
 Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-9, 24 mei 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 kunt u inleveren vóór 17 juni 2022 bij redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het
blad verschijnt 2 juli 2022.

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram.

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------

Buitendag
Zondag 19 juni is onze Buitendag: voor het eerst weer na 2019!
De kerkenraad is ook blij dat dit weer kan en sponsort de kosten van de dag!
We gaan naar Schoorl, naar Dopersduin. Om 10 uur staat daar de koffie voor ons
klaar.

Het voorlopige programma:
10 uur: onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we met elkaar een
viering maken, waar we om een uur of 11 aan gaan deelnemen.
Tussen de middag een lunch en erna is er een keuze menu: wandelen door de
duinen of in het huis (hopelijk buiten op het terras!) een spel doen.
De dag krijgt een verrassende afsluiting!
Om 16 uur gaan we weer huiswaarts.

Je kunt je voor deze feestelijke dag aanmelden bij Irène Niemeijer, tel.0229
235 552 of secretaris@foreestenhuis.nl. Geef daarbij op of je met de auto
gaat en nog  personen mee kunt nemen, dan wel of je graag mee zou willen
rijden. Dat laatste kan natuurlijk alleen als er voldoende mensen met de auto
gaan.
Tot in Schoorl.
Irène Niemeijer

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

Op de thee bij….
Nadat we door de coronamaatregelen twee jaar niet bij elkaar mochten komen,
kunnen we deze zomer eindelijk weer “Op de thee bij”  organiseren. Op
zondagmiddag 7 augustus is er een “Op de thee” bij Ine Bos en Irène Niemeijer.
 Als je wil komen, geef je dan wel even op: 0229 235 552 of
secretaris@foreestenhuis.nl.  Vanaf ca 15.00 uur ben je welkom op de Eikenhof
41, Hoorn. 

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

Van Els Middeldorp ontvingen we het volgende bericht:

Een familie uit de Oekraine logeerde opeens bij mijn buren : Opa, twee
kleinkinderen en hun moeders. Er was ook een teckel en een poes mee
gekomen.De reis duurde 5 dagen in een klein propvol autootje. Zij hadden net
geparkeerd achter mijn huis . Ik plukte een paar narcissen als welkomst groet, de
hond kreeg brokjes. 
Dagelijks slenterde Opa met de teckel bij de auto rond. Wij groeten elkaar met
een gebaar. Op een dag sprak ik hem aan en gebaarde: mijn naam is Elsa. Hij
meteen : Peder.
Op de hond wijzend : Joena , die meteen antwoordde in hondentaal met een

 contact
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agenda
2 juli
Doopsgezind
Wereldjongerencongres 
Waar: Dopersduin,
Oorsprongweg 3, Schoorl
Het Doopsgezind
Wereldcongres (5-10 juli) zal
in hybride vorm worden
gehouden, dus zowel fysiek
in Indonesië, als digitaal.
Jongeren kunnen vanuit
Dopersduin digitaal meedoen
aan de Global Youth
Summit, die van 1 t/m 4 juli
wordt gehouden in Salatiga.
Het thema is Life in the
Spirit: Learn, Serve,
Worship. Lees meer >>
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vrolijke kwispel. Hoi Peder, hoi Elsa was het toen dagelijks.
Op een dag zat de Engels sprekende dochter schoenen te wisselen in hun auto. Ik
sprak haar aan en zei mijn naam : Elsa, waarop zei  meteen zei :  Maria. En dat
sloeg in want dat is mijn doopnaam : Elsa Maria !
Toen zij een paar dagen later een busje aan het pakken waren om naar een eigen
huis te gaan en ik op het punt stond te vertrekken kwamen zij afscheid nemen.
Peder liep naar mij toe en zei beleefd met een lichte buiging: Elsa Maria De laatste
die mij altijd  zo noemde was mijn vader , 70 jaar geleden………..

Opa is terug gereden naar Kyiv en woont in het hotel waar hij werkte. Er zijn toch
geen toeristen. De beide dochters werken on line door voor een zaadbedrijf . De
kinderen gaan naar “school”. De vaders strijden voor de onafhankelijkheid van
Oekraïne…………..

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

Geef de vrijheid een kleur
laat zien dat deze er mag zijn
iedere vrijheid mag een andere kleur hebben
als de vrijheid in die kleur maar verschijnt.
We kennen heel veel kleuren
we kennen heel veel vrijheden
helaas zijn niet alle kleuren fleurig
en worden vrijheden nog vaak met voeten getreden.
Sommige mensen willen meer aanzien, meer macht
en vinden dat ze daar een kleur aan moeten geven
maar als met geweld alle vrijheden worden afgenomen
dan kunnen alleen de donkerste kleuren overleven.
De wereld is weer een stuk grauwer geworden,
net als 80 jaar geleden is gebeurd,
toen kon men ook geen kleuren onderscheiden
want in donkerte en grauwe mist werd er getreurd.
Totdat er bevrijding kwam in Europa
en de uitgestoken vlaggen weer wat kleur lieten zien
kleuren van hoop, vertrouwen en wederopbouw
van geluk na zoveel donkerte misschien.
Vrij zijn om te zeggen wat je vindt en je eigen weg te gaan
vrij zijn om te zijn, zoals je je ook echt voelt
dat zijn de kleuren die we willen delen
en dat is de bonte verzameling die wordt bedoeld.
We kennen heel veel kleuren
maar er zijn ook heel veel mengsels bij
want kleuren kunnen samen gaan
en zoveel mogelijk kleuren samen, díe maken ons vrij.
Zie de ontelbare kleuren van de Regenboog
zij leiden ons ergens naar toe
een pad van hoop, geluk en een vrij leven
zonder angst, vernedering en onmenselijk gedoe.
Laten we onze kleuren opvangen
en ze voor onze vrijheden gebruiken gaan
want alleen in een wereld, vol verschillende kleuren
kunnen we tezamen staan.
Geef vrijheid een kleur
laat zien dat deze er mag zijn
dan kunnen we samen een wereld opbouwen
van een Regenboog, die we zien door regendruppels in de zonneschijn.

