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Beste gemeenteleden, vrienden en belangstellenden,

Hier is nieuwsbrief nummer 11 van 31 juli. Wij brengen de frequentie nu
even terug van wekelijks naar de momenten dat we ook werkelijk
nieuws hebben te melden.

Zaterdagavond 1 augustus is het volgende liturgische moment. Het
thema van deze bijeenkomst is ‘ik ben omdat wij zijn’. Het liturgische
moment begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten. De
bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal, waar ook een kunstwerk van
Loes Groothuis hangt en staat. We worden uitgenodigd om daar een
korte boodschap, wens, gedachte of gebed in te hangen. De zang wordt
in tegenstelling tot een eerder bericht niet verzorgd door Nel van Oerle,
maar door Peter Zandberg en Edwin Hinfelaar.

Zaterdagavond 16 augustus is het laatste liturgische moment, wederom
om 19.30 uur. De startzondag is 6 september om 10.00 uur.

De maandcollecte juli voor Exodus Nederland heeft € 153 opgeleverd. 
In augustus collecteren we voor Stichting Tweestrijd in Hoorn.  Voor
meer informatie over dit collectedoel zie elders in deze nieuwsbrief. 
Geeft met gulle hand!

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. Thema: ik
ben omdat wij zijn 
1 augustus, 19:30 uur
Voorganger: dominee Jan
Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Muziek verzorgd door onze twee
organisten, Peter Zandberg en
Edwin Hinfelaar. Er is een beperkt
aantal plaatsen, maar je kunt je

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

agenda
1 augustus 19:30 uur
Liturgisch moment. Thema:
ik ben omdat wij zijn 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

15 augustus 19:30 uur
Liturgisch moment 
Waar: Foreestenhuis

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=48983
mailto:info@foreestenhuis.nl
https://www.foreestenhuis.nl/
http://www.foreestenhuis.nl/nieuws.php?nr=49161
mailto:nieuwsbrief@foreestenhuis.nl


nog aanmelden via
secretaris@foreestenhuis.nl of
0229 235 552

nieuws
De Vrijzinnige Lezing 
Christa Anbeek: De moed om
kwetsbaar te zijn Geertekerk,
Utrecht
23 october 2020, 19.30 uur
Entree: 5 euro voor leden en
vrienden van de Geertekerk, alle
anderen betalen 10 euro
In verband met het corona-virus
is aanmelden verplicht (klik hier).
Lees meer >>
 

Maandcollecte augustus
2020 
Deze maand is de e-collecte
bestemd voor Stichting
Tweestrijd Hoorn. Bijdragen
kunnen worden gestort op
bankrekening NL72 INGB 0003
0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-
Remonstrantse Gemeente Hoorn,
onder vermelding van "collecte
maand augustus 2020". Lees
meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis
themaweekenden per
oktober 2020 
Het Vrijzinnig Leerhuis
organiseert vier themaweekenden
op Mennorode in Elspeet. Elk
thema wordt vanuit verschillende
disciplines (sociologie,
psychologie, filosofie) benaderd.
Het eerste weekend is eind
oktober 2020. 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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