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Kerkdiensten oktober t/m ½ december 2022 
 
 
Zondag 2 okt. Kerkdienst 10.00 uur 
Voorgangers: Marjo en Theo Kuipers en 
                                       Leida Veldkamp 
       Organist: Peter Zandberg 
 
Zondag 9 okt. Regenboogviering 14.00 uur 
m.m.v. Jan Berkvens en Marjo Kuipers 
Zie artikel elders. 
 
Zondag 16 okt. Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Bart Santema 
          Orgel: Edwin Hinfelaar 
 
Zondag 30 okt. vijfde zondag 
Wordt verzorgd door de  
culinaire gespreksgroep ( zie elders) 
 
Zondag 6 nov. Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Johannes van der Meer 
          Orgel: Peter Zandberg 
 
Zondag 20 nov. Kerkdienst 10.00 uur 
                                 Gedachtenisdienst. 
Voorganger: Jan Berkvens 
          Orgel: Peter Zandberg 
 
Zondag 4 dec. Kerkdienst 10.00 uur 
   Tweede Advent Viering, brood en wijn 
Voorganger: Jan Berkvens 
          Orgel: Edwin Hinfelaar 
 
Zondag 18 dec. Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Jaap Klanderman 
          Orgel: Peter Zandberg 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
  
N.b. Voor uw bijdrage aan de collecte verwijs ik u naar de nieuwsbrief! 

 
 

 

 



Uit de Kajuit 
 
U heeft de voorlaatste DORE van het jaar in uw handen. De zomer ligt achter ons, hopelijk 
hebben we nog een paar mooie nazomerdagen voor de boeg, daarna wordt het herfst en 
winter. De herfst vind ik persoonlijk een heerlijke tijd. Ik mag graag in het bos zijn, als de 
bladeren aan de bomen eerst van kleur veranderen en daarna afvallen. De frisse geur, de 
wind, de verrassend zonnige dagen, maar ook de regen. Spiritueel gebeurt er van alles: 
momenten van inkeer, van mijmeringen, over wat er allemaal is gebeurd, wie ik mis en wie ik 
gevonden heb. Nieuw, of opnieuw, zoals soms bij vriendschappen gebeurt. Ik kijk terug op 
de zomer, eindelijk weer eens vol activiteit: filmmiddagen, theater in de openlucht, mooie 
vieringen. De startzondag was een groot succes, de overdenking treft u verderop in deze 
editie aan. Ik geniet erg als we lied 222 kunnen zingen, met voorzang: De morgen is een 
vroege vriend. Ik zing het vaak zelf in de ochtend. Je kunt het prachtig horen op de YouTube 
pagina van de Dorpskerk Eelde. Zoek op ‘De morgen is een vroege vriend’ op internet. 
 
We keken twee films in Cinema Oostereiland: Lingui, the sacred bonds, een Tsjaadse film 
over de ongewenst zwangere Maria en hun gevecht tegen de patriarchale maatschappij, en 
de Franse Film Entre deux mondes, over uitbuiting aan de onderkant van de samenleving. 
Beide zeer de moeite waard, met een mooi nagesprek. Met Cinema Oostereiland zijn ook 
voor dit najaar weer filmgesprekken gepland, hierover verderop meer. 
 
 De voorbereiding van de diensten en activiteiten in najaar en winter is in volle gang. We 
gaan mooie dingen doen. Ik wijs op de regenboogviering op 9 oktober om 14 uur, waarin 
allerlei kunstvormen uiting geven aan het thema Geef de vrijheid een kleur. Aan de hand van 
een video-installatie van de bekende Nederlandse fotograaf Erwin Olaf zullen kunstenaars 
en muzikanten uit Hoorn en omgeving hun interpretatie bij dit kunstwerk geven in de vorm 
van muziek, dans, spoken word en street art. Een ander soort dienst dan anders, waarin 
expressie alle kleur en ruimte krijgt. 
 
 
Het adventsthema is Maria, Maria,Maria en wordt ingevuld rond de spectaculaire 
muziektheatervoorstelling die op 11 december in Rotterdam voor ons gespeeld wordt. Het 
zou leuk zijn als we met een groep naar die voorstelling gaan. Het leven van Jezus verteld 
en bekeken door de ogen van zijn moeder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik mocht deze bijzondere voorstelling al zien en ben razend enthousiast. Het gebeurt zelden 
dat de Volkskrant een religieus getinte theaterproductie recenseert en nooit dat een 
dergelijke voorstelling vijf sterren krijgt. De Veenfabriek is het gelukt.  



Maak er een dagje Rotterdam van: die ochtend zal ik met een aantal collega’s voorgaan in 
de Rotterdamse Arminiuskerk, de lunch wordt u aangeboden door de Rotterdamse 
gemeente. Om 14 uur is dan de voorstelling met borrel en de mogelijkheid tot napraten met 
een aantal spelers. 
 
Op 20 november is de Gedachtenisviering. Op Witte Donderdag delen we het avondmaal op 
Kerstavond is er natuurlijk een muzikale invulling en Kerstmorgen hebben we een mooie 
kerstviering.  
 
Ik wens u een mooi najaar toe, met mooie ontmoetingen, vieringen en leuke activiteiten! 
 
Ds. Jan Berkvens 
 
 

Overdenking Startzondag 4 september 2022: De verleiding weerstaan 
 
De bijbehorende Bijbeltekst komt is 1 Koningen: 9 
 
Belofte aan Salomo 
91 Toen Salomo de bouw van de tempel voor de HEER en van het koninklijk paleis voltooid 
had, en ook al zijn andere bouwplannen ten uitvoer had gebracht, 2verscheen de HEER hem 
een tweede keer, zoals Hij hem ook in Gibeon was verschenen. 3De HEER zei tegen 
Salomo: ‘Ik heb het smeekgebed dat je tot Mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je 
gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt, om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets 
van wat daar gebeurt zal Me ontgaan; Ik zal alles ter harte nemen. 4En wat jezelf betreft, als 
jij Mij met heel je hart oprecht toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet 
wat Ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels, 5zal Ik ervoor 
zorgen dat jouw koninklijke troon in Israël nooit wankelt, zoals Ik je vader David heb beloofd 
toen Ik hem zei dat er altijd een van zijn nakomelingen op de troon van Israël zou 
zitten. 6Maar mochten jullie of je nakomelingen je van Mij afwenden en je niet houden aan de 
geboden en bepalingen die Ik jullie heb opgelegd, en in plaats daarvan andere goden gaan 
vereren en voor hen neerknielen, 7dan zal Ik de Israëlieten verdrijven van het grondgebied 
dat Ik hun gegeven heb en wil Ik niets meer weten van deze tempel, die Ik voor mijn naam 
heb geheiligd. Israël zal dan bij alle volken het mikpunt worden van hoon en spot, 8en van 
deze tempel zal alleen een puinhoop overblijven, zodat ieder die er voorbijkomt zal huiveren 
en sissen van afschuw. En wie zich afvraagt waarom de HEER zo tegen dit land en deze 
tempel is opgetreden,  9 zal als antwoord krijgen: “Omdat ze zich hebben afgewend van 
de HEER, hun God, die hun voorouders uit Egypte heeft geleid, en zich aan andere goden 
hebben vastgeklampt. Ze zijn andere goden gaan vereren en hebben voor hen neergeknield, 
en daarom heeft de HEER hun al deze rampspoed bezorgd.”’ 
 
 

Overdenking  

Je kent de filmpjes misschien wel, van de kinderen die aan een psychologisch onderzoek 
meedoen, waarbij ze alleen gelaten worden in een ruimte met voor hun neus snoep. Als ze 
het snoep laten liggen totdat de onderzoeker terugkomt, krijgen ze nóg meer snoep. Als ze 
het snoep gaan eten, blijft het daarbij. Er zijn meerdere varianten van deze ‘Marshmallow 
test’ zoals hij bekend is en de filmpjes zijn stuk voor stuk hilarisch. Omdat ze spannend zijn: 
doet ze het of doet ze het niet? Maar ook omdat je bijna kunt zien wat de kinderen denken: 
Zal ik wel…  Zal ik niet… Komt ie al terug… De hand naar het snoep toe bewegen en toch 
weer terugtrekken… Sommige kinderen worden bijna verscheurd door de verleiding. 
Gemakkelijk op te zoeken onder ‘Marshmellow test’ op internet. 
 



Ik moest aan dat onderzoek denken toen ik in Wenen een paar weken terug het schilderij 
zag dat op de liturgie is afgebeeld: Ceasar at the Rubicon, geschilderd door de Duitse 
Schilder Wilhelm Trübner ergens rond 1878. Het verhaal van Julius Ceasar is dat hij ergens 
rond 49 voor Christus de verboden Rubicon tóch oversteekt en daarmee een onvermijdelijke 
burgeroorlog ontketent. Trübner beeldt dat uit door zijn Deense Dog genaamd Ceasar met 
zijn snuit op de tafel met daarop een lekkere stevige worst te schilderen. Ik ervoer diezelfde 
spanning… doet ie het of doet ie het niet? En hoewel een schilderij natuurlijk statisch is, is 
het zo goed weergegeven dat het net zo goed een video had kunnen zijn.  
 
En denkend aan Adam, Eva en de vrucht in het paradijs… Je voelt in dat verhaal al 
aankomen: God spreekt uit dat zij álles mogen, behálve… en wat gebeurt natuurlijk… Eva 
neemt de vrucht. De slang kan zowel een mooi mythologisch figuur zijn, of beeldspraak voor 
haar eigen stem, ongetwijfeld de stem die ook door Adam heen ging: Het mag niet, maar ik 
ben toch zo nieuwsgierig… Wat als ik…  
 
Hoe sterk is je geloof, en waarin eigenlijk?  
 
De tekst uit Koningen van vanmorgen past precies in het rijtje van de Marshmallow test: Als 
je dit doet, dan krijg je dat. En als je dat doet, krijg je dat allemaal niet. Andere goden 
aanbidden bijvoorbeeld. Blijkbaar bieden die andere goden iets dat zo verleidelijk is, dat je 
iets heel moois moet worden ontnomen of verschrikkelijke dingen moet overkomen als je 
eraan toe zou geven. Geld… beschadigende lust, zelfverrijking… Probleem is alleen: er zijn 
geen garanties, alleen woorden. Terwijl de ander gelijk levert: boter bij de vis, zeg maar. Je 
zou dus wel gek zijn om op die belofte van wat misschien komt te acteren. Daarom steken 
die kinderen hun hand uit naar de schaal met snoep, steekt Caesar de rivier over, kwijlt die 
andere Caesar met zijn bek op tafel en grijpt Eva naar de appel. 
 

 
 
 



Nina Simone heeft daar een geestig lied over gezongen: Forbidden fruit. Leuk om te 
luisteren. 
 
En toch… toch zien we twijfel, terughoudendheid bij iedereen uit de verhalen. We zien ze 
twijfelen en dat maakt het reuze spannend: Doet ie het of doet ie het niet… in het oog van de 
verleiding… Onvermijdelijk is de vraag: wat zou jij zelf doen? Die vraag en die twijfel… we 
kennen het allemaal. Gaan we voor snel, makkelijk en zeker weten, of gaan we voor niet 
zeker weten, het risico dat het beloofde niet gaat gebeuren en dat we dat ook nog enige tijd 
niet zullen weten? 
 
En daarmee is het een geloofsvraag geworden. Want geloven gaat over niet zeker weten, 
het risico dat het niet gaat gebeuren en dat je dat lange tijd of misschien wel nooit zult weten. 
 
Hoe sterk is je geloof, en waarin eigenlijk? Moet er altijd een beloning tegenover staan? Om 
in het paradijs te kunnen blijven, aandacht te krijgen van een dierbare, een stuk land of nog 
meer snoep krijgen? Is de essentie van geloof voor jou dat je iets moet laten voor je band 
met God of dat wat groter is dan jezelf, dat je na het leven hier in liefde verder mag zijn, of 
dat je niet gestraft wordt? Of gaat jouw geloof over heel andere dingen? Een manier van zijn, 
bijvoorbeeld, van spiritualiteit, en van essentie. 
 
Als er geen beloningen of straffen nodig zijn, als je niets onthouden wordt als iets doet of niet 
doet, dan betreed je een heel andere religieuze ruimte. Een ruimte waarin ontmoeting kan 
gebeuren, ontdekt kan worden, onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, rust of 
juist interessante spanning gevonden kan worden. Je kunt het ervaren in de stilte van een 
klooster, in de natuur met al dat leven om je heen, tijdens meditatie of bij prachtige muziek in 
een concertzaal of in je eigen huiskamer. 
 
Het is voor mij toch bij elke voorbereiding voor een preek weer heel verleidelijk om wat 
activistisch te worden: uiteindelijk gaat het om op een goede manier te proberen te leven. 
Maar dat weten we allemaal allang. Dus ik probeer al dagen, nee weken, daarvan weg te 
blijven. Het is de vraag of dat lukken wil, want de verleidingen van deze tijd zijn juist gestoeld 
op instant satisfaction, onmiddellijk genot, snel en makkelijk, terwijl we ook wel zien dat we er 
zelf uiteindelijk niet veel mee opschieten, het milieu die last niet meer kan dragen, het ons 
vreedzaam samenleven in de weg staat. Maar een toornige god, dat is toch ook niet echt 
verleidelijk. Dus dan is het makkelijker om die als niet-bestaand af te doen en lekker door te 
dansen, op deze rand van de vulkaan. 
 
Zo, toch nog een alinea in die activistische trant. En niet voor niets. Want die andere, 
religieuze ruimte, die niet gaat over beloning en straf, maar over spiritueel zijn, waar vrede 
heerst en rust, kan ook betekenen dat je je terugtrekt uit de realiteit van alledag. En dat is 
misschien wel een beetje hetzelfde als de toornige god ontkennen. Niet dat ik geloof dat die 
bestaat, maar de problemen die dan niet aangepakt worden bestaan wél. Dus zoek ik naar 
een evenwicht, elke dag weer. Tussen activisme en het proberen andere keuzes te maken 
enerzijds, en schoonheid, spiritualiteit en religiositeit anderzijds. Ze bestaan allebei, ze 
sluiten elkaar niet uit, ze versterken elkaar misschien vooral. Want het stilstaan bij de dingen 
die niet kloppen, het opkomen voor wat gered moet worden, behouden moet blijven of een 
kans moet krijgen is de moeite waard OMDAT er een andere realiteit is, een andere 
dimensie die niet geheel te bevatten is, die we ervaren omdat we er open voor staan, die we 
niet geheel doorgronden maar die ons blijkbaar wel draagt, rust brengt, inspiratie geeft en 
ons voort laat gaan. 
 
De vraag is misschien dus niet hoe sterk je geloof is en waarin je nou precies gelooft, maar 
misschien gaat het wel meer over hoe je ruimte maakt voor wat voor jou de essentie is. 
 



Op die weg komen we steeds weer verleidingen tegen. Soms zien we dat als beproevingen, 
maar we kunnen ze ook milder bekijken. En we mogen ook best om ze lachen. Juist omdat 
we ze allemaal herkennen, er soms aan toegeven en soms trots op onszelf zijn als we dat 
níet gedaan hebben. En laten we eerlijk zijn: een goede Italiaanse of Franse worst of 
marshmallows zijn natuurlijk ook gewoonweg té lekker om de verleiding altijd te kunnen 
weerstaan. En daarom maken we zo ook niet. We maken ze omdat ze zo fijn zijn. 
 
Die troon uit de tekst van vanochtend, die wankelt zo af en toe. Of misschien wel regelmatig. 
En dat is onvermijdelijk. Want de verleidingen zijn groot. In de tekst gaat het om alles of 
niets, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Toen niet en nu niet. Caesar riep: ‘De teerling is 
geworpen’. En dat gevoel kennen we. Het andere gevoel kennen we ook, als we weer 
opnieuw evenwicht vinden. De andere Caesar legt na het eten van de worst zijn hoofd weer 
in ons schoot, de kinderen van de Marshmallow test vragen en geven weer liefde, Adam en 
Eva bouwen hun leven elders weer verder uit. Wij genieten weer van mooie muziek, rust in 
de tuin, een mooi verhaal. 
 
Waar je in gelooft en hoe je dat vormgeeft is aan jezelf en ik denk dat die verleidingen daarbij 
horen. Bij die zoektocht naar wat voor jou de essentie is. 
 
Amen. 
 

Laat je raken op het Oostereiland 
 
Onze filmcafés bij Cinema Oostereiland worden goed gewaardeerd, zowel door deelnemers 
als door de cinema. Daarom gaan we het komende seizoen verder en wel op 
woensdagochtend om 10.00 uur. Ik geef voorafgaand aan de film een korte inleiding en een 
paar kijkvragen, na de film bespreken we de film op dieperliggende thema’s, het gebruik van 
beeld en wat de film met ons doet.  
 
Op woensdagochtend 7 november kijken we de Belgische film Tori et Lokita 
 
Met TORI ET LOKITA houden tweevoudig Gouden Palmwinnaars Jean-Pierre en Luc 
Dardenne  de kijker een spiegel voor. Hun hartverscheurende observaties over de 
samenleving waarin we leven, confronteren ons met dat wat we niet willen zien. 

 
Twee tieners zijn Afrika ontvlucht en in België terecht 
gekomen. De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt 
Tori (Pablo Schils) en Lokita (Joely Mbundu) tot elkaar. 
Samen proberen ze een leven op te bouwen als broer en zus. 
Een verblijfsvergunning blijkt moeilijk te krijgen, waardoor ze 
van verschillende kanten in het nauw worden gedreven. Tori 
en Lokita lijken onzichtbaar voor de wereld om hen heen, 
maar gelukkig hebben ze elkaar. 
 
Zoals altijd werkten de Dardennes met onervaren acteurs. De 
chemie tussen Pablo Schils en Joely Mbundu is fenomenaal 
en laat niemand onberoerd. Voor TORI ET LOKITA werden 
de Dardennes op het Filmfestival van Cannes bekroond met 
de speciale prijs ter gelegenheid van de 75e editie van het 
festival. 
 

 
 
 
 



 
Op woensdagochtend 7 december kijken we de Franse film Plus que Jamais 
 
Dertiger Hélène lijdt aan longfibrose, een progressieve ziekte die stukje bij beetje de toegang 
van zuurstof tot de longen blokkeert. Terwijl zij de hoop op genezing heeft opgegeven en 
zich meer en meer in zichzelf terugtrekt, is echtgenoot Mathieu ervan overtuigd dat een 
longtransplantatie het tij kan keren. Ondertussen correspondeert Hélène met een Noorse 
kankerpatiënt, wiens blog ze op internet vond. In een opwelling pakt ze de trein naar het 
Hoge Noorden om de man te ontmoeten en met zichzelf en haar lot in het reine te komen. 
Plus que jamais neemt de kijker mee op een intens emotionele reis, die dankzij de 
schitterende panorama's van het Noorse landschap ook visueel imponeert. Met rijzende ster 
Vicky Krieps en Gaspard Ulliel in zijn voorlaatste film. In januari van dit jaar kwam de acteur 
om bij een ski-ongeluk. 
 
De daaropvolgende editie is op 4 januari. 
 
Kaartjes zijn te bestellen via de kassa en website van Cinema Oostereiland: 
https://cinemaoostereiland.nl  
 
 
Zondag 11 december: Maria, Maria, Maria in Rotterdam 
 
 
Maria Maria Maria is een wonderlijke vertelling over de bekendste moeder ter wereld en haar  

kinderen. Vol inspiratie, twijfel, troost en muziek. Jacobien Elffers speelt Maria. Begeleid door 
muzikanten vertelt ze over haar leven en dat van haar kinderen. Geïnspireerd door de 
verhalen uit de bijbel en de koran, persoonlijke verhalen van de muzikanten en liederen over 
bizarre middeleeuwse wonderen. De muzikanten van de Veenfabriek laten zich voor Maria 
Maria Maria inspireren door een rijke historie aan Marialiederen uit de middeleeuwen en het 
vroege christendom. Van de dertiende-eeuwse Cantigas de Santa Maria uit Spanje die 
vertellen over de opzienbarende wonderen van Maria, tot aan oude Marialiederen uit Syrië in 
het Aramees, de taal waarin Jezus sprak. Als moderne pelgrims feesten, dansen en spelen 
de muzikanten voor de Moeder. Met percussie, electronica, gitaar, klarinet, trombone, 
altviool en de betoverende zang van de Marokkaanse zanger Anass Habib. 
Op zondag 11 december ’s middags biedt de landelijke remonstrantse organisatie u een 
bijzondere kerstvoorstelling aan in de Arminiuskerk in Rotterdam. Hier wilt u zeker niet 

https://cinemaoostereiland.nl/


ontbreken. Het Leidse gezelschap de Veenfabriek speelt dan speciaal voor ons de 
spectaculaire muziektheatervoorstelling ‘Maria, Maria, Maria’. En neem vooral een familielid, 
vriend of vriendin mee, daar is dit initiatief mede voor bedoeld. 

Een kaartje voor uzelf kost €20,-. Neemt u iemand mee, dan betaalt u voor die tweede 
persoon de halve prijs, dus €10,-. In dit laatste geval: gebruik de kortingscode 
‘remonstranten’.  U betaalt dan €30,- voor twee kaartjes. Bestellen kan nu al.  

Maak er bijvoorbeeld op zondag 11 december een Rotterdams dagje van: eerst organiseren 
wij een speciale Mariadienst in de Arminiuskerk met voorgangers Tjaard Barnard en Jan 
Berkvens, daarna is een lunch voor de aanwezigen, vervolgens de voorstelling en daarna 
bent u welkom bij de borrel. 

Kijk om www.remonstranten.nl voor meer informatie en voor het bestellen van de kaartjes. 

Laat ook Irène Niemeyer even weten of je gaat, zodat we een rol kunnen spelen bij het 
eventuele vervoer. 

Vanuit de kerkeraad 
 
Beste broeders en zusters, 
 
 

 
Gisteren waren Paul en ik in 
Haarlem. Mijn laatste kans om de 
tentoonstelling Biblio en Picto, van 
Joost Swarte in Teylers museum in 
Haarlem te kijken. De 
tentoonstelling loopt tot 4 oktober. 
Ik ben dol op de tekeningen van 
Joost Swarte. Er is altijd wat 
nieuws te zien en de tekeningen 
zijn erg verhalend. Kunt u zich mijn 
vreugde voorstellen als het dan ook 
nog over boekillustraties, boeken 
en schrijvers gaat? Er was een 
illustratie in een boek van Tim 
Krabbé: een wielrenner zwoegt 
bergop, de weg windt zich door zijn 
wielen en aan het eind verandert 
de weg in een wenkende hand.  
 
Geweldig. 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.remonstranten.nl/


Vooral de lezende Lambiek uit Suske en 

Wiske, onder de preekstoel met de 

dominee met al zijn woorden vond ik 

grappig. En ik dacht ook meteen: “ zo 

zijn wij niet”. Bij ons staat zelf denken en 

verstandig handelen hoog in het 

vaandel. Wíj ́voldoen niet aan dit, 

overigens zeer raak getroffen, 

stereotype. Dan ben ik weer even woest 

trots op onze vrijzinnige groep gelovigen 

in het Foreestenhuis. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vanwege de troubles die wij afgelopen zomer hadden met de schoonmaak(ster) van het 
Foreestenhuis, hebben Paul en ik op de vrijdag voor Monumentendag een middag lopen 
poetsen. We kwamen wat spullen tekort, die ik dus maar even ben gaan kopen. In het 
zijstraatje kwam ik 2 Noorse stellen tegen, die een foto maakten van de buitenmuur. Ik vroeg 
of ze even binnen in de tuin wilden kijken en dat wilden ze natuurlijk heel graag. Ze waren 
erg onder de indruk van ons gebouw. En van het stukje geschiedenis dat ik vertelde. Het is 
ook wel een leuk verhaal: een kerkelijke gemeente in de balzaal van een voornaam gebouw. 
Bij mij kwam de kerkzaal van de Doopsgezinde gemeente in Amsterdam, aan het Singel, 
ineens voor mijn geestesoog tevoorschijn. De witte muren en de houten vloer, natuurlijk licht 
en verder niets. Het is al meer dan 20 jaar geleden, maar ik herinner mij ook de preek waar 
ik heel weinig van snapte. Nog teveel aan de katholieke taal gewend? 
 

Toen voelde ik mij ook als Lambiek: misschien kan ik beter zelf een boekje gaan lezen….. 

Gisteren was het nog boven de 20 graden, en zonnig. Tegen de tijd dat u dit stukje leest, zijn 

waarschijnlijk de truien alweer uit de kast gekomen en liggen de zomerjurkjes (helaas) 

alweer op het voorjaar te wachten. 

Zusterlijke groet, 

Caroline Oortman Gerlings-Hazen 

Voorzitter Kerkenraad Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente Hoorn. 
 

Terugblik 

Verslag van de Zomervakantiediensten 

De vakantiecommissie ervaart dat de vakantiediensten aan een behoefte voldoen en dat de 

reacties van de bezoekende kerkgangers positief waren. De ontmoetingen met leden van 

andere kerkgenootschappen zijn hartelijk en ook het vieren met soms onbekende 



voorgangers is verfrissend. We worden bj elkaar enorm verwend met allerlei lekkers bij de 

koffie. 

De omslag van de liturgie werd als positief ervaren en ook als een vrijblijvende manier om 

wat meer van de verschillende kerkgemeenschappen te weten te kunnen komen. We zullen 

de volgende keer twee keer zoveel moeten laten drukken, zodat het ook bij de laatste 

diensten voldoende omslagen aanwezig zijn. Wellicht dat dit dan bij een drukker moet.  

De opkomst was prima met in de eerste vier diensten rond de 40 bezoekers. Bij het Octaaf 

waren het er beduidend meer, hetgeen ons deed realiseren dat als er honderd bezoekers 

zouden komen (voor het geval Het Octaaf geen parallelle diensten meer zou houden) dat dit 

zeker voor het Foreestenhuis een probleem zou zijn. 

 Het gezamenlijke collecte doel van de vakantiediensten was het Emmaus Langeweg 

project. De 6 vakantiediensten hebben minimaal 1000,- euro opgebracht. Voor het precieze 

bedrag wachten we af wat van het Octaaf nog zal komen, en wat daarvan eventueel door de 

diaconie nog verdubbeld zal worden. We zullen met enkelen naar Emmaus in Langeweg toe 

gaan om nader kennis te maken en te zien hoe het gaat met de plannen voor de nieuwbouw. 

Voor het volgende jaar willen we een project buiten Nederland kiezen. 

Ondanks dat de gemeente Hoorn de bewegwijzering naar het Ramen goed had geregeld zijn 

wij van mening dat we tijdens de kermis het beste de diensten in het Octaaf kunnen plannen.  

Voor de data 2023 worden de vakantiediensten voorlopig als volgt ingedeeld:  

zondag 30 juli 2023 Lutherse kerk; zondag 6 augustus 2023 Foreestenhuis; kermis zondag 

13 augustus 2023 Octaaf; kermis zondag 20 augustus 2023 Octaaf; zondag 27 augustus 

2023 Lutherse kerk; zondag 3 september 2023 Foreestenhuis;  

Petra Knibbe van de Dore gemeente en Martin Siregar van de Lutherse kerk blijven in de 

vakantiecommissie zitten. Dieneke Kampherbeek heeft aangegeven het stokje binnen het 

Octaaf te willen overdragen.  

Met hartelijke groet, 

Petra Knibbe 

De Zusterkring 
 
Op de middag van 13 september was het zover: de eerste Zusterkring van dit seizoen! 
Onder het genot van thee, koffie en extra veel lekkers, want het was onze start-middag, 
deelden we lief en leed uit de afgelopen zomer met elkaar.  
We voelden ons daarna weer helemaal senang, om eens een ouderwets woord te gebruiken 
in deze groep dames, waarvan een groot aantal toch niet meer zo piep is. 
Na nog een bakkie bespraken we het programma voor het komende seizoen: iedere tweede 
dinsdagmiddag van de maand, van september tot mei, hebben we een gespreksonderwerp. 
Een van ons of iemand van buiten (incl. onze predikant), behandelt het onderwerp. 
De onderwerpen dit jaar zijn o.a., de kracht van rituelen, Hoorn in 1572, St Anna te drieën,  
Tesselschade Arbeid adelt. En misschien een bezoek aan de Vrijmetselaarsloge. 
Genoeg om naar uit te zien! 
Een keer per jaar hebben we een middag samen met de zusterkringen uit de buurt: dit was 
altijd in de adventtijd, maar met alle winterse corona dreiging is het veranderd in mei.  
Dit jaar genoten we in de heerlijke tuin van een van de leden van Purmerend. 
 
Op het ogenblik zijn we met 10 dames. Als je zin hebt om eens een middag mee te maken: 
laat het me even weten!       Floor Onnouw 



Monumentendag 
 
Zaterdag 10 september was het weer feest. De jaarlijkse monumentendag in Hoorn (en in 
het hele land) trok weer vele bezoekers, die in het mooie weer vele monumenten konden 
bezoeken. Ook het Foreestenhuis was weer open. In een gezellige sfeer ontvingen vele 
leden van onze gemeente en van de tuinploeg met 3 gidsen van Oud Hoorn 500 bezoekers. 
We hadden koffie, thee, gebak en wat drankjes in de aanbieding. De opbrengst was  € 310 
voor de duurzaamheid van het gebouw. 
Camarate Liocorno was weer aanwezig in ons gebouw (fijn) en er werd orgel gespeeld. Van 
meerdere kanten kwam de opmerking dat het weer een geslaagde dag was. Dit dank zij de 
inzet van velen. 
 
Chris 

 
Monumentendag 2022. 
 
