelend en niet een 

zaak van kerkelijke instanties. 

Wat? Nog steeds? De wereld is overbevolkt! 

We hebben straks 7 miljard inwoners en de bevolking groeid door. Onder de huidige 

heersende economische opvattingen leidt deze bevolkingstoename tot schier onoplosbare 

problemen rond welzijn en verdeling. Als het Katholieke geloof wil missioneren moeten wij 

Katholieken de ongelovigen en andersgelovigen de liefde van God laten zien. Door op te 

komen voor de armen, door pal te staan voor gerechtigheid en een voorbeeld te geven door 

daden van barmhartigheid en liefde. 

We leven in het jaar 2013 en in veel landen wordt honger geleden. Het westen consumeert 

toch al 80% van de bodemschatten. 

We moeten niet streven naar een toename van het aantal geboortes. Vanwaar dit verlangen?! 

Je hoort tegenwoordig vaak zeggen: "We maken een kind" maar je ontvangt een kind, en dat 

blijft een wonder. Een Kerk die niet gevangen zit in een starre leer zou kunnen pleiten voor 

dit wonder. 

We moeten van de luchtbel economie af. Van steeds maar meer. We moeten nadenken of we 

wel echt reële waarde toevoegen privé en zakelijk. Etc. 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  847 

 

We willen helemaal geen toename!!! De wereld is overbevolkt, jullie willen de aarde ten 

gronde richten met deze opmerking. Zorg er maar voor dat de kinderen die geboren worden 

wél bij de kerk komen, sta daar open voor. Zorg voor meer geestelijken die kunnen bijstaan 

en herder kunnen zijn in een parochie want die arme pastoors van tegenwoordig zijn 

managers en komen geen schaap meer tegen. 

We willen toch helemaal niet meer kinderen! We leven al met meer dan 7 miljard mensen en 

ik zou heel blij zijn als ik merk dat in landen zoals de Filippijnen de gezinnen ook eens kleiner 

zouden worden zodat de kinderen meer kansen zouden krijgen. Het gaat om kwaliteit en niet 

om kwantiteit. 

We zouden moeten beginnen met ons afvragen waarom wij dat zouden willen. Pleidooien 

om de overbevolking van de aarde tegen te gaan, vind ik redelijk overtuigend. Een goed 

aspect van het hebben van kinderen vind ik dat ouders als vanzelf zich verantwoordelijk 

voelen voor de toekomst van de schepping. Ik zie echter niet in waarom katholieke ouders 

veel kinderen zouden moeten hebben. 

Wees open, eerlijk en uitgebreid, beperk je niet tot de leer 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet niet 

Weet niet 

Wellicht is er deze overbevolkte wereld geen behoefte meer aan toename geboortes..... 

Wereld is al overbevolkt 

WTF? Daar heeft de kerk helemaal niets mee te maken! 

zorg dat ze welkom zijn in de kerk 
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zou ik niet intreden. uiteraard zijn er stimulansen denkbaar qua faciliteiten en 

financiering/belasting 

zullen we dit aan onze kinderen zelf overlaten, ik heb zelf 4 kinderen, er is geen pastoor die 

mij verteld heeft om dat te doen 
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8a. Jezus Christus openbaart het mysterie en de roeping van de 

menselijke persoon. Hoe kan een gezin een geprevaleerde plaats 

innemen om hiervoor te zorgen? 

 

aandacht en bijbel 

Alleen met volwassen kinderen zal men hierover spreken. 

Als belangrijk deel van gesprekken thuis te laten zijn 

Als gezinnen zich welkom voelen in d kerk en kinderen zich thuis voelen in d kerk is daar 

ruimte genoeg voor. Roepingen zijn er niet alleen voor priesters, maar ook voor diakens. Als 

het celibaat op de schop zou gaan en vrouwen ook welkom zijn in het priesterambt, zal het 

aantal roepingen sterk toenemen. 

Als je zelf opgegroeid bent in een warm, gelovig gezin ( en dan niet perse gelovig in de zin 

van de kerk van Rome) dan geef je aan je kinderen door dat een gezin , in wat voor 

samenstelling dan ook, belangrijk is. 

Als voorbeeld voor de parochie en weerspiegeling van het H. Huisgezin te leven (klinkt wat 

wollig, maar zeker de gezinnen kunnen tonen wat het geloof inhoudt in de dagelijkse 

praktijk). 

Bestudeert u eens het protestantse model. 

Bewust maken van kinnderen, dat ze geroepen zijn 

binnen de bescherming van een gezin kunnen de leden ervan zichzelf en elkaar helpen om 

goede mensen te worden. 

Binnen het gezin kan een sfeer van openheid en gevoeligheid voor het geloof gecreëerd 

worden. Kinderen meenemen naar vieringen, zorgen dat ze dit als vanzelfsprekend gaan 

ervaren, hen actief in onderdelen laten deelnemen als misdienaar, koorzanger, hulpje van de 
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koster.........Het vóór leven van datgene wat je zelf gelooft en beleeft is de voorwaarde van het 

doorgeven van het mysterie van Jezus Christus. 

breng de kinderen in het gezin liefde en respect bij....tegenwoordig ver te zoeken 

Christus is de weg van alle leven, dus door identificatie en de ervaring daarvan. 

Christus navolgen. 

daar kan ik geen zinnig anwoord op geven 

Dat gaat buiten mijn denkkader 

Dat gebeurt wel, ook al zullen de mensen het zo niet noemen. De meeste mensen proberen 

eerlijk en met de beste bedoelingen de onbaatzuchtige liefde vorm te geven in hun leven en 

gezin. 

Dat hoeft niet. Jezus roept de menselijke persoon - precies wat U zegt. 

Dat is in een zo geseculariseerde samenleving als de moderne Nederlandse een i gewikkelde 

vraag, met een nog moeizamer antwoord. Ik denk dat het al heel wat is wanneer in gezinnen 

liefde en trouw centraal stAn in de onderlinge verhoudingen, en solidariteit naR de wat 

verser verwijderde medemens. 

Dat is mij te zweverig 

Dat is niet meer van deze tijd. 

dat kan het gezin niet omdat het gezin uit mensen bestaat zoals alle mensen. 

Dat lijkt me erg afhangen van het gezin en ik heb zeker geen passende oplossing voor dit 

eventuele probleem. Je kunt je ook afvragen of het gezin die geprevaleerde plaats moet/kan 

innemen. 

Dat weet ik niet 

Dat weet ik niet. 
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Dat weet ik niet, maar misschien begrijp ik de vraag niet. 

De hechte samenhang van een gezin kan een persoon de mogelijkheid en ruimte geven om 

naar buiten trekken en erover met anderen te spreken. 

De kerk kan hierin een rol spelen door gezinnen aan te sporen en aan te moedigen in wat ze 

doen om hun kinderen liefdevol op te brengen tot verantwoordelijke mensen 

De leden in het gezin moeten het goede voorbeeld geven. 

De menselijke persoon is geroepen om in het voetspoor te treden van Jezus Christus die de 

onvoorwaardelijke liefde van de Vader geopenbaard heeft. Het gezin is de plaats bij uitstek 

om die speciale roeping van liefde en vrede doorgeven te beleven. 

de ouders kunnen dit doen door het voorbeeld te geven, gewoon in alledaagse zaken. Door 

te laten zien dat niet alles vanuit je eigen verlangens gemotiveerd hoeft te worden: door te 

laten zien dat het goed is om iets belangeloos voor een ander te doen. Door dit te koppelen 

aan de roeping. 

De ouders zelf zullen eerst weer daadwerkelijk zelf moeten geloven en dit geloof ook 

praktiseren en overdragen, pas dan is daarvoor pas ruimte. 

de roeping is nuchter, werken hebben en gezondheid 

De vraag bevat een vooronderstelling die ik afwijs. 

devoot wezen, op God vertrouwen, alles komt goed. 

Deze vraag begrijp ik niet. 

Deze vraag begrijp ik niet. 

Deze vraag begrijp ik niet. 

Dit stukje bijbel ken ik niet:) 

Door aan onze kinderen een goed voorbeeld te geven en principieel te zijn aangaande 

geloofswaarheden, voelen wij Jezus als een soort huisgenoot. 
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Door aandacht te besteden aan de roeping van het gezin als liefdesgemeenschap 

waarbinnen de roeping van de persoon kan groeien. 

Door aandacht te schenken aan het bijzondere van de mens en Jesus Christus als mens in het 

bijzonder. Juist het verstand heft ons mensen boven de dieren wereld uit, maar dan moeten 

wij dit wel waar maken en niet de (dierlijke) driften na gaan. 

door als gezin menselijk en lichamelijk te getuigen wat liefde is: door met elkaar verbonden 

te zijn en ook zo te getuigen van die liefde. 

Door altijd op zoek te gaan naar de wil van God en erkennen dat zij hierin geestelijke leiding 

nodig hebben veelal in de vorm van de pastorale zorg van de kerk. 

Door catechese aan heel het gelovige volk (ingedeeld op leeftijd ofzo). 

Door de bijbel als richtsnoer te nemen, en te plaatsen in deze tijd. 

Door de geest van Christus een centralere plaats te geven dan de institutie. Door meer 

nadruk te leggen op het (be)leven van het christendom dan op de regels 

Door de gelijkwaardigheid van elke mens, zeker ook die van man en vrouw, te benadrukken, 

in woord en daad. 

Door de kerk dicht bij de mensen en het dagelijks leven te houden. 

Door de kinderen zoveel mogelijk bij te brengen, te leren, te bidden en een goed voorbeeld 

voor anderen te zijn. 

Door de liefde tussen leden zichtbaar te maken en houden. 

Door de mens een volwaardige plaats toe te dichten in gezin, kerk en samenleving. 

Door de navolging van Jezus Christus, heel simpel, maar wel in deze tijd natuurlijk. 

Door deze kern te delen en er naar te leven. 

Door een actieve deelname aan het parochleven. 
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Door een active en consequente manier van leven 

Door een christelijke opvoeding. 

Door een gezonde geloofsopvoeding door de Kerk en door als gezin als thuiskerk in woord 

en daad te getuigen van hun levende relatie met Hem 

Door een klimaat van gebed en dialoog. 

door een sterk persoonlijke verbinding te hebben met de schepper van hemel en aarde en 

die band te tonen aan zijn of haar nageslacht 

Door een veel liefde te geven en een goede voorbeeldfunctie. 

Door een veilige plek te zijn voor kinderen om op te groeien in liefde. De 

gezinssamenstelling maakt dan niet uit! 

Door een voorbeeldfunctie. In de Hooglandse Kerk hoorde ik zondag dat er 2 jonge mensen 

uit de gemeente tot het ambt werden toegelaten en die dag ingezegend werden. Waarom zo 

weinig Karholieke jongeren??? Is de Kerk zo ver van hun af gaan staan!! Is het het verplichte 

celibaat, waarom niet facultatief? 

Door een voorbeeldig christelijke en katholiek gezinsleven te leiden. 

Door eerbied te hebben voor de menselijke persoon 

Door eerder de liefde van God te laten zien dan de starheid die de kerk regelmatig laat zien. 

Daardoor zullen gezinnen eerder over de kerk en over God willen praten en zo mensen 

ontvankelijk laten worden voor God en geloof. 

Door er over te vertellen en vooral in je daden te laten zen 

Door er voor open te staan 

Door evangelisch proberen te leven 

Door gebed, persoonlijk gebed ook en veel zaken van het leven in verbinding met het geloof 

te belichten. 
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Door hem in praktijk en woord na te volgen 

Door hen voor te lichteb over de mogelijkheden 

Door het christendom in de dagelijkse praktijk te brengen. 

Door het doorgeven van het geloof en het voorleven van het geloof binnen de samenleving. 

Door het geloof actief te verspreiden en te beleven. 

door het geloof uit te dragen. 

Door het gezin, in welke vorm het ook is samengesteld, te accepteren zoals het is en het de 

vrijheid te geven de leer op eigen manier te interpreteren en daar na te leven. 

Door het goede voorbeeld te geven dmv praxis, het gewoon voorleven. Door dit gewoon te 

doen ontstond bij onze kinderen nieuwsgierigheid naar de bron van onze bezieling en dit 

had tot resultaat dat een van hen ondanks deze postmoderne tijd theologie is gaan studeren. 

Door het voor te leven. 

door hierover te praten. ouders moeten dan wel zelfs goede voorlichting krijgen. 

door hun voorbeeld 

Door ieder lid van het gezin te laten ervaren: Jij mag er zijn, jij bent waardevol, jij bent door 

god gewild, jij bent uniek! 

Door in geborgenheid en veiligheid te leven ontdek je je roeping en kun je je zelf goed 

ontplooien 

door in liefde en harmonie te leven 

door in praktijk te brengen de zorg voor de naasten, hulp te bieden waar nodig en samen te 

spreken over de achtergronden vanuit welke je dit doet. 

door Jezus Christus toegankelijk te maken los en met de Kerk 
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Door Jezus samen pêrsoonlijk te zoeken, mogelijks boven de kerkelijke systematiek heen, 

hopelijk met hulp van de kerk 

Door kinderen heel erg te waarderen en doordat de ouders aan hun kinderen laten zien en 

hun vertellen dat zij zelf ook kinderen zijn, zodat de kinderen zichzelf zo transparant mogelijk 

zien als kinderen van God zoals hun ouders dat ook zijn, waar God van houdt en waarmee hij 

een mooie bedoeling, roeping dus, heeft. 

Door kinderen normen en waarden mee te geven en dan de ruimte te geven om hun eigen 

weg/roeping te vinden. 

door liefde en openstaan. 

Door Lof en glorie te verkondigen van Jezus Christus en zijn Heilige Moeder Maria, die ook 

onze moeder wil zijn. Door St. Jozef ten voorbeeld te geven. Laat de gezinnen plaatsen van 

liefde zijn, laat gezinsleden geroepen zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, 

zorg te verlenen en elkaar te behoeden. Laat onze kerk, leken en ambtdragers, oproepen tot 

respect en verdraagzaamheid. Laat ons boven alles de liefde voor onze naasten, de 

schepping en God uitdragen. Geef kinderen en ouders de ruimte om zich in diversiteit te 

ontwikkelen tot wie zij diep van binnen zijn. 

Door met elkaar te leven zoals Christus heeft voorgedaan en ook voor anderen buiten het 

gezin zorg te dragen. 

Door met hun leven een voorbeeld te geven van hun morele waarden en opvattingen, 

zonder dit in "de strot van anderen"te duwen. 

Door naastenliefde te hebben en uit te oefenen. 

Door ondersteuning, bemoediging vanuit de parochie en de priesters. Dat priesters hun 

schapen ook echt kennen en weten wat er leeft. Dat er geprobeerd wordt een creche en 

kinderwoorddienst te draaien! 

door open en eerlijk te zijn 

Door open over het geloof te spreken 
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Door open te staan voor elkaar. 

Door openheid in gesprekken in het gezin. Ook om te bidden dat de gezinsleden de goede 

keuzes maken in hun leven. 

door openheid, door te luisteren, door eerlijk te zijn en mensen de ruimte te geven zich te 

ontwikkelen, 

door openlijk over Jezus te praten en ook roepingen zonder dat het kind meteen denkt 

dattie piester moet worden. Huwelijk is immers ook een roeping 

Door opvoeding en samenleven met gezinsgenoten leer je de bedoeling van het leven 

kennen, wat leidt tot het besef van je roeping. Sacramentenbeleving binnen het gezin is van 

essentieel belang om de roepstem van God te leren verstaan. 

door over het geloof te spreken en ernaar te handelen. het gezin is uit zichzelf een 

belangrijke plaat hiervoor. 

door realistisch uitgangspunt te kiezen en dat te volgen 

Door respect en begripvol met elkaar om te gaan, zonder te veroordelen 

Door steeds meer te leven volgens het voorbeeld van Jezus Christus. Hij heeft het 

voorgeleefd om als voorbeeld voor ons te dienen. De interpretatie hiervan is door de jaren 

heen echter misvormd. 

Door steeds te proberen in doen en laten Gods liefde te laten zien aan anderen. (Het goede 

voorbeeld geven, zonder beoordelend of veroordelend te zijn.) 

Door te bidden en/of een goede parochie te zoeken. 

Door te doen wat Hij deed, zijn voorbeeld volgen. 

Door te leven naar het voorbeeld van Jezus 

Door te proberen het geloof voor te leven. 
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Door te sturen op de talenten van het individu en aandacht te geven aan de mensen ons 

heen. Het gezin kan aan elkaar doorgeven hoe belangrijk het is om vanuit je eigen persoon 

bij te dragen aan God's schepping. 

Door te tonen dat binnen dat (jouw) gezin een groot respect en onderling hulpbetoon 

bestaat voor elk gezinslid. Van ouders naar kinderen en omgekeerd. Dat mensen in zo'n 

klimaat goed gedijen. 

Door vóór te leven als een christelijk mens! 

door voorbeelden en goede levenshouding 

door warmte en liefde uit te stralen en in praktijk te brengen vanuit een levend geloof 

Door werkelijk grote levensvragen en mysteries in het gezin te overdenken. 

Door ze nadrukkelijk te laten deelnemen aan de catechese en andere activiteiten. 

Door zelf vanuit dit mysterie en deze roeping te leven 

Door zorg te dragen dat een kind in het gezin kan ervaren dat het van waarde is, dat ieder 

gezinslid zijn/haar plaats kan hebben en vinden, dat er een onderlinge verbondenheid in 

liefde is die voortdurend steunen mag op de barmhartigheid van God. Door het besef dat we 

altijd opnieuw mogen beginnen en altijd uitgenodigd zijn met elkaar als gezinsleden verder 

te gaan, elkaar te steunen, te bemoedigen en te bevestigen in ons geloof. 

echt geloofsleven, veel mensen bidden niet thuis lezen geen bijbel of boeken over het 

geloof. bekering van de gelovigen lijkt de weg hoe triest dat ook klinkt 

Een christelijk leven leiden en meedoen in de parochie. 

Een gezin (in welke vorm dan ook) is de plaats waarin kinderen worden opgevoed op een 

natuurlijke manier. Door het geven van het goede voorbeeld en het aanleren van een 

liefdevol zijn naar medemens en omgeving. 

een gezin in deze moderne tijd heeft geen tijd (meer) om over die moeilijke zaken verder op 

in te gaan 
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Een gezin kan anders denken en zich anders gedragen dan een hele maatschappij. Christen 

zijn houdt iets persoonlijks in dat je ook in een persoonlijke relatie beter kan doorgeven in 

een gezin waar kinderen het voorbeeld zien van hun ouders.Bij Jezus zien we ook word en 

daad samen gaan 

Een gezin kan het mysterie en de roeping van de menselijke persoon bevorderen door de 

kinderen op de eerste plaats te zetten en hun duidelijk te maken dat ze, los van hun talenten, 

als kind van God van onschatbare waarde zijn, net zoals ieder ander kind (en mens). In de 

huidige samenleving, waar beide ouders hard moeten werken om hun gezin te onderhouden 

schiet er echter meestal veel te weinig tijd over om werkelijk met de kinderen bezig te zijn. 

Een gezin kan naleven dat het leven er is om weg te schenken, te leven voor elkaar. 

Een gezinspastoraat dat zich richt op het gezin als de logische plek voor verwerkelijking van 

die goddelijke roeping. Maw de vanzelfsprekendheid van het gezin voorop stellen, niet als 

strijdpunt maar als waarheid. 

Een ingewikkelde vraag. Moet dat dan? 

Een onzinnige vraag. De context van Jezus vraagt ons Hem te benaderen vanuit het Joods 

gedachtengoed rond het begin van de jaartelling. Hij die koos voor de weduwe, de prostitue, 

de verworpenen, de melaatse....Zijn antwoord ligt daar, zijn mysterie is daar en hier, bij 

mensen onder on, zo is het altijd geweest en zo zal het blijven. Een traditie geboren uit 

gevluchte slaven en arme boeren laat een godsbeeld zien, welke ons nu juist kan inspireren, 

een God van goede daden en onder de mensen, met hen meelopend, kiezend niet w=voor 

onderdrukkende wetten, maar op weg naar de bevrijding van alle ketenen. 

een ouder kan gebieden, verbieden, manipuleren, slijmen en dwingen. het leven wat de 

ouder voorleeft geeft de doorslag. proberen te leven met Christus in je hart zal zijn 

uitwerking altijd hebben. het gaat om het doorgeven van ontvankelijkheid voor de Geest van 

Christus, niet om het doorgeven van "christelijke"gebruiken. 

Een positieve verkondiging van de kerk zou kunnen helpen. Nu ligt de aandacht vaak op het 

negatieve. 

Eerst de mantel afpellen tot het geloven weer komt en niet dwang en angst die door de 

eeuwen heen de katholieke kerk groot heeft gemaakt !!! 
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Eerst maar eens de kerk bij de tijd brengen. Had H. Johannes XXIII het daar al niet over? 50 

jaar weggegooid. 

Eigenlijk komt het op alle voorgaande kwestie neer. Als de leer van de kerk blijft zoals het 

was en niet gaat evalueren in de tijd, is het voor de hedendaagse gezinnen onmogelijk daarin 

te prevaleren. Ik ken een voorbeeld en men ervaart dat het met deze kerkelijke inzichten van 

bovenaf gewoon onmogelijk, in elk geval erg moeilijk, is. 

Elkaar liefhebben, voor elkaar zorgen 

Elkaar respecteren en in waarde laten, ouders t.o.v elkaar t.o.v de kinderen en de kinderen tov 

elkaar. Respect bijbrengen voor anderen en anders denkenden en zeker ook tov ouderen 

Er is een vertrouwensbreuk opgetreden tussen de Kerk en grote groepen mensen, zeker wat 

gezinspastoraat betreft. Benoem en erken de pijn, vooral van vrouwen. Benoem en erken 

misdaden die egen vrouwen zijn begaan. De huidige Paus heeft een beleid dat als balsem 

werkt op de ziel. Ik bid voor hem! 

Er is helemaal geen mysterie of roeping buiten dat deze door de mens zelf gecreëerd wordt. 

Je kan in het gezin alleen een zo ideaal mogelijke basis voor een goed (geestelijk en 

materieel) leven proberen te verzorgen! 

Er zijn nauwelijks jonge gezinnen met opgroeiende kinderen die kerkelijk betrokken zijn. 

Eerste Communie is meer een religieuze folklore. 

Geef op een positieve manier deze keuze, net als ieder anders beroep. 

Geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 
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geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee, is in mijn beleving geen gezinskwestie 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. 

Geen idee. Da's jullie vak, toch? 

Geen kennis. 

geen. Zorg dat de mens gelukkig blijft en wordt en daarin kan het geloof een steun zijn 

Geloofsopvoeding. Maar ik weet het niet, ik heb geen ervaring hiermee. 

Getuigenis naar derden 

Gezin en persoon? Ik hoop dat mensen, individuen deze roeping voelen 

Gezin mag veilige haven zijn voor ieder van zijn leden. 

Gezinscatechese bevorderen 

Goed voorbeeld doet goed volgen 

goed voorbeeld doet goed volgen, dus proberen Jezus na te volgen en daarmee te hopen 

dat de kinderen ook weer zullen leven in deze geest. 
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Goed voorbeeld doet goed volgen. Samen leven, zorgen voor elkaar, soms een keer iemand - 

als het moet - de waarheid zeggen hoort daar ook bij. 

goed voorbeeld en te proberen zijn carbonfootprint zo klein mogelijk te houden. 

Heeft Jezus gezegd dat het gezin hier een geprevaleerde plaats bij moet innemen? Volgens 

mij niet. 

Helaas opnieuw moet ik het antwoord schuldig blijven 

Het gezin (in alle verschijningsvormen) is de basis van onze samenleving. Deze vraag lijkt me 

overbodig als mensen hier een rol in nemen dan doen ze dat ook vanuit hun thuishaven; het 

gezin. 

Het gezin als afspiegeling van de Boodschap van het Evangelie en de leer van de kerk: man 

als priester, zoals Christus ook Priester is, vrouw als Moeder Gods. 

Het gezin als vindplaats van liefde.De liefde van God naar ons en hoe die wordt doorgegeven 

via vader en moeder naar de kinderen. In zo n gezin ben ikzelf opgevoed 

Het gezin bied warmte, geborgenheid, een thuis voor ieder mens, liefde. 

Het gezin heeft die taak niet 

Het gezin heeft die taak niet. De individuele persoon komt bij het verlaten van het gezin tot 

het besef van de eigen roeping 

Het gezin hoeft hier helemaal geen geprevaleerde plaats in te nemen. Het is ieders 

individuele opdracht. Maar binnen een gezin kunnen de leden elkaar helpen en voorleven. 

het gezin is de belangrijkste plaats om het geloof door te geven. De kerk zou gezinnen 

kunnen toerusten om dat beter te doen. Ouders dienen het geloof door te geven, maar ook 

in hun dagelijks leven vorm te geven aan de roeping van de mens tot navolging van jezus 

Christus. 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, leef volgens de regels van geloof en kerk en 

ga de kinderen daar in voor, meer kan niet. 
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Het gezin is de plaats bij uitstek, waar ieder mens zou moeten meekrijgen, dat hij of zij (door 

God) gewild is. Sterker nog, als dit niet gebeurt, kunnen mensen door de leegte, die anders 

ontstaat, het hele leven ongelukkig worden 

het gezin is de plaats waar mensen worden gevormd. het moet proberen zodanig te leven 

dat de woorden van Jezus zo goed mogelijk gevolgd en nageleefd kunnen worden. 

Het gezin is een van de voedingsbodems voor het geloof. Deel 2 brengt mij op de gedachte 

dat de kerk als instuut niet-geprevaleerd zou moeten worden. Het RK-instuut heeft geen 

goede pers, de gedachte van bescheidenheid is goed. 

Het gezin is hierin voor mij de hoeksteen. 

Het gezin is hiervoor de plaats bij uitstek. 

Het gezin kan deze plaats niet innemen, het is de basis. 

Het gezin kan helpen maar is niet geprevaleerd. Encyclieken over dit thema zijn een slag in 

de lucht, misschien een bemoediging voor harmonieuze gezinnen, maar geen helpendehand 

voor degenen die het moeilijk hebben. 

Het gezin mag nog steeds als de hoeksteen van de samenleving worden genoemd. In 

wetgeving, in belastingfaciliteiten. 

Het gezin positioneren als hoeksteen. 

het goede voorbeeld geven 

Het groei- en rijpingsproces in de mens moet niet beïnvloed worden. Ieder mens komt met 

een ander mens in contact. Hoort en ervaart zijn innerlijke stem en als er meer belangstelling 

in een bepaalde richting komt dan gaat die persoon zelf op onderzoek. Gaat vragen. Nooit 

iets aanbieden. Een eigen keuze is een weloverwogen keuze. Kerk, de mens moet een blijheid 

van leven ervaren en dan kan een bijzonder verlangen boven drijven of niet. 

Het huwelijk is een sacrament, in die zin is het een plaats om als mens tot wasdom te komen 

en zijn of haar christelijke identiteit uit te dragen en te delen in het heilswerk van Christus 
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het is de kern van de gemeenschap. 

Het is niet nodig dat het gezin hier een speciale plaats inneemt. 

Het steeds veranderende gezin is een kerngemeenschap die in het grotere geheel meedoet. 

Het is aan de Kerk om ervoor te zorgen dat zij midden in dat geheel haar kathegetische 

pastorale rol vervult, anders is zij een fossiel randverschijnsel. 

Hoe Jezus in schrift en evangeliën ter sprake wordt gebracht en hoe Hij zijn boodschap van 

liefde gestalte heeft gegeven en voorgeleefd is de essentie en verdient de voorkeur van hoe 

mensen al of niet in gezinsverband kunnen leven en kunnen proeven van het mysterie van 

leven en dood. 

Hoogstens door voorbeeldgedrag. ik zou het niet anders weten. Het zal al moeite genoeg 

kosten dat over te dragen binnen het gezin 

Ieder mens is geroepen om deelgenoot te worden aan de liefde van God, onze 

Vader/moeder.Die toegankelijkheid mag je best uitdragen, zonder voorwaarden..Je hebt het 

zelf ook maar "gekregen", een geprevaleerde plaats vind ik niet huist geformuleerd. 

Ieder menselijke persoon vormt met een of meer anderen mogelijk een gezin. De vraag 

suggereert dat in een gezin ook kinderen moeten zijn. 

Iedereen is welkom, zoals de verhalen uit de bijbel aangeven. Laat kinderen dit ervaren. De 

kerk moet moderniseren, wijze waarop de kerk omgaat met homofilie, enz veroorzaken 

afstand. 

