Pasen
Tweede paasdag Hemelvaart en tweede pinksterdag staan weer (bijna) voor de deur aankomend
weekend wordt Pasen gevierd.

1. Hebben deze feestdagen een religieuze betekenis voor
jou?
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Een beetje
Ik ben RK en thuis ook zo opgevoed.
Maar niet meer zo als vroeger
Pasen en Pinksteren zijn zo`n grote feesten daar ben je met je met dag vieren niet mee
klaar
Tot op zekere hoogte, bezoek niet perse de kerk daarvoor
We vieren deze dagen als christelijk feest. Maar dit staat niet centraal bij mij deze
dagen.
Ze hebben een religieuze betekenis in de zin dat ik weet wat we precies vieren met
pasen, hemelvaart en pinksteren. Ik ga echter niet naar de kerk met deze dagen.
Ben er wel mee opgevoed en heb ook mijn kinderen ermee opgevoed, maar heb
duidelijk een eigen interpretatie. Niet alleen christelijk, maar meer humanistisch.
Ben niet gelovig
De religieuze betekenis van Pasen ken ik wel maar ik ben sinds jaren al geen kerkganger
meer door alle misstanden in de katholieke kerk van de afgelopen jaren.
Ik vind het wel religieuze feestdagen. Ik ben niet religieus dus ik vier het niet
Ik weet wel een beetje wat er in deze dagen gevierd zou worden vanuit het geloof.
maar voor mij is bv. pasen gewoon een leuk feest rondom het zoeken van paaseieren
en gezellig brunchen enzo. Met tweede pinksterdag en hemelvaart heb ik helemaal
niks, alleen dat ik dan vrij heb van studie.
Niet meer
Niet meer . Door alle perikelen in het verleden en heden is mijn entousiasme
verdwenen.
Niet meer.....
Vrije dag niet hoeven te werken net alle amtenaren die hebben de meeste vrije dagen.
Vroeger wel, maar ik ben vroeger losgeweekt van het instituut kerk. Ik denk er nog wel
eens aan.
Vroeger wel, nu niet meer
Vroeger werd het erin gestamd,op de katholieke school. Nu heb ik de vrijheid om er
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niets meer mee te doen gelukkig.
Ik ben niet meer religieus!
Voor christenen hebben dit een religieuze achtergrond maar het geeft mij een dag van
bezinning, waar familie en vrienden gezellig samenkomen en samen de dag
doorbrengen onder het genot van een sfeervolle maaltijd
Vroeger wel, nu niet meer.
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Christelijke feestdagen als tweede paasdag Hemelvaart en tweede pinksterdag zijn traditioneel
gezien vrije dagen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Een werknemer moet zelf kunnen beslissen of hij/zij vrij
neemt tijdens Christelijke feestdagen”
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Als werknemer gaat werken op een christelijke feestdag gaat overheid deze dag als
feestdag snel afschaffen.
Bijna niemand gelooft, maar we zijn wel vrij met z`n alle
Je kunt iemand toch niet verplichten vrij te nemen. vooral niet bij christelijke
feestdagen, deze zijn ontstaan vanuit het geloof. ik vraag me sowieso af waarom
íedereen vrij krijgt dan, de niet-gelovigen (waaronder ik) profiteren lekker mee. zij
kunnen eigenlijk gewoon werken, maar dit zou niet te controleren zijn.
Er is steeds meer diversiteit onder werknemers mbt geloof of niet-geloof.
Ieder zijn eigen vrije dagen kiezen , ook op scholen een bundel vrije dagen
Ik vind wel dat mensen op zijn minst de mogelijkheid geboden moet worden om vrij
te kunnen nemen.
Jammer dat er steeds meer winkels en bedrijven open zijn tijdens deze feestdagen.
Hierdoor komt het samen zijn van de mensen en gezinnen steeds meer in de
verdrukking.
Maar dan moet dat niet gaan ten koste van zijn/mijn minimale vakantiedagen.
Maar je moet wel rekening houden met mensen die ander geloof aanhouden, en
hun ook hun vrije dag geven als dat in hun afkomstgebied gebruikelijk is.
Nadeel is dat deze vrije dagen dan afgeschaft zullen worden en af en toe een lang
weekend is toch ook wel soms nodig
Zolang andere collega`s daar maar niet de dupe van worden.
Dit moet natuurlijk wel kunnen op de werkplek. Kijk naar gezondheidszorg, horeca
e.d. Daar zal niet iedereen vrij kunnen hebben als ze dat willen.
