Thorn, juni 2017

Beste vrienden,
Het heeft wat langer geduurd maar hier is dan toch de nieuwe
vriendenbrief. Onze excuses dat u er zo lang op hebt moeten wachten.
We hebben een heel druk en mooi begin gehad van dit jaar 2017. Dat is
natuurlijk geen excuus om u niet te schrijven maar op zich is het wel zeer
verheugend. We hadden vele activiteiten, heel verschillend van aard,
maar als rode draad was er altijd de gemeenschap die ontving, waarbij
de stilte, de schoonheid en de gastvrijheid vele mensen de kans gaf om
dichter bij de Heer te komen en daardoor dichter bij zichzelf. Zo hadden
we o.a. voor de eerste keer een “carnavalsweekend” van zaterdagmiddag tot dinsdagmiddag met vele deelnemers. Het was fijn om te zien
en het is zeker voor herhaling vatbaar.
Ondertussen is het Pasen geworden en zijn we zelfs
Pinksteren al voorbij. Wij hebben mogen merken dat
de Heilige Geest aan het werk is. Hij doet dat in vele
kleine maar vitale initiatieven die iets van het nieuwe
Pinksteren duidelijk maken waar Marthe Robin zo graag over sprak.
Ja, de Heer leeft en wie de durf heeft in die “Paaskracht” stappen te
zetten merkt het waaien van de Geest. Het is vaak maar een “zacht
suizen” maar je herkent erin het subtiele en attente werken van de
Levende Heer. De kindergebedsschool bijvoorbeeld, was dit jaar snel
vol. Prachtig toch! Geweldig ook dat er opnieuw een groepje jongeren
bereid was dit te begeleiden. De dagen waren heel vruchtbaar en mooi
en we mochten merken dat bij vele kinderen het verlangen groeit naar
meer en dat ze hun broertjes of zusjes al aankondigen. Dat wordt dus
zeker vervolgd!

Ook hebben we verschillende parochies op bezoek gehad, voor een dag,
aansluitend bij een stille dag of voor een bezinnende avond, met als doel
om de eigen parochiegemeenschap daardoor te vitaliseren. Het waren
sterke en dankbare momenten. Fijn dat wij daar als Foyer ons steentje
aan mogen bijdragen.
Deze weken mogen wij twee stagiaires uit Burundi ontvangen. Het zijn
jonge roepingen die samen met een honderdtal andere jonge
foyerleden uit de hele wereld een vormingsstage gevolgd hebben in
Châteauneuf. We zijn blij dat wij ze nu voor enkele weken in onze
gemeenschap mogen ontvangen. Zo krijgen ze de kans een andere Foyer
in Europa beter te leren kennen, en laten ons delen in de ervaring die ze
hebben opgedaan.
Langzaam maar zeker gaan wij naar de zomer toe.
We hebben het aan de temperatuur al goed gemerkt.
Voor de gezinsretraite hebben de eerste gezinnen
met kinderen en tieners zich aangemeld.
Hopelijk zullen er nog een aantal gezinnen volgen.
Natuurlijk is deze retraite gewoon open voor iedereen.
Dat geldt trouwens ook voor de vele andere retraites, weekenden en
stille dagen die nog op ons programma staan. Ze willen uitdrukking zijn
van ons vertrouwen dat de Heer vandaag aan het werk is. Hoort u het
voor uzelf al Pinksteren en hebt u al een concrete stap gezet? U bent
allen van harte welkom. De website www.foyer-thorn.nl geeft u alle
gelegenheid om snel en overzichtelijk heel ons programma te zien en u
direct in te schrijven. Dankzij een bevriende computerdeskundige is
onze site nu ook echt goed beveiligd en daar zijn we heel blij mee.
Op dit ogenblik ziet de tuin er prachtig uit en we zijn ontzettend
dankbaar voor al degenen die ons daarbij helpen. Dat geldt trouwens
niet alleen voor de tuin maar ook voor ons huis. Omdat er vele
activiteiten plaatsvinden moet er telkens weer opgeruimd en
schoongemaakt worden. We zijn dan heel blij met onze nabije vrienden

