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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Nederweert nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 47% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Ja, namelijk:".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nooit".
Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 16% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 69% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer onbelangrijk".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Nederweert, waarbij 19 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
1 Wat is uw religie?
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Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 47% van de respondenten: "Katholiek".

Toelichting
Katholiek
Ik ben niet
religieus





Ben katholiek gedoopd, maar niet praktiserend
Van huis uit RK, maar niet-belijdend.
Geboren als katholiek maar als kind al een afkeer van dit zonderlinge fenomeen.
Het blind navolgen van een (geestelijk) leider, het nawauwelen tijdens een mis...
ik kon er al heel jong niks mee.
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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 "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Ja, namelijk:".

Ja, namelijk:









Ja
Ja, ik geloof wel, maar niet perse meer in de katholieke kerk.
Ja, waarom moeten ze celibatair leven
Religie gaat over macht, en mensen geven teveel macht aan de kerk, moskee. En dan
misbruiken deze personen hun macht in de vorm van oorlog, seksueel geweld of haat zaaien
t.o.v van niet religieuze mensen of andere religies.
Religie is (met name slecht) voor onontwikkelde mensen, vergif voor een harmonische en
verlichte samenleving!
Rk kerk is een misdaad syndicaat
Walgelijk!
Wederom bevestiging van wat ik al dacht; niet te vertrouwen

Toelichting
Ja,
namelijk:





Ik heb de dubbele moraal leren kennen, ook de afgelopen jaren bij het dossier
Misbruik in de RKK.
Daarbij speelt de afwijzing door de RKK, maar ook andere religies van een andere
geaardheid en de eigen wettten die gehanteerd worden: kerkelijkrecht sharia,
joodse wettten etc om in afwijking van Nederlands recht te kunnen oordelen of wat
mis gaat in eigen kring.
Nadat de pedofielen-beerput werd geopend hebben wij als gezin het geloof
definitief vaarwel gezegd en wij willen ook absoluut niets met de kerk te maken
hebben.
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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 "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Een paar keer per jaar
Nooit




Niet voor de religie maar voor het gebouw
Eigenlijk alleen voor bruiloften, begrafenissen etc
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 16% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 69% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer onbelangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk



Belangrijk



Zeer belangrijk in negatieve zin; religie - ongeacht welke - is een bron van ellende,
oorzaak van vele oorlogen, slachtingen, martelingen, kwellingen (geestelijk en
lichamelijk), onderdrukking en bovendien een veilige haven voor pedofielen,
sadisten en allerlei perverse figuren die door een selecte elite wordt beschermd.
Zonder religie zou deze wereld beter af zijn. Mensen moeten leren hun troost en
steun te zoeken bij hun naasten en niet bij zo'n verwerpelijk instituut.
We houden zeer veel rekening met mensen welke gelovig zijn in de islam. Ook op
scholen. Helaas verdwijnt het katholieke geloof steeds meer. Ook de discussie over
zwarte piet, is veel te overtrokken. Mensen met ander geloof, worden te veel
betutteld, waardoor ik me als katholieke juist in de minderheid en gediscrimineerd
voel. het misbruik in katholieke kerk, werd in de doofpot gestopt, en als ik de
verhalen hoor, was het misselijk makend en machtsmisbruik. Toch als je nu goed
kijkt, is er nog steeds machtsmisbruik en sexueel misbruik, maar het verplaatst zich,
en gebeurt nu vooral in jeugdzorg. Kinderen worden misbruikt in pleeggezinnen en
in jeugdzorginstellingen, en ze worden niet gegeloofd, omdat ze al een stempel
hebben. En ook nu weer: we weten allemaal dat in de jeugdzorg kinderen ten
onrechte bij biologische ouders worden weggerukt en vervolgens door
machtsmisbruik worden ingezet in een corrupte instantie die niet hulpverlenend is,
maar juist deze kinderen (hele gezinnen) levenslang beschadigd.Iedereen weet het,
niemand doet iets....
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Nederweert
Religie
22 november 2018 tot 25 november 2018
19
22,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 10 seconden
29 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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