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GE8REIM Weerenvfohazmna Th.

vad.era P.G.Weeren,B 20 Hernen
n1oad.ers .W»J8»N86I1--
v.Beuningen,Corne1ia. J .H-
vader=v.Beuningen,H.G. -A 61a-
nwadersvd.Hoogen,M.M.Bargharen

OVERLEIDEM geen.
ONE18R'P1l0.WJBs Be1d<ere,Johannes CJ .,

31 j . te Deest,gen1.3ruten
met

de Jager,Gerart1a Walthera A.
25 3. te Bergharen.
Sorxmerdijk ,Wilhelraus M.
22 j. te Bergharen

met
K1einert,Ju*l:ta Sonja,22 j.
te Opladen in Ihxitsland.

GETROUWDQ Wijnen,Hendrikus J . met
Coppes,H.G. ,beiden te Bergharen

Bekkers,Job.annes C.J . Deeat
met de Jager ,G.W.A. Bergharen.
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Aan W.van Buren W rd uitgereikt

de kerkelijke onderscheiding "Pro Ecle-
sia on Pontifioe" en de 8 en me-
dail1e,ve1~bonden aan de Or e van Gran-
je Nassau, wegens 40-jarigo t1-ouwe dienst
bij de fa.Laraers en Inderaans te 'é-Bosch.

Wagons he-bzelfde fait bij de Dees-
terpannenfahxiek kree8 Wim H._-end.riks
da ereraedailla in hx-ons,terwij1 de
fabriek her; hiernaast nog een gouden
horloge beeft ge ohonken.

Aan beide gedecoreerden onze
gelukwensen.
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Het eerste mxmzer van dit contact-
blad ward lfler an ginder raet instemxning
untvangen. Dezer 8.agen ward het eerste
nngevraagdo bedrag voor de aotiviteiten
van he'h missiethuisfrpnt ontvangan van
¢en oud-imvoonster van Bargharen. In
grate daMcbaarheid aanvaardgnog meer ora
de spontane instez:1r.1ing,die hier uit
spreekt dan onm het geld. Tfouwens als
het on geld inzarielen voor de HISSIE
gaa.t,dan zal ons thuisfront wel anders
op do t1-on slacm.

Met weinig over de fir1a.noi6n te
spraken,zijn we met roekeloos optiraisme
an grenzeloos ver-trouwen begonnen. En
toc11...a1s er meer van die bijdragen
komen,kan ons Hissiethuisfront heginnen
aan een vevrassend plan voor allen
GINDER-Hopelijk komt do verrassing in
one volgend numr.1e1~ en ook voor wie do

3888i h8io36§ §%-813N6-o-o-o-
ns /2° / ° 6877.....

Eigonlijk is ons blaadje te kloin.
Wear kunnen we niet alles opnenlen. De
brieven van zuster D0r-1inico,zuster An-
tonine en pater Buijs taoeten helaas tot
het Ju1i~rn1nu;1e1: blijven .1iggen.Trouwens
peter Buijs heeft zelf vvaerschijnlijk
geen tijd 01:1 te 1ezen,wan-I: wij hebben
hier gehoord,da'b hij op zijnAf;'ikaanse
reizen ginder zijn gehele bagage is
verloren. Zoek 6.8t 11ou meer uit .
0-0-D-~O--O-O-O-O--O--O-O-O-O-O-O-O-O-O--O-O
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Péter Jan van Haand.e1,die"Zo zie je",achrijft pator van

Oss, "de vre:re18. is tenslotte tooh nog
:naar klein". Hlj haeft x1.1. op zijn
zwerftoohtan ook bekanden uit Berg- x
harem en Herman ontmoet. Elks naaand
karat hij bij Karel Bv.ijs,omdat hi j
daar in cle buurt dan de H.Mi8 opdraagt
voor de MeOerlanclse Katholiekean in het
opvangurentrurn. Iaiaestal overnacht hij
dan bij Karel an natuurlijk werden en:-
vale herinneringon a,a.n Bergharen op-
gehaald. Het sohijnt,dat Karel uit de
bakkerij is gestapt en timraerman is
geworden. Hij heeft zijn eigen huis
gebouwd.

Peter van Oss hoeft verder met
het gezin Buijs (met 2 leuke kind:-men)
het vorig ,jaar Ada Smits opgezocht ,
die ten Zuiden van Sydney woont en
die het. rnet haar drie kinder tjes 'beat
maakt .

