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Ogli do Pauselijke gonootschappan voor* de
a

:De Qerste vx'aa;§,c'i.ie men zioh heeft geste1€l,tc>en men hoorde van een
laatselijk Iwiisaiethuisfront al' wel geweest zijn"A1 wear een nieuwe vereni-
ping? " "En waar' is d.at 8o6ci voor?" Het antwcxvrcl op deze vraag zul t  U er wel
self bij gegewen he`~oben,want er is s]j>;r°a.ke van missin; dus dat zal wel om geld.
;i,jn begonnen 8

Omclat de zaalc van de missie ons aller aangelegenheid is en niet al-
.een van hen,d.ie naar do Missie gogaan zijn of zullen gaan en omcla dit nog
xinder een onclerwerp is,da1z alleon dit pasgevo1~r.16.e Missiethuistront a.a.n.gaa~h 9
fillcn wij beginnen :net U allen bclangstelling 'bo vragen voor bet werken van
lit thuistront. ""` '  " °

De be&oeling is niet in de eerste plants f / mx/#84540 :
gelcl inza.mc>1on.Da.a.rvoox' zouclen ZG ook overbodig ; Rev.Fathe1:~ 15.van uass

1 Bedernptorist Fathers
aeeft men stead: zeer royaal en van ha.:r'be de Mis- I Pennant H1115 NSW

*Rev. I-I.Bui js vf.F. -
Cath. Parish

P.0.PETAU1<;E Northern Rhod.
B_¢»J ¢4"3.10£\.

A. .J .Verhei jen aol .n1.
SENTANI

Ned .Hi eU;1rr-»Gu ipea

Snetur llasele Remains. 8enéxélcs
Soeurs Blammches
Saint  Pierre Glaver
!4J°.<1:t.v.i1.1§.l3388-1a4€<L1i<8,<?.)
8§:~ Q38 'K&é.f7i§a- :Tax'8a-s5n-

J
e l

'V'Ii:;a a's*<'alr.1e:r°e1\

Ka,thol1o8<e Missle
< NIEUW

ai, jn,want zowel in Hernen-Leur als in Bergharen

sie bedaoht en vooral hen,dio naar de Missielanden t
h 1-okken ru`J.raschoo*bs hulp verleend.

bulp voer de uitbreiding van het Katholieke Geloof Mlngg.
st aan in de volle belangstelling en made door de 'rn
vo1h~a.rd.anda ijver der zolatricen zijn zeer velen =»n..a- .
lid va,n deze genootschappen. » F " - gg """'

En toch meenden degenen,die tot de p1aat- R.K.Liissio
sal i j ke thuisfronten wilfdexi .toatredén .,<1a'b er alle
3»¢d.9n was vnnr oprichtingg delsauaz-van. Hiet orldat er - - - -
geen Minsie-ijver in Herman-Leur en Bergharan zou
zijn, oeen juist omdat die er wél is 8 Want de
plaataeli jke thuisfronten wil len een band zijn tu8-i
sen de workers aan het nxissiefront an hen,die hier __ _ »~ -
hun aandeel aan de uitbreiding van het Godurijk ge-J B
van. Wij vrillen de missionaz-issen on raissiezustear-Q . io.f .m.
en -broeders laten w eten,dat wij met gebed,`bo1an8°s'b
ling en hulp naast hon blijven staan. Niet alleon
'boon zij vertaro1dcen,rnaa.r ook nu nog doorlopend.
Anderzijds hopen wij,c1at zij,die mar de Missie gingenjbij hun druldce werk-
zaaanheden ook nog tijd zullen vinden ons op de hoogte te houden me'b hun
vreugden en mooilijkheden.

