Beste vrienden,
Op donderdag 10 februari 2022 hebben wij kennis genomen van het besluit van kardinaal Kevin
Farell, préfect van het Dicasterie voor de Leken, de Familie en het Leven, om een pauselijk
gedelegeerde te benoemen voor de Foyers de Charité in de persoon van kardinaal Jean-Pierre
Ricard. Deze zal worden geassisteerd door twee pauselijke onder-gedelegeerden, Mgr. Michel
Dubost en dhr. Laurent Landete. Samen vormen zij nu het tijdelijk Bestuur van de Foyers de Charité.
We zijn geraakt door de aandacht die de Kerk voor de Foyers heeft en zijn daar heel dankbaar voor.
U weet dat de verschillende vormen van misbruik helaas niet langs de Foyers heen zijn gegaan. Dat
heeft ons doen beseffen dat de vragen van de Kerk rond gezag, vaderschap, mandaten… ons voor
grote opgaven stelt, die we niet uit onszelf op een goede manier het hoofd kunnen bieden.
In veel van onze gemeenschappen is al goed gewerkt aan een stuk hervorming en vernieuwing, en
dat draagt vrucht! Maar er zijn véél fundamentele terreinen waar een omvangrijk werk moet
worden opgestart, zoals: het charisma van de Foyers, de identiteit van de leden (leken, priesters,
Godgewijden…), de rol en de plaats van de priesters in de Foyers, met name de foyervader, de
vormen van bestuur, de vorming van de leden…
Hoewel er veel elan is in de Foyers, en iedereen het beste wil, blijkt het toch erg moeilijk om sámen
en in eenheid tot de juiste antwoorden te komen. Daarom hebben we de Kerk – het Dicasterie voor
de Leken, de Familie en het Leven – om hulp gevraagd.
Wij zijn blij met de hulp die het dicasterie ons aanreikt om dit alles vorm te geven. Het zal ons als
Foyers de Charité de mogelijkheid bieden om ons van binnenuit en op diepte te vernieuwen, voor
het welzijn van de leden en als een dienst aan de Kerk.
Met de hulp van de Kerk en zijn pauselijk gedelegeerden, treden we binnen in een nieuwe etappe,
die bron van leven zal worden, een hervorming, in trouw aan het charisma van het Werk van de
Foyers de Charité.
Ondertussen danken we de Heer voor de wonderen die Hij blijft verrichten in de harten van de
retraitanten die we mogen ontvangen. Dit bevestigt ons steeds opnieuw in onze roeping! Graag
vragen wij dan ook uw gebed voor de weg die zich nu voor ons opent, en danken u voor uw
verbondenheid.
Hieronder vindt u de vertaling van het persbericht dat de Foyers op 10 februari hierover hebben
uitgegeven.
Met hartelijke groet namens heel de Foyer van Thorn,
foyervader André Pierik en Yvonne

PERSBERICHT
Benoeming van een Pauselijke Afgevaardigde voor de Foyers de Charité

Châteauneuf-de-Galaure, 10 februari 2022

Op 3 februari 2022 heeft Kardinaal Kevin Farrell, Prefect van het Dicasterie voor de Leken, de Familie
en het Leven, per decreet Zijne Eminentie Kardinaal Jean-Pierre Ricard, emeritus aartsbisschop van
Bordeaux, met onmiddellijke ingang benoemd tot Pauselijke Afgevaardigde voor de Vereniging van
christengelovigen Het Werk van de Foyers de Charité. Tevens benoemt hij Mgr. Michel Dubost
C.I.M., emeritus bisschop van Evry-Corbeil-Essonnes, en de heer Laurent Landete, lid van het
Dicasterie voor de Leken, de Familie en het Leven, tot Pauselijke Vice-Afgevaardigden om ‘de
Afgevaardigde bij te staan, met het gezag om - gezamenlijk of individueel - te handelen in naam van
de Afgevaardigde’.

Het decreet preciseert dat de Pauselijke afgevaardigde ‘de opdracht heeft om de vereniging tijdelijk
te besturen met alle volmachten’. Hij zal ‘de leden van de vereniging begeleiden in een herziening
van het charisma en een verduidelijking van de kerkelijke leer die de roeping van de Foyers
ondersteunt, evenals een consequente hervorming van het leven, de vorming en het bestuur van de
vereniging op statutair niveau’.

Père Moïse Ndione, sinds 2016 de Moderator van het Werk, schrijft 10 februari 2022 in een bericht
aan de leden van het Werk van de Foyers de Charité, dat de Internationale Raad en hijzelf hun taken
als père moderateur en raadsleden neerleggen. Hij geeft uiting aan zijn erkentelijkheid voor de heer
Landete die de Foyers al een paar maanden heeft begeleid en die ‘het proces heeft kunnen
versnellen’. Hij benadrukt dat er ‘gewerkt wordt aan een nieuw elan voor de Foyers’, en heeft ‘als
zoon van de Kerk zijn volste vertrouwen in onze moeder de Kerk’. Père Moïse Ndione voegt eraan
toe dat hij ‘er geen moment aan twijfelt dat deze gedwongen begeleiding van de Kerk ons in staat
zal stellen om ons charisma te laten stralen wanneer dit - samen met de Kerk en ten dienste van de
wereld - beter omschreven zal zijn’.

Bent u geïnteresseerd in het originele Franse persbericht, klik dan hier:
https://lesfoyersdecharite.com/custom/uploads/2022/02/communique_des-foyers_de_charite_10_fevrier_2022.pdf

