Thorn, februari 2022

Beste vrienden van de Foyer,
Graag sturen we u – eindelijk! – de nieuwe programmafolder toe
!
Corona heeft ons een hele tijd in de greep gehad, zodat we niet goed wisten
wat in het nieuwe jaar mogelijk zou zijn. Maar met het versoepelen van de
regels kunnen we al onze activiteiten weer door laten gaan en daar zijn we
heel blij mee.
Corona…

Ja, het is verheugend dat corona op zijn retour lijkt. Hoewel we nog niet
zeker weten hoe een en ander zich verder gaat ontwikkelen, doet het toch
goed even te mogen proeven van een tijd met wat meer ruimte en rust.
Wie had echter kunnen denken dat er al weer een nieuw probleem voor de
deur staat. De inval in Oekraïne heeft iedereen diep geraakt…
Oekraïne

Deze oorlog is allereerst en bovenal erg voor de mensen in Oekraïne, maar
het zal ook consequenties hebben voor ons allemaal. Bovendien hoor je ook
nu weer allerlei meningen over hoe we hier mee moeten omgaan. De een
wil strengere sancties en een ander is bang voor de financiële gevolgen. Het
zal de gemoederen bezig houden. En we zullen het gaan voelen op allerlei
gebieden.
Nieuwsberichten

Misschien hebt u bij dit alles – of het nu Corona is of Oekraïne – wel eens
gedacht: wat moet ik daar allemaal mee? Of wat denk ik daar nou eigenlijk
zelf van? Je kunt nieuws vergaren, en dat is zeker niet verkeerd, hoewel het
soms teveel de ‘buitenkant’ betreft. Want die kennis helpt niet altijd goed
om te weten wat je er nu van moet denken. Bovendien: waar vind je de

waarheid en wat is er nog waar? Mensen zeggen wel eens: “De wereld
wordt zo moeilijk en complex.” Dat is zeker waar, maar ook relatief. De
wereld heeft altíjd iets moeilijks en gecompliceerds gehad.
Fundament

Daarom is het zo belangrijk dat we in die woelige wereld een fundament
blijven zoeken waar we ons diep kunnen verankeren. En wij als christenen
doen dat bij Hem die er aan voorafgaat (de Schepper), die ons wil
begeleiden (Jezus noemt zich de Weg) en die er de voltooiing van zal zijn.
Want hoe woelig ook: de wereld, die barensweeën lijdt zoals Paulus het
zegt, is ook geroepen om tot voltooiing te komen.
En de Heer?

We hebben veel niet gekund tijdens Corona. Voor veel mensen duurde het
te lang of zij vonden het sowieso maar overdreven of zelfs onzin. En nu
weten velen niet hoe snel ze weer met volle teugen moeten gaan genieten.
Het is iedereen gegund. Maar hoe is het met de Heer? Een tijdlang konden
we niet naar de Kerk en moesten we met livestream genoegen nemen.
Velen hadden daar pijn aan, anderen leken zich er gemakkelijker in te
voegen, of zagen het als een aanleiding om met een ‘traditie’ te stoppen.
Hoe deed Marthe dat?

Maar nu mógen we weer! Beleven we dat ook zo? Marthe Robin was vol
van Jezus. Dat was ze als kind al, zoals velen in onze tijd nog wel een
dierbare kinderlijke herinnering kunnen hebben aan hun geloof en aan de
Kerk. Maar Marthe Robin heeft ook moeten worstelen met dat geloof van
haar kinderjaren, omdat de werkelijkheid van het leven ook voor haar veel
weerbarstiger werd dan je als kind zou kunnen
denken. En waar is God dan nog?!
Zij heeft echter de moed gehad om Hem te
blijven zoeken. Haar ziekte (een tijd van veel
alleen zijn en van stilte) gaf haar een kans om
dieper te kijken en te horen.
En zij heeft zich laten vinden, zodat de Heer voor
haar het HART werd van haar leven.

Neem de tijd

Dat is de diepe zin van gebed en dus ook van onze activiteiten als Foyer. Er
gebeurt veel in onze wereld, het is woelig op allerlei gebied. In de grote
wereld maar ook daar waar wij zelf leven. Geef uzelf de tijd. Wacht niet tot
u op een of andere manier wordt ‘vastgezet’. Maar zoek Hem op. Wees
mensen van gebed, maak tijd voor een stille dag, een stil weekend of durf
de uitdaging aan er een kleine week van uw jaarplanning voor vrij te maken.
Het is zo’n zegen wanneer je zoals Marthe mag ontdekken, dat wát er in de
wereld of in mijn leven ook gebeurt, dat we door Hem gedragen worden.
Dat Hij mij dieper laat ZIEN en dat dát altijd weer perspectief geeft in het
leven.
Hulp van de Kerk

Zo ervaren wij dat als Foyers, nu wij door de misbruikverhalen in de Kerk en
binnen de Foyers, zelf tot een ‘pas op de plaats’ gedwongen zijn en hulp
gevraagd hebben van de Kerk. Die hulp hebben we gekregen in de vorm van
drie pauselijk gedelegeerden die ons in een herstel- en vernieuwingsproces
zullen begeleiden. We zijn dankbaar voor die steun! En we zijn ú dankbaar,
als u met ons mee wilt bidden om de Heilige Geest voor de Foyers en haar
bestuurders, zodat we ons mooie charisma helder en aangepast aan de
huidige eisen kunnen verwoorden om het met nóg meer vreugde te kunnen
leven!
Restauratie

De Foyers zijn mooi, maar we hebben allemaal inkeer en vernieuwing nodig.
Het heeft iets van onze oude hal. Die vond eigenlijk iedereen mooi. Toch…

1. Gebarsten en vergeeld. 2. Loszittend stukwerk weggehaald, scheuren hersteld.
3. Opnieuw gestukt. 4. Gegrondverfd. 5. Vlakverdeling voor de marmer-imitatie.

Toch was die hal aan herstel en vernieuwing toe. En dan merk je pas wat
voor een zegen het is wanneer je daar ruimte voor gemaakt hebt, en als het
wat mocht kosten! En dat mócht het, dank zij al degenen die daaraan
hebben willen bijdragen
Ook daarvoor heel hartelijk dank!!
‘Winst’

Ja, herstel en vernieuwing brengen zoveel goeds. Wat zal dan wel niet de
extra ‘winst’ zijn wanneer wij op geestelijk gebied ruimte durven maken, in
ons leven durven investeren, opdat de groter ‘Renoveerder’ van het Leven
greep mag krijgen op mijn leven en daardoor op het leven in onze wereld!
God wérkt!

Wij hebben als foyerleden het voorrecht de mooie getuigenissen te mogen
horen van mensen die laten zien, wat God in Jezus voor elk van hen heeft
willen doen en bewerken. Mogen het daarom velen van u gegeven zijn om
een of meerdere activiteiten in ons huis te komen volgen. Tot vruchtbaarheid van uw christelijk leven, tot heil voor de wereld en als een veilig
kompas in deze mooie maar vaak toch ook moeilijke en complexe tijd.
Graag wensen wij u een vruchtbare 40-dagentijd
en gaan samen met u op weg naar een Zalig Pasen !

André Pierik, Foyervader
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