Tijdens mijn ziekte heb ik de afgelopen maanden
ook mogen erevaren en voelen hoeveel mensen
aan mijn ziekbed stonden. Zeer veel mensen
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Beste lezers van de Nuusbrief Friersdale,
Hier is dan onze eerste Friersdale-Nuusbrief van
2020. Deze is heel anders geworden dan we in
het begin van dit jaar hadden afgesproken. We
moesten snel omschakelen i.v.m. het
coronavirus. U leest hier wat er veranderde door
het coronavirus. Fanty de Klerk beschrijft de
invloed van corona in Friersdale. Pater Wijnand
beschrijft de situatie en ook zijn situatie vanuit
zijn woning in Huizen. We kijken uit naar betere
tijden en voor nu wensen we u Zalig Pasen!
Namens het bestuur van de Stichting FriersdaleEemnes
Henk van Hees
Brief van pater Wijnand van Wegen
Huizen, maart 2020
Lieve vrienden,
De laatste weken horen we via de TV en de
sociale media alleen maar spreken over het
corona-virus. Ja, het is heel erg, zoals dit virus
zich in een snel tempo verspreid heeft over de
hele wereld. Vele mensen zijn gestorven.
Duizenden vrijwilligers bieden aan zieke mensen
hun liefdevolle hulp aan. Je wordt er stil van.
Ondanks de “lockdown” in vele landen, is het
verblijdend te zien, hoeveel mensen klaar staan
om andere mensen liefdevol te helpen. Hun
“harten” zijn dus niet gesloten. We leven in een
angstige tijd, maar menselijk contact is nu zeer
belangrijk. Onze harten mogen niet op slot zijn.

Tijdens mijn ziekte heb ik de afgelopen maanden
ook mogen ervaren en voelen hoeveel mensen
aan mijn ziekbed stonden. Zeer veel mensen
hebben mij in het ziekenhuis bezocht, heel veel
kaartjes mocht ik ontvangen. Zeer velen hebben
voor mij gebeden. Dat was hartverwarmend.
De bacterie, die de chirurg na mijn tweede
operatie ontdekte, was er de reden van dat ik
een maand in het ziekenhuis in Hilversum moest
blijven. Die bacterie is nu weg en ik ben thuis om
verder te revalideren. In februari is er ook weer
een foto gemaakt van mijn schouder. Ik kreeg te
horen dat alles goed zat! De beweeglijkheid van
mijn arm wordt maar heel geleidelijk aan beter.
Twee maal per week krijg ik daarvoor nog steeds
fysiotherapie. Het genezingsproces gaat
langzaam, mede door mijn leeftijd; maar het
gaat gelukkig beter!
Nogmaals heel veel dank – baie, baie dankie –
voor al uw medeleven op welke wijze dan ook.
Dit heeft mij zeer goed gedaan en het heeft er
ongetwijfeld toe bijgedragen, dat ik goed
herstel. Heel veel dank spreek ik hier ook uit aan
mijn grote vriend Henk van Hees, die u allen
steeds liet weten hoe het met mij ging.

Tevens wil ik hier ook van de gelegenheid
gebruik maken u allen een Zalig Pasen toe te
wensen. Sfeervolle en mooie feestdagen. Mogen
wij zo dan ook weer verder gaan om onze arme
kindertjes en mensen in ons geliefd Friersdale te
blijven ondersteunen. Gods rijkste zegen!
Uw dankbare Pater Wijnand.
“SAMEN ZIJN WE STERK!”

Friersdale, 6-4-2020
Dierbare Vriende
Op die 5 de Maart hierdie jaar het dit
waarvan ons net gehoor en op televisie
gesien het, ook die lewe in Suid-Afrika tot
stilstand gebring. Die eerste persoon wat
COVID-19 positief getoets was en die
volgende dag het getal postiewes vining
toegeneem. Op die 7 de Maart toe was 10
persone positief en vandag is daar 1 750
persone positief en 11 is aan die dood
afgestaan.
Baie gelukkig in Keimoes en Friersdale is
daar nog niemand positief getoets nie, maar
ons probeer die maatreëls gehoorsaam soos
deur die WHO voorgeskryf. Tog het die
lockdown baie nagevolge vir die armes
teweeggebring. Die werkgewers en eienaars
van ons besigheidsplekke moes die mense
huis toe stuur sonder salarisse en
ons werkloosheidsyfer laat styg.
In ons skoolgemeenskappe het sosiale
omstandighede drasties verander omdat
ouers GEEN inkomste het nie en die arme
kinders lei daaronder. By die skool voorsien
die Onderwysdepartement één ete per dag,
maar leerders is dit kwyt aangesien skole
gesluit is tot verdere kennisgewing. Die
afgelope twee weke sit ons leerders tuis
sonder ‘n behoorlike maaltyd en dra daartoe
by dat leerders verder in hongersnood
verval. Ons as opvoeders se hande is
afgekap, want ons kan nie kontak maak met
leerders nie, maar ek het ons ouers

