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4 oktober a.s. Friersdalezondag
Openluchtviering???
Eén ding staat vast: op zondag 4 oktober
a.s. vieren we in Eemnes
Friersdalezondag!!! Maar in coronatijd zal dit
anders gaan dan in voorgaande jaren. We
houden de spanning erin: er zijn twee
scenario’s. Pas rond 1 oktober kiezen we
hoe en waar we gaan vieren. We kiezen dan
uit die twee scenario’s:
1.Als het weer goed is, wordt het een
openluchtviering op het kerkplein van de
RK kerk , Wakkerendijk 60 Eemnes.
We kunnen dan meer mensen mee laten
vieren. We gaan uit van ca. 150 personen.
Er wordt dan een opstelling gerealiseerd aan
de zuidkant van de kerk op het parkeerplein
tussen de kerk en De Schoter. Auto’s
moeten dan dus op de straat worden
geparkeerd. We raden aan om zoveel
mogelijk op de fiets of lopend te komen en
om u goed te kleden. In Zuid-Afrika worden
ook vaak missen in de openlucht gevierd dus
pater Wijnand zal zich in deze setting wel
thuis voelen.
2.Als het slecht weer is, zal de viering in
de kerk worden gehouden. Dan kunnen er
helaas krap 100 mensen worden toegelaten.
De viering begint om 10.00 uur en
iedereen wordt uitgenodigd om aanwezig te
zijn!
Reserveren vooraf is verplicht!
Zowel als het een openluchtviering wordt als
wanneer we binnen vieren, moet er
gereserveerd worden. Dat kan via de
website van de Martha en

corona-crisis. Maar juist in onze
verbondenheid kunnen we ervaren dat we
sterker zijn. Voorganger is pater
Wijnand van Wegen. De muziek wordt
verzorgd door het Eemnesser Jongerenkoor
o.l.v. Edwin Klarenbeek en de djembégroep
van Mwajuma Kitano.
Geldinzameling voor het project van de
zonnepanelen.
Na de viering zal er ook geld worden
ingezameld voor de tweede fase van het
Friersdale-Zonnepanelenproject. Het gaat
om zonnepanelen voor de bijgebouwen van
school en kerk.
U kunt ook geld overmaken!
Voor iedereen, die niet naar de kerk kan
komen is er de mogelijkheid om geld over te
maken. Door de corona heeft Friersdale dit
jaar al veel inkomsten voor dit project
gemist. Het zou fijn zijn als veel mensen dit
een beetje compenseren door op die manier
wat warmte uit te stralen van Eemnes naar
Friersdale.
U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnr. NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
Namens het bestuur van de Stichting
Friersdale-Eemnes,
Henk van Hees

Lieve vrienden van Friersdale,
Hier ben ik dan weer even met een kort
bezoekje aan u allen. Ondanks de coronapandemie hoop ik toch, dat alles nog redelijk
goed met u allen gaat. Door samen sterk te
zijn en te blijven, zullen we de corona
overwinnen. Daar vertrouwen we op en daar
bidden we voor.
Even een paar berichtjes uit ons
FRIERSDALE. Door de vele problemen hier
en daar, is er de afgelopen tijd geen
vordering gemaakt met de tweede fase van
het Zonnepanelen-project. Alle activiteiten
om geld in te zamelen hebben hier vanaf
maart stil gelegen. Dat was erg jammer!
Maar we hopen en vertrouwen erop dat de
tweede fase van dit project binnen enkele
jaren toch voltooid kan worden.
Ook in Zuid-Afrika waren vele gevallen van
corona en zodoende waren de scholen in het
hele land en dus ook in Friersdale, vele
maanden gesloten. De kinderen leerden
helemaal niets. Ook het kinderhuis in
Friersdale was en is nog steeds gesloten.
Gelukkig is alles op school weer een klein
beetje op gang gekomen, al gaat het nog
steeds erg moeizaam. De wetten zijn ook
daar erg streng.

Met de gezondheid van Fanty – het hoofd
van de school in Friersdale – gaat alles weer
redelijk goed. Hij had zijn schouder
gebroken. Hij is in Upington geopereerd door
dezelfde dokter, die mij daar vorig jaar

geopereerd heeft. Hij had daar veel last van
maar ook dat gaat na maanden weer de
goede kant op. Zijn vrouw Irene heeft 10
dagen met longontsteking en corona in het
ziekenhuis gelegen. Ze is nu genezen van
corona en het gaat gelukkig ook weer beter
met haar.
De moeder van Fanty is vorige week (op 7
september) plotseling gestorven. Zij had ook
corona en ze is bijna 91 jaar oud geworden.
Ze is in alle vrede heengegaan nadat ze
afscheid had genomen van haar kinderen.
Ze heeft een zeer mooie begrafenis gehad
en ze is onder zeer grote belangstelling op
12 september jl. te rusten gelegd. Ze was
een lieve vrouw, een lieve moeder voor haar
gezin.
Met mijzelf gaat het gelukkig ook redelijk. Ik
krijg nog twee keer per week fysiotherapie.
Vanwege mijn leeftijd gaat het
genezingsproces langzaam, maar ik ben vol
goede moed.
Lieve vrienden, ik nodig u van harte uit voor
de Friersdaleviering op zondag 4 oktober in
Eemnes. Heel veel hartelijke groeten en
Gods rijkste zegen! Alles van die beste!
Pater Wijnand van Wegen

