
 

SPONSORCOMITÉ 
 

 

“Wat de toekomst betreft, u weet wel 

dat mij allerlei ideeën over de toekomst worden toegeschreven. 

Ik weet niets, behalve dit: 

Jezus is de toekomst” 
 

Marthe Robin       
                                                      

                                                                                                                                                                                                                            
Thorn,  Advent 2020 

Beste Foyervrienden, 
 
Voor de Foyer begon 2020 als een hoopvol jaar! 
Er waren nieuwe initiatieven opgezet en men was hierover vol goede moed. 
Door de corona-pandemie, die de wereld in zijn greep kreeg, liep het helaas allemaal anders. 
Er kwam een tijd van onzekerheid maar ook van verdriet, pijn en eenzaamheid. 
Voor velen werd het een moeilijk jaar, zeer zeker ook voor de Foyer. 
 

De Foyer moest, zoals vele anderen, al haar activiteiten stop zetten en de deuren sluiten. 
Gelukkig is het nu weer mogelijk om de activiteiten in beperkte mate te laten doorgaan  
en de retraitanten op een verantwoorde en veilige manier te ontvangen.  
Om aan de maatregelen te kunnen voldoen heeft men het aantal deelnemers moeten beperken 
tot maximaal 15. Méér retraitanten, zolang de corona-pandemie duurt, is niet mogelijk! 
U begrijpt wel dat dit alles ook voor de Foyer grote financiële gevolgen heeft.  
 

Daarbij gaat het gewone onderhoud van de Foyer normaal door, ook nu in deze verwarrende  
en onzekere tijd.  Er zijn altijd dingen die onderhoud nodig hebben of vernieuwd moeten worden.  
Voor het komend jaar zijn er plannen om de mooie Oude Hal te behoeden voor verder verval.  
De mooie tegels liggen los en breken, stukwerk met marmer-schilderwerk komt los van de muur, 
scheuren in muren en plafond… ook dit is een grote en kostbare zorg! 

 

                      
 
 

Daarom ook dit jaar weer onze sponsor-brief met de vraag: 
 

WILT U DE FOYER  IN THORN (BLIJVEN) STEUNEN ? 
 

Zowel financieel als in gebed, zodat  de foyergemeenschap doorheen hun activiteiten de Blijde 
Boodschap kan blijven uitdragen. U kent ook hun nood om roepingen en deze wordt ieder jaar 
groter. Wilt u blijven bidden met Marthe om nieuwe roepingen voor Thorn? 
 

“Mijn gebed vraagt en klopt aan de deur van het Tabernakel.”  
 Marthe Robin 



 

Als u de Foyer financieel wilt steunen kunt u dit 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. (Heeft u al een automatische incasso afgegeven en overweegt u misschien om 
het bedrag te verhogen, dan kan dit heel eenvoudig door een mail te sturen met daarin 
vermeld het nieuw te incasseren bedrag); 
 

• 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.  
Op de website van de Foyer 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! 
 
  

HEEL VEEL DANK  voor uw kleine en grote giften, gebed en hulp,  

op welke wijze ook, die u dit jaar heeft gegeven.  
Het betekent veel voor de Foyer en is een grote steun. 

 
 Graag blijven we rekenen op uw steun, in welke vorm ook ! 
 

We wensen u een gezegende Adventstijd op weg naar de geboorte van Jezus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens het sponsorcomité: 
              
 
 
                               J. Zwakenberg-Maenen                     J. Oonk-den Elzen 
 
        Namens de Foyergemeenschap: 

 

             A. Pierik,  Foyervader        
 

 
PS: Steunt u de Foyer al via een automatische incasso? Heel veel dank.  

U ontvangt in januari een overzicht van uw machtiging.  
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