
 

 

     DORE 
              NIEUWS EN ACTIVITEITEN 
                JAARGANG 34, NUMMER 1 
                ½ dec 2022 – jan 2023 t/m maart 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 Buiten in de donkere nacht, 
                                 begint een ster te stralen. 
                                 Met een wonderbare kracht, 
                                 het is niet te verklaren. 
                                 Met hem die is verwacht, 
                                 zal er vrede op aarde neerdalen. 
 
 
 

 
De redactie wenst u allen een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 

nieuwjaar toe. 
 
 



Kerkdiensten ½ december 2022 t/m maart 2023 
 
 
Zondag 18 dec. Kerkdienst 10.00 uur             
Voorganger: Jaap Klanderman 
          Orgel: Peter Zandberg 
 
Kerstavond 24 dec. Kerkdienst 19.30 uur 
Voorganger: Jan Berkvens 
     Organist: Peter Zandberg 
 
 Kerstmis 25 dec. Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Yvonne Hiemstra 
     Organist: Edwin Hinfelaar                                                                                                                                 
 

   Zondag 15 jan 2023 Kerkdienst 10.00 uur 
Startzondag. We beginnen met koffie/thee 
i.pv. aan het einde van de dienst. 
Voorganger: Truus de Boer 
     Organist:  
 

     Zondag 29 jan 5e zondag 13.30 uur 
Spreker is Frederik de Groot ( acteur ) 
Verdere info zie elders.  
 
   Zondag 5 feb. Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Jan Berkvens 
     Organist:  
 
   Zondag 19 feb. Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Johannus van der Meer 
     Organist:  
 
   Zondag 5 maart Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Jan Berkvens 
     Organist:  
 
   Zondag 19 maart Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Yvonne Hiemstra 
     Organist:  
 
   Zondag 2 april Kerkdienst 10.00 uur 
Voorganger: Jan Berkvens 
     Organist:  
 
 
 
 
 

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



Uit de Kajuit  
 
We zitten volop in de Adventstijd richting Kerst. Het is buiten vroeg donker en laat licht en 
zelfs de temperatuur is deze week onderuitgegaan. We ervaren dat de winters steeds korter 
en minder koud worden. Er is echt iets aan de hand. Op Iona wordt dat ook gemerkt: op het 
kleine eilandje maakt men zich zorgen over het stijgen van de zeespiegel en de warme lange 
zomers. Nou ja, warm, het was heel prettig weer toen ik daar was. Maar de zee vond ik toch 
wel erg koud. Toch zwom ik daar elke dag eventjes in, een bijna spirituele duik, om het 
koude water te voelen prikken. Eén met het eiland, één met het alles omringende water, één 
met wat we de schepping zouden kunnen noemen. Heel intens, net als het hele verblijf op 
Iona. Twee keer per dag kwamen we met iedereen die in de Abbey werkt of er die week 
verbleef bijeen in de kerk om er met elkaar te bidden, te zingen en te bezinnen. Nou staat die 
Abbey er al vele honderden jaren, maar de Iona Community bestaat pas sinds 1952. De 
liturgische teksten zijn in oorsprong ook van diezelfde jonge leeftijd en worden soms een 
beetje aangepast. Maar zijn dragen de gemeenschap. Dat doen ze door de manier waarop 
ze wat ons bezighoudt en verbindt verwoorden. De zinsnede ‘we aanvaarden ons aandeel in 
de pijn van de wereld’ sprak mij persoonlijk erg aan. Het is een soort moderne 
schuldbekentenis, maar aanvaardt ook dat wij als mens niet altijd anders kunnen terwijl we 
dat toch ook proberen. Voor mij is het het onder woorden brengen van het leven, met de 
mooie maar ook de moeilijke kanten. Ik genoot van mijn tijd op Iona, maar ik moest er ook 
geraken en dat was met het vliegtuig naar Glasgow en weer terug. Dat heeft gevolgen, al is 
mijn aandeel daarin maar klein, voor dat eilandje, voor die zeespiegel, voor de natuur waar ik 
zo heerlijk spiritueel in zwom. Eén medaille, twee kanten. 
 
Die één medaille twee kanten komen we ook tegen in de films die we kijken en bespreken, 
tegenwoordig elke eerste woensdagochtend van de maand in Cinema Oostereiland. In 
november keken we Tori et Lokita. Een spannende film over twee jonge slachtoffers van de 
huidige migratiepolitiek. Maar ook van de wereld die wij laten bestaan waarin deze kinderen 
terechtkomen omdat we ze net niet genoeg geven om te kunnen bestaan. Maar ook in het 
verhaal van Helene die ongeneeslijk ziek is en besluit de haar resterende tijd te leven en 
naar Noorwegen te vertrekken in Plus que jamais. Ze ervaart daar geluk ondanks, of 
misschien zelfs wel dankzij, haar ziekte: ze maakt de keuzes die ze anders nooit zou hebben 
gemaakt maar haar wel doen leven. 
 

 
 
Plus que jamais 
 



Welke keuzes maken wij? Daar ben ik deze Adventstijd mee bezig. Ik postte ergens vorige 
maand een Facebook berichtje over wat ik meemaakte op Utrecht Centraal. Het gaat om oog 
hebben voor wie ons nodig hebben en dat we daarmee het verschil maken. In het 
kerstverhaal is het maar de vraag of iemand hen ziet, daar in die donkere nacht met een 
geboorte in aantocht. Eindelijk is er iemand die hen toestaat in dat stalletje wat warmte te 
vinden. Het is niet veel, maar het is in elk geval iets. Dat had natuurlijk mooier gekund, maar 
het is in elk geval iets. Net zo goed als wij onszelf af kunnen vragen: is wat ik doe wel 
genoeg? Voor Jezus was het dat in elk geval niet; zijn leven stond vervolgens in het teken 
van in actie blijven komen tegen onrecht en het uitdragen van wat hij belangrijk vond. Dat 
deed hij niet alleen, dat deden zijn leerlingen met en na hem, dat proberen wij nog steeds. 
En dat blijven we doen. 
 
Ik wens u mooie dagen toe. Op Kerstavond vieren we de geboorte van Jezus, in het 
Foreestenhuis, onder de kerstboom. Met een interactief kerstverhaal, dat muzikaal omlijst 
wordt door Peter Zandberg en Ries Companjen. Ries is vaker bij ons geweest met zijn 
saxofoon. Het kerstverhaal is gericht op alle leeftijden en wordt op een feestelijke manier 
verteld, afgewisseld door kerstliedjes. Komt dus allen, neem kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen mee. Het wordt warm, gezellig, en gewoon ontzettend leuk. Zo kan kerst 
ook, met daarna warme chocomelk en glühwein. 
 
Een mooie decembermaand gewenst! 
 
Ds. Jan Berkvens 
 
Advents- en Kerstlied 
 
Tijdens de Advents- en Kerstvieringen zingen we dit jaar lied 443, De engel Gabriël komt 
aangesneld, elke dienst een couplet meer. 
 

 



Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 
Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 
Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 
 

Ergens op een roltrap 
 
‘Maar ik ben bang’ roept het kleine Somalische jongetje naar zijn vader en broertjes als hij ze 
via de roltrap naar het perron beneden ziet verdwijnen. Ik bevind mij op de roltrap die mij in 
tegengestelde richting naar de stationshal van Utrecht Centraal brengt. De vader zit klem: hij 
kan zijn andere twee zoontjes ook niet loslaten. Wat er vervolgens gebeurt is ontluisterend. 
Het handjevol volwassenen dat ook de roltrap naar het perron wil nemen snauwt en scheldt 
en sist onaardige dingen tegen het jongetje dat hooguit zeven jaar oud is. Ze lopen hem 
bijna omver. Niemand ontfermt zich over dat kleine jongetje met tranen van paniek in zijn 
ogen. 
 Die grote benen van die volwassenen schieten voorbij, anoniem, onvriendelijk, boos. 
 

Impulsief gooi ik bovenaan de 
roltrap mijn fiets tegen een 
glazen plaat, loop naar het 
jongetje en zeg: ‘Zullen wij 
samen naar beneden gaan? 
Geef je hand maar.’ Het 
jongetje ligt zijn hand in de 
mijne en samen stappen we de 
roltrap op. ‘Gaat het goed zo?’ 
vraag ik. ‘Ja’ zegt hij, het gaat 
goed. Zijn vader staat hem 
stralend op te wachten en 
neemt zijn hand van mij over. 
‘Dag’ zeg ik tegen het jongetje. 
‘Dag’ zegt hij terug, met een 
glimlach en nog tranen in zijn 
ogen.  

 
Twee van de mensen die hem net bijna omver liepen staan in hun telefoon te staren op het 
nog verder lege perron. Hoe kan het, dat we zo geworden zijn, vraag ik mij in stilte af terwijl 
ik mijn fiets boven weer opzoek en die er natuurlijk gewoon nog staat. We zijn op weg naar 
Kerst. Ik zie daar een opdracht in: dat we allemaal proberen wat minder gehaast en gestrest 
en boos te zijn en zo’n jongetje niet omverlopen maar zien en een hand reiken. 
 
 
 
 



Filmclub Cinema Oostereiland 
 
Elke eerste woensdag van de maand om 10 uur kijken we een film die we vervolgens met 
koffie en thee nabespreken. We doen dat in Cinema Oostereiland. We kijken zeer 
uiteenlopende films die net in première zijn gegaan, maar een bepaalde boodschap hebben. 
Die boodschap proberen we te verkennen. Daarnaast proberen we de film verder te duiden 
en wat de film nog meer in zich heeft te ontdekken. Kaartjes zijn via de website van Cinema 
Oostereiland te bestellen in de week voorafgaand aan de vertoning. 
 
 

Het Foreestenhuis ontmoet online 
 
De woensdagochtendzoom komt terug! Eens per maand op woensdagochtend om 10 uur 
bespreken we met elkaar een onderwerp en delen we hoe het met ons gaat.  
 
21 december 10.00 uur Wie is Maria voor jou? Aan de hand van AdRem van oktober  

verkennen we de personage die we allemaal kennen als de  
moeder van Jezus maar in onze traditie niet heel belangrijk is.  
Juist daarom leuk om onze ervaringen met haar eens te  
bespreken. 

 
11 januari 10.00 uur  Het nieuwe jaar is begonnen! Wat verwacht je van dit jaar, wat  

houd je bezig, waar wil je je mee bezighouden? 
 
De link naar de Zoom is te vinden op onze website en in de nieuwsbrief, of te openen via 
www.zoom.com 
 
 
Zoom Meeting ID: 938 6470 2684 
Wachtwoord: 690623 
 
 
Lezing: Psalm 139: 1-3; 15-16; 23-24 
 
God, U kent mij, U doorgrondt mij, 
U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
 
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,  
kunstig geweven in de schoot van de aarde,  
was mijn wezen voor U geen geheim.  
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,  
alles werd in uw boekrol opgetekend,  
aan de dagen van mijn bestaan ontbreek er niet één. 
 
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  
peil mij, weet wat mij kwelt,  
zie of ik geen verkeerde weg ga,  
en leid mij op de weg die eeuwig is. 
 
 
 
 



Overdenking van de gedachtenisdienst op 20 november 
 
Ik sta voor een reusachtig kunstwerk op een muur. Het was een hele toer om hier te komen, 
in het moderne kunstmuseum in de hippe wijk van Seoul in Zuid-Korea. En nu sta ik hier, 
voor dit prachtige werk. Het werk bestaat uit honderden glazen bollen en bolletjes in allerlei 
maten en kleuren die zich uitstrekken over die muur voor me. Soms gegroepeerd, dan weer 
eenzaam hangen de bollen daar. In al die kleuren, doorzichtig of juist troebel, met 
luchtbelletjes erin of juist helemaal gaaf. Zodra je een stap verzet verandert het perspectief, 
de lichtval en daardoor het patroon. Met open mond bewegen de mensen voor het kunstwerk 
langs. ‘Het onvoorspelbare pad’ heet het, van de Ijslands/Deense kunstenaar Olafur 
Eliasson. Je kunt op allerlei manieren met het kunstwerk bezig zijn, bijvoorbeeld door erlangs 
te lopen en te aanschouwen hoe het perspectief steeds verandert. Maar je kunt je er ook in 
verplaatsen, jezelf voorstellen tussen al die bollen en bolletjes van glas en proberen te 
voelen hoe het zou zijn om er onderdeel van te zijn. Door het kunstwerk heen te dwalen. Te 
ervaren hoe het pad dat je volgt bepaald wordt door enerzijds de bollen die je tegenkomt, het 
licht dat je aantrekt of afstoot, de ruimte die er is of niet is. En anderzijds je eigen wil: volg je 
het licht of blijf je juist in de schaduw, kies je voor makkelijk of beweeg je juist over en om de 
bollen heen, zoals jij wilt dat je pad verloopt? En stel dat je je niet alleen in het kunstwerk 
bevindt, maar allerlei andere mensen ook… dat je elkaar tegenkomt, stukjes met elkaar 
oploopt en dan weer loslaat… dat je elkaar aantrekt en afstoot, helpt en weer laat gaan… 
 