Fietsend op de Grote Oost zag ik de grote rood-wit-blauwe vlag vanaf het Foreestenhuis 
wapperen. Zo’n vlag geeft mij altijd een blij gevoel, waarschijnlijk omdat ik in september 1944 
de bevrijding van Eindhoven heb meegemaakt. Vlaggen symboliseerden vrijheid en 
feestelijkheid. Dit gevoel had ik nu weer. 
In de kerkzaal zag ik een heel goede presentatie over de geschiedenis van ons 
Foreestenhuis gemaakt door o.a. Ton Schuur en Chris Luursema; mooie en duidelijke 
beelden. 
In de tuin was het heel gezellig. Er waren ook buitenlanders. Hoe heet maagdenpalm in het 
Duits? Ik wist het niet en ik heb verder maar geen namen van planten meer genoemd.  De 
man sprak een beetje Nederlands omdat zijn familie uit Noord-Duitsland vlak over de grens 
woonde. En het dialect daar veel op Nederlands leek. Ik vertelde hem dat mijn familie uit de 
Achterhoek ook vlak bij de grens woonde, het dialect daar op Duits lijkt en mijn voorouders in 
Duitsland studeerden omdat dit goed en in de buurt was.  Ook vertelde ik dat mijn kleinzoon 
nu zes maanden in Karlsruhe studeert. Het gesprek ging verder over het belang van 
internationale contacten en werd heel filosofisch. 
Daarna kwam er een groepje jonge Russische vrouwen. Zij woonden en werkten in 
Amsterdam en genoten daarvan. Ze zeiden dat alle Russen altijd droevig waren, overal in 
Rusland spraken ze Russisch en waren ze droevig. In het Russisch bestaat ook geen woord 
voor gezellig, wel voor het tegenovergestelde. Speciaal in de Oeral is het 9 maanden winter 
en erg koud, daar word je triest van. Ik bracht in dat mijn dochter met een jeugdorkest in de 
tijd van perestrojka veel enthousiasme en bloemen had ontvangen van de mensen in 
Rusland. Ze lachten en zeiden me dat toen het een korte tijd wel vrolijk was geweest, maar 
daarvoor en daarna was het triest.  Het gesprek ging ook over Kazachstan. Of dit land nu 
echt Russisch was of niet. De dames waren het hier niet echt over eens. 
 De Bijbelse tuin blijft een plek waar veel ontmoetingen plaats vinden. 
 
Tineke Köhne 
 

 
Gevleugelde beelden of toch niet.. 

Afgelopen zondag 11 september na een prachtige verlopen monumentendag in kerk en tuin 

van het Foreestenhuis op 10 september, na een verrijkende kerkdienst in het Octaaf met 

getuigenissen van mensen over hun leven en hun favoriete muziek die ook werkelijk ten 

gehore werd gebracht. Toog ik op weg met de trein naar Alkmaar. In de trein hoor ik dat er 

gisteravond een voorlopig akkoord is gesloten met ns medewerkers. En dat de stakingen van 

de (spoor)baan zijn. Gelukkig! 



In Alkmaar zet ik mij neer met een verse munt thee op 1 van de vele terrasjes naast de grote 

of sint Laurens kerk. In de Laurenskerk die open is kun je een mooie rondgang maken met 

een mooi informatie systeem, dat in de stijl van de sobere inrichting is aangebracht. Het is 

immers een reformatiekerk geworden. Daarom heen waren er voordien vier zusterkloosters 

op snit van de Moderne Devotie (van Geert Grote, stichter van de enige Nederlandse 

vroomheidsbeweging in Deventer). De rondgang in de kerk voert langs een pelgrimspilaar, 

waar mensen heilig gruis uit schuurden als remedie, vanwege de pest in hun stad. Dan lopen 

wij over graven, bijna oneerbiedig, maar even later wordt verhaald dat er soms wel acht 

graven boven elkaar lagen in de kerk. Dat is voor mij een eyeopener, wist ik niet. 

In de kerk staan ook de moderne metalen felgekleurde panelen van de Helderse kunstenaar 

Rudi de Wint, De in 2006 overleden beeldend kunstenaar heeft nu een overzicht 

tentoonstelling in het stads museum Alkmaar, naast de Schouwburg en t.o. de Grote kerk. 

De werken van Rudi de Wint staan overal in het land. Iedere dag zien we ze voorbij komen 

als decor in de nieuwe zaal van het Binnenhof, let maar eens op die mooie  gekleurde 

panelen op de achtergrond tijdens alweer een verhitte discussie van de Tweede kamer, 

schreeuwend aanwezig op de voorgrond. 

Maar in onze eigen Hoorn is een werk van Rudi de Wint ook te vinden. Dichtbij het 

allermooiste. Het metalen beeld met de natuurlijke vormen van onderwaterplanten voor de 

schouwburg in de Hoornse hop, geen vleugels dus, maar vormen van de zee, beweging, 

draaisels tussen licht en duisternis reikend naar het oneindige. Dat kenmerkt zijn werk en 

wordt op de expositie duidelijk. Wel moet  je er moeite voor doen om dit op het spoor te 

komen, maar dan is het fantastisch en raakt het je echt. Veel landschapskunst in Noord 

Holland is van hem. En bovenal de Nollen 5 minuten van station Den Helder zuid, kun je het 

terrein met veel landschap objecten, zijn grote beelden terrein bezoeken. Dat ga ik zeker een 

keer doen. Jullie ook? 

Groeten van Petra Mijnssen, 11 september 2022 

 
De Bijbelse tuin. 
 

Als de Dore bij u in de brievenbus valt nadert de herfst. 
De tuin is reeds aan het afsterven na een geweldig zonnig seizoen. 
In mei waren we voor het eerst weer open, zoals ik in een vorige Dore reeds memoreerde  
en gespannen of er bezoekers zouden komen op de laatste vrijdagmiddag. 
De bezoekers kwamen en zijn geweest. Soms met velen tegelijk, in groepjes of alleen,   
maar de werkers in de tuin hadden geen klagen. 
Het leuke is dat de bezoekers zo enthousiast waren, niet alleen over de bloemen maar  
ook over de gastvrijheid die wij hen konden bieden. 
Hoe plezierig is het als mensen zich welkom voelen, in alle rust mogen rondkijken waarbij 
de entourage van de tuin natuurlijk mee helpt. 
Daarnaast geeft het een goed gevoel als je “eer” hebt van je werk. 
De oleanders, bijna ten dode opgeschreven, maar doordat ze extra voeding en aandacht 
hebben 
gehad, hun beste beentje hebben voorgezet. Ze bloeiden geweldig, waarbij ik niet zal 
ontkennen 
dat de zon daar ook zeker aan heeft meegewerkt. 
De haagjes van liguster in plaats van de buxus, geweldig aangeslagen, zodat we de mot die 
ons  
tergde al bijna zijn vergeten. 
Kortom: als werkers hadden we een reisje verdiend en dat ging dit jaar naar Alkmaar waar 



