40e EEMNESSER POLDERLOO

Friersdale Nuusbrief

Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – december 2016

Denktank Friersdale van start!!
Het bestuur van de Stichting FriersdaleEemnes is met een nieuw initiatief gekomen!
Er is een Denktank Friersdale in het leven
geroepen!
Wat is de bedoeling
van de Denktank Friersdale?
De mensen van de Denktank Friersdale
richten hun blik op de toekomst. Ze gaan op
zoek naar nieuwe mogelijkheden voor
fondswerving en op zoek naar nieuwe
activiteiten t.b.v. de projecten in Friersdale.
Ze gaan het Stichtingsbestuur adviseren
omtrent het beleid voor de toekomst. Ook
zullen ze advies geven over de digitale weg,
die de Stichting Friersdale-Eemnes de
komende jaren kan gaan. Daarbij zal in het
bijzonder aandacht worden besteed aan de
website.
Wie zitten er in de Denktank Friersdale?

De Denktank Friersdale bestaat uit vier
personen, die qua leeftijd variëren van 24 tot
64. Ze zijn voor het eerst bijeengekomen op
29 november jl. Het gaat om:
Marion van Hees
Rick van Hees
Sjaak van Wegen
Wim Hilhorst
Ze zullen hun werk vooral op de achtergrond
gaan doen maar we hopen dat ze in staat

zijn om vernieuwende en verfrissende
impulsen te geven aan het werk voor
Friersdale
Dit is onze hoop voor de toekomst!
Henk van Hees

De wens van de pater
Dierbare vrienden,
Het Kerstfeest komt weer dichterbij. Ieder
jaar is dat een mooie gelegenheid om even
contact met elkaar op te nemen. Elkaar alle
goeds en een gelukkig nieuw jaar toe te
wensen. Daar is voor mij ook alle reden toe.
Mede namens alle arme mensen van
Friersdale en mijzelf wens ik u een Zalig
Kerstmis en een zalig en gezond 2017!
Ook namens de vele mensen van Friersdale
heel veel dank voor alles wat u voor hen
betekend heeft in het afgelopen jaar. Hun
dankbaarheid is zeer groot! In hun gebed
blijven zij en ik u allen gedenken! Zeer groot
is ook de dank omdat wij in het begin van
2017 in Friersdale mogen starten met een
“high-school”, een soort middelbare school.
Mede door uw hulp en medeleven is dit
mogelijk geworden. Hoewel de armoede nog
zeer groot is, biedt deze school met
middelbaar onderwijs weer nieuwe en betere
mogelijkheden voor de toekomst.
Mogen wij ook in het nieuwe jaar onze
verbondenheid met elkaar verder laten
groeien door ons warme medeleven en onze
hulp en steun!
Nogmaals baie, baie dankie!
Pater Wijnand van Wegen

Brief uit Friersdale
Dierbare Weldoeners
Aan die einde van die jaar kan ons nie
anders om elkeen ’n warme en hartelike
dankie te sê vir u volgehoue ondersteuning,
hulp en omgee.

Ariënsprijs ontvingen pater Wijnand van
Wegen en Henk van Hees een bedrag van
€1000,-- en een keramisch kunstwerk. Dit
kunstwerk hangt inmiddels aan de wand in
het gebouw De Schoter bij de RK kerk van
Eemnes.

Om dankie te sê is nie altijd maklik nie… Dis
nie dat jy ondankbaar is nie, dis net dat jy te
seer is om dankie te sê.
Hoe verwoord ek dit wat in my hart is? Ek
kan maar net probeer… Baie dankie vir al
julle liefde en bystand die afgelope paar jare.
Ons waardeer elkeen in Eemnes en
omgewing se omgee. Elkeen se bydrae maak
ons lewe makliker, maak nie saak hoe groot
of klein nie, want so het elkeen op sy eie
manier prakties gedink en vir ons gegee wat
hulle gedink het om te gee. Daarom kan ons
weer onderwys laat seëvier. Ek dink aan die
nuwe
klaskamers,
die
hulp
om
leerdervervoer moontlik te maak, die etes
wat die Kinderhuis aan 56 kinders kon
voorsien, alles danksy u harde werk, liefde
en medelye.
Mag elkeen besonderse seën en genade van
God ons Skepper ontvang Mag julle ’n
wonderlike en God vervulde Kersgety ervaar
met jul geliefdes. Ons het nie geskenke om
vir julle te gee nie, maar ons grootste
waardering kan julle vind in ons gebede en
liefde vir mekaar.
Baie dankie nogmaals – julle is waarlijk
opregte en spesiale kinders van God. Wees
geprys.
Fanty de Klerk, Schoolhoofd Friersdale

Het geld zal worden besteed aan de bouw en
inrichting van twee klaslokalen bij de school
van Friersdale. Het winnen van deze prijs
was een heel bijzondere belevenis en de
erkenning voor onze inzet gedurende 40 jaar.
De toespraak van mevr. Trees Versteegen
staat op onze website! Velen hebben gestemd
op Friersdale en voor al die mensen geldt:

BAIE DANKIE!!!!

Friersdalezondag met als
resultaat: € 1830,-Op 2 oktober jl. vierden we met 240 mensen
de Friersdalezondag in onze kerk. Friersdale
was
prominent
aanwezig
met
vele
geprojecteerde foto’s en uitvergrotingen langs
de muren van de kerk.

Namens ouers, leerders en Personeel.

Stichting Friersdale-Eemnes
wint Ariënspublieksprijs!
Op 1 oktober jl. is in Arnhem bekend
gemaakt dat onze Stichting FriersdaleEemnes de Ariënspublieksprijs 2016 heeft
gewonnen. Er zijn 732 mensen geweest, die
op Friersdale hebben gestemd en dat was
ruimschoots genoeg voor de eerste plaats. De
Franciscushof in Tiel kwam op de tweede
plaats met 451 stemmen. Uit handen van
Trees Versteegen, teamleidster voor de

Afrikaanse muziek bracht ons nader bij
Friersdale: het Jongerenkoor o.l.v. Edwin

Klarenbeek
en
de
Djembégroep
van
Mwajuma Kitano zetten hun beste beentje
voor! Marion van Hees, nicht van de pater,
vertelde over haar bezoek aan Friersdale in
augustus van dit jaar.
Een viering met veel elementen en
uiteindelijk ook een geldinzameling voor
Friersdale. De collecte bracht € 1733,-- op.
Na de viering verkocht mevr. Diny Peters
haar zelfgemaakte kaarten voor Friersdale.
Zij verdiende € 97,-- . In totaal was deze
Friersdalezondag dus goed voor € 1830,--.
Een mooie bijdrage voor de nieuwe
klaslokalen! Een nieuw record en een
prachtig bedrag waarvoor we alle goede
gevers hartelijk danken!
Henk van Hees

42e Eemnesser Polderloop
Noteer vast in je agenda:
De 42e Eemnesser Polderloop zal gehouden
worden op zondag 9 april 2017.
De jongeren van de KPJ zullen zich weer
gaan inzetten om er een mooi sportief festijn
van te maken!

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