 
 
Terwijl mijn gedachten alle kanten opgaan gaat er iets anders door mij heen: mijn eigen 
levenspad. Ik besef dat we van alles plannen, maar dat er geen routekaart voor het leven is, 
je kunt hoogstens terugkijken op het deel van je leven dat je al gehad hebt, je levenswandel 
te midden van alle mogelijkheden die er waren. Het deel waarin je talloze keuzes hebt 
gemaakt, goede en handige maar ook minder slimme en pijnlijke.  



En lang niet alles was een keuze, er kwamen dingen op het pad die gewoonweg gebeurden. 
De enige keuze die er was was die van het bepalen hoe je tot die gebeurtenissen te 
verhouden.    
 
Terwijl ik dat daar ervaar denk ik aan een fragment uit de roman Violeta van Isabel Allende 
dat ik net daarvoor op een terras in de zon gelezen heb. Het boek vertelt het levensverhaal 
van de eerst jonge en uiteindelijk stokoude Violeta in Latijns-Amerika geleefd in de afgelopen 
90 jaar. Het fragment waar ik aan denk past hier prachtig bij. Ze schrijft: ‘Er zijn kruispunten 
in je bestemming die we niet kunnen herkennen op het moment dat ze zich voordoen, maar 
als je zo lang leeft als ik heb geleefd, kun je ze heel duidelijk zien. Daar waar de wegen 
elkaar kruisen of zich splitsen, moeten we besluiten welke richting we inslaan. Dat besluit 
kan de loop van de rest van ons leven bepalen.’ 
 
Elk van ons kan in het kunstwerk gaan staan en de eigen positie bepalen, net zo goed als elk 
van ons voor het kunstwerk kan gaan staan en naar het eigen leven terug kan kijken. Wat zie 
je dan? Waar heb je op welk kruispunt gestaan, waardoor, wat heb je gedaan, wat heeft het 
je gebracht? Was het een keuze, had je een keuze, of overkwam het je? 
 
Eén dimensie hebben we nog niet in het kunstwerk geplaatst, maar dat is wel een 
belangrijke. De nog ontbrekende dimensie is de spirituele. En daar komt Psalm 139 om de 
hoek kijken. Want wie draagt jou in jouw levensloop, je dierbaren in hun levensloop? 
Waarvandaan komt jouw kracht om weer op te staan als je even niet meer verder kunt, wie 
geeft jou vertrouwen in eigen kunnen? 
 
Nu kan je de Psalm natuurlijk op verschillende manieren lezen of horen en dat gebeurt dan 
ook. Soms wordt de Psalm gebruikt om aan te geven dat God alles bepaald zou hebben en 
je goed in de gaten houdt of je wel doet wat je zou moeten doen. Zo hoor ik de Psalm in elk 
geval niet. Als je ‘Heer’ en ‘U’ vervangt door Jij dan wordt het een zeer nabije reisgenoot of 
reisgenote. Een kracht misschien wel, waar je altijd op kunt vertrouwen. Dan worden 
misschien enigszins ingewikkelde verzen anders van aard: ‘Hoe zou ik aan je aandacht 
ontsnappen, ontkomen aan jouw blikken’ wordt dan: jij bent altijd bij mij en kijkt met mij mee 
op mijn pad – om bijvoorbeeld te voorkomen dat ik struikel.  
 
En wat een prachtige poëzie: ‘Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in 
de schoot van de aarde, was mijn wezen voor jou geen geheim’.  
 
En dan de enigszins lastige paragraaf voor de vrijzinnigheid, die gaat over de vrije wil: ‘Alles 
werd in jouw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één’… We 
zijn gewend om die te lezen als voorafgaand aan ons leven, omdat het volgt op ‘jouw ogen 
zagen mijn vormeloze begin’. Maar je kunt het ook zien vanuit het licht van het kunstwerk, 
daar in dat museum op die heuvel in Seoul: Terugkijkend op je leven overzie je wat er 
allemaal is gebeurd, hoe je pad is gegaan en geen dag ontbreekt daaraan. Je overziet het 
geheel van je leven, tot dan toe. De mooie en de moeilijke gebeurtenissen, de verdrietige en 
de blije momenten. De mensen die je gelukkig hebt gemaakt en de mensen die je pijn hebt 
gedaan. De mensen en momenten die jouw geluk hebben gebracht en hen die jou 
beschadigd hebben. Als je daar staat er terugkijkt ervaar je misschien dat je gedragen wordt. 
Dat zou je het goddelijke, het grotere kunnen noemen.  
 
Met die reisgenoot, dat grotere, het goddelijke gaan we verder op ons pad, gedragen, 
onszelf steeds beter kennend en begrijpend. Onszelf steeds meer doorgrondend. Soms 
linksaf, soms rechtsaf, dan weer rechtdoor, over de bollen heen, eronderdoor, om ze heen. 
Vertrouwend op onszelf en dat grotere, wat we lang niet altijd bevatten. Hoe meer we 
vertrouwen op wat we aangereikt krijgen en in onszelf weten aan te spreken, hoe meer dat 
grotere en wijzelf samenvallen. Dan worden we gedragen worden en kunnen we zeggen: 
 



Doorgrond mij, ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en 
leid mij op de weg die eeuwig is. 
 
Amen.  
 