Ook heeft hij Tonnie Peters uit
8ernenu»io1enhook) ontraoat. :Daze woont
ook in Sardrww-

Ongetwijfold. :sal ons blaadje oak .
in cle unigrantengezinnan tereoht komen
en al is het dan een missiekrant5
he-c sal ook door hen van A tot Z or-
den golszen. Dok van hen reaoties te
ontvangen, zal cle rerlaotie bijzonder
op prijs stellen.
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Terwijl wij ns samen met de Pas~

terijen beijver&en om ons blaadje ook
in Mborwegen bij zuser Hilaria Derks
te krijgen, is zij reeds voor de ver-
zen&ing van ons eerste blaadje in ons
lané aangekomen voor een welverdiende
ruat.Ve1e ausau in Hernen~Leur h@h»
en deze zusier reeés gesproken en ze

heeft beloofd 8 .z.t. na de terugkeer
in Nb¢rwegen w®1 eens v40r "Hier en
Gin¢ex" te zullen sohrijven.

Wij wensen haar nog een prettige
vacan%ie on hopen &an in 89 oekomst
in ons kranje ies over haar werk in
Hborwegen an de tQesanden aldaar e
kunnan achrijven,

Qg_Q_Q_Q,Q_Q,ggQ,Q_gng-Q-O*g,Q_Q,0-Q
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f i jnate achuuxraid&e1 voor vlekken op
n w ah el u  n n  b l an k  o i k o n  i n  *n v
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nove4ber 1958 naar West~Afrika is ver~
trgken, schrijf% als vQ1gts

"Inderdaa& heb ik Wi¢e Dan&erdag
de eerse conactbrief tussen "Hier en
Ginder" ontvangen: 'n Paasoadeau dual
Gerek aan belangstelling voor 86 Mis~
sic en de Missionarissen bestaat er
in de gemeente 8ergharen niekg &at he
ik aan den lijve ondervonden Maar deze
niswwe vorm van steun en medeleven ver~
heugt me ten z9exse an ia voor mij
ook QQ op10ssln3 van een practisch pro~
bleem. Sinds lang heb ik de brieven
moeen laten liggen tot deze Paasweeka
mijn ge&wongen mwijgen was zeker geen
aanmoediging tot schrijven met het ge-
vclg, dat &e post ook niet veal voor
mij mee brach. ManX zij jullia initi~
atief is het oontac wear apgencmen.
En stel je voor: tot vnor kort was ik
in de v@rbee1ding,&at Drees nag ateeds
89 tcuwtj@s in handen had. Ik wist niet,
dat Brees van Brees trok9

Pa%ex van HaanAe1 gveft vervolgena
een uiteenzottlng ovEr de toeatanden
in zijn missiegéb&e&, waarop we in een
vulgené nnmmer ver&ar in gaan,

Zijn motor »sadaau van de missie~
vrienden van Bergharen»ldenk aan het
fancy~tair in 86 maalderij van 8rinkhnf}
heeft hem ree&s goe@e diensten hewezen»
Hij heeft er ruim 5000 KM opzitten en
praotisch geen sukken gead. Allean
de knalpijp schijnt wat geleden te
hebben, want deze heett hij laten r6~
pareren, zodat die wear dienst kan
doen En gelukkig maar, want an&ers
zouden er nog wel enkele negers doof
kunnan worden.

Zijn brief eindigt met
'Wit is dan de eerste reactie van hier
naar ginder. Ik hoop, dat dia &e mia~
sievrienden en missionarisaen van gin~
der in deze1f&e gezondheid mogen ont~
vangen als ik ze van hier uit op stuur.
Ik zie met even veel verlangen uit
naar de volgende nummers van dit oQn~
tactblad als de mensen hier naar de
eerste regenbuien(sinds okteberl uit-
ziano Dit conact zowel ala de T8gQHw
buien beloven .vruoh%baay e worden voor
de mensen van hier en van ginder,"

Lezers van "Hier en Ginder", U
knn ui% &eze brief tech wel opmakGm
hoe ons blad wordt gewaardeerd.Laten
wa trachten aN contact ultijd v¢1 to
houden.
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De volleybalolub Hurry Up te Her-

nen-Leur heeft op zondag, 19 juni 1.1.
voor de tweade maal een tournooi gehou~
den. Evenals het vorig jaar weer op de
weide naast het vnetbalterrein.
Aan dit tournooi naman 22 teams van de
volgende verenigingen deal; Sios uit
Mierlo-Hout,W.V.C. uit Wijchen,The Week
andere uit Winssen, Climax en.Eoemerang
ult §ruten,Never Down uit Rhenen,Bronk-
horst uit v@1p(nza) ,Hands up uit Bene-
den~Leeuwen,Concordia uit Bergharen,
The Fighters uit A1tforst,D.S.O. uit
Ewijk en natuurlijk ook Hurry Up zelf.
Er waren 11 dames- en 11 herenieams,
ingedeeld in een eerste an tweede klas.

