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Kerkdiensten t/m 3 juli. 
                                                                                    
Zondag 3 april kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Johannes Vermeer 
Organist: Peter Zandberg. 
 
 
Witte Donderdag 14 April kerkdienst 19.00 uur 
Voorganger: Jan Berkvens 
Organist: Peter Zandberg 
 
 
Paaszondag 17 april kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Jan Berkvens 
Organist: Peter Zandberg 
 
 
Zondag 1 mei kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Henriette van Dunné 
Organist: Edwin Hinfelaar 
 
 
Zondag 15 mei kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Jan Berkvens 
Organist: Peter Zandberg 
 
 
Zondag 29 mei vijfde zondag 
Wordt verzorgd door de 
culinaire gespreksgroep ( zie elders) 
 
 
Pinksteren 5 juni kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Marlène Visschers 
Organist: Edwin Hinfelaar 
 
 
Zondag 12 juni Rode Steendienst 
 
 
Zondag 19 juni Buitendag! 
 
 
Zondag 3 juli kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Esther Jeunink 
Organist: Peter Zandberg. 
 
  

N.b. Voor uw bijdrage aan de collecte verwijs ik u naar de nieuwsbrief! 
 
 
 
  
 



Van de predikant 
 
Wat was het fijn om zondag 6 februari weer bij elkaar te komen in ons zo geliefde 
Foreestenhuis! Na zo lang alleen via podcast, onlineviering en nieuwsbrief gemeenschap te 
zijn, konden we weer zingen, bidden, stil zijn en verhalen delen. En dat hebben we gedaan. 
Het thema van de dienst was ‘In het begin waren de dieren en mensen stil’, naar aanleiding 
van een column van Willem Schoonen in Dagblad Trouw. Hij schreef over het eerste geluid 
dat het leven voortbracht. Door een sprinkhaan. Het zou nog vele, vele jaren duren voordat 
de mens er was, kon horen en… geluid ging maken. En wat voor geluid! De gehele 
overdenking vindt u elders in dit blad. De dienst werd muzikaal prachtig begeleid door Peter 
en Edwin en natuurlijk ons eigen gezang. 
 
Wat we vervolgens in de dienst met elkaar bedachten is welke geluiden nu de moeite waard 
zijn om te koesteren en welke we liever kwijt dan rijk zijn. Nou, dat zijn er heel wat. 
Overigens waren wij niet de eerste die daarover nadachten; toen de ruimtesondes, de twee 
Voyagers, in de jaren zeventig de ruimte in werden gestuurd bevatten zij beide twee gouden 
grammofoonplaten met daarop geluiden van de aarde en de mensheid waarvan men vond 
dat eventuele andere ruimtewezens deze geluiden zouden horen. 

 
 

 
 
Wat wij in elk geval NIET de ruimte in willen sturen in onze ForeestVoyager zijn bijvoorbeeld 
het geluid van geweld, de snelweg, vliegtuigen, het boorgeluid bij de tandarts, van een 
cirkelzaag en het geluid van mensen die wel met elkaar praten maar niet naar elkaar 
luisteren. 
 
Wat wij vooral wel mee willen geven in de ForeestVoyager zijn in de eerste plaats het geluid 
van vogels, veel mooie muziek, maar ook het ruisen van het riet, een spontane schaterlach, 
maar ook stilte. 
 
Na de dienst lazen we meer van elkaars geluiden die voor in de kerk hingen en dronken we 
koffie terwijl we in gesprek waren over al die geluiden.  
 
De programmacommissie heeft haar volgende bijeenkomst gepland om een mooi 
voorjaarsprogramma samen te stellen. Dat doen we lokaal, in en rond onze eigen kerk, maar 
ook met landelijke activiteiten. Ik wijs u op de Beraadsdag op 12 maart, waar u vanuit huis 



aan mee kunt doen. Rond het thema ‘Verrassend Verbonden’ bieden we u een prachtig 
ochtendprogramma aan. Hierover verderop in dit blad. 
 
Ook dit jaar hebben we een mooie Paascyclus bedacht, aan de hand van het Hongerdoek 
van de Vastenactie 2022. Meer hierover kunt u eveneens verderop in dit blad vinden. 
 
Wat ons allemaal overvallen heeft en ook diep raakt is de oorlog in Oekraïne. Dat het zo snel 
zo enorm uit de hand zou lopen, had niemand echt verwacht. Onze gedachten zijn bij allen 
die geraakt worden door deze totaal nodeloze vernietiging van levens, van steden en 
dorpen, van vrede. Het roept pijnlijke en angstige herinneringen op bij hen die eerdere 
oorlogen meemaakten. Het zaait angst in jonge harten. We voelen ons machteloos tegen 
zoveel redeloosheid. Daarom bidden we. Daarom steken we kaarsjes op. Daarom zetten we 
de thermostaat een graadje lager. Daarom geven we. Mocht u door de gebeurtenissen 
behoefte hebben aan een luisterend oor, neem dan gerust contact met mij op. 
 
Ondanks de geopolitieke ontwikkelingen ontluikt de natuur uit haar winterslaap. In de 
veertigdagentijd appgroep (zeer de moeite waard, geeft u zich op bij Trude) worden als 
tegenkracht volop foto’s gedeeld van uitlopende bomen, planten die tot bloei komen en 
beestjes die de kou trotseren. Ook daar mogen we van genieten. Ik wens u een goed 
voorjaar toe! 
 
Ds. Jan Berkvens 

 
Bijbeltekst: Matteüs 8: 23-26 
 
Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. Plotseling begon het meer enorm te 
kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze 
maakten Hem wakker en riepen: ‘Red ons, Heer, we vergaan!’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom 
zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? ’Toen stond Hij op en sprak de wind en het water 
bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 
 

Overdenking 
 
Ooit was het stil. Toen er niets was. Toen de mens er nog niet was. Hoe zou dat 
geklonken hebben? Daarover schrijft Willem Schoonen in de rubriek ‘Goedemorgen ’in 
Trouw van 15 januari. ‘Bewegingen in het water, de lucht en op het land waren te horen, 
als iemand tot horen in staat was geweest’. Dat is denk ik het geluid wat we voor ogen - of 
eigenlijk meer voor oren - hebben als we aan het paradijs denken: klaterende beekjes, 
ruisende bomen, rust en vrede. Toen ik eerder deze maand met een vriendin langs de 
Leve liep, iets buiten Gent, klotste het water zachtjes tegen de kade van het natuurpad dat 
we volgden, de wind deed het riet zachtjes ruisen. Zou het zo gevoeld en geklonken 
hebben, als Willem Schoonen schrijft: ‘Het leven begon zo’n 3,5 miljard jaar geleden, 
nadat er een kleine 2 miljard jaar alleen het geluid van levenloze natuur te horen en te zien 
was. 250 miljoen jaar geleden veranderde dat, toen een sprinkhaan een klankkast en 
trommels ontwikkelde. Dat was de aanzet van het geluid. En ook dat hoorden we daar op 
de kade. We voelden het voorjaar, het zat al een beetje in de lucht, met het nog wat 
onwennige gefluit van vogeltjes om ons heen. Pas ver daarna was de mens in staat om 
geluid te maken.  
 
En wat voor geluid zijn wij gaan maken… Tijdens de wandeling hoorden we het water, de 
wind, de vogeltjes. Maar we spraken ook best diepgaand over levensthema’s, ik vanuit 
mijn werk in het hospice en hier bij jullie, zij vanuit haar voogdijwerk met 
vluchtelingenkinderen. Als mensen zijn we in staat om over belangrijke dingen van 
gedachten te wisselen en op grond daarvan keuzes te maken en bij te dragen aan het 
grotere geheel. Natuurlijk gaat communicatie ook via non-verbale signalen, maar wat we in 



taal uitspreken, soms schreeuwen of zachtjes fluisteren, kan veel meer overbrengen dan 
hoe we ons voelen. 
 
We zijn meer gaan doen met geluid. Er is verschrikkelijke muziek ontstaan bijvoorbeeld, 
waarvan je je soms afvraagt wie er met plezier naar gaat zitten luisteren, maar ook 
briljante muziek, zoals de Messiah, de Matteüs Passion, of de sacred music van vivaldi. 
We zijn gewend om klassieke muziek in onze traditie een belangrijke plek toe te kennen, 
maar ook moderne muziek is in staat om ons te beroeren. Vooral als ze in staat is om 
onze gevoelens perfect weet weer te geven, in tekst, maar ook in melodie. Ik moet denken 
aan een scholiere die meedeed aan een mastercourse die ik vanuit het hospice samen 
met de VU organiseerde. Zij had een lied gevonden, een Koreaans lied, waar ze de tekst 
aanvankelijk niet van had begrepen, maar waarvan de melodie en het ritme perfect 
weergaven hoe zij het leven en de dood ervoer. Tegen alle verwachting vond ze na lang 
zoeken een Engelse vertaling van de songtekst en bleek het precies weer te geven wat ze 
voelde. Ongeveer in dezelfde lijn ben ik steeds weer verbaasd over de toepasselijkheid 
van de gekozen muziek bij een doop, een huwelijk, een uitvaart of welke andere 
levensgebeurtenis dan ook. Door mensen gemaakt geluid dat bijdraagt aan onze 
spiritualiteit, onze zingeving, onze overtuiging. Aan ons menszijn. 
 
