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Beste gemeenteleden, vrienden en belangstellenden,

Deze week is de nieuwsbrief voor het eerst opgemaakt in het systeem
waar ook onze nieuwe website is ondergebracht.  Neem er gerust een
kijkje.  Het is een project in ontwikkeling, dus aanvullingen, zeker in de
vorm van foto's , zijn van harte welkom.  Het webadres is hetzelfde
gebleven: www.foreestenhuis.nl 

Naast onze eigen berichten zullen we ook een selectie van berichten van
de beide broederschappen via deze nieuwsbrief verspreiden.

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

uitgelicht
Gebruiksplan kerkgebouw 
Langzaam aan beginnen in
kerken de activiteiten weer op te
starten. De afgelopen weken is
de kerkenraad bezig geweest met
het opstellen van een
gebruiksplan kerkgebouw voor
het Foreestenhuis.
Dit plan is noodzakelijk om te
zorgen dat we als gemeente zo
goed mogelijk proberen op een
verstandige wijze samen te
komen. Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Liturgisch moment 
1 augustus, 19:30 uur
Voorganger: Dominee Jan
Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Zang: Nel van Oerle.  De
bijeenkomst zal een jazzy
karakter hebben!  Kom Vooral!
Aanmelden via
secretaris@foreestenhuis.nl of
0229 235 552

nieuws
Kerkdienst van 18 juli 2020 terugkijken 
De kerkdienst van 18 juli 2020 is in zijn geheel opgenomen en terug te
kijken op ons You Tube kanaal https://youtu.be/ti5U-AW0pUU.
De opname zal daar een week beschikbaar blijven.

Nieuw in de bibliotheek:

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

agenda
22 juli 10:00 uur
Foreestenhuis ontmoet
online 
De laatste woensdagmorgen
bijeenkomst via Jitsi is van
10 tot 12.15 uur.  Als je nog
niet eerder aan het
woensdagochtend gesprek
hebt deelgenomen maar dat
graag wil, kun je je
aanmelden bij Jan Berkvens.
Lees meer >>

1 augustus 19:30 uur
Liturgisch moment 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

15 augustus 19:30 uur
Liturgisch moment 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

links
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Remonstranten - landelijk 
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 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 >>
 

Maandcollecte juli 2020 
Deze maand is de e-collecte
bestemd voor Exodus Nederland:
Exodus Nederland is een
vereniging die als doel heeft de
kansen van (ex-)gedetineerden
op een geslaagde terugkeer in de
samenleving te vergroten. Bij
Exodus werken bijna 300
professionals en ruim 1700
vrijwilligers. Lees meer >>
 

De Vrijzinnige Lezing
verplaatst: 23 oktober 
Vanwege het coronavirus kon De
Vrijzinnige Lezing in het voorjaar
niet doorgaan, maar met
inachtneming van de richtlijnen
van het RIVM kan Christa Anbeek
op vrijdagavond 23 oktober haar
lezing alsnog geven. Lees meer
>>
 

Doopsgezind WereldWerk
ondersteunt protest
Israëlische annexatie 
Doopsgezind WereldWerk heeft
met een brief aan minister Blok
het wereldwijde protest
ondersteund tegen de
voorgenomen annexatie door
Israël van Palestijnse gebieden.
Dit protest wordt onder meer
aangetekend door de Wereldraad
van Kerken en de Raad van
Kerken in Nederland. 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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