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DE EUROPESE KATHOLIEKE FOYER
De Europese Katholieke Foyer is een internationale vereniging zonder
winstoogmerk. Zij werd op 31 oktober 1963 door ambtenaren van de
Europese instellingen te Brussel opgericht en is door de Belgische staat
erkend.
Het is een vereniging van leken - en dat geeft haar in het licht van de
andere initiatieven rond het Europese ambtenarencorps nu juist haar
eigen gezicht - en wordt uitsluitend gefinancierd door bijdragen en giften van
haar leden (tot 1998 ontving zij een bescheiden bijdrage van de Europese
Commissie).
Volgens artikel 2 van haar statuten wil de Foyer "... een symbool vormen van
de eenheid der christenen die onderweg zijn in het Europese
eenwordingsproces..."
Zij wil in een oecumenische en sociale geest een centrum zijn voor
ontmoetingen, bezinning, vorming, actie en godsdienstige bijeenkomsten ten
dienste van een Europese Katholieke zielzorg, en dat voor de mensen die
werkzaam zijn bij de instellingen van de Europese Unie en de internationale
organisaties in België, en voor hun gezinnen.
De foyer is centraal gelegen bij de werkplek van de Europese
ambtenaren.
Zij beschikt over twee kapellen, kantoorruimten, vergaderzalen,
catecheseruimten, en zalen voor lezingen en gezellige ontmoetingen.
De foyer stel gratis lokalen ter beschikking van het Secretariaat voor het
onderwijs in de Katholieke godsdienst aan de Europese scholen, en voor
het Secretariaat van de vereniging "Van Maerlantkapel".
Ook herbergt zij de Hermandad de nuestra Señora del Rocio de Bruselas.
Dit is een vereniging waarvan de statuten op 8 december 1996 door de
aartsbisschop van Brussel-Mechelen zijn goedgekeurd. De Hermandad is in
de Foyer gevestigd en neemt deel aan haar Europese pastorale activiteiten.

Het eigen huis van de Foyer ondergaat - ondergaat thans een verbouwing
waarvan het onmiddellijk doel is om de verschillende activiteiten beter te
kunnen organiseren, en op middellange termijn moeten de nieuwe Europese
en internationale ambtenaren uit de landen die momenteel kandidaat zijn voor
de Europese Unie of die recentelijk tot de NAVO zijn toegetreden, kunnen
worden opvangen.
De Europese Katholieke Foyer richt zich op deze belangrijke groep die
zich inzet voor een nobele zaak welke in het verlengde van de christelijke
boodschap ligt.
In de Foyer komen zij samen bij gewone en familiale bijeenkomsten, want
het is toch zo dat de mogelijkheid, ook al is het maar voor korte tijd, samen
onder hetzelfde dak te zijn, een aangename gezelligheid biedt die moeilijk op
een andere manier zijn te bereiken.
Opvang en een plek waar men op een goede manier samen kan zijn, dat is iets
waar de internationale ambtenaren in Brussel - en hun gezinnen - grote
behoefte aan hebben, want het is voor hen beslist moeilijk om in het locale
sociale leven een plaats te vinden.
Om iets te doen aan de eenzaamheid van die ambtenaren en hun gezinnen, die
het als gevolg van het taalprobleem, maar ook door de andere gewoonten en
gebruiken, moeilijk hebben om zich in de plaatselijke kerk te integreren, en
die zielzorg in hun eigen taal wensen, heeft de Foyer groepen georganiseerd
van degenen die dezelfde taal spreken.
Via de zondagse eucharistievieringen, de biecht, de geestelijke begeleiding
van de gezinnen, de voorbereiding op de sacramenten van christelijke
inwijding en huwelijk en de catechesatielessen, zorgt de Foyer voor
culturele zielzorg in de sfeer van het land van herkomst, en probeert zij
tegelijkertijd ieders blik open te stellen voor een spirituele atmosfeer en
dialoog op internationaal niveau.
Dit aspect van de herderlijke arbeid van de Foyer leunt trouwens sterk aan bij
het werk en de inzet van de docenten Katholieke godsdienst aan de
Europese Scholen.

De Foyer biedt deze docenten gelegenheid elkaar te ontmoeten, desgewenst
samen met de ouders van de leerlingen, en dat in een breed opgevatte visie op
haar pastorale taak.
Want het bestaan van deze taalgemeenschappen, die het geloof binnen de
context van hun specifieke cultuur beleven, geeft de Foyer de kracht die nodig
is om het hoofd te houden bij haar voornaamste doelstelling: het
verkondigen van het evangelie in de sfeer van de Europese instellingen,
de bezinning en de oordeelsvorming over de grote uitdagingen van
Europa en het eenwordingsproces, dat alles in het licht van het woord
van Christus.
Een en ander krijgt zijn beslag door het organiseren van bezinningsgroepen
van ambtenaren over actuele thema's, van lezingen, en retraites.
Via deze ontmoetingen leren wij ook de christelijke perspectieven van de
Europese eenwording zien en streven wij naar de vorming van ambtenaren
die hun dagelijkse arbeid volgens het evangelie van Jezus Christus beleven.
Enkele van deze activiteiten - en dit is waarschijnlijk een van de markantste
punten van de Foyer - worden uitgeoefend in nauwe samenwerking met de
broeders en zusters van andere geloofsovertuigingen.
Onze vereniging werkte van meet af aan met hen samen, en vanuit deze
instelling van oecumenische openheid was de Foyer een van de drijvende
krachten achter de restauratie van de Opstandingskapel in de Van
Maerlantstraat teneinde daar, temidden van de Europese instellingen, een
tastbaar bewijs van het streven naar eenheid der christenen van te maken.
Tenslotte stimuleert de Foyer rechtstreekse en indirecte gezamenlijke
acties om armen en kansarmen bijstand te verlenen. Elk jaar wordt een
bedrag van in totaal circa BEF 1.000.000 besteed aan de financiering van
studiebeurzen, aan de ondersteuning van gezinnen van politieke vluchtelingen
in België, voor ernstig zieken zonder voldoende inkomsten om hun medische
kosten te betalen, voor gevangenen en voor gezinnen in moeilijkheden.

