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Friersdale Nuusbrief
Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale dec. 2017

Beste vrienden,

Kort Nuus

Nog enkele dagen en we vieren al weer Kerstmis.
Het jaar 2017 is bijna ten einde. Wat gaat de tijd
toch snel! Heel fijn om op deze wijze weer even
contact met elkaar te mogen hebben.

Friersdalezondag op 1 oktober jl.
Een bijzondere Friersdale-viering in de kerk van
Eemnes rond het thema “Werken in de
wijngaard”. Wijnand had hiervoor zelfs
wingerdranken meegenomen uit Zuid-Afrika. Veel
Afrikaanse muziek van de Djembégroep van
Mwajuma Kitano en van het Jongerenkoor!
De collecte voor de bouw en inrichting van twee
nieuwe klaslokalen in Friersdale heeft € 1735,40
opgebracht. Een mooi resultaat waarvoor
iedereen bedankt wordt, die eraan heeft
bijgedragen!

Hopelijk gaat het met u allen nog goed, al hebben
sommigen van ons het in deze dagen moeilijk
omdat één van hun dierbaren er niet meer is.
Moge het toch voor u allen zegenrijke en
sfeervolle dagen worden.
Terugkijkend op het jaar 2017 mogen we weer
dankbaar zijn voor alles wat we voor Friersdale
hebben mogen doen. Dit was het jaar, dat we
daar met onze complete “High-school” mochten
starten, een soort middelbare school. De
resultaten waren heel bevredigend en met grote
dankbaarheid mogen we aan het einde van dit
schooljaar terugzien op het behaalde resultaat!
Heel veel dank dat wij dit tezamen voor Friersdale
hebben mogen doen. Zonder uw liefdevolle hulp
was dit allemaal niet mogelijk geweest. Daarom
wil ik namens alle mensen van Friersdale zeer
veel dank overbrengen. Laten we zo in het
nieuwe jaar verder gaan en in liefde onze hulp
blijven geven. Zo kan er voor veel kinderen een
betere toekomst komen, waarbij ze verlost
worden uit hun grote armoede.
Nogmaals baie dankie en Gods rijkste zegen!
Pater Wijnand van Wegen

Verkoop kerstkaarten voor Friersdale
Op zondag 26 november jl. heeft mevr. Diny
Peters zelfgemaakte kerstkaarten verkocht in de
Schoter. De opbrengst ging in zijn geheel naar
Friersdale. Na afloop overhandigde Diny een
bedrag van € 75,50 voor het goede doel. We zijn
Diny dankbaar voor haar inzet.
Zuster van Fanty de Klerk overleden
Onlangs is Juliana, de zus van Fanty de Klerk,
schoolhoofd van Friersdale, plotseling overleden.
Denktank Friersdale actief!
Op 29 november jl. heeft de Denktank Friersdale
haar eerste adviezen aan het bestuur van de
Stichting uitgelegd. We hopen op een vruchtbare
samenwerking.
Jopie van der Wardt-Stalenhoef
Jopie trekt zich na 35 jaar terug als actief
bestuurslid van de Stichting Friersdale-Eemnes.
Gezien haar leeftijd wil ze stoppen met het
bestuurlijke werk. Ze gaat wel door met hand- en
spandiensten.
43e Eemnesser Polderloop
Op zondag 8 april 2018 organiseert de KPJEemnes de 43e Eemnesser Polderloop. Een
datum om te noteren! Zegt het voort..zegt het
voort…

17/12/06
Liewe Weldoeners
Beste wense vanuit Friersdale. Aan die einde van
nog ‘n jaar kan ons nie anders as om dankie te sê
vir alle weldoeners in Eemnes, Laren, Blaricum
en Huizen wat vir die skool-en kerkgemeenskap
so baie beteken het die afgelope jaar. Sonder u
voortdurende hulp , liefde en omgee sou gehalte
onderwys vir baie kinders in Friersdale onmoontlik
wees. Op geestelike gebied kon die kerk ook
groei en op kulturele gebied kon die skool naam
maak. Met trots het ons aan die einde van die
jaar 92,5 % slaagsyfer behaal, ook te danke aan
elkeen wie kon bydra tot die groei van ons skool.
Hartlike dank aan diegene wat so mildelik die
inisiatiewe van die Werkgroep ondersteun en so
bereidwillig en vrygewig is om ‘n verskil te maak
om die lewensomstandighede van ons ouers en
kinders te probeer verbeter. Jul bly elke dag in
ons gebede en ons sal altyd ons verbondenheid
deur ons liefde vir mekaar toon – al is ons deur
afstand geskei.
Mag die lig van God julle omring, die liefde van
God omvou, die krag van God julle beskerm en
die teenwoordigheid van God oor julle waak.
Die wonder van Kersfees eindig nooit nie want
die grootste geskenk is familie en vriende wat
heeljaar met ons is. Daarom wens ons ieder en
elk ‘n GESEëNDE KERSFEES EN ‘N
VOORSPOEDIGE NUWE JAAR toe!

Wie wil Friersdale helpen??
Veel mensen helpen Friersdale door geld te
geven voor de projecten.
Maar je kunt ook heel goed helpen op een andere
manier. Namelijk door bestuurslid te worden van
de Stichting Friersdale-Eemnes.
Dat kost echt niet veel tijd! Zo’n vijf keer per jaar
vergaderen en als dat mogelijk is, meedoen aan
activiteiten als Polderloop en Oliebollenactie. Het
belangrijkste is dat je meedenkt!
Heb je interesse om bestuurslid te worden?
Neem dan contact op met voorzitter Henk van
Hees, tel. 035 – 5389849,
e-mail: info@kleinwee.demon.nl
Je bent van harte welkom in onze groep!

Oneindigende liefde en omgee.
Friersdale Skool – en Kerkgemeenskap
Fanty

Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes

