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Bijlagee 5. Brief aan de geïnterviewden 

Geachtee mevrouw 

Inn het telefoongesprek dat ik vandaag met u had, heb ik toegezegd dat ik u ter 
voorbereidingg van het gesprek dat wij  .... hopen te voeren, de thema's op zou 
sturenn die ik in het gesprek aan de orde wil stellen. 
Zoalss ik u verteld heb hoop ik met mijn onderzoek meer  zicht te krijgen op de 
geloofsbelevingg in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Hiertoe neem ik 
deell  aan kerkdiensten en catechesegroepen en voer  ik gesprekken met kerkgangers. 
Middelss deze gesprekken hoop ik te achterhalen hoe de bevindelijk gereformeerde 
geloofsleerr  het dagelijks leven en beleven van mensen in de rechterflank van de 
gereformeerdee gezindte bepaalt en beïnvloedt. Ik probeer  met andere woorden te 
achterhalenn hoe het geloof doorwerkt in het denken, voelen en handelen 

Dee realiseer  me dat het hier  om heel tere en persoonlijke zaken en ervaringen gaat. 
Daaromm zal veel van wat ik zal vragen afhangen van de aard en het verloop van het 
gesprek.. Het is om deze reden dat ik ervoor  gekozen heb u in plaats van concrete 
vragen,, de mema's die ik aan de orde hoop te stellen, ter  voorbereiding aan u toe te 
sturen. . 

Graagg zou ik het in het gesprek hebben over: 
-- uw achtergrond, het gezin waaruit u komt, het geestelijk klimaat waar  uw 

geloofslevenn in wortelt 
-- zaken, waarden, gerichtheden die u belangrijk vindt in het leven. 
-- de plaats die gebed, overdenking, geestelijke gesprekken, kerkdiensten etc. in uw 

levenn innemen. 
-- mensen, gebeurtenissen etc. die van (grote) invloed zijn geweest op uw 

geloofsleven. . 
-- momenten van verandering in het geestelijk leven. 
-- de wijze waarop u in uw dagelijks leven uiting en vorm geeft aan uw religieuze 

oriëntatie. . 
-- de betekenis die u geeft aan ziekte, verlies of dood. 

Dee hoop u met dit lijstj e mema's voldoende informati e gegeven te hebben. 
Verwachtendee u te ontmoeten verblij  f ik, 

Mett  vriendelijk e groet, 

Nicolettee Hijweege. 