Ons menszijn brengt ook ander geluid met zich mee. Toen ik daar in het Vlaamse 
landschap zo heerlijk aan het wandelen was er ook… tja… het geraas van het verkeer 
over de snelweg, harder en indringender dan we hadden willen horen. Overweldigend en 
continu was het om ons heen, ontsnappen was onmogelijk. Ontsnappen aan die door 
mensen geproduceerde kakofonie is welhaast onmogelijk. Muziek in de supermarkt, 
schreeuwende televisieschermen in wachtruimtes, herrie van de buren, de geluiden van 
de stad of de luchthaven. Misschien is het geluid van de mens pas een paar 
honderdduizend jaar te horen, maar wat wij in de laatste pak ‘m beet tweehonderd jaar 
aan geluid zijn gaan produceren is werkelijk ongelofelijk. Wanneer horen we in die 
veelheid van geluiden, in al die overweldiging, de natuur nog? Wanneer horen we onszelf 
nog? Wanneer horen we God of het goddelijke nog? 
 
Als de herrie en overweldiging van de natuur de leerlingen van Jezus angstig maakt, 
maken ze hem wakker:  ‘Red ons, we vergaan!  ’Ik probeer me dat voor te stellen. Om een 
of andere reden heb ik me deze scene voorgesteld als ergens aan het begin van de 
avond. Ze stappen met elkaar in die boot voor de overtocht. Het is rustig, zeg maar de dag 
voor Storm Corrie of vorig weekend nog. Onze nationale weerman Gerrit met z’n gele, 
oranje en rode codes was er toen nog niet, dus van wat er komen ging hadden ze daar in 
die boot nog geen idee. De avond valt, en dan begint het langzaam harder te waaien. Ze 
horen de wind suizen door de masten en zeilen, ze horen het water tegen de boot slaan 
en het neemt maar toe en toe. Uiteindelijk loeit de wind en beuken de golven tegen de 
boot. De regen roffelt op het dek en op hun hoofden. Wat een natuurlijke herrie! Als het 
nog erger wordt, worden ze bang en maken ze Jezus wakker. Hij staat op en spreekt de 
wind en het water toe. Bestraffend. En de elementen, ja die elementen, luisteren. Het 
meer kwam geheel tot rust. 
 
Dát zie ik onze Gerritje nog niet zo snel doen, dus die bestookt ons nog wel even met zijn 
kleurcodes. Nu hebben we natuurlijk nog steeds natuurgeweld, maar we hebben ook ons 
eigen geweld. Na twee jaar relatieve rust met minder menselijk geluid staan we aan het 
begin van de volgende periode. Gaan we weer door, met al die kakofonie, of willen we de 
gevonden rust behouden – in elk geval deels? 
 
Soms lijkt het wel of het geluid, de overvloed die we met elkaar maken onszelf lijkt te 
verzwelgen, net als de golven dat met de boot met de leerlingen erin dreigen te doen. 
Ergens de afgelopen twee jaar hebben we onszelf wakker geschud, hebben we tegen 
elkaar gezegd: ‘Laten we niet terugkeren naar de gekte van voorheen, laten we onszelf 



daarvoor behoeden, daarvan redden, omdat we anders vergaan’. Nu we aan dat begin 
staan hebben we een keuze: spreken we onszelf toe, bestraffend, waardoor onze 
omgeving tot rust blijft komen? Of gaan we weer door met al die hectische herrie en 
verwachten we dat we dan uiteindelijk een hogere macht wakker kunnen maken en 
roepen: ‘Red ons Heer, we vergaan!’ 
 
Vergaan we werkelijk? Nee, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar interessant is wel: welke 
geluiden vinden we de moeite waard, willen we bewaren en welk geluid willen we kwijt, in 
de wereld, in jezelf, om je heen? Daarover is nagedacht toen de twee Voyagers eind jaren 
70 de ruimte in werden gestuurd. Stel je voor: Een of andere levensvorm komt een 
Voyager tegen, wat willen we dan dat het leert over de aarde en haar mensheid? Er zijn 
allerlei geluiden in de Voyager opgeslagen om die alien met ons kennis te laten maken. 
Op twee gouden platen staat van alles: een begroeting in 55 talen, allerlei muziek en 
verschillende natuurgeluiden. 
 
Welk geluid, zou jij op onze gouden plaat die we hier met elkaar gaan maken, zetten om 
dat grote heelal in te sturen? Dat kan van alles. Wat zou jij graag in de ForeestVoyager 
willen stoppen? En welk geluid ben je liever kwijt dan rijk? Schrijf elk op een strook en 
hang het tijdens de meditatieve muziek aan de lijn in de kerk. Daar helpen Floor en ik bij. 
Links wat er in de Voyager gaat en rechts wat er vooral nergens zou hoeven zijn. 
 
Amen 
 

 
‘Verrassend Verbonden’, Landelijke Beraadsdag maart 2022 

 
 
Hierboven ziet u het logo van de Landelijke Beraadsdag welke heeft plaatsgevonden op 12 
maart 2022. 
De redactie zou het geweldig vinden als van deze dag een verslag zou komen.  
Maar niet alleen over deze dag, alle kopij over een mooi boek, tentoonstelling misschien een 
mooie wandeling die u heeft gemaakt. Iets wat u heeft geraakt en wat u wilt delen met uw 
gemeente. 
Laat het ons weten, wij nemen het met veel plezier op in onze DORE.  
Namens de redactie,  dank u wel.  
Margriet, Irène en Nelly 

 
 



Paascyclus 2022 

Onze Paascyclus begint dit jaar op Aswoensdag en bestaat uit de Veertigdagentijd, Witte 
Donderdag en Paasochtend. We gebruiken het Hongerdoek van de Vastenactie 2022 dat 
gemaakt is door Lilian Moreno Sanchez. Tijdens de diensten en in een speciale appgroep 
besteden we aandacht aan het doek.  
 
 

 
 
 
Het thema van het doek is: 
 
U geeft mijn voeten de ruimte 
 
De thema’s die op het hongerdoek behandeld worden komen verdeeld over de woensdagen 
van de Veertigdagentijd aan de orde. U kunt over die thema’s nadenken en mijmeren. Idee is 
om wat er in ons opkomt met elkaar te delen op en rond het hongerdoek, elke zondag om de 
twee weken in de kerk. Voorafgaand aan elke dienst kunt u gedichten, afbeeldingen, 
liederen, voorwerpen etc. Op en om het doek plaatsen. Daarvoor zijn punaises, plakband, 
papier en stiften aanwezig. In de open ruimte na de overdenking delen we onze reflecties 
met elkaar. De open ruimte wordt steeds ingeleid door gezamenlijk lied 857 te zingen. Dit 
lied wordt voorafgaand aan de dienst van 6 maart gezamenlijk geoefend. 
 
Om diepgaander met elkaar de thema’s van het Hongerdoek te verkennen wordt er elke 
woensdag in de appgroep een stuk van het Hongerdoek gedeeld, met een uitleg. Daarover 
wordt vervolgens in de appgroep met elkaar van gedachten gewisseld.  
Opgave voor de appgroep bij Trude Schouten per app ( 0651641183) of per mail ( 
t.w.schouten@kpnmail.nl). 
 
 
 



Het schema met thema’s voor elke week van de Veertigdagentijd vindt u hieronder.  
 
 

Dag Thema 

Woensdag 2 maart Het hongerdoek 

Woensdag 9 maart Geweld & geweldloos 

Woensdag 16 maart Egoïsme & solidariteit 

Woensdag 23 maart Eenzaamheid & geborgenheid 

Woensdag 30 maart Vasthouden & loslaten 

Woensdag 6 april Verloochenen & eerlijkheid 

Woensdag 13 april Stilstaan & luisteren 

 
 
Op Witte Donderdag delen we het gebroken brood als overgang van pijn naar heling, in de 
ingetogen geest van de voorliggende periode.  
 
Op Paasmorgen krijgen onze voeten de ruimte in een feestelijke viering. 
 

