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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 51% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ja, namelijk:".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 40% 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 (31%) is: "Zeer onbelangrijk".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roermond, waarbij 236 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
1 Wat is uw religie?
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Op vraag "5 Wat is uw religie?" antwoordt 51% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk

















Ben RK maar zeer inactief
Christelijk
Christen
Daar geef ik geen antwoord op.
Eucumenisch
Ik praktiseer niet meer, maar ben katholiek opgevoed
Katholiek vanuit jeugd; niet meer praktiserend
Katholiek, maar zou niet weten wat dit met de vraagstelling te maken heeft!!!! 🐾❤️🐾😇
Maakt dat iets uit?
Opgezegde katholiek
Pastafarian
Snap deze vraag niet
Spiritualiteit in diverse vormen religies spreken mij aan
Uitgeschreven uit katholieke kerk. dorr het liegen en bedriegen over kinderen. het zijn bijna
allemaal pedo,s
Voorheen RK
Wil ik niet vermelden

Toelichting
Katholiek





Ik bezoek geregeld een oecumenische dienst.
Niet meer praktiserend. Grote twijfel
Wat is het belang van een religie in deze? Ik ben geen fanatiek katholiek
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Anders,
namelijk





Ik ben niet
religieus

Weet niet



Discriminatie mag niet, maar er wordt helaas niets mee gedaan als het wel plaats
vindt. Mede daarom laat ik het u niet weten!
Men moet gewoon met de vingers van kinderen afblijven. Punt. Als je dit weet of
ziet altijd melden. Punt.
Waarom geeft u onderstaand voorbeeld en alleen dit voorbeeld van het sexueel
misbruiken van kinderen en jong volwassen binnen de katholieke kerk én niet over
meisjes en vrouw onvriendelijke wetten cq de tweede rangspositie van meisjes en
vrouwen of traditionele positie van meisjes en vrouwen binnen andere religies .



Ik geloof in een universum met energielijntjes. Het leven is te mooi om het door al
die verschillende richtingen kapot te laten maken. Ben goed, eerlijk en
rechtvaardig. War de mensen gemaakt hebben van het leven onder elkaar is
vreselijk. Regels en wetten gemaakt door mensen en die willen macht over de
medemens hebben. Ik doe er niet meer aan mee.
Ik was katholiek, maar "ben van mijn geloof gevallen"



Wat heeft geloof met Outlet te maken !!!!!

4

Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.

2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw
religie?
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Op vraag "6 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ja, namelijk:".

Ja, namelijk:

























