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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. 
----------------------------------------------------------------------------------

Eropuit gaan!

Aanstaande zondag gaan we
eropuit. Naar Dopersduin in
Schoorl. We brengen de
hele dag met elkaar door in
de prachtige duinomgeving.
Naast het delen van de
maaltijd, een spel en het
wandelen maken we met
elkaar een viering. 

Die viering heeft als thema
‘Eropuit gaan!’ en maken we
met elkaar. Wat brengt het eropuit gaan jou en wat heeft het jou
gebracht? Wat is of was wel eens moeilijk, waar heb je intens van
genoten? Deel je verhaal, draag bij aan het gebed, kies een lied uit dat
je graag wilt zingen, of neem foto’s of citaten mee.

Op Dopersduin bereiden we met elkaar de viering voor, inclusief de
liturgie, waarna we de viering met elkaar uitvoeren.

Er zijn verschillende liedboeken aanwezig, maar als je nu al een lied in
gedachten hebt uit een ouder of minder bekend liedboek, geef dat dan
door aan Jan of Peter, zodat wij de tekst met noten kunnen
vermenigvuldigen.

We kijken uit naar een mooie buitendag!

Peter Zandberg
Jan Berkvens

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

Bibliotheek

Caroline Oortman Gerlings schreef over onze bibliotheek in het

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

agenda
24 juni 13:30 uur
Bijbelse tuin open 
Waar: Foreestenhuis, Grote
Oost 43, Hoorn
Een oase van rust midden
in de stad Achter het
Foreestenhuis ligt een
prachtige tuin, midden in de
Hoornse binnenstad. De
Bijbelse tuin laat je kennis
maken met planten die in de
Bijbel werden genoemd of
die naar bepaalde verhalen
of plaatsen verwijst. In de
zomermaanden van 2022 is
de tuin geopend voor
bezoekers op de vierde
vrijdagmiddag van de
maand: 27 mei, 24 juni, 29
juli en 26 augustus van
13.30 uur tot 16.30 uur.
Lees meer >>

2 juli
Jongerenweekend
Dopersduin 
Waar: Dopersduin,
Oorsprongweg 3, Schoorl
In het eerste weekend van
juli is de Youth Summit van
de Mennonite World
Conference. Helaas maakt
dit keer maar een heel klein
groepje (een of twee
jongeren) de reis naar
Indonesië. Voor de
achterblijvers hebben we
ook iets leuks bedacht: een
weekend in Dopersduin.
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=55469
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=62273
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


 

Mosterdzaadje. U vindt het stuk verderop in deze nieuwsbrief.

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

100 Weken

Onze gemeente steunt het project 100WEEKS.  In dit project worden
groepen vrouwen 100 weken lang gesteund met een klein bedrag om
hun bestaan te verbeteren.  Verderop in de nieuwsbrief leest u er meer
over.

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

uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in juni
2022 voor Hospice Dignitas,
Hoorn 
Hospice Dignitas is een vitale,
dynamische en duurzame
organisatie die de meest optimale
persoonlijke, hoog kwalitatieve
zorg levert in West Friesland.
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 juni
2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
19 juni, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Dopersduin, Schoorl
Organist: Peter Zandberg
Buitendag op Dopersduin in
Schoorl. Zie bericht in
Nieuwsbrief van 24 mei.
Collecte voor Hospice Dignitas
Hoorn

3 juli, 10:00 uur
Voorganger: ds. Esther Jeunink
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Exodus Nederland

nieuws
Laat mij uw boekenkast zien
en ik vertel u wie u bent. 
Een paar jaar geleden waren Paul
en ik op bezoek bij een verwant
kerkgenootschap. Ik vond het
een gemengd genoegen.  Het
waren lieve en hartelijke mensen,
maar ik voelde dat ze ons ook in
probeerden te werven voor hun,
zoals gezegd, verwante
kerkgenootschap. We waren nog
niet zolang Remonstrant, hetgeen
ons prima beviel.
De koffie werd - net als in het
Foreestenhuis - geserveerd in
een ruimte waar een wand een
bibliotheek vormde.  De
streekromans en Jackie Collins’
boeken stonden tot aan het
plafond. Lees meer >>
 

Remonstranten - landelijk 

 

https://www.remonstranten.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=62909
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=62544
https://www.hospicedignitas.nl/


Nieuwe publicatie Vele
talen, in alles de liefde 
Bij gelegenheid van Pinksteren
2022 geven de Remonstranten
een nieuwe publicatie uit met de
titel ‘Vele talen, in alles de liefde’.
De titel van het boek is ook het
jaarthema van de Remonstranten
in het seizoen 2022- 2023. Lees
meer >>
 

DoRe Hoorn steunt
100WEEKS project 
Onze gemeente steunt het
project 100WEEKS.  In dit project
worden groepen vrouwen 100
weken lang gesteund met een
klein bedrag om hun bestaan te
verbeteren.
De nieuwe groep wordt hier aan
u voorgesteld..... Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | juni -
juli 
'Er verschenen tongen van vuur
die zich op hun hoofden
vertoonden.' Machteld van
Woerden over hoop; over wat er
ontbrak en over tuinieren. De
nieuwe editie van Doopsgezind
Plus over 'opwarmen'. Lees meer
>>
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