Uitnodiging
Friersdalezondag
Stichting Friersdale-Eemnes nodigt alle betrokkenen en
geïnteresseerden uit voor de jaarlijkse Friersdale- viering. Het
thema van de viering is: “Over de horizon” en zal verder
worden toegelicht tijdens de viering door pater Wijnand van
Wegen. Daarnaast zal hij verslag doen over zijn verblijf in
Friersdale afgelopen zomer en ontwikkelingen van de laatste
tijd.
De viering zal worden opgeluisterd door Mwajuma Kitano,
een Eemnesserse van Afrikaanse afkomst, haar djembé groep
en het Jongerenkoor van de kerk, o.l.v. Edwin Klarenbeek.
De collecte tijdens de viering is bestemd voor de twee nieuwe
klaslokalen waarvoor een bedrag van €40.000,-- nodig is.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in
gebouw De Schoter en om pater Wijnand en leden van de
Stichting Friersdale-Eemnes te ontmoeten.
Laat uw horizon verbreden en kom naar deze
speciale viering!

Praktisch
Wanneer? Zondag 6 oktober om 10.00
Waar? R.K. Kerk, Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes
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Op zondag 8 september jl. is het 60-jarig bestaan van
de kerk in Friersdale gevierd met een twee uur
durende viering in een stampvolle kerk. Pater
Wijnand heeft veel betekend in de opbouw,
restauratie en onderhoud van de kerk.
De Stichting Friersdale-Eemnes heeft de afgelopen
maanden gefinancierd; een 10-persoonsbusje t.b.v.
de gemeenschap van Friersdale en 10 extra
computers voor de school, zodat alle kinderen uit een
klas individueel achter een computer kunnen werken.
Lilia Afrikaner is na 5 jaar lang 24/7 koshuismoeder te
zijn geweest van ruim 40 kinderen, gestopt met haar
werk. Haar inzet zal niet worden vergeten! Ze wordt
voorlopig opgevolgd door Willem Eiman, onderwijzer
in Friersdale en zijn vrouw, elders onderwijzeres.
Op 18 juni jl. is heel onverwachts Willemien Beukes
uit Friersdale overleden. Zij was de jongste zuster van
Janet Swartz en deed altijd de was voor de gasten. Ze
is 60 jaar geworden.

Digitale Nuusbrief
De Nuusbrief Friersdale verschijnt enkele keren per jaar. Als u
belangstelling heeft voor digitale toezending, kunt u naam en
e-mailadres doorgeven aan: nieuwsbrief@friersdale-

eemnes.nl
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