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De volgende diensten…
In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om te reageren op het houden
van ochtend- versus avonddiensten. Uw reactie daarop is dat er
voorkeur is voor ochtenddiensten. Daar waar het echt niet mogelijk
blijkt om een predikant te vinden, is uitwijken naar een avonddienst
mogelijk.

In deze nieuwsbrief

Dank voor de reacties! Fijn dat u aan de oproep om te reageren gehoor
hebt gegeven.
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In aanvulling op bovenstaande: voor de dienst op de 1e mei hebben wij
Ds. J Kommers uit Ermelo benaderd. Hij zal de 1e mei om 09.00u bij
ons voorgaan in het kerkgebouw De Bleek.

Meet & Eat
Stichting Present

Kerkdienstgemist
De diensten in De Bleek worden met beeld en geluid uitgezonden.
Volgen van de diensten kan via deze link. Ook het achteraf
bekijken/beluisteren van onze diensten is mogelijk via dezelfde link.

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
Gezegende
paasdagen
toegewenst

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

Website PGA De Ontmoeting : www.pga-deontmoeting.nl
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Update renovatie voormalige
kosterswoning Pniël.
Na enkele weken van intensief klussen, schoonmaken en inrichten
door gemeenteleden van de Bleek, de Ontmoeting en Pniël is de
voormalige kosterswoning zo goed als klaar voor de opvang van
vluchtelingen. Het was hartverwarmend om te zien hoe gemeenteleden
van alle wijkgemeenten goederen om niet aanboden om het huis in te
richten. En dat is gelukt. Het hele huis (4 slaapkamers) is bijna ingericht
en wacht op zijn nieuwe bewoners. Alle gulle gevers en noeste
werkers, hartelijke bedankt. Het was een mooi voorbeeld van een PGAproject waar alle wijkgemeenten aan meededen.
Aart Ek, voorzitter AK
Christina Meier, lid AK

Meet & Eat – Stichting Present
Stichting Present organiseert al sinds 2015 Meet & Eat’s met als
hoofddoel het verbinden van inwoners van Almelo. Vluchtelingen en
statushouders krijgen de mogelijkheid om mensen uit Almelo te
ontmoeten en kennis te maken met onze cultuur door middel van het
samen doorbrengen van een avond en het delen van een maaltijd.
Gastgezinnen kunnen zich aanmelden bij Stichting Present en worden
door hen gekoppeld aan vluchtelingen en/of statushouders die zich
hebben opgegeven bij bijvoorbeeld het COA.
Een gastgezin kan bestaan uit een gezin, een vriendengroep, een
groep collega’s of een kerkgenootschap. De vluchtelingen kunnen zich
individueel maar ook met hun gezin of een vriend of vriendin opgeven.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Present bij
Projecten – Meet & Eat. https://stichtingpresent.nl/almelo/hoe-werktpresent/voor-vrijwilligers/meet-eat/
Een alternatief is dat mensen zich aanmelden om bij een locatie zoals
huize Alexandra te komen eten op de avond van de Meet & Eat.
Dit jaar is de eerste Meet & Eat onder voorbehoud gepland op 17 juni
en wellicht organiseert Stichting Present later in het jaar nog een Meet
& Eat.

Website PGA De Ontmoeting : www.pga-deontmoeting.nl

