Thorn, september 2021

Beste vrienden van de Foyer,
Het leek er op of we langzaam iets van een “ondergrondse kerk” begonnen te krijgen. Het coronavirus heeft
een enorme impact op het leven en dus ook het kerkleven gehad.
Hopelijk kunnen we die tijd beetje bij beetje achter ons laten en begint het sociale leven zich wat te herstellen.
Soms gebeurt dat ook al. Wij merken dat heel concreet met onze Bea die we weer regelmatig kunnen bezoeken
en die elke week een keer hier in huis komt om samen de H. Mis te vieren en daarna samen te eten. We genieten
allemaal van die bezoeken en het doet Bea zichtbaar deugd.
Vanaf de Goede Week hebben we onze activiteiten weer durven oppakken. De retraitanten waren heel blij (en
wij ook!!!) en lieten ons merken dat zij zich met de maatregelen in ons huis echt op hun gemak voelden (we
konden vijftien retraitanten “coronaproof” ontvangen).
De Stille Dagen hebben we een tijd lang proberen vorm te geven als ‘Stille Middag’, met inleiding, Aanbidding,
rozenhoedje, Eucharistische zegen en nog wat napraten, alles via het scherm met Google Meet. De deelnemers
waren blij maar zeiden dat het toch niet hetzelfde is als naar de foyer komen. Dat hebt u ook wel gemerkt: als
contacten alleen via de sociale media kunnen plaatsvinden, dan wordt ons wereldje klein. Dan kun je tot een
dieper besef komen hoezeer wij mensen nood hebben aan de aanwezigheid van de ander. Voor ons christenen
betekent dat de Ander met een hoofdletter en de ander met een kleine letter. Het was zeker goed dat via life
stream veel parochianen de H. Mis konden blijven meevieren. En toch… hoe fijn is het niet om elkaar echt te
ontmoeten; de Heer werkelijk in Woord en Sacrament te ontvangen in de kerk!
Die vreugde hebben wij ook gemerkt bij de kinderen van de Kindergebedsschool die heel blij waren hier enkele
dagen samen te mogen optrekken. Het was een heel vruchtbare Kindergebedsschool en op onze site kunt u
daar een prachtig YouTube filmpje van zien dat door twee van de leiding op een hele mooie en getuigende wijze
is vorm gegeven ( https://www.foyer-thorn.nl/links , kies: kindergebedsschool).
Helaas… kan de Vriendendag ook dit jaar niet doorgaan. Sophie Guex (postulatrice van het zaligverklaringsproces van Marthe) zou ons komen vertellen over de persoon en de spiritualiteit van Marthe Robin voor de
wereld van vandaag. Omdat echter de restricties vanwege corona niet helemaal weg zijn, hebben wij besloten
de Vriendendag en het bezoek van Sophie nog een jaar uit te stellen, zodat straks zoveel mogelijk mensen de
mogelijkheid zullen hebben de postulatrice in Thorn te ontmoeten en haar dan ook hun eigen vragen kunnen
stellen. Ondertussen kunnen we u een kleine video over Marthe aanbieden: https://www.foyer-thorn.nl/links
kies: kennismaking met Marthe Robin.
Hopelijk kan de Geloofsdag met Mgr. van den Hout (bisschop van Groningen-Leeuwarden) wèl doorgaan: ‘De
Kerk als volk van God en de oecumene’. Het is denk ik een heel interessant thema. In een tijd waarin wij moeten
ervaren dat het aantal gelovigen minder en ouder begint te worden, is het van groot belang de innerlijke rijkdom
van ons “Kerk-zijn” te blijven zien en misschien beter te gaan beseffen wat ons daarin met de christenen van
andere kerkgemeenschappen verbindt, namelijk de vreugde te mogen geloven dat God onze Vader is en dat
wij in Jezus uit kracht van de Heilige Geest de zekerheid hebben dat wij bij Hem thuis zijn.
In een tijd van secularisering en sociale verschraling is dat een troost en een bemoediging, en het kan ons meer
samen binden omdat we juist in ons gezamenlijk geloof een krachtbron vinden van sociale verbondenheid.
En dit zelfs wanneer we niet bijeen kunnen komen op onze vertrouwde plekken, want wij weten dat we in het
gebed, in het geheim van ons Kindschap Gods, een diepe verbondenheid hebben die tijd en plaats overstijgt.

Vandaar dan ook dat wij door deze brief weer even dicht bij u allen willen zijn. Als gemeenschap missen wij de
spontane contacten met velen van u. Het blijft op dit moment nog een beetje ‘mondjesmaat’, maar laten we
hopen en bidden dat er andere tijden komen waarin we elkaar weer de hand kunnen schudden en in concrete
nabijheid samen Kerk kunnen zijn.
Hopelijk mogen wij velen van u op de Geloofsdag in oktober ontmoeten!
André Pierik, Foyervader

Huis & tuin perikelen
Een dik jaar was onze telefonie-omgeving zo krakkemikkig als maar kan. Veel gesprekken kwamen niet
door of werden afgebroken. Sinds vorige maand lijken we de juiste toestellen voor het nieuwe systeem te
hebben, en zijn we weer bereikbaar!
Het voorbije jaar hadden we twee plannen voor groot onderhoud aan het huis: de Oude Hal opknappen
én al het raam/kozijnwerk aan de achterzijde van het huis laten schilderen.
Voor de Oude Hal moest op het laatste nippertje nog zóveel beslist worden dat ’t niet redelijk was om er aan
te beginnen. We bereiden een 2e poging voor, voor januari 2022.
Bij het schilderwerk kwam een hoop houtrot aan het licht, dat vakkundig verwijderd en bijgewerkt werd. Dat
bracht aardig wat ‘extra werk’ (en dus extra kosten) met zich mee, maar nu staat alles weer glanzend in de verf!
Verschillende van onze zeer gewaardeerde
vaste tuin-vrienden zijn vanwege leeftijd of
ziekte uit de running geraakt.
Dank zij een groepje vrijwilligers voor de
'Bid&Werkdagen’ kon in een paar dagen
HET VERSCHIL worden gemaakt
Maar we merken wel dat één keer hard werken
niet genoeg is… er is regelmatiger arbeid nodig
om het oprukkend onkruid grenzen te stellen
en hier of daar mooie plekjes te creëren…
Mocht u voor af en toe zo’n enthousiaste
nieuwe tuinvriend kunnen wezen,
dan zouden we u heel dankbaar zijn!

PAD TUSSEN POMPOEN
EN KLAVERVELD
VÓÓR
NÁ

PAD TUSSEN KLAVER
EN RABARBER
VÓÓR
NÁ

Ondanks de 1,5m-regel is er nog plaats voor de avond Stop&Relax 22/9, Stille Dag 23/9, Stil Weekend met
past. Marc Heemels over de Psalmen 1-3/10, en niet te vergeten het Tienerweekend 9-10/10! U vindt alles op
een rijtje op onze website: https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/jaaroverzicht . Van harte welkom!!
Corona, magere tijden op allerlei gebied. We zijn u dan ook extra dankbaar voor uw meelevend gebed,
hand- en spandiensten, financiële bijdragen die ons helpen ook nu als Foyer te bestaan en de gasten met
vreugde te ontvangen, zodat God in hun hart Zijn werk kan doen! En… uw steun blíjft welkom
15 september bestaan we alweer 45 jaar! “Heer, ik dank U met heel mijn hart!” Meezingen?
Surf tegen die tijd naar ‘Lied voor U!’ https://www.foyer-thorn.nl/muziek ... En wilt u iets voor ons doen?
Bid dan mee om jonge, blijde, ware roepingen… mensen met hun hart open voor de roepstem van God,
en die bereid zijn er op te antwoorden! Laat ze komen kijken: we hebben zó een mooie roeping
!
Een hartelijke groet en gebed van ons allemaal!
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