Over het Hongerdoek 

Het is een mooie traditie dat er in de Veertigdagentijd een ‘hongerdoek’ in de kerk hangt. 
Een gebruik, dat zijn oorsprong heeft in de vroege Middeleeuwen. Men dekte het altaar af 
omdat de vastentijd in het teken stond van versobering. De Duitse Vastenactie ‘Misereor’ 
heeft in de jaren ’70 van de vorige eeuw deze traditie nieuw leven ingeblazen. Sindsdien is 
de hongerdoek een kunstwerk, dat iets laat zien van het leven en geloof van een ander volk 
of land. De hongerdoek van 2022 is gemaakt door de Chileense kunstenares Lilian Moréno 
Sanchez.  
De hongerdoek is gemaakt door de kunstenares Lilian Moreno Sanchez uit Chili. De naam 
van de doek komt uit een regel van Psalm 31: U geeft mijn voeten de ruimte. Het doek 
bestaat uit drie delen. Zwarte lijnen tekenen een röntgenfoto van een voet, die op meerdere 
plaatsen gebroken is. Het is de voet van iemand die tijdens een demonstratie in Santiago de 
Chile door politiegeweld gewond is geraakt. Het beeld van deze gebroken voet staat 
symbool voor alle plekken waar mensen geweld wordt aangedaan. 
Deze afbeelding staat afgebeeld op drie beddenlakens, afkomstig uit een ziekenhuis en een 
vrouwenklooster in Beieren. Daarmee maakt de kunstenares duidelijk dat het gaat om de 
lichamelijke én spirituele aspecten van ziekte en genezing, om goede zorg. Deze lakens zijn 
niet smetteloos wit, maar door de kunstenares ingewreven met zand, afkomstig van het Plein 
van de Waardigheid in Santiago de Chile. 
De zwarte lijnen van de röntgenafbeelding, de gebruikte materialen van houtskool, stof, 
lijnolie en de sobere beeldspraak verwijzen naar het lijden van Christus. Het beeld van de 
voet verwijst naar vertrek, beweging en verandering. En het beeld van de ruimte geeft ons 
adem als de voeten zwak worden. In Psalm 31 zijn ervaringen van ziekte, eenzaamheid, 
onderdrukking en vertwijfeling verwerkt, maar altijd hebben mensen hun toevlucht bij God 
gezocht en daar steun in gevonden. Vanuit de beslotenheid van de angst keken ze uit naar 
de openheid van de ruimte en deden ze kracht op voor een nieuw begin. 
 

 



Vanuit de kerkenraad  

Beste mensen 
 
Deze keer schrijf ik vanuit Frankrijk, vlakbij het Zwitserse Génève. Het is eind februari en ik 
ben er bijna zeker van dat het `s nachts nog vriest. 
Vandaag was een prachtige, zonnige dag en ik was op bezoek bij Nederlands vrienden. We 
hebben gewandeld, Rummikub gespeeld en gepraat over de oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne. 
Ik mag hopen dat, tegen de tijd dat u dit leest, de oorlog over is. Wat de gevolgen op  
(lang(er)e) termijn zijn, kunnen we nu nog niet overzien. 
 
Tegelijkertijd zijn in Nederland, officiële corona regels afgelopen. Hier in Frankrijk zitten we 
nog met een mondkapje in de kerk en het mondkapje moet ook nog op in de winkel, maar we 
kunnen weer met meer samen zijn. 
 
Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik kan uitkijken naar een goed gevulde kerk. Bij elkaar in 
de buurt zitten, tijdens het koffiedrinken. Het lokt wellicht ook een beter, betrokken gesprek 
uit. 
 
We gaan vanaf 1 maart de 40 dagen-tijd in. Eerst nog Carnaval, en daarna de tijd van 
introspectie. 
Het uitbundig met elkaar zijn is in vele plaatsen afgeblazen. 
Dit jaar ga ik nadenken, filosoferen over de corona crisis. Wat hebben we gedaan, wat 
hadden we anders moeten doen? Gaan we hetzelfde opnieuw doen of hebben we andere 
prioriteiten gekregen? Wat zou ik, het liefst morgen, weer meteen gaan doen? 
 
Mijn optimisme komt terug, ook gevoed door de primula's die in het gras tevoorschijn komen. 
 
Laten we hopen dat het ook lente in onze harten wordt. 
Ik wens u een gezegend Pasen. 
 
Zusterlijke groet, 
 
 
Caroline Oortman Gerlings-Hazen 
Voorzitter kerkenraad Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente Hoorn 
 
 
 

 



De rechtvaardigen groeien op als een palm, psalm 92:13 
 
DADELPALM 
 
In het Oude testament fungeerden palmbomen , met hun lange stammen en schaduwrijke 
bladeren, als een soort bakens die oases, plaatsen van voorspoed en toevluchtsoorden 
markeerden. Jericho werd de Palmstad genoemd. (Deuteronomium34:3)en Elim, de eerste 
stad waar de Israëlieten kwamen nadat ze uit Egypte waren weggevlucht, was een plaats 
met zeventig dadelpalmen (Exodus 15:27). Deborah zat onder een palmboom en sprak daar 
recht (Rechters 4:5. Maar het bekendste Bijbelse beeld waarin we de dadelpalm 
tegenkomen, is wel Jezus ’intocht in Jeruzalem zes dagen voor het paasfeest, toen de 
mensen Hem zwaaiend met palmtakken begroetten. Dit indrukwekkende beeld vinden we 
ook terug in Openbaring 7:9, al beperken de feestelijkheden zich in die tekst niet tot de 
muren van Jeruzalem: Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit 
alle landen en volken, van elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtakken in hun 
hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 
 
 

 
 
 
De dadelpalm: 
Latijn: Phoenix dactylifera 
Hebreeuws: Tamar 
Grieks: Phoinix 
Zie foto’s uit het vertaalde boekje Planten uit de bijbel, vrij onlangs uitgegeven 
In 2018 tijdens een 8 daagse reis in Israël vond ik op een dadelplantage langs de Dode Zee 
een verdorde dadelpalmtak die ik vervolgens als souvenir boven in de koffer mee naar huis 
nam, zie foto.  
Petra Mijnssen  
 
 



 
 

Prille lente 2022 
 
Storm op komst. Vroege voorjaarsstormen luiden een grote schoonmaakactie van de natuur 
in, ook in de Risdammerhout aan weerszijden van mijn woonwijk gelegen. Heel heftig gaat 
het buiten te keer, de natuur op zijn kop, tegenwoordig ook vaak genoeg in Nederland zelf. 
Verschrikkelijk genoeg, er vallen  vier doden, geveld door zware omvallende bomen, zomaar 
in de stad, in Amsterdam in de provincie. Overal luidt de weer alarmbel. En daarbij veel 
materieel leed, stormschade wordt lang niet altijd vergoed. 
En warempel.. wanneer ik vanmiddag in het park wandel is het overal van dik hout zaagt 
men planken. Te midden van watergeulen en wadi’s vanwege teveel water , ook geen 
onbekend natuur verschijnsel vandaag de dag. Ik passeer met mijn mede dames vier dikke 
omgevallen bomen, die ik van mijn levensdagen niet zou kunnen omarmen. Twee reuzen 
zijn over de vaarten gevallen en vormen een grillige brug over nu zacht kabbelend water, 
waar eenden tussen door zwemmen. En bieden veel uitdagingen voor durfal 's die willen 
klimmen en klauteren. 
Ook is er een half omgevallen boom over een wandelpad. Wij schatten de situatie vooraf in. 
Een van ons ziet waarom de boom niet door gevallen is. Hij blijft met uitgestrekte 
vertakkingen haken in verderop gelegen bomen. Zo besluiten wij gebukt onder de boom ons 
pad te vervolgen. Ja bij obstakels onderweg vul je elkaar aan, waar door onderling 
vertrouwen groeit. Dan is er nog een door natuurkracht gevelde boom zijwaarts langs het 
pad in het kreupelhout gevallen. Deze heeft veel weg van een dikke slangen kluwen 
onontwarbaar voor het oog. Er is zo te zien geen stronk te bekennen. ..Misschien is de boom 
al verplaatst denken wij hierbij. 
 

 
 



 
 
Zo wordt de parkwandeling vandaag bijna eentje van door de (omgevallen) bomen het bos 
niet meer zien. Ja waarom vallen op het oog gezien stevige onverwoestbare bomen toch om. 
In dit geval zijn daar verschillende oorzaken voor aan te wijzen: Allereerst kan het al mis 
gaan bij het opkweken van boompjes. Al snel vormt een boompje voordat er andere stevige 
zijwortels worden gevormd, een harde wortelpen die heel diep in de grond reikt…Maar 
wanneer de boompjes verplant worden in het park, wordt het contact met die wortelpin 
voorgoed verbroken. Een andere oorzaak is de met water verzadigde walkanten van sloten. 
En de achtereenvolgende familie storm, een viertal : Corrie, Dudley, Eunice en Franklin doen 
daar een schep  bovenop.  
 
 

 
 
 
 
 
Heel veel stormen in 1 week krijgen wij te verduren. Vooral storm Eunice laat veel littekens 
achter. Ook zoals in de bijbel  de storm op het meer, op onze levensweg maken wij veel  
tegenwind mee. Dan  kunnen wij er altijd voor kiezen elkaar te ondersteunen en niet te 
polariseren. God kijkt daar misschien met een vette knipoog bij toe. Kortom schep vreugde is 
mijn motto. De lente is begonnen 
 
Door Petra Mijnssen 
 
 
 
 



 

Wat komen gaat  
 

Laat je raken op het Oostereiland 

Nu ook de bioscopen open zijn, kunnen we ook weer naar de film. Op woensdagmiddag 23 
maart en 11 mei om 14 uur kijken we met elkaar een film die we daarna bespreken. Opgave 
via het secretariaat. 

