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De 1e dienst… 
Zondagavond 3 april ging Ds. Borsje bij ons voor in een avonddienst in 
de Bleek. We zijn dankbaar voor deze mogelijkheid en dankbaar dat 
we deze dienst in De Bleek mochten vieren met elkaar. Na de dienst 
werd het koffiemoment door meerdere bezoekers bezocht.  
 
We mochten ook gasten (oud leden van onze wijkgemeente) welkom 
heten. En via Kerkdienstgemist hebben meerdere mensen de volledige 
dienst ‘op afstand’ bijgewoond. De diensten in De Bleek worden met 
beeld en geluid uitgezonden. Volgen van de diensten kan via deze link.  
 

De volgende diensten… 
Het blijkt lastig te zijn om predikanten te vinden die beschikbaar zijn 
voor ochtenddiensten. Preekbeurten worden erg ruim van te voren 
(soms meer dan 1 jaar) door hen gepland of toegezegd. Zo hebben wij 
voor de 1e mei helaas nog geen beschikbare predikant kunnen plannen 
voor de ochtenddienst. 
 
Onze vraag voor iedereen van PGA De Ontmoeting is dan ook of het 
houden van avonddiensten, zoals afgelopen zondag de 3e april, een 
goed alternatief is in plaats van ochtenddiensten. Naast dat er voor 
avonddiensten meer mogelijkheden zijn bij predikanten verwachten we 
dat met invulling van avonddiensten in een behoefte wordt voorzien 
voor bezoekers van buiten onze eigen gemeente.  
 
Graag zien wij u reactie per omgaande tegemoet via het mailadres 
scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl? 
  

Proces Loslaten en Opnieuw Beginnen 
Op donderdagavond 28 april zal het projectteam van Loslaten en 
Opnieuw Beginnen het concept advies rapport presenteren aan de 
gemeenteleden van De Bleek en PGA De Ontmoeting. Noteert u deze 
datum in uw agenda? 
 
Informatie over het proces Loslaten en Opnieuw Beginnen is al te 
vinden op de website voor dit project: 
www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl 
 

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. 
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