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Zij heeft een verhaal  

project synode 2023 Netwerk Katholieke Vrouwen 

Vragenlijst voor vrouwen  
  
Paus Franciscus lanceerde afgelopen oktober een twee jaar durend denkproces over de 
actieve rol van alle gelovigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dit denkproces is de 
voorbereiding op de bisschoppensynode die in 2023 in Rome zal plaatsvinden. Deze 
bisschoppensynode gaat over gemeenschap, zending en betrokkenheid van alle gelovigen. 
 
Het Netwerk van Katholieke Vrouwen (NKV) pakt de pauselijke handschoen op en nodigt 
vrouwen uit om via deze vragenlijst mee te praten.  Onder het motto ‘Zij heeft een verhaal’. 
 
Uw antwoorden worden verwerkt in een speciale vrouwen-rapportage aan de 
bisschoppensynode 2023. De resultaten zullen gepresenteerd en gepubliceerd worden en 
worden anoniem verwerkt. Als u dat wilt, kan een e-mailadres ingevoerd worden als 
contactgegeven. Ook dan worden de antwoorden verder geanonimiseerd verwerkt en 
gerapporteerd. 
 
Deze vragenlijst is voor vrouwen. Ieder ander die een verhaal of wens wil delen rond het 
thema vrouw & kerk nodigen we uit om dit te mailen aan info@unkv.online 

 

1.  Leeftijd (aanvinken wat van toepassing is) 

 < 20 

 20 – 29 

 30 – 39 

 40 – 49 

 50 – 59 

 60 – 69 

 70 – 79 

 80 – 89 

 90 – 99 

 > 99 

 

  

https://www.unkv.online/
https://www.unkv.online/
mailto:info@unkv.online
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2. Woonachtig in bisdom  

 Groningen – Leeuwarden 

 Haarlem – Amsterdam 

 Utrecht 

 Rotterdam 

 Breda 

 Den Bosch 

 Roermond 

 

3. Wat is uw betrokkenheid bij de rooms-katholieke kerk?  

 regelmatige kerkganger 

 incidentele kerkganger 

 ik ben geen kerkganger 

 geen betrokkenheid meer 

 

4. Ik ben in de kerk 

 geen beroepskracht of vrijwilliger 

 betaalde beroepskracht 

  vrijwilliger, namelijk als: 

 

5. Motiveert het katholieke geloof u om actief te zijn in onze samenleving?  

 Nee 

  Ja, het motiveert mij om in de samenleving actief te zijn, namelijk: 
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6. Hoe is het om vrouw te zijn in Nederland anno nu?  

1 = zeer negatief 
5 = zeer positief 

1 2 3 4 5 

 

7. Hoe vind u het om in 2022 vrouw te zijn in de rooms-katholieke kerk? 

1 = zeer negatief 
5 = zeer positief 

1 2 3 4 5 

 

8. Ervaart u vreugde in de RK kerk? 

 Ja  /  Nee 

9. Wat geeft u vreugde? 
Maximaal 200 woorden of 13 zinnen  
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10. Zouden verbeteringen wenselijk zijn in de rooms-katholieke kerk?  

 Ja  /  Nee 

11. Aan welke verbeteringen in de rooms-katholieke kerk denkt u? 
Maximaal 200 woorden of 13 zinnen  

 

 

 

 

 

 

 

12. Heeft u verlangens voor de toekomst van de kerk?  

 Ja /  Nee 

13. Welke verlangens voor de toekomst van de rooms-katholieke kerk heeft u? 
Maximaal 200 woorden of 13 zinnen  
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14. Wilt u een advies geven aan de bisschoppensynode  2023?  

 Ja /  Nee 

15. Welk advies zou u willen geven aan de bisschoppensynode 2023? 

Maximaal 200 woorden of 13 zinnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mogen we u eventueel benaderen ten behoeve van de rapportage of nader onderzoek?  

 Ja  /  Nee 

17. U kunt mij bereiken via:  

Telefoonnummer: 

Adres: 

(door het invullen van uw contactgegevens geeft u toestemming dat we u benaderen voor 
enkele vervolgvragen) 

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.  

Vriendelijk verzoeken wij u om de ingevulde vragenlijst uiterlijk 29 maart in een 
gefrankeerde envelop te sturen aan: 

NKV 
Galvanistraat 14 
6533 DW  Nijmegen  
 