Vanuit de kerkenraad  

Van de Voorzitter 

Het vorige stukje dat ik voor de nieuwsbrief schreef, was in oktober. Het was toen nog warm 
en zou dat nog een hele maand blijven. Nu schrijf ik u vanuit Frankrijk. Het is ook daar de 
hele maand oktober, en zelfs tot half november warm gebleven, soms zelfs tot 20 graden.  

Dat alles is nu voorbij. Er ligt sneeuw bovenop de bergen in de Jura en de lager gelegen 
bomen lijken bedekt met poedersuiker. En op een avond zat er al een laag ijs op de 
autoruiten. Een beter moment om een stuk te schrijven voor het Kerstnummer van onze 
papieren nieuwsbrief, lijkt mij. 

Ik heb mijn buurvrouw geholpen met uitzoeken en vooral ordenen van haar kerstspullen. 
Leuk werk, voor een bibliothecaris. Haar kerstbomen worden erg kleurig, met groene, blauwe 
, roze en paarse ballen en veelkleurige slingers. Onze boom in Nederland wordt een stuk 
simpeler en vooral getooid met zilveren ballen. Van glas, dat wel. 
 
Afgelopen zondag staken we in de lokale Doopgezinde kerk de eerste Adventskaars aan. 
Ik vind dat altijd een magisch moment : nu begint het echt, het wachten op het Kerstkind. 
Een belangrijk ritueel, waar ik mij met mijn katholieke wortels erg op verheug. 

Vele jaren geleden was ik in het Verenigd Koninkrijk, waar we een vriend vanaf daar hielpen 
terugverhuizen naar Nederland. Hij werkte in een Antroposofisch kindertehuis in de 
Cotswolds. We waren daar vanaf midden december en ik herinner mij de prachtige 
omgeving, het enorme lege huis met grote keuken en vooral de sfeer in het dorp en de vele 
Christmas Carols singing. Op allerlei verschillende plaatsen : buiten, binnen, in kerken, bij 
mensen thuis. Hoewel de vriend in kwestie met pijn in het hart vertrok, heb ik er erg goeie 
herinneringen aan. En het beeld van onze rode sportauto ( een Mazda 323F) met de 
stellingen van zijn boekenkast uit het raam stekend...  
Misschien heeft u ook zulke warme herinneringen aan Kerstmis-van-weleer. 
 
Ik verheug me ook erg op de komende Kerstmis in ons Foreestenhuis. 
Op Kerstavond om 19.30 gaat onze eigen Dominee, Jan Berkvens voor. 
Ik hoop u allen, wellicht voorzien van introducees, te zien. 
 
Een gezegende Kerst, 
Caroline Oortman Gerlings-Hazen 
Voorzitter Kerkenraad Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente Hoorn 
 

 



In memoriam Andreas Atonius Haverkamp, door Peter Kik 
 
In de ochtend van 19 september jongstleden is in alle rust en stilte ingeslapen ons lid 
Andreas Atonius Haverkamp. Vrijwel niemand uit onze gemeente zal hem kennen. André 
was een heel bescheiden en schuchter mens. Hij was op 16 december 1931 geboren in 
Malang. Ik ontmoette hem voor het eerst begin tachtiger jaren toen hij met zijn moeder aan 
de Abdij in Blokker woonde en geen contact met de kerk hoefde.  
Verrassend genoeg ontstond er toch enig contact toen hij na het overlijden van zijn moeder 
een appartement kreeg in de Perelaar in Zwaag. Het brengen van de Kerstgroet opende 
jaarlijks een deur, al bleef het gesprek in eerste instantie beperkt tot die voordeur. Later 
hebben we vrij uitvoerig gesproken in de huiskamer, waar hij dan vol trots liet zien hoe de 
verjaardagskaart van de gemeente aan de wand was geprikt.  
Zijn vader zat bij het KNIL. Totdat hij zes jaar was, ging de familie jaarlijks voor een half jaar 
naar Nederland. In 1939 kon dat niet meer. Vader kwam in een Jappenkamp en de rest van 
de familie moest zichzelf zien te redden. Na de oorlog zijn ze direct naar Nederland 
vertrokken. 
Vader was doopsgezind; de familie kwam uit de Zaanstreek. Andre werkte tot zijn VUT bij de 
Amrobank. Hij bleef lid  van onze gemeente, las trouw het kerkblad dat pas wegging als het 
nieuwe er was, maar contact met de kerk hoefde hij verder niet. 
In december 2018 meldde hij dat hij uit de kast gekomen was. Dat opende voor mij een luik. 
Na het overlijden van een broer die ook in de Perelaar woonde, was hij, als ik er kwam, altijd 
gehaast om vooral heel tijdig in de recreatiezaal te zijn voor zijn plekje bij de dames. De 
oude Westfriese mannen waren niet altijd even aardig voor hem. Wat jammer dan dat hij 
altijd afwerend bleef als het om onze kerk ging. 
 
Totdat hij vorig jaar verhuisde naar Avondlicht hebben Clemence en ik altijd naar hem 
gezwaaid als we langs zijn appartement kwamen en hij aan het raam zijn krant zat te lezen. 
Dan werd er enthousiast teruggezwaaid. Dat zwaaien en zijn vriendelijkheid mis ik nog 
steeds.  
Dat hij ruste in vrede. 
 

Wat is geweest  
 
Zaterdag 29 oktober, Klimaatdag georganiseerd door het landelijk bureau van de 
Remonstrantse Broederschap, in de Geertekerk te Utrecht. 
 
“ op zoek naar hoop in tijden van ecologische crisis” 
 
Deze dag is het bijzonder warm en windstil, onwerkelijk en goed passend bij het thema, vind 
ik.  
Er is een hartelijk welkom met iets te drinken en ik denk dat er ruim 50 mensen aanwezig 
zijn.  
Het programma begint met een groene viering, geleid door voorganger Rachelle van Andel. 
Foto’s komen op het scherm, van een kerk in Valkenburg waarvan het interieur onder water 
staat, van enorme rookwolken boven een in brand staand bos in Frankrijk en van de film “ 
Don’t look up” die gaat over de gebeurtenis dat er een komeet de aarde nadert en hoe 
daarop gereageerd wordt door allerlei verschillende mensen. 
Dan doen we mee met Jan Jorrit Hasselaar, directeur van het bureau Religie en Klimaat aan 
de VU, we ervaren dat wij deel zijn van de natuur, simpelweg al door samen in en uit te 
ademen. Hij leest het gedicht “ Wind” voor van Yu Kosuge, wind is gods adem, liefde en 
geest.  
Via het scherm horen en zien we Amanda Gorman die het spokenword stuk “ Earthrise” 
doet, wat hartstochtelijk pleit voor het welzijn van de aarde, ‘more than worth fighting for’.  
Dan komt Rachelle  met de pet op van voorzitter van Geloof en Samenleving, de diaconale 
poot van de Remonstrantse Broederschap. 



 Ze noemt de woorden van Gerrit Jan Heering over de kerk, deze heeft een innerlijke 
persoonlijke en een uiterlijke wereld-hervormende kant. Zonder een van beide sterft zij.  Alle 
leden van de diaconale groep worden voorgesteld. Goed om elkaar te ontmoeten, dit is vaak 
de sleutel tot samenwerking.  
Een lid is fysiek afwezig, maar via het web met ons verbonden, Mpho Tutu van Furth, 
dochter van Desmond Tutu en zijn vrouw. Zij spreekt over bijeenkomsten die ze heeft 
bijgewoond in Australië en Canada waar ook oorspronkelijke bewoners van die landen bij 
waren die meespraken in hun eigen taal. Daar en ook via andere wegen leerde ze dat zij in 
een sterke relatie samenleven met de natuur om hen heen. Westerse christenen hebben 
zich lang als daarboven staand gevoeld. Ze benoemt het begrip ubuntu, wat benadrukt dat 
een mens een mens is doordat er ook een ander mens bestaat, je hoort bij die ander, dichtbij 
en verder weg;  over landbouwers die het niet nodig vinden meer te zaaien dan ze per jaar 
nodig hebben en de grond tussendoor rust geven; leest het Zonneleid van Fransiscus voor; 
legt uit dat we met hoofd en hart bij elkaar en bij de hele schepping horen. 
 

Panellid Geke van Vliet, afgestudeerd 
Doopsgezind predikant gaat promoveren op 
Kerk en Klimaat. Het lijkt of klimaatadaptatie 
belangrijker is dan het stoppen van de crisis. 
Hoe ver gaan onze relaties, ubuntu alleen voor 
Nederland of Europa? Juist als kerken kunnen 
we onze internationale relaties benutten en 
ermee samenwerken. Ook daar zijn 
klimaatactivisten, soms jongeren, die met 
gevaar voor eigen leven oproepen tot 
verandering. Het tij moet nu gekeerd worden. 
De tijd is beangstigend en gaat over recht en 
onrecht.  
Panellid Carla Dik-Faber was 8 jaar 
woordvoerder van de ChristenUnie, studeert 
nu aan het Arminius college. Zij ziet steeds 
meer individualisme en alleen respect voor 
geslaagde mensen. Ze noemt het artikel van 
Robert Putman laatst in Trouw. Met zijn 
onderzoek toont hij aan, dat in een eerdere 
crisistijd aan het begin van de 20-ste eeuw de 
omslag in denken niet kwam van politieke 

leiders. Het waren kerkelijke leiders die opriepen tot een andere moraal met recht op een 
menswaardig bestaan van iedereen. Carla pleit voor een nieuw ubuntu, wij zijn omdat de 
aarde is. In ons land is meer dan in de andere Europese landen de natuur achteruit aan het 
gaan. Hoe kunnen we gods rijkdom doorgeven als we die zelf zo verarmen?  
Er is een kort panelgesprek. Hoe kunnen we zelf iets doen?  begin met eenvoudige stappen 
zoals minder consumeren, minder vliegen, minder vlees eten. Mpho: het moet gedragen 
worden door gebed; dan groeit de liefde, dan groeit de sociale gerechtigheid, dan verdwijnt 
de angst en groeit de goede weg. 
We gaan lunchen, vegetarisch en biologisch. Jan jorrit spreekt een gebed uit. 
In de middag zijn er vier workshops waarvan ieder er twee kan kiezen.  
Ik kies “Raad van kerken en het klimaat”  en “ ik en het klimaat”   
Wat betreft de eerste, kortgeleden kwam de Raad in Karlsruhe bi elkaar. Uiteindelijk is er 
een stuk aangenomen wat verder gedragen gaat worden door de plaatselijke raden van 
kerken en dus ook de plaatselijke kerken. Ik ben erg benieuwd daarnaar en hoop via de 
Raad van Kerken in Hoorn en onze eigen gemeenschap er meer van te horen. Dan kunnen 
ook wij ermee verder aan de slag.                                                                                            
Petra Knibbe 

 



 
5e Zondag in oktober  
 
De afgelopen 5de zondag van de maand op 30 oktober  werd dit keer georganiseerd door 
onze culinaire gespreksgroep oftewel de mannenkookgroep. Bijzonder dit keer was de 
deelname van leden van de islamitische Hizmet beweging. Dit is een groep moslims die 
sterk is gericht op het vrijwillig inzetten voor de medemens en  dienstbaar zijn aan de 
samenleving waarin je leeft. Bovendien vinden zij  dialoog en ontmoeting erg belangrijk om 

daardoor meer respect en begrip voor elkaar 
krijgen, juist in deze tijd waarin verdeeldheid, 
vooroordelen en verharding vaak de boventoon 
lijken te voeren. Dit past natuurlijk goed bij 
onze eigen vredesboodschap en het was heel 
fijn om zo heel dicht bij huis dit ook uit te 
kunnen dragen. 
 
 
Om  zo op een heel laagdrempelige manier 
samen een maaltijd te delen en kennis te 
maken met sommige tradities van elkaar was 
bijzonder om mee te maken. Van de 
moslimkant werd het bv. erg gewaardeerd dat 

er ruimte werd gegeven om hun gebeden uit te kunnen voeren. Op een heel natuurlijke 
manier mengden de gasten en onze eigen gemeenteleden zich bij de tafels in een volle 
kerkzaal en er ontstonden overal geanimeerde gesprekken, serieuze onderwerpen kwamen 
langs maar ook gewoon gezelligheid en plezier. Er was nieuwsgierigheid, openheid en 
respect en dat werd als heel prettig ervaren. We mochten luisteren naar een mooi gezongen 
oproep tot gebed en zongen ook elkaars liederen. Tunçay van de Hizmet benadrukte dat wij 
uiteindelijk allemaal mensen zijn en broeders en zusters op deze wereld. We verschillen 
uiteindelijk veel minder dan we denken. 
 
