Rapportage TIP Brunssum
Limburgse vragen religie
28 november 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 53% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 52% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 39% van de respondenten: "Nooit".
Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 24% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 45% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (29%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Brunssum, waarbij 83 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
1 Wat is uw religie?
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Op vraag "9 Wat is uw religie?" antwoordt 53% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk








Ben wel katholiek, maar op mijn eigen manier zonder de kerk.
Eclectiech
Gereformeerd
Ik ben katholiek opgevoed maar doe er niets meer mee
Paganist
Spiritueel
Van huis uit Protetants, maar doe er niets meer mee

Toelichting
Protestants 

Uitgeschreven als formeel lid van de RK kerk en nu Vriend van de Doopsgezinde
Gemeente Zuid-Limburg
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Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.

2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw
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Op vraag "10 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 52% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:





















1 grote secte
Aantasting van het geloof en in de geestelijken in het bijzonder
Alle godsdiensten verbieden
Alle misbruikzaken zijn afschuwelijk.
Alle religies waar de belijders van menen dat ze boven de wet staan, zijn een bedreiging voor de
rest van de wereld
Beschermen van misdrijven binnen eigen organisatie, ipv kwetsbare gelovigen
Bevestigen mijn niet-religieus zijn
Celibaat (2x)
Dat de kerk voor mij een gebouw is, het geloof, christen zijn, zit van binnen.
Dat de kerken (en de daarbij behorende sektes zoals islam, jodisme etc.) allemaal
onbetrouwbaar zijn.
Dat mensen zelf moeten nadenken en niet afhankelijk maken van anderen
De overtuiging dat de uitvoering van het geloof, niet strookt met hoe het geloof eigenlijk
bedoeld is. Zo heb ik ook nooit begrepen waarom de pastoor en misdienaren geen vrouwen
mogen zijn.
Ga niet meer naar de kerk
Georganiseerde religie is niet meer van deze tijd, geloof uiteraard wel
Het is zeer beschamend en ik overweeg dan ook mij uit te laten schrijven.
Ik denk er zelfs over om me uit te schrijven.
Ik geef hier geen antwoord op
Macht en onnatuurlijk leven is een tijdbom
Mensen kiezen ervoor om priester, non, of iets te worden dus moeten ze met de handen van
kinderen afblijven
Minder begrip voor mijn religie
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Moeten relatie mogen hebben, trouwen
Nog minder vertrouwen in de katholieke kerk
Religie heeft door de eeuwen al genoeg ellende veroorzaakt
Religie is ook memsenwerk
Verander de kerken maar in moskeeën
Wie is onschuldig ?
Zeer negatieve invloed op mijn kijk op de RK Kerk

Toelichting
Ja,
namelijk:



Het ergerlijke is het wegkijken van de kerkelijke leiders en alles met de mantel der
liefde proberen te bedekken of in de doofpot proberen te stoppen.
Openheid van zaken komt niet voor bij de leiders. Een gemiste kans voor de huidige
Paus, die heeft in dit dossier al de nodige steken laten vallen.

Nee



De onderste steen moet boven in welke misbruikzaak ook. Of het nu in de Kerk,
jeugdwerk of sportclub is. Het is ontoelaatbaar en berechting moet eerlijk -naar de
wet- toegepast worden (met andere woorden: geen publieke veroordeling of
verwerping wanneer iemand nog niet schuldig bevonden is).
Ieder mens van welke religie is een natuurproduct. Misbruik komt over de hele
wereld voor en op elk moment van de dag.
Ik ben zelf geestelijk misbruikt
Ik denk dat niet alleen in de katholieke kerk sprake is van misbruik maar dat dit
overal gebeurde waar sprake is geweest (en is) van een zekere machtsfactor. De
katholieke kerk is de eerste instantie die daarmee naar buiten is gekomen( is moeten
komen).
Ik stoor me er niet aan op de hele wereld gebeurd elk moment een misbruik zaak.
Ook gebeurd dit bij elk geloof, want we zijn allemaal natuur producten
Ik wilde me al jaren laten uitschrijven uit de Katholieke kerk, dit jaar de knoop door
gehakt. Blij dat ik de stap genomen heb!







Weet niet 

Ben rk opgevoed, maar geloof op mijn manier. en overal komen misstanden aan het
licht .
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3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?
(Vraaginstructie: met een gebedshuis bedoelen we alle soorten gebedshuizen zoals een
kerk, moskee, synagoge etc.)
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Op vraag "11 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 39% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Wekelijks



Wekelijks de RK en maandelijks de Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg
(huiskamerbijeenkomsten)

Een paar keer per
jaar



Als iemand van mijn netwerk begraven wordt.

Jaarlijks



Doorgaans een keer per jaar (Kerstmis).

Nooit



Alleen met bv begrafenis

Weet niet






Alleen bij begrafenissen.
Alleen om een kaars te branden
Als ik er behoefte aan heb ga ik naar de kerk
Bezoek een kerk alleen om een uitvaart of trouwerij bij te wonen.
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "12 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 24% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 45% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer belangrijk



Ik geloof in God in Jezus Christus
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Brunssum
Religie
09 november 2018 tot 20 november 2018
83
10,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
4 minuten en 13 seconden
26 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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