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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 Gerlings en Leida Veldkamp 

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

Cinema Oostereiland Filmclub: Living

Op woensdagochtend 4 januari kijken we de Engelse film Living.
Na afloop bespreken we de film onder het genot van een kop koffie of
thee. Neem gerust iemand mee!

Zie voor meer informatie verderop in deze nieuwsbrief.

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

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.

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

agenda
11 januari 10:00 uur
Het Foreestenhuis
ontmoet online 
Waar: Zoom
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. LINK naar de Zoom
 
Het nieuwe jaar is
begonnen! Wat verwacht je
van dit jaar, wat houd je
bezig, waar wil je je mee
bezighouden? Lees meer >>

15 januari 10:00 uur
Kerkdienst 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

22 januari 11:00 uur
Oecumenische Kerkdienst 
Waar: Cyriacuskerk

29 januari 13:30 uur
Vijfde zondag januari
2023 
Waar: Foreestenhuis
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. Vandaag  ‘Het mirakel
van den Christus Jezus’
met acteur Frederik de
Groot. Lees meer >>

19 maart 12:00 uur
Leerhuis - Viering van de
Bergrede 

http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=66207
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=65715
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=65941
https://us02web.zoom.us/j/93864702684?pwd=Wm9ZRTRLc3YwZ1pOZXBsMndjMC9VZz09
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/


 

Zie voor de data en onderwerpen verderop in deze nieuwsbrief.

uitgelicht
Collecte december 2022
voor Voedselbank West-
Friesland 
De Voedselbank West-Friesland is
er voor het bieden van tijdelijke
voedselhulp aan mensen die in
armoede leven en het tegengaan
van verspilling van kwalitatief
goed voedsel. 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
maand december 2022". Lees
meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst - Kerstavond voor
iedereen 
24 december, 19:30 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte: Voedselbank West-
Friesland Op Kerstavond wordt
het kerstverhaal verteld, in het
Foreestenhuis, onder de
kerstboom. Het is een interactief
kerstverhaal voor jong en oud,
dat muzikaal omlijst wordt door
Edwin Hinfelaar, Ries Companjen
en Noah Trabolt. Ries is vaker bij
ons geweest met zijn saxofoon,
Noah met haar viool, en Edwin
kennen we allemaal natuurlijk. 
Het kerstverhaal wordt
afgewisseld door kerstliedjes. Het
wordt leuk, geestig en warm.
Komt dus allen, neem kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen mee.
Gewoon ontzettend leuk, onder
de mooie grote kerstboom! Zo
kan kerst ook, met daarna
warme chocomelk en glühwein.

Kerkdienst - Kerstmis 
25 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Yvonne
Hiemstra
Waar: Foreestenhuis
Organist: Jan Dijkema, Fagot :
Manje Dijkema
Collecte: Voedselbank West-
Friesland

nieuws
Het Foreestenhuis ontmoet
online 
21 december 10:00 uur
Waar: Zoom
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. LINK naar de
Zoom
 

Waar: Foreestenhuis, Grote
Oost 43, 1621 BR Hoorn
Een lunch met
klezmermuziek…
Een filmisch opruiend portret
van een rebel…
Jezelf confronteren met
provocerende uitspraken…
Waar vindt zoiets plaats?
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=65942
https://us02web.zoom.us/j/93864702684?pwd=Wm9ZRTRLc3YwZ1pOZXBsMndjMC9VZz09
https://voedselbankwf.nl/
https://voedselbankwf.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=51309
https://voedselbankwf.nl/


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. Lees meer >>
 

Laat je raken op het
Oostereiland 
4 januari 10:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland,
Hoorn
Een half uur napraten met andere
filmbezoekers en gespreksleider
Jan Berkvens. Op
woensdagochtend 4 januari kijken
we de Engelse film Living.
Geheel eigen remake door
regisseur Oliver Hermanus
(Moffie) van de klassieker Ikuru
van Akira Kurosawa. Lees meer
>>
 

DORE december
2022/maart 2023 
Ons blad DORE verschijnt 4 keer
ker jaar: medio september,
december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een
digitale Nieuwsbrief. Opgeven
voor toezending DORE of de
digitale Nieuwsbrief:      
 info@foreestenhuis.nl Lees
meer >>
 

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 16 maart 2023 bij
redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 1 april 2023. U
kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram. Tenslotte vindt u
actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl.  

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