Ik begrijp u niet 

Ik ben docent levensbeschouwing, maar helaas, ik begrijp deze vraag niet 

Ik denk dat het gezin hierin een centrale rol speelt. Mijn oude wijze moeder zei ons altijd: 

"Wie goed doet, goed ontmoet". De belangrijkste spelregel uit de Blijde Boodschap van 

Jezus Christus. Als vader en moeder die in de dagelijkse praktijk brengen, worden kinderen 

misschien ontvankelijk voor hetgeen daar achter steekt. Langs de weg der geleidelijkheid de 

kinderen meenemen op een reis door de Bijbel. Helaas worden de Bijbelse Boeken helemaal 

niet meer gehanteerd op school. Als ouders hebben we dus de belangrijkste taak om onze 
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kinderen wegwijs te maken in het mijnenveld van het leven, met als centraal aandachtspunt: 

wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. 

Ik denk dat het onverstandig is personen en verhalen die voorkomen in de bijbel letterlijk te 

nemen. Dat geeft altijd gezeur en botst vroeg of laat met de realiteit. 

Ik denk door duidelijk te maken dat je door de relaties de je hebt met je omgeving je 

identiteit bepaald wordt. (tegengaan van individualisme). 

ik snap de vraag niet 

Ik vind deze vraag zeer idealistisch gesteld. Niet alleen gezinnen. maar ook andere liefdevolle 

samenlevingsvormen kunnen voorbeelden/(oefen)plaatsen zijn voor de ontwikkeling van 

menselijke waardigheid waar in het mysterie en de roeping van de menselijke persoon tot 

uitdrukking kunnen worden gebracht. 

Ik vind die focus op het gezin toch weer veel te eenzijdig. Daar is het gezin niet in het 

bijzonder voor bedoeld, het kan daar soms lukken, soms ook niet. Jezus openbaring is er 

vooral de armen en rechtelozen,de vluchtelingen, de hoeren en de tollenaars en al degenen 

voor wie hij de Bergrede sprak. Die hadden en hebben vaak geen geweldig huwelijksleven. 

Als ik naar de jonge generatie kijk, dan zie ik zelfs dat ze 'het huwelijk' met zijn vele 

voorrechten als iets zien voor mensen die het gemaakt hebben... 

Ik vrees, dat weinig mensen zich bewust zijn vanuyit een roeping een taask te hebben. Het is 

meer een ouderlijke plicht Dat neemt niet weg, dat mensen die gelovig in het leven staan 

toch vanuit een gelovige dimensie leven en handelen. 

Ik weert niet wat er wordt gevraagd 

ik weet het niet 

Ik weet niet wat hiermee wordt bedoeld. 

Ik weet niet wat met deze vraag bedoeld wordt. 

In de basis door de leer goed door te geven en het is aan de ouders om hun kinderen in 

geloof op te voeden tot mensen van goede wil. 
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In een gezin leert een mens het beste zijn naaste lief te hebben. Een gezin is nl niet anoniem. 

Je kunt niet zo maar weglopen; je bent verantwoordelijk voor elkaar. 

In een gezin waar echte liefde heerst daar wordt de basis gelegd voor de gezonde 

ontwikkeling van de menselijke persoon... de kerk zou dat moeten stimuleren.... 

In een goed gezin is er veel aandacht voor de roeping van de menselijke persoon. Ouders 

doen wat zij kunnen om hun kinderen te helpen ontdekken waar hun roeping ligt. Jezus 

Christus toont dat die roeping niet primair ligt in het krijgen van aanzien en veel geld, maar 

in het dienen van de mensheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk gezinnen het verhaal 

van Jezus Christus blijft aanreiken. Als dat gebeurt, mogen we erop vertrouwen dat de 

Heilige Geest de rest doet. 

In gesprekken en discussies aan tafel en dan proberen een persoonlijke Dank en smeekbede 

te formuleren. 

in har dagelijkse zorg voor elkaar en openheid op anderen, door het respect voor elkaar en 

het leren elkaar vergeven 

In het gezin kan meer aandacht worden gegeven aan de grootheid van de mens met Jezus 

Christus als voorbeeld. 

in ieder geval niet door alles te devalueren tot 15 jaar school en 60 jaar werk, zoveel mogelijk 

afstand nemen van de huidige westerse normen, en vechten tegen de laagste meest 

verontmenselijkende en onmenselijke cult ooit. 

JC openbaart niet voor niets de roeping van de menselijke persoon en niet van een gezin. 

Spreek mensen aan op hun persoonlijke waarden. 

Je gezinsgenoten zijn je alles 

Je tijd en leven gebruiken om Christus manier van leven na te volgen. 

jezus christus openbaart niets hij was ook maar een mens 

Jezus Christus werd opgevoed in een "normaal" gezin. Dit is dus de leidraad voor de kerk 
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Jezus houdt de levenswaarde voor rond het mysterie en de roeping van de mens. De mens 

zal daarin een gemeenschap moeten voelen die barmhartig uitnodigend is voor de mens . 

Hem geen God/Jezus voorschrijft, maar een gelegenheid biedt om Gods menselijkheid te 

laten voelen binnen zijn goddelijkheid.Jezus is er voor iedereen, zonder veroordeling. ieder 

kan hem navolgen in het kind van God zijn 

Jezus volgen is niet alleen voor gehuwden weggelegd. Trouw aan gegeven woord, respekt en 

liefde voor de ander, vergevingsgezindheid en vertrouwen in Gods hulp in gebed en 

sacramenteel leven zijn voor iedereen. 

Jezus was in zijn doen en laten de doelgericht persoon die wist waar Hij naar toe wilde die 

richting dient er binnen de mens die een gezin wil beginnen ook te zijn persoonljke 

overtuiging en die tussen partners dienen hiervoor zorg te dragen de afstemming tussen 

partners en hun overtuiging leggen de basis voor deze verbintenis en die tot een goed einde 

brengen 

juist door de opvoeding van de kinderen. ook de kuisheid voor de geboorte van het kind 

behoort in acht genomen te worden. 

Kan ik geen antwoord op geven. 

liefde 

liefde tonen 

Liever niet. 

Meer begrip en respect voor de noden van gezinnen tonen; niet alles draait om het door 

Rutte cs gepropageerde platvloerse materialisme. 

meer kennis vergaren en bidden 

Meer pastorale zorg van de kerk voor de gezinnen 

men geloofd daar niet meer in, indien iemand zich "geroepen" voelt komt het vanzelf. Het 

wordt tijd dat meer ruimte gegeven wordt aan leken voor taken in de kerk. Ook deze kunnen 
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zich geroepen voelen, de exclusieve rechten/taken van "gewijden" moeten ook voor hen 

gaan gelden anders hebben we straks zeker geen kerk meer over. 

Men moet de gehele bijbel lezen: alles en niet alleen de zondagse perikopen. Dan gaat het 

over de bevrijding: jesjoeah. Wat verstaat de kerk onder die bevrijding die praktisch in alle 

Psalmen wordt genoemd? 

Mensen zullen het gezin zelf die plek weer moeten geven. Er is geen overheid of kerk die dat 

eventjes kan regelen. Het Evangelie moet weer een prominente rol gaan spelen in 

mensenlevens. 

Misschien 

misschien eerst eens met elkaar eens worden wat we hieronder verstaan? zoeken naar 

synthese lijkt me. en ik bedoel nadrukkelijk geen compromis. 

Moeilijk taal gebruik 

Moeilijk te beantwoorden. 

moeilijke vraag. 

Moeilijke vraag. Misschien als elke ouder ten diepste kan doorleven dat elk kind goed is, ook 

het kind wat niet kan meekomen, ook het kind wat een heel andere weg kiest(overigens 

betekent dat natuurlijk niet dat je elk gedrag moet goedkeuren). Als elke ouder op een 

barmhartige wijze naar zichzelf kijkt en heel eerlijk zijn of haar fouten kan toegeven en b.v. 

spijtbetuigen ook naar de kinderen toe eventueel. Misschien als gezinnen zich zouden 

kunnen spiegelen aan het heilig huisgezin. Anderszijds moet je dan wel al stevige RK wortels 

hebben. Als we met z'n allen binnen (maar ook buiten) de gezinnen aandacht hebben voor 

"de waarheid van het kleine dagelijks geleefde leven". Namelijk hoe we echt leven, ook in het 

kleine. 

Mysterie en roeping niet tegengaan,maar ook niet extra bevorderen. 

Mysterie en roeping zij persoonlijke keuzes, waarom moet het gezin hiervoor een 

geprevaleerde plaats zijn? 
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Na de vroomheidsperiode die wij hebben gekend is er nu wel een stilte, hoewel sommige 

gezinnen hun best doen 

Nergens is de invloed van een goed voorbeeld groter dan in het gezin. Het gezin heeft die 

geprevaleerde plaats dus vanzelfsprekend. 

Niet het gezin heeft die taak maar de indiviuele persoon en wel bij het loskomen van het 

gezin 

niet nodig 

Niet te begrijpen vraag. 

Nogmaals om te proberen te leven zoals Christus dat ons onderwezen heeft. 

normaal leven 

Oepnheid en dialoog 

Om zich te gedragen als christelijke medemensen 

Omdat het gezin een afspiegeling is van de gemeenschap van Jezus Christus en Zijn Lichaam 

de Kerk, met God Zelf Die in dat geheel de Bruid daarin wil wonen. De zorg van de man voor 

zijn vrouw! De 'vruchten' en de weldadigheid die uit die gemeenschap voortkomen, worden 

door de kinderen voorgesteld. 

Onduidelijke vraag. Weet ik geenantwoord op. 

Onze Schepper bepaalt en niet de dogma's van het instituut kerk. 

Ook hier geldt: door respect en aandacht. En in open gesprek te vertellen welke de bron van 

een gelovige levenshouding is. 

Ook zonder Jezus heeft ieder mens een reden om te leven. Ook het leven zonder Jezus is 

heilig. Het leven is geen mysterie. De evolutietheorie is waar. Adam en Eva kunnen niet 

bestaan hebben. Het verhaal van de erfzonde kan dan niet echt gebeurt zijn. Jezus als 
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verlosser is dan echt helemaal overbodig. Als je het met deze laatste regels niet eens bent 

ontken je de waarde van de wetenschap. 

Op een mooie manier kennismaken met God, zodat je er zelf voor kiest met hem in gesprek 

te gaan. 

Op talloze wijzen. Daartoe zal de kerk het gezin eerst serieus moeten nemen. 

Op zondag naar de kerk 

Opnieuw hangt dat af van de definitie van gezin. Zodra de kerkelijke leer zich aanpast en 

weer gaat leven bij de mensen zal de kerk aan gezag winnen en zal de belangstelling 

toenemen. De roepingen zullen dan ook toenemen, zeker na afschaffing van het 

onmenselijke en onwenselijke verplichte celibaat van priesters 

Opvoeden zowel als de voorbeeldfunctie alsmede de onvoorwaardelijke liefde dienen een 

basis te zijn. De maatschappij -buiten het gezin- is deze niet. 

Opvoeding 

ouders door voorleven van de idealen, kinderen volgen na 

Persoonlijke vrijheden zijn een gift van God, daarvoor moet ruimte zijn 

Practice what you preach! 

Precies zoals bij de beantwoording van de vorige vraag. Promotie van het gezin. Maar de 

kerk moet hier ook een beweging maken door inclusief te zijn naar mensen die op een niet 

traditionele wijze ook in een trouwe liefdesrelatie leven. 

PROBEREN Jezus na te doen, het goede doen en het kwade laten . 

Proberen televen zoals Christus dat van ons vraagt 

Rekening houden met de medemens. Met bekenden en niet-bekenden 

respect, liefde en open staan voor elkaar 
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Rust, reinheid en regelmaat 

Snap deze vraag niet 

Sta een gezin bij in haar behoeften en maak het niet onmogelijk om deel van de kerk te zijn. 

Wijs mensen niet af maar verwelkom ze, van welke aard ze ook zijn. Dan zullen ze de liefde 

vanJezus doorgeven. 

te moeilijke vraag 

Trouw, liefde en verdraagzaamheid. Leren dat het fijn is iets voor een ander te 

doen.Dankbaar zijn voor de goede dingen in het leven en niet bang zijn voor de toekomst.Er 

is altijd iemand die voor je zorgt, ook al ben je alleen. 

Uw probleem legt u bij het gezin. Het probleem ligt bij uw kerk, door uwzelf gerealiseerd. 

Vast te houden aan de kerkelijke moraal. 

Veilige plaats. 

Voorleven. Maar daartoe dien je zelf eerst geworteld zijn in het geloof en daar moet je zelf 

ook tijd en energie in steken. Wat je zelf niet hebt ervaren kun je niet uitdelen. 

Vraag is of dit uitgangspunt juist is 

waar kinderen zich veilig en bemind weten in een goed gezin, groeien ze op tot mensen die 

'vanzelf' hun roeping vinden. Gehuwden mogen zich bewust zijn dat zij 'zo goed als God' zijn 

voor hun kinderen. Dus weer door hun geloof vóór te leven. 

Waarvoor precies? 

warmte naar elkaar, eerlijkheid, waardering, ('respect' vind ik zo'n beladen term), humor, 

relativering, zijn belangrijke bindmiddelen. 

Wat bedoelt U ? 

wat een vraag,wij leven in 2013 niet in de 17e eeuw 
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wat is geprevaleerd? sorry. 

Wat staat hier? 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

weet ik niet. maar in een gezin hierover discussiëren is denk ik een goede stap. 

Weet ik niet. Voor mij als moeder in nederland vind ik het knap moeilijk om met je gelovige 

mening naar buiten te komen. Het voelt als een roepende in de woestijn. 

weet ik niet; taak van de ouders 

weet niet 

weet niet 

Welk mysterie? 

Zich te verdiepen in de H. Schrift, het leven van Jezus leren kennen en het gebed. 

Zoals ik al zei, geloven, bidden en voorleven vanuit de liefde van God. Niet omdat het hoort 

maar omdat je er waarlijk in gelooft en je authentiek bent en vrij wordt van zijn liefde. Een 

ruim hart en een sterk geloof in pastorale houding en niet ik sla je om je hoofd met de 

catechismus de gehele dag. Dan komt dat geloof wel goed. Dat zie je aan de paus. Prachtig. 

Begaan en ruimte scheppend waardoor mensen kunnen ademhalen en leven 

zorg voor een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden 

Zorg voor harmonie, daaruit kan zoveel voortkomen 
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8b. Welke kritieke situaties in het huidige gezin kan de ontmoeting 

met Christus blokkeren? 

 

Afhankelijk van hoe je 'gezin' definieert, is het aantal personen dat niet in een gezin leeft 

bijna even groot / even groot / groter dan het aantal dat in een gezin leeft 

afwezigheid van liefde en verantwoordelijkheid. Het ontbreken van de behoefte om nate 

denken over de essentie van het leven is een struikelblok: Als men niet meer het kerkelijk 

gezag zonder meer aanneemt, dan moet (zoals die altijd al moest) moeite gedaan worden 

om de kerkelijke leer daadwerkelijk uit te dragen in actief beleid met voorbeeld: 

overtuigingskracht moet opniew gevonden worden. Te lang heeft te kerk gewezen op 

leerstellingen die niet mee konden worden begrepen door de hedendaagse mens (geboren 

vanaf ca 1920) 

Afwijzing, dogmatisering en gebrek aan acceptatie van de jongere generatie. 

al dat soort geboden 

Alleen de zonde tegen de heilige Geest, volgens het Evangelie. 

Allereerst de materiele overvloed. Vervolgens de individuele levensstijl van de kinderen (pc). 

De overvolle agenda van ouders en kinderen. Het is niet geaccepteerd om het met elkaar 

over geloof te hebben. Wie durft het ter sprake te brengen? 

Als de betrouwbaarheid onder de mensen verdwijnt en het vertrouwen onder elkaar. Wat 

verstaat de kerk eigenlijk onder het woord 'zonde'? Toch niet de 'deugdzaamheid'? 

als de kerk steeds verder buiten de maatschappij en van de kinderen komt af te staan, zal dat 

maken dat er geen ontmoeting meer kan zijn 

Als de kerk te wereldvreemd en autoritair leerstellingen verkondigt die niet worden 

geaccepteerd is er weinig kans op verdere ontmoeting met Christus. 
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als de liefde verdwenen is dan........ 

Als de liefde weg is 

Als de opvoeders in het gezin dogma's en liefdeloosheid laten prevaleren boven tolerantie 

en vertrouwen in het goede, keren kinderen zich af. 

Als de ouders worden uitgesloten van de kerk omdat ze homo zijn, gescheiden, hertrouwd 

en/of samenwonend zijn, dan zullen de kinderen ook niet met het geloof opgroeien 

Als de situatie haaks staat op datgenen wat door de kerk gepredikt wordt kan dit tot 

afstoting leiden. 

Als er geen harmiomie is en liefde voor elkaar,dan is er geen ruimte voor. Ook toenemende 

ontkerkelijking, vaak doordat de kerk je in de steek laAt voelt men als een steun. 

Als er geen respect is voor de ander 

Als het gezin niet meer veilig is: als echtelieden vechten bv, of door sexueel misbruik. 

als mensen zich volledig afkeren van de kerk en haar hardvochtige leer en deze koppelen aan 

de woorden van Jezus, die juist openstond voor iedereen en vergeving predikte. 

Als ongeluk, dood, werkeloosheid, armoede verweten wordt aan Hem die Liefde is. 

Als ouders niet meer de oude verhalen vertellen 

ander geloof, stress.. 

Armoede, internet en tv verslaving en oorlog... 

armoede,eenzaamheid en ziekte, ook in ons deel van de wereld. zowat niemand gelooft nog 

dat de beproevingen hier op aarde een betere plek in de hemel opleveren. 

begrijp de vraag niet 

betutteling en veroordeling door de kerk 
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Bij deze blokkade spelen geen specifieke "kritieke" situaties een rol. De hele geseculariseerde 

en heidense atmosfeer van de maatschappij vormt de grootste blokkade om tot Christus te 

komen. De Kerk zal weer moeten beginnen als 2000 jaar geleden en als in de "missie-

landen": kleine cellen vormen in de maatschappij. 

blokkade zal m.i. alleen optreden als de kerk de eigen mening daaromtrent dwingend oplegt 

en gelovigen daardoor afstoot 

Christus is nooit weggeweest. Het lijkt soms wel alsof de kerk ongelovig is... 

christus leeft in ieder mensen hart, is door niemand te blokkeren! 

Daar kun je een boek over schrijven 

Daar zit in mijn beleving op zichzelf geen blokkerende factor. Een gelovig gezin, hoe ook 

samengesteld, kan in zijn geloof worden versterkt door inspirerende voorbeelden van de 

kerkleiders (vide de paus) en vooral door bemoediging en versterking.Wat u onder het 

huidige gezin verstaat blijft duister, een antwoord is niet mogelijk. 

Daarvan zijn er te veel om op te noemen. De samenleving is hedonistisch. Ik wil alles, ik wil 

het nu ( en het ligt voor het grijpen). Dat er bij rechten ook plichten horen, wordt niet gezien. 

Dat de kerk je verstoot en veroordeelt als de dingen niet gaan zoals in het ideaalplaatje. 

Christus wil er juist heel dichtbij zijn, in de pijn en onvolkomenheid maar de kerk zegt vaak: 

dan hoor je er voor ons niet meer bij. 

Dat er een Kerk is die regels propageert en niet het leven van de huidige maatschappij 

waarin kinderen opgroeien 

dat het geloof niet zelf kan ontwikkelen 

dat het ideaal vaak niet haalbaar is en men zich dan door de kerk veroordeeld voelt 

dat hoeven geen kritieke situaties te zijn, soms kan een crisis leiden tot iets moois 

Dat ligt aan het gezin het kan ook de ontmoeting met christus verhevigen. 
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Dat men zich niet geaccepteerd voelt door de kerk en zich van de kerk afwendt. 

dat verschillende gezinssituaties niet erkend worden door de kerk 

Dat weet ik niet, heb daar gelukkig geen ervaring mee. 

Dat weet ik niet. 

Dat zal bij ieder gezin een andere situatie zijn 

De 24-uurs economie. Het ontbreken van de zondagsrust. Het onvoldoende helder brengen 

van de leer. Jongeren verlangen naar duidelijkheid en dus geen soft gedoe. 

De acceptatie van alles wat seculier is, het moraal van buiten de kerk naar binnen halen! 

De afkeer van de kerk voor gescheiden mensen en voor gehuwde homo's maakt het contact 

moeilijk. De celibataire priester maakt het contact moeilijk. het feit dat vrouwen geen priester 

kunnen zijn maakt het contact moeilijk. Wie wil er nu contact met een instituut dat zo achter 

loopt? 

De afwijzing van samenlevensvormen en geen aandacht voor de maatschappelijke 

ontwikkelingen in de wereld 

De agnosten moeten weer god uitvinden Door met name de katholieke kerk is bij velen het 

geloof verdwenen Is het een wonder dat er nog katholieken zijn 

De arrogantie en intolerantie van christen jegens andersdenkenden. 

de bemoeienis van de hierarchie.... 

De beslommeringen van ezinsleven in het algemeen 

De blokkatie zit niet "in" het gezin, maar in de manier hoe er vanuit het episcopaat met deze 

materie wordt gecommuniseerd. 

De dagelijkse beslommeringen 

De dogma 's e de starheid van de kerk. 
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De druke van alle dag en de individualisering in de samenleving 

De drukte 

De echte kritieke situaties binnen het gezin zie ik als er sprake is van mishandeling en 

seksueel misbruik. Juist dan is de ontmoeting met Christus van levensbelang. daarin heeft de 

kerk de ondersteunende rol om de regels rond echtscheiding los te laten en de slachtoffers -

met de kracht van Christus (Jezus)- de juiste stappen te laten zetten. 

De financiële crisis, de invasie in eigen huis door tv waarden en normen, de sociale druk om 

op te geven als het moeilijk wordt in een huwelijk, de lijst is langer... 

De geloofsafval door allerlei oorzaken in maatschappij, kerk en vooral de media! 

De grote distantie tussen kerk en gezinnen is thans een kritieke situatie. Beleving in het gezin 

sluit nauwelijks aan op de prioriteit die de kerk zich stelt, alle goede bedoeling om zich te 

voeden met Schrift, sacrament en Traditie ten spijt laat de kerk hier veel liggen. Door zich te 

distantieren van het gezin blokkeert de kerk de mogelijkheid van gezinsleden de betekenis 

van Christus tot zich door te laten dringen. De relevantie van Christus zit veelal niet in het 

navolgen van de kerkelijke leer, maar in het luisteren naar de Schrift, het volgen van 

catechetisch onderricht, een pastorale praktijk die tot onderlinge verbindingen leidt van 

mensen en inzet van goede werken, zoals bv de werken van barmhartigheid. 

De heisa van het dagelijkse leven 

De hektiek van het leven, de eisen die de maatschappij stelt. Te weinig tijd voor stilte en 

gebed. 

De houding en het autoritaire gezag van de kerk.Het niet gemeenschap zijn. 

De houding van de kerk 

De houding van de kerk 

De houding van de kerk die voor veel ouders ervoor zorgt dat zij hun kinderen niet binnen 

het geloof willen opvoeden. Ik zie deze 'kritieke situaties' niet binnen het gezin, behalve 
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wanneer ouders kinderen krijgen en die vervolgens aan hun lot overlaten, niet opvoeden en 

als een ongeleid projectiel de wereld in sturen. 

De huidige opstelling van de nederlandse bisschoppenconferentie en de houding van veel 

locale pastores. 

De kerk an sich is het probleem 

De kerk is er voor liefde, zingeving, troost, wijsheid en gemeenschapszin. Daar moet de kerk 

zich volgens mij op richten. Daar is ook veel behoefte aan. Niet aan concrete wetten en 

voorschriften. Het is ook niet te doen om wereldwijd over alle culturen heen dezelfde regels 

en wetten te handhaven. Het leidt ook zo af en kost zoveel tijd en energie. 

De kerkelijke leer staat vaak in de weg 

De kritiek situatie dat een pastoor of bisschop niet de taal spreekt van zijn parochianen. Dit 

heeft vervreemding tot gevolg. 

De kritieke situatie voor een gelovig zoekend gezin zit hem o.a. in een afstotende houding 

van de Kerk in de officiële betweterige houding van de kerkelijke autoriteit, bisschoppen, 

priesters, leraren van seminaries, vicarissen etc. Het klerikalisme. Er kan geen kritieke situatie 

zijn in het gezin dat niet bevrijdend toegelicht kan worden door het woord van Jezus. 

De leer van de kerk die niet past bij de werkelijkheid en die de echte blokkade is. 

De leer van de Kerk van beklemmende dogmatiek. De leer van de Kerk ontneemt de gelovige 

vaak de lust en de moed om zelfs maar te pogen om met G'd en Jezus in contact te komen 

De liefdeloosheid, haat en verachting die voortkomt uit onwetendheid en angst die door nog 

teveel priesters, religieuzen en leken wordt uitgedragen naar afwijkende levenswijzen. 

Liefdeloosheid blokkeert mensen om de liefde van Christus te vinden. Liefdeloosheid maakt 

gezinnen tot plaarsen waar mensen elkaar kapot maken en kinderen beschadigt worden voor 

het leven. 

De maatschappij eist veel van het jonge gezin. Tijd voor de eucharistieviering op zondag is 

niet meer, er is voetbal, tennis en diverse sociale verplichtingen. Je ziet meer ouderen in de 
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kerk, helaas. Deze paus kan wel een kentering bewerkstelligen, hij is meer " van deze tijd" en 

veroordeelt niet Hij spreekt de Nederlanders aan!!! 

De materialistische en consumptieve instelling van onze samenleving. we moeten meer focus 

krijgen op onze verantwoordelijkheid op deze aarde en wat wij als mens bijdragen aan een 

duurzame vreedzame samenleving. 

de omgeving 

De ontmoeting met Christus kan worden geblokkeerd door een verstoorde verhouding 

tussen de ouders, al dan niet ten gevolge van financiële problemen, een te grote nadruk op 

het belang van materiële zaken, te hoge verwachtingen van ouders met betrekking tot de 

(school- en sport-)prestaties van hun kinderen, gebrek aan tijd en aandacht voor elkaar door 

de eisen die de maatschappij stelt, verwaarlozing van het geestelijke leven, met name het 

gebed. 

De ontmoeting met Christus wordt bemoeilijkt door gebrek aan harmonie en zorg in het 

gezin: verdeeldheid, onenigheid, voortrekken/achterstellen. 

De ontmoeting met Christus wordt m.i. geblokkeerd -niet door kritieke situaties in het gezin- 

maar doordat de kerk de christelijke boodschap nogal onaantrekkelijk, drempelverhogend en 

exclusief verwoordt, door steeds maar te hameren op de rechtgelovigheid en de leer. Ik hoop 

dat de warme en pastorale benadering van Paus Franciscus voor velen tot een (hernieuwde) 

ontmoeting met Christus mag leiden. 

de opstelling van de kerk. 

De pil 

de pil. en andere lustuitspattingen. 

De regels die de kerk oplegt kunnen dus danig bezwarend zijn voor een gezin dat ze daarom 

uit de kerk weg blijft. Dan wordt je geloof niet meer gevoed en blokker je uiteindelijk de 

ontmoeting met Christus 

de samenleving. de rolpatronen. de wereldgebeurtenissen. 
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De situatie die het meest kritisch is, is de wijze waarop de H.Geest tegengewerkt wordt door 

de communicatie vanuit de kerk over God en geloof. Daardoor wordt de kerk niet meer als 

volwaardige gesprekspartner gezien in het maatschappelijke veld, en verliest derhalve aan 

relevantie. 

De starre opstelling van de kerk kan mensen blokkeren 

De strakke moraal en voordschriften van de kerk ten aanzien van zowat alles dat seksualiteit 

betreft. Kerk en Christus worden als twee verschillende entiteiten gezien. Maar meesen 

worden niet meer opgevoed in bijbelse/ kerkelijke leer. 

De strakke normen van de kerk en de excessen mbt misbruik van kinderen zijn de grootste 

belemmering. Het zorgt ervoor dat veel personen zich van de kerk afwenden. 

De toenemende prestatie- en verwachtingsdruk van de ouders van hun kind(eren, 

gecombineerd met hun eigen (te) hoge werkdruk. 

De vele moderne mogelijkheden: internet, sport,uitgaan,mobiele zaken,enz. 

De veroordelende attitude van de bisschoppen inzake seksualiteit en de al te juridische 

attitude van hen jaagt deze jonge mensen de kerk uit.Zij willen zich met deze juridische kilte 

niet identificeren. 

