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Komende zondag: De verloren zoon

Komende zondag is een van onze adventsvieringen. Tijdens deze
bijeenkomst delen we brood en wijn. Het delen van brood en wijn staat
in het teken van samen gemeenschap zijn en doen we in een kring,
terwijl mooie muziek klinkt. In de overdenking zullen we het verhaal van
de verloren zoon verder gestalte geven. Wat heeft dat verhaal ons te
vertellen?

Ik hoop u te ontmoeten komende zondag, in ons prachtige
Foreestenhuis.

Ds. Jan Berkvens

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

Filmcafé: Plus que jamais

Komende woensdagochtend 7 december om 10 uur kijken we de
bijzondere film Plus que jamais in Cinema Oostereiland, met een
nagesprek. Zie ook het bericht verderop in deze nieuwsbrief.

Deze film neemt de kijker mee op een intens emotionele reis, die

dankzij de schitterende panorama’s van het Noorse landschap ook
visueel imponeert. 
Het leven van dertiger Helene staat op zijn kop als ze hoort dat ze een
zeldzame longziekte heeft. Dankzij een blog leert ze een Noorse
kankerpatiënt kennen en besluit om hem te ontmoeten. Ze houdt veel
van haar levenspartner Mathieu, maar gaat toch alleen op reis door
Europa naar Noorwegen op zoek naar een nieuwe weg.

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

agenda
19 maart 12:00 uur
Leerhuis - Viering van de
Bergrede 
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
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/


 

Mijn persoonlijke mening: Dit is schoonheid van het leven op zijn mooist.
Na afloop bespreken we de film onder het genot van een kop koffie of
thee. Neem gerust iemand mee!

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

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.

Zie voor de data in december en januari 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 - Tweede Advent 
4 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Viering met brood en wijn
Collecte: Voedselbank West-
Friesland

Kerkdienst - Vierde Advent 
18 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jaap
Klanderman
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Voedselbank West-
Friesland

Kerkdienst - Kerstavond 
24 december, 19:30 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte: Voedselbank West-
Friesland

Kerkdienst - Kerstmis 
25 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Yvonne
Hiemstra
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Voedselbank West-
Friesland

 

https://voedselbankwf.nl/
https://voedselbankwf.nl/
https://voedselbankwf.nl/
https://voedselbankwf.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=51309
https://voedselbankwf.nl/


nieuws
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.  In december en
januari zijn de onderwerpen.......
Lees meer >>
 

5e zondag oktober: maaltijd
Culi's en Hizmet 
Waar: Foreestenhuis
De afgelopen 5de zondag van de
maand op 30 oktober  werd dit
keer georganiseerd door onze
culinaire gespreksgroep oftewel
de mannenkookgroep. Bijzonder
dit keer was de deelname van
leden van de islamitische Hizmet
beweging. Lees meer >>
 

Laat je raken op het
Oostereiland 
7 december 10:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland,
Hoorn
Een half uur napraten met andere
filmbezoekers en gespreksleider
Jan Berkvens. Op
woensdagochtend 7 december
kijken we de Franse film Plus
que Jamais
Dertiger Hélène lijdt aan
longfibrose, een progressieve
ziekte die stukje bij beetje de
toegang van zuurstof tot de
longen blokkeert.
Plus que jamais neemt de kijker
mee op een intens emotionele
reis, die dankzij de schitterende
panorama's van het Noorse
landschap ook visueel imponeert.
Lees meer >>
 

Nieuws van Drieluik Atelier:
LEV-viering 
8 december 12:30 uur
Waar: Foreestenhuis
LEV-viering op donderdag 8 dec
2022 vanaf 12.00 inloop en om
12.30 lunch. Het thema is
advent, verwachtingstijd, wat
verwachten wij van elkaar in
geloof? Lees meer >>
 

Project Geestdrift - Café
Heelal 
18 december 15:00 uur
Waar: Foreestenhuis
Tickets à € 13,50 via PROJECT
GEESTDRIFT

Je stapt binnen in Café Heelal.
Het licht is schaars, de sfeer
intiem. Je waant je terug in de
tijd, maar kunt het beeld en
geluid niet zondermeer daarmee
rijmen. Lees meer >>
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http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=63611
https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/cafe-heelal/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=65413
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=64952
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=65943
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=57137


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 1 december 2022 bij
redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 17 december 2022.
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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