Om 12 uur ward de opening verricht
door burgemeester van E1k,waarna omf
middellijk met de wedstrijden ward be-
gonnen. Er ward op 6 velden tegelijk
gaspee1d,waardoor een 'bijzonder vlotte
afwerking van het programma ward ver-
kregen,zodat om half 7 alle wedstrijien
be3indigd waren.

Het 'c<::ur°n<>oi werd besloten met
een huitengewoon gezellige dansavond
in het paroohiehuia te Hernen. Tijdens
deze daneavond werden de prijzen uit-
gereikN. De eerste prijs in de eerste
klas dames zowel als heron ging naar
Siosgde tweede prijzen in deze klas
waren voor W.V.C. In de tweedo klas
demos sine de oerste prijs naar w.v.c.
II,°he:4:'wij1 Hands Up de tvreede prijs
won. In de tweedeklas heron was de eer-
ste prijs voor Bronkhorst en de tweede
prijs voor W.V.C.II.

Dat de diverse overwinningen daarna
nog eens nadrukkelijk gevierd werden
epreekt voor zich.

Om 1o uur had de trekking van de
loteri j p1aats,we1ke ten hate van Hur-
ry Up word gehouden. Er waren een ti9Hr
tel  sohi tterende pri jzen,we1ke inmiddela
allen door de reohtheObenden zijn afge-
haald.

HUrry Up kan terug zien op een
buitengewoon geslaagd tournooi.
0_0_0,0_0_0.0-0-0_0.0_0_0_0.0.0_0_0_0-0

494J fiat Toon Vink cle oudste
inwonar van Berglxaren is '? Hij is 22
maart 3.1. 1~ee<3.s 97 jaar gevvor-dem
:De oudste imvoner van Herman is Jan
Ax~i6ns,6.ie 21 clecember 91 jaar vvordt n
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v adres, dat we in ona vorig
nummer hebben vezmeld van Patex- Meule-
pas, was niet geheel juist .Het 1ui6.t
als volgta Catholic Churc11,p.o.Box 7-
Eikwe - Nzima - Ghana - Afrika.

De kran-bjes zijn niettertin tooh
goecl bij her; aangekomen en dat komt
missohiemzo sohrijft hij zelf, ozuclat
hij daar zo belucht is.

Ook van pateI Meulepas lcregen we
een buitengewoon ,gunstige en en'!;hou-
siaste reactie op ons contaotblad..
We laterz hem zelf aan het woord.

"Ik kan het initiaiief van "Hier
en Ginder" van harte toejuichen. Het
spx~eekwoo:¢d.Uit het oog, uit herb hart ,
zal zeker van heel wat minder toapaa-
sing wo1~don,wanneex' "Hier en Ginder "
er in slaagffz een fries en levendig con-
taot te houden tussen de Missionarie-
sen aan het front en de aohterhoede
thuis. Je moest eens weten hoe intens
nieuwsgierig we vaek zijn near wat er
in ons don:-p en in onze streak omgaat
op allerlei gebied.. Een missionaris
denkt meer aan thuia dan vaak veronder-
steld wordt, ten eereste omdat hi j een
mens is van vlees en bleed als ieder
normael mens en hiezcop aansluitend.,
omclat de `band,die hem met -bhuis ver-
binc`*.~b,niet ve:-zwekt wox-dt door het
stichten van een eigen gezin. Een Mis-
eionaris blijft een eenzarne,r.1a.ar een
eenzame ter liefde Gods. Die eenzaars-
heid. verwarnton door in~f;ez~esse en 35471-
pathie van een thuisfront ia lnderdead
e long fe l t  need. Syzppathie heeft een
mens van nod.e,maar x:1eneen,d.ie het nui-
ver en alleen met de sympathie van
God kunnen cloen, zijn heel dun gezaaid,
de herxnieten zijn heden ten dage uit
de mode. God heef-t: ons gesohapen al s
socialra waggnLg,die eindbesteznming
moeten bex-eiken met e1ka.ars aannoedi-
ging en M1p,voor4 van hen,die one
het naaste zi jn.

Wil je wal ge1oven,d.a.t ik stom-
verbaasd was te 1ezen,dat er zoveel
missioawrissen uit Bergharen,Hernen
en Leur over de werald verspreid zi jn.
H et is inderdaad de moeite 'ward on
daar een contactblaadje voor op te
richten,want in levende lijve zullen
we elkaar wel niet allemaal meer ont-
moeten,Mar we over 5 oontinenten
verspreid zijn."

i

I

(Pot zover pater Meu1epaa,vcc>r
wie in ons volgende nummer r' meer
plaats zal worden ingezvimd.

hum
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KOEK EN EI
PRACHfr7IG.8 FEESTREVUE

ENOMJE BELANGSTELLING
HUILDE

VOOR DE 8USTERS

die in alle opzichten prima voldeed
en veor de zusters onvergetelijk is
geworden. Ontroerd dankte dan ook de
provinciaal Overste van de zusters
uit Steyl vnor het gebodene. Moeder
Overste van Bergharen had dit 's mid-
dags reeds gedaan jegens de kinderen,
die zo maar een schoolreisje naar de
Efteling in Keetsheuvel .aangeboden
kregen. . . .