De veroordelende toon van de kerk t.a.v. gezinssituaties en iedere keer weer slecht nieuws 

berichten over de kerk als instituut, die door mensen verward wordt met de kerk onderweg 

als levende gemeenschap rondom Jezus Christus! Ze komen vaak daardoor niet aan de 

ontmoeting met Christus toe omdat ze de goede dingen van het instituut kerk niet meer 

oppikken en al afgehaakt hebben. Ik vind dat een hele zorg! 

De vrije gedachte en het afzetten tegen de katholieke dogmatiek. 

De welvaart, de veel te grote vrijheid, het niet meer naar de kerk gaan, de vele 

mishandelingen die vaak plaatsvinden, het hebben van alles, de eenzaamheid. 

de zucht naar materiële welvaart belemmert in het algemeen al te zoeken naar een andere 

dimensie in het leven. Spiritualiteit is een vaak onbekend begrip. 
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Disharmonie. Maar je hebt elkaar toch iets beloofd ? Belofte maakt schuld en aan afspraken 

moet je je houden. 

Dit is voor mij te abstract. Ik kan er niets mee. Sorry. 

Diverse samengestelde gezinnen kan een probleem zijn, maar ook economische problemen, 

en doordat veel mensen voelen dat ze door de kerk in de steek gelaten worden. 

dogma's pver de sprookjes 

Door al te materialistisch, individualistisch, teveel (noodzakelijke) aandacht voor werk, te 

weinig aandacht voor de kinderen (affectieve verwaarlozing), te oppervlakkig leven, te weinig 

aandacht voor het geestelijke, spirituele. 

Door de last van veroordeling (en zonde) wanneer men niet bij machte is het ideale 

gezinsleven vol te houden. Terwijl men steun en bemoediging nodig heeft. 

Door onverschilligheid en respectloos omgaan met elkaar. Ook door een te vrije opvoeding 

Door slecht te leven. 

door weg te blijven 

Drugsgebruik, verslaving 

Drukte 

echtscheiding 

echtscheiding en overlijden van een van de ouders. 

Echtscheiding! 

Echtscheiding, ongehuwd samenwonen, zich van de Kerk afwenden, zondig praktijken 

nastreven en goedkeuren en geloofafbrekende verhalen geloven die je vooral in de kranten 

tegenkomt. 
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Een echtscheiding geeft aanleiding tot vragen over de goedheid van mensen en God. De 

overgang van jeugdigen naar de puberleeftijd is moelijk te begeleiden door de 

ouders/verzorgenden. 

Een gebrek aan tijd en aandacht voor elkaar. 

Een lekke band op weg naar de kerk. 

een levensvreemde houding van de katholieke kerk 

Een onmenselijke katholieke leer, afwezigheid van bisschoppen en priesters en vooral het 

uitsluiten van mensen en het niet geven van hulp aan diegenen die dat nodig hebben. 

Een slechte relatie tussen ouders, het niet voorleven van christelijk leven, maar ook de 

onmacht om verder te zien dan het rationalistische kijken dat de maatschappij aanreikt. 

een veel te regiede na leving van opgelegde over bodige regels 

Eigenbelang. 

elke situatie waarin iemand zich op zich zelf teruggeworpen voelt: het gevoel dat bidden niet 

helpt/geholpen heeft, maar het kan dus een fysieke onmogelijkheid zijn in contact te komen 

met de geloofsgemeenschap, priester of andere pastoraal actieve. 

Er bestaat geen blokkering, Jezus Christus is er voor iedereen die er op voor staat! 

er is altijd de mogelijkheid om Christus te ontmoeten, juist in kritieke situaties 

Ernstig leed 

femini$$me 

Financiele moeilijkheden. Gezondheids- en/ of relationele problemen. 

financielle nood, een slecht huwelijk. 

Foute vraag: het betreft kritieke situaties in de RK-kerk die de ontmoeting met JC blokkeren!! 

Ga daar eerst maar eens wat aan doen! 
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Geaardheid, corruptie en ontucht binnen de kerk. 

gebrek aan betrokkenheid. Te snelle veroordeling. 

Gebrek aan communicatie (ook buiten probleemsituaties), individualisme binnen gezinnen, 

gebrek aan samen bidden en kerkbezoek. Samen eten (met gebed voor en na) is een goede 

manier om het gezinsleven te laten slagen. 

Gebrek aan geloof van de ouder(s), opvoeders en het feit dat de ouders/opvoeders zelf 

veelal ook niet leven in overeenstemming met de RK leer. 

Gebrek aan geloof. 

Gebrek aan geloof. Niet kerkelijk gebonden. Bij veel jonge oudersnauwelijks geloofskennis. 

Gebrek aan kennis en motivatie 

gebrek aan priesters 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen druk van boven en de mens in vrijheid laten beslissen 

Geen enkele! 

Geen enkele! Hier moet de kerk veel flexibeler in worden en veranderen anders zal het aantal 

volgelingen alleen maar blijven dalen. 

Geen idee 

geen idee 

geen idee, lijkt me ook geen probleem. 
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geen idee, te streng optreden van de kerk door regels belangrijker te vinden dan de mens 

Geen idee. 

geen Kerkgang/Bijbellezen/bidden thuis of bij familie. opgaan in de wereld, de drukte van 

alledag. God die geen ereplaats meer bekleedt. Geen levend geloof bij de ouders. 

tegenwerking vanuit familie/buren etc. als je je kind gelovig opvoedt. 

geen kontakt meer met doorleefde gelovige mensen, o.a. door ontkerkelijking. wanhoop in 

een gezin, door teveel problematiek. de vraag waarom er zoveel ellende is in de wereld. Eén 

van de partners is niet meer gelovig. Je niet meer thuis voelen in een kerk door b.v. 

verandering van je persoonlijke situatie. Door beïnvloeding van kinderen of anderen 

langzamerhand een "mengelmoes" van een geloof hebben. Pijn hebben aan de leer van de 

Kerk gezien jouw huidige leefsituatie. Het niet begrijpen dat enerzijds zo zwaar wordt getild 

aan jouw leefsituatie (b.v. opnieuw getrouwden), terwijl anderzijds priesters in het verleden 

(en mogelijk nu ook nog) aan sex.misbruik of b.v. financieel missbruik deden. In jouw 

beleving is dat van jou niets vergeleken met dat wat deze priesters doen/deden. Het komt op 

jou dan hypocriet over. Zeker zoals in het verleden ging, dat dan de misbruikplegers de hand 

boven het hoofd gehouden werd. Overigens zal dit wereldwijd, naar mijn mening, best wel 

nog veel voorkomen. Dit is nog maar het begin van de beerput. Hopelijk wordt ook het vele 

mooie wat de Kerk doet toch ook gezien! Steeds meer Christus als een alleen historische 

figuur zien, doordat je het geloof van je ouders of andere "kwijtraakt". Ook het feit dat de 

mensen van de Kerk niet beantwoorden aan dat wat je je voorsteld hoe christenen zouden 

moeten zijn. De beroemde menselijke factor dus. 

Geen vrijheid 

Geen, als de kerk niet discrimineert en afwijst. 

geen, vertrouwen is alles 

Geen. Jezus Christus preekte naastenliefde. De leer van het gezin is gemaakt door de kerk, 

niet door Jezus Christus. 

Geen... 

Geestelijk en lijfelijke armoede. geen contact meer vanuit de parochie. 
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geestelijke armoede, consumentisme, financiele armoede 

Geld gebrek, ruzie tussen man en vrouw, te groot verschil in rijk en arm in de maatschappij, 

ontrouw. 

Gerichtheid op eigen geluk, succes e.d. Andere eisen van de maatschappij, die Christus niet 

meer erkend als verlosser. 

getob over zondige levensverbintenissen en burgerlijk moralisme 

geweld binnen het gezin; armoede; ziektes 

Geweld, misbruik, beschadiging van vertrouwen. Je buitengesloten voelen, ook uit de kerk, 

blokkeert de toegang. 

Geweld, overbelasting van pastores, economische crisis. 

Het allerbelangrijkste probleem zijn de echtscheidingen. Waar kinderen op grond van 

ervaring niet meer onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen op onvoorwaardelijke veiligheid in 

een nest van onvoorwaardelijke liefde, lopen kinderen al met een grote begin-verwonding 

hun leven binnen. Die verwonding brengt de ontwikkeling van een liefdes- en 

vertrouwensband met Christus in gevaar. 

Het bewust uitdragen van over de waarheid te beschikken, zoals de kerk die te geloven 

voorhoudt kan een ware breuk betekenen in gezinnen, zodat een "ontmoeting" met Christus 

onmogelijk wordt gemaakt en er een scheiding van geesten ontstaat. 

Het gebrek aan katholieke gezinnen, gezinspastoraat, katholiek knderwijs 

Het gegeven dat ouders weinig tijd hebben voor elkaar en voor kinderen, de 

tegenwoordigheid van televisie, internet en telefonie die daarop ruis brengt, de geslotenheid 

van het gezin jegens de gemeenschap, de geslotenheid van het gezin jegens de moderniteit, 

de moeite van ouders om elkaar vrij te laten. 

Het gezin is er voor mij! in plaats van "ik ben er voor de anderen". De ouders mogen hierin 

de kinderen voorgaan: je leven geven voor de anderen, de anderen in liefde willen dienen, 
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eren en liefhebben. Daaruit wordt de waarachtige liefde geboren en deze kwaliteit gaan de 

kinderen zeker herkennen en overnemen. 

Het huidige gezin (in al zijn samenstellingsvormen) staat volledig open voor de ontmoeting 

met Christus en weet die ook te realiseren, maar merendeels buiten de officiële Kerk om. 

Want de Kerk wordt niet meer gezien als het Lichaam van Christus met de Paus als Hoofd, 

maar als een instituut dat het zicht op Christus en Zijn boodschap van liefde blokkeert. 

Het individualisme, het egoïsme, de nadruk op prestatie. 

Het materialisme en egoïsme in al zijn vormen. 

Het niet geaccepteerd worden door de huidige denkwijze van de kerk 

Het overleven in de gehaaste wereld van vandaag. Er is geen tijd voor bezinning, en als deze 

tijd er is komt al snel het verwijtende vingertje. Veel mensen willen, als ze al eens de tijd 

nemen, niet op hun vingers getikt worden. Ze zouden zich welkom moeten voelen en 

geïnspireerd moeten raken. 

Het uit elkaar groeien van mensen... Het loslaten van elkaar... Echtscheiding misschien... 

het veroordelen van de kerk van bepaalde problemen in huwelijk en gezin stoot af. Beter kan 

men zich zonder veroordeling open blijven stellen 

het weinig tijd meer hebben/maken voor elkaar en voor gebed 

hier of in het hiernamals?? 

Hier zijn talloze boeken en artikelen over verschenen 

Houding van de kerk, crises in gezin, uiteenvallen. 

Huidige kritische situaties zijn de toenemende invloed van de economische crisis 

(werkloosheid, geldnoden, ...) en de veeleisende maatschappij, waartegen niet elk persoon 

gewapend is. 
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Huwelijkscrisis en een moeilijke relatie tussen ouders en (adolescente) kinderen kan de 

ontmoeting met Christus blokkeren. Ook financiële problemen helpen niet. Ziekte en dood 

brengen Christus vaak dichterbij. Strenge worden van de paus over het huwelijkse leven zijn 

ook een blokkade. Veel mensen hebben daarom de kerk de rug toegekeerd. 

Ik denk dat het meer een maatschappelijk iets is. Individualisering, materialisme zijn grote 

boosdoeners. 

Ik zie sowieso weinig ontmoeting met Christus om me heen. Misschien is dat het probleem; 

er is geen voorbeeld voor kinderen, ze krijgen het niet mee. 

Ik zou het niet weten. Eerlijk gezegd begrijp ik de vraagstelling niet. 

in gemengde stellen, wel/nietgelovig kan het moeilijker zijn 

In ons gezin verloopt alles, voor zover ik daarover kan oordelen, aangenaam. Maar ik ken wel 

trieste situaties die het de mensen erg moeilijk maken om zich nog op een of andere manier 

verbonden te voelen met Jezus Christus. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons proberen te 

verplaatsen in de gevoelens van die mensen en ze liefdevol bij te staan als ze daar behoefte 

aan hebben. 

In theorie niks, want Christus klopt altijd aan. Om de deur open te doen dient men voor hem 

open te staan. Ik denk met name laksigheid omtrent het geloof, dat wordt me wel vergefen, 

dus ik hoef daar niets aan te doen blokkeert de ontmoeting met Christus. Want met deze 

gedachtegang wordt het streven van een beter (gelovig) persoon afgezwakt en daarmee de 

behoefte om in contact te komen met. Het is niet nodig, omdat zij voor hun gevoel niet 

verder hoeven te groeien. 

Incest en verkrachting. Daar moet meer aandacht voor zijn. In strenge gelovige families komt 

het vaker voor dan de kerk denkt. Strenge leer maakt stiekeme mensen. Veel kinderen zijn 

daardoor voor hun lever getekend door een tekort aan vertrouwen. 

Individualisering en kapitalisme. 

Individualiteit en persoonlijk sterven ipv gezins streven. 

Issues tussen gezinsleden denk ik, zoals je die in elk gezin hebt. 
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Jezus zoekt zelf de ontmoeting wel, zelfs in de meest onverwachte situaties. 

jongere gezinnen (met kinderen)hebben veel andere dingen aan het hoofd, maar leven 

meestal wel op een eerlijke en voorbeeldige manier; zo passen ze christelijke waarden toe, 

zonder het zelf misschien te weten 

Jongeren hebben heel veel engagementen. Ouders hebben niet veel tijd. Presterend denken 

van onze maatschappij 

Kan ik geen antwoord op geven 

Kerk moet betrokken zijn bij zaken, die in de maatschappij plaatsvinden, mooie zaken, maar 

ook de probleemkanten en de effecten van de snelle, op zichzelf gerichte maarschappij. 

Kerkgang en verstandhouding met b.v. een geestelijke. 

Kerkrecht kerkhouding. Je zult maar geconfronteerd worden met een van de vele 

onverwachte aspecten van het leven 

kinderen bij homofiele stellen 

Kinderen hebben de eigen afweging gemaakt en deze respecteer ik. Derhalve is de 

chirstelijke opvoeding mislukt. 

kindermisbruik, vooral door pastores, maar alles dat maakt het hebben van veel geld de 

meest belangrijke doel in een familie 

kritiek en liefdeloosheid binnen de kerk 

Kritieke situaties zijn disharmonie, onvrede maar vooral ook individualisme. 

Kritieke situaties? De situaties die misschien geschapen zijn door de kerk..? Die onnodig zijn 

uiteraard! 

kritieke situaties?? wat bedoelt u? 

langselkaarheenleven - te duk me tcarriere - gebrek aan lef om zaken te bespreken 
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liefdeloosheid, gebrek aan echte aandacht. 

luiheid van de ouders, maar vooral de zwaar bevooroordeelde media in het Westen 

materialisme 

materialisme, gebrek aan aandacht voor de kinderen, onbegrip. 

Materialisme, gebrek aan communicatie, emotionele verwaarlozing. 

Materialistische ingesteldheid, egoisme, persoonlijke gebrokenheid waardoor men op 

primaire behoeften terugvalt. ( geweld, verslavingen, vluchtreakties enz) 

Materiele verlangens 

Mensen hebben vaak het idee er toch niet bij te horen vanwege scheiding, homo sexualiteit 

etc. Zijn dus afgehaakt. Er moet een brede maatschappelijke discussie in de kerk op gang 

komen die aangeeft dat men ook in deze situaties kinderen van God blijven kan 

mensen werken kijken tv, slapen gen tijd voor andere dingen, de Kerk is marginaal voor de 

meesten. relevant zijn voor de mensen van nu is nodig 

Met deze vraag kan ik geen kant op. 

Met name de houding van de kerk. 

Misschien kun je even voorzeggen wat je wilt horen. Ik denk dat liefde de sleutel is en 

barmhartigheid en dialoog en openheid. Wat wil je nog meer. 

Mogelijke scheiding zou kunnen leiden tot uitsluiting. Keuzes van mijn kinderen (in hun 

relaties) die niet door de kerk zouden worden geaccepteerd. Trouwens in beide sutaties: dit 

blokkeert geen ontmoeting met Christus wel een plaats in de officiele kerk. 

niet 

Niet in het gezin, maar het gaat erom of men werkelijk gelooft. Mensen kunnen fouten 

maken, als men maar spijt heeft en weer terugkeert op het juiste pad. Als men op het juiste 

pad blijft, maar niet gelooft, zal een ontmoeting met Christus uitblijven. 
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Niks. Voor mij bestaat er geen geloof. 

Nvt 

nvt 

O.a. door alles wat de huidige maatschappij aan stress met zich mee brengt, maar ook door 

de neiging teveel ik gericht te zijn in plaats van naar elkaar gericht. 

Onbegrip voor kerkelijke standpunten doordat niet-populaire (bij)zaken de boventoon lijken 

te voeren (met name in de media), ook voor gelovigen is het niet eenvoudig om positieve 

geloofsvoeding te krijgen. 

Onbekendheid met het geloof. 

onenigheid tussen de ouders bv door geldgebrek of andere invloeden van buitenaf 

ongeloofwaardigheid van huidige uitgangspunten van de RK kerk, de noodzaak van 

celibatair leven van priesters 

Ongelovige anti-rk ouder 

Onmin, verdeeldheid, een te druk leven leiden waardoor weinig tijd voor elkaar overblijft en 

dus ook weinig tijd om samen te bidden, elkaar te verstaan. 

Ontchristening door de staat 

Ontrouw, geweld, harteloosheid. 

Onverschilligheid. 

Onvrede, scheiding, de ontkerkelijking die gaande is in de samenleving. 

Onzinvraag. 

Ouders die negatief staan tegenover het geloof. 
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over ontmoeting met Christus gesproken???? Daar kan ik niets mee maar wat ik wel weet is 

dat een warme liefdevolle omgeving de enige basis is voor een diep geloof op geworteld kan 

raken en groeien. 

persoonlijk gewin het zelf (denken) oplossen van kritieke situaties los van enig verband 

voelen in een maatscahppij die te veel de mens op zichzelf aanwijst ipv sociaal te zijn 

Rampspoed, verdriet en dan niet opgevangen worden. Dat kan maar zo. 

Relatieproblemen ten gevolge van het ik-denken en van het primaat van het materiële 

Ruzie en onmin 

ruzie, echtscheiding en geen interesse 

Ruzie, ontrouw van de ouders. Geen persoonlijk geloof en geen gezamenlijk gebed en 

geloofsleven. Verslaving. 

Ruzies, slechte relatie, scheiding. 

Scheiden, niet naar de kerk gaan, niet spreken over geloof, niet samen bidden 

Scheiding of dreigende scheiding kunnen hierin een negatieve rol spelen 

scheiding, getrouwd zijn met aan anders-gelovige of een niet-gelovige, en de mening van 

anderen... 

Scheidingen met veel haat en strijd 

Scheidingen, seksueel misbruik door ouders of andere naaste, verslavingen van ouders 

schijnheiligheid en abstractie van een opgelegde leer 

sexueel misbruik en de manier waarop de kerk daarmee omgaat 

Situaties die het tegenovergestelde inhouden van het vorige antwoord. Die situaties zijn 

ontmoedigend en werken negatief uit. 
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Situaties van ruzie, wantrouwen, overspel, enz. blokkeert de ontmoeting met Christus. 

Slechte ervaringen van één of beide partners met het (katholieke) geloof in het verleden. 

Negatieve 'reclame' en negatieve 'verhalen' in de media. 

spanning op werk, geen baan, problemen met kidneren door drugs alcohol ed 

Strak vasthouden aan de leer en de liefde ontkennen. 

Strenge, conservatieve en onbarmhartige benadering van de kerk is de grootste blokkade 

naar Christus. 

stress, armoede 

stress, economische crisis 

Te druk gezinsleven met ouders die beiden volledige week werken. Op zondag wordt dan 

gekozen voor rust en tijd met elkaar, en niet zozeer voor bezoek van de kerk 

te losse zeden 

Te strenge regels vanuit Rome. 

te veel dingen die niet mogen maar volstrekt vanzelfsprekend zijn 

Te veel luisteren naar de waan van de daag en je onderwerpen aan de heidense staatsethiek. 

Te veel om op te noemen in deze naar Hedonisme neigende wereld 

Te veel regels van bovenaf. Onzekerheid van een baan. Te veel consumptie. Te veel 

bemoeienis van buiten. Slechte invloeden: drugs, criminaliteit, enz. 

Te veel te doen. Langs elkaar heen leven. 

Te weinig diepgang in het geloofsleven. 

te weinig tijd; weinig rust; onveiligheid; te weinig dialoog; te veel externe media 
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tegenslag waarvan men denkt daar geen aandeel in gehad te hebben. God liet hen in de 

steek. dus tijd om God's almacht ander te belichten. God is door de vrije wil in zekere zin 

machteloos. wij zijn de ledematen van God en doorgaans hebben we ons eigen onplezierige 

pad uitgekerfd. 

tegenslag. te vaak het woord God noemen (stoot af) 

tekort aan geloof en vertrouwen , het geloof raakt zoek : hoe ? 

Teveel focus op werk, prestatie, afleiding in algemene zin. 

Teveel met sociale media bezig zijn, te drukke agenda ook al voor kinderen van de 

basisschool, de drukke agenda van 2 verdieners met kinderen.Dit laatste is vooral ontstaan 

doordat er wel door beide ouders gewerkt moet worden om de aan de hoge woonlasten te 

voldoen. 

teveel om op te noemen 

Teveel regels van de kerkleiding. Kijk meer naar de mens en het gezin waar beide ouders een 

baan hebben want de vrouw moet vanaf 1990 zelf haar pensioen opbouwen. Blijft er tijd over 

voor kerk? Dus omdenken. 

Tijdgebrek en onverschilligheid mbt geloof 

Tijdgebrek, de afstand naar de kerk wordt ook letterlijk steeds groter. Stop met fuseren en 

sluiten van gebouwen. Haal mensen weg achter hun bureau en jaag ze de straat op. We 

hebben behoefte aan herders en niet aan voorschriften en afwijzingen. De keuze van een 

Nederlandse bisschop om zeer traditionele kerstliedjes af te wijzen omdat ze niet theologisch 

genoeg zijn, voedt de afkeer van de kerk. Waar is haar nabijheid? Het gevoel van liefde met 

elkaar wordt getorpedeerd en gekleineerd op deze manier. Niet de regels maar de liefde 

voor de medemens staat op de eerste plaats en de regels mogen het makkelijker maken, 

maar niet onmogelijk. 

Tja, vanalles. Maar kritieke situaties kunnen mensen ook naar Christus toe brengen. Dat 

laatste gebeurt gelukkig meer dan het eerste. 

uiteenlopende meningen waarbij soms geen begrip is voor de starre houding van de kerk. 
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Uiteindelijk bijna alle kritieke situaties, want Christus wordt gezien als 'daar' en niet 'hier en 

nu.' 

valsheid onwaarheid en tussen komst van het kwaad. 

Van binnenuit chaos en het ontbreken van warmte; bovendien grote armoede. Van buitenaf 

een onchristelijke houding. Dat houdt in een Kerk die veroordeelt, een Kerk die de noden 

niet kent doordat ze niet luistert. Het afbreken van katholieke gemeenschappen door het 

beleid van de bisschoppen om alsmaar te fuseren, zodat onderlinge verbondenheid in lokale 

gemeenschappen wordt afgebroken 

Veel mensen vinden de kerk van Rome synoniem aan geloven. Omdat de kerk zo 

ongeloofwaardig is geworden op velerlei gebied, moet er een omdenken komen. 

Vele,waarbij de kerk en de leer van de kerk en de wijze waarop de RK kerk met deze leer 

omgaat nog wel eens het grootste struikelblok kan blijken te zijn. 

velen 

Verschil van denken en beleving van christen en "kerk"zijn..maar ook het persoonlijke uit 

elkaar groeien in alle facetten van het leven... 

Vraag mij af of er die situaties zijn. God bepaald en wie bepaald wat Hij mogelijk of 

onmogelijk vindt. Niet de mens die verdwaalt, doordat zijn gedachten alleen aan 

eigenbelang denken, terwijl hij denkt sociaal bezig te zijn! 

Waar priesters zich misdragen. Maar dat wist u toch al? 

Wanneer adolescenten zeggen 'die rare verhalen uit de Bijben, niet meer te geloven. 

Bovendien is daar de evolutieleer van Darwin. En algemeen geldt 'de geleerden hebben 

immers bewezen, dat de evangeliën van na 70'. En bij het Johannesevangelie krijgt men bij 

deze onjuiste mening nog steun van de Kerk ook, gezien een bepaalde traditie. 

Wanneer de kerk geen begrip toont voor de variaties in mensen en situaties, vervreemden 

mensen van de kerk. Als de kerk humaan en tolerant is komen de mensen vanzelf terug. Zij 

hebben behoefte aan een kerk waar ze zich thuis voelen. 
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wanneer een lid van het gezin door zijn levenswijzedoor de morele leer van de kerk buiten 

spel wordt gezet 

wanneer man en vrouw niet van hetzelfde geloof zijn 

Wanneer ouders zich niet meer thuis voelen in de kerk betekent dit vaak dat zij ook afscheid 

nemen van het geloof. de kerk is het grootste struikelblok voor het doorgeven van het 

geloof. wanneer de kerk inplaats van regels en afwijzing liefde en gerechtigheid zou 

verkondigen én zou doen, zou zij beter aansluiten bij mensen en zouden die mensen minder 

snel hun geloof verliezen. mensen zijn teleurgesteld in de kerk. 

Wantrouwen, gekwetstheid, eend efensieve hoduing. Daardoor te weinig aandacht voor de 

kinderen, niet meer in staat zijn hen de liefde te geven die hen toekomt. 

Wat in elk geval naar mijn mening geen rol speelt is de samenstelling van dat gezin. Daar zit 

in mijn beleving op zichzelf geen blokkerende factor. Een gelovig gezin, hoe ook 

samengesteld, kan in zijn geloof worden versterkt door inspirerende voorbeelden van de 

kerkleiders (vide de paus) en vooral door bemoediging en versterking. 

We zijn op een leeftijd dat onze kinderen hun eigen verantwoording hebben voor hun gezin. 

Gelukkig zijn we gezegend met gelukkige takken aan onze familieboom. Van blokkade en 

kritieke situaties is gelukkig geen sprake. We zijn bevoorrechte grootouders. 

Weet ik niet 

weet niet 

Weet niet. 

Werkloosheid, ziekte en dood zonder opvang en aandacht van mensen anders dan alleen je 

partner. Nier so duur praten! Jezus ontmoet je niet snel in de beslotenheid van het gezin, hij 

komt misschien van buiten naar binnen, zoals ik een keer impulsief een Congolese 

vluchteling van de straat had geplukt en deze de volgende ochtend aan het ontbijt 

verscheen. De monden vielen open, maar mijn kinderen hebben het er nog wel eens over. 

Zeer vele. 
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Zelfdoding, plotselinge dood, onbarmhartige houding van de kerk, de pastor bijv. bij 

euthanasie. 

zich wegend gezinsproblemen uitgesloten voelen of gediscrimineerd . Er is vaak zo'n afstand, 

dat het moeilijk wordt om Jezus ter sprake te brengen. 

zie voorgaande uiteenzettingen. Op scharniermomenten van het leven kan er van alles 

gebeuren, de Kerk zou hier een meer pastorale rol in moeten vervullen, zonder aanzien van 

personen en hun achtergrond 

ziekte psyche 

zorg om het dagelijks bestaan 

zorgen over de toekomst 

zou het niet weten.Huidige gezinnen denken daar niet over na 
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8c. In welke mate wordt het gezinsleven aangeraakt door een 

geloofscrisis? 

 

Ach, soms is een geloofscrisis niet zo slecht; het gaat niet allen om geloof; maar ook om 

kennis en ervaringen, diepste wensen en verlangens. 

Afhankelijk van samenstelling gezin en de omstandigheden 

Alleen een dienst op zondag, de vrije dag van de meeste gezinnen. Alleen ouderen die tijd 

hebben in de kerk. Jongeren leven een hectische tijd in het uitgaansleven. Er is geen 

behoefte aan kerk. Veel jongeren zijn wel gelovig. 

Als 1 van de kinderen gaat trouwen met een niet gelovige, kan het lijden tot een 

geloofscrisis. Als 1 van de ouders meer starheid in geloofsbeleving heeft dan de andere 

ouder. 

Als een gezinslid in een crisis raakt, ligt het hele gezin overhoop. 

Als een van de gezinsleden in een geloofscrisis komt, heeft dat zijn/haar effect op het hele 

gezin. Dat kan haast niet anders. Het is de mate waarin de crisis met elkaar gedeeld kan 

worden die de mate bepaalt waarin het gezinsleven ook wordt 'aangeraakt'. 

