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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. 
 
Dienst 29 mei – De Bleek 
Ds. Klaas van der Kamp, classis-predikant gaat a.s. zondag de 29e mei 
voor in de dienst van De Bleek. Deze dienst begint om 10.00u. 
 

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. 
 
 

Proces Loslaten en Opnieuw Beginnen 
Het projectteam heeft de nodige reacties ontvangen op het concept 
advies, ook vanuit onze wijkgemeente.  
 
Projectleider Jan Boer schrijft: 
”I.v.m. de grote hoeveelheid aan reacties op het conceptadvies moeten 
we ons helaas beperken tot een algemene reactie van het projectteam. 
We ronden nu het advies af waarmee het de status 'definitief advies' 
krijgt. We hopen het twee juni in een vergadering van de Algemene 
Kerkenraad te presenteren. Dat zal de laatste actie van het projectteam 
in deze samenstelling zijn. Met het aanbieden van het definitieve 
advies geven we ook uw reacties aan de Algemene Kerkenraad door 
zodat de leden van de Algemene Kerkenraad hier kennis van kunnen 
nemen en mee kunnen wegen richting besluitvorming. Het is nu aan de 
Algemene Kerkenraad om invulling te geven aan de vervolgstappen. 
Daar hoort in ieder geval bij dat een voorgenomen besluit eerst weer 
aan u zal worden voorgelegd (naar verwachting dit najaar) voor een 
reactie. Alle reacties wegend zal de Algemene Kerkenraad tot een 
definitief besluit komen.” 
 
 

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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