Beste vrienden van de Foyer,

Zalig Pasen!!
Het zijn stille tijden geweest, de voorbije maanden. Geen gasten in huis,
de ‘hulpvrienden’ kwamen maar één voor één… de restauratie van de
Oude Hal is doorgeschoven naar volgend jaar… kortom, er bewoog niet
veel. En wat moet je dan schrijven…?
Maar hier dan toch wat nieuws:
Vóór de Goede Week, toen de coronacijfers niet beter, maar de
maatregels niet strenger werden, dacht Vader: misschien mogen we
toch iets durven… En heel voorzichtig hebben we de Goede Weekretraite laten doorgaan. Twaalf gasten op afstand, mondkapje, etc. en
zowel zij als wij waren heel blij dat ’t gelukt is
We voelden ons weer
in onze roeping en met Pasen was het echt Pasen! De Heer leeft!
Maar steeds opnieuw is het twijfelen, onderscheiden, afwegen: wat is
verantwoord, wat kunnen we beter niet doen? Mensen die wat langer
blijven, inclusief overnachting, eigen sanitair etc.… dat is gemakkelijk
‘coronaproof’ waar te maken dan mensen voor bijvoorbeeld een Stille
Dag, die geen plek hebben om zich terug te trekken, allemaal hetzelfde
sanitair gebruiken…

Dus een beetje verdrietig moeten we melden dat de Avond ‘Stop en
Relax’ van 16 april NIET doorgaat…
De Stille Dag van zaterdag 17 april gaat niet LIVE door, maar voor
degenen die dat op prijs stellen, zal er een Google-Meet bijeenkomst
zijn. Dit hebben we ‘ad experimentum’ vorige maand al geprobeerd: een
middag via internet verbonden; inleiding, Aanbidding, rozenhoedje, en
nog een kleine uitwisseling. Volgens de getuigenissen was het ‘(veel)
beter dan niets’
. De 2e keer nóg beter, toen waren dank zij een
vriendelijke deelneemster de technische middelen wat meer aangepast!
De mensen die zich voor deze Stille Dag hebben ingeschreven, zullen we
persoonlijk op de hoogte stellen en tegen die tijd een code en verdere
uitleg sturen zodat ze aan de Meet kunnen deelnemen.
Het Gezinsweekend gaat vooralsnog gewoon door, de kindergroep is
‘bomvol’
(oftewel: de boerderij is te klein om met inachtneming van
de nodige afstand nog meer kinderen te ontvangen). We zien er naar
uit!
De Retraite ‘Light’ met meer contacten, uitwisseling, samenzijn… dat
durven we niet aan. Als je zulke ontspannende dingen helemaal volgens
de regels moet doen, worden ze veel te spannend. Dan mist de ‘Light’
haar doel…
Jammer ! Maar…
In plaats daarvan… zal er die dagen, van woensdag 28 april-zondag 2 mei
een extra Retraite XS gehouden worden, met eXtra Stilte! Ideaal voor
mensen die van veel stilte houden, maar zich niet een hele week vrij
kunnen maken. We weten nu uit ervaring dat dit ‘veilig’ kan. En voor die
retraite is nog veel plaats: u bent de eerste die er van weet!
Verder dan dat kijken we nog even niet… met deze lijst kunnen we
voorlopig vooruit. U kunt altijd op onze website kijken voor het laatste
nieuws, die wordt goed bijgehouden. Oh ja, de WEBSITE:

DE WEBSITE!
De vooravond van 25 maart, Hoogfeest van Maria Boodschap, is onze
nieuwe website on-line gegaan! Zo aan de buitenkant ziet u slechts wat
kleine verschillen, maar daarachter zit een ander systeem, met de
bedoeling dat we beter vindbaar zullen zijn voor mensen die ons nog
niet kennen. Opdat we ook aan hen de Boodschap kunnen doorgeven (is
Maria Boodschap daarvoor geen mooie startdatum
?)
HELAAS heeft ook onze nieuwe website te maken met kinderziektes. Zo
ontdekten we bijvoorbeeld dat er mensen waren die zich voor een
activiteit hadden ingeschreven, sommigen kregen zelfs meteen een
automatische reactie, maar die inschrijving was niet bij ons
binnengekomen
! Ondertussen lijkt het probleem opgelost, maar
mocht u zich tussen 24 maart en 8 april ergens voor hebben
ingeschreven, en u hebt geen PERSOONLIJKE reactie ontvangen, wilt u
zich dan nóg eens aanmelden? Het zou té jammer zijn als we straks
dubbele boekingen hebben en mensen naar huis moeten sturen…
Een nieuws dat we deze morgen ontvingen en waar we heel blij mee
zijn: onze buren, ouderencentrum Sterrebosch, waar Bea tegenwoordig
woont, heeft de coronaregels versoepeld. Volgende week mogen we
Bea weer ophalen voor de Mis en het middageten! Dat is zeker al
máánden geleden… We verheugen ons erop!
Een hartelijke groet voor u allen, en laten we voor elkaar blijven bidden
in deze rare, spannende, bijzondere tijden!
Vader A. Pierik, Rachel, Frank, Wendy, Yvonne

(en Bea!)
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