Als een van de ouders niet meer in staat is godsdienstige opvoeding te bieden is het voor de 

partner extra moeilijk om de opvoeding alleen te dragen 

Als het geloof er niet meer toe doet, kunnen kinderen zelfs het doel in hun leven verliezen, of 

vervallen tot plat materialisme en oppervlakkigheid. 

Als je al weinig gelooft wat kan dan een geloofscrisis veroorzaken. Ik vraag me af of veel 

mensen in deze tijd nog een geloofscrisis ervaren. Wat zegt het geloof hen? 
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Als je gezin sterk is, wordt je ook sterk gemaakt ten opzichte van de wereld, waar crisis is. 

Ook kun je kinderen al duidelijk maken dat er verschillende ideeën binnen een kerk bestaan, 

als is dat geen goede situatie, en welke overtuigingen de goede, ware en schone zijn. 

Als men met elkaar in gesprek blijft is er geen crisis nodig 

Als mensen het persoonlijk moeilijk hebben door welke oorzaak dan ook raakt het hun 

gezinsleden. 

Behoorlijk 

Behoorlijk (pluralisme)/macht van het geld/nood aan geld/media...die in verschillende 

richtingen wijzen, ontmenselijkend en vermenselijkend 

Behoorlijk. Het geloof is in feite ook een gezamenlijk gevoel. Als dit gezamenlijke gevoel om 

wat voor reden dan ook in gevaar is, wordt deze gezamenlijk gevoeld. Ik ken vanuit eigen 

verhaal hoe een geloofscrisis heeft gezorgd dat families uit elkaar zijn gegroeid, maar 

gelukkig ook bij wie die in stand gebleven is. Ik kan me echter slechts een voorbeeld 

voorstellen waarbij door een geloofscrisis de familie hechter gegroeid. 

beperkte 

Bij een overlijden, dan wordt zichtbaar wat voor pijn de kerk de mensen heeft aangedaan. 

Maar het is ook het moment om een goede indruk van de kerk bij de nabestaande achter te 

laten, door een rescpectvolle afscheidsviering. 

Bij herhaling rijst de vraag waarom het "betere" nastreven, als toch alles mythe lijkt te .ijn 

Bij mij in hoge mate. Vaak hebben mensen het geloof nodig maar kunnen het niet meer 

vinden vanwege inmiddels onbekendheid etc. 

Bijna volledig. Er is heel weinig geloofsleven meer in gezinnen 

Daar kunt u beter wetenschappelijk onderzoek naar doen, dan een enquête afnemen onder 

het gepeupel. Ik zou zeggen: bewijs eerst welk verband er bestaat tussen geloofscrisis en 

gezinsleven. En stel je de vraag, of gezinnen die netjes gelovig zijn, niet ook problemen 

hebben - of zelfs evenveel en vergelijkbare problemen. Katholieken zijn immers net mensen. 
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Dan gaat ongetwijfeld het zedelijk peil van alle gezinsleden achteruit. De zonde (satan) zal de 

gezinsleden ernstig op de proef stellen! 

Dat hangt af van de persoon die in de crisis zit; in hoeverre zij/hij dat deelt met haar/zijn 

omgeving. 

Dat hangt af van in hoeverre het gezin gelovig is, maar ik denk dat de geloofscrises van de 

afgelopen tijd wel hebben gezorgd voor afnemende affiniteit met de kerk binnen gezinnen in 

Nederland. 

Dat heeft grote impact als één van of beide ouders in een crisis komen. Daardoor kan de 

christelijke opvoeding inzet gevaar komen. 

Dat heeft niet zo'n invloed. Scheiding, ziekte, dood, armoede, uitgesloten worden, dat zijn de 

crisis 

Dat is een te algemene vraag. 

Dat is individueel heel verschillend 

Dat kan hard aankomen. 

Dat kan heel heftig zijn, dat heb ikzelf wel ervaren. Het heeft invloed op de sfeer in het gezin, 

vooral omdat degene die in crisis verkeert, dat niet op de kinderen kan verhalen. Terwijl jij 

zelf in gevecht bent met je geloof, wil je toch de kinderen daarin niet betrekken. In ons gezin 

is dat goed afgelopen, maar ik kan me wel indenken dat dit tot definitieve breuken kan 

leiden. 

Dat kan ik niet beantwoorden 

Dat kan invloed hebben , maar in welke mate? 

Dat ligt aan de manier waarop met deze crisis wordt omgegaan. 

Dat raakt zeker elkaar. Je kunt als ouder -in geloofscrisis- toch minder makkelijk met je kind 

gaan bidden. Anderzijds kan jouw puberkind in crisis jouw stabiliteit verstoren. 
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Dat staat vandaag de dag los van elkaar. 

dat weet ik niet 

Dat weet ik niet. 

Dat zal in ieder specifiek geval anders zijn. 

De christelijke traditie wordt uitgehold doordat er vaak alleen maar over regels gesproken 

wordt. 

De eensgezindheid in een gezin gaat ofwel verloren als een gezinslid een geloofscrisis 

doormaakt ofwel ale gezinsleden raken in een geloofscrisis. 

De geloofscrisis in een gezin is vaak een gevolg van bestaande maatschappelijke- en 

culturele ontwikkelingen. Deze zijn niet van elkaar te scheiden. Veel ouders hebben zelf geen 

gelovige achtergrond meer en zijn dus niet in staat zelf het geloof door te geven. Ik denk dan 

ook dat geloofscommunicatie voor volwassenen belangrijker is dan prioriteit dan 

kindercatechese. Daarnaast is de kerk vaak alleen op een negatieve wijze in het nieuws. Waar 

blijft de geloofsvreugde? Waarom is geloven zin deze tijd (nog) zinvol? Op welke 

manieren/waar kunnen ouders met hun vragen terecht? 

De geloofscrisis in een gezin is vooral het gebrek aan goed ondersteunend materiaal - 

schriftelijk of digitaal - dat helpt bij het opvoeden, het vormgeven aan een duurzame relatie 

en geleefde spiritualiteit. De huidige inzet van de kerk in Nederland is vooral juridisch van 

aard, beperkend, zich onderscheidend van de huidige cultuur. De kerk treedt daardoor 

nauwelijks als gesprekspartner op, waar de behoefte in (jonge) gezinnen juist groot is aan 

ondersteuning. Nogmaals: religieusiteit is springlevend, betrokkenheid en engagement bij de 

kerk (leer) is een heel ander verhaal. 

De geloofscrisis is zeer sterk voelbaar in het gezinsleven. Er wordt weinig of niet nagedacht 

over het geloof. De kerkelijkheid is sterk verminderd. 

De geloofscrisis van een gezinsld sleept dehele familie mee 

de houding van de kerkelijke overheid is een der oorzaken en zeker niet de minste. 
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De jongere generatie, kinderen, stellen hun eigen kritische vragen. Ik vind het jammer dat zij 

niet een zelfde soort relatie met God hebben, want dit ervaar ik als troostrijk, ondersteunend 

en stimulerend. Ik zou het hen gunnen. Maar ik geef ze de ruimte dit zelf te ontdekken. 

Dwingen helpt niet.hierover heb ik negatieve ervaringen. 

De kredietcrisis slaat harder. 

de maatschappij vraagt om assertieve en mondige managers niet om bescheiden en 

welopgevoede jong volwassenen. 

de maatschappij, egoisme 

De R.K. wordt geraakt door de geloofscrises. Het gezinsleven niet! 

De situatie die het meest kritisch is, is de wijze waarop de H.Geest tegengewerkt wordt door 

de communicatie vanuit de kerk over God en geloof. Daardoor wordt de kerk niet meer als 

volwaardige gesprekspartner gezien in het maatschappelijke veld, en verliest derhalve aan 

relevantie. 

de tijd gaat snel, jongeren zijn hun geloof kwijt door negatieve berichten in kerk denk daarbij 

aan antihomo,anticonceptie en kindermisbruik door priesters 

Deze vraag lijkt mij voor tweeërlei uitleg vatbaar: Wanneer met geloofscrisis wordt bedoeld 

dat mensen minder kerks zijn, of zichzelf niet meer zo snel als christelijk aan te duiden, uit 

zich dit ook in het gezinsleven. Niet in de zin dat mensen losgeslagen raken van menselijke 

waarden, maar wel dat deze waarden nauwelijks nog een herkenbare christelijke kleur 

hebben. Wanneer echter met geloofscrisis wordt aangeduid dat gelovige mensen door crises 

heengaan, en soms de aanvechting krijgen het geloof los te laten, denk ik dat gezinnen 

hierdoor niet echt aangeraakt worden. Dat soort crises hoort bij het leven. 

Die impact is groot. Kinderen raken de weg kwijt 

Die is duidelijk waar te nemen. 

Diepgaand. Ik spreek uit ervaring! 

dit gaat ten koste van de kinderen 
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Dit is afhankelijk van de mate van geloofsbeleving in het desbetreffende gezin. 

Dit is verschillend voor elk gezin anders. 

dit kan ernstige gevolgen hebben 

Dit speelt zeker een rol. Het hangt van de partners af hoe hiermee omgegaan wordt. Als 

beide partners individueel een geaccepteerde en gerespecteerde vrije keuze houden is dat 

een stap in de goede richting. 

Dit staat in context van de algehele maatschappelijke geloofscrisis waarbij klassiek geloof 

wordt gelijkgesteld aan naïviteit en starre godsbeelden. Vaticaan II als modern theologie zijn 

dus zeer belangrijk om hiermee om te gaan. 

door de houding tov misbruik en de houding tov vrouwen in de kerk en op het altaar, 

bremgt hevige twijfels over katholiek willen zijn/blijven 

door gebrek aan catechese, problemen binnen het gezin 

door indoctrinatie 

Door ontkerkelijking. 

Door overlijden van de naasten en tegenslag in het leven 

door slechte ervaringen van de ouders met de kerk krijgen kinderen dat niet meer mee. 

door zondag minder en minder naar de mis te gaan, laat staan naar zondagspreek te komen 

luisteren 

Doordat de kerk in crisis is en dus de kerkelijke leer geen maatschappelijke status meer heeft, 

lijdt het gezinsleven daar ook onder. 

Doordat kerken leeglopen projecteren jongeren dat hun ouders ouderwets waren 

druk druk en nog eens druk ! We moeten tijd voor elkaar MAKEN 
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Een geloofscricis lijkt me zeer gezond. Het is goed als mensen zelfstandig nadenken en tot 

inzichten komen. 

Een geloofscrisis hoeft geen schade aan te richten: als er binnen het gezin openheid is voor 

twijfel, voor vragen, dan hoort zo'n geloofscrisis gewoon bij het gelovig leven. 

Een geloofscrisis is meestal ook een existentiele crisis, die samengaat met zelftwijfel: Deze 

kan overslaan op alle relatie, in het bijzonder op een partnerrelatie 

Een geloofscrisis kan het gezinsleven zeer aanraken of zelfs vernietigen. 

Een geloofscrisis lijkt mij voor het gezinsleven even ernstig als een financiele crisis of een 

vertrouwenscrisis. 

Een geloofscrisis raakt alle terreinen van het leven; dus ook het gezinsleven. Het hangt af van 

de leden van dat gezin. Deze vraag is ook te breed geformuleerd om zo te beantwoorden. 

Een gezin wordt hier ernstig dor geraakt omdat de leden ervan vooral nog met zichzelf bezig 

zijn en de hogere missie kwijtraken die hen juist door een crisis heen kunnen loodsen. 

Een losser verband, met minder zekerheid voor de huwelijkspartners en kinderen op 

'continuiteit'. Hulp en steun van God wordt vaak niet gevraagd en of geloofd. 

een plotseling hypergelovige vader is voor kinderen net zo verwarrend als een moeder die 

ineens van haar geloof valt. de mate van aanraking is afhankelijk van de heftigheid van de 

crisis. de kern van ieder gezin, is, moet zijn, Liefde. daarmee komen gezinnen wel of niet door 

een crisis, ook een geloofscrisis. 

Een sterker vertrouwen op God, een mee bewust zijn van zijn Liefde kan bijdragen aan meer 

stabiliteit in het gezin. Daar is nu vaak minder sprake van. 

Enorm! 

Enorm. Kinderen voelen het wanneer de ouders door een crisis gaan. Je kunt je kinderen dan 

minder liefde geven. 
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Er behoort geen geloofscrisis te zijn. God houdt van iedereen die oprecht, eerlijk en loyaal 

aan anderen is. Jaloezie past hier niet in. 

er bestaat bij sommigen nog een "gelegenheidsgeloof" voor als er moeilijke momenten of 

voorvallen zijn die mensen hulpeloos maakt. Het "ietsisme" ,geloven dat er toch iets moet 

zijn brengt dan blijkbaar wat houvast of steun. 

Er is een grote geloofscrisis in de mens en zijn identiteit als mens, burger. Als de mens in 

crisis ook nog een afstandelijkheid en onbegrip meemaakt in de ontmoeting met de 

vertegenwoordigers van Jezus en zijn kerk, dan blijft er weinig over om een positieve invloed 

te hebben op het gezin. 

Er is een verwijdering ontstaan tussen geloof en de Kerk. Gezinnen weten de kerk nog te 

vinden in tijden van nood, maar in het dagelijks leven is er weinig plaats voor. Ze geloven 

wel, ze zijn wel spiritueel, maar hebben geen behoefte aan loze regelgeving en aan 

eucharistie die losstaat van de gemeenschap. 

Er is over het algemeen een grote kloof tussen ouders en kinderen in velerlei opzicht. Mijn 

kinderen staan heel anders in het leven dan mijn vrouw en ik. Dat geldt ook voor de 

geloofsbeleving. Dat is niet erg zolang hierover onderling nog gecommuniceerd wordt. 

Er is weinig begrip van de geestelijkheid voor normale gezins situaties 

er worden geen woorden en rituelen gevonden die aansluiten bij het huidige wereldbeeld 

Er zullen nog evengoed goede gezinnen blijven bestaan, maar hoe het verder gaat met het 

geloof dat is het grote probleem. Er groeit een generatie op die de kerk de rug heeft 

toegekeerd. 

Ere is nauwelijks nog sprake van een persoonlijke geloofscrisis 

Ernstig 

fundament en vertrouwen worden wankel. 

Geen ervaring maar het kan niet anders dan dat het gezinsleven hierdoor wordt aangeraakt 
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Geen ervaring/inzicht 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee 

Geen idee of er werkelijk sprake is van een geloofscrisis binnen het gezin. Die fase is in NL 

gepasseerd. 

geen idee, wordt niet veel over geloof gesproken, geloofscrises komen in Nederland niet 

zoveel meer voor. 

Geen idee. 

geen mening 

Geen, ik heb een andere ervaring 

Geheel en al, want kerk en maatschappij zijn als schizofrenie. 

Geloof is altijd in crisis, in verandering. Dat moet geaccepteerd worden en begeleid naar 

steeds nieuwe ontwikkelingen en rijke vormen. 

Geloof kan een bindende factor zijn voor de liefdevolle omgang met elkaar en de 

samenhang van een gezin, maar is daarvoor geen voorwaarde. 

Geloofscrisis?! 

Geloven doen de meeste gezinnen nog wel, maar kerk heeft veel invloed verloren door de 

gezagscrisis, de schandalen, de onchristelijke houding van veel kerkleiders. 

Gemiddeld in gelijke mate als in het algemene leven. 
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generlei 

Gezinsleven verslechtert als leden hun eigen weg gaan zonder toelichting en rekening te 

houden met de anderen. 

Groot 

groot verlies en tegenslagen zijn vaak dieptepunten waar het geloof op de proef wordt 

gesteld 

groot, dan vervalt de basis waarop men rekend naar zichzelf en naar een ander toe 

Grote mate 

Grotere onverschilligheid en afstandelijkheid. 

hangt af van de inhoud van "aangeraakt" 

Hangt ervan af wat soort geloofscrisis. Veel gehuwden blijven soms gelovig terwijl ze omwille 

van omstandigheden onkerkelijk zijn geworden. Daarom verwerpen ze de christelijke 

waarden nog niet. Er is een verschil tussen gelovig zijn en zich tot een kerkgemeenschap 

bekennen. 

Hangt sterk van de persoon af. Sterk gelovigen kunnen bij een crisis een erg negatieve sfeer 

in het gezin veroorzaken. 

Hangt van het gezinsbeleven af. Bij sommigen zal dat in grote mat zijn, bij anderen in 

mindere mate. 

hangt van mate crisis af 

Heel sterk. Mensen geven het sneller op. Vroeger door nog te vechten voor hun relatie wordt 

sneller op gegeven. Mensen kunnen niet meer ongelukkig zijn, ze weten er niet echt een 

houding mee. Door de geloofscrisis zijn alle houdvasten: zoals gezin uiteengevallen, maar 

dat hangt ook samen met de maatschappijverandering. 

Heel veel en diep. 
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Her gezinsleven kent wel andere crises dan geloofscrisis. Ik vind de vraag nogal irrelevant 

Het gehakketak over uitleg van de zg. voorschriften die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. 

De wereld is inmiddels volwassen geworden en we willen niet als kinderen behandeld 

worden door zg. kamergeleerden die ongetwijfelt het beste met ons voor hebben maar die 

buiten het gewonen dagelijkse leven staan en ook nog eens alleenstaande mannen zijn. 

Het geinsleven kenmerkt zich als vanouds door verticale gezagsverhouding. Door de grotere 

vrijheid en beter onderwijs is deze gezagsverhouding gewijzigd. Of het beter is of niet: de 

praktijk anno 21ste eeuw kenmerkt zich door participatie van het individu. Ook in het gezin. 

Adolescentie duurt korter en gaat sneller over in volwassen meepraten. Oude zekerheden en 

bakens van vertrouwen maken plaats voor vluchtige hypes en materialistische wensen. 

Herwaardering van het gezin komt niet snel meer of er moet iets 'wereldschokkend' 

gebeuren. Pas dan kruipt men weer naar elkaar toe. 

Het geloof biedt een richting. Tijdens een geloofscrisis raakt het kompas van streek en kan 

een gezin uit balans raken. 

Het geloof is een belangrijke bindende factor, dus een crisis op dat vlak is zeker bedeigend. 

De opvatting van wat een gezin is kan ingrijpend veranderen. 

het geloof leeft niet meer... dat is de crisis 

Het geloof zou alleen een positieve invloed moeten uitoefenen op het gezinsleven. 

Het gezins is vooral ook maatschappelijk en sociaal ingebed. De coherentie is allang niet 

meer dooe religie geinstigeert geweest. Religie is dan ook een toegevoegde waarde, zij het 

een essentiële. De kerk moet niet wijzen op haar noodzaak bij het maatschappelijk basale 

maar zich richtelijk op het onmisbaar spirituele. Dát zal uiteindelijk zijn gevolgen hebben op 

maatschappelijke mechanismen 

Het gezinsleven gaat prima verder, ook al trekken zij zich weinig meer van het geloof aan. 

Het is de RK-kerk als institutie zelf die de schade ondervindt van het eigen falen; het falen 

om met de tijd mee te gaan, om te begrijpen wat mensen wensen en nodig hebben, in te 

sluiten in plaats van uit te sluiten, zelf van onbesproken gedrag te zijn....dat laatste is logisch, 

maar wordt op grote schaal en in ernstige mate overtreden. 
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Het gezinsleven is al decennia lang in heviger mate geraakt door de geloofscrisis waarvan de 

kerk een van de grootste oorzaken is. Zij had behoedzamer, opener en meer luisterend met 

de moderne mensen dienen om te gaan,terwijl het voor deze generaties nu helemaal voorbij 

is 

Het gezinsleven wordt sterk bedreigd door de geloofscrisis in de samenleving. Zowel ouders 

als kinderen krijgen in hun omgeving buiten het gezin te horen dat geloof belachelijk en 

ouderwets is en zullen snel geneigd zijn hun geloof te verbergen en langzamerhand te 

verliezen. De rooms-katholieke kerk in Nederland is trouwens ook niet iets om nu direct trots 

op te zijn, helaas. 

Het is een wederzijdse beïnvloeding. 

het is geen geloofscrisis, maar het niet langer accepteren van een leer die de mens uit het 

oog verloren is. 

Het is maar wat je eronder verstaat. Ik ben niet bang voor een beetje deconstructie van wat 

geloof heet, geloof heb je netzomin als God in een doosje. Prima als dat doosje af en toe 

helemaal leeg blijkt te zijn, dat is geen crisis maar de natuurlijk situatie, omdat het de 

situaties zijn waarin zin ontdekt en gegeven moet worden, en zin en betekenis die het geloof 

en vertrouwen dragen, zijn nooit kant en klaar voorhanden, leer dat je kinderen maar. 

Het is slechts één der vele crisissen... 

Het kan de samenhang bedreigen, houvast verliezen 

Het onvermogen om over God te spreken in draagkrachtige eigentijdse beelden belemmert 

niet alleen het gezinsleven maar ook dat van de samenleving als geheel 

het samen zijn wordt er door verstoord 

Het staat te veraf van het huidige leven. 

Het traditioneel gezin geldt niet langer als norm 
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Het zal eerder andersom zijn. De dood van een kind of van een partner, een echtscheiding, 

werkeloosheid, ziekte, ongevallen. Deze gebeurtenissen geven aanleiding tot levensvragen 

inzake de waarde van het geloof voor het menselijk leven. 

Het zijn twee werelden. Een geloofscrisis is iets wat persoonlijk is, maar als de persoon niet 

met het geloof in balans is zal deze dit ook niet (meer) uitdragen. De jonge gelovige vind 

dan geen inspiratie mee en zal een eigen weg gaan, misschien zonder kerk. 

Hierdoor dreigt het fundament van het gezin weggeslagen te worden. 

Hoor weinig over geloofscrisis 

ik ben uit de kerk, getrouwd met een vrouw en vindt het goed zo. Maar ik vertel mijn zoon 

wel over God en hij is geinteresseerd. Mijn vrouw gaat daarmee ook met hem naar de kerk 

om hem kennis te laten maken met het geloof. 

Ik betaal toegangsgeld voor het Vaticaans museum als kunstobject en voor de rest is er niets. 

Ik denk dat veel gezinnen en kinderen niet meer met het geloof bezig zijn door de kerk die 

steeds meer naar binnen is gekeerd en vasthoudt aan dogma s die in de praktijk mensen 

buitensluiten 

Ik enk nauwelijks, het is vooral een intern kerkelijk probleem, die van curie en personeel. 

Ik meen dat de stabiliteit van het gezinsleven zou worden bevorderd door een geloofsleven. 

Overigens moet dat worden genuanceerd: toen in de jaren 50 er een bloeiend geloofsleven 

was, kwamen er ook crises voor in het gezinsleven. 

in alle poriën en levenssituaties 

In alle volheid. Sommige ambtsdragers, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen, hebben 

de kerk ongeloofwaardig gemaakt. De huidige paus geeft eindelijk weer eens geloofwaardige 

signalen af, namelijk leven vanuit de bijbel. 

In de mate waarin de kerk zelf afziet van de noodzaak om haar taak als opvoedster te 

vervullen. 
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in geringe mate 

In grote mate 

in grote mate 

In grote mate 

In grote mate als men de belangrijkheid van een liefdevol gezinsleven niet inziet en of dat 

vanuit het geloofsleven of intrinsiek zelf uit de mens (vrouw/man) komt maakt in deze niet 

uit. 

In grote mate doorgaans. Maar een geloofscrisis komt nooit alleen. 

In grote mate. Een gezin leeft immers niet op een eiland, maar in de wereld. Zowel de ouders 

als de kinderen worden hierdoor beinvloed 

In grote mate. Je innerlijke mens dient in balans te zijn, anders gaat alles wankelen. 

in grote maten. 

In heel Nederland is het geloof onder de meesten Vraag werd niet getoond aan de 

respondent omwille van een vertakking van een vorige vraag, geheel dus. De conservatieve 

Rooms-Katholieken echter bewaren de oude traditie omtrent het traditionele gezinsleven. 

In hoe mate. Dit heeft te maken met het nog middeleeuwse denken van de bisschoppelijke 

leiding in Nederland. 

In hoed mate. 

In hoge mate 

in hoge mate 

In hoge mate, al zijn niet alle gezinnen zich dit bewust. 

In hoge mate. 
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in hoge mate. 

in mijn persoonlijke situatie heel erg. De kinderen uit mijn eerste huwelijk lijden onder het 

feit wat er met hun vader is gebeurd. 

IN mijn zienswijze en beleving met mijn kinderen ,ik laat ze zelf kiezen , maar ze geloven wel , 

maar anders . en steken er weinig tijd in om zich erin te verdiepen . de prioriteit ligt anders 

dan vroeger . 

In NL dramatisch 

in verschillende mate. 

In vrij hoge mate, men durft er niet openlijk voor uit te komen, dat men tot de katholieke 

kerk behoort. 

In zeer hoge mate 

In zeer ruime mate...... nu al is er een forse teruggang in dopen en kerkelijke huwelijken, over 

20 jaar heeft de huidige generatie weinig voedingsbodem meer meegekregen en zal het 

allemaal zelf moeten gaan ontdekken bij de mooie momenten in hun leven, want de ouders 

zijn niet meer de mensen, die hun het geloof hebben voorgeleefd. 

in zeer sterke mate door alles wat er gebeurd en fout wordt geinterpeteerd 

In zeer sterke mate. Indien Christus niet meer centraal staat....wie staat er dan nog centraal? 

Ikzelf? Of de ander? 

Is niet eerder sprake van het omgekeerde. 

Ja, wordt geraakt als beide partners anders gaan denken ovet het geloof en elkaars mening 

niet respecteren. 

Jammer; het hele leven wordt moeilijk zonder God. 

kan drama's opleveren, niet doen. voorkomen of trachten te repareren 
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kan gebeuren en zowel positieve als negatieve effecten hebben. hangt af van verankerde 

dogma's en persoonlijkheden in gezin. 

Kan ik geen antwoord op geven 

Kan verwijdering brengen 

Kijk eens naar het percentage jongeren dat afhaakt. 

Kinderen worden rand-kerkelijk 

Kinderen zijn niet van hun ouders, ze zijn van zichzelf. Ze gaan hun eigen weg maken eigen 

keuzes of ouders dat leuk vinden of niet. Ook al zijn ze niet meer katholiek. De deur blijft 

voor ze open. Ik blijf vertellen o.a. over de betekenis van PASEN 

Liefde en genegenheid naar elkaar worden in de meeste gevallen niet gschaad. Ik ken vele 

prachtige gezinne, waar geloof taboe is.Vooral gezinnen waar hetgeloof is Vraag werd niet 

getoond aan de respondent omwille van een vertakking van een vorige vraag, zulen, denk ik 

een bljvend gemis voelen. 

Ligt aan de diepte van geloof vooraf en welke waarden vast worden gehouden in de crisis. 

ligt aan de gedienstige beleving en praktijk in zo'n gezin. 

loslaten van alles en dan in de persoonlijke problemen komen. 

massaal te druk te moe. Kerk het eerste wat er bij inschiet, steeds minder gezinnen te zien 

alleen ouderen zijn over. de gezinnen blijven weg op enkele gunstige uitzonderingen na 

meer dan men denkt 

Men ervaart het goddeloos door het leven stappen niet echt als een gemis. 

Men herkent zich niet meer in die kerk met een achterhaalde leer, die inperkt in plaats van 

ruimte biedt. 
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Men kan andere normen en waarden krijgen en daardoor anders in het gezin staan en 

acteren. De kinderen lijken het meest vatbaar voor deze veranderingen en kunnen hun geloof 

definitief verliezen. 

Men mist zo vaak de vreugde op de gezichten. Van de andere kant is de jeugd in Nederland 

wel spontaan en zorgeloos. Wij zijn een van de gelukkigste volkeren van de wereld; maar we 

denken het zonder God en Jezus te kunnen 

men wordt binnen het gezin onverschillig over geloofszaken. Het boeit niet meer. 

Mensen gaan op zoek naar andere vormen om het gezinsleven te stimuleren. 

Mensen raken een stukje houvast kwijt. Vroeger was het zo dat je deed wat de kerk/de 

pastoor zei. Het zorgde er ook voor dat je niet zelf hoefde na te denken en/of zelf 

verantwoordelijk was voor een beslissing. Je deed wat je opgedragen was. Mensen nemen nu 

zelf verantwoordelijkheid maar moeten daar weer verantwoording over af leggen aan een 

strenge pastoor of bisschop. dan raak je in een geloofscrisis...en haak je soms af! 

Mensen verliezen steeds meer het geloof in zichzelf, waardoor ze het geloof in het leven 

verliezen. Mensen zijn te vaak op zichzelf gericht en steeds minder op de medemens. 

Mensen zoeken hun toevlucht in alternatieven wat tot vervaging van normen en waarden tot 

gevolg heeft 

Mijn geloof helpt me de beteknis van en mijn rol in het gezin te begrijpen. Ik kan me 

voorstellen dat een weinig ontwikkeld geloof daar minder steun bij geeft. 

Mijn indruk is dat het gezinsleven hier zeer sterk door beinvloed wordt. 

Mijn kinderen hebben moeite met het geloof zoals mijn vrouw en ik dat beleven en nemen 

hier zelfs afstand van. Het onderlinge respect wordt hierdoor echter niet aangetast en minder 

frequent, gaan ze toch met ons mee naar de kerk als wij hen dat vragen 

Mijn moeder vond het helemaal niet leuk toen ik haar vertelde bedankt te hebben als lid. Ik 

ben er nadien niet meer echt op teruggekomen maar ik denk dat ze mij vooral ook op mijn 

daden rond zorg dragen en verantwoording nemen voor elkaar beoordeelt en minder op de 

vraag of ik geloof, naar de kerk ga etc. 
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Mijn persoonlijke ervaring met mijn ouders is dat de wanhoop het van hun gewonnen had op 

het moment dat zij ophielden een gezamenlijk avondgebed met het hele gezin te bidden. 

Dat is vanzelfsprekend een besef dat later tot mij is doorgedrongen. 

Minder geluks en blijdschaps gevoelens 

Mogelijk gaan mensen eerder scheiden. In ieder geval zal het nut van het maken van offers 

minder gezien worden. 

naast het voorgaande in de vorige vraag is er vooral de crisis in de RK kerk, doordat er veel 

uitspraken zijn "van hogerhand" die niet meer van deze tijd zijn. Maar ook omdat in de 

zondagsviering er teveel terug gegaan moet worden naar achterhaalde traditie, die ook nog 

eens niet uitgelegd wordt. De vieringen moeten mensen blijven boeien, uitdagen en voeden 

Natuurlijk zijn er verschillen in opvatting over geloven. Van een geloofscrisis is absoluut geen 

sprake. 

nauwelijks 

nauwelijks 

Nauwelijks. Een geloofscrisis komt langzaam en vindt zijn oorsprong in vervreemding van de 

kerk. 

Negatieve ervaringen met de opstelling van de kerkleiders. 

niet 

niet 

Niet 

niet 

Niet echt aangeraakt. Helaas is de onverschilligheid groot. 

niet erg denk ik. 
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niet erg meer wel zijn vroegere vaste verbanden verdwenen en is door de secularisatie veel 

rituelen verdwenen en hieraan heeft de mens wel behoefte 

Niet meer 

niet overdreve veel 

niet zozeer een geloofscrisis maar een crisis in ontwikkelen menselijk welzijn, redelijke 

shitizens passen zich aan mensen weten wel beter, al die dwepende lelijkerds verdraaien 

alles, leugenaars die racisme schreeuwen alsof vreedzaam&tolerant, alsof 

empatisch&openminded, alsof redelijk&verantwoordelijk blahblah 

Niet! Volgens dagblad Trouw van deze week, scheiden Christelijke ouders zelfs meer dan 

ongelovige gezinnen. Niet een geloofscrisis is een probleem voor gezinnen, maar vooral de 

ik- gerichtheid. 

Niet, het tegenwoordige gezin is heel wat gewend en heeft vele crisissen overwonnen, zelfs 

zonder de hulp van de kerk. Als dit proces zich voortzet en de kerk zo ouderwets blijft in zijn 

standpunten dan ziet het gezin dat het de hulp van de kerk helemaal niet meer nodig heeft 

en het goed zelf kan klaren. 

Niet, is meer individueel 

Niet. 

Niet. 

Niet. 

Niet. Wel door de economische crisis. En daar heeft de kerk geen oog voor. Helaas. 

Nooit! 

nvt 

onbekend 

Ons gezin niet veel maar ik vermoed dat veel mensen minder actief hun geloof belijden 
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Ook hier heb ik gelukkig geen ervaring mee. 

Ook hier weer de definitie kwestie. Ik geloof dat een kerk die voorbeelden geeft van een 

goed christelijk leven bijdraagt tot een betere omgang met elkaar en dus ook binnen het 

gezin. 

Ook in onze parochie ontbreekt het niet aan een grenzeloos begrip voor ieders eigen vrije 

wil. Essentieel is om de leer goed te brengen en voor te leven, waarbij naast heiligheid (leer) 

de barmhartigheid wordt benadrukt. 

op geen enkele wordt alleen maar aangepraat door priesters 

Op zoveel manieren. Een kind dat niet met het geloof wordt opgevoed staat anders in het 

leven dan een kind dat met de christelijke waarden wordt opgevoed. Het maakt een groot 

verschil of je wordt opgevoed met christelijke waarden (streven naar het hogere, de andere 

wang toekeren, vergiffenis, verzoening etc.). Zonder die waarden is het ieder voor zich. 

Ouders zijn verdrietig als zij hun kinderen niet meer mee krijgen. De algemene geloofscrisis 

in Nederland raakt ook ons gezin. Kinderen houden rekening met jouw kerkgang en 

geloofsleven, staan er steeds verder vanaf. Dat doet pijn. In Londen ga ik naar de kerk en 

mijn zoon zit buiten een boek te lezen....volwassen natuurlijk en eigen keuze...maar toch bid 

ik voor hem. 

Religie wordt helemaal niet meer besproken in mijn gezin! 

sjagrijnige mensen zijn nooit goed voor een gezinsleven 

Soms denk ik: het maakt niets uit. Maar in mijn hart voel ik dat indien we allemaal op een 

liefdevolle manier met elkaar geloven en uitdragen wat Christus uitdroeg dat dit voor de 

gezinnen veel beter zou zijn. 

Soms door het te jong overlijden van een geliefde persoon""hoe kan God dit toelaten"is 

soms de onterechte vraag. 

soms heel erg en de beïnvloeding door de T.V. laat zich erg voelen. Men wil in zijn en de kerk 

is veel minder in dan de T.V. en de reklame 
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Speelt geen grote rol. 

steeds minder, mensen denken zelf na.... 

Sterk beinvloed 

Sterk! Als er weer vertrouwen kon zijn in de Kerk, zou het met het gezinsleven misschien ook 

weer goed komen. 

Suggestieve vraag! 

totaal 

Vaak heeft een geloofscrisis bij een individu effect op de kerkgang en de motivatie om deel 

te nemen aan het geloofsleven van de parochie voor het hele gezin. 

Vaak wanneer het gezin zich in een crisissituatie bevindt. 

Van wie? Een gezinslid? De maatschappij 

Veel gezinnen die, als ze in een geloofscrisis zouden verkeren, niet meer geraakt worden 

door de kerk. Omdat deze door hun uitstraling en macht zich ver van hun verwijderd hebben. 

Maar ze blijven vaak wel geloven in een leven vanuit de bijbel. 

Verlopen hoop? Apathie? Egoisme? 

verschilt per gezin 

verval tot materialisme en onbegrip . 

Voer voor theologen 

Vrijheid van denken betekent in dit geval verliezen van gelovigen. Dit is niet erg is zijn eigen 

keuze. 

Vrouw en kinderen zijn hun verbinding met het geloof kwijtgeraakt. Mijn kleinkinderen zijn 

niet gedoopt. De wetenschap, dat God geen boekhouder is, houdt bij mij de moed erin. 
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wanneer een afwijkende geloofsopvatting van een van de leden niet wordt geaccepteerd 

door de andere gezinsleden 

Wanneer er inhoudelijk discussies zijn over het geloof waar men niet gezamelijk uit komt, 

dan kan dit een breuk veroorzaken. 

Wat verstaat u onder 'geloofscrisis'? Ik denk dat er meer over geloofskwesties onder elkaar 

wordt gesproken dan ooit vroeger. Er bestaat in Nederland geen geloofscrisis. De kerken 

lopen wel leeg, maar dat nodigt ons uit verder na te gaan denken over nieuwe vormen van 

binding (religie). Dat is wel een goede zaak!!!! 

wat wordt door u verstaan onder geloofscrisis ?Er is crisis in de kerk en daar heeft de kerk 

geen antwoord op, omdat er geen contact is met een zich ontwikkelende samenleving. 

We vinden het zo moeilijk om ons echt in de handen te weten van God. Het grootste 

probleem is dan ook dat we iets in theorie mooi belijden wat we in de praktijk niet geloven, 

en dat we heel fel iets verdedigen wat alleen maar woorden zijn, terwijl wij ons niet veilig 

voelen bij God en bij de gemeenschap van de kerk. 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet 

weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. 

Weet ik niet. Ik denk dat er in veel gezinnen weinig over gepraat wordt, omdat mensen niet 

goed weten hoe. 

weet niet 
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Weet niet 

weinig 

weinig 

weinig of niets omdat de kerk ver buiten het gezichtsveld van maatschappij is geraakt en wat 

daarin omgaat 

wel enigszins. Het is zoeken naar passende rituelen. 

Welke geloofscrisis ? Er is enorm veel geloof in de wereld. Ik praat dagelijks met mensen van 

verschillende leeftijden over geloof. Als je open durft te staan en durft te luisteren. Dan merk 

je dat er geloof genoeg is. 

Wie blijven hebben de afvalligheid van wie gaan te betreuren, maar men bedekt het met de 

mantel der liefde. 

Wij doorstaan momenteel een grote crisis, economisch, cultureel en spiritueel. Crisis is altijd 

gevaar èn kans. De crisis werkt door in de gezinnen en in de kerk. Het is belangrijk dat de 

Kerk dit erkent en er creatief en open mee omgaat. 

wij krijgen een "ikke ikke" maatschappij. Nmm o./a.door geklets van "wetenschappers" die 

voor de tv schreeuwen dat iemand gek is die in een God gelooft. o.a. van Rossum 

zeer 

Zeer ernstig 

Zeer. Door zowel geloofscrisis als maatschappelijke crisis. 

Zeer. In bijna alle gezinnen. Ook de gelovige en de kerkelijke. 

Zie voorgaande opmerkingen. 

Zie vorige antwoord 
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zolang alles redelijk gaat, speelt het geloof bij veel gezinnen niet zo'n grote rol. het zou bij 

veel mensen eerder dramatisch worden als een van de leden ineens heel gelovig zou worden. 

zou het niet weten



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  921 

 

 

9 Welke andere uitdagingen en voorstellen gerelateerd aan de 

onderwerpen die hierboven besproken zijn, vindt u urgent en 

behulpzaam om te bespreken? 

 

 

1. De pijn van mensen die in een huwelijkscrisis zijn geraakt. Hoe kan men hen steunen 

vanuit de kerk? 2. Hoe accepteren wij in de kerk andere samenlevingsvormen en gezinnen 

naast de traditionele vorm van het huwelijks gezin? 

1. Stop met het onzinnige gebod tot het celibaat. 2. Stel vrouwen gelijk aan mannen en laat 

vrouwen toe tot het ambt. 3. Werk samen met alle grote wereldgodsdiensten aan het 

beëindigen van oorlogen. 4. Wees als institutie geloofwaardig door voor te leven wat je 

predikt: eerlijkheid, openheid, medemenselijkheid, matig, wijs en bescheiden. 

1. Vervang per omgaande alle kardinalen en bisschoppen die pastorale zorg en liefde voor 

de naasten en de zondaars hebben vervangen door rigiditeit, letterknechterij en liefdeloze 

veroordeling (dus in ieder geval het hele Nederlandse episcopaat). 2. Ontkoppeling van de 

kerkelijke leer over abortus en euthanasie van de huwelijks- en gezinsdiscussie. De eerste 

twee handelen over het fundamentele ethische vraagstuk rond (aard van en respect voor) het 

menselijk leven, waaraan niet te tornen valt. De huwelijks- en gezinsleer is een theoretisch en 

theologisch vraagstuk waar zonder strijd met de leer van Christus kan worden afgestapt. 3. 

Het celibaat voor niet-moniale priesters moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. 4. 

Vrouwen moeten tenminste tot diaken kunnen worden gewijd. 

a.Start met de kern van Jezus boodschap. b.Laat vrouwen pastoraal werk doen en geef hen 

hun eigen ruimte die mede door hen wordt bepaald en dus niet alleen door bisschoppen. c. 

Kijk in andere landen hoe lokale culturen vermengd mogen worden met geloof, het maakt 

iets meer herkenbaar en bereikbaar. d. Sluit geen mensen uit. Dat deed Jezus ook niet. 

Aan al het voorgaande hebben we al een hele kluif. Daarom wil ik het liever hierbij laten. 
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Aandacht voor de single levende mensen. Worden die goed bediend door de aanwezige 

pastorale zorg. Aandacht voor de inter-christelijke kanten van dezxe zaken. Aandacht voor de 

leer van de islam terzake. 

Absoluut belangrijk: de opheffing van het verplichte celibaat voor priesters, liefst zo snel 

mogelijk. In dat geval meld ik me direct aan. 

acceptatie van de eindigheid van een gesloten huwelijk en de mogelijkheid een volledig 

nieuw en door God begeleid huwelijk te sluiten 

acceptatie van het homo huwelien eenvoudiger scheiding v accaeptatie van het homo 

huwelijk,hertrouwen in de kerk na een scheiding,figuren als pastoor Mennen de mond 

snoeren,meer begrip vanuit het Bisdom voor andere meningen en ik kan het niet laten het 

celibaat afschaffen. lossen we gelijk het tekort aan priesters op. 

Accepteer de dingen, die we niet kunnen veranderen. Pak met verve de dingen op, die we 

wèl kunnen beïnvloeden. En bidden we, dat we de wijsheid mogen hebben, om het verschil 

te zien. Puntiger dan St.Franciscus heb ik het nog nooit iemand horen zeggen. 

afschaffen van de starre houding van de kerk en kijken naar de mens zelf. 

afschaffen verplicht celibaat 

Alle vooronderstellingen die ik in deze enquete vind, over wat goed en niet goed is 

Alles m.b.t. seksualiteit, bijv. masturbatie, homorelaties, priesterlijke en vrouwencelibaat, de 

positie van de vrouw. 

Als er één ding urgent is, vóór alles, dan is het wel het ernstig doordenken van de huidige 

Godsverduistering en het zoeken naar woorden en gebaren om in die nood te voorzien 

Als we nu met elkaar het voorbeeld van Paus Fransiscus volgen gaat het vast een stuk beter. 

ik zou voor willen stellen dat alle bisschoppen weg trekken uit hun paleizen en sober gaan 

wonen en zich echt bekommeren om het pastoraat en de hen toevertrouwde kudde. En ga 

met de tijd mee zonder het goede weg te gooien. Maar het is nu écht een andere tijd. Wil de 

kerk de mensen, de gezinnen en mij (blijven) aanspreken dan verwacht ik dat het oude, 

goede verhaal omgezet wordt naar de tijd van nu. Goede voorbeelden zijn daar bij van heel 
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groot belang. Laat priesters trouwen en goede gezinnen vormen. Laat vrouwen toe tot het 

priesterambt en gezinnen vormen als goed voorbeeld. Tot slot: prima zo'n enquete! 

Attendeer mensen op B.V. De Drie Ringen. met parochies samen zoiets organiseren? Binding 

zoeken met de (katholieke)basisschool. Pastoraal werkers hebben veel gemakkelijker contact 

met mensen en zijn veel bevlogener. Ouderen missen een bezoekje van de pastoor in onze 

parochie. 

begrip, naastenliefde en steun 

Blijf alert op wat er in de samenleving gebeurt en blijf zoeken naar de plaats van he5 

Evangelie daarin 

Boete en vergeving na abortus en pastorale opvang na abortus; de visie op medische 

behandelingen voor echtparen die vruchtbaarheidsproblemen hebben; een nieuwe visie op 

seksualiteit waarbij seksualiteit op bijbelse gronden los gezien kan worden van het geschenk 

van kinderen; het ontwikkelen van een nieuwe visie op de verantwoordelijkheden van man en 

vrouw in het gezin, in de maatschappij en in de Kerk. 

Buiten de reeds gemaakte opmerkingen: geen. 

celibaat opheffen meer discussie over zingeving 

celibaat pastoraal werk in gevangenissen, gezondheidssector: psychiatrie, ziekenhuizen 

Dat de Kerk in gaat zien dat wij zowel gehuwden mannen en vrouwen het recht moeten 

geven voor te kunnen gaan in de Eucharistie. 

dat er door regelematiger dan nu op een positieve lees maatscahppelijk betrokken wijze 

wordt gepraat over de kerk de berichten dat de kerk mensen dient/gaat/opvangt is een 

positief punt waar de kerk betrokkenheid toont en verder op in dient te spelen dat is 

zichtbaar voor de mensen en dat verhoogt de betrokkenheid 

dat mensen meer kennis krijgen van het evangelie/Bijbel; ook meer verantwoordelijkheid 

Dat ons geloof een Blijde Boodschap moet blijven. Open blijven staan voor alle gezindten, 

maar weten dat het Katholieke Geloof GirlPower heeft door Maria. 
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De aanvaarding dat een priester getrouwd kan zijn, of zelfs dat de priester een vrouw kan 

zijn. Ook dat de kerk ouderen, die niet langer een gezin hebben, worden opgeleid om diaken 

of priester te worden. 

De afspraken van Vaticanum II weer uit de vuilnisbak halen. Parochianen betrekken, de kerk 

mee laten gaan met de tijd. Geen priesterkerk, maar een kerk waarin iedereen naast elkaar 

staat; priesters (m/v), pastores en leken. Voortdurend de vraag stellen of de kerkleer nog wel 

te verenigen is met de leer van Jezus Christus. Alternatieve vieringen, met brood en wijn. 

Kleine geloofsgemeenschappen; fusies afbreken. 

De bijbel is geen van alle tijden zijnde handleiding, net zo min als de dogma's die later door 

kerkleiders (met hun beperkte vermogens) zijn ingevoerd. Het is een weg met vele zijpaden 

(ieder mens is er een) die naar de ondergaande zon voert. Door vast te houden aan 

nutteloze,achterhaalde, oude leefgewoontes, zal de kerk steeds meer ontvolken! 

De Bijbel, vooral ook het OT, bevat heel veel verhalen en teksten die razend actueel zijn en 

de vele problemen binnen gezinnen en binnen de nieuwe verbanden waarin men samenleeft, 

beschrijven, bespreekbaar maken, gewoon verwoorden en situeren in het geheel van ons 

mens-zijn en onze roeping. We moeten kansen creëren opdat gezinnen dat kunnen 

ontdekken. De Kerk moet eens stem blijven hebben in de politieke, ethische debatten over 

gezin, seksualiteit, geboorteregeling, enz. 

De boodschap van jezus Christus is er een van liefde. De plaatselijke kerk, in het bijzonder de 

bisschop, zou deze boodschap voor moeten leven. Dat gebeurt nu niet en dat is heel 

verdrietig. Het is urgent dat de Nederlandse kerkprovincie bisschoppen krijgt die luisteren 

naar de gelovigen en op een liefdevolle manier met de mensen én met het personeel van de 

kerk omgaan. verder zou het voor de geloofwaardigheid van de kerk heel goed zijn wanneer 

vrouwen en gehuwden zouden worden toegelaten tot het priesterambt. 

De dogma's, de letterlijke interpretaties van vele Bijbelpassages.De weigering om passages 

uit de schrift metaforisch te willen uitleggen. Steeds meer jongeren lezen de boeken van de 

Amerikaanse theoloog Marcus Borg, de protestantse dominee Carel ter Linden en de Jezuïet 

Roger Lenaers. 

De geblokkeerdheid en non-communicatie van een belangrijk deel van ons episcopaat die 

terug gevallen lijkt te zijn in een voor-conciliair kerkbeeld, waarin niet gekozen wordt voor 
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het dwarse, nadenkende schaap, maar voor de brave onmondige, angstige schaapjes in de 

kooi, in de heel ijdele hoop daarmee nog een heilige rest te kunnen vormen van grave huis, 

tuin en keuken gezinnetjes. 

De gelijkheid van de vrouw, in de bijbel is er weinig van terug te vinden. Zonder Maria geen 

Jezus, zonder Jezus geen Maria. 

De genoemde kwesties zijn het meest urgent. Het is een groot probleem dat er geen 

compromis mogelijk lijkt tussen de leer en wat mensen ervaren in hun leven. De kerk zou hier 

mensen meer te zeggen moeten hebben dan alleen een lijst van verboden. 

De grootste uitdaging is de vorming van goede jonge priesters, die hun geloof door en door 

kennen en beleven - een levende relatie met Christus hebben - en die tegelijkertijd begrip 

hebben voor de problemen waar mensen, en met name jonge mensen met kinderen, 

tegenwoordig voor staan. Er is behoefte aan priesters die kunnen voldoen aan de vraag naar 

de sacramenten en tegelijkertijd weten hoe ze de pastoraal moeten beoefenen tegenover 

mensen die in hun werkkring, vriendenkring, zelfs bij familie, zich staande moeten houden 

tegen cynisme en ongeloof. Daarom is het zo jammer, dat de enige priesteropleiding in 

Nederland die de kandidaten niet alleen in filosofie, theologie en priesterlijke spiritualiteit 

vormde, maar hen ook naar de theologische universiteit stuurde, waar ze in aanraking 

kwamen met andere mensen, met andere opvattingen, om oneigenlijke redenen is gesloten. 

Thans kent Nederland alleen nog (zeer kwijnende)geïsoleerde seminaries, die zeker niet de 

priesters afleveren die gelovige gezinnen kunnen bijstaan in de moeilijke maatschappelijke 

situatie waarin deze zich bevinden. 

De grootste uitdaging van de kerk vind ik al jaren een inspirerend pastoraat voor de jeugd 

tussen 14 en 20. Daar is twijfel, daar zoekt men naar levensdoel en -geluk. Daar kan Christus' 

leven voorbeeld en maatstaf worden, wat hun verdere leven zal beïnvloeden 

De grote uitdaging is het voorbeeld van Papa Francesco te volgen! Als wij zijn voorbeeld 

volgen zijn wij weer een voorbeeld voor anderen. Dat is de aantrekkingskracht van het 

Christendom. 

De hoofdfunctie van de kerk. Is dit een beschermplaats voor individuen om na te denken 

over grote levensvragen? Of is het een onderwijsinstituut die voorAl voorschrift en oplegt? 
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De huidige generatie priesters denkt dat ze de wijsheid in pacht hebben. Men zou zich niet 

als leraar maar als herder moeten opstellen. Ze sluiten hun ogen voor de werkelijkheid en 

zijn nog steeds alleen maar met zichzelf bezig. Daar moet snel verandering in komen 

De huidige tijd is zeer verwarrend. Politiek en maatschappelijk. Wat men allemaal wil, klopt 

niet met elkaar. Is zeer tegenstrijdig. Verbijsterend en onrustbarend zelfs. Daarbij komt dan 

ook nog de weinige affiniteit met het geestelijke, spirituele binnen de kerken. Heel zorgelijk. 

De invloed van de crisis en andere sociale ontwikkelingen op het gezin. Niet alleen seks maar 

ook geld kunnen ontwrichtend werken. 

De jeugd heeft de toekomst. Speel (nog) meer in juist op de jeugd op een manier die bij hen 

aanspreekt. Dat kun je ze het beste zelf vragen hoe. Blijf monitoren en anticiperen op 

ontwikkelingen in de maatschappij en sluit bij belangrijke overleggen met die maatschappij 

(politiek) aan. Niet als afzonderlijke groep maar als deel van het team. 

De jonge generatie is voor een groot deel niet geïnteresseerd in communicatie hier over. 

de katholieke kerk moet terug naar de bijbel en tradities en kerkdocumenten aan de kant 

leggen 

De Kerk bij de mens brengen, en de mens bij de geloofsgemeenschap. Het is de mens en 

Jezus, en niet de Kerk, Jezus en de mensen. De mens en Jezus vormen een gemeenschap, en 

dat is de kerk. 

De kerk en de mensen die daarin werken moeten veel meer in de huidige tijd staan. Gods 

woord verkondigen en weet hebben dat mensen een vrije wil hebben. 

De Kerk heeft een behoorlijke uitdaging zou ik zeggen.... 

De kerk moet bescheiden, eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend zijn. De kerk 

moet bezig zijn met zaken die mensen echt gelukkig maken. 

De kerk moet de jongeren accepteren zoals ze zijn en er op vertrouwen dat ook zij op hun 

eigen wijze de goede weg zullen vinden. God laat ook hen niet vallen, ook al denken wij 

ouderen dikwijls wel 
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De Kerk moet meer vanuit de praktische waarden uit het Evangelie opereren. Jezus zelf sloot 

ook niemand uit en leefde voor hoe het zou moeten zijn. De clerus hanteert kennelijk andere 

normen en verschuilen zich te vaak achter de kerkelijke regels, zonder zich te beraden op 

Evangelische oplossingen. 

DE kerk moet op de schop kijk eens naar de oud katholieke kerk Deze poespas in de kerk 

leeft niet meer De kerk moet weer zich herbezinnen en alle franje weg Gezien de enorme 

rijkdommen die de kerk heeft zou ook de armoede bestrijding ter hand moeten worden 

genomen Waar gaat het eigenlijk om 

De kerk moet sober worden Geld en praal verduisteren het gezicht van Christus De mens 

moet leren dat hij een onderdeel van de nauur is. 

De kerk moet terug naar haar oorspronkelijke boodschap. Een authentieke verkondiging van 

de blijde boodschap van redding en verlossing. Door geraakt te worden door genade volgen 

de regels, relevante regels vanzelf 

De kerk moet weer aansluiting vinden met de moderne seculiere samenleving: homo 

huwelijk, euthanasie, abortus etc. 

De kerk moet weer actief participeren in crisissituaties. 

De kerk moet zich meer verhouden tot de gangbare maatschappelijke opvattingen (zonder 

deze opvattingen over te nemen) Duidelijker tot uitdrukking laten komen wat de positieve 

kanten van het geloof zijn. 

De kerk moet zich open stellen voor alle mensen en vooral morele steun bieden en een goed 

leven promoten. De kerk biedt veiligheid en geborgenheid en veroordeelt niet. 

De kerk staat voor enorme uitdagingen. Er zijn genoeg andere belangrijke onderdelen van de 

leer die men kan en moet uitdragen. Mensen hebben enorm behoefte aan zingeving en 

houvast. Hulp bij het maken van keuzes en het tonen van empathie en mededogen zijn veel 

belangrijker dan de huwelijkse geloofsleer. Met dergelijke woorden komen wellicht enkele 

weer terug in de moederkerk of vinden nieuwe volgelingen de weg. Deze Paus is daarin goed 

op weg. Maar de uitspraken van de vorige paus zijn helaas nog niet vergeten. 
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De Kerk van Jezus Christus is het exclusieve van God gegeven orgaan waar binnen Zijn 

bedoelingen met de ganse wereld kunnen worden uitgedrukt. Het is haar (Kerk) taak, juist 

om aan te geven wat niet toelaatbaar is; scheiding maken behoort te beginnen bij dit 'huis 

Gods'. Als de Kerk het vermogen verliest om het kwaad aan te wijzen en te weren, is zij ten 

ondergang gedoemd. God de Vader zal middels Zijn Zoon Jezus Christus met een overblijfsel 

dier Kerk voortgaan, want Zijn eeuwige plan van herstel laat Hij nimmer varen. (Ps.138:8) 

(www.bergdergoden.nl - Ez.28:14 nbg) 

De kerk zal dew eg moeten vinden naar de gezinnen. Hervinden, en wel vanuit de 

traditionele leer, toegepast op de moderne tijd. Traditionalisme en vrijzinnigheid zijn beide 

doodlopende wegen gebleken. 

De kerk zou haar hele terminologie moeten aanpassen aan de jongste maatschappelijke 

ontwikkelingen 

De kerk zou haar invloed op politici moeten gebruiken om een homo-verbintenis de juiste 

naam te geven namelijk De verbintenis tussen twee mannen of twee vrouwen met de 

burgerlijke rechten van gehuwden Met een dergelijke naamsverandering vallen de bezwaren 

weg. Als huizen, auto's of katten gezegend kunnen worden, mag ook een zegen aan mensen 

zo verbonden, een zegen niet worden ontzegd 

De kerk zou haar Platonische angst voor het lichaam moeten overwinnen en de vrijgekomen 

energie gebruiken voor datgene waar het evangelie voor staat 

De kerk zou meer accent moeten leggen op het mysterie van het geloof dan op de regels die 

door het instituut in leven worden gehouden. De paus geeft een fantastisch voorbeeld hoe 

we institutie en de zuivere leer (weer) uit elkaar kunnen rafelen. Ik denk dat er grote behoefte 

is aan het mysterie en de vreugde van het geloof en veel minder aan het gekissebis over 

regels (bijvoorbeeld een complete of gedeeltelijke liturgie, of teksten van liedjes die al dan 

niet worden verbannen uit de kerk) in de huidige wereldproblemen zijn deze discussies 

pathetisch en helpen ze niemand. Hou kleinere geloofsgemeenschappen in stand en laat 

mensen met elkaar het geloof vieren. De kaders worden dan vanuit het vaticaan gegeven en 

dus niet de regeltjes op een kleuterniveau. 
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de kerk zou meer ruimte moeten bieden aan de inbreng van vrouwen in het pastoraat; 

pastores zouden meer inlevingsvermogen moeten leren; kerken zouden meer moeten 

samenwerken in oecomene. 