we in de Hortus zijn geweest (voorheen medicinale tuin van VSM.)  Onder leiding van gidsen 
hebben we daar een rondleiding gehad en tevens een lunch. 
De stemming was goed, de zon zorgde voor warmte en de tuin is zeker een bezoekje waard. 
Toen er ook op monumentendag nog vele bezoekers waren, naast het monument, ook nog 
een blik 
in de tuin wierpen, denk ik dat we mogen spreken van een prachtig, zonnig tuinseizoen. 
De restauratie van het woonhuis achter van de buurman zit erop, zodat ook de steiger 
verdwenen is. 
Tot en met oktober wordt er nog in de tuin gewerkt en dan kunnen we tevreden afsluiten met 
de slotvergadering. 
Mocht het eens niet lukken in de tuin van het leven, 
is humor de beste mest. (Dag Hammersköld.) 
 
Annechien Pijlman.   
 

Wat komen gaat 
 
 

Geef de vrijheid kleur 

                         Regenboogviering, lunch en vlagceremonie 

Zondag 9 oktober 2022   Foreestenhuis Hoorn 

 

foto: copyright and courtesy:: Studio Erwin Olaf en Galerie Ron 

Mandos, Amsterdam 

Op zondag 9 oktober 2022 organiseert de 

Werkgroep Kleurrijk Verbonden een drietal 

activiteiten tijdens de Regenboogweek in Hoorn. 

Deze activiteiten zijn in het Foreestenhuis aan de 

Grote Oost 43 in het centrum van Hoorn.  

 

Om 12.30 uur hijst wethouder Axel Boomgaars 

(met inclusie en diversiteit in zijn portefeuille) de 

regenboogvlag met een kleine ceremonie. 

Om 13.00 uur staat er een lunchbuffet voor je 

klaar. Kosten € 5,-. Graag voor 2 oktober  

opgeven via: ruud.bennis@hotmail.nl en contant afrekenen bij binnenkomst. 

Vanaf 14.00 uur ben je van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse oecumenische 

regenboogviering met ds. Jan Berkvens en Marjo Kuipers als voorgangers. 

Geef de vrijheid kleur is het thema van deze regenboogviering en ook van de 

regenboogweek.  

Kunst is de ultieme uiting van vrijheid. We laten je de prachtige video projectie ‘Dance in 

Close-Up - Kleines Requiem’ van de Nederlandse fotograaf Erwin Olaf zien. Deze dans 

verbeeldt de liefde, genegenheid en het vertrouwen tussen twee mensen. Het werk heet 

‘Dance in Close-Up - Kleines Requiem’ 



“Deze video gaat over liefde en passie tussen twee mensen. Door de video in een “loop” te 

plaatsen blijven de twee dansers elkaar liefdevol ontmoet, omhelzen en weer loslaten.  

Dat symboliseert de diepere liefde, genegenheid en het vertrouwen in de liefde als de passie 

vervlogen is” citaat van Erwin Olaf. 

We hebben verschillende lokale jonge LHBTIQ+ kunstenaars en artiesten gevraagd om bij 

de beelden van Erwin hun interpretatie op liefde in alle vrijheid te verbeelden, door zang, 

spoken word, dans en graffiti kunst. Daarnaast draagt Ruud Bennis een gedicht voor en 

zullen Cobi de Bruijn en haar dochter Laura 2 toepasselijke liederen ten gehore brengen met 

Mieke van der Sluis op de piano. Dit komt allemaal samen in de viering. Laat je verrassen 

door de veelkleurige liefde en laten we met elkaar die liefde vieren.  

Voel je welkom, of je gelooft of niet en voel je ook vrij om als je Eeuwige, God of Amen hoort 

daar iets anders bij te denken of te voelen.  

Tot ziens op zondag 9 oktober en na afloop kun je nog napraten onder het genot van een 

drankje. Bij mooi weer zelfs in de fraaie Bijbelse tuin van het Foreestenhuis. 

 

De Werkgroep Kleurrijk Verbonden bestaat uit: 

 

Ruud Bennis, Jan Berkvens, Cobi de Bruijn, Hans Bruin, Marjo en Theo Kuipers 

 
Nieuws van Drieluik Atelier 
 
Over de LEV-viering 
 
Dinsdag 11 oktober 2022 houden wij een LEV maaltijd in het Octaaf, om 18.00 uur (om 
17.30 inloop met koffie). 
Het thema is helden/heldendom – in aansluiting op het David Thema bij de Hoornse PKN 
gemeente. 
Over helden gesproken, wie zijn de (echte ) helden?  Helden  zijn veel bezongen, ook in de 
bijbel (Davids klaaglied  bij de dood van Saul en Jonathan: “hoe zijn de helden gevallen”). En 
ook  Herman van Veen zong erover (lied Helden). 
En wat is heldendom? Ook hierover dichters die hierover hun gevoel schreven. We laten het 
horen... 
En op het persoonlijke vlak: wie is uw held? Hierover ook de nodige boeken en 
ervaringsverhalen. 
Wij willen u uitnodigen om uw verhaal te vertellen, aan tafel voordat we gaan eten. En als u 
geen verhaal heeft, dan is meeluisteren ook fijn en meevieren is net zo mooi, want het gaat 
om samen beleven. Doet u mee? 
Dan graag even opgeven i.v.m. de voorbereiding van de maaltijd. Een bijdrage van rond 7,-- 
euro is welkom. Daarvoor krijgt u een goede maaltijd, aan een goed gedekte tafel en 
symboliek eromheen. 
Tenslotte wachten ons daarna nog twee LEV-vieringen, zoals eerder aangekondigd. 
Deze zijn te bezoeken  in Blokker (woensdag 16 november, een lunch) en in het 
Foreestenhuis bij de DORE-gemeente (datum nog vast te stellen). 
Opgave bij Ellen Hoogenboezem, (ellen.hoogenboezem@gmail.com of 06-51213536). 
 
