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Uit de kerkenraad

Bij de eerste kerkdienst van het seizoen op zondag 6 september sprak
Rens Overbeek de volgende woorden:

"Goedemorgen en welkom op deze zondagmorgen, openingsdienst van
dit nieuwe werkjaar.
Maar zoals u ziet , niet op de manier zoals wij het gewend zijn.  Wij zijn
nog niet de kerk die wij willen zijn.  De kerk die de deuren wagenwijd
openzet en tegen iedereen , die dat wil, zegt: Kom binnen!
Helaas zijn wij nog gebonden aan de regels die Den Haag ons oplegt in
verband met het coronavirus.  Wij hopen natuurlijk dat deze pandemie
spoedig overwonnen zal worden.

Deze regels staan toch activiteiten toe.  Ik noem de Jitsi-gespreksgroep,
de liturgische momenten op zaterdagavond.  Ook de Culi's en de
Zusterkring zijn weer begonnen.  Maar alles volgens de Haagse regels.

De digitale nieuwsbrief is voorlopig ons contactmiddel.  DORE zal weer
verschijnen als er meer activiteiten te melden zijn.

Twee leden zijn ons door de dood ontvallen. Folkert van Dijk en Wim
Eek. Onze predikant zal daar straks op terugkomen.

Een speciaal welkom aan Carine den Boer.  Zij heeft zich tot ons gewend
om lid te worden van onze geloofsgemeenschap en zal zich straks aan u
voorstellen."

Van de predikant

Een nieuws seizoen is begonnen, met op korte termijn tal van
activiteiten die in deze nieuwsbrief aan de orde komen. Voor alle
activiteiten geldt dat de adviezen van het RIVM gevolgd worden zodat
veilige deelname gewaarborgd is. 

Laat je verrassen in zowel het Foreestenhuis, Cinema Oostereiland en
Schouwburg het Park. 
Tijdens de filmmiddag in Cinema Oostereiland zullen we de film ‘The
Kingmaker’ bekijken en daarna bespreken. De film gaat over Imelda
Marcos en haar invloed op de wereld. 
De theatervoorstelling ‘Adem’ wordt op 16 oktober gespeeld door
Nasrdin Dchar en gaat over wat we meemaken in coronatijd, rond black
lives matter en nog meer wat ons de afgelopen maanden heeft
beziggehouden. Ook jongeren van Making Sense zullen deze voorstelling
bezoeken en na afloop zal steeds een jongere van Making Sense met
iemand van onze gemeente in gesprek gaan: leuke generatiegesprekken
over belangrijke onderwerpen en ervaringen. We moeten de kaartjes
spoedig reserveren dus geeft u zich snel op. 

Tot slot meld ik u dat de jaarlijkse regenboogviering dit jaar niet in
ons Foreestenhuis kan plaatsvinden maar op het binnenplein van het
Oostereiland gehouden zal worden. Cinema Oostereiland verzorgt om de
viering heen een LHBTI filmfestival op 11 oktober. Noteert u die datum
alvast in uw agenda. 

En natuurlijk zijn er elke twee weken onze vieringen en zijn ook de

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

agenda
20 september 10:00 uur
Kerkdienst 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

23 september 14:00 uur
Laat je raken op het
Oostereiland 
Waar: Cinema Oostereiland
Na twee succesvolle films
met bespreking starten we
weer met Laat je raken op
het Oostereiland. De
bioscoop heeft een
‘coronaproof’ zaalindeling en
het huidige filmseizoen kent
pareltjes van films die de
moeite waard zijn. We zullen
we de film ‘The Kingmaker’
bekijken en daarna
bespreken. De film gaat
over Imelda Marcos en haar
invloed op de wereld.  Lees
meer >>

23 september 18:30 uur
Culis avond 
Waar: Foreestenhuis
Bijeenkomst van de culinaire
gespreksgroep.

4 oktober 10:00 uur
Kerkdienst 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

7 oktober 14:00 uur
Gespreksgroep Open
kring 
Waar: Foreestenhuis
Start nieuw seizoen Lees
meer >>

11 oktober 15:00 uur
Regenboogviering Liefde is
van iedereen!  
Waar: Oostereiland, Hoorn
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kringen weer gestart. Ik hoop u spoedig weer te mogen begroeten bij
een van onze activiteiten.

Over de diensten

De kerkdiensten zullen vooralsnog doorgang vinden volgens het rooster
van dit jaar. Mocht de overheid de coronamaatregelen aanscherpen, dan
kan het zijn dat we van ons voornemen moeten afwijken. Als u een
dienst wilt bijwonen, is opgave noodzakelijk via het secretariaat. We
hanteren een maximumaantal bezoekers. Bij meer opgaven bekijken we
per dienst wat een mooie en eerlijke oplossing is.