De leer komt van God en niet van de mens!!! 

De liefde van God voor elk mens moet centraal staan. Met name de jongeren (de toekomst) 

moet hiervan verteld worden. Je bent gekend in al je kleinheid en onzuiverheid, je mag er 

zijn, je bent een parel in gods hand. Niet met oude tradities komen, bijv. Zoveel mogelijk 

geboortes realiseren. Nee in onze huwelijksvoorbereiding naar jongeren zeggen we niet 

"zoveel mogelijke kinderen", maar juist "openstaan voor alles wat op je pad komt". Dat kan 

idd zijn een geloofsopvoeding geven aan je kinderen, maar kan ook zijn klaar staan voor elke 

parochielid of naaste die aan je deur klopt, letterlijk of figuurlijk. Of Vrijwillgerswerk in onze 

kerk vragen we ook, waarbij we kerk uitleggen niet als gebouw maar onze levende 

gemeenschap van mensen in de kerk en daarbuiten! Klaarstaan voor de minderbedeelden 

naast ons is ook een voorbeeld die we aanhalen! 

De meningen die ik ten beste gaf zijn sterk bepaald door de heersende cultuur in onze 

samenleving. In andere samenlevingen - met een sterk afwijkende cultuur - zullen andere 

meningen gemeengoed zijn. Ik acht het dan ook van cruciaal belang om in de regelgeving 

door de kerk veel ruimte te bieden voor regionale interpretaties. Zo niet, dan schuren leer en 

praktijk uierst pijnlijk totdat het kerkvolk - zoals hier - schouderophalend aan de leer voorbij 

gaat. 

De mens er bij halen, in contact blijven, niet laten vallen, barmhartigheid, Blijde Boodschap. 

De natuurwet en de nadruk van de contrareformatie op materiele aspecten. 

De Nederlandse bisschoppen zijn niet meer werkelijk aanwezig voor de gewone gelovigen. 

Mijn bisschop heb ik (i.t.t. zijn voorgangers nooit in mijn kerk gezien, ik heb hem ook nooit 

ontmoet en mijn brieven beantwoordt hij niet). Geen communicatie dus in het veld en ook 

niet in de media. Het optreden van kardinaal Eijck in het RKK programma op zondag 8 

december was een voorbeeld van arrogante liefdeloosheid. Bij afwezigheid van priesters 

dienen leken een serieuze plaats te krijgen bij de eucharistie en de toediening van andere 

sacramenten. 
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De nieuwe Paus geeft nieuwe hoop: kerk volg zijn voorbeeld: ga midden tussen de mensen 

staan, niet erboven. Luister en oordeel niet. Stop met regels van boven af, maar stel je open. 

Verwelkom nieuwe mensen, accepteer en praat weer over de liefde van god. Met name de 

bisschoppen in Nederland staan te ver af van wat er leeft. 

de pastorale teams meer onder en bij de mensen laten komen. laat de kerk meer naar de 

mensen toekomen. Verschuil je niet achter de regels. 

De paus geeft het goede voorbeeld. Eenvoud, behulpzaamheid, open staan naar kerk en 

maatschappij; liefde voor de medemens, dischtbij en ver weg. 

De problematiek van de natuurwetten en de mensenrechten in de kerk. 

De relatie van de gelovige tot de anders gelovige. 

De rijkdom van de kerk en haar ontransparante houding hierin 

De RK Kerk moet zijn oude theorieën laten varen, mee gaan met zijn tijd. 

Voorbehoedsmiddelen aanvaarden en de mens zien als individu met een eigen recht zijn 

leven in te delen zoals hij of zij dit goed acht zonder kerkelijke dwang. 

De RKK zou meer naar Het Woord moeten gaan leven, dan zou men veel vruchten 

voortbrengen. (Johannes 15:4) Met in ons achterhoofd die kerkverlating/sluiten van al die 

kerken; zou de RKK best wel eens achter zijn oren kunnen gaan krabben/zijn zelf gecreëerde 

onkruid/zuurdesem eerst eens gaan verwijderen. (Matteus 16:12) Want alles wat geen 

vruchten zou dragen, alles wat niet In Christus zou blijven, dat zou zelf door De Vader 

weggenomen/weg gesnoeid worden! (Johannes 15:20) Jammer dat ze daar nooit eens over 

na willen denken! En wat betreft die homoseksuelen, daar zou de kerk goed aan doen om die 

mensen te behandelen zoals omschreven staat in Matteus 7:12. 'Behandel een ander zoals u 

zelf behandelt zou willen worden '. Dus u wilt trouwen en deelnemen aan Het Avondmaal, 

dan weet u ook, hoe u onze homoseksuele medemens hoort te behandelen. 

De rol van de vrouw en het celibaat. Ik kan mij niet vinden in de leer van de kerk en met mij 

vele gelovigen. 

De rol van de vrouw in de kerk, celibaat 
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De rol van de vrouw in de kerk. In het gezin heeft een moeder nog steeds een belangrijke 

rol.Alle moderne invloeden hebben ook de vader een andere rol gegeven . Hij is niet altijd 

meer "de man die op zondag het vlees snijdt"en alle beslissingen neemt. Er is meer een voet 

van gelijkwaardigheid. In de kerk is die gelijkwaardigheid heel ver te zoeken. Als de kerk 

meer wil aanspreken/aansluiten bij de hedendaagse gezinnen dan zouden ze een begin 

kunnen maken met grotere inhoudelijk rol van de vrouw in de kerk (anders dan alleen maar 

vrouwen voor het schoonmaken van de kerk, het zingen in een koor en het leiden van de 

Kinder Woord Dienst) 

De rol van de vrouw in de kerk: de vrouw is door haar rol in het gezin uitermate geschikt om 

ook een grotere rol te spelen in de kerkelijke samenleving. Pastoraal werkers en werkster in 

Nederland betekenen regelmatig veel meer voor het geloof dan de conservatieve priesters, 

die de aansluiting met de samenleving compleet missen. Om een samenleving te kunnen 

beïnvloeden moet je er deel van uitmaken, niet er buiten staan. 

De uitdaging is: blijf in een corrupte wereld met een verknipte moraal trouw aan je eigen 

fundament. Blijf het zout van de wereld vormen! (of het lichtje in de duisternis), 

De voorwaarden en doelstellingen van het huwelijk, en de moderne geloofscrisis in relatie tot 

opvoeding. 

de vragen in deze enquete waren zo vaag en vaak zo onduidelijk wat er werd bedoeld dat er 

volgens mij niet zoveel zinvols uitgehaald kan worden. maak de vragen specifieker, meer 

gesloten met ruimte voor toelichting. daarnaast lijkt het me zinvoller om dit niet via internet 

te doen, maar via bijeenkomsten in de parochie of via pastoraatsgroepen 

De vragenlijst was veel te ingewikkeld en niet alleen voor de respondenten maar ook voor de 

gebruikers van deze enquête multi-interpretabel. Een echt wetenschappelijke enquête zou 

zinvol zijn... mijn hoop dat dit onderzoek zou bijdragen aan meer openheid en inspirerend 

zou kunnen zijn is wat afgenomen... wie in Nederland, in Europa en in de hele wereld hier iets 

mee kan?????????????? 

De wijze waarop onze paus Franciscus het geloof beleeft en uitdraagt, is een manier die ook 

ongelovigen aanspreekt. Daar ligt de kracht van onze kerk, in voorbeeldgedrag en niet in 

wet- en regelgeving. De regels omtrent anticonceptie, sex voor het huwelijk, abortus en 

euthanasie moeten niet leidend zijn, maar ondersteunend. De kerk kan duidelijke richtlijnen 
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geven, maar uiteindelijk moeten mensen in alle vrijheid gebruik kunnen maken van hun vrije 

wil en zelf een keuze maken. Mensen hebben daarom veel meer aan solidariteit, 

liefdadigheid, informatie en een vangnet van familie, vrienden en de kerk. In Nederland zijn 

wij heel individualistisch en zijn daardoor het contact met elkaar kwijtgeraakt. Wij hebben 

nodig: verbondenheid, samen zijn en het delen van tijd en aandacht met elkaar. Een moeilijke 

taak waar ik niet direct een antwoord op heb. Het aantal gelovigen neemt af. Wanneer je een 

gelovig persoon wilt ontmoeten, zul je moeten reizen. Daarnaast concureert het geloof met 

de carriere, druk gezinsleven, familie, wensen en andere verplichtingen. Een andere uitdaging 

zijn de problemen binnen de kerk. Denk bijvoorbeeld aan kindermisbruik. Wat ik mij afvraag 

is: heeft de kerk alles gedaan wat mogelijk was om dit te voorkomen? Toen het toch 

gebeurde, heeft de kerk alles gedaan wat mogelijk was om het leed te compenseren, de 

schuldige te bestraffen en te voorkomen dat het weer gebeurt? Binnen een grote organisatie 

is het helaas niet mogelijk om alles te voorkomen, maar je kunt wel je best doen. Uit de 

gedragingen van de kerk kan ik niet opmaken dat zij haar best heeft gedaan. Dit moet echt 

veel beter. Ik kan mij ook niet voorstellen dat dit met de geloofsleer is te rijmen. 

democratie als imperialisme en trojaans paard voor de pseudologische leugens femini$$me-

homosexualiteit-atheisme vernietigen de wereld, op allerlei manieren en in allerlei sectoren 

en op allerlei nivo's wordt de agenda van femini$$me-homosexualiteit-atheisme wereldwijd 

uitgerold. 

de-sloganisering van de kerk: ophouden met blindstaren op media-thema's als abortus, 

homohuwelijk, echtscheiding etc. 

Deze kwesties moeten gewoon op de schop! Er moet van ons katholieke geloof een 

bevrijdende werking uitgaan. De kerk mag de mensen best idealen voorhouden wetende dat 

er altijd maar één het olympisch goud kan winnen terwijl miljoenen anderen ook veel plezier 

beleven aan het beoefenen van die sport.Het eerste en 2e gebod + de bergrede zal 

voldoende uitgangspunt moeten zijn om een liefdevolle samenleving op te bouwen. Laaten 

we daar maar eens mee beginnen voor we al die regeltjes op scherp gaan zetten. Wees 

liefdevol!!! 

Diaconale taak en praktijk van de kerk zou zichtbaarder moeten zijn 

Dialoog aangaan met mensen over wat zij inspirerend vinden binnen hun geloofsbeleving. 

Ervaringen bundelen. Vooral de eigen verantwoordelijkheid binnen het geloof van mensen 
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centraal stellen. De kerk hoort hierin een andere positie in te nemen. Minder normeren, meer 

voedende en respectvolle inspirerend. 

Dogmatiek. 

door boete te doen waar zoveel kinderen te maken hebben gehad met seksualiteit vanuit de 

handen de zogenaamde nonnen en paters. kinderen zijn beschadigd door het leven. Het is 

een schandaal dat deze mensen nooit gestraft zijn geworden. Als een pater bij ons thuis 

kwam moest de sigaar voor hem klaar liggen anders kwam hij niet. Ik ben zelf beschadigd 

door de nonnen. Het hele geloof lap ik aan mijn laars en mag voor mij liever vandaag nog 

dan morgen verdwijnen. 

door jongeren( met of zonder gezinnen) meer te betrekken in parochiale activiteiten, binnen 

en buiten het eigenlijk kerkgebouw. Bv jongere koren 

Door rechtvaardig te leven; door je kinderen goed op te voeden en respect bij te brengen; 

door steun voor elkaar te zijn in moeilijke tijden; door er voor een ander te zijn die het 

moeilijk heeft; aandacht schenken aan mensen die eenzaam zijn; eenzaamheid die toeneemt 

doordat mensen veel ouder worden dan vroeger 

doorgaan op pad van naastenliefde (dank aan Franciscus) zoeken naar synthese 

groepsbelang boven eigen belang God s te groot om in een leer te vangen. dus laten we in 

Godsnaam bescheiden zijn. we weten helemaal niets. 

Een grotere rol van leken binnen de kerk, vooral gehuwden met gezinnen en vrouwen. 

een menselijke bisschop die rekening houdt met de noden van de mens en niet met de letter 

Eén van de belangrijkste onderwerpen m.n. in eerste instantie voor nieuwe katholieken (maar 

eigenlijk geldt dit voor alle gelovigen) is, dat er meer aandacht wordt besteed aan de 

zelfaanvaarding. Dat we op een barmhatige manier naar onze fouten en tekortkomingen 

mogen kijken (zonden). Dit heeft alles met onze gebrokenheid te maken. Toen ik RK werd, 

heb ik (ben ik echt heel dankbaar voor) heel uitgebreid les (wekelijks 9 maanden) gehad van 

een priester. Ik heb in het bijbehorend boek een paar regeltjes over acceptatie van je leven 

gelezen. Hier is zoveel over te zeggen en te schrijven! Dit is het "Mariale gedeelte", het kleine 

persoonlijk geleefde leven. Catechese is zou je kunnen zeggen de Verticale balk van het kruis. 

Het "Mariale gedeelte" is het horizontale deel van het kruis. Het is duidelijk dat de huidige 
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paus ook het belang hiervan inziet, gezien alles wat hij over het pastorale aspekt zegt. Heb 

oog voor het feit, dat om wat voor reden ook voor jou persoonlijk het alleen mogelijk is om 

(wat betreft de leer van de Kerk) alleen relatief in de Waarheid te kunnen leven. Dit alles 

helpt om het geloof "vlees" te laten worden in ons mensen. In zeker zin is dit net zo 

belangrijk als een zeer goed verzorgde lithurgie. Hoe mooi ook, zo'n kerk kan koud 

aanvoelen als er geen warmte komt van de medegelovigen b.v. door te vragen hoe het met 

jou gaat of door heel oordelend te praten. 

eenheid in ALLE parochies over huwelijk en gezin. bv.ALLE stellen die gaan trouwen, 

voorbereiden met cursus . ALLE parochies hebben een groepje mensen die mensen in nood 

kunnen opvangen. in ALLE parochies zijn kinderen welkom en dat wordt ook van de 

parochianen gevraagd. voorlichtingsavonden /lezingen over huwelijk en gezin. elk jaar een 

huwelijksdag . gezinsmidddagen organiseren op zondag na de H. Mis. Marriage course in 

zoveel mogelijk steden. onderwerpen behandelen in preken. 

El Sede is een conglomeraat van info-gevers, die geen adres hebben om info te ontvangen, 

kenmerkend voor een dictatoriaal stelsel. Dit is het hoofdprobleem van de kerk 

er mag veel opener worden gesproken over hoe om te gaan met geloof in een gezin. Over 

de leer van de kerk ,daar mag ook veel opener over worden gepraat. Veel mensen weten of 

kennen de leer niet meer. Priester moeten cursus krijgen om goed op de problematiek van 

het huwelijk en gezin in te kunnen spelen. Ook de biecht moet weer actief worden 

gepromoot, dan gaan mensen misschien weer meer nadenken wat zij toch allemaal aan het 

doen zijn. De Rk Kerk moet in elk geval dichtbij haar zelf blijven. belangrijk om de scholen 

weer bij de kerk te betrekken. Ga meer met mensen in gesprek over het eigen geweten. ga 

daarover de dialoog aan en kom niet gelijk met de leer aanzetten. Leer de mensen kennen, 

spreek met ze en vraag waarom leef je zo of zo. Ga daar dan over in gesprek en breng dat 

gesprek dan uiterst zorgvuldig op het geweten van de mens en zo op de leer van de Rk kerk 

Er moet een totale andere houding gaan ontstaan naar de samenleving toe. Andere kerken 

zijn in de enquête niet genoemd. Het geloof is geen leer, maar een houding, een mentaliteit. 

Ik ben zowel katholiek als protestant. Ik ken heel veel protestantse mensen. Of denkt de R.K. 

kerk soms dat zij de enige waarheid verkondigen of het eeuwige heil bezitten? De kerk heeft 

de gehele reformatie aan zich zelf te danken door de vele misstanden toen. Er dient nu ook 

een 'reformatie' te komen door een oecumenische benadering naar andere Christenen toe, 



Bijlagen bij rapport ‘Uitkomsten enquête over gezinspastoraat ten bate van de Bisschoppensynode over het gezin 2014’ 

  935 

 

ook naar Moslims. Moslims staan heel dicht bij het Christendom: ze erkennen één God, maar 

lees de Koran maar eens: dan zie je de Bijbelse figuren weer terug. 

er moet terug meer aandacht gegeven aan verzoening, biecht, rugzakken moeten 

leeggemaakt worden, anders wordt het zwaar om te dragen. 

Er wordt te veel aandacht besteed aan het kerkelijk recht, in plaats van aan het geloof: Dat 

maakt de kerk ongeloofwaardig, terwijl ze zoveel belangrijks heeft uit te dragen. Bijvoorbeeld 

bij abortus: Ik ben zelf tegen abortus, maar ik kan me noodgevallen voorstellen, waar ik - als 

eenvoudig mens - het niet mag verbieden (bv. moeder dreigt te sterven of bij een erg jong 

verkracht meisje). Ik ben tegen abortus, omdat ik geloof, dat elk leven het waard is, maar niet 

omdat ergens iemand een regel heeft geschreven. Dat is juist de kracht van de kathololieke 

theologie: Dat we een sterk fundament hebben voor ethische vragen, dat erover 

gediscussieerd mag worden, dat, omdat ieder mens het waard is, over ieder geval apart zou 

moeten worden nagedacht: De katholieke kerk is geen gemeenschap van regeltjes, maar een 

geloofsgemeenschap, wat in het klein in ieder katholiek gezin gepraktiseerd zou moeten 

worden. 

Euthanasie 

euthanasie moet kunnen worden toegepast. En dan dient ook de sacrament te kunnen 

worden gegeven. Ik vond het heel erg dat dit niet mocht en niet werd gewaardeerd. Temeer 

omdat mijn dierbare zeer gelovig was en altijd de RK zeer trouw was geweest. Ik vind het 

jammer de de rk zo inflexible is en steeds verder van de mensen in Nederland afdrijft. Ik vind 

het erg dapper dan deze paus om eindelijk eens iedereen zijn stem kunnen laten horen en 

waardeer deze actie van hem ook zeer. 

Geef mensen hun eigen veranwtoordelijkheid en laat de kerkelijke hierarchie zich vooral 

nergen mee bemoeien. Ze zijn immers niet competent. 

geen 

geen 

Geen afdracht meer aan het bisdom maakt de betrokkenheid met de eigen parochie groter, 

en ook de bereidheid om iets te geven. De mensen zijn wars van de regels die van bovenaf 

worden opgelegd, ze kunnen zelf wel nadenken en weten echt wel wat niet kan, 
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maatschappelijk gezien. En die maatschappij heeft geen andere regels dan het geloof: wees 

lief voor elkaar. Laat de mensen meer zelf kiezen wat ze nodig hebben. Biedt ze 

geborgenheid in plaats van een keurslijf. 

Gehuwde priester en vrouwelijke priesters toelaten. Bisschoppen moeten meer 

herder(bisschopsstaf) zijn dan jurist of organisator. 

Geloofscrisis is uitkomst van modernisering in de Kerk. Terug naar de ware geloofsschat van 

voor 1962. Terug naar de Tridentijnse ritus. Protestanten zijn ketters, geen gelijke christenen, 

gedaan met het oecumenisme. Het enige ware geloof is het rooms katholicisme, geen enkel 

ander. 

Geloven is vooral doen. Dus via Diaconie naar buiten treden, opkomen voor al die mensen, 

die straks door de bezuinigingen in de koud komen te staan of al staan.Angel durven zijn in 

de welzijnszorg, het voorbeeld en de opstart durven geven inde nieuwe 

participatiemaatschappij. Mensen aan het denken zetten door andere vormen doordeweeks 

(theater, musicals, Tazeevieringen, lezingen, gespreksgroepen,maatjes voor minderbedeelden 

etc. Als er minder mensen in de kerk komen,moet de kerk naar de mensen gaan! 

gespreksgroepen en individuele pastoraal 

Gezinsleven, in wat voor vorm ook, is zo belangrijk. Harmonie in het leven geeft vertrouwen. 

Laat de RK Kerk proberen vertrouwen te geven, net zo liefdevol en vol respect reageren naar 

mensen zoals Jezus dat deed. We weten allen dat de mens een afspiegeling van God is: 

Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Iedereen kan leven met de goddelijke vonk, maar als 

er instanties zijn die oordelen.............. 

God beter voorstellen. Hij is een liefdevolle vader die groter is dan menselijke regels. Nieuwe 

evangelisatie moet gericht zijn op het verdiepen van levensvreugde, de weg wijzen hoe Jezus 

volgen leidt tot een diep beleefd geluk. 

Graag wil ik voorstellen dat de paus het initiatief neemt voor een open, eerlijk en 

gelijkwaardig gesprek tussen alle katholieken van de hele wereld, waarin zij samen luisteren 

en verwoorden wat de betekenis van liefde, intimiteit en seksualiteit is in hun leven en geloof 

in de 21e eeuw. 
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Hebben we bewijzen dat de geboortebeperkende middelen en de daarmee samenhangende 

sexualiteit de respectvolle en terughoudende liefde in gevaar brengt of:positief 

geformuleerd: dat de natuurlijke methoden een mens meer mens maken, wat dan weer zijn 

invloed heeft op de kinderen in het gezin. 

Heel veel liefde voorje medemensen....Franciscaans denken en handelen!!! 

Helaas wordt de Kerk van Nederland momenteel beheerst door autoritaire leiders die zich 

omgeven met jaknikkers. Van dialoog is nauwelijks sprake. Daardoor keren veel toegewijde 

gelovigen de kerk de rug toe. Veel mensen zijn zoekende; het zou de Kerk sieren als zij zich 

ook zoekend opstelt. 

Het allerbelangrijkste vind ik de gelovige- en kerkelijke uitdaging tot het uitspreken van het 

gelovige vertrouwen in onze tijd. Gods Geest doortrekt de gehele menselijke geschiedenis, 

opent nieuwe perspectieven en gaat soms nieuwe nog ongebaande wegen. Vooral een 

bezielende, open, vetrouwvolle en uitnodigende geloofshouding is denk ik erg belangrijk. 

Mensen willen zich gelovig best engageren, mits ze serieus worden genomen. 

Het belang van de positie van de priester in Eucharistie. 

Het celibaat en priesterwijding voor vrouwen. In de huidige maatschappij staan mannen en 

vrouwen gelijk. Binnen onze katholieke kerk is dit nog steeds niet het geval. Als de kerk hier 

iets aan gaat veranderen zul je zien dat ze steeds meer tussen de mensen komt te staan. 

Het celibaat is het grote struikel blok 

Het celibaat voor priesters. Als dat zou worden opgeheven, zouden er meer priesters zijn en 

zou pastorale zorg meer voorhanden zijn. hetzelfde zou kunnen gelden voor vrouwen in het 

priesterambt. 

Het celibaat. Meer vrouwen in de kerk en deze gelijk te stellen met mannen. Andere 

gezinssamenstelling niet meer te veroordelen 

Het episcopaat moet in kleine eenheden in gesprek gaan met de gelovigen en niet alleen 

maar, over de hoofden van de gelovigen heen, vertellen hoe het allemaal moet. 
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Het erkennen van alle samenlevingsvormen, ruimhartig zijn. God als evenbeeld en 

veroorzaker van diversiteit. De kracht in het verschil, de kern van respect juist daarin. Mensen 

als beeld van God als uitganspunt, wetten zijn daar ondergeschikt aan. De individuele relatie 

tussen een mens en God is nooit uit te schakelen en is en blijft het hoogste goed. Na dit 

leven, op weg naar Gods eindigheid krijgen we daartoe de definitieve antwoorden en 

mogelijk ook vragen. 

Het feit dat er geen duidelijk beleid is voor gezinspastoraat Het duurt niet meer lang, en er 

zijn geen gezinnen meer die deel uit maken van de parochies. Helaas zien de bisschoppen dit 

niet. Zij wijzen op de kerkelijke leer en de regeltjes, en merken niet meer op dat de kerken 

binnenkort leeg zullen zijn 

-het gebruik van voorbehoedsmiddelen in het algemeen; -seksuele moraal bij jonge mensen, 

gericht op het behoud van de eigen menselijke waarde; -relaties tussen mensen die van 

elkaar houden, ongeacht hun geslacht. -eenzaamheid bij jongeren, volwassenen en ouderen 

binnen en buiten hun gezin. 

Het geloof en de liefde van God moet hoop geven en voelen als een warme deken. Nu legt 

de kerk zoveel regels op en is zo dwingend, dat die deken sommigen niet verwarmt, maar 

juist verstikt. 

Het geloof menselijker maken, meer in verbondenheid met elkaar. De mens meer bejegenen 

vanuit Liefde, allesomvattende liefde van God. 

Het gezin (zoals de kerk het ziet)behoeft niet per se de basis te zijn voor de verspreiding van 

het geloof. 

het homoleven op zicht zoals dat zich nu voordoet. niet verbieden maar verlichten. het aan 

de kaak stellen dat jongeren tot gebruik en overmaat vervallen doordat er sociaal 

maatschappelijk geen plaats geboden wordt. 

Het imago van de Katholieke kerk en het Vaticaan is dramatisch en tot een minimum 

gedaald. Als Katholiek heb ik daar dagelijks last van! Je wordt als Katholiek gelovige in de 

Nederlandse maatschappij niet meer serieus genomen. Ik wil graag weer trots zijn om 

Katholiek te zijn! 
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Het is de uitdaging om aansluiting te vinden bij de mensen. Hoe meer de kerk zich richt op 

de hoofdthema's hoe universeler toepasbaar dat is. Blijf weg van homohuwelijk en 

voorbehoedsmiddelen en andere triviale zaken. Benader het vanuit de hoofdthema's en hoop 

dat mensen de juiste keuzes maken. En stop met celibaat, negeren van vrouwen en de 

verouderde rituelen. 

Het is heel hard nodig dat de kerk de aansluiting zoekt bij de ethische debatten die er in de 

vele samenlevingen leven. Die zijn per continent en zelfs per land of regio verschillend, dus 

een one-size-fits-all benadering is onmogelijk. Tot mijn leedwezen zie ik dat de kerkelijke 

leer er volstrekt niet toe doet in ons land. De onderliggende waarden verdwijnen uit beeld 

door de nadruk op zichtbare normen. We moeten niet beginnen met de vraag hoe we 

abortus, euthanasie, homohuwelijk tegengaan, maar met de vraag hoe we de waarde van 

eerbied voor het leven in de praktijk kunnen brengen. Nederland heeft de naam Sodom en 

Gomorra te zijn, maar eigenlijk worden ethische discussies hier redelijk gewetensvol gevoerd. 

Helaas praktisch zonder inbreng van de kerk, omdat die zichzelf buiten deze discussies 

plaatst. 

Het is mijns inziens vrij simpel. Wanneer de kerk de leer van Jezus Christus zoals hij die 

bedoelde, laat de kinderen tot mij komen, in praktijk brengt komt het goed. Momenteel gaat 

het precies tegenovergesteld. Men preekt, ook in onze parocie, dat de kerk een elitekerk 

moet worden. Hoe kan iemand dat maken. Maar het gebeurt wel en dan wordt wederom een 

sfeer gecreerd waarbij mensen zich niet thuis voelen. Wederom een klap in het gezicht van 

goedwillende mensen die niet elitair willen en kunnen zijn. 

Het is stuitend, dat de RK kerk in de afgelopen decennia systematisch en structureel niets 

anders heeft gedaan dan lopen te schetteren naar de mensen op het grondvlak waarin hun 

levensstijl mbt geloof, sex en gezin niet deugt, en zich daarmee zeer arrogant heeft 

opgesteld. Niet bij toeval, of als vergissing, maar als beleid. Terwijl diezelfde RK kerk op grote 

schaal heeft toegestaan dat priesters en pastoors zich op grote schaal aan onschuldige 

kinderen vergrepen, decennia lang, tot nu toe. En dat die criminelen ook systematisch en 

structureel door de kerkelijke leiding de hand boven het hoofd werd gehouden. En dat de 

slachtoffers volstrekt werden afgewezen door diezelfde kerk, die pretendeerde liefde te 

prediken. En dat in die zin de RK kerk nu deze boemerang in zijn eigen nek terug krijg, is 

volledig eigen schuld. En ik vind dat in zaken van relaties en sexualiteit , gezin en geloof de 

RK kerk wel de aller en allerlaatste instantie is die zich op dit vlak zou mogen uiten. En wat 
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volstrekt absurd is, is dat de RK van zichzelf beweert, dat individuele leden wel zonden 

kunnen begaan, maar de kerk Elf geen fouten kan maken. 