 

 
 

 

mailto:ellen.hoogenboezem@gmail.com


 
Workshop  
 
 
Verder nog een uitnodiging voor een 
workshop werken met natuurlijke 
materialen, en wel op          woensdag 5 
oktober. We gaan opnieuw naar 
tuincentrum Kees en Marja Braas in 
Scharwoude, waar we een pompoen 
werkstuk maken, zie foto. In het 
tuincentrum kunnen we de pompoenen 
uitzoeken en aan een grote werktafel op 
eigen manier bewerken en versieren. 
We beginnen met koffie rond 10.30 en 
na afloop rond het middaguur gaan we 
nog samen soep en broodjes eten. U 
kunt uw pompoenwerkstuk  natuurlijk 
meenemen. Wilt u wel een bijdrage 
doen van 7 euro om de kosten te 
dekken? Ook graag van tevoren 
opgeven i.v.m. voorbereiding. 
We zien uit naar uw komst! 
 

 

 

 
Zondag 30 oktober Kerkdienst met maaltijd. 
 
Op de vijfde zondag van oktober, 30 oktober, is er weer een dienst georganiseerd door de 
culinaire gespreksgroep. Dit wordt weer een combinatie van een viering met een maaltijd. 
We beginnen om 17.00 uur. Met de viering en de onderdelen van de maaltijd zijn we tot 
ongeveer 19.00 of 19.30 uur bezig. 
Dit jaar zullen bij ons aansluiten 10 leden van de Hizmet beweging, Turkse moslims die 
minder enthousiast zijn over Erdogan. De invulling van hun inbreng moet nog gestalte 
krijgen, maar er zal in ieder geval halal eten zijn.  
De kosten van de maaltijd worden gedragen door de gemeente, maar er is een collecte voor 
een goed doel. Dit doel moeten we nog bepalen. 
Graag willen we weten hoeveel eten we moeten klaar maken. Dus willen jullie je opgeven bij 
mij uiterlijk donderdag 27 oktober. 
 
Hartelijke groet 
Chris Luursema 
chrisluursema@gmail.com  0229-239202 
 
 

Regiobijeenkomst Noord-Holland Noord op  9 november 
 

Thema : De Liefde Ontmoeten, vieren, eten en inhoud, van 17-20 uur 
 

 Dopersduin, Oorsprongweg 3 in Schoorl  
Nadere informatie volgt begin september -Louise, Jelle, Waldemar & Wieteke 

mailto:chrisluursema@gmail.com


Informatief  

Lieve mensen, 

We hebben van de gemeente en ook van individuele leden verschillende 

beterschapswensen en bloemen ontvangen na ons onfortuinlijke Engeland-reisje. Daarvoor 

willen we jullie graag bedanken. 

Voor wie het niet heeft meegekregen, we zijn op 5 augustus tijdens onze vakantie bij een 

ernstig verkeersongeluk betrokken geraakt. Daarbij zijn Lykle en onze dochter Mijke in het 

ziekenhuis beland. Gelukkig is iedereen weer thuis. En al met al lijkt het allemaal op termijn 

weer goed te komen. 

Nogmaals heel veel dank voor alle goede wensen en medeleven, dat heeft ons zeker goed 

gedaan! 

Hartelijke groeten, Lykle de Graaf en Cathrien Hoekema 

Nieuw adres  

Per 5 september 2022 is mijn nieuwe adres: 

Adriaen Boomstraat 2 G 

1624 CE Hoorn. 

Overige gegevens blijven hetzelfde,    Mevr Tinie Vis 

 

 

Vanuit de redactie 

In tegenstelling tot eerdere berichten komt de komende DORE nog uit voor de 

Kerstdagen.  

Deze komende DORE editie heeft  als kwartaal 1  2023 de looptijd van 15 

december 2022 tot en met eind maart 2023. 

Wij zien uw kopij weer met veel plezier in ”Word” verschijnen. 



De redactie . 

Activiteiten / agenda oktober/november/december 2022 
 
 
Kerkdiensten in Westerhaven, Achterom 1, Hoorn 
 
Iedere vrijdagmorgen om 9.45 uur is er een oecumenische viering in Westerhaven. 
Afwisselend gaat er iemand voor uit de rooms-katholieke-  of uit de protestantse 
kerk. 
 
Zusterkring  

Elke 2e dinsdag van de maand om 14.00 uur. 11 okt, 8 nov en 13 dec. 

Vijfde zondag 30 okt 17.00 uur verzorgd door de culinaire gespreksgroep 

 Info zie elders. 

Regenboog viering 9 okt. 0m 14.00 uur zie “Uit de Kajuit”. 

Laat je raken op het Oostereiland, 

 
 
Op woensdagochtend 7 november 10.00 uur  
kijken we de Belgische film Tori et Lokita.  
 
 

Op woensdagochtend 7 december kijken we de Franse film Plus que Jamais.  

Kaartjes zijn te bestellen via de kassa en website van Cinema Oostereiland: 
https://cinemaoostereiland.nl . En voor meer informatie zie elders.   
 
De Engel van Hoorn  ( Het Octaaf ) J.D.Pollstraat 1 Hoorn. 
 
Zondagmiddag 2 okt. 15.00-16.30 uur 
Neem de tijd! Over allerlei vormen van stress en ontspanning. 
 
Zondagmiddag 11 dec. 15.00-16.30 uur 
Is geschiedenis verleden tijd? Over de vraag wat de geschiedenis ons heeft geleerd.  
                                                                                   
Regiobijeenkomsten Noord-Holland Noord op 14 september & 9 november 
 
Thema : De Liefde Ontmoeten, vieren, eten en inhoud, van 17-20 uur Dopersduin, 
Oorsprongweg 3 in Schoorl  
Nadere informatie volgt begin september -Louise, Jelle, Waldemar & Wieteke 
 
Voor meer of extra informatie kunt u de nieuwsbrief raadplegen! 

https://cinemaoostereiland.nl/


ADRESSEN 
 

 
Kerkgebouw Foreestenhuis 
Grote Oost 43,  
1621 BR Hoorn 
 
Voor verhuur kerkzaal en/of bij ruimten. 
 Peter Zandberg            0229-245 805 
                                    06 29 44 86 30 
  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   
  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 ½ december 2022/ januari/februari/maart 2023 moet op  
1 december 2022 binnen zijn bij de redactie.  Bezorging uiterlijk 17 december 2022.  
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