Nieuwsbrief PGA De Ontmoeting
11 maart 2022

Erediensten
We zijn blij te kunnen melden dat een herstart gemaakt kan worden
met erediensten voor onze wijkgemeente PGA De Ontmoeting. De
eerste dienst is een avonddienst op zondag 3 april. Deze dienst is in
Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1 Almelo en begint om 19.00 uur. Ds.
K.F.W. Borsje uit Vriezenveen is dan onze predikant.
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Het is de bedoeling om iedere eerste zondag van de maand ’s morgens
om 9.00 uur een dienst te organiseren, maar dat lukt nog niet in alle
gevallen omdat het lastig is om op zo korte termijn predikanten te
vinden. De eerstvolgende dienst op zondag 1 mei is wel morgendienst
en begint om 9.00 uur.
Het is geweldig dat de wijkgemeente van De Bleek onmiddellijk een
helpende hand heeft uitgestoken door in samenwerking met de
Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen, hun kerkgebouw ter beschikking
te stellen. Temeer, omdat wanneer wij om 9.00 uur dienst hebben, zij
hun diensten naar 10.30 uur moeten verschuiven.
Tussen beide diensten ‘s morgens is er gelegenheid om onder het
genot van een kopje koffie even bij te praten of van gedachten te
wisselen.
Wij nodigen iedereen van harte uit om onze diensten bij te wonen.

Wijkavonden
Gekeken wordt om naast kerkdiensten ook maandelijks een wijkavond
te organiseren. Te denken valt aan een Bijbelstudie avond, een themaavond of een keertje knutselen. Heeft u zelf ideeën? Mail ze door aan
onze scriba via scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl.

Vrijwilligers
Om alle activiteiten mogelijk te maken hebben we wel uw hulp nodig.
We zoeken:
- een koster;
- mensen die willen helpen met koffieschenken;
- iemand die het preekbeurtenrooster wil verzorgen;
- iemand die de bloemengroet wil verzorgen;
- iemand voor de verjaardagskaarten;
- enz.
Dus meldt u aan als vrijwilliger.

PAGINA 2

NIEUWSBRIEF VOOR
MEDEWERKERS

Nieuwsbrief PGA De Ontmoeting
Nieuwsbrief en website
We zijn gestart met een nieuwsbrief om iedereen accuraat en tijdig te
informeren over geplande activiteiten.
Daarnaast vullen we de website www.pga-deontmoeting.nl met
relevante informatie over onze wijkgemeente. Houd ook deze website
in de gaten!

Pastoraat
Voor pastorale ondersteuning of hulp is ds. Frans Borsje beschikbaar.
Zijn contactgegevens staan hieronder vermeld.
Ds. K.F.W. Borsje
Tel.: 06 40 64 67 57
Emailadres ds.borsje@pga-almelo.nl.