die altijd opnieuw bereid zijn ons te komen helpen en die er ook nog zelf
dankbaar voor zijn dat ze mógen helpen! Dat is de wonderlijke dynamiek
van het christelijk leven die ons samen tot Kerk maakt.
Wat de financiën betreft hebben wij u een hele genadevolle verrassing
te vermelden. We hadden nog altijd een substantiële schuld vanwege de
nieuwbouw die zes jaar geleden tot stand kwam. Vanwege een hele
grote gift hebben wij die schuld nu in een keer kunnen af betalen. Ja, de
Geest van God is heel praktisch en tegelijk wonderbaarlijk.
We zijn trouwens dankbaar voor alle grote en kleine giften die wij
telkens weer mogen ontvangen en die uitdrukken hoezeer u gelooft in
ons charisma en ons wilt ondersteunen.
Dat is ook nodig omdat wij de oplopende leeftijd van onze gemeenschap
aan den lijve beginnen te ondervinden. Het vraagt van ons een nieuwe
wijze van aanpak en dus ook veranderingen.
Zo hebben wij de moestuin noodgedwongen wat
moeten inkrimpen en krijgen wij binnenkort bij grotere
retraites hulp van een kok die ons in de keuken komt
ondersteunen. Het zal even wennen zijn, maar we zijn
er heel blij mee. Het helpt ons om ook morgen nog met
genoeg adem en geestkracht te kunnen werken.
Helaas moeten wij u meedelen dat Silvia de Foyer gaat verlaten. Bijna
vijf jaar heeft Silvia in onze gemeenschap geleefd. Er was veel ijver en
goede wil van beide kanten maar ondanks dat voelden we de pijn dat
het toch niet werd zoals we allen gehoopt hadden. Tijdens de
Pinksternoveen is alles in een stroomversnelling geraakt en zijn we
gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat God Silvia naar de Foyer
geroepen heeft niet voor altijd, maar om een bepaalde tijd in de Foyer
te zijn en dat die “bepaalde tijd” nu voltooid is. Silvia bereidt zich nu voor
om de Foyer te verlaten. Dit is pijnlijk voor ons allemaal maar we zijn
ervan overtuigd dat God met Silvia en met ons zijn weg vervolgt.

Natuurlijk vertrouwen wij er op dat u Silvia en onze gemeenschap met
uw gebed blijft begeleiden en dat we gezegend zullen worden met
nieuwe roepingen. Want we zien hoe vruchtbaar ons charisma is en dat
het aansluit bij de behoeften van onze tijd. Hopelijk zullen nieuwe jonge
mensen dit charisma als een roeping gaan ontdekken. Bid u met ons
mee? U kunt ook rekenen op ons gebed voor u en al uw intenties!
Met een hartelijke groet van heel de Foyer,

A. Pierik, Foyervader

Komende activiteiten:
23-29 juli Priesterretraite, Pater G. Wilkens S.J. voor priesters, diakens
en pastoraal werk(st)ers.
7-13 aug. Retraite, A.Pierik. ‘Gezin: hart en centrum van de beschaving
van de liefde’, met eigen programma voor kinderen en tieners. I.v.m.
voorbereiding kinderen graag vroegtijdig opgeven! VOL 😊!!!
18-20 augustus Stil Weekend, A. Pierik. ‘Liefde is… de fundamentele en
aangeboren roeping van elke mens’.
24 augustus Stille Dag A. Pierik ‘God maakt ons duidelijk wie we zijn’.
28 aug.-3 sept. Retraite, pastoor dr. B.Hegge, ‘Handelingen van de
Apostelen: voorbeelden van geloof’.
8-10 sept. Weekend voor echtparen, Foyer met Gerard en Elly van Meel
‘Ontmoeting voor twee’ met eigen programma voor de jeugd.
16 september VRIENDENDAG !
Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ – Onder de Bomen 2 – 6017AL Thorn
tel. 0475-562770 - mail@foyer-thorn.nl – www.foyer-thorn.nl