In but algetneen zal het Iviiasietlzuisfrcmt de a.a.nd.acht op de Hissie
bl i jven gericht houden, in bet bijzo11c1e1~ op des Missics van hen,die uit onze
parochies daarheen vertr-o1dcen.I-Ist wil- voor hen,die in de Missie zijn, een
thuisfront zijn,da.-I: hun zoveel nzogelijk irerzijde staat. :Daarnaast zal het
zonoclig plaa.-hsolijke missie-aoties aeurunoedigen on organiseren. En al ward
hierboven gezegd,da'c het niet ging om gelcl in te za,!aelen,da.n wil dat natuuI-
lijk niet zeggergdat, vmnneor wij uit cle koraendel?) correspondentie zouden
be@ijpen,da.'I; ieaamnd va.n onze eigen mensen in de Missie e1-gens dringend om
verlegan zi'b,wij dit niet zouden bekond malcen en grcuag bwrniddelend optreden
tussen het gehele helpende thuiafront en de in zorgen zittende nmissiewerkers
i n de voorste hate raissiefrontlinic.
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van Hernen-Leur an :Bergharen semen é'6n blaadje uit ,dat
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Toen ap waensdag,l'1 februari 3.1. de sekretzwis va.n het Diocesane
Missie-co1uité,da Z.E. Rector 8roelanem op de 'To1brug" de 'hoekomstiga laden
van de Missiethuisfronten van Hernen--Leux* en Bergharen geestdriftig had gespro-
ken over de nodan van de missie an de prachtige taa.k,we1ke er ligt voor een
plaatselijk thuiafront ,ward bealoten ora vocr bei&e plaafbsen een afzondez-lijk
missiéthuisfm-ont of -oomité op te richten.

. Om het contact tussen ons,thuisb1ijvers, en do mis-
v4/r siewerlcors t o verstex-ken en te onderhouden,za.1 een con-

A. Du' 11 4 I \van lf ulzon 'er ef: /"d€r
Dzaarin za.1 dan ma. te lezon zijn,wat hier en ginder

afspeelt. Het zal zelfs een contczc~bb1a.adje kunnen worclen
ook voor hen,die in do rnissie zijn, onderling.

Omdat tlit voordaliger is, geven de beide thuisfroxw-
ten
zoveel mogalijk rnaandelijks zal verschijnen. Bovendien 1m
er zoveel helangstelling over en wear voor hen,die in de
missio zijn,de.'b dit alleszins gewensrt is.

Mogalijk vergeten wij wel eens iets an daarom vra»-
gen wij allen (ook ve1~eni,<;ingez\} on nieuws ,ber-ichten en
gebaurtonissen,a»rtike1en enz. aan one door te geven.

\,.. 0 Mat zich hiervoor tot een van de hiernaa.st genoelnde
redaotieleden vrenden.

GIJ VRIENDEN IN DE MISSE, mogen wij ons nu speciaal tot U vrenden.
Wi§ hopen, dat U onze baachaiden paging tot méér contact en steun zult kunnen
waarderen.Met belangstelling zien wij Uw reaoties togemoet. Wij. we'ben,dat ons
aandeel in vergelijking met wat U dag-in~dag-uit opbrengt voor de mlssie,maaz~
acer, zeer gering is. Ma.zn.r mega de vretenscJa.ap,dat hat gabed an het nedeleven
van hot thuiafrant in Hernen-Leur an Bergharen U niet in de steak 1aten,een
hulp zijn 'bij Uvf dagalijkae missle-arbeid.

Daze eerete bijdrage in ons ear-ste nnmmer willen wij dem besluiten
:net dat ,waarnwde we hadden raoeten beginnen; V1ienden in de raissie, ste:-kts I
Mage 8ij U `b1ijvend kracht on raced geven voor Uw giéganti che taak,we1ke gij
ginder moogi; verriehten. De 'beste wensen van 8eheel de parochies Bergharen en
Hernen-Leur vergezellen deze eerste uitgave van HER naar GINDER.
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ZIQJIMIL PH.ClFfE.SS.4.EE]38Sf§.
Op clonderclag, 28 april 1960 viert

Sr. An"conine(Anna. van Oss) in het St .
Jozefgesticht te zilveren
professiefeast. Mage God ha,aa~ nog ve--
le jaren schenken in de besta gezond-
held. Bergharen zal haar op die dag
beslist niet vergeten.

Parker S.Ponjé
P.0. Buea

Southern Caneroona Br. w.Af1~ika).
Sr. Hilaria Th.IDerks (Hernen)
St. Franciskus Oggenklinikk
Store Parkvei 32 :Bergen {Noorwegen}
Zustor Irma Elisabetll lTonnie van Gés)
Ginasio Ne,ze.ro~b11
Arassuai fn .. Brasil. ____ __

R.C.M. Soppe

Roads voor flat dit blaadjc de kans
krijgt ora 'La vers<>hijnen,11ebben we
van de patent Buijs on van Oss de
eerste reactias ontvcmgen. zij zijn
vle. familialeden op de hoog'b49 gesteld
van de oprichtlng van een plr-xatsel ijk
thuisfront. Daze reaoties waren alles-
zine gunstig en zullen in een der vo1»-
gende blaadjes wvrden afgedrukt. Wo-
gens plaatsgebz-ek kunnen we dat in dit
numnzer nog niet doen. Bus even geduld..

J.  van H aanclel PJ3 9
Mission Cailmoliquo de Karangasso
Gezrclc de Koutiale. pax' Bamzmlco
Republ.  flu Souclan MALI §W.él.f̀ ri1<z1.}
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terwijl dit juist én onze tijd van het
allorgrootste gewicht is,dat er in alle
missielanden meer priesters komen uit
het eigen volk.

Staat er bij U ook een missiebusje
waarin ge geregeld een klein offertje
voor de Missie kunt deponeren ?

Least ge wel eens in de Missio-
tijdschriften,waarop ge geahonneerd

'P

van het werk,dat de Missionarlssen in
onze verriohten,zu1t ge waarschij~~P
lijk nog meer de Hisaie steunen door
Uw gébed en offer dan gij n~ reads
doet, omdat ge het dan zeker meer be-
wust an met meer edelmoedigheid en
liefde zult doen.

zijt . Ale. ge beter op de hoogta bent

Mademoiselle G.Roggen
Paroisse

St.Vinoen de Paul
Bord j  -  e l -  Anri

wurmsns llfoord-Africa)

Kapelaan :D.v.c'i.Burg'b 0.F.M.
Mis8ia-procurator H ernen.
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Het adres van pater Meulepns ia ons
op dit momen nog niet bekand. Wlj
hopen het in ons volgende blaadje
op te naman.
Mochton wij de een of ander zijn ver~
goten of niet het juiste adres hebben
vermeld, dan laat U het wel oven aan
do rodactie weten2» Het verzuim of
ds fout wordt dan de volgande keer
hersteldg
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Eigenlijk moast het niet noéig
zijn een extra Iliiis8ie-Fphuisf1-on'ls op
te 1~ichten.Or1dat op ons allen als 86~
doopte en gevormde clnéstonen de plicht
rust om mee to werken aan de uitbrei-
ding va.n het Geloof en aan de vest i-
ging van Chris1:us' Kerk in alle landen
en onder alle volkeren. De xnissionaris-
sen,ook 1Bx-oeclers 'en Zusters on Leken-
Missiona.1~issen,zijn vauuit onzo gor.1eon»
ta vertrokken ora zo vcliedig mogelijk
aan die plicht 'he voldoena de liefde
tot Christus drong hen ez' toe. Wi;},d.ie
aohter `b1even,x:1caeten niet denkan,dat
wij a.a.n onze Missieplicht voldoen,wa.n»-
near wij zo m1 en dan een geldelijke
hijdrage gevan voor do Missio.Er vrordt
door onze xuensen wel voel gegeven voor-
cle Miasie,ckaa.r ontbreekt het niet aan.

Moor haalpen wij cle Missionorissen,
die in. onze na.a.r.1 naar heidenso london
vertx°o1cken,we1 voldoondo ? Zij strijdm
in de voorste linie voor do uitbroiclirg
van het Geloof 5 zij offoren dam: alles
voor op. Krijgon zij wel genoog steun
van ons,d.ia in de ooh-berhoedo voor de
vestiging van G11r:Lstus' Rijk moeten
str-ijden ? Zijn wij voor hen werkelijk
een Thuisf1~ont,ooh'be vrienden van de
Miosie, die de Hissionarissen holpon
aan a11es,v:at zij nodig hobben ?
Wij weten raeestal niet Gene in welk
la.n¢1,ondo1~ we-:lk vo1k,ond.or welke ui-
terst xnoeilijlce oxustanclighedon zij wer-
ken. Door mooten wij dam toch eerst
mee be,g;innon,t1.1. op do hoogte zion 'lie
konzen vamn- on :noesleven not hot work
van onrae Miss:8.on.-a.x~issan. En hidden an
offeren (al onze rioeiten en ons work,
ons lijden en onze teleurstellingen)
opdat het werk van onze Missionarissen
veal vruohten nw.3 dragen me-ts de hulp
van Gods ggenade. Bidden wij elke avond
ons gebed voor het Apostolcmt? Dit ge-
bed,teza.r1en met de moz-lgenopdraclit van
het Apostolznat des Gebec`i.s,.g8edx-ukt op
een p1e.stic-»-1cnr4.rtjo,ia 'lie krijgen bij
: l e ze ln t r ice  van de Pwsel i jke  Miss io-
genootachappen.

Bent U ook actief lid van de
Voortplanting des Geloofs ? En van hot
St.Petrus'Liei`clewe:n\k? In Hornen is dit
Pauselijk Liefdewerk voor de opleiding
van de inheexnse geestelijkheid in de
missielanden nog niet eena opgericlzt ,

"Eendx~a.cht rJe.a.kt mach~h"
IDit is een bekend spreekw'oord.`\"Ie den-
ken hier nlet aan gevmpende of raili-
taire rzmoht .De Eerk nw.a.k'b geen wapens.
Zij west, da't wij tech wel dood koraen,
naar Zij versoheft ons de wapenen des
Lichts,wa.z~.r Bij ons aardsa leven steede
xaiet in hai: Lielw der I8eu*.vi;;;hei6».
De wnpenrllsting van on~ Geloozf, dat
is het Teken,wew.;¢-in wij xnoeten over-
vri1men.Dat kan voor- ons leven wel een
80--jnrige cox-log zijn. Zagt Christua
Eelf niet: "Ik ben niet do vrede kozxen
brengen, :mar het zwe~.ax'd?"

In deze heiligo strijd zet do
Kerk steeds alles op alles, wmgt Bij
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In september van het vorige jaar
al  vial  peter Frans Verhei jen met zi jn
vliegtuig naar beneden, Niet hoog,want
hij wi1d.e juist gaan lanclan op het pas
door de Miseie aangelegde vliegveld
van Epouto bij de Wisselmeren op Nieuvt-
Guinea (Hollandia) .

Geluldcig geen sohrammetje, geen
hoofclpijntje of ook naar iets van die
aard van over gehouden.

De "kist " is iruniddels uit elkaar
gehaald en als dit episteltje de zee
over is gekoxzxen, hoopt peter-vliegenier
a l weer in een vernieuwde machine over
Nieuw-Guinea van post naar statie te
ronlcen. Mocht iemend. willen wetan,wa.t
de reparatie van het vliegtuig heeft
gekost, dan wil pater Verheijan dit
graag aan U laten weten. Zijn adres
vindt U op `blz» 1.