Het doel om op een laagdrempelige en 
gezellige manier eerst maar eens kennis 
te maken is bereikt.  Van beide kanten 
klinkt de wens om de kennismaking voort 
te zetten en de vraag is nu natuurlijk op 
welke manier. Wij verwelkomen daarom 
ook elke suggestie om dit vorm te geven, 
hetzij als gemeente, maar ook misschien 
via onze kringen of op persoonlijk niveau. 
Mocht je of jouw kring een mooi idee 
hebben, hoe kleinschalig dan ook, dan 
kan je dat aan mij of de kerkenraad laten 
weten en dan is het contact zo gelegd. 
Ook aan de kant van de Hizmet beweging 
wordt hier enthousiast over nagedacht. 
Hun behoefte om te integreren en onderdeel te worden van onze samenleving, gewoon hier 
in West Friesland, is groot. 
 
Tot slot dank aan de culi's om dit avontuur aan te gaan en een avond te organiseren die 
velen van ons niet snel zullen vergeten! 
 
Leida Veldkamp 
veldkampleida@gmail.com  
telefoonnummer: 06-55752517    Voor meer info: hizmetbeweging.nl 

mailto:veldkampleida@gmail.com
http://hizmetbeweging.nl/


Beste broeders en zusters van Het Foreesten Huis, 

Op 30 oktober 2022 zijn wij bij Het Foreesten Huis bijeengekomen om elkaar beter te leren 

kennen. Het Foreesten Huis voelde als thuiskomen. Wat zijn er toch veel overeenkomsten 

tussen de Islam en het Christendom ! Verder wil ik alle betrokkenen bij Het Foreesten Huis 

bedanken voor het fantastische onthaal. Ik vond het echt een geslaagde samenzijn. Ik was 

er met mijn vrouw en vrienden. We zijn allemaal verspreid gaan zitten aan verschillende 

tafels waar mooie gesprekken ontstonden. Uit de gesprekken zijn er mooie verbindingen 

ontstaan en ook vriendschappen. Na afloop hebben mijn vrienden aangegeven dat zij de 

avond fantastisch hebben ervaren.   

Deze avond was een mooie weerspiegeling van een vers uit de Koran. Deze vers luidt als 

volgt: 

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben 

jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de 

meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah 

is van alles op de hoogte, Alwetend ”. (Al-Hujurat, 49/13). 

Bovenstaande vers heb ik die avond diep van binnen gevoeld. Elkaar leren kennen en de 

verbinding zoeken zouden we vaker moeten doen. Ik spreek de wens en hoop uit dat dit niet 

bij 1 keer blijft, maar dat wij met z’n allen hier een vervolg aan zullen geven.  

Ik sluit af met nogmaals jullie te bedanken voor deze prachtige beleving en avond. 

Tot een volgende keer. 

Met vriendelijke groet, Hasan Kara  

 

Heilige wijsheid 
 
Ik lig op mijn rug. Boven mij een immense koepel. Goud, blauw, 60 meter hoog. Ruim 15 
eeuwen oud. Trots torent de Aya Sophia boven Istanbul uit. Kerk gebouwd ter ere van God. 
Recent door president Erdogan weer tot moskee uitgeroepen. Om mij heen geknielde 
Moslims biddend tot Allah, de enige God. 
Enige God? Hoe zit dat dan met Jahweh, de God van aartsvader Abraham en het Joodse 
volk? Die hen uit Egypte bevrijdde, 40 jaar geleid door Mozes, naar het Beloofde Land. Waar 
die zelfde God een Zoon kreeg die vervolgens door veel christenen als hun Verlosser en 
Heer wordt aanbeden. Na zijn dood ontving de wereld de Heilige Geest om ons het Goede te 
laten doen. 
Tot zover de Bijbel. 
Ik zing zachtjes mee met de aanroeping van Allah, wanneer aanhangers van de Turkse 
Hizmet-beweging hun middaggebed houden in het Foreestenhuis. Zij zijn dienstbaar aan 
onze (Nederlandse) samenleving. Helpen armen, geven lessen in levenswijsheid. Met hen 
voel ik mij verbonden, net als met de diakonie, die vanuit de kerken zich inzet voor de 
allerarmsten. Wat is het verschil?  
God en Allah, zij roepen ons op te geloven, goede werken te doen. Gedraag je als een 
goede Moslim, een goede Christen. Breng vrede. Heb lief. In naam van Allah en van God. 
Dat is Heilige Wijsheid. 
 
Ron Rote 
 
 
 



Interview met Jan Berkvens  
 
Beste leden en vrienden, 
  
Jan Berkvens is geïnterviewd door Frederik de Groot op Radio Hoorn.  Jullie kunnen dit 
radio-interview ook zien op You Tube via deze link 
https://youtu.be/5en71GjXMzA 
 
(Klik éénmaal op de link en als dat niet werkt klik éénmaal op de link terwijl je de ctrl toets 
ingedrukt houd.) 
  
Met vriendelijke groet, 
Kees Dalmeijer  
 

Wat komen gaat: 
 
18 december 2022, 15:00 - 17:00 uur 

Project Geestdrift - Café Heelal 
 
Foreestenhuis 

Café Heelal 

Je stapt binnen in Café Heelal. Het licht is schaars, de sfeer intiem. Je waant je terug in de 
tijd, maar kunt het beeld en geluid niet zondermeer daarmee rijmen. De elektronische 
ambient klanken doen denken aan sonargeluiden van een onderzeeër. Het licht bestaat uit 
kleine stofwolkjes, sterrenstof. Een ander universum? Het kleine podium lijkt een 
machinekamer vol met muziekinstrumenten. Dan wordt het stil. 

Twee troubadours nemen 
je mee in hun verhalen. 
De liederen gaan over 
dromen, over mens zijn. 
Ze bezingen de 
schaduwzijden van het 
leven; het gevecht tussen 
stad en natuur, de 
depressieve mens, de 
hoop, het verlangen naar 
vrijheid en liefde, de 
hebberigheid en het leven. 

