Beste vrienden! Graag nodigen wij u uit voor de

VRIENDENDAG zaterdag 10 september 2022
“De betekenis van de
persoon en de
spiritualiteit van
Marthe Robin voor de
wereld van vandaag”
Spreker : Sophie Guex
Sophie: Zwitserse van afkomst, Foyerlid van Châteauneuf, als postulatrice
verblijvend in Rome. Als geen ander is zij bekend met de verschillende
aspecten van het leven van Marthe Robin, haar geschriften en de talloze
getuigenissen die in het kader van het zaligverklaringsproces zijn
opgetekend. Ze vertelt erover op sprankelende, boeiende wijze.
Deze Vriendendag is een unieke kans om Sophie te ontmoeten, en zo met
Marthe Robin en met de kracht van Gods genade in aanraking te komen.
Kent u mensen die graag iets over Marthe willen horen? Schroom dan niet
hen op deze mogelijkheid te attenderen en breng ze 10 september mee!
U bent allen van harte welkom, we zien er naar uit u te ontmoeten!
Zaterdag 10 sept. vanaf 10.00u (koffie) tot 16.30u.
De lunch wordt verzorgd door de Foyer.
Vrijwillige bijdrage bij de deurcollecte na de Mis
Graag even inschrijven:
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/vriendendag

MARTHE ROBIN:
een voorbeeld en een kompas
voor hoe ook wij vandaag in de wereld mogen staan.
Marthe was heel gevoelig voor wat er in de wereld gebeurde. Zij maakte
woelige tijden mee (Eerste en Tweede Wereldoorlog; de jaren zestig en
het Concilie, de uittredingen in de jaren zeventig…)
Ook wij leven in een woelige wereld. Corona blijft ons bezig houden, de
stikstofcrisis en de pijn bij de boeren, de oorlog in de Oekraïne die nog
altijd niet ten einde is. En ook de Kerk maakt moeilijke tijden door.
Wat heeft Marthe ons hierin bijvoorbeeld te zeggen?
Marthe was overtuigd van de noodzaak stilte in te bouwen in het leven,
te kijken naar God die ons in Jezus tegemoet treedt, en die ons helpt de
Kerk vernieuwd te ontdekken. Haar leven, gekluisterd aan haar bed, was
ergens een voortdurende retraite…
Haar betrokkenheid op de wereld was dan ook doordesemd van een
diepe innerlijke verbondenheid met de Heer. Daardoor zag zij enerzijds
heel duidelijk de problemen, spanningen en uitdagingen in Kerk en
wereld. Anderzijds kon zij die complexe werkelijkheid met een positieve
blik bekijken. Haar innige verbondenheid met Jezus en haar leven aan
de hand van Maria gaven haar de ruimte om de dingen in een helder en
ruim perspectief te blijven zien. Door haar gebed en haar hartelijke en
aandachtige ontvangst, wist ze die positiviteit en openheid ook aan haar
bezoekers door te geven.
Ja, de wereld is woelig. Maar wie de Heer zoekt, die houdt ruimte en
vindt in het contact met Hem de kracht om ondanks alles hoopvol in het
leven te staan en een getuige te zijn van wat ons uiteindelijk tot blijde
mensen maakt. We mogen ons door Marthe laten bemoedigen… en
laten we op deze vriendendag ook elkaar daarin bemoedigen!
Een gezegende dag gewenst!!

Foyervader André Pierik

Stilte inbouwen… ruimte maken voor de Heer… tijd ‘durven verliezen’
tijdens een Stil Weekend, Retraite of Stille Dag…
Heb ik daar dit jaar al aan gedacht? Paar suggesties
:
29 juni - 3 juli 2022: 4-daagse Retraite o.l.v. Spirituaal dr. B. Hegge.
▪ "Inleidingen rond het ‘Onze Vader’."
▪ Open voor allen, samen met studenten van het Theologisch Instituut
Rolduc (TIR).
▪ Van woensdag 17:30 uur (Eucharistieviering) tot zondag 9:30 uur.
▪ Richtprijs: € 190,- Oude Vleugel / € 205,- Boomgaard (=met eigen
douche en toilet).
▪ Info/inschrijving: https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/retraite
10 - 16 juli 2022: Retraite voor Priesters o.l.v. Pater W. Biemans S.J.
▪ Voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.
▪ Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:30 uur.
▪ Richtprijs: € 270,- Oude Vleugel / € 295,- Boomgaard.
▪ Info/inschrijving: https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/priesterretraite
1 - 7 augustus 2022: Retraite o.l.v. Foyervader A.Pierik.
▪ "Wat maakt mij tot leerling van Jezus?"
▪ Van maandag 17:30 uur (broodmaaltijd) tot zondag na de Mis rond
10:30 uur.
▪ Richtprijs: € 270,- Oude Vleugel / € 295,- Boomgaard.
▪ Info/inschrijving: https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/retraite
18 augustus 2022 (donderdag): Stille Dag o.l.v. Foyervader A. Pierik
▪ "Jezus houdt maaltijd met ieder van ons; laat ik mij voeden?"
▪ Van 9:15 uur (ontvangst en koffie) tot 17:00 uur. (9:45 uur inleiding Eucharistie - warme maaltijd). Richtprijs: € 25,▪ Info/inschrijving: https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag
19 - 21 augustus 2022: Stil Weekend o.l.v. Foyervader A. Pierik
▪ "Jezus houdt maaltijd met ieder van ons; laat ik mij voeden?"
▪ Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
▪ Richtprijs: € 100,- Oude Vleugel / € 110,- Boomgaard.
▪ Info/inschrijving: https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stil-weekend

Meer mogelijkheden?
Zie www.foyer-thorn.nl
!!

Getuigenis van een jongere:
“Jongeren zouden erg veel baat hebben bij de rust en vrede
die de Foyer als gemeenschap en als plaats in zich draagt.
Voor velen zou dat een enorme hap frisse lucht zijn
in de chaos van het dagelijkse leven van de 21e eeuw.”

Hoogtepunt
van de
KinderGebedsschool ?
DE PROCESSIE
Filmpje binnenkort op www.foyer-thorn.nl > rechts boven ‘Meer’ > ‘Links’ > Kindergebedsschool 2022

Elke persoon is het waard om
er een retraite voor te preken!
En ook kleine retraites zijn
heel vruchtbaar
Maar we
zouden het nog zoveel méér
mensen gunnen de genade
van een retraite te ontdekken!
En… wil het huis financieel
blijven bestaan, dan zouden
de groepen ook best wat
groter mogen zijn. Bidt u mee?
Om meer retraitanten én om
roepingen? Veel dank!!
De Foyer

Hartelijke groet en gebed!
Vader André Pierik,
Rachel, Frank, Yvonne,
Wendy en namens Bea
mail@foyer-thorn.nl
tel. 0475-562770

