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Zondagavond a.s.… 
…de 4e september zal om 19.00u Ds. A. Prins uit Vriezenveen bij ons 
voorgaan. 
 
 

En vervolgens… 
…gaat op zondagavond 2 oktober om 19.00u. Ds. K.F.W Borsje uit 
Vriezenveen bij ons voor. 
 
 

Zinin…Toekomst 
Beste ouders van kinderen en jongeren van alle wijkgemeenten 
van de Protestantse Gemeente Almelo, 
 
Vele kleintjes maken één grote …. Voor al onze wijkgemeenten geldt: 
we worden te klein. Om iets goeds voor kinderen en jongeren te 
organiseren, hebben we daarom elkaar nodig. We hebben met een 
groepje jeugdwerkers van de verschillende wijkgemeenten bij elkaar 
gezeten en we willen in het komende seizoen verschillende activiteiten 
gaan organiseren voor kinderen en jongeren van al onze 
wijkgemeenten. Op zondag 25 september willen we daarmee 
beginnen: een start van het gezamenlijke jeugdwerk. Er is een 
programma voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 25 jaar. 
Zo kunnen we elkaar wat leren kennen. 
 
We hopen dat jullie je kind(eren) willen aanmoedigen om mee te doen. 
Hebben jullie nog vragen? Bel of mail met Afke Huldrike Hiemstra 
(basisschoolleeftijd) of Aafke Hagens (jongeren) naar 
yeszinin@gmail.com  
 
Heeft jullie kind een allergie of speciaal dieet? Laat het ons even 
weten. 
 
Een hartelijke groet, 
Aafke Hagens 06 22 16 43 69 
Adriande Uspessij 
Afke Huldrike Hiemstra 06 38 64 32 08 
Jennie Sloof 
Monica Schwarz 
 
(zie ook de bijlage hieronder) 
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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. 
 

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: 
 
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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Hoi	(naam)?,	

Hierbij	willen	wij,	de	jeugdkerkwerkers	van	de	PGA	Almelo	je	uitnodigen	voor	een	
gezamenlijke	jeugdmiddag.		

Wanneer:			Zondag	25	september	2022	

Hoe	laat:					van	13.30	tot	16.00	(inloop	vanaf	13.15)	

Waar:										Blokhut	van	de	Blauwe	Reigers	aan	de	Oude	Wierdenseweg	in	Almelo	(ingang	aan	de																												
z																			zelfde	zijweg	als	de	hockeyvelden	en	het	crematorium,	maar	dan	de	1e	mogelijkheid	l										
i																				links)		

Voor	wie:				alle	kinderen	en	jongeren	van	4	tot	en	met	25	

Wát	dan:						voor	de	kinderen	van	4	tot	en	met	10	spelletjes	en	andere	leuke	en	lekkere	dingen	

	 	 					voor	de	jeugd	van	11	tot	en	met	15	een	escaperoom	met	allerlei	opdrachten		

	 	 					voor	de	jongeren	en	jongvolwassenen	van	16	tot	en	met	25	óok	een	escaperoom…																																																																
m																		maar	dan	een	andere…	

is	dat	het?		Nee	joh,	we	hebben	ook	tijd	voor	gezellig	samen	bij	het	vuur	te	zitten	en	daar	zijn												
n																			natuurlijk	marshmallows	en	broodjes	om	te	bakken…			

afmelden:			We	gaan	ervan	uit	dat	je	komt.	Kun	je	niet,	of	wil	je	niet(kunnen	we	ons	dus	ècht	
																						niet	voorstellen…	stuur	dan	een	mailtje	naar		aafke.hagens@gmail.com		

vragen:	 4	tot	10	bel	Afke	Huldrike	op	06	38	64	32	08	
																						11	tot	15	en	16	tot	en	met	25	bel	of	app	Aafke	Hagens	06	22	16	43	69	
	
	
	

Wij	hebben	er	onwijs	veel	zin	in.	We	hopen	jullie	ook!	
	
	

																					

					

					 			

	

	

  Hallo allemaal,

  Dit is een uitnodiging voor een jeugdmiddag voor alle kinderen en jongeren  
  van de Protestantse Gemeente Almelo.

Wanneer:  Zondag 25 september 2022

Hoe laat:  van 13.30u tot 16.00u (inloop vanaf 13.15u.)

Waar:   Blokhut van de Blauwe Reigers aan de Oude Wierdenseweg  
  in Almelo (ingang aan de zelfde zijweg als de hockeyvelden en het crematorium,  
  maar dan de 1 e mogelijkheid links)
Voor wie:  Alle kinderen en jongeren van 4 tot en met 25

Wát dan:  Voor kinderen tot en met groep 6 van de basisschool spelletjes en andere leuke  
  en lekkere dingen. Vinden je vader en/of moeder het spannend je alleen te laten,  
  dan mogen ze best blijven hoor.
  Voor kinderen van groep 7 en 8 en jongeren tot en met 15 een puzzeltocht met Noach  
  met allerlei opdrachten.
  Voor de jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 25 een challenge

Is dat het?  Nee joh, we hebben ook tijd voor gezellig samen bij het vuur te zitten en  
  daar zijn natuurlijk marshmallows en broodjes om te bakken… en er is genoeg te drinken

Afmelden:  We gaan ervan uit dat je komt. Kun je niet, of wil je niet (kunnen we ons dus ècht
  niet voorstellen…) stuur dan vóór maandag 19 september 
  een mailtje naar yeszinin@gmail.com

Aanmelden:  Om niet veel teveel of te weinig in te slaan willen we je vragen je aan te melden.
  Stuur vóór maandag 19 september een mailtje naar yeszinin@gmail.com en  
  geef dan ook meteen door of je dieetwensen of voedselallergiën hebt.
Vragen:  Heb je vragen? Mail ook weer naar yeszinin@gmail.com

  
  Wij hebben er onwijs veel zin in. We hopen jullie ook!

  Jeugdwerkleiding vanuit verschillende wijken van de PGA:
  Aafke Hagens, Adriande Uspessij, Afke-Huldrike Hiemsta,  
  Jennie Sloof, Monica Schwarz en Nico Knol.