Maar wat is de wereld toch klein.
Want laat nu die pater Verheijen dear
in de wildernis van Nieuw-Guinea (nov.
ja, wild en wild is twee) precies voor
de voeten van Broader Marius Janssen
uit Leur (Flerde) vallen. Net of die
dear al d.i6 t ijd al op had zitten wa,sh»-
ten. Leur, H_,ernen en 8..Jsrg11aren moe-
ten dear toen dagenlang in het plaatse-
lijke (WisseMeers) nieuws zijn ge-
weest. Dat weten we niet uit de krant 9
n1a,a,r uit onze bijzonclere inlichtingen-
clienst. Het zal uitkijken worden wat
naar huis of vrienden wordt geschreven,
want zo lezen ze het overal, hier an
ginder.
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ons geheel en al. Laten. we hiervan over-
tuigd zijn. Waartoe anders al die zwnre
offers ? Oudere,dis hun beats zonen en

liefste dochters daarvvor afstaan. Mili-
oenen,die met geld steeds klaar staan,
om de kerk de onontbeerlijke stoffe1l$m
bestaansmiddelen t e bieden. Waar &eze

zwaarste offers voortspruiten uit de
boezem van ons katholieke gezinslaven,
is Christus woord van toepassing~"Het
Rijk Gods is onder U."

NU is het echt menselijk cn haast
vanze1f8preken&,dat men dit 8rote zen
dingsideaal der Kerk meds tracht te
verwezenlijken in eendrachtige sanen-
werking door gebed en offer met degenen,
die ona naar den bloede of near den
geest als vrien&en en kennissen het
meest na zijn... zonen en dochters uit
8lgep ni11ieu,uit eigen parochie, onze
aigen missionarissen,die in de sirijd
ons heldhaftig voorgaan en de moeilijk-
ste posten bezetten. Zij mogen,schoon
nlet groot in aania1,ver hiervandaan
zijn, verspreid over heel de aarde be-
lichamen zij toch de algeneenheid der
Kerk, ja net hen samen zijn wij de

Kerk.
Ona nieuw Missie-comité heeft iit

ingezien en lofwaardig tracht het in
deze ons 'n weg te banen. Het wil in
ooniact met onze Missionarissen het wel
en wee der Missie met alle prohlemen
vendien,ona naderbij brengen, tagelijk
allen verenigen in gebed en offer,in
wederzijdse bolangstelling en morale
steun in de strijd. In de wereldnood
der Kerk in onze dagen is dit de gezonf
de,&e sympathieke en liefdevolle weg.

Speciaal het maandor8aan,dat de
eenvoudige,maar &uidelijke titel voert¢
=9IEN EN GINDER" kan geen ander doel
heb'oens "Hier "z 'W ij "---"Ginde1 "s "Zij ",

als twee,die op grate afstand elkaar
de hand reiken, ja elkander tot stioh-
tigg an 'bezie1ing, tot hundeling van
kra hten en middelen, tot verrijking
van ons aller Missiegeest, tot bloei
van het Misaiewerk in onze parochie
Bergharen.
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God zegene hun edel pogenf.

R.Love1-boaoh,pa,stoor.
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Hecht er :De belclaagden gingen elkancler
dus met een s-toel *be lij;EJlla.ax'om hebt
U niet ge's1~acht de vx-ede 'he heI'B'i>9L11an'?
._C'3_etuig9.;E1~ was gears. atoel meer over ,
edelacht  bare. ... .

Tot slot wensen wij al onze Mis-
8ionarissen,8roede1~s en Zustex-s een
Zalig Peasfeest. Hopelijk ontvangt U
deze eerate contaotbrief nog op het
einde van de Goede Week. Mocht U dit
tijdene de Paasdagen niet op een andere
manier hebben, dan kunt U wellioht een
klein beetje ontspanning vinden in
clit eerste hlaadje van hier naar ginder.

ILet vo1'{,*end,e.. numzner zal wel-
Iioh-I: Lxinder uitgebreid zijn, :naar deze
eex-ste keer hebben we det wel nodig
gevenclen.

Wij waohten raet spanning Gp de
reacties uit Azi8,Aus+,rali§,Af'rikav
A1.1'eri.k9,,18u1~opa,,xz1aa.1- eel: uit Leur,B._,ernen
en Bergharen. Red-¢