 

Het Foreestenhuis Ontmoet Online 

De woensdagochtendgroep komt weer bij elkaar, online, via Zoom vanuit je huiskamer. We 
bespreken het eerste uur, van 10 tot 11 een thema, een tekst, een preek of een boek, 
daarna is er ruimte om gemeenschappelijk koffie te drinken. De volgende ochtenden kunt u  

Woensdag 6 april Lied 857 Jij zoekt mij (ons Paascycluslied van 2022) 

Woensdag 4 mei Boek: De hemel is altijd paars van Sholeh Rezazadeh 

De hemel is altijd paars is een poëtische debuutroman over 
liefde, verlangen en herinneringen. Het is geschreven door 
de Iraans-Nederlandse schrijfster Sholeh Rezazadeh, 
winnaar van de El Hizjra Literatuurprijs voor Poëzie 2019. 

 
Arghavan is een jonge Iraanse vrouw die nog maar kort in 
Nederland woont. Terwijl ze worstelt om een nieuw leven op 
te bouwen, wordt ze geplaagd door herinneringen aan haar 
jeugd in Iran. Een jeugd die paradijselijk begon maar een 
negatieve wending nam toen haar moeder van de ene op de 
andere dag vertrok en haar vader, haar steun en toeverlaat, 
verslaafd raakte aan opium. Ze nam daarop een radicaal 
besluit: ze liet het rauwe, bergachtige landschap van Iran 
definitief achter zich en vertrok naar het platste land ter 
wereld: Nederland. Arghavan werkt in een 
tweedehandswinkel in Amsterdam, waar ze bevriend raakt 
met sommige klanten, zoals met Anna, een dove danseres, 
en de oude Johan, die het geluid van bomen opneemt. Ze 
verwondert zich over dit land waar iedereen haast heeft en 

waar het onmogelijk lijkt om met de ander verbonden te zijn. Dan wordt ze verliefd op Mees, 
een jonge muzikant, die haar wereld volkomen op z’n kop zet. 

De hemel is altijd paars van Sholeh Rezazadeh is een zinnelijke roman over liefde en 
verlangen, over herinneringen 



 

Nieuws van Drieluik Atelier 
 
In het kerkblad heeft u kunnen lezen over het milieu in relatie tot het rentmeesterschap. Dit 
thema is ook voor ons aanleiding om dit creatief vorm te geven. Samen met u, want u kunt 
met ons meedoen. 
Als wij denken aan het milieu, willen we daarmee vooral de focus leggen op de natuur, die 
ons kan inspireren in onze relatie met onze aarde. 
Voor dit thema  kiezen we als locatie het tuincentrum van Kees en Marja Braas in 
Scharwoude. Daar kunnen we nl. uit een aantal materialen en bloemen en/of planten kiezen 
waar we mee gaan werken. Daar is ook een grote werktafel waar wij gebruik van mogen 
maken. 
Een idee is om een bloemenschilderij te maken. Dat kan heel goed met de grote collectie 
droogbloemen, maar ook met bloem(blaadjes) van de verschillende planten, die daar te 
vinden zijn.   
Met deze activiteit gaan we verbinding zoeken met de vraag hoe wij ons verhouden tot onze 
eigen leefomgeving, onze tuin, ons park, het IJsselmeer, de polders en de boerenbedrijven 
om ons heen. 
Een andere activiteit is vogels. Vogels kijken of schilderen,  wat wij in de Bijbelse tuin van het 
Foreestenhuis kunnen doen, als het weer het toelaat.  En anders in de kelder van het Octaaf, 
waar we ook mozaïektechniek  kunnen toepassen. We kiezen voor de vogels, die door 
aanwezigheid of afwezigheid  ons laten zien hoe het  met het milieu is gesteld. 
 
Verder zullen we elkaar nog eens treffen, bijv. bij een LEV maaltijd en dat kan ook overdag, 
dus een lunch met leren en vieren. Meer hierover in een volgend contactblad. 
De data zijn als volgt: 
 
 dinsdagmorgen  22  maart  10.30 – 12.30  creatief met bloemen/planten 
                              5   april   10.30 – 12.30  creatief met bloemen/planten 
 
Dinsdag 19 april beginnen we met het vogelproject. Daarna leest u in het volgende 
contactblad welke data in april wij verder gaan. 

 



Hierbij nog een foto van een bloemenhart. De bloemen zijn gemaakt van eierdozen, om u 
een idee te geven hoe je met recycling tot leuke resultaten kan komen. 
Ellen Hoogenboezem. Voor opgave bloemen en ev. meerijden 06-51213536 
 

Het Foreestenhuis bezoekt: Withoos door Withoos 
 
Speciaal voor ons leidt Hans Withoos ons rond door de prachtige tentoonstelling ‘Ander licht 
op Withoos’ in Museum Flehite in Amersfoort. De rondleiding vindt plaats op maandag 16 
mei in de middag. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgave bij het 
secretariaat: Irène. 
 
 

 
 

Ter informatie  
 
Digitale Nieuwsbrief 
  
In aanvulling op dit DORE-blad heeft onze gemeente ook een digitale nieuwsbrief. Die 
verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand en wordt 
verzonden naar uw e-mailadres. Met de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van 
maandelijks nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, 
zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. U 
vindt onze nieuwsbrieven ook op onze website www.foreestenhuis.nl.  
Als u de digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt kunt u zich aanmelden via onze website 
www.foreestenhuis.nl of door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl. 
  
Kees Dalmeijer 
 
Van de Stichting. 
 
In november hebben we 34 zonnepanelen op het platte dak gekregen. De storm van half 
februari heeft ze op het dak laren staan. Toen ik dat controleerde zag ik dat ook de 
dakpannen het overleefd hadden. Gelukkig maar.  
Inmiddels hebben we sinds de installatie al 560 kWh opgewekt. Gelijk aan 6,5 bomen die 
niet geplant hoeven te worden. En dit ondanks het feit dat de winter niet de meest rendabele 
tijd is voor zonne energie. 
De volgende stap is het dichten van de kieren rond de schuiframen in de kantoren. Dat 
verhoogt het comfort in de kantoren in de winter aanzienlijk en zal ook schelen in de 
stookkosten. Als kerkgebruikers merken we er weinig van. 
Tot de mogelijkheden behoren ook nog de isolatie van de zolder, het aanbrengen van 
voorzetramen in de kerkruimtes en het optimaliseren van de verwarming. Voor het laatste 
project zijn we nog op zoek naar diepgaand advies. 

http://www.foreestenhuis.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/
mailto:nieuwsbrief@foreestenhuis.nl


Als u dit leest heeft de eerste bestuursvergadering van dit jaar (en vorig jaar) plaats 
gevonden. Daarin zijn de taken herverdeeld en nieuwe bestuursleden aangetreden. Gerrit 
Hartog en ik hebben 8 jaar in dit bestuur gezeten en moeten aftreden. De nieuwe 
bestuursleden zullen zich volgende keer aan jullie bekendmaken.  
Wel zijn we nog op zoek naar een bouwkundige die in het bestuur kan ondersteunen. Dit 
hoeft geen lid van de gemeente te zijn. 
 
Chris 
 

Van de Culinaire Gesprekskring. 
 
In februari zijn we weer zinvol bij elkaar gekomen. Onder het genot van een goede maaltijd 
verzorgd door Ron en Ton A. hebben we van elkaar weer de wetenswaardigheden gehoord. 
Daarna een goede discussie en we konden na afloop stellen “het was weer goed”.  
Maar door de Covid maatregelen hebben we u een fijne maaltijd onthouden. Deze stond in 
de agenda voor eind januari. Nu gaan we u de laatste zondag van mei, dit is 29 mei, 
uitnodigen voor een vijfde zondag dienst met maaltijd. Wij kijken er naar uit. U ook?  
Dan kunt u zich vanaf 1 mei (voor 25 mei) opgeven bij mij via chrisluursema@gmail.com. 
 
Namens de culi’s 
Chris 
 

De Bijbelse tuin. 
 

Als ik dit schrijf is het voorjaar nog ver weg. 
Een kletterende regen tegen de ramen en de wind gaat 
stormachtig tekeer. 
Toch is er volgende week weer onze voorjaars- c.q. start vergadering 
van het komende seizoen gepland. 
Er worden plannen gemaakt en het rooster voor de werkzaamheden zal weer de ronde gaan 
doen. Regelmatig zullen er vrijwilligers in de tuin aan het werk zijn. 
 
 

 
 
 
Zoals het er nu uit ziet kan de tuin weer open voor bezoekers op de laatste   vrijdag middag  
van de maand. Te weten in mei, juni, juli en augustus in de middag van 13.30 uur-16.30 uur. 
Daarnaast kan het zijn dat u een steiger in de tuin zult zien verschijnen. 

mailto:chrisluursema@gmail.com


Onze achter buurman gaat zijn monumentale huis verbouwen, waarbij de bouwvakkers op 
de steiger moeten. 
De steiger zal bij ons in de tuin geplaatst worden zodat men zijn werk kan doen.  
We hopen op zo weinig mogelijk overlast en dit alles gaat plaats vinden in  overleg met de 
buurman. 
Wanneer dit exact gaat plaatsvinden is nog onduidelijk. De buurman wacht op toestemming 
van de gemeente. 
Zo gaan we weer van start met opgestroopte mouwen en zin! 
We hopen op veel zonnige dagen. 
 
Annechien Pijlman. 
 

