SPONSORCOMITÉ
TROUW
“Ik heb ja gezegd en ik probeer trouw te zijn.
Wat telt is de volharding, niet het resultaat.
Er is niets zo belangrijk als de trouw.”
uit ‘Wat Marthe hen gezegd heeft’ blz. 153

Thorn, Advent 2021

Beste Foyervrienden,
Graag wilden wij beginnen met bovenstaande tekst van Marthe Robin. Waarom? Op de eerste
plaats om u te bedanken voor uw TROUW want…
TROUW zijn al onze vrienden die zich zo verbonden weten met de Foyer en hen bijstaan door
hun gebed;
TROUW zijn al onze vrienden die de Foyer blijven steunen door hun giften;
TROUW zijn al onze vrienden die de Foyer komen helpen waar het nodig is, binnen of buiten;
TROUW is de Foyergemeenschap die telkens weer met elkaar hun schouders onder dit mooie
werk van Marthe blijft zetten, ook al zijn het soms moeilijke tijden door de coronapandemie en het voelbaar tekort aan roepingen.
En…
TROUW willen we u dan ook dit jaar onze sponsor-brief doen toekomen.
Verleden jaar hebben we heel bijzonder uw steun gevraagd voor het opknappen van de ‘Oude Hal’.
Zoals u wellicht in de laatste vriendenbrief hebt kunnen lezen gaat dit nu van start.
Verder zijn er de onontkomelijk terugkerende algemene kosten die ieder jaar stijgen en de
verhoogde energie-/gasprijzen. En zoals elke woning regelmatig onderhoud nodig heeft en er
dingen vervangen moeten worden, zo geldt dit natuurlijk ook voor de Foyer.
Daarom ook dit jaar weer onze sponsor-brief met de vraag:

WILT U DE FOYER IN THORN (BLIJVEN) STEUNEN ?
Mocht het voor u allemaal nieuw zijn, wellicht kunt u er dan eens over denken of ook ú hen
financieel wilt steunen… of dat u Trouw wilt bidden om nieuwe roepingen voor de Foyer.
Ook ‘hulp-vrienden’ zijn altijd welkom. Wilt u af en toe / regelmatig/… uw talenten inzetten om de
Foyer concreet te helpen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de Foyer / Yvonne.

Vele handen
maken licht werk

Als u de Foyer financieel wilt steunen kunt u dit doen door:
•

een gift over te maken naar IBAN: NL68 INGB 0005 2389 30, ten name van Stichting Foyer
de Charité ‘Marthe Robin’ te Thorn;

•

of door een overeenkomst voor ‘Periodieke gift in Geld’ voor tenminste 5 jaar (volledig
aftrekbaar voor de belasting, vraag de Foyer om het speciale invulformulier).

•

U kunt ook een automatische incasso afgeven. Dit kan door middel van een SEPAmachtiging. (Heeft u al een automatische incasso afgegeven en overweegt u misschien om
het bedrag te verhogen, dan kan dit heel eenvoudig door een mail naar de Foyer te sturen
met daarin vermeld het nieuw te incasseren bedrag).

•

Of misschien kunt u ook eens overwegen om de Foyer op te nemen in uw testament.

De Stichting Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ Thorn beschikt over de ANBI-status, d.w.z. dat ze een
door de belastingdienst erkend goed doel is. Daarom zijn uw giften aftrekbaar in uw aangifte
inkomstenbelasting. Op de website (www.foyer-thorn.nl) vindt u meer informatie over de
verschillende mogelijkheden. Wilt u hulp hierbij of heeft u vragen? Bel of mail ons dan even!

HEEL VEEL DANK voor uw kleine en grote giften, gebed en
hulp die u dit jaar heeft gegeven. Het is voor de Foyer steeds
een grote steun en bemoediging.
We hopen dat we op u mogen blijven rekenen!
Graag wensen we u een gezegende Adventstijd en een
ZALIG KERSTFEEST!
Laten we in verbondenheid met elkaar het nieuwe jaar
TROUW en VOL VERTROUWEN tegemoet gaan.
Met vriendelijke groet,
Namens het sponsorcomité:

J. Zwakenberg-Maenen

J. Oonk-den Elzen

Namens de Foyergemeenschap:

A. Pierik, Foyervader

PS: Steunt u de Foyer al via een automatische incasso? Heel veel dank.
U ontvangt in januari een overzicht van uw machtiging.
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