telefonies kontak gemaak en hul sal dit nie
langer oorleef nie. Die regering het Maandag
‘n kospakkie by ouers afgelewer. Die groot
bekommernis: hierdie voedselvoorraad is
slegs vir 4 dae, daarna is die gemeenskap
oorgelaat aan hul eie lot. Dit is hartseerlik en
pynlik om te sien hoe krepeer ons mense
van ellende. As staatsamptenare dit erg
voel, hoeveel te meer nie ons arme ouers
wat slegs seisoenale werk doen nie.
Alles het in ons plekke verander en is
onseker watter langtermyn effek dit op die
groei en ontwikkeling van ons skool en
gemeenskap gaan het. Ons het probeer om
whats app groepe leerders te onderrig ,
maar dit kon ook nie realiseer nie, want
ouers het nie geld om data vir die kinders
aan te koop nie. Dit beteken sou die skool
weer begin, is ons genoop om elke Saterdag
vanaf 8:00 -13:00 leerders te onderrig om
die verlore kurrikulum wat agter geraak het,
in te haal. Ons is ook bewus dat julle
finansieel erg affekteer word, maar wil
niettemin vra dat julle ons ook in hierdie
moeilike tye nie sal vergeet nie. Ons bid en
vertrou dat dinge weer sal normaliseer vir
almal en dat ons nooit moed verloor nie.
Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle
omstandighede dankbaar, want dit is wat God
in Christus Jesus van julle verwag. 1 Tess.
5:16-18 Mag hierdie woorde ons versterk in
die dae wat voorlê en mag elkeen ‘n
besondere Paasfees hê, gevul met liefde en
vrede van die Opgestane Heer.
Baie liefde,
Fanty de Klerk
Hoofd van de school in Friersdale

Geen activiteiten voor Friersdale
i.v.m. het coronavirus

We waren volop bezig om onze
voorjaarsactiviteiten voor Friersdale te
organiseren. Geleidelijk aan werden we
geconfronteerd met een nieuwe realiteit omdat
het coronavirus ons leven ging bepalen.
Dat betekende dat onze voorbereidingen voor
niets waren geweest.
Door de maatregelen was het niet mogelijk om
op zondag 5 april jl. onze 45e Eemnesser
Polderloop te houden.
Inmiddels hebben bestuur en sportcommissie
van de KPJ in overleg met het bestuur van de
Stichting Friersdale-Eemnes besloten om de
Polderloop van dit jaar definitief af te gelasten.
Onze pijlen worden nu gericht op de Polderloop
voor 2021.

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK:
Stichting Friersdale-Eemnes.

Door de maatregelen kan ook onze
Oliebollenactie op Koningsdag, 27 april a.s., niet
doorgaan
Het is op dit moment nog niet duidelijk of
Eemnes op een later tijdstip de festiviteiten van
Koningsdag nog gaat inhalen!
Helaas moeten we dus constateren dat de
inkomsten voor het zonnepanelenproject t.b.v.
Friersdale momenteel dus minimaal zijn.
Wanneer u het gemis aan inkomsten toch
enigszins zou willen compenseren dan kan dat
door een bijdrage te storten op de rekening van
de Stichting Friersdale-Eemnes onder nr.
NL50 RABO 0315 9021 59
Henk van Hees

Pater Wijnand wordt 86 jaar!
Wat te denken van een kaartje?
Op 11 mei a.s. hoopt pater Wijnand van Wegen
86 jaar te worden. Al lange tijd leeft hij in meer
of mindere mate in isolement. En dat is niet
prettig!

Na zijn operatie in oktober heeft hij lange tijd in
het ziekenhuis gelegen en na zijn thuiskomst
eind november heeft hij lange tijd huisarrest
gehad i.v.m. de operatie aan zijn schouder.
Juist nu hij wat opknapte, kwam het corona-virus
om de hoek kijken en daardoor heeft hij maar
zeer beperkt contacten met anderen. Zij 86e
verjaardag op 11 mei a.s. zal hij ook niet samen
met anderen kunnen vieren.

Daarom roepen we iedereen op om
hem een pleziertje te doen met het
sturen van een kaartje t.g.v. zijn 86e
verjaardag.
Zijn adres is:
Pater Wijnand van Wegen,
Naardingerland 51, 1273 NG Huizen.
Namens het bestuur van de Stichting FriersdaleEemnes
Henk van Hees