Al lang geleden het Katholiek geloof opgegeven vanwege de uitwassen.
Als katholieke priesters zouden mogen trouwen zou het misbruik waarschijnlijk veel minder zijn
Argwaan jegens de zgn. hooggeplaatsten in de RK.Kerk
Ben aan het denken om mijn katholiek geloof weg te doen
Ben dus niet praktiezerend.
Ben niet meer praktizerend
Ben toch wat kritischer geworden
Beschamend
Bevestiging dat iemand die een religie heeft zeker niet een goed mens hoeft te zijn.
Dat je daar niet wil horen.
Dat mensen die religie belichamen niet altijd de waardige mensen zijndie ze zouden moeten zijn.
De voorbeeldfunctie van priesters e.d. is volledig weg, evenals vertrouwen dus
Dit heeft mijn beeld van vertrouwen in de kerk behoorlijk geschaad.
Een andere kijk op de mensen die dit geloof preken dus niet op de religie zelf
En
Geen vertrouwen meer in de kerk kom ik niet meer
Geen vertrouwen meer in die mannenkliek.
Geen vertrouwen meer in geestelijke
Godsdiensten zijn ongezond!
Heb mij uit laten schrijven uit de katholieke kerk
Het gaat niet om mijn kijk op religie maar op mijn kijk op de de katholieke kerk als instituut.
Het instituut "kerk" is toe aan een grondige opknapbeurt. Terug naar de basis.
Het instituut kerk kijkt toe en doet nog altijd niets. Ze benoemen het nu wel maar nemen geen
maatregelen tegen de misbruikers.
Het onwaarschijnlijke gebeurd, mijn vertrouwen in God is aangetast.
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Het zegt me totaal niks meer en kom niet meer in de kerk
Hypocriet gedoe wel predikken dat het fout is dat mensen van zelfde geslacht het met elkaar
doen en voorbehoedsmiddelen fout zijn, maar ondertussen zich zelf wel vegrijpen aan kinderen
en jonge jongetjes! Daarom heb ik me laten uitschrijven, ik wacht nog op de bevestiging.
Hypocriet komt dit over.
Ik bekijk kerkdienders nu met andere ogen.
Ik ben nog meet overtuigd dat religie te veel mistanden veroorzaakt/goedkeurt
Ik geloof niet alles wat de kerk zegt
Ik geloof zelf niet.
Ik heb me daarom. Uitgeschreven uit de katholieke kerk
Ik heb me laten uitschrijven. En maar steeds ontkennen
Ik kom niet meer in de kerk (2x)
Ik verafschuw deze zaken en ik vind dat religie persoonlijk moet zijn en niet gevangen moet zijn
in een instituut zoals de katholieke kerk met alle gevolgen van dien.
Ik vind het raar dat men zoiets doet in de naam van een religie
Ik was katholiek ooit, maar steeds meer ben ik o.a. hierdoor anti religieus geworden
In ieder geval het celibaat opheffen
Ja natuurlijk,waarom wordt de priesters niet veroordeeld
Ja, de katholieke kerk heeft veel goodwill verbruid door (de omgang met) misbruik. Al denk ik dat
MACHT altijd een risico op misbruik kan opleveren, niet alleen in de katholieke kerk.
Katholieke kerk heeft vroeger teveel invloed gehad
Kenmerkend voor allerlei machtsverhoudingen. Erkenning misbruik en algeheel verbeteren van
een organisatie.
Kinderen zijn niet gedoopt
Kun je de kerk nog serieus nemen
Maakte deze (zover mogelijk) NOG slechter
Mede hierdoor heb ik me laten uitschrijven bij de katholieke kerk.
Meer afstand nemen
Met name het celibaat werkt onderdrukkend i.p.v. bevrijdend
Minder respect voor het ambt.
Minder verstouwen in geestelijken.
Minder vertrouwen in het instituut kerk
Natuurlijk hebben die kijk op de religie. Schandalig.
Negatief
Niet meer actief katholiek
Niet meer actief katholoiek
Niet meer gelovig
Niet persoonlijk maar er is teveel gebeurd binnen de katholieke kerk
Ook hier moet misbruik aangepakt worden zoals dat in de normale rechtsgang gebeurt!!!!
Plaatsvervangende schaamte, geringe affiniteit met de kerk
Religie is fout
Religie is het kwaad van vroeger en nu, ongeacht welke religie.
Schaamte
Slechter
Stap eruit! Geen geloof meer!
Sterk negatieve invloed op mijn kijk op religie, niet alleen op de katholieke kerk.
Tuurlijk....aanzien, hypocritie en schone schijn meer is religie niet..
Uit laten schrijven bij kerk/geloof nergens meer in
Uitgeschreven bij kerk
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Vertrouwen geschaad
Vertrouwen in de kerk neemt af.
Vertrouwen is weg. Ik was Rooms katholiek, nu nog katholiek
Voel me minder betrokken bij de kerk
We zijn allemaal hetzrlgde dus ook zon geestelijke
Ze hebben een voorbeeldfunctie
Zeer negatief voor wat betreft katholiek geloof.
Zeker wel
Zelf slachtoffer aanrandinf
Zorgen voor een vertrouwens breuk

Toelichting
Ja,
namelijk:







Nee















Weet niet




Deze misbruikzaken doen bij mij de gedachte postvatten dat priesters, pastoors,
dekens en zelfs kardinalen niet echt gelovig zijn maar hun functie beschouwen als
een gemakkelijke broodwinning. Om mijn eigen R.K. overtuiging heeft het geen
invloed
Dit doet zich ook in andere religies voor
Kerk blijft in gebreke. Te laat erkenning en nog steeds niet alles erkennen.
Maar twijfel ook dat de kerk te behoudend is. Waarom mogen priesters niet
trouwen en waar blijft de rol van de vrouw binnen de kerk?
Maar bij elke religie is misbruik. Niet alleen bij het katholieke en daarom zeg ik altijd
ik geloof in God maar niet in zijn grondpersoneel
Christendom is juist tegen misbruik
Die misbruikzaken zijn verschrikkelijk maar mogen nooit onze relatie met God
beïnvloeden.
Dit heeft toch niets te maken met het outlet center
Gebeurt bij elke religie
Het gebeurt ook bij anderen
Ik denk dat er binnen elke geloofsovertuiging mensen zijn die kwaad willen en kwaad
doen, niet uitsluitend binnen de katholieke kerk. Ook binnen andere religies vinden
misstanden plaats, op welk vlak dan ook.
Ik praktiseer niet meer!
Misbruik is van alle tijden en alle beroepen.
Misbruik wordt gepleegd door personen die verbonden zijn aan de katholieke kerk.
Mijn religie- beleving staat hier los van.
Misbruikzaken komen overal voor; denk bijvoorbeeld eens wat er zich in gezinnen
afspeeld.
Religie is een dogma, dat zijn basis vindt in macht en overgave.
Wat is dit voor vraag? Serieus bijna kwetsend voor de gemeenschap en alle geloven
in Roermond. Er wordt toch ook niet gezegd dat Moskeen vaak aan het licht komen
als terreuropleidingsinstituut. Richt je op Roermond niet op landelijke politiek.
Zonder religie blijft het schandalig hypocriet, het ontkennen
Heeft niks met outlet te maken m
Ik ben katholiek gedoopt maar ik hebber verder niets mee. Ik ben er zeker niet trots
op en overweeg wel eens om me uit te schrijven. Uit respect voor mijn ouders die ik
dit niet.
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Wat heeft sexueel misbruik binnen de katholieke kerk te maken met het wel of niet
bezoeken van hert designer outlet.
Waarom is er wel ruimte voor een toelichting bij ja en niet bij nee?
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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 "7 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 40% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Wekelijks



Jonge kerk Roermond.
Ben het respect voor het instituut verloren.

Maandelijks



Ik zing Gregoriaans bij uitvaartdiensten, maar bezoek ook de kerkdiensten en
af toe even kort mediteren in een kerk.
Normaal zonder binding zou ik er niet meer komen


Een paar keer
per jaar








Alleen begrafenissen. Uit fatsoen.
Bij begrafenisplechtigheden en vanuit cultuurhistorische interesse.
Bij begrafenissen en Trouwpartijen van vrienden en Familie
Bij een uitvaart of een communie of zo
Meestal jubilea en begrafenissen.
Waar vrienden, familie of bekenden religieus zijn kan dat aanleiding zijn om
gebedshuizen te bezoeken als zij daar iets vieren zoals doop, huwelijk maar
ook een begrafenis.

Jaarlijks



Voor een uitvaart waar ik heen moet.

Nooit





Alleen wanneer er een sterfgeval is
Hooguit ivm overlijden
Nooit om 'religieus actief' te zijn; wel eens om culturele redenen (concert,
bezichtiging, ...) of i.v.m. een uitvaart.

Weet niet





Allee
Heeft niks met Outlet te maken
Helaas bij begrafenissen en evt kerkelijk huwelijk.
Op vakantie bezoek ik meestal wel kerken
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Ik heb geen behoefte om mijn aantal keren bezoeken van een gebedshuis met
u te delen.Vandaar dat mijn antwoord 'weet niet' is.
Soms als ik er behoefte aan heb. Of er is iets te doen of herdenking of
begrafenis of huwelijk.
Stelling ontgaat mij
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?

(n=199)
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Op vraag "8 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 24% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 45% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Zeer onbelangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk



Mijn R.K.-overtuiging is de basis voor mijn levenshouding en staat los van dee
kerkelijke hierarchie

Belangrijk





Geloven op basis van de grondbeginselen van een goede samenleving kan geen
kwaad
IK geloof in mezelf.
Wat heeft religie met het Outlet te maken?
Maar breed kijken. Ik haal veel waarden uit meerdere religies. Belangrije
kernwaarden: oprechtheid, trouw, eerlijkheid
Relevant, want veel godsdiensten hebben fanatieke volgers waarbij, evenals
vroeger in de westerse samenleving, gewelddadigheid en wreedheid (in
modernere ogen) heden ten dage fors opspelen.
Religie is weer belangrijk geworden doordat we met de islam worden
geconfronteerd. Deze religie is een gevaar voor onze samenleving.
Religie staat voor mij los van symbolische instanties zoals kerk moskee etc.

Neutraal







Ben lid van kerkkoor
Blijft twijfel
Christen zijn in de praktijk is veel belangrijker dan kerkbezoek.
Ieder zijn eigen ding, op zijn eigen manier
Speelt bij mij niet zo'n zieke rol zoals bij menige godsdienstfanaat!

Onbelangrijk




Geloof is niet afhankelijk van een religie.
Hiermee bedoel ik de religieuze beleving. Religie vanuit cultuurhistorisch
perspectief en ook de actuele maatschappelijke betekenis vind ik wel belangrijk.
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Zeer
onbelangrijk



Religie is iets privé's moet ook totaal gescheiden blijven die
kerk/moskee/tempel en staat. Vanwege de evolutietheorie kan ik mij het idee
van een godheid die sturend is, niets meer voorstellen.




Geeft een gevoel van oplichterij door alle schandalen en geslotenheid.
Ik zie het als reden van de meeste oorlogen en zonder zou het wellicht een stuk
beter afgaan
Of: het is zeer belangrijk om niet religieus te zijn.
Onbelangrijk omdat de kerken en meer van dat soort instellingen de mens in de
macht wil hebben. Ik vul het leven op mijn manier in.




Weet niet






Heeft niks met Outlet te maken
Ik ben van mening dat als religie een rol speelt in iemands persoonlijke leven , ik
dan ook zeker probeer om daar met respect mee om te gaan. Ik heb 'weet niet'
aangevinkt omdat ik geen behoefte heb om mijn religie en welke plaats die
inneemt in mijn leven met u te delen.
Voel er niets voor om hier antwoord op te geven.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roermond
Religie
23 november 2018 tot 03 december 2018
236
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
3 minuten en 18 seconden
4 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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