Het is toe te juichen als er in de katholieke kerk een brede bezinning op het terrein van 

huwelijks pastoraal plaatsvindt. Het lijkt mij helpend als de prioritering van kerkelijke inzet 

daarbij voorrang krijgt, met name richting een pastorale insteek. Bekommernis om mensen, 

hulp bij de dagelijkse worsteling om het goede te doen, zich te kunnen voeden met Schrift 

en Traditie. De nadruk van de kerkelijke leer om een rol te spelen 'achter de voordeur' of 'in 

de slaapkamer' heeft een averechtse werking en zet de kerk buitenspel. In het licht van de 

missie van de kerk is dit onverteerbaar. Prioriteit ligt er bij de boodschap van het Evangelie, 

waarin ruimhartigheid en barmhartigheid in de kwesties hierboven beschreven voorbeeldig 

zijn verwoord in het verhaal van de overspelige vrouw. De niet-oordelende houding van 

Jezus houd ik graag ten voorbeeld. De kerkelijke leer zou hierin volgend mogen zijn! 

Het lijkt helaas wel alsof de kerk de realiteit kwijt is geraakt. Diverse malen heb ik op het punt 

gestaan mezelf uit te schrijven. Voor mezelf heb ik een onderscheid gemaakt tussen het 

katholieke geloof en het instituut kerk. Met een wereldvreemde kerk voel ik mij totaal niet 

verbonden. De christelijke normen en waarden zijn daarentegen prachtig en op een moderne 

manier te interpreteren. 

Het Nederlandse episcopaat is niet bemoedigend en ondersteunend naar de gewone 

gelovige, maar blijft star vasthouden aan de doctrines. Daardoor vergroot de afstand en 

weerstand tegen kerk als instituut. Het Nederlandse episcopaat is afwezig in het 

maatschappelijke debat, is opgesloten in haar bastion van regeltjes, waardoor de weerstand 

tegen de kerk alleen maar toeneemt. Paus Franciscus, help ons! 

het niet gehuwd zijn van priesters is soms ook een struikelblok voor gezinnen om met hem 

te gaan praten of in vertrouwen te nemen 

Het onmiddellijk invoeren van de scheiding tussen kerk en staat. 

Het ontbreekt ons aan een levend geloof. De kerk is geen Getuigende kerk ,het is geen 

mystieke kerk. Wij geloven. Nogwel dat God in de hemel is,maar er wordt niet Geloofd in een 

levende God midden onder ons. God die ons lief heeft,een almachtige God,die wonderen in 

Ons kan bewerken. Het zal allemaal weer opnieuw moeten Beginnen bij jonge mensen door 

dekracht van de Heilige Geest. 
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Het ontstaan van vele niet kerkelijk erkende geloofsgemeenschappen: hieruit blijkt dat 

ondanks 'ontkerkelijking en secularisatie' er wel degelijk een grote groep is met een oprecht 

religieus bewustzijn: mensen die samen 'kerk' vormen en dat ook graag willen. In de erkende 

kerken voelen zij zich niet thuis. Dat heeft vooral te maken met de starre, autoritaire, naar 

binnen gerichtte en afwijzende houding van de kerkelijke autoriteiten in Nederland. 

het respect van kinderen voor hun ouders zou wel wat kunnen groeien, meer ondersteuning 

bij opvoedingsvragen. 

Het steeds weer getuigen van het voorbeeld van Jezus en de liefde tot de medemens. Het 

zoeken naar vergelijkingen van de gelijkenissen met gebeurtenissen in de huidige tijd Hier 

ligt voor het pastoraat een grote uitdaging. 

Het tekort aan priesters en pastoraal werkers Uitsluiting van gehuwde mannen voor het 

priesterschap De steeds geringere rol van pastoraal werkers in de vieringen (een groot 

probleem omdat er steeds minder priesters zijn) De ondergeschikte rol van vrouwen in de 

kerk, juist ook omdat veel pastoraal werkers vrouw zijn De Nederlandse kerk is geen 

volkskerk meer doordat ze zich niet heeft aangepast aan de moderne open samenleving. Het 

wordt dus steeds meer een kerk van rechtzinnigen die zich in hun eigen gelijk terug trekken 

in plaats van naar buiten te gaan, het evangelie te verkondigen en open te staan voor hen 

die meer liberale opvattingen hebben. De Nederlandse kerk sluit mensen uit, terwijl ze juist 

iedereen welkom zou moeten heten die bij die kerk wil horen. 

Het Trouw-artikel http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-

katholicisme/article/detail/3539351/2013/11/05/Meepraten-over-de-kerk-De-Vaticaanse-

enquete-staat-nu-online.dhtml verwees naar deze enquete. Ik snap heus wel dat ik niet tot 

de doelgroep behoor maar hoop dat ik als buitenstaander iets mag zeggen. Het is niet uit 

wrok ofzo dat ik hier kritisch ben. De kerk als instituut mag van mij blijven. Graag zelfs. NIet 

voor mijzelf - zo consequent ben ik wel. Er zijn echter mensen die wel waarde aan het 

instituut hechten en dan zeg ik "leven en laten leven". Als de kerk weer eens in mijn ogen 

domme dingen roept zal ik daar tegen in gaan, maar alleen als ik dat nodig acht voor mijn 

eigen democratisch verworven vrijheden. De tijd dat ik altijd boos werd als de paus weer iets 

over condooms riep is al lang voorbij. 
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Het zijn van de mens in relatie tot de natuur/aarde. het kan op deze wijze niet zo verder gaan 

zonder catastrofale gevolgen voor mens en dier. We moeten ons standpunt dat de mens zich 

verheven mag voelen boven de natuur moet worden afgebroken. 

Het zou altijd moeten gaan over de LIEFDE. Dat is de grote leidraad. 

Het zou goed zijn om de uitspraken van het concilie van Trente en volgende concilies tot het 

2e Vaticaans concilie te gaan heroverwegen. Alle menselijke zaken, genoemd in deze 

enquete, zijn achterhaald. De wereld gaat door, de RK kerk staat stil of loopt er hinkend 

achterna. Denk aan Galileo, een inhaalslag is zeker op zijn plaats. Lees meer in het Oude 

Testament over bevrijding. JC was het daarmee eens, latere invulling is tijdgebonden. 

Hoe de kerk haar leer uitlegt (meer het 'hoe' van de leer dan het 'wat', de inhoud zelf zit wel 

goed). Vooral hoe de kerk mensen kan helpen moet aandacht krijgen en hoe ze weer een 

echte (bij voorkeur hechte) gemeenschap kan gaan vormen waar mensen elkaar nabij zijn en 

bijstaan. 

Hoe kan de Kerk als instituut weer een positief beeld van zichzelf neer zetten en dat met 

gebruik van de social media? Een positieve uitstraling trekt mensen en dan pas gaan mensen 

openstaan voor de Blijde Boodschap, die de kerk te vertellen heeft. Onze paus Franciscus 

doet enorm zijn best, ik hoop dat hij onder de clerus vele volgers krijgt. 

Hoe kan je mensen weer de noodzaak van het gemeenschapsgevoel bijbrengen? Alleen sta je 

zo kwetsbaar in de samenleving, in de wereld, maar Opgaan in een groep is voor sommigen 

een onmogelijkheid. Ook het zelfbeschikkingsrecht lijkt een recht wat optimaal uitgebuit 

moet worden.... 

Hoe komen we van Eijk af. 

Hoe kunnen we ouders met jonge kinderen weer interesseren voor de kerk . Hoe houden we 

pubers en jongvolwassenen betrokken bij de kerk. 

Hoe maken mensen weer kennis met de inspiratiebron die het christelijk geloof is als de kerk 

als instituut een belemmering vormt. Als ik lees dat de RK kerk niet deelneemt aan 

wereldraad van kerken omdat ze zichzelf als enige kerk ziet, denk ik: dit is mijn kerk niet. En 

dit is maar een heel klein voorbeeld. Als de kerk ipv vernieuwing te ondersteunen deze 

afwijst voel ik me in de steek gelaten. Terwijl er zoveel mogelijkheden tot inspiratie in de kerk 
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zijn, ik vind het heel erg dat de huidige kerkleiding kansen laat liggen om mensen te 

inspireren. 

Hoe trekt de kerk jonger publiek aan? Hoe wordt de kerk een pilaar van steun en kracht voor 

jongeren, tieners en kinderen? 

homosexuele relaties, positie van gescheidenen en hertrouwden 

Hoog tijd dat de besluiten van het laatste Vaticaans Concilie eindelijk eens worden 

uitgevoerd in plaats van dood gezwegen. 

Huwelijk Homo 

Huwelijkse trouw als vanzelfsprekendheid is de allerbelangrijkste uitdaging. Het is de 

bakermat voor vertrouwvol en dus potentieel gelovig opgroeien van kinderen. De diepste 

verlangens van huwelijkspartners bij het aangaan van het huwelijk laten zien dat die waarde 

van trouw absoluut nog van grote waarde is. Zij gaat echter heel makkelijk teloor in de 

worsteling van het leven. Hulp en steun bij en voorbereiding op de realiteit van het 

(huwelijks)bestaan - juist ook met een sterk, onverbloemd eerlijk en diepgaand accent op de 

problemen die ieder tegenkomt - moet veel professioneler worden ingericht. In de 

Nederlandse context zou het bv goed zijn, als het geringe aantal priesters zich weer vrijwel 

volledig op liturgie, catechese het altaar kan richten, terwijl alle andere professionals zich 

richten op een veel professioneler en systematischer gezins- en huwelijkspastoraat, waarin de 

waarden van de kerk op een aantrekkelijke en vanzelfsprekende manier continu uitgedragen 

worden. Probleem is alleen dat menig kerkwerker zelf niet meer of slechts ten dele in deze 

waarden van de kerk gelooft. 

Iedereen mag gelovig zijn! Alleen wat verspreiden de religiën..? 

ik ben 90 jaar en ik denk dat u aan mijn antwoorden niet veel meer hebt, ik kan slechts 

verbazing opbrengen over de tegenwoordige tijd 

Ik ben bang dat hetr daarvoor al te laat is maar een meer reële aanpassing van de geloofsleer 

en de kerkelijke wetten afgestemd op de huidige tijd zou de enige aanpak kunnen zijn die 

nog zoden aan de dijk zet en het heeft er alle schuijn van dat onze nieuwe paus Franciscus 

stappen in die richting aan het voorbereiden is 
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Ik ben blij dat ik in deze enquete mijn geloof en visie heb kunnen verwoorden. Moge de 

Heilige Geest doorschemeren in mijn woorden. 

Ik ben blij met de iets grotere rol van de vrouw in mijn parochie 

Ik denk dat de relevante vragen niet gesteld zijn. Ik schaam me voor deze enquete. Zowel 

technisch qua vraagstelling als voor de vele impliciete waarde oordelen in de vragen 

Ik denk dat de RKK zich oecumenischer moet opstellen. Het kan nooit de bedoeling van 

Jezus zijn geweest dat er op de wereld zoveel christelijke kerken zijn ontstaan. 

Ik denk dat de uitdagingen van de inclusiviteit en het verwoorden van de liefde en trouw de 

meest urgente zijn. 

Ik denk dat er te weinig "voorbeeld"priesters zijn die met overwicht deze problemen aan 

kunnen 

Ik denk vooral veel aan de mensen die wél katholiek gedoopt zijn, maar wier kinderen niet 

meer worden gedoopt: de kerk in Nederland heeft een grote uitdaging om die mensen van 

goede wil te bereiken. Zij zijn van goede wil maar voelen vaak niet eens de behoefte van de 

sacramenten omdat de kerk zover van hen afstaat. Die mensen, mijn vrienden van de 

middelbare school, zou ik zo toewensen dat ze de weg naar de kerk weer vinden. 

Ik denk wel dat de kerkelijke uitspraken minder zwart/wit moeten zijn. Meer genuanceerd en 

aangepast aan de situaties. 

Ik denk, dat een volledig andere positie van de kerk tegen over de sterk veranderende 

samenleving nodig is. De kerk is bang voor een te grote mate van vrijheid in kerkelijk 

geloven en beleven.Een kerk die je opzoekt je bijstaat in de huidige problemen, die niet 

wettisch denkt, maar bindend en liefdevol is. Een kerk die warmte uitstraalt, waar je trots op 

bent omdat die er wat toe doet in de samenleving waar je voor uitkunt komen en waar je bij 

wilt horen, je lij maakt. DaT IS DE KERK WAAR IK NAAR SNAKT 

Ik ervaar de huidige kritische situatie,maar ben niet kundig genoeg om een oplossing aan te 

geven.Vanuit deze bekrompenheid en mijn 80-jarige ervaring,denk ik wel dat we weer terug 

moeten naar kleinere en intiemere gemeenschappen van waaruit bijdragen naar boven 

kunnen worden aangedragen.Die bijdragen moeten wel worden 
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gecoodineerd,teruggekoppeld en geëvalueerd.Deskundige opleiding om dit soort processen 

te begeleiden is uiteraard een voorwaarde. 

Ik geloof nog wel, alhoewel ik steeds vaker begin te twijfelen, maar ik heb geen enkel 

vertrouwen in het "grondpersoneel". 

ik heb het idee dat steeds minder mensen de Kerk relevant vinden voor hun leven, ik geloof 

wel buiten de Kerk hoor ik veel. de kerk word gezien als een instituut dat mensen dingen 

verbied, in plaats vaan kerk die mensen de Heils weg aanbied, dat heeft ook te maken met 

de media< maar de kerk heeft zich in een hoek laten dringen waarbij steeds meer de nadruk 

word gelegd op wat niet mag wat inde maatschappij normaal is. en is niet actief bezig het 

Heil de Liefde, het Eeuwige leven en Vergeving te prediken 

Ik hoop echt dat paus Franciscus deze enquete gebruikt om te luisteren naar de mensen van 

nu en iedereen te respecteren en omarmen zoals diegene is en te stoppen met veroordelen 

en voor te schrijven hoe het hoort, terwijl dat echt een achterhaalde leer is. Ik ben katholiek, 

maar ik schaam me soms voor hetgeen vanuit het Vaticaan wordt uitgedragen. 

Ik kan richtlijnen zoals 'geen sex voor het huwelijk' begrijpen vanuit het streven dat kinderen 

het beste kunnen opgroeien in een stabiele omgeving; door ontkoppeling van sex en 

voortplanting is de uitspraak 'geen sex voor het huwelijk' betekenis-loos geworden. Ik zou 

denken dat 'de kerk' eens zou moeten bezien wat de vragen zijn van mensen(en van de 

aarde) in deze tijd, nu langzamerhand de helft van de mensen in steden woont; waarmee een 

heel andere, complexere samenleving ontstaat. De kerk mag zich best mengen in discussies 

over wat goed en minder goed is en wat gewenst is. De argumenten daaronder zouden 

ontleend moeten worden aan 'algemeen christelijke' beginselen en vertaald naar de huidige 

tijd. Dan kan de kerk weer enig gezag (althans bij mij; en ik denk ook bij veel anderen) 

opbouwen 

Ik vind dat in de Rooms-katholieke kerk het Celibaat afgeschaft moet worden. 

Voorbehoedsmiddelen moeten erkend worden in de Kerk, Homo's moeten kerkelijk 

ingezegend kunnen worden en ook ter communie gaan, net als gescheiden mensen, en dat 

je voor de tweede keer kerkelijk ingezegend kan worden. 

Ik vind het een uitdaging om de veelkleurigheid binnen de kerk terug te laten keren en niet 

alleen de orthodoxie als enige waarheid neer te zetten. Hierdoor kunnen heel veel zoekers 
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naar God een plaats krijgen binnen de gelovige gemeenschap en kan de kerk weer relevant 

worden voor de maatschappij. Daar is ieder mee geholpen die 'het Rijk van God' in zijn hart 

draagt. 

Ik weet niet als het zal goed doen om iets te bestuderen over sexualiteit en spiritualiteit, 

maar niet alsof de meerderheid van de kerk de leken- niets van dit aan de clerus kunnen 

leren, 

Ik werd deze week geraakt door de brief van onze paus over vreugde in het geloof. Ik denk 

dat we als katholieken te zwaar in het verleden staan en vergeten zijn de blijde boodschap te 

verkondigen.. 

Ik woon in Nederland, maar luister vrijwel nooit naar Nederlandse radio- en TV-zenders. 

Meestal luisteren en kijken wij naar Belgische en Duitse zenders. De wijze van berichtgeving 

en amusement is in Nederland vaak zo negatief of respectloos of schreeuwend. Hier schaam 

ik mij voor. Het zou fijn zijn als alle goede krachten samen op FM in Nederland een ander 

geluid laten horen, dat veel mensen aanspreekt. Hier moeten we beginnen zonder een 

stempeltje van een kerk. Bij het woordje 'kerk' gaan bij veel mensen de haren overeind staan, 

terwijl de bedoeling van de kerk goed is. 

ik wou graag toevoegen dat de kerk niet zijn leer uit het oog moet verliezen om de mens ter 

wille te zijn. Het is goed om te ontdekken wat de mens nodig heeft aan pastorale zorg en 

daarop in te spelen. Maar de kerkelijke rechten moeten overeind staan. Als deze nu 

versoepeld worden dreigt een verwatering en algeheel pardon voor alle moeilijke gevallen 

waardoor het geloof zijn waarde verliest. Het doel moet gericht zijn op God en de kerkelijke 

leer en hoe de mensen daarin het beste te begeleiden. 

Ik zou willen dat de RK kerk meegaat naar de 21e eeuw en meer tussen de mensen gaat 

staan. Ik ken voorgangers die dat prima kunnen en volle kerken trekken. Mensen willen nog 

steeds geloven en dat ook samen delen, maar door regels die men eenvoudigeweg niet meer 

kan handhaven op te leggen, verliest de kerk veel gelovigen. De basis is dat we in harmonie 

samenleven en goed zijn voor elkaar. Daar is aanpassingen en tolerantie voor nodig. 

Iki vind het zeer urgent om het evangelie beter te bestuderen. We Mogen en kunnen ons niet 

beperken tot overweging van alleen de zondagsevangelies. We horen de evangelies 

systematischer te overwegen, van begin tot eind, Jezus dus op de voet te volgen in de 
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chronologische volgorde want dan zien we wat Hij opbouwt en hoe Hij de boodschap vorm 

geeft, doet groeien in de apostelen en hoe Zijn overgave ook groeit en wat dit voor Hem 

inhoudt. Wij bespreken een keer per maand met belangstellenden het evangelie van Matteus 

, hoofdstuk na hoofdstuk en zijn nu bij hoofdstuk 19. Daar vind je een goede contekst om 

beter te begrijpen wat de Kerk ook voorhoudt in de vragen van deze enquete. Jezus houdt 

rekening met het onmogelijke in het leven van de mens, hij geeft ook zijn leven om de 

genade mogelijk te maken. Zonder liefde tot God kan niet veel bereikt. Ik kan alleen de 

urgentie van het evangelie onderstrepen. Ik volg zelf voor mijn lessen het onderricht van 

Pere Fabre over dit evangelie op het College des Bernardins in Parijs gewoon online. Voor 

een nog levendigere aanvulling onderricht van een groep mensen ook in Parijs die uitgaan 

van de aramese tekst en de mondelinge oorsprong vanaf de aramese chaldese teksten. Het 

evangelie is geen tekst alleen, het is mondeling verkondigd en voorgeleefd. dAN ZIEN WE 

DAT DE LEER VAN DE kERK overeenkomt met de leer van Christus zelf , dat we die vrij Mogen 

volgen en dat we er de nodige genade voor krijgen. 

Ikzelf heb een omvangrijk oeuvre bijna gereed, (deels te vinden http://www.apologetique. 

Conflict Rome-Reformatie als Historisch Misverstand, van J.M.M. Thurlings)bestaande uit 

theologie, bijbelkunde en filosofie helemaal gericht op oecumene, detectivematige 

nieuwetestamentlezing, weerlegging van Bultmann, datering van evangeliën en kritische 

weerlegginng van teksten van, ooo grote , filosofen (nu ben ik bezig met Dennett) in het licht 

van een welbegrepen metafysica. Als U mij met uitgeven, met name ook financieel, kunt 

helpen, dan zou ik een catholiek antwoord geven op zeer veel uitdagingen. 

In de kerk behoort meer aandacht te worden besteed aan de liefde tussen mensen. 

Aanpassing van de leer tot een meer terugtredende leer is hard nodig. Er is een gebrek aan 

spiritualiteit, regeltjes en voorschriften hebben de overhand. Oecumene, echte, niet alleen 

die van in elkaars gebouw zitten, is hard nodig. Warmte, compassie, verbondenheid in een 

gemeenschap zijn totaal zoek. Al die fusies brengen alleen maar vervreemding en afstand. 

Geef een gemeenschap de sleutel van hun kerkgebouw, laat ze hun eigen gebouw 

onderhouden,ondersteun ze met spiritualiteit. En grazig meer openheid, democratie, 

transparantie en vooral warmte in het benoemingenbeleid. Bij de vraag om bij te dragen aan 

de kerkbalans ook een doorwrochte financiele verantwoording afleggen, jaarlijks. Stoppen 

met de klik- en regeltjescultuur. 

In de Nederlandse situatie: Mieter de aartsbisschop uit zijn bisschoppelijk paleis. De man is 

een mentale nitwit. Zijn bestaan is schadelijk voor de kerkprovincie Nederland. 
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In dialoog met elkaar blijven. Niet vinden dat je de wijsheid in pacht hebt. Het goede 

voorbeeld proberen te blijven geven. Niet fundamentalistisch of dogmatisch worden. heel 

veel regels zijn door mensen gemaakt en kunnen veranderen door voortschrijdend inzicht. 

Elkaar godsdienst op dringen of elkaar minder vinden of om elkaar te vermoorden enz. is 

niet raadzaam. Iedereen heeft het recht om zelf tot inzicht te komen, als men anderen maar 

niet benadeeld te kort doet enz. 

In hoeverre heeft de kerk zich te sterk gefocust op de wet in plaats van op de begripvolle 

liefde? Wat is de verantwoordelijkheid geweest van de kerk in de begeleiding van de 

gelovigen bij de veranderende maatschappij? Hoe kan de kerk hierin nu haar 

verantwoordelijkheid opnemen? 

In tijden van dreigende oorlog zochten mensen de geborgenheid van de kerk. Waarom nog 

horen bij een geloofsgemeenschap? Er zijn meer richtingen die leiden naar het Eeuwige 

leven. Er zijn teveel afgesplitste Christelijke richtingen. Dus ga samen met andere 

geloofsovertuigingen. Zorg voor elkaar de naasten in de straat of wijk of land zorgen. Deel 

de financiële middelen. Veel voorlichting in, hoe ga je met mensen om. Toon je een goed 

mens en stoelt dit omdat je lid bent van een kerkgemeenschap? Kerkleiding gooi je deuren 

open en deel uit. In houding woord en gebaar. Niet meer het rijke katholieke bolwerk. Luister 

dan de vluchteling. Dit is ook een manier van kerk zijn. 

inzet leken in parochies ook in functies als pastoraal werker of diaken 

Je moet eerst de weg vinden om de jongeren geïnteresseerd te krijgen en zij moeten een 

voorstel indienen voor een activiteit. Daarin kunnen zij dan ook ouders betrekken. Mensen uit 

het onderwijs en b.v. De padvinderij hebben ook invloed en kunnen die handig gebruiken. 

kan een godsdienst haar dogma's relatief maken inplaats van absoluut, zoals nu in het 

christendom (nog steeds) het geval is. een dogma is voor een individu waar (en waardevol) 

als hij/zij zichzelf voor een antwoord op een specifieke vraag wil open stellen. en helaas kun 

je een vraag altijd pas stellen als je daaraan toe bent. tot die tijd zou dat dogma, welke het 

ook is, niet als 'geloof' opgedrongen moeten worden. 

Kennis De groei van de Islam De man als rolmodel 
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Kerk als instituut is altijd oordelend en veroordelend. En in mijn beleving erg hierarchisch 

ingesteld. Zou intern nog veel kunnen verbeteren onder het motto: verbeter de wereld en 

begin bij jezelf, bijvoorbeeld het voorbeeld van de Duitse luxe-bisschop. Deze man zou met 

onmiddelijke ingang uit zijn ambt moeten worden gezet. En gedwongen worden in de 

sloppenwijken van Rome of Rio de Janero te gaan werken. Dit soort mensen is funest voor 

het vertrouwen in de Kerk. 

kerk: stel je open voor al hetgeen leeft in de samenleving. Spreek geen oordeel uit. Zoek naar 

de waarheid door de natuurwetenschappen te leren . 

Laat de kerk weer leven vanuit de gezinnen en niet van boven af dictaten opleggen. Inspireer 

mensen vanuit de bijbel en niet door kerkelijke wetten. 

Laat de kerk zich met verstand richten op haar core-business: het geloof en spiritualiteit. Daar 

is behoefte aan. Laten we ons richten op nieuwe mooie dingen, ontwikkeling, ruimte en 

mogelijkheden en jeugd. Laat de achterhaalde regels varen, houdt waardevolle tradities vast, 

maar vooral geef ruimte! Extra voorgangers en leken voorgangers, afschaffen celibaat om 

een oceaan van capabele, betrokken en gedreven pastores aan te spreken. Natuurlijk ook de 

kosten in de gaten houden, maar houdt in lokale gemeenschappen een pied a terre! 

Kerksluitingen vergroten de afstand tot de parochianen op onacceptabele wijze: het is 

bol.com runnen zonder internet. 

laat men tot de kern komen en de regelgeving versoepelen; laat men enthousiasme proberen 

te kweken. Fransiscus is op de betere weg en doet me gelukkig weer denken aan Joannes 

XXIII 

Laat mensen de ruimte. 

Laat niemand een enquête als deze invullen. Volstrekt ridicuul. 

Laten wij als kerk voortaan proberen om elkaar te respecteren zoals we zijn en "eenheid in 

verscheidenheid" uit te stralen. Laten we vooral blijvend nadruk leggen op Gods liefde voor 

een iedereen, zelfs al zouden we verkeerde keuzes maken in ons leven. Jezus vergaf zelfs een 

moordenaar, moeten wij dan niet proberen zoveel mogelijk zijn weg te volgen en elkaar niet 

te veel de maat te nemen. Niet wij horen over een ander te oordelen, maar slechts God! En 
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wat mij betreft zouden over 2e huwelijken en homohuwelijken Gods nabijheid en steun ook 

mogen worden gevraagd in onze kerk in een speciale ceremonie! 

Luister naar de jeugd. Zij zoeken geloof, zij zoeken Kerk. Maar hun aversie is tegen het 

instituut kerk. Vertaal de waarden van ons geloof zodat iedereen zich herkend in de 

boodschap, die zo goed en sterk is. Wees een gemeenschap voor iedereen. 

luister zelf eens echt naar Jezus, Moderne geestelijken prediken de leer van Jezus maar 

handelen er zelf niet naar en dan heb ik het niet over excessen maar de normale dagel;ijkse 

gang van zaken zoals: stel je open en luister en doe er wat mee. pretendeer niet alle wijsheid 

in pacht te hebben en dat dan dwingend over te brengen naar het kerkvolk. praat eens met 

de mensen de wereld ontwikkelt zich, ontwikkel een beetje mee en blijf niet in de jaren 50 

hangen. als de kerk zo doorgaat ontstaat er vanzelf weer een ondergrondse ECHTE 

katholieke kerk 

Maak een kerk die past bij deze tijd en dwing mensen niet om in het verleden te blijven 

hangen. 

Maatschappij bestaat uit mannen en vrouwen. RK kerk bestaat uit alleen ongetrouwde 

mannen en een paar nonnen. Doordat er geen vrouwen in de kerk zijn en geen getrouwde 

mensen in de kerk missen lezen is de kerk wereldvreemd. Geen vrouwen stamt uit een 

andere tijd. Celibaat is pas een paar eeuwen terug ingevoerd. Als de kerk een toekomst wil 

hebben zullen vrouwen moeten worden toegelaten en moet het celibaat zsm worden 

afgeschaft. 

Mag ik hier later nog eens op terugkomen? 

Meer openheid in geloof en duidelijker uitleg.Ik geeft uitleg aan communicanten en doe een 

rondleiding met de ouders door de kerk. Het is bedroevend hoe weinig ouders er aan 

deelnemen en hoe weinig de deelnemers weten 

Meer openheid, acceptatie en liefde in de RK kerk. 

meer priesters en de mogelijkheid dat vrouwen kunnen intreden 

meer uitleg over de regels en gebruiken 
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Mensen moeten stoppen met doemdenken en de Geest laten waaien. Ruimte scheppende 

krachten bevorderen in plaats van oordelen ( zoals hier ook steeds is gebeurd) en niet zo 

denken dat zij het weten en je meppen met de leer. De leer is er voor de mens en niet de 

mens voor de leer. 

Mensen moeten zich niet schuldig voelen als ze geen groot gezin willen. Ook al is er geen 

echt gevoel van liefde tussen mensen dan kunnen ze nog wel trouw blijven aan elkaar. Een 

ander geen verdriet doen, moet hoog in het vaandel staan bij de Katholieke Kerk. De 

kerkleiders moeten leren niet te veroordelen. Ze moeten het goede voorbeeld geven zoals 

de huidige Paus doet 

Mi heb ik al veel genoemd. Ik mis het feit dat men de laatste misstanden onvoldoende Spijt 

betuigt. Mbt overlijden is er goede menselijke ondersteuning. Deze manier van omgaan met 

mensen zou mogen worden uitgebreid. Vraag an jeugd wat zij willen zien, wat hen naar een 

kerk toe zou leiden.begrijpelijke taal, modernisering. 

Mijn enige probleem is letterlijke interpretatie versus symbolische interpretatie. Nergens kom 

ik symbolische interpretatie tegen en mensen hebben er geen besef van. Dus: informatie en 

educatie op het gebied van symboliek. 

milieu, grotere verschil tussen rijk en arm, onderling respect voor iedere mens, ongeacht 

ras,sekse en seksuele voorkeur, ongeacht geloofsopvatting of gebrek aan geloof 

Minder focus op regels, meer focus op de prachtige boodschap van het geloof! 

Minder starre houding van de kerk. 

Misschien beginnen om met spelletjes, begeleidende gesprekken enz. het leven van Chritus 

in de gezinnen te brengen en daarna samen vieren met aangepaste muziek en zang. 

Moderniseer, kijk nog eens kritisch naar het huidige celibaat(geen leerstuk van Jezus!). Wees 

barmhartig en sociaal, organiseer de service aan die het nodig hebben binnen de 

parochiegemeenschap. Bisschoppen waren toch herders? De kudde merkt er weinig van, het 

lijken meer echte managers die met hun interne organisatie bezig zijn. 

Moeilijk te zeggen 
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mooie enquette 

Nederland is in mijn ogen aardig losgeslagen. Als gelovige word je toch al gauw als raar en 

ouderwets gezien. Voor mijn gevoel maakt het nauwlijks nog onderdeel uit van de 

samenleving. 

Neem Jezus' uitspraak serieus: laat de kinderen tot mij komen. álle kinderen, groot en klein, 

wit en zwart en roze, paars - al zijn ze groen. Bepaal niet hoe ik moet leven, ondersteun mijn 

leven - dat zou mijn vraag zijn. 

Niet meer de verplichte Kerkgang,de Drie-Eenheid spreken over geloof. 

Niet. 

normenne waarden, kerk moet meegaan met de tijd, acceptatie van alle mensen 

Oecumene zou een veel grotere plaats moeten krijgen in de kerk. 

-omgaan met levenseinde: het euthanasiedebat. -het toelaten priesters tot het huwelijk -het 

toelaten van vrouwen tot kerkelijke ambten, zoals diaken of priester. 

Onderzoek de mogelijkheden van een kerkzijn voor allen, Zonder veroordeling van de 

realiteit van samenlevingsvormen en geboortebeperking, laat de kerk de basiswaarden van 

God en de liefde voor de medemens voorop stellen niet de menselijke regels en dogma's. 

Schep zo weinig mogelijk afstand tussen dat wat wettelijk en kerkelijk mogelijk is, houd een 

goede morele balans tussen kerkelijk besef en realiteit. 

Ook hier moet ik het antwoord schuldig blijven. 

Op de 1e plaats, dat priesters etc. een een lijn aanhouden. 2e plaats veel meer gebruik t.v. -

Zie zulks ook in o.a. Duitsland 3e. voorbeelden 

openheid en liefde als grootste gebod, geen oordeel 

openheid richting samenleving - modernere uitstraling - openstaan voor iedereen, niet 

oordelen - zorgen dat actieve parochianen en trouwe kerkgangers zich welkom blijven 

voelen -- dat is de laatste jaren helaas veel te vaak niet meer het geval 
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Openstelling van het priesterambt voor vrouwen, Minder dogma's en belerende houding . 

Meer begrip voor sociale omstandigheden . Naastenliefde voor iedereen en met respect 

ieders gedachtegoed. 

Ouderen in de kerk de grijsaarts moeten meer begrip hebben voor gezinnen met jonge 

kinderen en het geluid dat daar mee samen gaat. Veel ouders laten zich wegjagen door de 

bezwarende blikken en woorden. 

over nadenken 

Overal om ons heel zien we de grote kerkgebouwen leeglopen. Toch wil blijkbaar iedereen 

nog eucharistie vieren in die kerkgebouwen en voltrekt zich die viering nog even traditioneel 

als vijftig jaar geleden. Persoonlijk voel ik geen enkele binding meer met wat er op het altaar 

gebeurt. Ergens ver weg staat de priester die zijn liturgische gebeden uitspreekt, ergens in de 

verte achter jou zingt een koor gezangen die nauwelijks te verstaan zijn en als parochiaan zit 

jij daar tussenin, in een bijna lege koude kerk. Na afloop gaat iedereen naar huis en dat was 

het dan voor de hele verdere week. De bezieling is eruit. Ik besef dat het voor pastores heel 

moeilijk is om elke week als een inspirator het altaar te betreden, dat is misschien zelfs een 

onmogelijke opgave. Maar ik mis persoonlijke betrokkenheid, innerlijk vuur, bewogenheid. 

De enige manier waarop ik die in het verleden vond, was in de Bijbelgroep: samen een 

Bijbeltekst lezen en aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gaan. Daar ontstonden soms, 

wat ik noem eucharistische momenten. Misschien - en dat denk ik al heel lang - moet het 

traditionele instituut Kerk wel eerst tot de grond toe afgebroken worden, om op de 

puinhopen ervan nieuwe geloofsgemeenschappen te creëren. Blijven aanmodderen en elkaar 

bestrijden op de letters van de wet drijft gelovigen alleen maar uit elkaar en leidt 

onherroepelijk tot verlies. 

pas op met het willen weten wat andere ervan denken. het geloof kan niet worden aangepast 

aan de maatschappij. de richtlijnen van de bergrede en of de tien geboden geven de ware 

vrijheid wie ze echt naleeft ervaart vrijheid. het is niet een moeten houden aan die wet wie 

het niet wil die doet het niet maar die mogen anderen die er wel naar leven niet als 

onwezelijk verstoten. Verander Godwetten niet !!! 

Promoot langdurige en trouwe liefdesrelaties. Daar is deze samenleving wel gevoelig voor. 

Zet niet in op de strenge sexuele moraal. Daar hebben mensen hier geen boodschap aan. 
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Respecteer als R.K.Kerk de geloofsopvatting van andere religies. Geen enkele waarheid is de 

enige waarheid. Gun ook de eigen gelovigen hun twijfels en ongeloof. 

Respectvol met andersdenkende omgaan, niet direkt willen missioneren, naast elkaar in 

vrede leven. 

Richt de activiteiten op alle leeftijdsgroepen. Dit wordt te weinig gedaan. 

RK zou bescheidenheid moeten leren. Zou terug moeten naar de prediking van Jezus zelf: 

kies partij voor de kwetsbare mensen, en breng dat in de praktijk. I.p.v. vast te houden aan 

regels en hiërarchie, prots en praal, en met de rug naar de samenleving te staan. Denkend 

dat zij de Heilige Rest vormen en de waarheid in pacht hebben. Luisteren naar wat mensen 

beroert.Naar hun vragen. Wijsheid en spiritualeit doorgeven en her-ontdekken.Er is genoeg 

moois in de traditie te vinden , maar ook in de actualiteit. 

sociale stabiliteit: werk, inkomen, zorg. 

Steun aan mensen in echtscheiding Steun aan mensen die het lastig hebben met hun 

kinderen Er is zoveel te doen dat de men met de kerk geen rekening meer houdt. Ik zie wel 

de opbloei van evangelisch gezinde groepen en als lekenbeweging hebben die geen 

behoefte meer aan een instituut 

Stoppen met een betweterige hierarchie - Leken en hierarchie ( ook vrouwen) zoeken naar 

hoe het evangelie te vertalen naar onze tijd. - Het wettische in de verkondiging laten varen, 

en een pastorale houding aanbrengen. - Pastoraat en liturgie vol vertrouw laten ontwikkelen 

met het oog op Gods barmhartige liefde en de levensgang van de mens in situatie. Niet 

imponerend maar stimulerend, geen angst om macht te verliezen. - Minder verplichtingen 

rond liturgie, en meer leven in de Liturgie. en meer levensorientatie en vieren van het leven. - 

Definitief stoppen met kerkelijke mannetjes die alles te zeggen menen te hebben. Soms heeft 

de bisschop nog meer ongemak van die lui. het volk lacht er om en verwijdert zich. 

Stoppen met voorgangers (priesters) en gelovigen met elkaar laten discussiëren en de rol van 

de vrouw gelijkwaardig maken in de kerk 

Ten eerste, heel veel dank voor de gelegenheid om deze enquete in te vullen! Dit ontbreekt: 

mogen vertellen wat je op je hart hebt. Worden behandeld als mens die ertoe doet. 
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Bestudeer de recente geschiedenis! Wat is er precies gebeurd in de jaren '60 en '70? Wat 

brak het vertrouwen in de Kerk? Dit vooral in het belang van de kinderen van de toekomst. 

Tja. Een nieuw aggiornamente. Door de kerk bij de tijd te brengen. Door oude, niets meer 

zeggende rituelen te verwijderen en de mooie symbolen van bijv. 'breken en delen' te 

benadrukken. En die makkelijker toegankelijk te maken. En door toenadering te zoeken met 

de protestantse kerk en niet te doen alsof het RK-geloof het enige echte is. 

Tsja, als het aan mij lag, zouden we de kerk gewoon opdoeken. 

Uit de voorgaande antwoorden en bemerkingen mag duidelijk zijn wat de urgentiepunten 

zijn voor een hedendaagse kerk, waaruit goedwillende mensen hulp en medewerking kunnen 

putten voor hun geloofsleven 

Uitdragen van de katholieke leer door vrouwen in de kerk en door leken. Hoe vertrouwen 

terugwinnen (na alle misbruikschandalen) zodat kerk en volk weer dichter bij elkaar komen. 

Besturing van de kerk door jongere mensen ipv de huidige veelal 70-plussers. Zij staan te ver 

af van de moderne maatschappij. 

Uitgaan van tolerantie en liefdevolle benadering en niet veroordelend 

Urgent en behulpzaam acht ik vooral verdraagzaamheid. Elkaar vrede gunnen en geven. 

Urgent: belang van het gezin benadrukken. 

Veel liefde en vertrouwen prediken. Kerkelijke leiders moeten van hun voetstuk afkomen 

waar ze denken op te staan en midden tussen de mensen / gelovigen gaan leven 

Veel meer de nadruk leggen op innerlijkheid. Discipelschap. Persoonlijke relatie met Christus. 

Versobering van de vieringen in menselijke taal. Inhoud vasthouden maar de mis los van 

papier in eigen woorden en gebeden op (durven) dragen waardoor mensen zich in hun 

ERVARING aangesproken voelen. Celibataire priesters, mannen en vrouwen, naast niet-

celibatairen aanstellen. Priester niet als bemiddelaar zien maar als sacramenteel bedienaar, 

gelijkwaardig aan alle gelovigen, in een proces dat zich tussen hen samen met Christus die 

aan het Hoofd staat voltrekt: samen maaltijd houden en Zijn lijden-sterven-opstanding 

herdenken en vieren. 
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Veel pastoriën zijn tegenwoordig kantoren waar weinig van uitgaat. Pastores zijn overwerkt 

en hebben geen tijd meer voor het belangrijkste: mensen ontmoeten waar ze zijn: thuis. Ga 

als pastor, bisschop of kardinaal eens ouderwets bij mensen langs om te luisteren. Dank voor 

deze enquete! 

Verlaat het denken vanuit voorschriften, regels en dogma's, sta open voor de medemens en 

ga uit van de onbegrensde Goddelijke liefde voor ieder mens die Christus ons gewezen 

heeft. Geef daarbij ook ruimte aan leken om taken van gewijden over te nemen, vooral ook 

om het voortbestaan van het geloof met een kerkelijk beleven mogelijk te maken. 

Vernieuwen van de moraal, een genuanceerde kijk op wat is goed en wat is fout. Nadruk op 

verantwoordelijkheid voor de samenleving, voor anderen en voor zichzelf. Respect voor het 

leven, voor andere mensen en dieren. Erkenning van het feit dat overbevolking het 

welbevinden der mensheid bedreigt. Meer reflectie over hoe samenlevingen zich moreel 

stabieler kunnen ontwikkelen. Ruimte voor twijfel over de geloofsleer. 

Vertrekpunt en einddoel is Gods schepping. Wellicht verdient deze benadering meer op de 

voorgrond te staan. Een rotsvast geloof in wat geschapen is, zoals het het individu dient om 

hier en hiernamaals ........ 

vind een manier om in de moderne pluriforme samenleving de blijde boodschap uit te 

dragen * benadruk de verbondenheid en niet de verschillen * wijs mensen niet af * voorkom 

dat de kerk een "one issue"- partij wordt: veel mensen die heus wel openstaan voor het 

geloof en voor God haken af door het alsmaar hameren op verboden en uitsluiting - dat IS 

toch niet het belangrijkste? Er is toch veel meer goed nieuws over God en het geloof te 

vertellen? Benadruk dat. 

Vitaliteit van de kerk en de kerkgemeenschap is wezenlijk. 

Volgende keer een echt goed onderzoek aub. Dit was werkelijk prut. 

volgens mij staat de kerk voor de uitdaging om weer kerk te zijn. een plaats waar de relatie 

tussen God en de mensen centraal staat en alles wat daar bij hoort. samen zijn in harmonie 

en in naam ven God. bij mij speelt de vraag is God liefde? 

Voor onze RK kerk : ga terug naar de tijd kort na Jezus'dood : lees de Handelingen nog eens 

goed door en vertaal die naar het leven anna 2013 
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Voor weduwen en weduwnaren samen wonen of intien samen zijn ook daar zijn geen 

duidelijken gesprekken over gevoerd . een ingewikkelde enquette ,maar wel nuttig, zeker 

succes ,een geinteresseerde 

Voorbehoedsmiddelen; andere samenlevingsvormen dan het huwelijk tussen man en vrouw; 

scheiden en hertrouwen; de focus op consumptie en materialisme is voor de wereld als 

geheel desastreus. 

Voorlopig nog geen. Het zou al mooi zijn als de vorige kwesties een eind verder kwamen. 

Voornamelijk: hoe kunnen we de communicatie verbeteren. Want in communicatie is de RK 

Kerk helaas nog altijd bedroevend slecht. En dat mogen we onszelf hard aanrekenen!! 

vraagstelling,ouderwets,niet van deze tijd -kerk en staat zijn gescheiden in ons land , iedere 

persoon kan/mag doen wat hij zelf wil. De kerk bezoek je op vrijwillige basis... 

Vrijheid van de kinderen Gods en zo min mogelijk 'voorschriften' vanuit de kerk. De mensen 

vertrouwen en in hun waarde laten. 

Vrouwelijke priesters Kloosterleven Maatschappelijke relevantie kerk Bisschoppen uit het volk 

en niet door Rome Regeltjesgeneuzel van nederland bisschoppen 

vrouwen in de kerk vrouwen op het altaar belachelijke regels rondom de paaswake 

versoepelen 

Waarachtige vernieuweing van het religieuze leven: de oude orden en congrgaties in 

Nederland hebben het af laten weten: staan nu op uitsterven. De nieuwe religieuzen zullen 

de vitaminen in de kerk brengen, door zich onverdeeld voor kerk en maatschappij in te 

zetten. Ook door hun gebed de liefdesrelatie met Christus te voeden. Urgent ook is (gebrek 

aan) eenheid, durf en solidariteit in de Ned. bisschoppenconferentie. 

Wat is de benadering van abortus als vrouwen verkracht zijn. De kerk moet dienaar zijn en 

geen despoot. 

Wat volgens mij van belang is om op te pakken is een grotere rol voor de vrouw binnen de 

kerk, niet uitsluiten van mensen die willen geloven maar op basis van de geloofsleer worden 
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uitgesloten, geloven meer op basis van liefde zoals Jezus dit bedoeld heeft (hij wende zich 

juist tot de verschoppelingen en uitgeslotenen), celibaat ter discussie stellen 

Wat voor mij steeds blijft gelden: een open en welkome kerk blijven! Niet oordelen, maar 

luisteren en in gesprek proberen te blijven! 

We moeten terug naar de bron. We moeten meer Christus een plaats in ons concrete leven 

geven. Het belangrijkste vind ik wel: hoe de mens een persoonlijke relatie met Christus kan 

verkrijgen. Hierdoor zullen de mensen niet alleen vanzelf naar de Kerk terugkeren, maar ook 

het geloof omarmen en haar praktiseren. 

We zijn in voorbije decennia veel gelovigen kwijtgeraakt. We zullen jonge ouders bij de hand 

moeten nemen. Niet mikken op grote aantallen 

Wil de kerk anderen overtuigen van het goede dan zal men eerst met zichzelf in het reine 

moeten komen. Men zal nederig moeten opereren. Accent moet komen te liggen op 

verkondiging van Liefde. We verstikken momenteel in het naleven van regels welke aan de 

echte boodschap voorbij gaan. Mijn hoop is gericht op paus Franciscus. Dat zijn visie snel 

mag doordringen bij de leiding in Nederland. 

Ze zijn alle even urgent. De kerk zou moeten moderniseren en niet overal een taboe van 

maken. Dus sta toe dat mensen van hetzelfde geslacht trouwen, dat mensen scheiden en 

voor een tweede keer trouwen. Promoot het gebruik van voorbehoedsmiddelen en accepteer 

en behandel homo, bi en transseksuelen als alle andere personen. 

Zeer belangrijk is dat de RK kerk teruggaat naar de basis: de liefde van Jezus en Maria voor 

alle mensen. Dus niet oordelen over persoonlijke keuzes, maar open, met respect en vol 

liefde en interesse contact maken met elkaar. Niet oordelen, niet veroordelen. Dat kan vrede 

op de aarde brengen, en dat was en is het doel mijns inziens van het geloof. Accepteren van 

menselijke keuzes betekent ook accepteren van abortus, geboortebeperking, homohuwelijk, 

euthanasie, scheiden en tweede huwelijken. 
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Bijlage 2: Afzonderlijke reactie parochie Sint Jan de 

Doper te Gouda 
 

 
In de parochie Sint Jan de Doper te Gouda, met een werkgebied dat de gemeenten 

Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Waddinxveen, Gouda, Moordrecht en de kern Moerkapelle 

omvat, is de enquête aangegrepen om met een aantal mensen uit pastoraatgroep en 

kerkbestuur en samen met de pastoor van de parochie, de vragen in een gesprek te 

beantwoorden. 

 

Tijdens dit gesprek zijn vragen en thema’s als richting voor het gesprek gebruikt. De vragen 

zijn niet stuk voor stuk beantwoord en met precieze percentages als “huiswerk” ingevuld. 

Veel meer is de vraagstelling als input voor nadere overweging gebruikt. De overweging is 

door ons belangrijker gevonden dan een exact antwoord. Deze overweging reiken wij u aan 

als beantwoording van de vragen over de leer over het gezin, over het huwelijk, over 

pastorale zorg, over het homohuwelijk, over de opvoeding van kinderen, over het ontvangen 

van leven en de relatie tussen het gezin en de menselijke persoon. 

 

Wij denken dat de bedoeling achter (kerk-) regels breed wordt gedragen, bijvoorbeeld:  

- Wij verwachten dat er breed wordt gedragen dat voorbehoedsmiddelen niet gewenst 

zijn om mogelijk te maken dat een medemens tot lustobject wordt gedegradeerd;  

- Wij ervaren niet dat een (echt-) verbintenis voor tijdelijk wordt aangegaan, die insteek 

blijkt ook niet bij de huwelijksvoorbereiding zoals die binnen onze gemeenschappen 

plaats vindt.  

- Wij verwachten dat mensen begrijpen dat kinderen ook resultaat van liefde tussen 

mensen zijn.  

 

Wij ervaren een verschil tussen een leer als kompas dat aanduidt waar het noorden ligt en 

een leer die bestaat uit ge- en verbodsborden als waren het verkeersborden of -regels. Een 

leer als kompas wordt geaccepteerd, een leer als set van exacte leefregels of voorschriften 

roept meer vragen op dan dat er wijsheid uit wordt geput, hoe nuttig of wijs die leefregels 

ook zouden kunnen zijn.  
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In onze lokale gemeenschappen ligt het accent op het kiezen vanuit eigen 

verantwoordelijkheid, gegeven de leer als kompas. Op het niveau van bisdom of landelijk 

ervaren wij meer accent op (leef-) regels als ge- of verboden. Bij die ge- en verboden hoort 

ook handhaving. Er volgt dan een discussie of een mens zich gedraagt naar de regels op 

straffe van uitsluiting.  

 

Een echtverbintenis wordt niet voor tijdelijk aangegaan. Dat neemt niet weg dat de 

verbintenis haar intrinsieke waarde, die van de verbinding tot elkaar, kan verliezen. Dat kan 

de verbondenen tot een punt brengen waarop het, uit liefde voor de mens en kinderen, beter 

voor alle betrokkenen kan zijn om de verbintenis te verbreken. Het is niet gewenst, niet 

gewild maar soms het minst slechte. In onze beleving van kerk en uitnodiging naar 

verbintenis mag het verbreken van zo’n verbintenis of het opnieuw aangaan van een 

verbintenis niet tot uitsluiting leiden. Uitsluiten past bij arbitrage, niet bij de weg wijzen.  

Het gezinspastoraat lijkt privédomein te zijn geworden. In de protestants-christelijke scholen 

is openen of sluiten met gebed en het gesprek over God orde van de dag. Op katholieke 

scholen wordt dit in onze omgeving niet meer aangetroffen. Naar ons beeld zijn katholieke 

scholen sterker geseculariseerd dan protestants-christelijke scholen.  

 

Wij ervaren een vorm van “ontworteling” waarin de cultuur, de rite, is losgetrokken van de 

onderliggende waarden. De invulling vindt plaats met (veel) ruimte voor eigen 

verantwoordelijkheid. Het waarom en de achtergrond van de gebruiken wordt steeds minder 

goed gekend. Het verband tussen de vorm die bij de Rooms-katholieke kerk hoort en de 

onderliggende waarde daarvan lijkt daarmee minder breed geaccepteerd te worden en 

minder goed door te geven door de leden van onze parochie. Sinds de jaren zestig, met 1968 

als kantelpunt, ligt er meer accent op de eigen verantwoordelijkheid dan op van bovenaf 

opgelegd gezag. Wij houden als vraag, als blijvende uitdaging, over, hoe binnen die 

toegenomen ruimte voor persoonlijke keuze, de keuze voor de vorm, de rite en de cultuur 

van de Rooms-katholieke kerk te overtuigen. Wij verwachten daar het meeste resultaat van 

als de leer zich als kompas laat uitleggen en de ruimte biedt aan individuen om op dat 

kompas te varen.  

 

Wat wij als parochie willen bereiken is als een paraplu te zijn. Daarin staan uitnodiging en 

verbinding centraal. Wij zien de parochie niet als een select gezelschap, geselecteerden, in 

den vreemde. We zien ons door God en mens bewogen met een uitnodiging aan de mensen 

om ons heen.  
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De traditionele definitie van het huwelijk als exclusieve verbintenis tussen man en vrouw is 

niet als enig mogelijk verbond, algemeen geaccepteerd in de kerk en in de maatschappij. Er 

is begrip dat buiten de kerk andere formele regelgeving geldt die de verbinding niet 

exclusief als verbinding tussen een man en vrouw voorbehoudt. De verbintenis anders dan 

tussen man en vrouw vormt geen aanleiding om deze verbondenen of hun 

samenlevingsvorm uit te sluiten van onze gemeenschap.  

 

Communie ontvangen, ervaren wij als een invulling vanuit de persoonlijke 

verantwoordelijkheid om de verbondenheid met de Heer en met de gemeenschap te voelen. 

Een mens is uitgenodigd om in geloof (daarin) naar voren te komen en te ontvangen. Het 

delen en ontvangen van de communie willen wij niet zien als demonstratie, noch van het wèl 

ontvangen als volgens leefregels buitengeslotene, noch als weigering vanwege het niet 

nakomen van leefregels.  

 

Een sacrament is niet afhankelijk van de staat van zijn bedienaar. Een sacrament moet 

werkzaam worden gemaakt. De uitnodiging staat open om te bedenken of het sacrament bij 

jou werkzaam zal zijn. Wij kunnen slechts overwegen en in overweging geven dat zij die zich 

in Bijbelse verhalen aan de letter van de leefregels houden in de regel niet als winnaar uit de 

bus komen.  

 

Wij willen een pastoor of pastor graag kunnen ervaren als wegwijzer in combinatie met het 

kompas, niet als arbiter inzake leefregels. Voor ons staat “gewetensvol omgaan” centraal. 

Wat in de geschiedenis is ontstaan, wordt niet zomaar nonsens. De voortschrijdende tijd kan 

wel om vertaling en aangepaste vertaling vragen. Het duiden van wetten, profetieën en 

geschriften als kompas, is dat waar wij graag door onze voorgangers de weg in worden 

gewezen.  

 

In onze cultuur is “meedoen” belangrijk. Er bij horen is vanuit het vroegste mensdom een 

vorm van bescherming om te kunnen overleven. Kinderen willen op school meedoen. Daar 

waar de gemeenschap in grote getale katholiek is, doen kinderen met elkaar mee in het 

willen ontvangen van de eerste heilige Communie. Het is de vorm die dan telt. In de verdere 

ontwikkeling van het kind volgt adolescentie, met daarbij het nemen van afstand tot dat wat 

met de paplepel werd ingegoten. In onze vorm van kerk zijn, betekent het dat we het ervaren 

als kerkleden verliezen.  
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Ooit werd een gewone mens pas op latere leeftijd gegrepen door Christus en zijn leer. Pas 

dan bekeerde hij zich. Dat roept de vraag op of het socialisatieproces zoals wij dat nu in de 

kerk uitvoeren (met kinderdoop, eerste heilige communie rond 7 jaar en vormsel rond 12 

jaar), het meest gewenste of enige proces is waarop wij ons zouden moeten richten. Zouden 

we ons als kerk niet meer moeten richten op het op latere leeftijd leren kennen van de leer 

en de leefwijze van Christus en het socialiseren in onze gemeenschap?  

 

Het is voor ons een vraag hoe wij bemoediging bieden, zoals die uitgaat van bijvoorbeeld 

samen bidden. Hoe bewust vragen wij ons af wat wij onze kinderen toewensen bij hun doop? 

Met als mooist mogelijke antwoord dat je met je kleine (kinder-) problemen bekend raakt 

met de weg naar God om deze ook in je latere leven makkelijk te kunnen vinden. Hoe helpen 

we elkaar daarbij? Zijn wij uitnodigend? Is de verbintenis er? Of is het slechts een rite?  

 

Het is van onschatbare waarde om met vragen zoals gesteld in de enquête bezig te zijn. De 

vragen helpen te zoeken of er iets groeit langs de geleidelijke weg van verandering dat niet 

volgens “de leer” is vastgesteld. Maar ook ervaren wij de doorgaande lijn van de Rooms-

katholieke kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie betekende een ommezwaai. Maar het was 

ook een ommezwaai naar de wijze van vieren zoals die in de eerste eeuw plaats vond.  

 

Wij vinden het van belang om te kunnen ervaren wat moderne menswetenschappen bij 

kunnen dragen aan onze kijk op de aarde en de mensheid. Is de aarde wat hij was of wat wij 

er van maken? Wij willen hopen dat de kerk koers blijft geven en dat wij daarop kunnen 

vertrouwen, zonder dat de kerk een museum wordt en met de ruimte om de Schrift zeven 

keer zeventig keer te duiden. 

 


