Feestdagen
Het eind van 2017 nadert, en dus staan de feestdagen voor de deur.

1 Waar denkt u als eerste aan wanneer u denkt aan Kerst? (n=234)
Toelichting (93%):










































2 dagen vrij
Aan de kleinkinderen
Aan de weder geboorte
Aan kinderen en kleinkinderen
Bezoek vrienden en vriendinnen familie
Blehhhhh
Commercieel feest
Dagje efteling met de familie
De dagen gaan lengen (lichtfeest))
De geboorte van de Heere Jezus.
De geboorte van de Here Jezus
De kerk
Druk
Druk druk
Druke tijd
Eten (8x)
Eten drinken
Eten met de kinderen en kleinkinderen
Eten met familie
Eten met familie, gezelligheid
Familie (5x)
Familie en samen zijn
Familie en Vrieden ontmoeten
Familie feest, gezelligheid
Familie, kerstmuziek, lekker eten
Familiefeest
Familieleden
Feest!
Feestdagen
Geboorte
Geboorte Christus
Geboorte Jezus (3x)
Geboorte van Christus (3x)
Geboorte van de Heere Jezus en Familie
Geboorte van de Heere Jezus, de Zaligmaker
Geboorte van de verlosser
Geboorte van het Kerstkind
Geboorte van Jezus (7x)
Geplande vakantie
Gewone dag
Gezellig (4x)
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Gezellig bij elkaar. Sfeer, kaarsjes, donker, samen zijn, muziek, lekker eten
Gezellig eten e.tc.
Gezellig eten en drinken met familie
Gezellig met elkaar koken en eten
Gezellig met familie (2x)
Gezellig samen eten
Gezellig samen zijn
Gezellig samenzijn
Gezellig. Huiselijk.
Gezellige dagen
Gezellige lampjes
Gezellige sfeer
Gezellige tijd
Gezelligheid (33x)
Gezelligheid en warmte
Gezelligheid met familie
Gezelligheid met familie en vrienden
Gezelligheid met mijn eigen gezin
Gezelligheid, kerstboom, openhaard aan
Gezelligheid, warmte.
Gezelligheid.
Gezelligheid. Lekker eten. Familie/gezin
Gezin, werken en familie
Graag zo vlug mogelijk voorbij
Herdenking van De geboort van Jezus
Het mot
Hoe en waar
Hoeft van mij niet
Huis gezellig maken
Ik heb er geen zin in
Ik maak altijd zelf kerstkaarten
Kerk (3x)
Kerst dorp
Kerstboom (4x)
Kerstdinee
Kerstdiner (2x)
Kerstkaarten en onderstaande fout (nite)
Kerstmarkt
Kerstvarhaal
KInderen en kleinkinderen bijeen
Komst van Jezus
Langdradige dagen
Lekker eten (3x)
Lekker thuis
Lekker vrij, doen wat ik wil
Lekker zelf doen
Lichtjes en gezelligheid
Liefde,vrede en vrijheid
Minder leuk
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Nachtmis
Niets in het bijzonder
Oktober
Overleden mensen
Pfff verplichtingen
Pffff moet dat weer, al die "verplichtingen"....
Rotdagen
Rust
Rust, gezellig, mooi zingen
Samen (2x)
Samen eten (2x)
Samen vrede vieren
Samen zijn (3x)
Samen zijn !
Samen zijn en kerk en eten
Samen zijn en lekker eten
Samenkomst
Samenzijn (2x)
Samenzijn met familie
Sfeer
Sfeervolle dagen
Sinterklaas en kerst
Sneeuw
Sneuuw, kerstboom, gezelligheid
Stress met plannen
T moet weer
Texel
Tiny
Vakantie (3x)
Verbinding
Verdriet, eenzaamheid en verplichtingen
Verplichte gezelligheid
Verplichting
Verplichtingen (2x)
Vervelend
Vieren met familie/vrienden
Vrede verdraagzaamheid gezelligheid
Vrij dagen en rust
Vrij zijn
Vrije dagen (2x)
Waar gaan we heen?
Wanneer zijn ze voorbij
Warmte
Warmte en gezelligheid (2x)
Warmte en licht
Was het maar voorbij
Was het maar voorbij!!!
Weet nite? :) Ik denk pffff
Werken
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Werken ;)
Werken! En daarna gezeligheid

