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De eerstvolgende dienst… 
…is op zondagavond 2 oktober 19.00uur. Ds. K.F.W. Borsje uit 
Vriezenveen gaat dan bij ons voor.  
 

En vervolgens… 
…gaat op zondagmorgen 6 november om 9.00u. Ds. G.H. Nijland uit 
Rijssen bij ons voor. 
 

Benoeming nieuwe penningmeester CvK 
Na ruim twaalf jaar neemt het CvK afscheid van dhr. Hendrik Jan Boere 
als penningmeester CvK. We danken hem voor zijn niet aflatende inzet 
in al die jaren. We zijn voornemens om de heer Erik Timmer als 
ouderling-kerkrentmeester met bepaalde opdracht, zijnde 
penningmeester CvK, te bevestigen in de dienst van 2 oktober a.s. in 
de Pniel. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen worden ingebracht 
door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze 
bekendmaking per email bij de scriba van de AK 
(scriba@pga-almelo.nl) worden ingediend. Namens het CvK en AK, 
Dinant Pas, scriba AK 
 

Vanuit de Algemene Kerkenraad 
Op zondag 2 oktober zullen in de ochtenddienst in de Pniel, aanvang 
10.00u een aantal ambtsdragers vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) 
worden bevestigd. Dhr. Erik Timmer zal bevestigd worden als 
ouderling-kerkrentmeester met bepaalde opdracht, zijnde 
penningmeester van het CvK (mits geen bezwaar, zie bericht hierboven) . 
 
Dhr. Aart Ek zal bevestigd worden als ouderling met bepaalde 
opdracht, zijnde voorzitter van de AK en Dinant Pas zal bevestigd 
worden met bepaalde opdracht, zijnde diaken voor De Ontmoeting.  
Ds. Marco Montagne zal deze dienst leiden.  
 

Zinin…Toekomst 
startmiddag jeugdwerk: geef je op!! 
 
Het is bijna zo ver: op zondag 25 september is er een startmiddag voor 
het jeugdwerk van de PGA. Als het goed is, hebben alle kinderen en 
jongeren van 4-25 jaar een uitnodiging thuisgekregen. Mocht er iets 
fout gegaan zijn en heb je geen uitnodiging gekregen: je bent uiteraard 
wel welkom!  We beginnen om 13.30, het duurt tot 16 uur en het is bij 
het gebouw van de scouting aan de Oude Wierdenseweg. Stuur een 
mailtje naar yeszinin@gmail.com om je aan te melden. Heb je de 
uitnodiging wel, maar heb je nog niet gereageerd: doe dat – dan weten 
wij hoeveel lekkers we in moeten slaan. Tot zondagmiddag!  
 
(zie ook de bijlage) 
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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 
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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.




