
Enquête Studioteam 
Ontmoetingskerk Dieren  
 
Sinds een aantal jaren worden er van diensten uit de Ontmoetingskerk 
livestreams uitgezonden en worden er beelden op de beeldschermen in de kerk 
getoond. Het studioteam wil graag uw mening, wensen en suggesties hierover 
horen. Het gaat ons hier om de manier van weergeven, niet om de inhoud van de 
diensten. Vandaar deze vragenlijst.  
 

Uw naam (niet verplicht)   …………………………………………...…….. 
 

Uw emailadres (niet verplicht)  ………………………………………….………….. 
 

Uw telefoonnummer (niet verplicht)  …………………………………………….. 

 
Deel 1: De livestreams/uitzendingen/opnames 
 

In dit gedeelte zal het gaan over de livestreams, uitzendingen en opnames die gemaakt 
worden en via KERKDIENSTGEMIST bekeken worden.  
 

Vraag 1:  Hoe vaak (bij benadering) heeft u een video-opname van een 
dienst uit de Ontmoetingskerk het laatste half jaar gezien? 
 

Antwoord  ………………………………………………………………………………………………. 

 
Vraag 2: Hoe kijk u meestal? Alleen of met meerdere personen? 
0  Alleen  
0  Met 2 personen 
0  Anders:  ………………………………………………………………………….……………..……. 
 
Vraag 3: Bekijkt u de hele dienst of een gedeelte of gedeelten?  
Als u 1 gedeelte of meerdere gedeelten aanduidt, wilt u dan bij anders invullen naar 
welk(e) gedeelte(n) u kijkt?  

0  De gehele dienst 
0  1 gedeelte  
0  Meerdere gedeelten 
0  Anders:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Vraag 4: Kijkt u meestal “live” of kijkt u ook wel later een dienst terug? 
0  Meestal live 
0  Meestal later 
0  Beiden, ongeveer gelijk verdeeld 
0  Anders: .………………………………………………………………….………………………  
 
Vraagt 5: Hoe kijkt u naar de uitzendingen/opnames?  
0  Computerscherm 
0  Tablet  
0  Telefoon 
0  Televisie 
0  Anders: .…………………………………………………………………………………..…….. 
 
Vraag 6: Tijdens recente opnames laten we beelden uit de kerk zien in 
combinatie met tekst (liederen, Bijbelgedeelten enz.) Wat vindt u prettig? 
0  Ik lees graag de teksten mee. 
0  Ik zie de beelden liever zonder teksten eronder. 
0  Anders:  …………………………………………………………………………………….…… 
 
Vraagt 7: Heeft het uw voorkeur als tijdens het zingen van liederen de 
kerkgangers/ Gemeente zichtbaar zijn/is ?  
0  Ik zie graag de gemeente/kerkgangers zingen zonder notenbalken 
0  Ik zie graag de gemeente/kerkgangers met de notenbalken daaronder 
0  Ik zie graag de gemeente/kerkgangers met daarover de notenbalken 
0  Ik zie graag alleen de notenbalken 
  
Vraag 8: Vindt u het prettiger als tijdens de preek de voorganger groot in 
beeld is?  
0  Groot in beeld 
0  Meer een overzicht 
0  Anders  …………………………………………………………………………………..……… 
 
Vraag 9: Hoe vindt u het geluid van de uitzendingen/opnames?  
 

Antwoord  ………………………………………………………………………………….……… 



Deel 2: In de kerkzaal 
 

Vraag 10: Kunt u de getoonde teksten op de schermen in de kerkzaal 
altijd goed lezen? 
0  Ja 
0  Nee 
0  Anders:  ……………………………………………………………….............................. 
 
Vraag 11: Vindt u het storend als de voorganger/lectrix/ouderling op de 
schermen in de kerkzaal vertoond worden?  
0  Ja 
0  Nee  
0  Anders:  ……………………………………………………………………………………..……. 
 
Vraag 12: Hoe vindt u het geluid in de kerkzaal? 
 

Antwoord:  ………………………………………………………………………………………….. 
 

Deel 3: Afsluitende vragen 
 

Vraag 13: Heeft u ideeën of suggesties voor verbetering of wilt u nog iets 
kwijt dat niet hierboven aan de orde is gekomen?  
 

Antwoord:  ……………………………………………………………………………………..…… 

 
Heeft u belangstelling om mee te werken in het Studioteam? Geef dan 
hieronder uw naam en contactgegevens op (als u dat eerder nog niet 
gedaan heeft), dan zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.  
 
Het Studioteam is altijd opzoek naar nieuwe mensen om het team te versterken. 
U hoeft helemaal niet goed te kunnen werken met een computer. Weij kunnen u 
de verschillende programma’s aanleren zodat u deze kan gebruiken. Hiervoor kan 
per persoon een traject of afspraken gemaakt worden om dit in eigen tempo te 
leren. Wij proberen alles zo gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in te stellen dat u 
zelf weinig hoeft te doen en alles bijna voor zich spreekt. Als u vragen heeft kunt u 

met ons contact opnemen via studioteam@pkndieren.nl 
 
Uw/jouw antwoord  ………………………………………………………….………………… 

 
 
 
 

Enquête Studioteam 
O n t m o e t i n g s k e r k  D i e r e n  

 
j a n u a r i  2 0 2 2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
                                                                  Studio Team  

 
 
 

 

 
Dit ingevulde enquête formulier kan afgegeven worden 
op het Kerkelijk Bureau of in de brievenbus gedaan 
worden. 
Domeinlaan 2, 6952 HB Dieren 

mailto:studioteam@pkndieren.nl

