
                    
 

 

 

Dierbare vrienden, 

 

Wat is het een mooi gebruik in ons land en 

in vele andere landen om elkaar voor de 

komende feestdagen alle goeds toe te 

wensen. Graag maak ik dan ook van de 

gelegenheid gebruik om hieraan mee te 

doen, zoals trouwens ieder jaar. Van harte 

wens ik u allen een Zalig Kerstmis en een 

zalig uiteinde en een gelukkig en gezond 

nieuw jaar 2021. 

 

Veel is er het afgelopen jaar in de wereld en 

in ons eigen land en eigen leven gebeurd. 

Corona heeft ons leven helemaal veranderd. 

Van vele dierbare mensen en familie hebben 

we afscheid moeten nemen. Fysiek contact 

was in vele gevallen onmogelijk en toch zijn 

we in zeer veel gevallen als mens dichter bij 

elkaar gekomen – met onze harten wel te 

verstaan. 

 

Ik heb dit zelf ook vele malen ervaren. Dank 

voor de vele telefoontjes. Dit heeft mij ook 

heel veel goed gedaan. Ook namens alle 

mensen van Friersdale in Zuid-Afrika, kom ik 

u allen “een geseënde Kersfees en een salige 

nuwe jaar toewens”. Deze wensen komen 

uit het diepste van hun hart, want groot is 

hun dankbaarheid voor alles, wat u het 

afgelopen jaar weer voor hen gedaan en 

betekend hebt. Fysiek zijn zij van ons 

gescheiden, maar met hun hart zijn zij bij 

ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook daar zijn vele mensen als gevolg van 

corona gestorven. Scholen waren vele 

weken gesloten en nog steeds is het een 

groot gevaar voor de mensen daar. Juist 

door de corona kwamen zeer veel mensen in  

de omgeving van Friersdale zonder werk en 

zodoende is de armoede, die al groot was, 

nog groter geworden. Veel mensen hebben 

geen eten. 

 

Groot was de dankbaarheid dat er juist vòòr 

de corona uitbrak, nog twee nieuwe 

klaslokalen bijgekomen zijn. Juist in verband 

met het afstand houden, ook op school, was 

dit van zeer grote betekenis.  

 

De mensen uit Eemnes en omgeving hebben 

de laatste maanden weer  laten zien, dat zij 

andere mensen, uit arme gebieden in de 

wereld, vooral Friersdale, niet zijn vergeten. 

Ik denk aan de Friersdalezondag (4 oktober) 

en het prachtige Cookie Drive-In-gebeuren. 

Baie, baie dankie, lieve vrienden voor uw 

deelname. Het was bewonderenswaardig. 

Blijft u deze arme, lieve mensen van 

Friersdale alstublieft ook het komende jaar 

weer vanuit uw hart helpen.  

Hartelijke groeten en nogmaals mooie 

feestdagen. Gods rijkste zegen! 

 

Pater Wijnand van Wegen 
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Friersdalezondag in coronatijd 

 

Het was een aparte gewaarwording: 

Friersdalezondag in coronatijd! Op 4 oktober 

jl. was het herfstachtig weer dus het was 

onmogelijk om een openluchtviering te 

houden. Bij goed weer hadden we dat willen 

doen omdat we dan meer mensen konden 

toelaten. Maar het werd een binnenviering, 

waarbij ruim 90 mensen in de kerk aanwezig 

waren. 

 

We misten de betrokkenheid van een grote 

groep mensen en we mochten niet zingen 

maar toch was er de bekende Afrikaanse 

sfeer. Daar werd voor gezorgd door de 

Djembégroep van Mwajuma Kitano en ons 

Jongerenkoor o.l.v. Edwin Klarenbeek. De 

aanwezigen konden zich in ieder geval warm 

klappen bij de muziek. 

 

Pater Wijnand van Wegen ging voor het 

eerst sinds een jaar weer voor in Eemnes. Hij 

vertelde over zijn gezondheid, die heel 

geleidelijk weer vooruit gaat en over het 

zonnepanelenproject in Friersdale, dat door 

corona ook vertraging oploopt. De tweede 

fase moet nog starten. Daarnaast vertelde 

hij hoe de mensen in Friersdale en Keimoes 

worstelen met corona. De moeder van Fanty 

de Klerk, het schoolhoofd is aan de ziekte 

overleden. 

