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Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – sept. 2017

Bij het overlijden van Hans Martens (19322017)
Hans Martens, één van de steunpilaren van
Friersdale, is op 30 augustus jl. in Eemnes
overleden. Tot eind juni was hij nog actief voor
Friersdale en zeer betrokken. Daarna is zijn
gezondheid heel snel achteruit gegaan.
Hans was vanaf de oprichting in 1989 lid van de
Vleermuisgroep, een aantal ondernemers, die
sindsdien jaarlijks borg stonden voor sponsoring
van Friersdale. Hans was erg betrokken bij
projecten in de Derde Wereld. Friersdale kreeg steeds
meer zijn belangstelling. Hij werd nieuwsgierig en
bracht in 2010 samen met zijn vrouw Greet een
bezoek aan Friersdale.

Afscheid Juf Alice Peek van de Mariaschool
Cadeau voor Friersdale

Een jaar later werd het 50-jarig priesterfeest van pater
Wijnand gevierd. Hans nam mede het initiatief om in
het allergrootste geheim Fanty de Klerk, hoofd van de
school in Friersdale, met zijn vrouw Irene en Lariza
Swartz naar Nederland te halen.

Na bijna 40 jaar op de Mariaschool in Eemnes te
hebben gewerkt, heeft juf Alice Peek in juli afscheid
genomen van deze school. Alice is in die 40 jaar altijd
zeer betrokken geweest bij acties voor Friersdale. Ze
stimuleerde activiteiten voor Friersdale op de
Mariaschool.

In 2012 verhuisden Hans en Greet naar Eemnes. Vanaf
die tijd zette Hans zich in als eindredacteur en
vormgever van de digitale Nuusbrief voor Friersdale.
Hij deed dat nauwgezet en enthousiast!

Daarom wilde ze bij haar afscheid geen cadeaus maar
geld voor het scholenproject van Friersdale. Op
vrijdag 21 juli jl. werd Henk van Hees, de voorzitter
van de Stichting Friersdale-Eemnes uitgenodigd op de
Mariaschool. In de groep van juf Alice vertelde hij de
kinderen over Friersdale. Daarna werd aan hem een
cheque overhandigd met het totaalbedrag van het
afscheidscadeau voor juf Alice. Dat was het mooie
bedrag van € 400,--

We zijn Hans dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft
voor Friersdale. Eén van zijn laatste wensen was een
collecte voor de nieuwe schoollokalen van Friersdale
tijdens zijn uitvaart in de kerk van Eemnes. Die wens is
vervuld en heeft het mooie bedrag van € 647,50
opgebracht. Hans zou daar apentrots op zijn geweest!

Het bestuur van de Stichting Friersdale-Eemnes is juf
Alice zeer dankbaar voor dit sympathieke gebaar en
wenst haar het allerbeste voor de toekomst.

terug om te kunnen voorgaan in de uitvaart van Hans
op 5 september jl..

Friersdalezondag mag je niet missen!
Uitnodiging
Op 1 oktober a.s. wordt in Eemnes de jaarlijkse
Friersdalezondag gevierd! Alle lezers van de Nuusbrief
voor Friersdale worden daarbij van harte uitgenodigd.

Pater Wijnand van Wegen in Friersdale
Van 6 juli tot 31 augustus is pater Wijnand weer
“thuis” geweest in Friersdale, Zuid-Afrika. Hij heeft her
erg naar zijn zin gehad. Veel tijd heeft hij gestoken in
huisbezoeken aan “zijn mensen”.
Daarnaast heeft hij zichzelf op de hoogte gesteld van
de laatste ontwikkelingen.

Hoofdonderdeel is een speciale viering in de RK kerk
van Eemnes, Wakkerendijk 60. Deze viering begint om
10.00 uur. Pater Wijnand van Wegen zal voorgaan en
er zal gebruikt gemaakt worden van diverse teksten,
die geschreven zijn door mensen uit Friersdale. De
muziek wordt verzorgd door het Jongerenkoor
Eemnes o.l.v. Edwin Klarenbeek en door de
djembégroep van Mwajuma Kitano.

Sinds het begin van dit jaar wordt het kinderhuis met
zo’n 50 kinderen geleid door een nieuwe koshuisvader
en koshuismoeder. Het is een echtpaar van goed 40
jaar uit Upington. Ze wonen in bij het kinderhuis. De
eerste ervaringen met dit echtpaar zijn veelbelovend.
Sinds dit jaar heeft de school van Friersdale een
volledige afdeling voor middelbaar onderwijs.
Kinderen van 7 tot en met 17 jaar kunnen er nu
onderwijs volgen! We zijn benieuwd naar de eerste
resultaten van de eindexamens!
Pater Wijnand was aanwezig bij de start van de bouw
van twee nieuwe klaslokalen voor de school van
Friersdale. Ze worden gebouwd boven op de garage
van de schoolbussen. Daarvoor moest een speciale
fundering gelegd worden. Die is nu klaar en men is
begonnen met de muren. Voor deze bouw en de
inrichting van deze lokalen wordt nog geld
ingezameld.
Het werd een droevige thuisreis voor pater Wijnand.
Op 30 augustus jl. om 23.00 uur steeg hij op met het
vliegtuig vanaf de luchthaven van Johannesburg.
Precies op dat moment stierf in Eemnes zijn goede
vriend Hans Martens. Wijnand was nog wel op tijd

Het thema is “Werken in de wijngaard”. Dit verwijst
niet alleen naar werken aan een betere wereld maar
ook naar het werk in de vele wijngaarden rond
Friersdale.

EK IS DIE WARE
WYNSTOK EN MY VADER
DIE LANDBOUER
Joh. 15

Voor en tijdens de viering is er een powerpointpresentatie. Op groot scherm zijn beelden te zien van
de wijngaarden maar ook van de bouw van de nieuwe
schoollokalen in Friersdale. Voor dit project is het
afgelopen jaar geld ingezameld en zal ook tijdens de
viering worden gecollecteerd.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in De
Schoter bij de kerk. Daar wordt de opbrengst van de
collecte bekend gemaakt en kan men informatie
krijgen over Friersdale.
De ervaring heeft geleerd dat dit een viering is
waarvan de mensen blij worden! We hopen dan ook
veel lezers van onze Nuusbrief te zien!

TOT ZONDAG 1 OKTOBER OM 10.00 UUR IN DE RK
KERK VAN EEMNES!!

Zou jij ook iets willen doen
voor Friersdale?
Dan is dit je kans!
In het bestuur van de Stichting FriersdaleEemnes is plaats voor een nieuwkomer. We
zoeken iemand, die zich in wil zetten voor onze
arme medemens in Friersdale, aan de andere
kant van de wereld.
Gevraagd: enthousiasme en geen diploma’s
Wat houdt het in? Meedoen aan onze
activiteiten zoals Polderloop en Oliebollenactie.
Meedenken over projecten voor de toekomst.
Gemiddeld 5 keer per jaar vergaderen.
Wat krijg je er voor terug? Veel voldoening en
leuke contacten.
Als deze oproep je aan het denken heeft gezet,
neem dan vrijblijvend contact op met:
Henk van Hees, Kerkstraat 15,
3755 CK Eemnes, tel. 035-5389849;
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes

