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Onder redaotle vana

I W.Soeter en A.v.Duifhuizen
voor Herman-Lear

8 9446. . f .
De vale instemznenda geluiaen van H883 zoucien alleen a vc»1d.oend.e zijn

um 6.oo1* 'ba gaan met het Gor1*naot"o1ad.. Want wel vrillen allen 'oli.j'§ba.a1~ zregalmatig
csfnntafxt raet onze dozcpsgenoifen in de missia,maa1' bij :ie meexsten komt h<~>*r. er niet
van ara is schusijven. 83e1a.ngs"ce1ling ia car genoeg. I)za,ax-om zullen wij nanmna cle
gehele gemeensolzap het contact blijven houden middels hai; nxaandelijka mrgaanz
"Eier an ginder". Maar die wél sch: wvcm,m¢a~hen hai: b l igvan doen t En hat 8e-
bed van alle parachianon -hot contact via het hemalse corx'cz'L11LfI-~ moet blijvcm
doorguan. Neem, ala mean inatemt mei; deze thuisfrontgosiachte, dan zal ieder
hisr thuis in dit front zijn gebadsplaats mcetan Xnlljven innwen of alsnog
gsnn iaezetten.

Verheugend an moedgevend is hat, dat hot contaotorgaan GIIWZDER in de
missie zo geeetdri f t ig :Ls ontvangen. Ons orgaan is ta klein om al le raacties
in clit nwnmer op t 6 nemenl Mawr het @ens.ben1mi,ga oorrdeel isa Ga ex' mee door 8
Maear leash U zelf ealders in dit nummer., Al kunnen wij to~b onzca sjpzijt vanwege
da plaemtsruarirate niet de brieven in zijn geheel opnemen, tooh hopen wig, dat
elif; onae missiepaters en -zusters niet zal weerhouden ons regelmatig an uLi1;--
voer lg to sohr i jven.

4/8/ 7246 .2
Do<>1~gaan'?£ G:raa.gi Maar...,ja,nu

komt hot kleine maLa.r'l:je. E1-gens 24119194
herb pa1§ier,a-t;onoil,por"oa e tc .  van  ba -
taald raoeten vfordem.,
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L.Teijas<an an J.v.G<alcler
voor Bergbaren.
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WAT DA'I' Kosr ??
Bi j  250 abbnn6's

pax- rtlunzaer. Allan GINDER ontvangan
vauaeltsprakend het orgaan GRAT IS.

Tussen dit en hat volgenda rrummer
wordt gelegenhoid gciboden zlch als
abonneo aan to melden.

Missiathuisf ront  w i l  zich op ver-
zoek ook helaatan mat da verzending
van hat  orgaan naar personon bui ten
Be1~gharen,waa:t- ook °her woreld.
Abonnementon voor het lopende jaar
kan men aanvragen bij do redac-tie o
s.v.p. duidel i jk adress opgeven.

Voorzover tot nog toe bekend
zijn alle adressen van GIN:DER,wa1ke
wij in one vorig nummer vermeldden,
juist geweest.Geen der kx~antjes i s
n.1. te;~ug ontvangen.

Het adre van te M ule as is:
5 pa r €A6p§M8

DQ treclaotie.

Pat81 J .Meulepas
Eikwe
M o Zuma
GHAWA
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Het was een goed idee van de ini-
tiatiéfnemers om op bevrijdingsdag, 5
mei, voor de schooljeugd van Hernan-
Leur en Bergharen een levend ganzebord
spel te organiseren in de omgeving van
de Hernense blokhut . En dat dit bij
de jeugd in de smaak viel,bleek wel uit
het grote aantal kinderen,dat met veel
enihousiasme aan de diverse spelletjes
deel nam. Dank zij het werk van de Ver-
kenners onder leiding van de Districts-
oommandant E.v.Haren en Hopman Meurer
en mede door het zonnige weer verliep
het geheel uitstekend.

Burgemeester van Elk bleek veel
belangstelling te tonon .voor dit unieke
spel en vol vuur moedigde hij de kin-
deren aan. Ook vele vadere en moeders
waren er met dit mooie weer op uitge-
trokken om hen bezig te zien. Hopelijk
moge dit niet de eerste en laatste keer
zijn,dat er iets dergelijke georganie
seerd wordt.
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IN MEMORIAM
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UNTEK SPEL IN HEHIIENS BOS

Dezer dagen bereikte ons het droe-
vige nieuws van het overlijden van de
hear,Ant. Hendriks,Wijnakker, Hernen,
die bij een auto-ongeval op 12 moi.in
Reek (gem,Sohaijkl om het leven kwam.
De redactie wil bij deze deelneming be-
tuigen, in het bijzonder aan zuster M.
Hendriks,diG momenteel in de missie van
Belgisoh Congo verblijft.

Hij ruste in vrede.
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UMMSLAG MIVA L0MERIJ EN- PASSIESPEL

In Hernen en Leur werden voor de
MIVA lMissie-VerkeersmiddelenActie )
145 loten 5 f. 1,-- verkocht aan de
kerkdeur en lange de huizen.Op één lot
is een prijs gevallen, n.l, serie B,
nr.ll90l2. De prijs is een mooie kera-
miek»vaas. De prijswinnaar moet zijn
lot per aangetekende brief opsturen
naar MIVA-Centrale,Herengracht 215 te
Amsterdam -C-.

Het door 31 scholieren opgevoerde
Passie~ en Paasspel bracht voor de miem
sie ruim f. 14Q,-- op.Dit preohtige re-
sultaat werd bereikt na 4 opvoeringen.
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EERW» zu9@ s 50 JAAR IN'BERGHAHEN

Op 10 juni 1910 kwamen de eerste
vier zusters van de Congregatie van de
Goddelijke Vborzienigheid uit Steyl
in Be gharen aan, Een groot aanial
zusters is in de loop van de 50 jaren
dat de zusters in Bergharen zijn,hier
geweest. "Wat hebben ze allemaal ge-
daan in die halve eeuw?" vraagt men
zich bij zo'n gelegenheid af. Hier is
met weinig woorden veel te zeggenz
helpen, op alle mogelijke manieren
het gehele dorp helpen 1 Zieken ver
plegen,doden afleggen,kleuters leiden
kinderen katholiek onderwijs verzor-
3en,naailes geven enz. En dat alles
niet voor eigen gewin, Neen,juist teen
dit allemaal niet of nagenoeg niet ver-
goed werd,waren het de zusters, die
deze taken met grote toewijding ver-
richtten. Niet te schatten hoe enorm
veel goeds er door de zusters op deze
wijze aan Bergharen is gedaanu
Daarnaast was het klooster een toe-
vluohtsoord voor alle verenigingen.
De toneelvereniging repeteerde er zo
goed als de fanfare; de E.H.B.0.oefen,-
de er en de rijdansolub, de dokter
hield er spreekuur en de schoolarts
onderzocht er de kinderen. Gastvrij-
heid en naastenliefde in de juiste en
ware zin werden door de zusters 50
jaar lang hier in de praotijk gebraoht.

Natuurlijk maakt geheel Bergharen
zioh op op de feestdag,zondag 12
juni eens één keer te laten zien,hoe
dit alles gewaardeerd is en wordt a
Op 12 juni zal het gouden jubileum
worden gevierd, Even natuurlijk, dat
Bergbaren ook op stoffelijke wijze
wil laten zien,dat het ve1e,vele wer-
ken voor Bergharen waardering onder-
vindt Maar daar komt nu de merkwaar~
dige en ideals installing van deze
zusters eerst ten volle duidelijk naar
vnren. Zij hebben geen wensen voor
ziohgelf of voor hun klooster hier.
Maar.. o ..hun orde gaat GINDER in Ny~
assaland een klooster zetten met scho-
len enz. En dear gaat hun sympathie
naar uit. Als Bergharen dan toch iets
doen wil,laat het dan een bijdrage le-
veren voor deze nieuwe stiohting in de
moeilijke miseie van Nyassaland.
HIER vonden de zusters in 1910 een
huis, GINDER zullen ze daar ook zelf
nog voor moeten zorgen.
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Het kiimaat is ginder moordend, maar
dat weerhoudt de zustera niet.Het is
er nodig,dat ze komen,marder nog dan
in 1910 in Bergharen. En ze gaan 8iHr
der hetzelfde doen wat ze hier dedena
zicb volkomen inzetten voor de made-
mens. Hun klooster zal er open staan
vaor iedereen en voor alle verenigin-
gen. Kleuters en gr¢te kin&exen zullen
me onderwijzen,ziakan verplegen,doden
afleggen an alles, wat meer van hen
gevraag4 w¢rdX; En dat ia heel wat i
Oak gin&er zullen ze met vieren begin~
nen.Hoe zal hat daar over 50 jaar zijn?

H at kan wel niet anders of Berg~
harem zal zijn dankhaarheid voor de
znstara met méér gulbeid tonan,nu de
austere juiai voor deze missiepost op
ieze mania: hun eigen bij&rage gaarne
vergroot zou&en willen zian.

Zegena God de onvo1prezen,onhaat~
zuchtige arbeid van de zusters ook in
de taekbmat hier in 8ergharon.En moge
hat werk van deze Congregatie ook in
Nyassaland met Gods hulp suocesvcl
an zegenxijk zijn.

De ZUSTERS HIER en GINMER in de
missie en da bevolking van Bergharen
demonatraren op treffande wijze met
hun bijdrage ap het gcuden jubileum
de eanhei& en verbondenheid in Gods
Kerk.

Bij de gébocrte van het Contact-
blad '9ier an Ginder" wil ik gaarne
van mijn belangstalling doen blijken,
Mage het nieuwe geesteskind Qe band
tussen degenen,die in de misaiegebie~
den voor de verbreiding van Gods rijk
werken, an one &orpe1ingen hechter
an re81er maken. Het zal een morale
ruggeuteun zijn voor hen he weten,
dat wij hier als een groot gezin aoh~
ter hen staan om hen £6 helpon.

Dat ds missieliefde een miseie-
plicht dost bevelen, volgt uit de
woorden van Ghristus ze1f;"Gaat an
onderwijst alle volkeren", walks woor~
&en vo¢r ieder van ons gelden an in
deze tijd,waarin het wuard "1ekenapos~
te1"een 'bekend waord is,cok begxepen
wordtn daor velen an door wie bet
verlossingswork van Cbristue voltooid
meet worden. Christus is n.l9 voer
alle manéen gestmmven.

De missie1ief&e is een graadme~
ter voor de levendigheid van GMS ge-
loof.

Mage dit blad tot de verdere
bloei van de misaiegeest bijdragen.

F.Wasmann, Bruton,

4~O+0+G4»O+O+0+O+O+O4~0+Q+0+0+4')4»O+O

933; »¢;;lZ,"$f,% n84.444 lv# uS ¢$é| | ngn§3>L

1/gf6f2 Qm a/c ,646 zéf
%¢4%4¢ ty44

9

Zeer *aarecht is Toon de Kustez-
bij gelegenheid van zijn zilveren kos-
te;-sjubileuzx niet vargeten op é.insdag,
10 rlei 3.1. Eeze dag werd ingezet met
een H.Mis van clan1(:baarhe5.d,waarna het
kerkbastuur hem in de aacristie een
nieuwe fists aan`bo'oc1,wa.a.rop Toon d»H~Y\k2»~-
baar naar huis fietate. 'a Avonds
'braoht de fanfare met de gloednieuwe
daraesdwamband. een serenad betgeen
Toon tuijzonder op prijs stelde. Ne
mans de huurt ward hem tegalijkertijd
een kistje aigaren aan,gebc>d.en,he"bgeen
door het zangkoor in de loop van de
dag oak reeds wma £;e6.a.an.

Toon hoaft in de afgelopen 25
jaren met uitzon6.e:cli;jk:e stiptheid
zijn taak vervl2.1d.l»1<>ga het hexz gage-
ven zijn ond.anks het 'oereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd nog vela
jaren van de nieuwe fiets 1z..,e kunnen
genieten. AD LIULTGS A.3)I1\3K)S .

Dit jaar vierden d kindaren op
zaterdag, 21 mai de We:-elddag van d.a
H.Kindshe:3.d.Een spaaranvelopjemaarop
staat :MIJN AANDEEL hebben zij meage-
kregen van school an clit na do Mis am
de voet van het Maria--altaaz' gelegd.

Laat de kinderen ook dagelijks
een gebed s'bortez1 voor de raiasia. Gp-
dat het geluk, dat ons beechoran ia,
hier in onze vertrouwda katholieke
orngeving oak aan da raillioenen kin-
deren al&.ers op aarde moge daelaohtig
werden. Ilia kinde1~en,&ie zoveel mls-»
san,raaar vooral nog; hai; Kindschap
Gads. Onze kincleren hidden en offeran
er graag voor. Een klein steuntje
daarbij van onze kant én waardering
er voor is al genosg om ze er enth*au-
siast voor te rnaken.

