SPONSORCOMITÉ

“Ik wil dat het een Foyer wordt die schittert van Licht, Naastenliefde en Liefde
een leven-brengende oase voor de zielen van goede wil,

[…]

[…]

het Huis van mijn Hart, open voor allen.”
Stichtingstekst, Jezus aan Marthe Robin

Thorn, december 2018
Beste Foyervrienden,
Zoals u al enkele keren op het einde van het jaar onze sponsor-brief heeft ontvangen, zo willen we
hem ook nu weer aan u toesturen. Het blijft een steeds terugkomend belangrijk iets.
Wij willen u DANK zeggen voor uw kleine en grote giften, gebed en hulp, op welke wijze ook, die u
dit jaar heeft gegeven.
Het toont uw betrokkenheid en saamhorigheid met de Foyer die daardoor zeer bemoedigd en
gesteund wordt.
De wereld om ons heen is druk en stressvol en de Foyer is een “leven-brengende oase” voor de
mensen van goede wil. Daarom is het zo belangrijk dat de Foyer kan blijven bestaan als een
mogelijkheid voor mensen die een plek van stilte en bezinning zoeken om God te leren kennen of
om zich verder te verdiepen in het geloof.
Zoals u in een van de vriendenbrieven van de Foyer heeft kunnen lezen is de foyer kleiner geworden
en is er hulp van “buitenaf” moeten komen. Die arbeidskrachten helpen de foyer vooruit, maar u
begrijpt dat dit ook extra kosten met zich mee brengt.
Het “alledaagse leven” wordt niet goedkoper, integendeel, en ook de algemene lasten blijven
steeds terugkeren.
Daarom willen wij u vragen:
WILT U DE FOYER VAN THORN BLIJVEN STEUNEN?
Samen kunnen we haar dragen!
Dit kan onder meer door hen financieel te (blijven) steunen ofwel mee te helpen in huis en tuin, en
ook uw gebed blijft een heel belangrijke factor.
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Als u de Foyer financieel wilt steunen dan kunt u dat doen door:
• een gift over te maken naar IBAN: NL68 INGB 0005 2389 30, ten name van Stichting Foyer
de Charité ‘Marthe Robin’ te Thorn,
• of door het afgeven van een automatische incasso. Dit kan door middel van een
doorlopende SEPA-machtiging. Het formulier van zulk een machtiging kunt u in de Foyer
verkrijgen,
• of door een overeenkomst voor ‘Periodieke gift in Geld’ voor tenminste 5 jaar (volledig
aftrekbaar voor de belasting, vraag de Foyer om het speciale invulformulier),
• of door de Foyer op te nemen in een testament.
De Stichting Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ Thorn beschikt over de ANBI-status, dit bekent dat de
Foyer een door de belastingdienst erkend goed doel is. Daarom zijn uw giften aftrekbaar in uw
aangifte inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
Op onze website (www.foyer-thorn.nl) vindt u meer informatie over de verschillende
mogelijkheden. Wilt u hulp hierbij of heeft u vragen? Bel of mail ons dan even!
We blijven graag rekenen op uw steun, in welke vorm ook en wensen u een mooie en gezegende
Adventstijd toe.

Met vriendelijke groet,
Namens het sponsorcomité:

J. Zwakenberg-Maenen

J. Oonk-den Elzen

Namens de Foyergemeenschap:

A. Pierik, Foyervader

PS: Steunt u ons al via een automatische incasso? Heel veel dank!
U ontvangt in januari een overzicht van uw machtiging.

