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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 maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het
eerstvolgende DORE kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl
voor 28 oktober 2021. Schrijft allen!

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

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

In voorbije jaren werd ons winterprogramma in zijn geheel in de zomer
gemaakt.  Door de bijzondere tijden, waar regels van de samenleving
frequent wijzigen, is dat dit jaar meer gespreid.
Daarom krijgt u vandaag een extra nieuwsbrief om de volgende "Laat je
raken op het Oostereiland" aan te kondigen.

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

Vanuit de DORE redactie:

Graag willen wij u herinneren aan de inleverdatum van 28 oktober 2021
voor het inleveren van uw kopij voor DORE. 

Het adres is nog steeds : redactie.dore@foreestenhuis.nl

Dank en met vriendelijke groet namens de DORE redactie,
Nelly Kaandorp-Huijser van Reenen. 

uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in
oktober 2021 voor
Straatpastoraat Hoorn 
Het Straatpastoraat wil namens
de kerken in Hoorn zorg en
aandacht geven aan mensen die
veel van hun tijd op straat
doorbrengen.
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
oktober 2021". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)

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

agenda
10 oktober 14:00 uur
Regenboogviering 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

13 oktober 14:30 uur
Laat je raken op het
Oostereiland: UN
TRIOMPHE 
Waar: Cinema Oostereiland,
Hoorn
In samenwerking met
Cinema Oostereiland
organiseert Het
Foreestenhuis een
filmmiddag met nagesprek
onder leiding van ds. Jan
Berkvens. Geen beter stuk
om met gevangenen te
spelen dan Waiting for
Godot, want zij weten wat
wachten is. Om toch maar
rond te kunnen komen,
stemt worstelend acteur
Étienne ermee in om een
theaterworkshop in een
gevangenis te geven. Lees
meer >>

13 oktober 20:00 uur
Lezing VOH: Slag op de
Zuiderzee - Bossu (Hans
Muntjewerff) 
Waar: Foreestenhuis, Grote
Oost 43, Hoorn
Tijdens de slag op de
Zuiderzee, die op 11 oktober
1573 gedurende de
Tachtigjarige Oorlog
plaatsvond, brachten de
watergeuzen de Spaanse
vloot een vernederende
nederlaag toe.
Hans Muntjewerff, historisch
onderzoeker en publicist,
vertelt het verhaal van deze
roemruchte episode uit de
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Regenboogviering 
10 oktober, 14:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens en
Marjo Kuipers
Waar: Foreestenhuis
Regenboogviering in het kader
van de Regenboogweek.  Zie ook
artikel onder Actueel.
Opgeven verplicht bij
ruud.bennis@hotmail.nl

nieuws
Laat je raken op het
Oostereiland: UN TRIOMPHE
13 oktober 14:30 uur
Waar: Cinema Oostereiland,
Hoorn
In samenwerking met Cinema
Oostereiland organiseert Het
Foreestenhuis een filmmiddag
met nagesprek onder leiding van
ds. Jan Berkvens. Geen beter
stuk om met gevangenen te
spelen dan Waiting for Godot,
want zij weten wat wachten is.
Om toch maar rond te kunnen
komen, stemt worstelend acteur
Étienne ermee in om een
theaterworkshop in een
gevangenis te geven. Lees meer
>>
 

Het Foreestenhuis ontmoet
online 
Het Foreestenhuis in Hoorn
organiseert online gesprekken,
begeleid door ds. Jan Berkvens.
De ontmoetingen zullen
inhoudelijk gevuld worden met
verschillende thema’s, met
daarna de mogelijkheid om nog
gezellig na te praten. Het
inhoudelijke deel duurt één tot
anderhalf uur, het napraten
daarna is open.  Dit najaar zijn
de onderwerpen....... Lees meer
>>
 

roemruchte episode uit de
Tachtigjarige Oorlog. Lees
meer >>

17 oktober 10:00 uur
Kerkdienst 
Waar: Foreestenhuis Lees
meer >>

22 oktober 10:00 uur
Het Foreestenhuis
ontmoet 
Waar: Foreestenhuis, Grote
Oost 43, Hoorn
Het Foreestenhuis in Hoorn
organiseert online
gesprekken, begeleid door
ds. Jan Berkvens. Deze keer
echter in het Foreestenhuis.
Vandaag: Ik las vanmorgen
in de krant … Wat raakte en
waarom?    Neem een
nieuwsitem van vandaag of
gisteren mee dat je raakte.
Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

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