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Erediensten
Uit het wijkbericht van wijkgemeente De Bleek:
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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.
Wij nodigen iedereen van harte uit om onze diensten bij te wonen.

Proces Loslaten en Opnieuw Beginnen
Na de avonddienst op de 3e april is er gelegenheid om een kop koffie te
drinken en om informatie tot ons te nemen over het proces Loslaten en
Opnieuw Beginnen binnen de PGA.

Kosterswoning Pniel wordt gereedgemaakt
voor vluchtelingen uit Oekraïne.
(bericht vanuit de AK)
In nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de

Algemene Kerkenraad (AK) vorige week besloten om de kosterswoning
snel bewoonbaar te maken voor Oekraïense vluchtelingen.
Het CvK stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking. Intussen is
een groot aantal vrijwilligers vanuit de hele PGA aan de slag gegaan
met de nodige reparaties, wordt er behangen en geschilderd.
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Met betrekking tot coördinatie van deze werkzaamheden is Siemen
Albada, ouderling-kerkrentmeester van de Pniel contactpersoon.
Als alles meezit zal de woning hopelijk deze week maar zeker voor het
eind deze maand gereed zijn.
In overleg met de Gemeente Almelo hopen we dan tijdelijk onderdak te
kunnen bieden aan bijvoorbeeld een gezin uit Oekraïne, waarvoor de
woning met 4 slaapkamers zich uitstekend leent.
Het is fijn om te zien dat vanuit onze PGA veel vrijwilligers zich
spontaan aanmelden zodat we kunnen spreken van een PGA-project.
Want ook het College van Diaken (CvD) draagt financieel een steentje
bij en coördineert de hele inrichting zoals gordijnen, meubels, bedden,
keukengerei, handdoeken, theedoeken, enz.
Uw hulp kunnen wij daarbij goed gebruiken. U begrijpt vast dat het
aanleveren van ‘spullen’ in goede banen moet worden geleid.
Daarom is Christina Meier, voorzitter van het CvD bereid gevonden dit
te coördineren. Zij zal een lijst bijhouden. Dus graag aan haar per email
(meimaand1@gmail.com) melden als u spullen ter beschikking wilt
stellen. Even bellen kan ook op 06 30 56 39 54.
Intussen hopen en bidden wij dat dit vreselijke oorlogsgeweld in en om
Oekraïne zal stoppen.
Namens de PGA,
Aart Ek, voorzitter AK

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.