 

Al was er maar een beperkt aantal mensen 

aanwezig, het was toch een warme viering, 

die werd afgesloten met een filmpje, waarop 

het personeel van de school van Friersdale 

dansend op de muziek van challenge 

Jeruzalem uit het schoolgebouw 

tevoorschijn kwam. Het was mooi om te 

eindigen met dit corona-troostlied. 

 
 

Na afloop werd er geld ingezameld voor het 

zonnepanelenproject. Deze collecte leverde 

toch nog € 986,12 op. In de periode rond 4 

oktober werd er € 855,-- naar de 

bankrekening van Friersdale overgemaakt. In 

totaal heeft de inzameling voor de 

zonnepanelen rond de Friersdalezondag dus 

€ 1841,12 opgebracht. 

 

Wij danken iedereen, die op de een of 

andere manier een bijdrage heeft geleverd 

aan het welslagen van deze Friersdalezondag 

in coronatijd. 

 

Henk van Hees 

 

 

 

 
 

 



Wij zoeken een secretaris! 

 

Werken voor een goed doel geeft aan een 

mens een prettig gevoel! Wij bieden je de 

kans om dat prettige gevoel te ervaren! Je 

kunt onze club (Bestuur van de Stichting 

Friersdale-Eemnes) komen versterken door 

administratief werk te doen. 

 

We vergaderen meestal vijf keer per jaar en 

daaromheen zijn er ook nog wat 

administratieve klusjes. Geen helse klus en 

je hebt er geen diploma’s voor nodig! 

 

Wil je er meer van weten of heb je interesse, 

neem dan contact op met de voorzitter: 

Henk van Hees 

tel. 035 – 5389849 

e-mail: info@kleinwee.demon.nl 

Bouw nieuwe klaslokalen in Friersdale 

 

  

 

 
 

 

Wie wil zo af en toe eens helpen 

als vrijwilliger voor Friersdale? 

 

Met een aantal mensen zijn wij geregeld 

actief voor Friersdale. Dat zijn vooral de 

bestuursleden van de Stichting Friersdale en 

de leden van de Denktank. 

 

In de praktijk blijkt dat we ook behoefte 

hebben aan mensen, die zo af en toe eens 

hand- en spandiensten verlenen. We denken 

b.v. aan assistentie bij activiteiten als de 

Polderloop en de Oliebollenactie op 

Koningsdag maar ook aan assistentie bij 

werk aan de Nieuwsbrief of de website. 

Ons streven is om met mensen, die zo af en 

toe eens willen helpen een Vrijwilligerspool 

samen te stellen. Het zou fijn zijn als dat een 

mooi groepje mensen wordt, waar we altijd 

op kunnen terugvallen. 

 

Wil je ook wel eens iets doen voor 

Friersdale maar je niet vastleggen, neem 

dan contact op met: 

Henk van Hees 

tel. 035 – 5389849 / e-mail: 

info@kleinwee.demon.nl 
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Vooruitblik naar acties voor Friersdale in 

2021 

 

Corona heeft gedurende het grootste deel 

van 2020 ons leven bepaald. De verwachting 

is dat dit ook voor een groot deel van het 

jaar 2021 het geval zal zijn. Opnieuw dus een 

flinke belemmering bij het organiseren van 

acties voor Friersdale. 

 

Zoals het er nu voor staat, zullen we op de 

eerste zondag van april 2021 geen 

Eemnesser Polderloop kunnen houden. Heel 

teleurstellend omdat de Polderloop in april 

van 2020 ook al afgeblazen is i.v.m. corona. 

 

Het is nog niet duidelijk of en op welke 

manier Koningsdag 2021 in Eemnes kan 

worden gevierd. Afhankelijk daarvan zullen 

we bekijken of we op een of andere wijze 

onze Oliebollenactie kunnen organiseren. 

We houden jullie op de hoogte! 

 

Mocht één van de lezers van onze Nuusbrief 

een goed idee hebben voor een actie t.b.v. 

Friersdale, laat het ons dan weten! Je kunt 

contact opnemen met de voorzitter van de 

Stichting Friersdale-Eemnes: 

Henk van Hees 

tel. 035 – 5389849 / e-mail: 

info@kleinwee.demon.nl 
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Ludieke gezamenlijke actie  

drie Eemnesser goede doelen  

Het werd even stil toen pater Wijnand van 

Wegen uit handen van coördinator Johan 

Meppelink de cheque met de opbrengst van de 

Cookie drive-in ontving. ‘Dit is echt een geweldig 

resultaat, “baie baie dankie”’.  