Weet niet (7%)
Toelichting
Toelichting









Weet niet



De dagen van Kerst staan voor het grootste gedeelte in het teken van het evangelie,
maar het is ook zeker een paar dagen die we doorbrengen als familie bij elkaar!
Feestelijkheid en het heeft te maken, dat het een christelijke feest dagen zijn.
Met deze dagen moeten we zuinig zijn , net als Pasen.
Geen bijzondere dag, maar je wordt er wel voortdurend aan herinnerd
Heidens feest
Nvt
Nite = niet. Kerst is met kleine letter, Kerstmis met hoofdletter
Vroeger toen de familie nog samen was, vond ik de kerst heel erg leuk en keek ik
naar uit.
Nu de situatie totaal verandert is zie ik tegen de kerstdagen op, was het maar voorbij.
Ik hou niet van kerst
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2 Wat zijn uw plannen dit jaar met Kerst?
(meerdere antwoorden mogelijk)
45%

42%

40%

(n=245)

39%

35%
30%
22%

25%
20%

12%

15%
10%

12%
6%

8%

10%

5%
0%
Op bezoek
Familie
bij familie komt bij mij
op bezoek

Naar de
kerk

Uit eten in
een
restaurant

Met
vakantie

Anders

Ik doe niets Ik weet het
bijzonders (nog) niet

Anders, namelijk:
















Bezoek aan een wellness centrum
Eten bij m'n schoonmoeder
Eten met vrienden
Genieten van de rust
Gewoon lekker thuis
Ik dag komen de kinderen eten
Lekker thuis met echtgenote genietena
Met familie in bungalow
Naar de efteling
Sport beoefenen
Verjaardag
Verplichte familie diners
Vrijwilligerswerk
Werken (6x)
Zie boven

Toelichting


Samen eten op Eerste Kerstdag
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3 Ziet u ergens tegenop als u aan de komende feestdagen
denkt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%
60%

(n=241)

60%

50%
40%
30%

19%

20%

14%
0%

3%

1%

Eenzaamheid

Mijn schoonmoeder

10%

Mijn kledingkeuze

9%

Anders

Voorbereiden van het
kerstdiner

Drukte in de winkels op de
dagen vóór Kerst

Ik zie nergens tegenop

0%

Anders, namelijk:


























"verplichte nummers"
Alle verplichtingen.
Cadeautjes kopen
De drukte in het algemeen
De overdreven gekte, dat alles perfect moet zijn voor kerst door alle media
Drukte in zijn algemeenheid.
Drukte thuis
Familie
Familie perikelen
Gedoe
Gemis van dierbare overledenen
Gemis!
Gewoon saai
Goede stemming van iedereen
Ik hou niet van de feestdagen. Verplicht gedoe
Ik mis mijn man
Ivm sterfgeval
Kosten
Laat het rustig voorbij gaan
Mijn overleden familieleden
Missen dit jaar overleden moeder
Mn schoonzus
Moeder ziek
Nutteloze dagen
Nutteloze dure tijd
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Overlijden moeder
Slecht weer zoals gladheid en sneeuw, al is dit al een paar jaar niet aan de orde. ik vind het
verschrikkelijk
T gezellig moeten zijn met anderen
Te lang zitten
Verplichte "Gezellige" familie diners
Vuurwerk (2x)
Vuurwerk ivm onze honden
Weer een jaar verder en nog steeds een onvervulde kinderwens

Toelichting







Feestdagen zijn door extra uitgaven en kadootjes stuk duurder
Ik zie er tegen op om alles zo te moeten regelen dat het allemaal klopt (bezoek moeder,
schoonfamilie, thuiswonende kinderen en hun partners die zelf ook thuis en bij
grootouders kerst vieren). Het liefst zou ik met kerst niets doen en een maandje later of
iets leuks met de familie.
Schoonmoeder is beetje flauw antwoord zeg.
Voor mn vader welke sinds kort weduwnaar is
Zie toelichting wat ik net omschreven heb.
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