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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 60% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 59% van de
respondenten: "Nee".
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 15% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 60% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (37%) is: "Zeer onbelangrijk".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP PeelenMaas, waarbij 95 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
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Op vraag "6 Wat is uw religie?" antwoordt 60% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk




Niet praktiserend katholiek
Schande! De Paus pakt de dadigers van seksueel misbruik niet aan
Was katholiek, maar probeer nog wel volgens de katholieke moraal te leven.

Toelichting
Katholiek



Waarom vraagt U de volgende vraag alleen aan katholieken durft U die vraag niet
te stellen aan de moslims of ander religie, nu zult U zeker uitvluchten hebben
maar U stelt niet de vraag aan andere religie heb ik uitgeprobeerd in deze
raadpleging.

Atheïst



Ik ben katholiek opgegroeid, maar heb het geloof achter me gelaten.

Ik ben niet
religieus




Ben als kind RK opgevoed, maar vanaf mijn jeugd doe ik niets meer met religie
Katholiek opgevoed en de middelbare schoolperiode op het seminarie
doorgebracht heeft mijn jeugd veel cultuur bezorgd, maar eenmaal volwassen
ontdekte ik dat god geschapen is door hen die dan willen geloven dat god hen
heeft geschapen. Ik heb daar diep respect voor.
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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
religie?
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Op vraag "7 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 59% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:




















.
Beetje
Bevestiging dat religie ook gaat over macht
De bijzondere (machts)positie die de religie in de samenleving heeft
Dit is een van de redenen dat ik uitgetreden ben
Een bevestiging van wat ik al lang wist.
Een van de tien geboden: ge zult geen onkuisheid begaan nou daar mag de kerk dan wel wat aan
doen, straffen maar wat is dat?
Elke religie is er van oudsher om mensen te overheersen, bang te maken en te onderdrukken. Ik
heb meer met humanisme.
Geen vertrouwen meer in geestelijken
Geloof niet meer met zo’n zaken
Het doofpotbeleid is verschrikkelijk
Het vertrouwen word zeer geschaad en het gaat meestal om onschuldige kinderen.
Ik heb er nooit in gelooft, ze hebben vooral onze voorouders bang gemaakt en bestolen door de
eeuwen heen, en het zijn dus ook nog eens voor een groot gedeelte pedofielen. Verder ben ik er
"heilig" van overtuigd dat het merendeel van de oorlogen en geweld in de wereld de schuld is
van geloof, ongeacht welk geloof.
Ik heb me bedankt
Ik kom er steeds verder van af te staan.
Ik kom nooit meer in de kerk en laat me later cremeren, ik wil niks meer met de kerk te maken
hebben, het geloof zit in mijn hart.Ronduit schandalig dat die viespeuken niet opgesloten worden
Ik krijg een hekel aan het hele circus
Je gaat er toch over nadenken wat we met de geschiedenis moeten. Terugdraaien gaat niet maar
wel de verantwoordelijkheid accepteren. Mag nooit meer gebeuren.
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Mijn kijk op religie wordt daardoor echt niet positiever
Neem het geloof daardoor steeds minder serieus
Negatieve invloed
Religie in het algemeen is gebaseerd op een hiërarchisch systeem, dit is niet meer van deze tijd
en functioneert gewoon niet
Schandalig
Slechte zaak
Te veel in de doofpot gestopt
Vertrouwen in geestelijken heeft een forse deuk opgelopen
Vertrouwen is helemaal weg.
Waarom vraagt U dat in deze raadpleging alleen aan de katholieken over misbruikzaken, een
raadpleging hoort voor iedere inwoner van Peel en Maas het zelfde te zijn.
Wist het al lang
Zal mijn geloof niet uitdragen, zelfs niet naar mijn kinderen
Ze geven m.i. de afhankelijkheid en weerloosheid binnen het traditionele geloof weer.
Zijn aiie maal mensen iedereem is zonder fouten ben eerlijk en beken

