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Uit de Kajuit

in bewerking!!!!!

Ds. Jan Berkvens

uitgelicht
Collecte november 2022
voor Stichting Leergeld
West-Friesland 
Stichting Leergeld West-Friesland
richt zich op het voorkomen van
sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële
middelen, door deze kinderen
weer mee te laten doen aan
binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Bijdragen kunnen
worden gestort op
bankrekening NL72 INGB
0003 0107 68 t.n.v.
Doopsgezinde-Remonstrantse
Gemeente Hoorn, onder
vermelding van "collecte
maand november 2022" of
gebruik de QR code.

Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst - Gedachtenisdienst 
20 november, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Eerste Advent
Collecte: Stichting Leergeld
West-Friesland

nieuws
Laat je raken op het
Oostereiland 
9 november 10:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland,
Hoorn

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

agenda
7 december 10:00 uur
Laat je raken op het
Oostereiland 
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 >>

8 december 12:30 uur
Nieuws van Drieluik
Atelier: LEV-viering 
Waar: Foreestenhuis
LEV-viering op donderdag 8
december 2022 vanaf 12.00
inloop en om 12.30 lunch.
Het thema is advent,
verwachtingstijd, wat
verwachten wij van elkaar in
geloof? 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=65413
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=64952
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/
https://www.leergeldwestfriesland.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=65458
http://www.leergeldwestfriesland.nl/


 

Een half uur napraten met andere
filmbezoekers en gespreksleider
Jan Berkvens. Op
woensdagochtend 9 november
kijken we de Belgische film TORI
ET LOKITA
Met TORI ET LOKITA houden
tweevoudig Gouden Palmwinnaars
Jean-Pierre en Luc Dardenne de
kijker een spiegel voor. Lees
meer >>
 

Maria Maria Maria 
11 december 14:00 uur
Waar: Arminiuskerk, Museumpark
3, Rotterdam
11 december UITVERKOCHT. Nog
enkele kaarten voor 10
december!
Maria Maria Maria is een
wonderlijke vertelling over de
bekendste moeder ter wereld en
haar kinderen. Vol inspiratie,
twijfel, troost en muziek.
Jacobien Elffers speelt Maria.
Begeleid door muzikanten vertelt
ze over haar leven en dat van
haar kinderen.  Lees meer >>
 

Collecte DoRe Hoorn op 30
oktober 2022 voor MiGreat 
Sinds maandag 22 augustus
kookt MiGreat warme en gezonde
maaltijden voor de honderden
mensen die buiten moeten staan
in Ter Apel. Daarnaast delen ze
poncho's en zeil uit als het
regent, dekens als het koud is en
tenten als mensen buiten moeten
slapen.
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
MiGreat" of gebruik de QR-
code.

Lees meer >>
 

Doopsgezind NL: Potluck 
'Vroeg of laat krijgt iedereen er
mee te maken'. Mahsa Jafari over
eten en de rouw; Waldemar Epp
over potluck, dr. Iris Speckmann
over haar proefschrift over eten
en doopsgezinden, de
ingrediënten van gemeente-zijn
en nog heel veel meer. De
nieuwe editie van Doopsgezind NL
heeft 'potluck' als thema.
download de publicatie

 

https://doopsgezinden.nl/wp-content/uploads/2022/10/DG-NL-Okt-Nov-22-Spread-LR.pdf
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=56773
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=64953
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=64951


Doopsgezind Plus: Oneffen 
'Ze zijn ook onmisbaar. Als
noodzakelijke waarschuwing, en
als momenten van gedenken'.
Machteld van Woerden over de
noodzaak van oneffenheden, het
schoonmaken van 'stolpersteine'
en een oceaan. Doopsgezind Plus
over 'oneffen'. download de
publicatie  

DORE oktober
2022/december 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 >>
 

ADREM - remonstrants
maandblad 
AdRem is het remonstrants
maandblad en heeft een
informatief karakter met een
brede belangstelling voor religie,
cultuur, maatschappij en
wetenschap. AdRem biedt
remonstrants nieuws en
informeert de lezer over
ontwikkelingen bij de
Remonstranten. Lees meer >>
 

VOH Lezingencyclus De
geboorte van Nederland: Het
Beleg van Haarlem  
19 november 14:00 uur
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost
43, Hoorn
VOLGEBOEKT
Vereniging Oud Hoorn organiseert
in het najaar van 2022 een drietal
lezingen over de
onafhankelijkheidsstrijd in het
jaar 1572.   
‘Het Beleg van Haarlem’,  lezing
door Jos Wienen. Lees meer >>
 

Project Geestdrift - Her
Soliloguy: A tango opera by
the women of today 
18 december 15:00 uur
Waar: Foreestenhuis
Tickets à € 13,50 via PROJECT
GEESTDRIFT
Onverschrokken, sensueel,
krachtig en kwetsbaar bezingt
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https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/her-soliloguy-isabel-pronk-2/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=63743
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=63543
https://www.remonstranten.nl/adrem/
https://www.foreestenhuis.nl/bestanden/extern/gemeenteblad/DORE%203e%20kwartaal.pdf
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://doopsgezinden.nl/wp-content/uploads/2022/10/DG-Plus-Okt-Nov-Spread-LR.pdf


een jonge vrouw haar leven en
gedachten. Over mannen,
ambitie, liefde, haar plek in de
maatschappij en verlies. Met
monologen uit Ulysses van James
Joyce en tangomuziek van o.a.
Astor Piazzolla. Lees meer >>
 

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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http://www.foreestenhuis.nl/index.php?afmelden
http://www.foreestenhuis.nl/aanmeldennieuwsbrief.php
www.foreestenhuis.nl
mailto:redactie.dore@foreestenhuis.nl
mailto:nieuwsbrief@foreestenhuis.nl
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=63611

