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Kerstmis 2022 

Lieve Vrienden 

Hoe ouder je wordt, des te sneller lijkt de tijd voorbij 

te gaan, zo ervaar ik het althans. Toch mag ik de 

laatste tijd terugkijken op een 

heel mooie periode in mijn 

leven.  

Op 28 augustus mocht ik in de 

parochie van Eemnes, te 

midden van mijn 

medebroeders ( de Oblaten 

van Franciscus van Sales), de 

Werkgroep Friersdale-Eemnes 

en zeer vele parochianen en vrienden mijn 60-jarig 

priesterjubileum vieren. 

 

 

Baie dankie voor dit geweldig mooie feest wat ik 

daar mocht vieren. 

 

 

 

 

Enkele dagen later mocht ik, samen met een dierbare 

vriend, op reis gaan naar Friersdale – Zuid Afrika, waar 

ik als priester 36 jaar gewerkt heb. 

 

   

 

Door de corona was ik er drie jaar niet geweest. Het 

was een geweldig terugzien. Zeer velen waren naar 

het vliegveld gekomen om mij te verwelkomen. 

Enkele honderden kinderen en onderwijzers en 

onderwijzeressen stonden in Friersdale bij de school 

te wachten om mij daar ook te verwelkomen. Dat 

doet je dan toch wel iets. 

Ik heb daar een heel fijne tijd gehad. Elke zondag 

mocht ik voorgaan in de Eucharistie- viering. 

 

 

 

 

 

 

 

Friersdale Nuusbrief 
 

 
Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale dec. 2022 



 

Elke middag tijdens mijn verblijf daar van  

± zeven weken ben ik op huisbezoek gegaan. Dat 

hebben de mensen zeer gewaardeerd. Kortom het 

was een onvergetelijke tijd. 

 

De laatste zondag waren er ongeveer 400 mensen in 

de kerk om mij te groeten. 

Aangezien we nu voor het kerstfeest staan, wil ik ook 

van de gelegenheid gebruik maken u allen een zalig en 

gezegend Kerstmis te wensen; mooie en gezegende 

dagen. 

Ook alreeds een 

gezegend en gelukkig 

nieuw jaar. Mogen 

we ook in het 

nieuwe jaar veel 

voor elkaar 

betekenen, klaar 

staan voor elkaar. 

Wij ook weer met 

onze hulp voor die doodarme mensen van Friersdale. 

De armoede is daar nu groter dan ooit. Helpt u toch 

alstublieft. 

Ik wens u het allerbeste toe en in onze liefde blijven 

wij met elkaar verbonden. 

Pater Wijnand van Wegen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Feestelijke viering van het 60-jarig 

priesterjubileum van  
pater Wijnand van Wegen 

 
Op zondag 28 augustus werd er in Eemnes een 
niet meer zo veel voorkomend jubileum gevierd. 
Pater Wijnand was het middelpunt van dit feest 
t.g.v. zijn 60-jarig priesterjubileum 
Dat werd in Eemnes gevierd omdat de pater daar 
geboren en getogen is. 
 
Misviering 
De dag begon met een misviering in de RK 
Nicolaaskerk  in Eemnes. Pater Wijnand was zelf 
de voorganger, vergezeld door zes Oblaten van 
Franciscus van Sales, de congregatie waartoe hij 
behoort. De muzikale verzorging was in handen 
van het RK Gemengd Koor Eemnes o.l.v. Wim van 
Geffen. Het was een mooie en inspirerende 
viering, bijgewoond door circa 250 personen. De 
pater wilde geen persoonlijk cadeau maar wel 
graag een geldelijke bijdrage voor het 
Zonnepanelenproject in Friersdale. Daarvoor 
werd tijdens de viering gecollecteerd en dit 
bracht, samen met de stortingen op de bank, € 
4692,50 op! Een geweldig cadeau, waar de pater 
bijzonder blij mee was. 
 
Receptie 
Na de viering was er op het kerkplein van de RK 
Nicolaaskerk de gelegenheid om pater Wijnand te 
feliciteren. Gezeten op een hoge stoel onder een 
boom, schudde de pater vele handen. Hij moet 
zich weer een beetje in Zuid-Afrika gevoeld 
hebben. Niet alleen vanwege het stralend 
zonnige weer maar ook omdat de Djembéband 
van Mwajuma Kitano op het kerkplein speelde. 
Pater Wijnand werd nog speciaal gehuldigd toen 
Mwajuma hem een lied toezong. De aanwezigen 
genoten van de muziek en van jubileumgebak en 
een drankje. 



 
 
Lunch in kleine kring 
Na de receptie werd het feest voortgezet in 
kleine kring. Met zijn medebroeders, 
familieleden, kennissen en vrienden genoot pater 
Wijnand van een lunch, waarbij hij werd 
toegezongen en ook nog eens drie keer werd 
toegesproken. Het geheel werd opgeluisterd met 
beelden uit zijn hele leven.  
 
Nog vol van indrukken vertrok pater Wijnand op 
dinsdag 30 augustus naar Zuid-Afrika, om nog één 
keer bij zijn mensen te zijn. Op 20 oktober is hij 
weer in Nederland teruggekeerd. 
 
 

Kersboodskap van Fanty de Klerk 
 
Ondanks ‘n baie moeilike jaar wat ons vooraf 
gegaan het, kon ons weer elke weldoener hartlik 
bedank vir  jul voortgesette  ondersteuning en 
hulp aan die skool- en kerkgemeenskap van 
Friersdale.  
 
