Thorn, Kerstmis 2018

Beste vrienden,
Het verheugt ons u deze Kerstbrief te doen toekomen omdat het betekent dat wij u ook ons programma van
2019 kunnen presenteren. Wij zijn altijd weer blij wanneer wij de evangelische boodschap van Gods liefde
doorheen onze retraites, weekenden en stille dagen bij veel mensen mogen brengen – en dus ook bij u.

Gods liefde dicht bij de mensen brengen
Dat is ook het verlangen van de nieuwe bisschop die wij in het bisdom Roermond hebben mogen ontvangen.
De benoeming kwam nog wat verrassend, maar veel verrassender waren de positieve reacties in de media
en op de vele pagina’s in de Limburgse krant. Dat is heel mooi en maakt opnieuw duidelijk dat wij als
christenen meer van Hem mogen verwachten dan wij zelf soms nog durven denken!
De bisschop, Mgr. Harrie Smeets, heeft als wapenspreuk gekozen: “In Gods naam mensen liefhebben”. Dat
druk het hart van ons geloof heel treffend uit. Dat was het verlangen van Marthe Robin en dat is ook de
zending van de Foyers. Vandaar dat er in de Foyers altijd eerst een gemeenschap moet zijn, die vanuit de
geleefde liefde haar zending leeft. En dat in alle kwetsbaarheid.

Vloed… en eb…
Het voorbije half jaar was Linda bij ons, een Nederlands Foyerlid uit een Italiaanse Foyer. Een jonge
enthousiaste vrouw met een grote liefde voor bomen en voor de tuin. Ze was voor onze kleine gemeenschap
echt een aanwinst, zowel als mens als in haar concrete werken. Ook Guillaume, een jonge man die via
‘Resplandor’* bij ons kwam, heeft ons tijdens de zomervakantie 3 maanden geholpen. Hun aanwezigheid
gaf ons als gemeenschap echt een “boost”!
(*een organisatie binnen de Foyers die jongeren de kans geeft een tijd een Foyer in het buitenland van dienst te zijn)

Nu zijn we weer met ons zessen. Op zich is dat oké, maar we merken dat de jaren beginnen te tellen en dat
we kwetsbaar zijn. Zoals de Kerk in onze streken! De bisschop liet bij zijn eerste interview (L1) zichtbaar
merken dat hij was geschrokken van zijn benoeming. Datgene waartoe wij geroepen zijn, overstijgt vaak ons
eigen kunnen. Maar hij zei heel mooi: “Als priesterstudent kreeg ik geleerd om vanuit God te durven
ontvangen wat ons wordt aangereikt. Dat wil ik nu ook doen”.
Zo proberen wij dat als gemeenschap ook te leven. Dankbaar zijn we daarbij voor al degenen die ons
financieel steunen (sommigen nu ook al in reactie op de brief van het sponsorcomité, waarvoor hartelijk
dank!) of door praktische en regelmatige hulp die voor ons van onschatbare waarde is! Misschien zijn er
onder u die zich ook geroepen weten het geloof vruchtbaar te maken in hand- en spandiensten? Neem in
dat geval gerust contact op met Yvonne.

Loot aan de stronk van Jesse
Er gebeuren vele mooie dingen. Ook in onze kleine Foyer! We hebben een aantal wat
mindere, en ook een aantal drukke retraites gehad. Maar de mensen vertrekken altijd
blij! De bisschop zei, verwijzend naar de loot aan de stronk van Jesse: “Zo is dat hier in
de Foyer ook een beetje: mensen komen soms binnen als een dorre, dode stronk, maar
op het einde van de retraite vertrekken ze weer met een nieuwe, jonge loot.”
Dus mocht u denken: ‘het is er dit jaar voor mij niet van gekomen om tijd te maken voor
een retraite, stille dag of een weekend’, dan is het misschien een mooie kans om, nu
de nieuwe folder er is, daarvoor tijdig dagen te reserveren. U bent van harte welkom.

We naderen Kerstmis: “Het Woord is vlees geworden”
Met u verheugen wij ons op het Kind in de kribbe.
God wordt mens in Jezus, en Hij wil het steeds meer worden in ieder van ons.
Dat onze retraites en andere activiteiten daarbij een hulp mogen zijn, want dan kunnen we
– zoals onze bisschop het als wapenspreuk heeft genomen – “in Gods naam mensen liefhebben”.

In die Geest wens ik u namens ons allen
een Zalig Kerstfeest en een vruchtbaar 2019 !

André Pierik, Foyervader

Op 10 februari 2019 organiseert het “Initiatief Huwelijkszondag” in samenwerking met
het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom Roermond, opnieuw een dag speciaal
voor alle RK gehuwden, in het klooster van de Missiezusters in Steyl.
Trouwen is mooi en heel bijzonder. Het is goed om het mooie van het kerkelijke huwelijk
nader te belichten en de gehuwden in hun trouw te bemoedigen. Een sacrament om
dankbaar voor te zijn. Uitgenodigd zijn alle RK kerkelijk gehuwden, jong en oud, met en
zonder kinderen. Welkom zijn ook gehuwden die een huwelijksjubileum vieren, gehuwden
die God willen danken voor bescherming van hun huwelijk en zij die God kracht willen
vragen voor hun verbondenheid in het huwelijk.
Bent u geïnteresseerd, of kent u echtparen voor wie dit een goed idee zou kunnen zijn?
Voor info/opgave zie http://huwelijkengezin.nl/huwelijkszondag-2019

31 december 2018: OUDEJAARSAANBIDDING

Roepen – Roeping – Geroepen !!
De aanbidding begint om 21.00u.
Voor wie er dan nog niet kan zijn, is er een 2e instroommogelijkheid
in de koffiepauze tussen 22u en 22.30u.
PROGRAMMA : Elk half uur is er een stukje geleide aanbidding die overgaat in Stille Aanbidding
Het eerste half uur na de pauze loven en prijzen we de Heer die in ieders roeping en zending altijd met ons is!
23.30u vieren we de Eucharistie waarna we elkaar Zalig Nieuwjaar wensen ☺
Iedereen van harte welkom! In verband met koffie enz. is ’t fijn als u zich van tevoren even aanmeldt.

Deze nieuwsbrief digitaal (en dus vaker én in kleur!) ontvangen of u ervoor afmelden?
Schrijf, bel, mail of ga naar onze website: www.foyer-thorn.nl (knop ‘Contact’ rechts onder op de homepagina)
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