De gezamenlijke actie van de drie Eemnesser 

goede doelen,  de ThuisFrontCommissie van de 

Nederlands Hervormde Gemeente, Pax 

Kinderhulp Eemnes en Friersdale-Eemnes, heeft 

in totaal maar liefst € 6.855,- opgebracht.  

De duizenden koeken zijn, door het sluiten van 

de horeca, gratis beschikbaar gesteld door een 

Amerikaanse producent van bakproducten.  

Onze verkoop actie startte op 31 oktober met 

een kraam op de Boer en Markt bij de 

Blommenhoeve. Het was proefdraaien voor de 

grote verkoop op de zaterdagen 14 en 21 

november. 

Op deze twee zaterdagen samen gingen er een 

kleine 17000 koeken over de toonbank van de 

Cookie drive-in aan de Wakkerendijk. De auto’s 

reden af en aan. De drive-in bleek een geweldig 

succes. Het assortiment was de tweede zaterdag 

breder, maar dat maakte eigenlijk niet uit. De  

 

mensen vonden het leuk om op deze ludieke en 

corona-veilige manier de drie Eemnesser goede 

doelen te steunen. Alle vrijwilligers droegen een 

mondkapje en men hield anderhalve meter 

afstand. De klanten hoefden de auto niet uit.  

 

Zelfs pater Wijnand zette zich achter het scherm 

in voor een enthousiaste, veilige verkoop. 

Op 21 november hebben we ook nog Sinterklaas 

mogen ontvangen bij de Cookie drive-in. Dat 

bleek een ‘vergissing’; de Goedheiligman moest 

bij de Drive-tru bij de brandweerkazerne zijn. 

Samen met de Pieten bracht dit wel een extra 

gezellige sfeer.  

De grootste bofferds waren natuurlijk de drie 

goede doelen, die elk € 2.285, - op hun rekening 

kregen bijgeschreven.  

Als afsluiting van de actie doneerden we de 

laatste 1200 bosbessen muffins en 

chocoladekoeken aan het Ronald McDonaldhuis 

en naast gelegen Wilhelmina kinderziekenhuis,  

het personeel van Woonzorgcentrum Voor 

Anker in Huizen en het Tergooi Ziekenhuis in 

Blaricum. De lekkernijen zijn aangeboden als 

hart onder de riem voor het doorstaan van de 2e 

coronagolf. 

 



Laat uw lichtje schijnen 

2020 is voor iedereen een moeilijk jaar. Onze 

gedachten gaan ook uit naar de kinderen van de 

school in Friersdale, want door de coronacrisis is 

ook Zuid-Afrika zwaar getroffen. De kinderen 

mogen maar  beperkt naar school komen en 

missen daardoor niet alleen veel van het zo 

broodnodige onderwijs maar ook de maaltijd die 

ze op school krijgen. Voor veel leerlingen is dat 

vaak de enige maaltijd, die ze op een dag krijgen. 

De honger heeft  bij vele gezinnen al hard 

toegeslagen. 

In verband met corona is het kinderhuis 

(Koshuis) in Friersdale tijdelijk gesloten. Gelukkig 

heeft het hoofd van de school, Fanty de Klerk, 

diverse ouders bereid gevonden één of meer 

kinderen uit het Koshuis in huis te nemen, zodat 

deze kinderen toch naar school kunnen gaan. 

Het bestuur van de Stichting Friersdale-Eemnes 

heeft het initiatief genomen voor een 

voedselpakkettenactie. Om het licht te laten 

schijnen voor  de gastgezinnen van de 

koshuiskinderen kunt u € 25,00 overmaken. De 

medewerkers van de school in Friersdale 

verzorgen voor dat geld dan voedselpakketten 

met houdbare levensmiddelen. 

 

 

 

Wij nodigen u uit om mee te doen aan deze actie 

door middel van een donatie 

van € 25,00 voor een 

voedselpakket. Dat kan snel 

en veilig met de mobiele-

bankieren-app via de QR-

code die u hiernaast ziet. 

 

U kunt natuurlijk ook op de door u gebruikelijke 

wijze geld overmaken. Stort dan uw bijdrage op 

het IBAN rekening nummer:  NL50 RABO 

0315 9021 59 tnv Stichting Friersdale-

Eemnes onder vermelding van ‘Voedselpakket 

2020’. 

Sandra van Breen 

                                    Volg ons ook op Facebook: 

Stichting Friersdale-Eemnes 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


