
                    
 

 

 

Viering 60-jarig priesterfeest Wijnand van 
Wegen 

 
Op zondag 28 augustus a.s. zal alsnog het 
60-jarig priesterfeest van pater Wijnand van 
Wegen worden gevierd.  Dit zal gebeuren in 
en rond de RK Nicolaaskerk op Wakkerendijk 
60 in Eemnes. Om 10.00 uur begint daar een 
Misviering, waarin pater Wijnand van 
Wegen zal voorgaan, samen met de 
Nederlandse Oblaten van Franciscus van 
Sales, de congregatie waartoe pater Van 
Wegen behoort. Na deze Misviering zal er, 
afhankelijk van de weersomstandigheden, 
op een gezellig aangekleed kerkplein of in De 
Schoter, uitgebreid gelegenheid zijn om 
pater Wijnand te feliciteren. Iedereen is van 
harte welkom bij de Misviering en bij de 
receptie daarna 
 
Uitgestelde feestviering 
Wijnand van Wegen is op 11 mei 1934 
geboren op de boerderij Wakkerendijk 196 
en daar groeide hij ook op in een groot 
Eemnesser boerengezin. Op 25 juni 1961 
werd hij in Eindhoven tot priester gewijd. 
Dat is inmiddels dus 61 jaar geleden maar 
vorig jaar kon dit jubileum niet gevierd 
worden i.v.m. corona. 
 
Actief in Zuid-Afrika 
In 1963 vertrok pater Wijnand als 
missionaris naar het noordwesten van Zuid-
Afrika, tegen de grens met Namibië. In 1968 
kreeg hij zijn eigen missiepost Friersdale, 
niet ver van de Oranjerivier. Hij werkte daar 
tot 1998 en zorgde met steun vanuit 
Nederland o.a. voor de bouw van een sociaal 
centrum, een waterzuiveringsinstallatie en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

een kinderhuis. De plaatselijke school liet hij 
groeien van drie lokalen tot ruim twintig 
lokalen. Sinds 1998 woont pater Wijnand 
weer in Nederland en tot op de dag van 

vandaag zet hij zich nog met hart en ziel in 
voor “zijn mensen” in Friersdale. Met de 
andere bestuursleden van de Stichting 

Friersdale-Eemnes wil hij in ieder geval in 
stand houden wat er is opgebouwd in 

Friersdale. 
 
Geldinzameling voor zonnepanelen als 
cadeau 
Het is de wens van pater Wijnand om “zijn 
mensen” in Friersdale ook te laten meedelen 
in het feest. Dat kan met een financiële 
bijdrage voor het zonnepanelenproject 
Friersdale. Dit project betreft de school, het 
kinderhuis en de bijgebouwen. Men kan 
bijdragen aan de collecte tijdens de 
Misviering op 28 augustus. Mensen, die 
daarbij niet aanwezig zijn, kunnen geld 
overboeken naar rekening NL50 RABO 0315 
9021 59. 
 
Twee dagen na zijn feest hoopt pater 
Wijnand voor ruim zes weken te vertrekken 
naar “zijn Friersdale”.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Friersdale Nuusbrief 
 
 

Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – juli 2022 
 



Lieve vrienden, 

Het is mij een groot voorrecht om met deze paar 

woorden weer even bij u op bezoek te mogen 

komen. Hopelijk gaat met u allen alles nog goed; 

met ons gebed en onze hulp blijven we met 

elkaar verbonden. 

Met mij gaat gelukkig alles nog goed. Op 11 mei 

jl. ben ik 88 jaar geworden. Gelukkig gaat 

geestelijk alles nog goed. Lichamelijk heb ik sinds 

mijn laatste bezoek aan Friersdale - Zuid Afrika 

wel wat moeten inleveren. Zoals u weet, ben ik 

daar gevallen en heb toen mijn schouder 

gebroken. 