Ben Geerligs gestopt als bestuurslid van
de Stichting Friersdale-Eemnes
Ben Geerligs is met ingang van 1 februari jl.
gestopt als bestuurslid van de Stichting
Friersdale-Eemnes. Ben was lid van het
bestuur vanaf 1988, dus maar liefst 32 jaar!
Hij heeft zich al die tijd zeer betrokken
betoond bij het werk van de Stichting en bij
Friersdale. Lange tijd is hij penningmeester
geweest. Ook heeft hij de website op poten
gezet en vele jaren onderhouden.
Ben was één van de steunpilaren voor de
activiteiten rond Friersdale. Wanneer er iets
te doen was, dan was Ben aanwezig. Altijd
bereid om de handen uit de mouwen te
steken! Hij is ook eenmaal op bezoek
geweest in Friersdale.
We willen Ben van harte bedanken voor zijn
grote inzet gedurende 32 jaren!
Henk van Hees

Koninklijke onderscheiding
voor Carla de Vet
Carla de Vet, bestuurslid van de Stichting
Friersdale-Eemnes, heeft een koninklijke
onderscheiding ontvangen. Omdat ons leven
momenteel bepaald wordt door corona, ging
dit anders dan normaal. Bovendien had haar
onderscheiding een heel speciaal tintje
omdat een groot deel van haar
vrijwilligerswerk onder het ministerie van
Defensie valt.

Totaal niets vermoedend kreeg Carla op 23
april jl. een telefoontje van Ank Bijleveld, de
minister van Defensie, die haar vertelde dat
ze was benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau met de zwaarden. Dit laatste
heeft ook te maken met haar activiteiten voor
Defensie. Carla kreeg wel te horen dat ze
i.v.m. corona voorlopig moest wachten op de
uitreiking van het lintje. Op 24 april werd ze
telefonisch gefeliciteerd door Roland van
Benthem, burgemeester van Eemnes,
waarna ik haar voor haar huis mocht
huldigen namens de gemeente Eemnes.
Een vers van de dorpsdichter rondde dit af.
Na de versoepeling van de
coronamaatregelen volgde de uitreiking. Op
2 juli werd de onderscheiding in Rotterdam
aan Carla uitgereikt door minister Ank
Bijleveld. Op 3 juli werd Carla in de
bloemetjes gezet in het Huis van Eemnes.
Daar was een officiële plechtigheid met de
burgemeester, die alleen het lintje niet meer
hoefde op te spelden.

Sinds 2006 is Carla bestuurslid van de
Stichting Friersdale-Eemnes. Haar passie
voor Zuid-Afrika ontstond toen ze met haar
man Wiebe van de Kuinder een bezoek
bracht aan Zuid-Afrika. Toen ze bestuurslid
geworden was, heeft ze ook een bezoek
gebracht aan Friersdale. We feliciteren Carla
met haar onderscheiding; door haar inzet op
allerlei terreinen heeft ze die van harte
verdiend!
Henk van Hees

Minder geld voor Friersdale!
Wie helpt met een bijdrage?
Ook voor onze activiteiten is 2020 tot nu toe
een slecht jaar geweest. De beperkingen
i.v.m. corona hebben het bijvoorbeeld niet
mogelijk gemaakt om onze Polderloop en
Oliebollenactie te organiseren. We zijn nu
genoodzaakt om op 4 oktober a.s. onze
Friersdalezondag in afgeslankte vorm te
organiseren. Dat betekent dat er veel minder
geld is binnengekomen of gaat
binnenkomen, dan we gehoopt hadden.
Gelukkig hebben diverse mensen inmiddels
een extra bijdrage gestort op onze
bankrekening. Waarvoor onze dank! Maar dit
evenaart bij lange na niet het bedrag dat we
anders bij elkaar kregen voor Friersdale.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer
mensen dat gemis aan inkomsten zouden
compenseren. Dat zou kunnen door een
extra bijdrage te storten op de Friersdalebankrekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale.
Zo helpen jullie het mogelijk maken dat de
mensen in Friersdale door kunnen gaan met
het zonnepanelenproject! Alle goede gevers
willen we vast hartelijk bedanken!

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK:
Stichting Friersdale-Eemnes.

Ook iets doen voor Friersdale?
Zou je ook iets willen doen voor Friersdale?
Misschien is het wat voor jou om secretaris
te worden binnen het bestuur van de
Stichting Friersdale-Eemnes. Je komt dan op
een bijzondere manier in contact met het
reilen en zeilen van onze activiteiten. Voel je
er iets voor, neem dan contact op met:
Henk van Hees
tel. 035 – 5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