Ruud Bennis

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

Expositie Nel Swagerman
Nel Swagerman exposeert haar aquarellen in het Oosterleker Kerkje, Oosterleek
9, op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei.  Beide dagen van 1 tot 5 uur.  Zij doet dit
samen met haar zus Free (acrylschilderen) en haar zus Wil (botanisch tekenen).
Parkeren op de dijk!

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

Jan Berkvens is afwezig van 23 mei tot en met 6 juni en van 12 juni tot en met
29 juni.  De kerkenraad heeft voor vervanging gezorgd.
Mocht u hiervan gebruik willen maken, neem dan contact op met Irène Niemeijer
op tel. 0229 235 552 of secretaris@foreestenhuis.nl. 

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

De Algemene Ledenvergadering is dit jaar op woensdag 22 juni om 19.00 uur in
het Foreestenhuis.  Nadere informatie volgt.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

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

uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in juni
2022 voor Hospice Dignitas,

mailto:secretaris@foreestenhuis.nl


 

Hoorn 
Hospice Dignitas is een vitale,
dynamische en duurzame
organisatie die de meest optimale
persoonlijke, hoog kwalitatieve
zorg levert in West Friesland.
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 juni
2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst Pinksteren 
5 juni, 10:00 uur
Voorganger: Drs. Marlène
Visschers-Woestenburg
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor Hospice Dignitas
Hoorn

19 juni, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Dopersduin, Schoorl
Organist: Peter Zandberg
Buitendag op Dopersduin in
Schoorl. Zie bericht in
Nieuwsbrief van 24 mei.
Collecte voor Hospice Dignitas
Hoorn

nieuws
Muziekworkshop met Ooker,
een koor met spirit! 
29 mei 15:00 uur
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost
43, Hoorn
We weten het eigenlijk allemaal
wel: Muziek werkt aanstekelijk en
geeft energie. Voor je het weet,
beweeg, tik, neurie of zing je
mee met muziek die je hoort of
die in je opkomt. We willen je
uitnodigen om samen met ‘Ooker,
een koor met spirit uit Blokker’
een muzikale middag te beleven. 
Bestel je kaarten via:
projectgeestdrift.nl Lees meer
>>
 

Bijbelse tuin open 
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost
43, Hoorn
Een oase van rust midden in
de stad Achter het Foreestenhuis
ligt een prachtige tuin, midden in
de Hoornse binnenstad. De
Bijbelse tuin laat je kennis maken
met planten die in de Bijbel
werden genoemd of die naar
bepaalde verhalen of plaatsen
verwijst. In de zomermaanden
van 2022 is de tuin geopend voor
bezoekers op de vierde
vrijdagmiddag van de maand: 27
mei, 24 juni, 29 juli en 26
augustus van 13.30 uur tot 16.30
uur. Lees meer >>
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Doe mee met het
wereldcongres van
Mennonite World
Conference, samen, online 
Van 5 t/m 10 juli vindt het
Doopsgezind Wereldcongres
plaats, georganiseerd door
Mennonite World Conference. Het
wordt gehouden in Indonësie,
maar is ook online te volgen.
Meedoen kan als individu, maar
ook als gemeente. De registratie
is nu open. Lees meer >>
 

Pinksterpelgrimage 2022 
27 mei 19:00 uur
Tussen Hemelvaart en Pinksteren
proberen de Geest van God
onderweg te vatten.
Er worden in deze periode in
verschillende kerken van Hoorn,
Zwaag en Westerblokker korte
oecumenische vieringen
gehouden.
Ga met ons mee op pelgrimage.
Samen onderweg met de Geest
van God in Hoorn, Zwaag en
Westerblokker. Lees meer >>
 

Dopers antwoord op
'Vreugde der Wet' 
Geboorte en sterven van Mozes
worden in de joodse kalender niet
gevierd of herdacht. Wat wél
wordt gevierd is het feest
Simchat Tora, Vreugde der Wet.
Op dit feest gaat het om de
herinnering aan de aanwijzingen,
de richtlijnen van de Eeuwige
G’d. Ds. Alfred van Wijk over
'Vreugde van de Bergrede'. Lees
meer >>
 

Gemeenteberaad 2022 
Op zaterdag 11 juni vindt in
Mennorode de derde editie van
het Gemeenteberaad plaats. Met
theater, sprekers en workshops.
Met medewerking van o.a.
Menno's Global Village, Fulco van
Hulst, Mirjam van Veen,
WereldWerk en anderen. Meld u
nu aan! Deelname is gratis. 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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