Zoektocht naar het 
Nieuwe Levenslied 
Zangeres, actrice en 
theatermaker Lisse 
Knaapen en pianist en 
componist Rowan de Vos vormen samen het collectief MAKTUB. Beiden zijn afgestudeerd 
aan het conservatorium in Rotterdam en actief in het Nederlandse muziek- en 
theaterwerkveld. Samen brengen ze sinds 2015 het levenslied terug naar de kern zoals deze 
was bedoeld als alternatieve naam voor de chansons, maar met een nieuwe klank en de 
verhalen van nu. Door hun elektronische instrumentarium klinkt zowel een heel orkest als 
een intiem en kwetsbaar lied. 

https://youtu.be/5en71GjXMzA


Concept en uitvoering: Lisse Knaapen, Rowan de Vos 
Schrijvers: Myrte Leffring, Elfie Tromp, Hélène Christelle Munganyende, Leander de Vos, 
Peter Swanborn, Maureen Ghazal 

Deze voorstelling vervangt de voorstelling Her Solilyguy van Isabel Pronk, die helaas 
wegens omstandigheden niet door kan gaan. 

Bestel tickets à € 13,50 via PROJECT GEESTDRIFT - 
https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/cafe-heelal/ 

Elke voorstelling van Project Geestdrift wordt gecombineerd met een contextprogramma. 
‘Café Heelal’ wordt gepresenteerd in samenwerking met Karavaan, buitengewoon theater op 
locatie. 

Over Project Geestdrift 
Een aantal Doopsgezinde kerken in Noord-Holland Noord hebben onder de naam Project 
Geestdrift de krachten gebundeld. Samen bieden zij een serie eigentijdse muziek- en 
theatervoorstellingen aan, met als doel u te verwelkomen op deze bijzondere locaties en op 
verbindende wijze met elkaar kennis te maken. Met de voorstellingen geeft Project Geestdrift 
vorm aan de geschiedenis, de waarden en de verhalen van de mensen die al eeuwenlang in 
deze gebouwen samenkomen. 

Samenwerking Karavaan 
Voor een belangrijk deel van de programmering werkt Project Geestdrift samen met Stichting 
Karavaan, bekend van haar spraakmakende locatietheater. Karavaan laat zich bij het 
samenstellen van de voorstellingen onder meer inspireren door één van de ‘Tien Geboden 
voor het Religieus Erfgoed’, gepresenteerd door Sylvia Pijnenborg van Bureau Boei, tijdens 
een symposium van de Rijksdienst voor het Religieus Erfgoed: ‘Een kerk is een verhaal, 
geen hoop stenen’. 

Advent en Kerst, 2022  
 

Thema gevallen engelen, toelichting bij de pen 
tekening 
Is het hier de hand van God of de hand van de 
maatschappij die de engeltjes naar beneden 
werpt: u, jij, wij mogen het zeggen. Het is maar 
vanuit welk perspectief je naar advent en kerst 
kijkt. 
 
 
In de voorstelling in zwart wit is het volgende te 
onderscheiden: een hand, een valpartij, een 
kerstboom van tweede hands kleden en versiering 
met een knipoog naar het milieu, een kruisbeeld 
met crucifix en een kerststal met Maria, Jozef en 
het kindje Jezus.  
De hand werpt in omgekeerde volgorde een 
complotspook uit. Complotdenkers zijn er in 
overvloed vandaag de dag, zowel van rechts, 
links, het midden en vanuit kerkelijk 
gedachtegoed. Dan volgt de sexgodin.  
Alle me too, uitbuiting, vluchtelingen, online en live 
en pornografische fake filmpjes eisen hier haar tol 

https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/cafe-heelal/
https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/cafe-heelal/
https://projectgeestdrift.nl/
https://www.karavaan.nl/
https://www.karavaan.nl/


van de vrede op. Vervolgens een omlaag duikende carrière tijger. Links een wetenschap 
pedo. Alle wetenschap wordt tegenwoordig verdacht gemaakt met alle middelen die er zijn 
tot bedreigen aan toe. Dan de Lhtb man/vrouw die de oren met de handen dichtstopt voor 
alle discriminatie die hij/zij ondervind in de maatschappij van nu. Tot slot de terroriste, 
actievoerder, die van omgekeerde brandende kaarsen vlammenwerpers maakt…. 
 En dan helemaal beneden op aarde het serene kerstgebeuren dat niet wordt aangetast, 
maar wel uitnodigt tot woorden en daden van vrede. Ieder jaar opnieuw zullen wij op de ene 
of andere manier geraakt worden door het licht van het kerstgebeuren en in beweging 
worden gezet, hoe… dat is aan de hand van onze medemensen en God. 
 
Een advent en kerstgroet van Petra Mijnssen 
 

Vijfde zondag januari 2023 door Floor Onnouw 
 
Het jaar 2023 begint goed voor onze Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn: 
januari heeft vijf zondagen!  
29 januari, de eerste vijfde zondagsdienst van dit jaar. Een dienst die traditiegetrouw wordt 
ingevuld door gemeenteleden en -vrienden en waarbij, zoals bij al onze diensten, iedereen 
welkom is. 
Deze zondagmiddag wordt iets anders dan anders: i.o.m. de kerkenraad heeft de commissie 
Diensten dhr. Frederik de Groot uitgenodigd. Dhr. de Groot is acteur, hij heeft gespeeld in 
vele toneelstukken en televisie series. Ook is hij journalist bij Hoorn Lokaal: hij interviewde in 
november ds. Jan Berkvens. Je kunt dit nog beluisteren via https://youtu.be/5en71GjXMzA 
 
Als de Vlaamsch(!)e wetenschapper H.J. Grotius neemt hij ons deze middag mee op een 
wonderbaarlijke reis in ‘Het mirakel van den Christus Jezus’. Langs o.a. Toon Hermans, de 
Messiah van Händel en American football. Wat dat met ‘den Christus Jezus’ te maken heeft, 
daar wil hij na afloop graag met ons over napraten.   
 
De voorstelling begint om 13.30 uur en duurt incl. nagesprek en een drankje zo’n 1,5 uur.  