Latan wij onze kinderen
digen ZELF een of tenrtje t e brengen
voQ'x' de raissie 4

aa rnno e .
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Tenslotte belooft llij een vol

faencle keen? een wat lanfcere brief t e
schrijven an vanzelfsprekend zullen
wij zijn episteltjcs gaarne in "Hier
en gsincler opnemen

O-O--O--O--O-O°-O-O-O-~()-O-O-O--O-O--O-O--O

Pater van Oseuclie reeds anderhalf
jaar in Aust1~a1i8 'bemidden der emigran
tan vertoef-b, echreef ons het volgende

"Een eigen blad in dat gat ? Mae
nee. ik zou niet .fzraasx hebben.da:h een
ander mijn geboorteplaats een gat zou
noemen. Juiat door m'n omzvvervingen
heh ik Bezvxlxaren leren waarderen als
een oo1~c1,wa.a1- lnenselijke goedhartigheid
en god8clienstzin vervat zijn in een
gordel va,n natuursohoonheid. Ik dank
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Laten wij ook nog even luisteren
naar wat pater H.Buijs van de Witte
Paters..die in Noord--Rhodesia in Afrika
vor-ig na,,ja.ar is teruggekeerd na zign
vakcantie in Ber{;haz'en,op 29 februari
o.a. aan de Z.E.Heer Pastoor schreef

"Onze hisschop is in Fort Jameson
zlgn 'kat11ed1-a.a1 "aan he-t: bouwanmiet
veel gr-oter dan de kerk van Bergharen
en veel eenvoudiger volgens Afrikaanse
st i j l .  Hi j  wa. erg b1ij,dat ik een paem
mooie centjes had meegebracht en dat
heb ik grotendeels aan U an Uvt pare
chianen te danken. Ook doe ik mijn
werkzaamhaden momenteel :net aan nieuwe
motor en dat is veal wa.ard,want dat
spaart ti jd eh geld uit,on1dat ik nu
niet telken aan dat ding hoef gaan
zitten repareren

Mag; ik bij deze gelegenheid U en
al Uw parochianen noglnaals danken voo
hun sympathieke meeleven tijdens mijn
valsantie. U kunt er van verzekerd zij
dat nijn meniento dagelijks voor U an
voor Bergharan i s

Ook de redactia ontving van pater
Buijs een brief als reaotie op het
eerste rmnzn-lar van "H ier en Ginder
Enkele passages hieruit brengen wid
in one volgende mznmer.

dat al1en,die in Bergharen geboren en
getogcn zijn en nu in binnen~ of  hui
tanland "verweead" 1even,vaak hun ge
dachen latan gaan naar de rust en de
gezinsverbnndenhai&,waarin ze opgroei
de&. Het was niet alleen gezinsverbon~
denheida Bsrghareh met de Berg, met
het Meer an &a Muni; den Elzend, 4 9
Veurstad. den Aalaerv an Gin~end
H et was een wereldje waar we thuis
waren,waar we da mensen ken&en en waar
we o.a. piepera raapten en telegrammen
bezorg&en

Peter van Gas sohrijft v9rder,dat
hij in 8ydney woomt on in de Nborde1ij
helft van &ie stad en het hele Nborden,
&at daarboven ligt tot ongeveer aan
Brisbane toe de zorg voor de Wederland-
se katholieken heeft. Bat is een Wernén
lO keer zo groot als Héderland
H ij heeft thans de beschikking over
een Volkswagen en na eon moeilijk begin
west hij nu alle amigrantan te vinden

Tanslatte sohrijft hij nog, dat
hij diverse bekenden heeft ontmoet
maar daarav@r hoort U meer in een vol
gand nummer,omdat plaatsgebrek sms
noop sleohta enkala gedeelten uit de
brief up te nemen.
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Broader Jansgen van de Flerde uiis

Leur sohrijft ons, dat het hom goed.
zloet, dat wig) cle nxissionarissen rszet
een Mlssiethuisfront en een Iliissie-
kratrtje tot 8teun willen zijn. Tijclens
ziin verblijt in ons land lweft hij al
cena ge6~a.:sh'%; 'ba vwgan naar capriaiwing
van een MissieclMn,naar nu is het
zalfs een thuisfront gawvorden.
"Zod.oend.e" , aldus Wuroecler Kanssen,
"zal het wel nicat noclig zijn te zeggen
hoe ik dit initiatief van jullie toe-
juioh."

erclere reacties kwaanen binnen
van pater Jan van H aandel uit West-
Afrika. Met heel veal clank is de door
ham gezonclan ne{;ex~achti{;e briofopenezr
ontvangon. .

Zuster Dominica (Willems) schreef'
ons vanuit Ind.onesi8. Zlj is daar Moe-
der Gverste van een der Huizen.

Zuater An'honine (van Ose) dankt
vanuii: het kloastsr te Mill voor de
owivangen felicitatie bij haar zilveren
kloosterjubileusm.

Op al deze reaoties gaan wij in
een volgenéz nvmzner naciex- in.Wij kregem
het alleraaal van Girzder naar Hierq Wij
brengen het wear over van Hier naar
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