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Onze eerstvolgende dienst… 
…is op zo. 1 januari om 9.00u. Ds. K.F.W. Borsje uit Vriezenveen gaat 
dan bij ons voor. 
 

Toekomst PGA De Ontmoeting 
Graag nodigen we jullie uit voor een overleg op 
 
dinsdagavond 20 december a.s. 19.30u, locatie De Schouw  
 
om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze 
wijkgemeente en de maandelijkse erediensten.  
  
Aart Ek 
Dinant Pas 
 
PS 
Bij binnenkomst kan koffie of thee gehaald worden bij het keukenbuffet. We 
komen samen in de zaal aan de voorzijde van De Schouw.  
(Kerkplein 3, 7607 BT) 

 

Vanuit het CvK 
Beste leden van de PGA, 
Op 1 december heeft de Algemene kerkenraad, na een intensieve 
bespreking, unaniem de begroting 2023 voor de PGA voorlopig 
goedgekeurd. Deze begroting was opgesteld door het College van 
Kerkrentmeesters, aan de hand van de prognoses die door ieder van 
onze 5 wijkgemeenten is opgesteld. Daarvoor hartelijk dank!  De 
begroting staat ter kennisname op de website van de PGA. U vindt 
haar hier. Ten opzichte van de voorgaande jaren is sprake van een 
verdere verslechtering van de financiële exploitatie van de PGA. Dit 
wordt met name veroorzaakt door de enorm gestegen energiekosten 
en de incidentele kosten in verband met het proces “Loslaten en 
opnieuw Beginnen”(LEOB). Naar verwachting zullen wij het jaar 2023 
gaan afsluiten met een tekort van € 107.000. Dit zal ten laste van onze 
reserves worden gebracht. Dat is teleurstellend, maar het geeft 
enerzijds misschien een signaal af als wij u in januari vragen om uw 
bijdrage voor de Actie KerkBalans. Anderzijds geeft dit bericht u 
wellicht extra  positieve energie om LEOB versneld uit te voeren. De 
gemaakte afspraken om in ieder geval tot de Lijdenstijd 2023 onze 
erediensten te gaan combineren, en zó energie te besparen, zal ons 
wellicht ook helpen om het gebaar van “inschuiven naar- en met 
elkaar”,  zowel in denken als in doen een extra stimulans te geven.  
Gemeenteleden worden tot 23 december 2022 in de gelegenheid 
gesteld hun mening kenbaar te maken bij de penningmeester, of via 
het kerkelijk bureau penningmeester.cvk@pga-almelo.nl 
. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, en de Algemene 
Kerkenraad, Erik J.H. Timmer, Penningmeester CvK 
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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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