Als u de kerkdienst bezoekt gelden de regels van de overheid en het
protocol van het Foreestenhuis. We vragen u om anderhalve meter
afstand te houden, uw handen te ontsmetten, stoelen in de kerkzaal of
elders niet te verschuiven en alleen de toiletten in de nieuwbouw te
gebruiken. Als er koffie en thee wordt geschonken, wordt dit voor u
gedaan. De benedenverdieping wordt alleen gebruikt door de mensen
die bij de organisatie van de betreffende viering zijn betrokken.

Wist u dat...: onderaan deze nieuwsbrief zit een knop om de
nieuwsbrief in een pdf bestand om te zetten zodat hij op eenvoudige
wijze is te printen voor op de koffietafel.

Voor opmerkingen en vragen over deze nieuwsbrief en voor berichten
die je graag ziet opgenomen kan je een e-mail sturen naar
nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer)

volgende dienst(en)
20 september, 10:00 uur
Voorganger: ds. Joh. van der
Meer
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Opgeven via
secretaris@foreestenhuis.nl of
0229 235 552 is verplicht.

4 oktober, 10:00 uur
Voorganger: ds. Rachelle van
Andel
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Opgeven via
secretaris@foreestenhuis.nl of
0229 235 552 is verplicht

nieuws
Overdenking: De Pot in
Rotterdam 
In Rotterdam is onlangs het
nieuwe depot van het museum
Boymans van Beuningen
opgeleverd. Het is een enorme
halfronde constructie met een
groot dakterras, waarvan de
buitenkant volledig bestaat uit
spiegels. Volgens goed
Rotterdams gebruik heeft het
bouwwerk een bijnaam gekregen:
De Pot. Lees meer >>
 

Maandcollecte september
2020: Vredeswerk 
Iedereen kan iets voor vrede
doen! In 2020 vieren we de
Vredesweek van 19 t/m 27
september!  In de maand
september collecteren we voor de
Werkgroep Internationale
Vredesgemeente. Bijdragen
kunnen worden gestort op
bankrekening NL72 INGB 0003
0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-
Remonstrantse Gemeente Hoorn,
onder vermelding van "collecte

Waar: Oostereiland, Hoorn
Lees meer >>

16 oktober 20:30 uur
Theatervoorstelling Adem 
van Nasrdin Dchar 
Waar: Schouwburg Het
Park, Hoorn
Op vrijdagavond 16 oktober
om 20.30 uur speelt
Narsdin Dchar de
voorstelling ‘Adem’ in
Theater Het Park. De
voorstelling gaat over de
afgelopen turbulente zes
maanden: Hoe heb je
corona, black lives matter en
andere zaken ervaren? Hoe
verhoud je je tot die grote
gebeurtenissen? Lees meer
>>

17 oktober 14:00 uur
Out Of The Closet Sale 
Waar: Foreestenhuis
Clothes have no gender!
Daarom organiseert Making
Sense Hoorn in de Roze
week een supertoffe kleding
sale. Lees meer >>

18 oktober 10:00 uur
Kerkdienst 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 
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maand september 2020".   Lees
meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis
themaweekenden 
Het Vrijzinnig Leerhuis
organiseert vier themaweekenden
op Mennorode in Elspeet. Elk
thema wordt vanuit verschillende
disciplines (sociologie,
psychologie, filosofie) benaderd. 
Lees meer >>
 

Nieuw in de bibliotheek:
Mijn held en ik. 
In de bibliotheek in het
Mosterdzaadje is nieuw
opgenomen: Mijn held en ik.
Autobiografisch bijbellezen
Bert Dicou en Koen Holtzapffel
(red.) met tekeningen van Bert
Kuipers  Lees meer >>
 

Laat je raken op het
Oostereiland 
23 september 14:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland
Na twee succesvolle films met
bespreking starten we weer met
Laat je raken op het
Oostereiland. De bioscoop heeft
een ‘coronaproof’ zaalindeling en
het huidige filmseizoen kent
pareltjes van films die de moeite
waard zijn. We zullen we de film
‘The Kingmaker’ bekijken en
daarna bespreken. De film gaat
over Imelda Marcos en haar
invloed op de wereld.  Lees meer
>>
 

Culi s avond 
23 september 18:30 uur
Waar: Foreestenhuis
Bijeenkomst van de culinaire gespreksgroep.

Gespreksgroep Open kring 
7 oktober 14:00 uur
Waar: Foreestenhuis
Start nieuw seizoen Lees meer >>
 

Theatervoorstelling Adem 
van Nasrdin Dchar 
16 oktober 20:30 uur
Waar: Schouwburg Het Park,
Hoorn
Op vrijdagavond 16 oktober om
20.30 uur speelt Narsdin Dchar
de voorstelling ‘Adem’ in Theater
Het Park. De voorstelling gaat
over de afgelopen turbulente zes
maanden: Hoe heb je corona,
black lives matter en andere
zaken ervaren? Hoe verhoud je je
tot die grote gebeurtenissen?
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Lees meer >>
 

Out Of The Closet Sale 
17 oktober 14:00 uur
Waar: Foreestenhuis
Clothes have no gender! Daarom
organiseert Making Sense Hoorn
in de Roze week een supertoffe
kleding sale. 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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