Al met al een dag om nooit meer
te vergeten. Onze zusters hebben volop
genoten -~geen zuster die dat tegen
zal spreken-- en. dat kw8m haer ook
volkomen toe,

Moge God vele kloosterroepingen
schenken,opdat het klooster van Berg-
haren kan blijven bestean tot zegen
van debevolking.
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af Nadat de Motob- en Automobielclub

Maas en Waal op de '®er8" te Bergharen
op tweede Pinksterdag een motorcross

de vijfdh maal heeft geor3aniseer@

Grand Prlx (de grote prijs van Neder-
land om het wereldkampioensohap) toe-
gewezen gekregen. Deze wordt verreden
op zondeg,24 juli a.s.

Enorm veel werk gaat bieraan
vooraf en Bergharen staat reeds klaar
om.de renners on 20'to£ 25 duizend toe-
schouwere te ontvengen. Aller medewer-
king is noodzakelijk om dit evenemen
goed te doen slagen, Daarop wordt dan
ook deor de organisatoren voor 100%
gerekend.
-ozjo-o-0-o_o_o_o_o-o-o_o-o-o-o-0-o-
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Het is jammer,dat we in ons
blaadje geen foto's kunnen plaatseq,
anders kon U daarop de enorme koek
metc de eieren lintussen helemaal
verslonden) en een groot aanial zus~
ters kunnon zien,welke op zondag,
12 juni, bij het St.Annaklooster wer-
den gefotografeerd. Dat was 'koek en
ei" letterlijk, omdat "koek en ei"
figuurlijk al zo lang bestaat. .

Alle verénigingen waren voor de
Hoogmis al present om de zusters aan
het klooster af te helen. Ale grote
verrassing gingen twee Bergharenee
zusters,M,Arnoldine (Peters) en M.
Reinera Ivan H eumen) voorop. Een in-
drukwekkende stoet,waarvan de zusters
zelf,geplaatst in Bergharense auto's
het sluitstuk vnrmden. Zusters ja,die
on&er de indruk 'waren.Een dergelijke
ovatie,nee, dat hadden. ze niet kunnen
denken. Een van de zusters fluisterde
ons toes "Zo iets kunnen ze alleen
maar in.Bergharen" "

Het is op die gouden feestdag
allemaal nog eens goed verteld. Enorme
waardering vuor de zusters,voor het
vele werk,dat zij in het belang van
Bergharens bevolking op velerlei ma-
nieren hebben gedaanu En de bevolking
heefi het weten te waarderen. Duizend
gulden ward er geschénken, De bestem-
ming er van weet U al uit ons vorig
nummer. Maar er was meeri ' Er zijn
.weinig Bergharenaren,die de zusters .
.op die middag niet hebben gefelici-
teerd. ' s Morgens onder de plechtige
Hoogmis met assisteniie is de deken
van Drwton daar dl mee be8onnen en
's middags heeft do schooljeugd dit
vnortgezet, enihousiast, met muaiqk, .
met liederen,met toespraken,uitbundig,
maar vnoral Gcht gemeend, van harte
met koak en ei. Daarna vvlgden de
ouderen,die v8ak lang moesten wachten
voor zij aan de beurt kwamen,zo enorm
was de toeloop,osk van vele niet-in- `
woners. !

Het einde van de feestelijke
dag kwam met een vrolijke feastrevue,8
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'n Paar weken geleden verschennn

in de bossen van Bergharen twee wilde
zwijnen,die op hun nachtelijke tochten
in de omgeving de nog wat kleine nieuwe
aardappelen rooiden bn tegelijk eonsu-
meerden. Na enkele naohtelijk£drijf-
jaohten mocht men er niet in slagen de
beesten te schieten. De aardappe1rooi~
ers haddén het echter niet meer op de
soherpschutteré begrepen en weken uit.
Ze scharrelden wat rqnd in Hernen,maar
hadden er niet op» gerekend,dat Rinua
H endriks van de Wijnakker ook een
scherpsohuWter was; Hij 8ohoot een van
de beesten en het andere is spoorloos
ver&wenen. Opsporing wordt verzooht.
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