
KORT VERSLAG BIJEENKOMST VOORZITTERS PKN-DE KEMPEN 

Er is nog geen formeel verslag van het voorzittersoverleg van 15 november in Veldhoven; wel kan 

ik kort aangeven waarover we het hebben gehad: 

 Veldhoven heeft nog steeds een vacature voor een kerkelijk werker (0.7 fte), naast ds. Wim 

Dekker. Begin december zijn er gesprekken met enkele kandidaten voor deze vacature. 

 Veldhoven heeft inmiddels zijn website vernieuwd. De gemeenten Valkenswaard, Bergeijk, 

Hoogeloon – Eersel en Bladel zijn in overleg over een gezamenlijke aanpak voor het opzetten 

van een nieuwe website. De nieuwe website van ons (www.adkerk.nl) gaat daarvoor misschien 

het uitgangspunt vormen. 

 Van onze gemeenteleden horen we dat zij erg weinig merken van het feit dat we met zes 

gemeenten een combinatie zijn. Het zou al helpen als onze vier predikanten ook af en toe 

zouden voorgaan in een van de andere Kempengemeenten. We hebben afgesproken dat we aan 

de predikanten vragen om te bekijken, nu de preekroosters voor 2019 gereed zijn, of er aan 

deze wens voldaan kan worden door af en toe met elkaar te ruilen van preekplek. Dat scheelt 

de predikanten ook werk: een overdenking die is voorbereid voor de eigen gemeente kan 

nogmaals worden gebruikt in een kerkdienst in een buurgemeente.  

 Om als kerkenraden van buurgemeenten elkaar enigszins te leren kennen wordt er een middag 

georganiseerd waarin we een kennismakingsspel gaan doen. De middag wordt afgesloten met 

een gezamenlijke warme maaltijd. Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 maart 2019. 

 De predikanten denken aan een gezamenlijk Pinksterfestival. Het programma is nog in 

voorbereiding; de gedachte is dat er in het Pinksterweekend (8 en 9 juni) op meer plekken iets 

bijzonders is, waarvoor gemeenteleden uit alle Kempengemeenten worden uitgenodigd.  

 Er is een wens om op de websites van alle gemeenten een pagina te plaatsen waarop je voor 

elke zondag kunt zien welke predikant er in elke Kempengemeente voorgaat. We gaan na hoe 

we dit kunnen realiseren. 

Cees van der Marel 

 


