Kort verslag bijeenkomst voorzitters Kempengemeenten
Op 20 september kwamen we als voorzitters van de Kempengemeenten weer bij elkaar, dit keer in
de Agnus Dei-kerk in Waalre. Voor de tweede keer sloten de predikanten van onze gemeenten aan.
Elke predikant werd uitgenodigd te overtellen over zijn/haar gemeente. Goed te horen dat alle
predikanten goed geland zijn in hun gemeenten na een periode van kennismaken en wennen. In het
vorige overleg hadden we afgesproken dat we hen eerst een tijdje van wennen gunden, wennen aan
de nieuwe gemeente en aan elkaar onderling. Nu hoorden we dat mooie plannen gestalte hebben
gekregen in de gemeenten, en er ook nog veel plannen zijn voor de toekomst. Voor de predikanten
zelf is het van toegevoegde waarde om als collega’s het overleg regelmatig te kunnen hebben. Voor
het volgende seizoen worden de handen ineengeslagen om goed af te stemmen op het gebied van
Vorming & Toerusting. Verder wordt er gedacht aan een gezamenlijke activiteit (voor alle
gemeenteleden) rond Hemelvaart of Pinksteren. Ook is er gesproken over de vitaliseringsplannen die
we als voorzitters al eerder hadden opgesteld. We mogen dankbaar zijn voor een fijn team van
predikanten.
De predikanten zouden graag voorgaan in de onderlinge gemeenten, maar dat blijkt praktisch gezien
lastig. Daarom wordt er gekeken naar andere mogelijkheden, die zullen dan met name doordeweeks
gaan plaatsvinden. Uiteraard kunt u altijd een kerkdienst in een andere Kempengemeente bijwonen.
Zoals u weet is er nog een vacature. Veldhoven heeft inmiddels een wervingscommissie die
drukdoende is om een kerkelijk werker aan te gaan trekken.
We hebben ook besproken dat de uitdaging er nog steeds is om de gemeenten mee te nemen in de
samenwerking. Zo zijn er plannen om een gezamenlijke Kerkenraadsdag te organiseren en ook een
Kempendag voor alle kerkleden. Op de volgende vergadering gaan we dit verder uitwerken.
We hebben dit keer uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp website. De gemeente Waalre is ver
met het opzetten van een nieuwe site. De proefversie daarvan, gebouwd door De Zagerij in Den
Haag, is in de vergadering getoond; de meningen van de aanwezigen waren positief. Veldhoven heeft
ervoor gekozen om de oude site op te knappen en af te zien van een nieuwe site. De andere
gemeenten kunnen eventueel gebruik maken van de opzet van de site van Waalre om een nieuwe
site te laten bouwen. We bekijken nog hoe we tot een goede uitwisseling kunnen komen van
agenda-informatie op de sites op de zes gemeenten. Tijdens de discussie bleek weer dat het in de
praktijk best lastig is om de gezamenlijkheid van PKN De Kempen laten zien en aan de andere kant als
gemeente ook je eigenheid te tonen.
Het was weer een goed overleg en prettig om zo samen zaken te bespreken, waar het kan van elkaar
te leren, te halen en te brengen, en samen de schouders eronder zetten.
We houden u graag op de hoogte. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan houden we on
aanbevolen.
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