Terugblikken en jaarverslag (en) 2021  
 
Jaarverslag predikant Foreestenhuis 
 
Inleiding 
 
2021 was een jaar met verschillende soorten activiteiten. Zo veel als mogelijk hebben we 
geprobeerd activiteiten door te laten gaan, ondanks de beperkingen door het covid-19 virus. 
Terugkijkend op 2021 hebben we toch best aardig kunnen doen. Dat vergde best veel van 
onszelf, inclusief van mij als predikant. 
 

Diensten 
 
Diensten gingen waar mogelijk fysiek door. Als dat niet kon werd voor het online alternatief 
gekozen. In eerste instantie vanuit de kerk, aan het einde van het jaar vanuit huis vanwege 
technische beperkingen. Ook heb ik een aantal keer een  postcast uitgebracht.  
Voor Kerstavond werd een videoproductie geproduceerd samen met de Doopsgezinden 
Noord-Holland, de Remonstrantse Gemeente Lochem, de Remonstrantse gemeente Oude 
Wetering en Arminius. Deze productie, waarin een modern kerstverhaal vanuit de 
verschillende locaties in het land werd voorgedragen, is goed bekeken. Voor de daaraan 
verbonden doelen is een bescheiden bedrag opgehaald. 
Het kaarsenmeubel is geleverd en feestelijk in gebruik genomen, met de meubelmaakster 
aanwezig in de dienst. Het kaarsenmeubel wordt intensief gebruikt. Soms in de diensten 
zoals bijvoorbeeld de gedachtenisdienst in november, maar ook in gewone diensten. Het 
meubel neemt dan geen prominente plaats in, maar kan wel gebruikt worden. 
 

Pastoraat 
 
Het pastoraat vond zoveel mogelijk doorgang, zowel door middel van huisbezoeken als 
telefonische gesprekken. De pastoraatsgroep is actief en houdt mij op de hoogte van 
bezoeken die afgelegd moeten worden, naast de door mijzelf al afgelegde bezoeken. Er is 
en bijeenkomst geweest  voor de pastoraatsgroep en de amaryllissen zijn weer met een 
zegen voor onderweg uitgedeeld vlak voor de kerst. 
 

Kringen 
 
Veel kringactiviteiten konden niet doorgaan, maar het onlinealternatief op woensdagmorgen 
werd over het algemeen goed bezocht. Deze groep is een aantal keer fysiek bij elkaar 
geweest als de situatie dat toeliet. Her programma bestond uit het bespreken van thema’s, 
bijbelteksten, films en overdenkingen. 
Voor mensen in de leeftijd 30-50 jaar is een nieuwe kring gestart met de naam “Zin op tafel”. 
Deze groep bestaat op dit moment uit zes leden die eens in de zes tot acht weken bij elkaar 



komtrond een thema met maaltijd. Verschillende mensen met binding met het Foreestenhuis 
wonen momenteel in Amsterdam, waardoor deze kring daar plaatsvindt onder de vlag van 
het Foreestenhuis. 

Overige activiteiten 
 
Cultureel-maatschappelijke activiteiten stonden op een laag pitje vanwege de beperkingen. 
Verschillende conceptprogramma’s zijn gemaakt samen met de werkgroep, maar geen van 
deze programma’s heeft helaas het licht mogen zien. Wel ging “Laat je raken op het 
Oostereiland” regelmatig door. Deze filmmiddagen met nabespreking werden goed bezocht. 
Dit geldt zowel voor de “Share your story “bijeenkomst voorafgaand aan de 
regenboogviering, als de viering zelf. Deze activiteiten worden georganiseerd door de 
Werkgroep Kleurrijk Verbonden waar ik deel van uitmaak. 
De app groep rond het Hongerdoek in de Veertigdagentijd was een groot succes. Met enige 
regelmaat plaatsten gemeenteleden reacties op onderdelen van het Hongerdoek, wat tot een 
gemeenschappelijke bezinning in deze bijzondere tijd leidde. 
 

Commissie Toekomst 
 
De Commissie Toekomst is van start gegaan, tot nu toe helaas alleen online. Er zijn lijnen 
uitgezet die op de AV gepresenteerd zullen worden. 

 
Professionalisering 
 
Ik heb een tweetal supervisiegesprekken met een supervisor gehad in het kader van 
professionalisering. Tevens volg ik een online verdiepingscursus voor bijbelse interpretatie 
vanuit Heart Edge UK. Samen met een aantal andere predikanten ben ik bezig een Heart 
Edge Nederland groep op te zetten, maar door de beperkingen is dat nog niet verder van de 
grond gekomen. Heart Edge netwerken verkennen nieuwe vormen van modern kerk zijn in 
de bredere gemeenschap. Hiervan kan de Commissie Toekomst profiteren. 
 

Oecumene 
 
We zijn nauwelijks zichtbaar in de oecumene op dit moment. Zomerdiensten zijn samen met 
de Lutheranen uitgevoerd, maar daar was ikzelf die zondagen niet bij betrokken. Ik heb mij 
vooral gericht op de versterking en bij elkaar houden van de eigen gemeente. Dat was al 
spannend genoeg. Wel ben ik twee keer voorgegaan in het rooster van diensten in 
Westerhaven. 
Met onze vertegenwoordiger binnen de Raad van Kerken heb ik een gesprek gevoerd  over 
onze betrokkenheid en zichtbaarheid. Hierover moeten we in kerkenraadsverband en 
misschien ook breder nog maar eens van gedachten wisselen. 
De jongerengroep werd tot nu steeds met de PKN gedaan, maar te vaak gingen deze 
bijeenkomsten niet door. Daar wil ik mijn energie niet meer in verliezen. Inmiddels is een 
satellietgroep van jongvolwassenen (35-50jaar) gestart die ik zelf draai, los van PKN. 
 

Landelijke activiteiten 
 
Ik bezoek alle bijeenkomsten van het Convent van Predikanten (remonstrants) en heb met 
enige regelmaat contact met Waldemar Epp van de doopsgezinde gemeenten om ons heen. 
Van de remonstrantse beraadsdag was ik in 2021 voorzitter. Deze dag is in maart online 
gehouden en was een groot succes. Velen van onze gemeenschap deden hieraan mee. De 
Paascyclus was ook een mooie activiteit, met allerlei verhalen uit het leven gegrepen. Ook 
aan de veertigdagentijd en de adventstijd heb ik digitale bijdragen geleverd. 
Verder schrijf ik mee aan het nieuwe boekje rond het jaarthema “Al sprak ik alle talen”, dat in 
het voorjaar van 2022 zal verschijnen. 



 

Vakantie 
 
Het afgelopen jaar heb ik een keer een korte vakantie opgenomen. Deels omdat er 
aanspraak op mij werd gemaakt, anderzijds omdat er nauwelijks op vakantie te gaan viel. In 
2022 is dat hopelijk anders en zal ik een deel van de vakantie 2021 alsnog willen opnemen. 
 

Tot slot 
 
Al met al was 2021 een boeiend jaar, waarin de creativiteit behoorlijk is aangesproken, 
evenals het doorzetting vermogen om niet bij de pakken neer te zitten. Onze  gemeenschap 
is nog steeds een levendige. Geen van de activiteiten waarvoor ik me heb ingezet zou het 
licht hebben gezien, of een succeszijn geworden, zonder de inzet van de zovelen van onze 
gemeenschap en daarbuiten. Het was een uitdagend jaar, waarin voor sommigen het gevoel 
van gemeenschap onder druk heeft gestaan. Laten we ervoor zorgen dat we in 2022  dat 
gevoel van erbij horen weer versterken en onze toekomstideeën verder vormgeven. 
 
Jan Berkvens 
  

Stichting tot behoud van het Foreestenhuis 
 
Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. Het gebouw werd weinig gebruikt, waardoor de 
stichting geen extra inkomsten kon verwerven door middel van de verkoop van koffie en thee 
bij de lezing van Oud Hoorn en tijdens monumentendag. Ook kwam het bestuur niet fysiek 
bijeen. 
Wel is dit jaar het nodige gerealiseerd. 
Eindelijk is een definitieve oplossing gerealiseerd voor de wateroverlast in de diepe kelder. 
Na een analyse bleek dat het grondwater te hoog kwam te staan (bij het Foreestenhuis het 
hoogste peil in de binnenstad van Hoorn) waardoor het door de muur van de kelderbak kon 
sijpelen. Met behulp van een pomp met flotterschakelaar wordt gezorgd dat het 
grondwaterpeil niet te hoog komt. Sindsdien is de kelder droog en kan Making Sense er 
zonder problemen gebruik van maken. 
Nadat in 2018 het monumentale orgel was gerestaureerd, bleef de uitbreiding, te weten de 
subbas pijpen, vragen om een herstel beurt. Dit is in 2021 uitgevoerd. 
Verder zijn we druk bezig met de duurzaamheid. We kregen vergunning voor het plaatsen 
van de zonnepanelen. Overige maatregelen vielen buiten de procedures. Voorts is subsidie 
verkregen, waardoor in 2021 de zonnepanelen geplaatst konden worden. In 2022 gaan we 
verder met de uitvoering van de maatregelen, voor zo ver de financiële polsstok reikt. 
Acht jaar geleden is de stichting opgericht, wat inhoudt, dat de bestuursleden van het eerste 
uur aan hun statutaire termijn zijn gekomen. In 2022 is er een vernieuwd bestuur actief. 
 
Chris Luursema, voorzitter 
 

De Zusterkring in 2021 
 
Een Zusterkring is een vrouwengespreksgroep, die oorspronkelijk alleen in de doopsgezinde 
kerken onder deze naam bestond. Al vele jaren zijn bij ons doopsgezinden remonstranten en 
vriendinnen van onze  doopsgezinde-remonstrantse gemeente lid. 
We, nu 10 dames, komen  van sept t/m mei elke tweede dinsdagmiddag van de maand bij 
elkaar in de kerk. 
We maken in september  een rooster, wie welke maand welk onderwerp gaat behandelen, 
wie notuleert en wie voor het lekkers zorgt. In mei gaan we met z’n allen op stap. Natuurlijk 
lukte dat in 2021 nauwelijks. Wel hebben we per e-mail de geplande onderwerpen 
doorgestuurd: “Gedachten bij geen Zusterkring”. 



Zo was in maart het onderwerp minderen-vastentijd- en meerderen: lastig in coronatijd, maar 
wel belangrijk om contact met elkaar te houden. 
In september waren we weer echt samen: feestelijk met een zelfverzorgde high tea! Gelukkig 
konden we t/m december bij elkaar komen in de kerkenraadskamer, heerlijk om de 
onderwerpen   
In december was het de bedoeling met de zusterkringen van Graft-de Rijp, Middenbeemster 
en Purmerend samen te komen. Maar ja, dat kon nu niet. Dus bespraken we, net als 2020, 
ieder in eigen kring hetzelfde onderwerp, dit jaar een kerstverhaal. En met het oog op evt. 
volgende winterse lock downs, is het plan voortaan met de andere zusterkringen in het late 
voorjaar bij  elkaar te komen. 
Namens de Zusterkring, 
 
Floor Onnouw 
 

Autodienst 
 
Voor de autodienst was het een vreemd jaar. De keren dat wij in persoon naar de kerk 
mochten, is er door Peter Kik en Ab Dijksma voor bijna 100%  van de autodienst gebruik 
gemaakt. Dat zal in het nieuwe jaar zeker zo blijven. Daarom is het fijn dat er nog enkele 
andere chauffeurs op afroep stand-by staan. 
Ab Dijksma en Peter Kik 
 

Beheer, jaarverslag 2021 
 
De coronavirus heeft ook in 2021 duidelijke gevolgen gehad voor de programmering van de 
activiteiten. 
Met name afdeling verhuur, kreeg veel opzeggingen van activiteiten vanwege de hoog 
oplopende besmettingsaantallen.  
Het kamermuziekfestival Hoorn, voelde zich genoodzaakt na het eerste geslaagde weekend 
het tweede weekend te annuleren. Maanden van voorbereiding en uiteraard gemaakte 
kosten gingen hierbij verloren. 
Vereniging Oud Hoorn begon enthousiast aan het nieuwe seizoen, maar zag zich al vrij 
spoedig genoodzaakt af te zien van komende activiteiten. 
Kerkdiensten met wisselend aantal bezoekers. Geen kerstviering etc. 
Het bracht veel onzekerheid betreffende de mogelijkheden om activiteiten in te plannen. Vele 
verzoeken zijn afgewezen. 
Het nodige onderhoud kon uiteraard wel gewoon doorgang vinden. Zo is er bijvoorbeeld een 
leuning aangebracht bij de trap naar de zolder. De bovenwand aan de zijkant van de trap is 
dichtgemaakt. De veiligheid om naar de zolder te lopen is een stuk verbeterd. 
Het op afstand bedienen van de thermostaat in de kerkzaal is een prima aanwinst voor het 
Foreestenhuis. Via de mobiel kan op afstand de thermostaat geregeld worden. Ook een 
schema behoort tot de mogelijkheden. Dat is handig om alvast dagelijkse of wekelijkse 
activiteiten te programmeren. 
Wel is er geconstateerd dat de opwarming van de kerkzaal vrij lang duurt. Er bevindt zich 
een doolhof aan leidingen in het gebouw. 
Gelukkig is Chris aan het uitzoeken hoe dit probleem spoedig opgelost kan worden. 
Het is een verwarrend jaar geweest in dat opzicht. Telefonisch en fysiek overleg plegen over 
te houden activiteiten met in je achterhoofd dat het uiteindelijk toch niet doorgaat. Dat laatste 
was jammer genoeg meestal het geval.  
Aan de andere kant is het bemoedigend dat alle betrokken nog steeds vol goede moed 
hopen op betere tijden. Die zullen er zeker komen.  
Met kleine stapjes gaan we in 2022 de draad weer rustig oppakken.  
Er klinken hoopvolle berichten over de ontwikkelingen van het huidige virus. De toename van 
patiënten in de ziekenhuizen vlakt stelselmatig af. 



Hopelijk zal dit ook een positieve weerslag hebben op de polarisatie die momenteel 
voortwoekert in Nederland. 
Ik wens een ieder veel gezondheid en wijsheid toe. 
 
Dirk Bontekoe 
 

Bloemendienst 
 
Al vele jaren worden de bloemen in onze dienst op zondag door een aantal vrijwilligers bij 
toerbeurt verzorgd. 
Bloemen, die naar een zieke gaan, of naar iemand, die een bloemetje nodig heeft. 
Daarnaast worden er dan ook kleine boeketjes in het Mosterdzaadje geplaatst en soms zelfs 
op de balie van de keuken.  
Niets is noodzakelijk, alleen het boeket van de dienst is van belang. 
Afgelopen jaar verliep het anders. Uiteraard was er weer een rooster samengesteld in juli, 
zodat bij de start van het nieuwe seizoen dit weer kon gaan werken. Doordat er echter zeer 
weinig diensten “live”  plaatsgevonden hebben, waren er ook geen bloemen. 
Mocht u affiniteit met bloemen hebben en hieraan mee willen werken, dan hoor ik het graag. 
 
Annechien Pijlman 
Tel. 0229-239202 
 

Culinaire gespreksgroep 
 
Door de corona pandemie zijn we dit jaar weinig bij elkaar geweest. En de paar keer dat we 
er waren, was de opkomst klein. De meeste leden zijn voorzichtig. Gelukkig maar. Alle 
andere initiatieven, zoals een reisje of een vijfde zondag hebben niet plaatsgevonden. Maar 
de ontmoetingen, die er waren, waren waardevol. 
 
Chris Luursema 
 

Jaarverslag 2021`van de diaconale werkgroep 
 
De werkgroep wordt gevormd door Leida Veldkamp en Annette Ludriks.  
De werkgroep kwam tweemaal dit jaar bijeen, via zoom. 
De jaarbegroting werd vastgesteld. 
Bedragen worden verdeeld over een aantal stichtingen. 
Projecten van de landelijke broederschappen. 
Regionale projecten. 
Geen vermogende organisaties. 
Daarnaast stelt de commissie het collecterooster op. 
Ook daarin worden deels de collecteroosters van de broederschappen meegenomen. 
 
Annette Ludriks 
 

Jaarverslag 2021 commissie Diensten 
 
De commissie Diensten evalueert de kerkdiensten en adviseert de kerkenraad bij de 
organisatie van diensten op feest-, gedenk- en vijfde zondagen en de avondmaalsvieringen.  
We maken het predikantenrooster, schrijven de gastpredikanten aan – beide zaken zijn al 
jaren de taak van Chris Luursema – en organiseren de Buitendag. Ook regelen we de 
kostersdiensten (Floor). 
 



Wie zijn wij: Irène Niemeijer als kerkenraadslid, Jan Berkvens als predikant, Peter Zandberg 
namens de muzikanten, namens de gemeente Floor Onnouw (voorz.) Trude Schouten 
(notulist), Annette Ludriks en Chris Luursema. 
We vergaderden in 2021 vijf keer, waarbij de laatste twee keer, 12 augustus en 20 oktober, 
in de kerk. De andere keren per computer. 
 
In alle vergaderingen was het onderwerp het bespreken van de mogelijkheden, in deze tijd 
vol corona maatregelen. Helaas kon daardoor ook dit jaar de Buitendag niet doorgaan. De 
kerkdiensten per zoom bleken, door niet optimale apparatuur, nogal eens te wensen over te 
laten. Desondanks voorzagen in een behoefte en heeft de organisatie  er veel van geleerd. 
Vanaf augustus werden weer diensten in de kerk gehouden, met een maximaal aantal 
kerkgangers.  We dachten mee met de kerkenraad over het toch in een soort rijen plaatsen 
van de stoelen op 1,5 meter, het noteren van de namen (i.v.m. besmettingen) van de 
kerkgangers en het op gepaste afstand serveren van koffie na de dienst.  Ook de 
Gedachtenisdienst werd in de kerk gevierd, net als de avondmaal-dienst op 12 december. 
Alle twee sfeervolle vieringen. Voor de kerstdiensten hadden we al e.e.a. voorbereid, maar 
deze moesten toch per computer. Ondanks dat waren beide vieringen heel geslaagd. 
Vol goede moed gaan we 2022 in! 
 