Toelichting
Nee 




Het misbruik word gewoon verkeerd gebracht , het is namelijk zo dat de mensen vroeger
hun zonen als ze erachter kwamen dat ze homo waren naar het klooster stuurde om
rector pastoor etc te worden , het was niet hun eigen keuze en daarom werd er misbruik
gemaakt van de situatie waar ze in zaten. Nu gaan ze begripvoller om met homo's zodat
deze getollereerd worden. Maar wat ik jammer vind dat er niet word gemeld dat er nog
steeds op grote schaal misbruik word gemaakt in het moslim geloof ! Maar dit word
allemaal verzwegen omdat hun mohammed een pedofiel was die ook gemeenschap had
met minderjarigen. Blijkbaar als het geloof erachter staat mag dit dan wel : hoeveel kind
bruidjes worden er gemeld en er word niets aangedaan omdat men zich blijkbaar niet aan
de islam mag storen laat staan dat ze zeggen dat dit een achterhaald en gevaarlijk geloof is
en NIET thuis hoort in de westerse wereld.
Omdat ik mijn geloof van binnenuit beleef.
Ondanks het feit dat ik op het klein seminarie van de Salesianen van Don Bosco mijn
pubertijd heb doorgebracht heb ik van misbruik niets gemerkt - dat was kennelijk na mijn
tijd, òf ik was daar niet aantrekkelijk genoeg voor.
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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 "8 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 40% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Een paar keer
per jaar






Alleen bij begrafenissen
Bij begrafenissen.
Ik kom alleen voor anderen in de kerk, nooit voor mezelf.
Mijn bezoeken aan het kerkgebouw van de Katholieke Kerk is gekoppeld aan
het optreden aldaar met "mijn" fanfare Eendracht.

Jaarlijks




Alleen bij kerkelijke begrafenis!
Als het moet

Weet niet





Alleen uit goed fatsoen naar een begrafenis
Alleen voor gebeurtenissen zoals begrafenis, huwelijk, etc.
Ga enkel vanwege gebeurtenissen naar gebedshuis bv uitvaart of huwelijk van
naasten of vrienden.
Wel bij huwelijk of overlijden van naasten die wel geloven en in de kerk komen
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?
40%

(n=84)
37%

35%
30%
23%

25%

23%

20%
15%
10%

10%
5%

5%

2%

0%
Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

Zeer
onbelangrijk

Weet niet

Op vraag "9 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 15% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 60% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (37%) is: "Zeer onbelangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk



Alleen moet ik er wel bij vermelden dat ik wel geloof maar niet zoals het allemaal
in de bijbel staat. Ik heb ook geen gebedsruimte nodig om te geloven , ik doe het
op mijn eigen manier. Geen enkele katholiek houd zich aan het letterlijke woord in
de bijbel en dat hoeft ook niet om een goed mens te zijn , daarintegen grijpen
tegenwoordig veel moslim jongeren het aan om achter hum profeet te staan met
al zijn slechte en gevaarlijke ideeen , en veel van deze jongeren houden zich niet
aan de koran : drinken alcohol , gebruiken drugs , hebben sex voor het huwelijk ,
stelen van anderen etc. Maar als het om geweld tegen een ander geloof staan ze
allemaal vooraan te schreeuwe.
Ook in onze bijbel staat : oog om oog tand om tand , maar als wij dit gebruiken als
geloofsovertuiging worden we opgepakt.Daarom denk ik dat zulk onderzoek totaal
gin zin heeft.
Mijn mening zal ongetwijfeld niet besproken worden in de vergaderzaal en
verdwijnt regelrecht in de prullenbak.
Alleen wel te denken dat dit niet alleen mijn mening is maar met mij velen andere.

Belangrijk



Het heeft mij steun gegeven in mijn moeilijkste tijd van mijn leven,mijn man
verzorgen met kanker tot zijn sterven en als ik het niet meer kon dragen deelde ik
dat met mijn geloof.

Onbelangrijk



Hoewel religie voor mij niet belangrijk is omdat ik daar geen behoefte aan heb is
het wèl belangrijk voor menigeen met wie ik een goed contact heb en daarover
met respect discussieer, zowel christenen als moslims.
Ik geloof niet in sprookjes en een verzonnen God, Allah, Boedha etc.
Religie bestaat alleen in woord en geschrift. in werkelijkheid bestaat er niets . geen
enkele religie. bestaat alleen maar om de mensen arm en braaf te houden.
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Zeer
onbelangrijk




Weet niet



Voor mijzelf is religie niet belangrijk. Voor de samenleving echter wel. De religie
zorgt nog steeds voor (grote) verschillen in doen en laten van die samenleving.
Wel vind ik het belangrijk dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan.
Dat heb ik dit jaar soms gemist.
Als U partijdig bent zoals in deze raadpleging krijgt U van mij geen verdere
antwoorden meer.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PeelenMaas
Religie
23 november 2018 tot 02 december 2018
95
10,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
4 minuten en 58 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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