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Welke nationale kwesties vinden kerkleden urgent?

Een kwestie van moraal
Thema

Kerkelijken vinden andere nationale problemen urgent dan niet-kerkelijken.
Verschillen bestaan er voorts tussen trouwe en minder trouwe kerkgangers
in de waardering van deze problemen.
Was in 1989 het milieu nog het belangrijkste
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cent dit gedaan, van de minder trouwe kerk-
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orde, genoemd door zestien procent van de
bevolking, worden gedeeld door problemen
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rondom werk en werkgelegenheid en de problematiek van gezondheid en zorg. Het blijkt
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gezindte

dat gereformeerden en hervormden zich minder bezorgd maken over problemen rondom
werk, maar zich daarentegen iets meer druk
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maken over de gezonheid en zorg.
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