Beste vrienden van de Foyer,
Met veel vreugde en dankbaarheid kijken we terug op de viering van ons
40-jarig bestaan. Wat hebt u er voor ons een mooie dag van gemaakt!
Zoveel mee-leven en gebed, kaarten, hartelijke wensen, gaven en giften,
het delen van mooie herinneringen...

Dank, dank, dank !!
’s Morgens stroomden de gasten binnen: zo’n 200 mensen!

Na een feestelijke Eucharistieviering
met Mgr. de Jong…

…
kwamen
we voor
een
glaasje
bijeen
op het
binnenplein..

… waar
enkele
vrienden ons
werkelijk
in het
zonnetje
en in de
bloemen
hebben
gezet,
een hele
verrassing!
Hartverwarmend waren ’s middags de getuigenissen van een 6-tal
retraitanten die we doorheen de geschiedenis van onze Foyer hebben
leren kennen. Een van hen, een jonge priester die als kind al mee naar
de gezinsretraites kwam, kon niet aanwezig zijn, maar heeft plaatsvervangend een geweldig filmpje gestuurd. Via de volgende link kunt u
er van meegenieten: https://youtu.be/3brGBmEG8g8
Het was een waarlijk vreugdevolle dag zowel voor onszelf als voor allen
die er aanwezig waren. Enkele andere foto’s die u iets van de goede
sfeer laten proeven vindt u hier:
http://www.foyer-thorn.nl/Fotoalbum/Zomaarwatx4/zomaarwat.html

www.maison-saint-francois.com

Na een deugddoende en werkelijk
zomerse vakantie
in het prachtige
vakantieoord van de
Foyer van Tressaint,
Bretagne, gaan we
met hernieuwde
moed en vreugde
aan de slag,
op naar de 50!

Retraite maandag 3 – zondag 9 oktober
Mgr. drs. J. Schröder
‘Waarheid en Liefde: bron van barmhartigheid’
Voor wie graag een rustige retraite wil in een kleine groep:
u bent van harte uitgenodigd u nog in te schrijven 

Tienerweekend za.15 – zo. 16 oktober
Foyer & vrienden
‘Brightlight’
De spetterende uitnodiging belooft
veel goeds! Kent u nog tieners
tussen 12 en 16 jaar?
Wees niet bang ze uit te nodigen
of hen de volgende link door te sturen!
Er is al een leuke groep ingeschreven,
maar er is nog plaats.
Hier geldt zeker:
hoe meer zielen, hoe meer vreugde !

http://www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Tieners/tieners.html

Geloofsdag, zaterdag 22 oktober
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende,
bisschop van Rotterdam.
‘Barmhartigheid doen in daden van liefde
vanuit de sacramenten…’
Een waardevolle kans om in dit Jaar van
Barmhartigheid samen ons geloof te verdiepen en
het met vreugde te vieren, om als blijde getuigen
de toekomst in te gaan!
Naast inleidingen en Eucharistie is er ruimte voor het stellen van vragen,
uitwisseling, en gezellig samenzijn. Ook uw vrienden en buren zijn van
harte welkom! Brengt u hiervoor wel uw picknick mee?
Retraite zondag 23-vrijdag 28 oktober Vader Pierik
Retraite zondag 6-vrijdag 11 november Pater Wilkens (deze retraite staat
helaas niet op onze folder, maar gelukkig wel op de website!)
Stille dag donderdag 17 november Vader Pierik: ‘Bij Hem alleen kan ik rusten’

Voor meer info over deze en andere activiteiten, zie www.foyer-thorn.nl

40 jaar…
Geen eindpunt, maar een mijlpaal!
Een springplank naar de toekomst!
Om, zoals het logo ons toont:
zijn Liefde uit te stralen
in de kerk van de 21e eeuw…!
Een hartelijke & dankbare groet! We blijven rekenen op
uw gebed, zoals u mag rekenen op het onze!
Vader Pierik , Rachel , Bea , Frank , Wendy , Silvia en Yvonne