Om al die initiatieven in de praktijk te brengen, heeft de Europese
Katholieke Foyer van meet af aan - en dat is nu bijna veertig jaar geleden
- een beroep gedaan op de Jezuïeten.
Dat deed zij niet alleen omdat er onder haar oprichters drie paters Jezuïeten
waren: de paters Parisi, Van Stappen en Hendrickx, en ook niet alleen omdat
het apostolaat in een vereniging met onderdanen van verscheidene naties
alleen maar kan worden verzorgd door een van de grote religieuze ordes die
over het noodzakelijke geschikte personeel kan beschikken, maar vooral
omdat, overeenkomstig de door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel aan
de paters Jezuïeten verstrekte opdracht, de Foyer van oordeel is dat de
spiritualiteit van Ignatius het best aansluit bij het milieu waar onze
vereniging zich op richt.

De activiteiten van de Europese Katholieke Foyer
Deze zijn in twee rubrieken onder te brengen: de Europese activiteiten welke
op verschillende nationaliteiten tegelijk gericht zijn, en de activiteiten per
taalgemeenschap.
Europese activiteiten:


Diensten en gezelligheidsbijeenkomsten ter gelegenheid
van de opening en afsluiting van het verenigingsjaar;
 Viering van het begin van de vastentijd: aswoensdag;
 Feest van Europa op 9 mei;
 Bezinningsgroepen: de vaste en incidentele deelnemers behandelen in
onderling overleg gekozen onderwerpen. Bijvoorbeeld "Het Onze Vader
en de zaligheden", "Orde en kenmerken van ons heelal", "Verzoening,
gave Gods en bron van nieuw leven", "De Europese Unie, van Dublin tot
Amsterdam"; "Het Europa van het jaar 2000 en de christenen".
 Bezinningsgroep van jonge ambtenaren. Recentelijk werd gesproken over
"Communicatie binnen de Europese Instellingen" en "De rol van de
kerken in de Europese integratie";






Evangelische groep broederlijk delen;
Retraites en meditatiebijeenkomsten;
Organisatie van een Europees koor
In samenwerking met de Oecumenische Vereniging voor Kerk en
Samenleving (Franse afkorting: AOES) en OCIPE organiseert de Foyer
in de Gebedsruimte van de Commissie oecumenische lezingen en
diensten, met name in het kader van de Week van het gebed voor de
eenheid der christenen, van de Week van de solidariteit en van de Week
voor de vrede.

Activiteiten per taalgemeenschap










Zondagse eucharistievieringen in het Italiaans, Spaans en Frans;
Geestelijke begeleiding voor personen en gezinnen die daarom vragen;
Voorbereiding van kinderen op hun eerste communie;
Voorbereiding van jonge volwassenen op hun vormsel;
Voorbereiding van de ouders op doop, eerste communie en vormsel van
hun kinderen;
Catechismus;
Voorbereiding van jonge echtparen op het huwelijk;
Retraites en meditatiebijeenkomsten;
Deelneming aan de activiteiten ten bate van armen en kansarmen; 
Organisatie
van
koren
per
taalgemeenschap;

Gezeligheidsbijeenkomsten.

DE PADVINDERIJ-AFDELING
VAN DE EUROPESE KATHOLIEKE FOYER

In de 25e St. Benedictus (De Katholieke Padvindersfederatie van de Belgische
Baden-Powell-padvinders) beleven de Padvinderij-afdeling van de Europese
katholieke Foyer, de Mohwa-meute en de Sherwood-troep twee zondagen per
maand schitterende avonturen!
En weet je wat nog het leukste is? Nou, dat is dat wij padvinders van
verschillende nationaliteiten zijn: Belgen, Italianen, Fransen, Spanjaarden,
Portugezen... Net of het een echte en eindeloze Jamboree is!!

Wil je daar meer van weten, kijk dan op ons Internetadres:
http://home.tiscalinet.be/esperanto/benedikto

Voor haar voortbestaan heeft de Foyer uw financiële steun nodig. Laat u
van uw genereuze kant zien en maak uw bijdrage over op banknummer:
210-0370661-76
IBAN : BE91 2100 3706 6176
BIC/Swift : GEBABEBB

