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Soms horen we van gemeenteleden de wens om ook eens een predikant uit een andere 
Kempengemeente te zien als voorganger. In de praktijk blijkt dat lastig te zijn voor 
gemeenten met een deeltijdvoorganger (bijvoorbeeld 50%), want in die gemeenten gaat de 
eigen predikant slechts één à twee keer per maand voor. Als daar dan ook nog preekbeurten 
afgaan voor andere gemeenten dan blijft er weinig over. Er wordt bekeken of hier toch iets 
aan gedaan kan worden. 
Een belangrijk onderwerp in deze vergadering was de website. De wens om de website te 
vernieuwen of aantrekkelijker te maken bestaat in alle gemeenten; het kan - onder andere - helpen 
om de zichtbaarheid van een gemeente voor niet-gemeenteleden te vergroten. Het plan is om te 
komen tot één overkoepelende website van de Kempengemeenten samen, waarop de zaken staan 
die voor alle gemeenten van belang zijn. Verder houdt elke gemeente uiteraard zijn eigen website. 
De bedoeling is om een gecombineerd website te kopen zodat het linken van de sites eenvoudig 
wordt en de kosten beperkt kunnen worden. In Waalre wordt het voorbereiden van een nieuwe 
website gecombineerd met het verbeteren van de communicatiestructuur (één communicatieteam 
dat in principe alle interne en externe communicatie kanaliseert). Als deze opzet goed werkt kan het 
wellicht ook in andere gemeenten worden gebruikt. 
Dit najaar wordt er een Kempenbrede kerkenraadsdag georganiseerd, om de contacten tussen de 
kerkenraden van de samenwerkende gemeenten te versterken. Volgend jaar, op zondag 23 juni 
2019, volgt er een Kempendag voor alle gemeenteleden. Bezoekers uit andere gemeenten kunnen 
fietsen van plaats tot plaats (er wordt een plattegrond gemaakt met een mooie fietsroute), maar 
deelnemen per auto mag natuurlijk ook. In elke kerk staat een ontvangstcomité klaar dat zorgt voor 
eten en drinken voor de gasten en dat uitleg kan geven over interessante zaken in het kerkgebouw of 
van de betreffende gemeente. Verder is er gesproken over de mogelijkheid om de boekhouding van 
de zes gemeenten centraal onder te brengen bij één extern administratiekantoor, omdat het in de 
meeste gemeenten moeilijk blijkt te zijn om mensen te vinden voor dit belangrijke werk.  
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