
 Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-7, 12 april 2022 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws,
activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap,
zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving
uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief
onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees
Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van
de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het
eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 17 juni 2022 bij
redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 2 juli 2022.

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram.

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website
www.foreestenhuis.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------

PAASONTBIJT 2022

Wij beginnen de Paasviering dit jaar met een PAASONTBIJT!

Een goed moment om samen met andere gemeenteleden gezellig
te ontbijten en de opstanding van Christus te vieren. Komt u ook
een broodje mee eten?

Het ontbijt begint om 9:30 UUR met aansluitend de viering.

U hoeft zich voor het ontbijt niet op te geven.

---------------------------------------------------------------------------------

Project Geestdrift

Op zondag 8 mei om 16.00 uur is er weer een voorstelling van Project
Geestdrift in het Foreestenhuis.

Nadja Filtzer speelt haar voorstelling 'Mijn Zwervend Hart'.

Voor meer informatie en tickets bestellen zie verderop in deze
nieuwsbrief.

---------------------------------------------------------------------------------

uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in april
2022 voor
VluchtelingenWerk 
VluchtelingenWerk begeleidt
vluchtelingen vanaf het moment
van aankomst tot en met
participatie aan de Nederlandse

 contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR
Hoorn
Website
Stuur ons een E-mail

agenda
4 mei 10:00 uur
Het Foreestenhuis
ontmoet online 
Waar: Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn
organiseert online
gesprekken, begeleid door
ds. Jan Berkvens. 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. Boek: De
hemel is altijd paars van
Sholeh Rezazadeh Lees
meer >>

11 mei 14:00 uur
Laat je raken op het
Oostereiland 
Waar: Cinema Oostereiland,
Hoorn
In samenwerking met
Cinema Oostereiland
organiseert Het
Foreestenhuis een
filmmiddag met nagesprek
onder leiding van ds. Jan
Berkvens. De titel van de
film wordt later bekend
gemaakt.
Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

https://www.remonstranten.nl/
https://www.doopsgezind.nl/
https://www.domineeberkvens.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=61151
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=60550
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/
http://www.facebook.com/dorehoorn
mailto:redactie.dore@foreestenhuis.nl
mailto:nieuwsbrief@foreestenhuis.nl


 samenleving. Op deze pagina
lees je hoe zij dat doen in de
regio West en Midden-Nederland.
Bijdragen aan deze collecte
kunnen worden gestort op
bankrekening NL72 INGB
0003 0107 68 t.n.v.
Doopsgezinde-Remonstrantse
Gemeente Hoorn onder
vermelding van "collecte april
2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst Witte Donderdag -
Brood en Wijn 
14 april, 19:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg

Kerkdienst Pasen 
17 april, 09:30 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Om 9:30 uur Paasontbijt
Collecte voor VluchtelingenWerk

nieuws
Mijn Zwervend Hart - Nadja
Filtzer 
8 mei 16:00 uur
Waar: Foreestenhuis
In ‘Mijn Zwervend Hart’
onderzoekt Nadja hoe de
ervaringen van haar familie in
haar doorwerkten, zoals zich
nergens geaccepteerd voelen en
niet kunnen aarden.
Met zelfrelativering en humor laat
zij zien hoe ze zich weet te
bevrijden van familiepatronen en
trauma’s en hoe ze droomt over
een betere wereld. Lees meer >>
 

   

 

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het
Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
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