 
Mijn gedroomde kerk 
 
Mijn kerk is een gemeenschap van heiligen. Die doen wat Christus deed. 
Heiligen zijn mensen die in eenvoud leven, niet door materialisme zijn vervreemd van 
zichzelf of van elkaar. Die leven in kleine gemeenschappen en veel delen: ruimtes, 
opvoeding, zorg, gebed, spullen, gezondheid. Die gericht zijn op de toekomst, zonder 
verspilling, met aandacht voor deze planeet. Eenvoud als kenmerk van het Ware. 
Mensen die samen kunnen vieren, mediteren, gedichten voorlezen, hun ziel naar God willen 
keren. En die dat ook oefenen met anderen die zich niet “Christen ”noemen. Hun leven 
vieren als geschenk (van God?). Die elkaar bemoedigen en inspireren. 
Mensen die klaarstaan voor anderen: de buurt, zieken, mantelzorg, vluchtelingen, 
eenzamen. Een plaats van hoop. 
Die gemeenschappen hebben geen kerkgebouw nodig. Wel uitleg, “lernen” over Bijbel, 
Boeddhistische leer, spirituele voorbeelden van mensen die gemeenschap met God en 
mensen zoeken of zochten. Levenservaringen die zicht op God bieden. 
Mensen die kunnen leven als Franciscus, zingen als Taizé-gangers, lachen als een kind. 
Bewust. Licht, onbekommerd, vol vreugde. 
Met die heiligen verbind ik mijn leven graag. Daar beleef ik de Bergrede als bron van mijn 
bestaan. 
 
Ron Rote 
 
 

https://youtu.be/5en71GjXMzA


Gezocht: 
 
De bezoekers van de culimaaltijd van de Hizmet beweging zijn in West Friesland op zoek 
naar een eigen plek waar ze kunnen samenkomen, taallessen verzorgen, informatie 
verstrekken en gasten ontvangen. Het gaat om een ruimte voor ongeveer 20-30 mensen en 
misschien een klein kantoortje, liefst natuurlijk tegen een betaalbare huur. Aan de spoorlijn 
zou helemaal mooi zijn. 
Tips en vragen graag naar Leida. 
06-55752517 
veldkampleida@gmail.com 
 

Opbrengst collectie zomerdiensten 
 
Beste redactie en anderen,  
graag wil ik jullie meedelen dat het totale bedrag wat de collectes van de zes 
zomervakantiediensten hebben opgebracht 1762,50 Euro is.   
Het bedrag is overgemaakt naar de bankrekening van Emmaus Langeweg voor het 
uitbreidingsproject voor hun bewoners.   
Op dinsdag 22 november hopen de straatpastor, Esther Jeunink, en ondergetekende een 
bezoek aan de woonwerkgemeenschap te brengen. Als er nog iemand mee zou willen, kan 
dit.  
 
Je kunt je opgeven bij mij: tel nummer 06 3093 5835 
 
Met hartelijke groet, Petra Knibbe  

 
Vrede  
 

Als ik denk aan vrede, dan zie ik onvrede op het nieuws en in de krant.  
Als ik onvrede zie, dan denk ik aan de vrede over de gehele aarde.  
Als ik vrede zie, dan denk ik niet aan oorlog, geweld, discriminatie.  
Ik voel de rust, harmonie en geluk in en om mij heen.  
In mijn lijf wieg ik haar met zachtheid.  
Als ik onvrede zie, dan denk ik aan oorlog, geweld en discriminatie.  
Want dan voel ik de onrust in mijn hart en de ontevredenheid.  
In mijn lijf weeg ik de leegte van de vrede.        
En de onvrede schudt door mijn hele lijf.  
Als ik denk aan de vrede wil ik haar brengen waar onvrede is.  
Als ik doe aan de vrede dan ga ik haar delen waar geen liefde is.  
Als ik durf te zoeken naar de vrede, help mij vinden waar zij is.  
In mijn lijf zal ik haar koesteren met liefde en zachtheid.  
Verankeren in mijn ziel.  
Verdelen met mijn handen.  
Vertellen door mijn woorden.  
Vergeven met mijn hart.  
Vrede wat een gave heeft God daarmee gegeven.  
Vrede, opgave voor ons allemaal  
 
Marjo Kuipers december 2022   
 
Wij wensen u een fijne Kerst en een heel goed en gezond nieuw jaar 2022  

Jan Berkvens, Kees Dalmeijer, Theo Kuipers, Irène Niemeijer, Caroline Oortman en Leida 
Veldkamp 

mailto:veldkampleida@gmail.com


Activiteiten / 15 december 2022 t/m maart 2023 
 
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. 
 
Zondag 18 december 2022.   15:00 - 17:00 uur 
Project Geestdrift - Café Heelal in het  Foreestenhuis 

Deze voorstelling vervangt de voorstelling Her Solilyguy van Isabel Pronk, die helaas 
wegens omstandigheden niet door kan gaan. 

Bestel tickets à € 13,50 via PROJECT GEESTDRIFT - 
https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/cafe-heelal/ 

Voor verdere informatie zie elders.  

Zusterkring    2e dinsdag van de maand om 14.00 uur.  

Filmclub Cinema Oostereiland 
 

Elke eerste woensdag van de maand om 10 uur kijken we een film.  
https://cinemaoostereiland.nl . En voor meer informatie zie elders.  
 
Het Foreestenhuis ontmoet online 
 

De woensdagochtendzoom komt terug! Eens per maand op woensdagochtend om 
10 uur bespreken we met elkaar een onderwerp en delen we hoe het met ons gaat.  
21 december en 11 januari .  
 
Vijfde zondag 29 jan. Spreker Frederik de Groot aanvang 13.30 uur  
 
De Engel van Hoorn  ( Het Octaaf ) J.D.Pollstraat 1 Hoorn. 

Zondagavond 15 januari 2023 

Film om 19:30 uur: Becoming Astrid. 

Zondagmiddag 12 maart 2023  15.00 uur – 
16.30 

Hoe laat is het volgens jou? Over de 
klimaatcrisis, de economische crisis en de 
vluchtelingencrisis. 

 
Voor meer of extra informatie kunt u de nieuwsbrief raadplegen! 

 
 
 

https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/cafe-heelal/
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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-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 Euro 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 april-mei-juni 2023 moet op  
16 maart 2023 binnen zijn bij de redactie.  
Bezorging uiterlijk 1 april  2023!!! 
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