Een spesiale woord van dank aan individue asook 
organisasies wat dit moontlik gemaak het dat ons 
weer hierdie jaar 12 Sonpanele, 3 batterye en één 
inverter kon installeer by die kinderhuis asook 
twee batterye by die skool. Dit beteken 
onsettend baie vir die kinderhuis en skool. Sedert 
installasie het die skool en kinderhuis nie weer 
kraguitvalle (uitval van elektriciteit) gehad nie. Dit 
is voorwaar een seën wanneer ons normaal kan 
funksioneer sonder enige steurnis, terwyl baie 
instansies in ons omgewing kraguitvalle ervaar.  
 
Baie, baie dankie vir jul onbaatsugtige 
ondersteuning in hierdie projek. Ons wil elkeen 
een besonderse vreugdevolle kersgety toewens 
met jul geliefdes en mag die nuwe jaar baie 

sukses en voorspoed vir elkeen inhou. God’s 
rykste seën. 
 
Namens die personeel, ouers en leerders! 
Fanty de Klerk 
Hoofd van de school in Friersdale 
 
 

 

 

Kerstmis 2022 
Voedselpakkettenactie Friersdale 

 
Wie doet er mee? 

 
Het bestuur van de Stichting Friersdale-Eemnes 
organiseert ook dit jaar een 
Voedselpakkettenactie voor de armste 
huishoudens in Friersdale – Zuid-Afrika. 
 
Uit nieuw VN-onderzoek is gebleken dat de 
gezondheid van kinderen ernstig lijdt onder de 
recente gevolgen van klimaatverandering en de 
covid-pandemie. De vooruitzichten voor kinderen 
en jongeren zijn door deze ingrijpende crises 
ernstig verslechterd, zeker in lage 
inkomenslanden. 
 
Dat is op dit moment ook in Friersdale het geval. 
Pater Wijnand van Wegen heeft dat met eigen 
ogen gezien met name in de 
woongemeenschappen, waar hij veel 
huisbezoeken heeft gebracht in september en 
oktober jl. 
 
In samenwerking met de school van Friersdale 
willen wij in de warme periode rond Kerstmis 
(hun zomervakantie) de armste huishoudens in 
de wijken ondersteunen. Omdat het 
zomervakantie is, missen de kinderen hun 
dagelijkse schoolmaaltijd terwijl de allerarmsten 
thuis ook nauwelijks een goede maaltijd krijgen. 
Om deze mensen te ondersteunen, organiseert 
de Stichting Friersdale de “Voedselpakkettenactie 
2022”.  
 
U kunt ook helpen de armsten van Friersdale een 
“warm” kerstgevoel te bezorgen. Dat doet u door 
ze een voedselpakket met houdbare 



levensmiddelen cadeau te doen voor een waarde 
van € 25,--. U kunt dit bedrag snel en veilig 
overmaken met de mobiel bankieren app, via de 
QR-code, die u hieronder ziet. Elk ander bedrag is 
natuurlijk ook welkom. 

 
 
 

 

 
 
 
Wilt u het geld op de gebruikelijke wijze 
overmaken, stort dan uw bijdrage op het IBAN-
rekeningnummer: 

NL50 RABO 0315 9021 59 t.n.v. 

Stichting Friersdale-Eemnes 
onder vermelding van ‘Voedselpakket 2022’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfenis nalaten aan een goed doel: hoe doe je 

dat?  

 

Laat je hart spreken! 

Iedereen maakt zich wel eens ergens sterk voor. 

Simpelweg, omdat we bepaalde dingen tijdens 

ons leven belangrijk vinden. Steeds meer mensen 

besluiten (een deel van) hun nalatenschap te 

schenken aan een goed doel. Omdat ze het 

belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden 

wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben.  

Iets willen bijdragen aan een betere wereld of 

een thema steunen dat je belangrijk vindt. Soms 

komt die drijfveer puur uit een filantropische 

gedachte, soms ook uit een gedachte dat 

nabestaanden het al goed hebben. Zo draagt je 

ook na je overlijden bij aan een betere wereld. 

Goede doelen met ANBI status hoeven geen 

belasting te betalen over een erfdeel of legaat. 

Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. 

Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in 

een nalatenschap voor de volle 100 procent 

inzetten voor hun doelstelling. 

Ook u kunt door iets na te laten aan de Stichting 

Friersdale-Eemnes bijdragen aan een wereld 

waarin we de leefomstandigheden van de 

mensen in Friersdale écht kunnen verbeteren. 

 

Uw nalatenschap doet ertoe. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK: 
 
       Stichting Friersdale-Eemnes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

45e Polderloop op 26 maart 2023 
 

Eindelijk kan het weer….!!! Op zondag 26 maart 
2023 organiseert de KPJ-afdeling Eemnes de 45e 
Polderloop. De start zal zijn om 13.00 uur. De 
hardlopers kunnen kiezen tussen 5, 10 en 15 km. 
Wandelaars kunnen hun beste beentje 
voorzetten op een traject van 5 km. Kinderen tot 
en met 12 jaar kunnen alleen maar 5 km. 
hardlopen.  
 
De opbrengst van deze 45e Polderloop gaat naar 
het zonnepanelenproject in Friersdale. Het is nog 
wel ver weg maar we adviseren iedereen, die 
mee zou willen lopen om deze datum vast in de 
agenda te noteren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Uw giften voor Friersdale zijn 
altijd welkom op rekening: 

NL50 RABO 0315 9021 59 

t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes 

 te Eemnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