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Er zijn jobs, die werken op feestdagen verplicht zijn. Politie, verpleging,
horecamedewerkers etc.
Er zijn ook andersdenkenden, natuurlijk. Aan de andere kant: die ruimte voor
andersdenkenden kan ook te ver gaan. Bijvoorbeeld als openbare scholen geen
christelijke feestdagen meer willen vieren vanwege de aanwezigheid van
moslimkinderen en wel ruimte geven aan suikerfeest en andere uitingen van de
moslim religie. .
Ik werk in de verpleging, en ben gewend om te moeten werken tijdens de
feestdagen.
Ik werk via een 7-daags rooster. Feestdagen en vrije dagen zijn voor mij gewone
werkdagen. Op zich zou het wel een mooi systeem zijn, dat je zelf mag bepalen of je
op een christelijke of een andere religieuze dag vrij neemt.
Tegenwoordig weet de jonge generatie niet eens meer wat de feestdagen inhouden
dus afschaffen en meer vrije vakantie dagen er voor terug geven
Zal moeilijk worden voor bedrijven en instellingen,wel of niet werken.de helft komt
dan opdagen en kun je je werk gezamenlijk dan wel doen bv de helft van de
bouwvakkers komt maar opdagen.
Als eenieder zelf zou mogen kiezen zijn de bedrijven dus min of meer verplicht om
draaiende te zijn.
Als er teveel mensen tegelijk vrij nemen is het niet meer te doen om het bedrijf
open te houden
Bepaalde feesten (en tradities) moeten behouden blijven.
Dan wordt het een rommeltje in ons land
Er zijn nog altijd mensen die religieus zijn en daar mag rekening mee gehouden
worden
Het is ook wel eens mooi dat er vaste dagen in het jaar zijn dat iedereen vrij heeft.
Het zou wel lastig zijn, in b.v. een ziekenhuis, bij de politie, of het openbaar vervoer
als iedereen vrij wil hebben. dus het kan maar beter goed geregeld zijn.
Hierdoor ontstaat een 24-uurs economie. Geen goede ontwikkeling voor
burgers/werknemers. Rust en het belang van Christelijke Feestdagen gaat hierdoor
verloren. Dus geen keuze maar alle winkels weer sluiten.
Huidige feestdagen handhaven, zo blijft er nog verplichte collectieve rust in het
leven.
Ik ben de mening toegedaan dat er nog iets van onze cultuur c.q. geloofsovertuiging
in stand gehouden moet worden inclusief de bijbehorende vrije dagen.
In bepaalde branches weet je dat je moet werken.
In sommige bedrijven is er een 24 uurs economie. Als je bij zo`n bedrijf werkt zul je
je moeten aanpassen
Kan lang niet in alle beroepsgroepen.
Katholieke feestdagen zijn nu eenmaal een basis van ons land. Ergens mogen we
best vasthouden aan traditie.
Overheid moet de zondagsrust handhaven.
Tradities mag je in ere houden.
Uit respect ook voor de christelijke traditie zijn de traditionele christelijke
feestdagen het waard om vast te houden
Als iedereen dit zelf kan bepalen krijg je onwerkbare situaties binnen bedrijven.
Moet je Open zijn voor 5% van de werknemers met alle gevaren van dien.
Dan wordt het ieder zijn eigen keuze, veel te onoverzichtelijk voor de werkgever.
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Er zijn al weinig vrije dagen. Als we de keuze bij de werknemer laten, dan zullen er
steeds meer mensen kiezen om te werken (ben ik bang). Met als gevolg dat deze
vrije dagen mogelijk worden afgeschaft. Zou ik persoonlijk zonden vinden!
Er zijn al zoveel verplichtingen. Laten we deze vrije dagen van vroeger uit
respecteren.
In deze westerse wereld moeten christelijke feestdagen behouden blijven. Wettelijk
regelen. Hoort bij deze cultuur.
Omdat dit voor het bedrijfsleven niet werkt.
Ondanks dat deze dagen voor mijzelf geen religieuze betekenis meer hebben, zijn ze
een belangrijk onderdeel van onze cultureel erfgoed en markeren ze belangrijke
momenten in het drukke hedendaagse leven waarin steeds meer langs elkaar heen
geleefd wordt.
Winkels moeten gesloten zijn, het komt nog zover dat 1e kerstdag de winkels open
zijn
Zie het als vaste vrije dagen die toevallig in onze cultuur op deze dagen vallen. Wat
iedereen doet op die dagen mag hij zelf weten.
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