
 Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-1, 1 januari 2022 

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

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

Uit de kajuit

Een nieuw jaar staat voor de deur, een jaar waar we van alles van
verwachten. Daar gaat de dienst van komende zondag 2 januari over.
Heeft u goede voornemens? Deze dienst doen we met elkaar als Zoom
dienst. U bent van harte welkom om aan te sluiten en na afloop een
kopje koffie mee te drinken.

Ik wens u natuurlijk een heel goed 2022 toe!

Ds. Jan Berkvens

Mocht u mij willen bereiken, dan wijs ik op mijn juiste telefoonnummer:
065 704 0320. Dit staat verkeerd in DORE.

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

Kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden nu in de vorm van online bijeenkomsten
via Zoom gehouden. Dit is de link naar onze zoombijeenkomst.

Evenals vorig jaar doen we dit uit zorg over de verspreiding van het
corona-virus, nu in de vorm van de omikron-variant, én uit solidariteit
met alle instellingen, bedrijven en mensen die getroffen worden door de
nieuwe maatregelen.
Het is heel erg jammer dat we niet bij elkaar kunnen en mogen komen.
Ondanks deze trieste mededelingen wenst de kerkenraad u een Gezond
Nieuwjaar.

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

Leerhuis

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u informatie over het leerhuis "Bijbel
lezen met de rabbijnen" door ds. Johannes van der Meer.
De in januari geplande bijeenkomst kan in verband met de
coronamaatregelen niet doorgaan.

De eerste bijeenkomst wordt nu woensdag 2 maart 2022 om 14.00 uur
in het Foreestenhuis.

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

agenda
2 februari 14:00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met
de Rabbijnen door ds.
Johannes van der Meer 
We gaan ons verdiepen in
de joodse bijbeluitleg, de
exegese. Binnen de
theologie zijn daarvoor
allerlei regels vastgelegd,
die vaak de basis vormen
van de dogmatiek en de
leerstellingen. En dat is er in
de christelijke kerk veelal op
gericht om te komen tot DE
waarheid. De Hebreeuwse
exegese kent een geheel
andere benadering. Lees
meer >>

9 februari 20:00 uur
Lezing VOH: Opgravingen
Kerkplein in Hoorn door
Bart ter Steege 
Waar: Foreestenhuis, Hoorn
Het kerkplein in Hoorn is in
de afgelopen jaren
vernieuwd. De oude
bestrating heeft
plaatsgemaakt voor
Portugese straatstenen, er is
een fontein gekomen,
funderingsherstel aan de
kerktoren is uitgevoerd en
er zijn nieuwe bomen
geplaatst. 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=53832
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=58391
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/
https://us02web.zoom.us/j/91086221423
mailto:redactie.dore@foreestenhuis.nl
mailto:nieuwsbrief@foreestenhuis.nl


 

Graag opgeven bij ds. Van der Meer: jvdm@wxs.nl of tel. 0566 650 023.

uitgelicht
Collecte januari 2022 voor
Stichting Landelijk
Ongedocumenteerden
Steunpunt 
Stichting Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt
(LOS) (www.stichtinglos.nl) is
sinds 2003 het kenniscentrum
voor mensen en organisaties die
hulp bieden aan migranten
zonder verblijfsvergunning
(‘ongedocumenteerden’).
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
januari 2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst met maaltijd 
30 januari, 17:00 uur
Voorganger: Culinaire
Gespreksgroep
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg

nieuws
Onze kerkdiensten op
YouTube 
U kunt onze vieringen terugzien
op ons YouTube kanaal. Laatste
dienst: 2 januari 2022 ds. Jan
Berkvens Lees meer >>
 

AdRem - december 2021 
AdRem is het remonstrants
maandblad en heeft een
informatief karakter met een
brede belangstelling voor religie,
cultuur, maatschappij en
wetenschap.
Artikelen uit het
decembernummer vindt u HIER  
Lees meer >>
 

Leerhuis Bijbel lezen met de
Rabbijnen door ds.
Johannes van der Meer 
We gaan ons verdiepen in de
joodse bijbeluitleg, de exegese.
Binnen de theologie zijn daarvoor
allerlei regels vastgelegd, die
vaak de basis vormen van de
dogmatiek en de leerstellingen.
En dat is er in de christelijke kerk
veelal op gericht om te komen tot
DE waarheid. De Hebreeuwse
exegese kent een geheel andere
benadering.
Opgeven bij ds. Johannes van der
Meer. Per email: jvdm@wxs.nl, of
telefonisch 0566 - 65 00 23. Lees
meer >>

 

http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=58389
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=58987
https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2021/december-2021/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=58927
https://www.youtube.com/channel/UCELGcTbydhckluA5ug3XR-w
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=58983
www.stichtinglos.nl
mailto:jvdm@wxs.nl


 

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 >>
 

Engel van Hoorn 
23 januari 19:30 uur
De Engel van Hoorn is een eigen-
aardige club die op eigenzinnige
wijze probeert de samenhang in
een individualiserende tijd te
bevorderen tussen samenleving,
kerk en cultuur. Geïnspireerd
door de christelijke traditie
ontwikkelt ‘de Engel van Hoorn’
allerlei activiteiten.  Lees meer
>>
 

Doopsgezind NL | december
- januari 
‘Ik zie de bijbel als
protestliteratuur.’ Hoogleraar
Govert Buijs over een
maatschappij van agape, waarom
we geen vlees moeten eten, roze
wipwappen door een hoge muur
en hoe verzoenend kerst eigenlijk
is. Het kerstnummer van
Doopsgezind NL heeft als thema
‘leeuw en lam’. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus |
december - januari 
‘Als er één mens mij inspireert, is
het Franciscus.’ Jeannette den
Ouden over onszelf onderzoeken
tot in de donkerste hoekjes van
onze geest, over het feit dat een
huis de basis is van alles, en over
een zuster die vond dat ze erbij
moest zijn. De kersteditie van
Doopsgezind Plus heeft ‘stal’ als
thema. Lees meer >>
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