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Dienst 1 mei 
Zondag a.s. de 1e mei zal om 9.00u bij ons voorgaan Ds. J. Kommers 
uit Ermelo. De dienst wordt gehouden in de Bleekkerk. 
 
Aan deze dienst werken verder mee: mevr. Janneke Webbink, 
ouderling van dienst, mevr. Christina Meier, diaken van dienst. Beiden 
zijn lid van de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad vult 
vooralsnog de taak van de wijkkerkenraad in. Als organist is dhr. Gosse 
Boonstra aanwezig. Hij is de organist van wijkgemeente De Bleek. 
Onze kosters zijn Tom en Mathilda Schepers. 
 
Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken met wijkgemeente De 
Bleek. Zij starten hun dienst om 10.30u. 
 
 

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

Dienst juni 
In juni is de kerkdienst op zondagavond 5 juni om 19.00u in De Bleek. 
Die avond zal Ds. K.F.W. Borsje uit Vriezenveen voorgaan. 
 
 

Proces Loslaten en Opnieuw Beginnen 
Op donderdagavond 28 april heeft het projectteam van Loslaten en 
Opnieuw Beginnen het concept adviesrapport gepresenteerd aan de 
gemeenteleden van De Bleek en PGA De Ontmoeting.  
 
Het conceptadvies van het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen 
staat vanaf vandaag, vrijdag 29 april online via de website 
www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl. Ook de eindverslagen van de zes 
themagroepen en de presentatie die de 28e april is gegeven staat 
online. Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van de presentatie 
of het advies? U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Boer, 
projectleider Loslaten & Opnieuw beginnen, mail: janboer@kerkvitaal.nl 
telefoon: 06 - 111 115 38. Meer informatie over het proces Loslaten en 
Opnieuw Beginnen is te vinden op genoemde website.  
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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 
 
 
Dominee Borsje heeft ons laten weten dat hij in de volgende perioden 
niet aanwezig/beschikbaar is: 
 
12 mei – 24 mei 
16 juni – 7 juli 
23 juli – 15 augustus 
21 september – 29 september 
 
In die perioden kunt u indien nodig contact opnemen met de scriba a.i. 
Dinant Pas, scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl 
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