
 Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-8, 28 april 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. 
----------------------------------------------------------------------------------

Bloemenzondag

 

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

Oecumenische dienst PKN Blokker

 

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

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!

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

Denkt u nog even aan de collecte april voor Vluchtelingenwerk
Nederland?  Bijdragen kan nog op bankrekening NL72 INGB 0003 0107
68 ten name van Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder
vermelding van "collecte april 2022".

uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in mei
2022 voor Platform LHBTI
West-Friesland 
De website LHBTI West-
Friesland is er voor mensen die
op zoek zijn naar een groep
waarbinnen ze zich thuis voelen
vanwege hun geaardheid.
Bijdragen aan deze collecte
kunnen worden gestort op
bankrekening NL72 INGB

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

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 >>

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=55469
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/
https://platformregenboog.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/
http://www.facebook.com/dorehoorn
mailto:redactie.dore@foreestenhuis.nl
mailto:nieuwsbrief@foreestenhuis.nl


 

0003 0107 68 t.n.v.
Doopsgezinde-Remonstrantse
Gemeente Hoorn onder
vermelding van "collecte mei
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.  Nadere gegevens
volgen.
Collecte voor Hospice Dignitas
Hoorn

nieuws
Muziekworkshop met Ooker,
een koor met spirit! 
29 mei 15:00 uur
Waar: Foreestenhuis
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 nodigen u uit om samen met
‘Ooker, een koor met spirit’ een
muzikale middag te beleven. 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 >>
 

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

 

http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=62275
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=62008
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=62007


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 >>
 

   

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