Op zondag 28 augustus a.s. hoop ik in Eemnes, 

het dorp waar ik geboren ben, in de Nicolaas-

parochie mijn 60-jarig priesterjubileum te mogen 

vieren. De eigenlijke datum van mijn wijding is 

25 juni 1961, maar vanwege de corona-

pandemie is het toen niet gevierd. Dus intussen 

is het nu 61 jaar geworden. Ik hoop dat het een 

prachtige dag mag worden met veel vrienden en 

bekenden. 

 

 

 

Een paar dagen later, op 30 augustus hoop ik 

nog één keer naar Friersdale-Zuid Afrika te 

mogen gaan, met een vriend van mij, om 

afscheid te nemen van mijn lieve mensen. 

Het zal een blij weerzien zijn want drie jaar ben 

ik er niet geweest. Ik zie er geweldig naar uit en 

zal daar ook enkele weken blijven.  

Lieve vrienden, ik wens u allen het allerbeste 

toe. “Samen zijn we sterk”. 

U weet weer van mijn plannen. Blijven we onze 

arme mensen daar helpen. Gods rijke zegen. 

Pater Wijnand van Wegen 

Naardingerland 51 

1273 NG  Huizen 

035-52 65 398 

 

 

 

Zonnepanelenproject Friersdale 
Stand van zaken 

 
Het grootste probleem, waar men in en rond de 
school van Friersdale momenteel mee te 
kampen heeft, is het feit dat elke dag gedurende 
een aantal uren de stroom uitvalt. Daarom 
wordt er aan gewerkt om voldoende accu’s te 
installeren zodat er in de toekomst veel zonne-
energie kan worden opgeslagen. Dan zal men op 
de momenten dat de stroom uitvalt, kunnen 
overschakelen naar de zelf opgeslagen energie. 
Daarnaast wil men voor de verlichting van het 
gehele complex rond de school overgaan van 
gewone lampen naar LED-lampen, zodat er weer 
meer bespaard kan worden. Tot slot is het ook 
de bedoeling om de kabel, die van het 
Kinderhuis naar de school loopt, te vervangen 
door een dikkere. Op dit moment wordt er geld 
ingezameld voor deze onderdelen van het 
zonnepanelenproject. 
 
Dit zijn de laatste onderdelen van Fase III  van 
het zonnepanelenproject. Het is de verwachting 
dat dit zal worden afgerond in de loop van dit 
jaar. Daarna zal gestart worden met fasen IV 
ofwel het installeren van zonnepanelen op de 
bijgebouwen. 
 
We willen iedereen bedanken, die in de 
afgelopen periode heeft bijgedragen aan dit 
mooie project! 
 
Henk van Hees 

 

 

 



 

 
 

 

FRIERSDALE OP WEG NAAR EEN BETERE 

TOEKOMST 

 

Met deze titel is het jaarverslag 2021 

gepubliceerd op onze website. U kunt het 

verslag vinden onder aan de webpagina met ons 

beleidsplan. https://www.friersdale-

eemnes.nl/beleidsplan 

Ook het afgelopen jaar hebben we ons weer 

kunnen inzetten voor de gemeenschap van 

Friersdale. Zo hebben we financiële bijdragen 

gegeven voor de school, het kinderhuis, het 

vervoer, de energievoorziening en de 

waterzuivering.  En met trots melden we ook de 

realisatie van de tweede fase van ons 

duurzaamheidsproject. 

Hoe de stand van zaken is met deze doelen, valt 

te lezen in dit verslag. 

Het is een verslag van een tweede coronajaar, 

waarin we ondanks alle beperkingen toch nog 

mooie dingen in Friersdale hebben kunnen doen, 

dankzij uw financiële steun. 

Sandra van Breen 

 

 

 
 

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK: 
 
        Stichting Friersdale-Eemnes 
 

 

 
 

 

 

Uw giften voor Friersdale zijn 

altijd welkom op rekening: 

NL50 RABO 0315 9021 59 

t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes 

te Eemnes 

https://www.friersdale-eemnes.nl/beleidsplan
https://www.friersdale-eemnes.nl/beleidsplan