Floor Onnouw 
 

DORE 
 
Helaas kon het “krantje”  niet in de normale frequentie verschijnen. Steeds als we dachten: 
nu mogen we weer, werden we teruggeroepen door alle maatregelen. Gelukkig werden de 
gemeente leden via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De vraag naar de papieren 
DORE bleef echter bestaan. De redactie heeft, na een enquête, besloten om voortaan het 
krantje 4 keer per jaar te laten verschijnen. De Nieuwsbrief houdt de gemeenteleden van de 
laatste nieuwtjes op de hoogte. Omdat het krantje nu nog maar vier keer verschijnt, is deze 
nu geheel in kleur! We hopen dat gemeenteleden wel blijven schrijven, want de redactie stelt 
het krantje wel samen, maar gemeenteleden schrijven de stukjes! 
We hopen op een kleurrijk jaar met leuke stukjes van onze gemeenteleden. 
 
Nelly Kaandorp, Margriet van Dijk en Irène Niemeijer 
 

Financiële Advies Commissie 2021 
 
2021 was ook voor de Financiële Advies Commissie een vreemd jaar. Om te beginnen was 
er het verlies van onze vriendelijke en zeer deskundige voorzitter, Folkert van Dijk. Annette  
Ludriks, tot dan toe FAC-lid, volgde hem op. De opengevallen plaats werd ingenomen door 
Lykle de Graaf. Het derde lid van de commissie is Peter Kik.  
Met name door de restricties rond corona kwam de commissie maar één keer bijeen, waarbij 
onder andere de beleggingen een door de penningmeester voorgestelde moderne opzet van 
de begroting werden besproken. 
 
Peter Kik 
 

De Foreestenhuistuin 
 
Wat een vreemd jaar hebben we achter de rug. 
Geen bezoekers in de tuin, geen gezellige bijeenkomsten, geen koffiedrinkers… 
Wat is er keihard gewerkt door onze vrijwilligers, de natuur gaat immers, en gelukkig, 
gewoon zijn gang. 



In februari 2021 hebben we contact gehad met onze vrijwilligers en een rooster rond 
gestuurd. 
De vrijwilligers konden deze invullen en zodoende zelf het moment kiezen om te komen 
werken, er was immers een lock down. 
Zo werd er weer volop gewerkt tot juni toen we een jaarvergadering hadden, zittend in de 
tuin en het rooster tot en met oktober kon worden ingevuld.  
Ook was er een bestuurswisseling. Margriet gaat het secretariaat doen, Peter de penningen 
en Annechien is de coördinator. 
Net als vorig jaar werken we met niet meer dan drie personen, zodat we afstand konden 
houden. Ook de koffie zat met regelmaat in een thermoskan, van huis meegenomen, zodat 
we niet in de keuken van het Foreestenhuis kwamen. 
De tuin werd getroffen door de buxusmot, zodat alle haagjes door onze hovenier werden 
verwijderd. 
Inmiddels, na een periode zonder, zijn er nieuwe haagjes geplant met de naam Ligustrum 
vulgaris lodense. Het verschil met de buxus: ze zijn niet wintergroen. 
In augustus hadden we een bijeenkomst van de vrijwilligers met een hapje en een drankje in 
de tuin. Er was immers ook al geen reisje geweest! 
In oktober de slotvergadering waarbij we hopen, dat de tuin volgend jaar weer toegankelijk 
mag zijn. 
Aan het eind van het jaar werden de vrijwilligers verblijd met een kaars voor hun geweldige 
inzet. 
 
Annechien Pijlman 
 

Kostersdienst 2021 
 
Sinds oktober 2016 verzorgen vrijwilligers van de gemeente de kosterstaken  bij de 
kerkdiensten: koffie/thee zetten voor de dienst voor de organisatoren van de dienst en erna 
voor iedereen. Per kerkdienst staan er twee kosters ingeroosterd. Zij zijn drie kwartier voor 
de kerkdienst aanwezig, zodat er niet gehaast hoeft te worden. Bij het opruimen na de dienst 
zijn kerkgangers altijd bereid een handje te helpen. 
Door de corona maatregelen was 2021 een jaar met maar weinig kerkdiensten in de kerk. In 
september kwam het weer op gang. De koffie werd niet meer in het Mosterdzaadje, maar in 
de kerkenraadskamer geserveerd. Maar de maatregelen werden steeds strenger. Daarom 
hebben we een soort “sta in de rij”  systeem bedacht om de koffie na de dienst op gepaste 
afstand te kunnen uitdelen. En dit werkte prima. Helaas gingen de kerstdiensten weer per 
computer. En dan verzorgt iedereen haar/zijn eigen drankje en hapje. 
 
Floor Onnouw -den Ouden 
 

Jaarververslag van de werkgroep pastoraat 2021 
 
2021 was weer een coronajaar; voorzichtig en op afstand contact houden eb voelen hoe 
belangrijk contact voor ons is. In de herfst kwamen we bij elkaar in het Foreestenhuis. Jan 
Berkvens deed met ons een oefening in de kerkzaal.  In december, gedurende een 
lockdown, kwamen we om de beurt amaryllissen en banketstaven ophalen bij Tineke Köhne 
om deze rond te brengen aan 75+ers. Omdat dit best wat organisatie vraagt, was er toch 
veel contact, per mail, telefoon, in de tuin, op straat, in de garage en in huis; in regen en 
wind. 
Er is verandering in de stuurgroep. Koen Groot trekt zich terug en Floor Onnouw neemt haar 
taak over. Rens Overbeek is contact lid geworden. Er zijn nu 13 contactleden. In 2022 gaan 
we door met het contact houden; corona vergt aanpassing en inventiviteit. We gaan door! 
 
Floor Onnouw en Tineke Köhne 
 



Kerkenraad 
 
De kerkenraad bestaat uit Jan Berkvens, predikant, Caroline Oortman Gerlings, voorzitter, 
Kees Dalmeijer, penningmeester, Leida Veldkamp, algemeen lid, Theo Kuipers, algemeen lid 
en Irène Niemeijer, secretaris. 
De kerkenraad komt doorgaans iedere derde woensdagmiddag van een maand bijeen. Dit 
jaar zowel live als online per zoom. In de kerkenraad bespreken we het wel en wee van de 
gemeente, de kerkdiensten, maar ook technische zaken, zoals beeld en geluid. Ook 
bespreken we hoe nu verder moeten met onze steeds ouder wordende gemeenteleden en 
hoe we onze gemeente ook in de toekomst een duidelijke plek kunnen geven. Daartoe is 
Foreestenhuis van de Toekomst in het leven geroepen.  
We hebben het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de coronaregels van de overheid, 
ons eigen beleid, ondersteund door de beide broederschappen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks door de kerkenraad wordt 
georganiseerd, kunnen gemeenteleden en vrienden meepraten over het beleid, financiën, 
e.d. 
 
Irène Niemeijer 
 

Making Sense 
 
Making Sense is de jongerengroep van het Foreestenhuis! Voor sommige jongeren in ons 
nuchtere West-Friesland is het lezen van de bijbel een hoge drempel. Maar de waarden 
waar we als Foreestenhuis gemeenschap voor staan, spreken jongeren wél aan. Vrij 
denken, maatschappelijk betrokken zijn én aanpakken zijn hierdoor belangrijke speerpunten 
geworden van onze activiteiten. Door nu jongeren te betrekken, creëren we de vrijzinnige 
volwassenen van de toekomst. De behoefte aan zingeving, levensfilosofie en normen en 
waarden is immers tijdloos! 
Eerlijkheid gebied wel te zeggen, dat we afgelopen tijd op een laag pitje hebben gestaan…. 
Op persoonlijk gebied hebben we allemaal wat struikelblokken gehad en daarnaast raakten 
we wat gedemotiveerd door het wisselende coronabeleid vanuit de overheid. In het begin 
van de coronacrisis organiseerden we nog een paar online bijeenkomsten. Maar hier kregen 
we weinig energie van. Fysiek samenkomen in het Foreestenhuis, de handen uit de mouwen 
steken en maatschappelijke activiteiten organiseren blijven we het leukste vinden wat er is. 
We hopen dit voorjaar een doorstart te maken nu de toekomst met corona er iets 
rooskleuriger uitziet. 
 
Elsbeth Francisca 
 

Beknopt verslag van de orgelisten 
 
2021 was muzikaal gezien een ongelukkig jaar om in de diensten live muziek te maken. Dat 
is dus niet zo veel gebeurd, helaas. 
In goed overleg hebben op een gegeven moment besloten om niet meer dingen in te spelen, 
omdat de kwaliteit en de moeite niet in verhouding stonden met wat je als musicus graag wil 
leveren. 
We hopen natuurlijk dat de nieuwe installatie er vlot komt, zodat de opnames de toets der 
kritiek kunnen doorstaan. 
Het orgel en de piano worden goed onderhouden en daardoor prima bespeelbaar. 
Voor het komend jaar is het rooster dichtgetimmerd en zullen met name Edwin en ik de 
muziek verzorgen. Graag zagen wij dat er in de aankondiging van onze medewerking het 
woord MUZIEK wordt gebruikt, dit om verrassingen te voorkomen dat het ook piano of iets 
anders kan zijn.  



De samenwerking met de voorgangers is altijd goed geweest, met name met onze eigen 
predikant. We verwachten dat ook zo prettig voort te zetten. 
Verder geef ik als overweging mee om een groep “beeld en geluid”  te maken, waarbij het 
geheel van visuele en auditieve prikkels wordt meegenomen, zoals dat nu gebeurt met het 
uitkiezen van de nieuwe installatie, het akoestisch verbeteren van de verschillende ruimtes 
en zo meer. 
Ook met het oog op de verhuur is dit belangrijk. Het moet natuurlijk wel goed werken, als je 
iets aanbiedt. Wat mij betreft zou het voldoende zijn dat Dirk, Kees en ik daar in plaats 
nemen, omdat nu al in voorkomende gevallen dat de referentiegroep is. En het bevalt mij in 
elk geval erg goed. 
Laten we er samen een mooi en muzikaal jaar van maken! 
 
Met muzikale groeten van Peter Zandberg 
 

Open kring 2021 
 
Eigenlijk bestaat de Open Kring niet meer! 
Doordat we in 2020 niet meer bij elkaar konden komen in de  Open Kring i.v.m. corona, is er 
vrij snel daarna een DoRe zoom groep door Jan Berkvens en Peter de Wilde opgericht. 
Deze vervangt deels de Open Kring, maar de zoomgroep heeft er nu wat meer leden bij 
gekregen. De zoomgroep staat  ook open voor belangstellenden. Deze kwam in het begin 
wekelijks, later minder frequent bijeen op de woensdagochtend. Ook bespraken we films, die 
we op het Ooster Eiland of thuis via picl bekeken hadden. Af en toe kwamen we ook in het 
Foreestenhuis bij elkaar, dan was het op de vrijdag. In het begin hadden Jan en Peter 
afwisselend de leiding, nadat Bea, de echtgenote van Peter ziek werd, had Jan alleen de 
leiding. De onderwerpen, die besproken worden, komen van Peter, Jan of uit de groep. 
Of deze zoomgroep zo doorgaat, is nog niet bekend, zeer waarschijnlijk wel als we (nog) niet 
in het Foreestenhuis bij elkaar mogen komen.  
Wie weet, kan er na verloop van tijd weer een “gewone”  Open Kring  bestaan. 
 
Ine Bos en Irène Niemeijer 
 

Foreestenhuis van de Toekomst 
 
De commissie Foreestenhuis van de Toekomst is na de zomervakantie enthousiast van start 
gegaan. De leden zijn nu Jan Berkvens, Elsbeth Francisca, Cathrien Hoekema, Leida 
Veldkamp en Caroline Oortman Gerlings. Bij de eerste bijeenkomsten zijn er veel ideeën 
naar voren gebracht om de toekomst van Foreestenhuis en onze gemeente veilig te stellen. 
Alle ideeën roepen natuurlijk ook weer vragen op over b.v. kosten, haalbaarheid en 
vergunningen. Voor dat laatste staat er een gesprek op de agenda met de gemeente Hoorn. 
We hebben een heel interessante online-ontmoeting gehad met Willemien Ruygrok van de 
Doopsgezinde Gemeente in Haarlem. Daar zijn ze door een soortgelijk traject gegaan wat 
resulteerde in Jansje, een combinatie van horeca, winkel en kerk. Voor begin januari stond 
er een gemeente-bijeenkomst gepland, waarbij we graag de ideeën van gemeenteleden 
wilden verzamelen, maar deze kon helaas niet doorgaan vanwege corona-maatregelen. 
Zodra het weer “live”  kan zullen we die weer organiseren. 
 
Leida Veldkamp 
 
 
 
 

 
 



Activiteiten april -mei - juni 2022 
 
 
Kerkdienst in WZC Kersenboogerd /Betsy Perk.  
Vrijdag 1 april  15.30 uur   
 
Culinaire gespreksgroep 
 
De data zijn 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni.                                                                     
De koks moeten nog bepaald worden. 

Dus opgave bij chrisluursema@gmail.com 

 
Laat je raken op het Oostereiland 

Nu ook de bioscopen open zijn, kunnen we ook weer naar de film.                                       
Op woensdagmiddag 23 maart en  11 mei om 14.00 uur                                                                                                                                                                                                                                  
kijken we met elkaar een film die we daarna bespreken.                                                  
Opgave via het secretariaat. secretaris@foreestenhuis.nl  

Zusterkring  

Elke 2e dinsdag van de maand om 14.00 uur 

12 april, 10 mei en 14 juni. 

Het Foreestenhuis Ontmoet Online 

De woensdagochtendgroep komt weer bij elkaar, online, via Zoom vanuit je huiskamer. We 
bespreken het eerste uur, van 10 tot 11 een thema, een tekst, een preek of een boek, 
daarna is er ruimte om gemeenschappelijk koffie te drinken.                                                 
De volgende ochtenden kunt u in uw agenda zetten: 

Woensdag 6 april Lied 857 Jij zoekt mij (ons Paascycluslied van 2022) 

Woensdag 4 mei Boek: De hemel is altijd paars van Sholeh Rezazadeh 

Nieuws van Drieluik Atelier                                                                                                                                    
 
De data zijn als volgt: dinsdagmorgen  22  maart  10.30 – 12.30  
                                                                                creatief met bloemen/planten 
                                                                5   april   10.30 – 12.30  
                                                                                creatief met bloemen/planten 
 
                                                                 19 april beginnen we met het vogelproject 
 

De Engel van Hoorn ( Het Octaaf) J. D.Pollstraat 1 Hoorn 
 
Zondagmiddag 15 mei 15.00 – 16.30 uur 
Van Ik naar Wij, over individualisme naar collectivisme   
 
 

Voor meer of extra informatie kunt u de nieuwsbrief raadplegen! 

mailto:chrisluursema@gmail.com
mailto:secretaris@foreestenhuis.nl


ADRESSEN 
 

 
Kerkgebouw Foreestenhuis 
Grote Oost 43,  
1621 BR Hoorn 
 
Voor verhuur kerkzaal en/of bij ruimten. 
Dirk Bontekoe            0229-241272 
                                    06 3755  0031 
  Email: verhuur@foreestenhuis.nl 

 
 
Predikant: Jan Berkvens  
                 Tuinstraat 25C  
                 1015 NX  Amsterdam     
                  tel. 065 704 0320 
email. jan@domineeberkvens.nl 
 

 
 

 
Kerkenraad, postadres: Foreestenhuis 
Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn 
  Secr: Irène Niemeijer.   0229 235552                             
email:  secretaris@foreestenhuis.nl 
  Penn.: Kees Dalmeijer.  06 5111 2667 
Email:penningmeester@foreestenhuis.nl 

 
Autodienst: 
Peter Kik b.g.g.          0229 232608 
Ab en Luke Dijksma        0229 230933 
 
B.g.g.   06 23 14 86 80 
 

 
Pastoraat: De werkgroep pastoraat onder-
houdt de contacten met de gemeenteleden. 
Heeft u behoefte aan een gesprek of 
signaleert u deze behoefte, bel dan 
Tineke Köhne   0229 217898 
Floor Onnouw         062 150 8574 
Of mail naar pastoraat@foreestenhuis.nl  

 
Diaconaat: Voor problemen van individuele 
materiële aard (financieel of anderszins). 
 
Annette Ludriks 
Leida Veldkamp 
diaconie@foreestenhuis.nl  
 

 
DORE 
Redactiesecretariaat: 
Margriet van Dijk  
Nelly Kaandorp-Huijser van Reenen 
Irène Niemeijer 
Email : redactie.dore@foreestenhuis.nl 
 

 
Ledenadministratie: 
Kees Dalmeijer  065 111 2667 
ledenadmin@foreestenhuis.nl  
Leden, Vrienden en Belangstellenden ont-
vangen 'DORE' gratis.  
Abonnementen EUR 16,00 per jaargang. 
 
 

 
Bank NL72 INGB 0003 0107 68   
t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse  
Gemeente Hoorn 
 
KvK 75759535 
 

 
Websites: 
www.foreestenhuis.nl 
Kerktuinen: inspiratie-tuinen.nl  
www.doopsgezind.nl 
remonstranten.org www.remonstranten.nl  
www.raadvankerkenhoorn.org 
 
Stichting tot Behoud van het Foreesten-
huis, bank NL32 INGB 0008 8667 96 
 

 
Colofon 
' DORE' is een uitgave van de 
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.  
Kopij voor het volgende blad  juli/augustus/september 2022 moet op  
17  juni 2022 binnen zijn bij de redactie.  
Bezorging uiterlijk 2 juli 2022. 
 

mailto:jan@domineeberkvens.nl
mailto:pastoraat@foreestenhuis.nl
mailto:diaconie@foreestenhuis.nl
mailto:ledenadmin@foreestenhuis.nl
http://www.foreestenhuis.nl/
http://www.remonstranten.nl/


 
 
 

 


