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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 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, dat op 19 maart 2022 verschijnt,  kunt u
inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl 
voor 25 februari 2022. Schrijft allen!

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

 

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

uitgelicht
Collecte december 2021
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 2021". Lees
meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst - Kerstavond 
24 december, 19:30 uur
Deze kerkdienst gaat niet
door i.v.m. de
coronamaatregelen.

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

agenda
8 januari 14:00 uur
Lezing VOH:
Stolpboerderij door
Dieuwertje Duin 
Waar: Foreestenhuis, Hoorn
Deze lezing gaat niet door
i.v.m. de
coronamaatregelen. Lees
meer >>

12 januari 14:00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met
de Rabbijnen door ds.
Johannes van der Meer 
Deze bijeenkomst gaat
niet door i.v.m. de
coronamaatregelen. 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=57952
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=53831
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=51309
https://voedselbankwf.nl/
mailto:redactie.dore@foreestenhuis.nl
mailto:nieuwsbrief@foreestenhuis.nl


Kerkdienst - Kerstmis 
25 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: zoomdienst
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Voedselbank West-
Friesland
zoomlink:
https://tinyurl.com/mr493dp7

2 januari, 09:45 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: zoomdienst
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor Geloof &
Samenleving - Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt
zoomlink:
https://tinyurl.com/mr493dp7

nieuws
DORE Nov 2021/Mrt 2022 
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 >>
 

   

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