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1 . 1.§835rgrate vxwaugde lcsun mededeleo, is, dat de

p1anneo,aie els een verrassing in het
Juniwraarsner werden aengekondigcl, door
10-\nnen gl11la

Lat thuisfront nal aan elle work-
aterxa on workers aan het mieaiefront op
cle verdsaardas een verras~ ~ing senden in
de vorm van sen klein pankke'b;)e.De eer-
sta ven deze verjaardegspeuldlzetten zijn
al verzorden.We hopen, dat do beide be-
trokkenen mater Dominica (Willems) an
pate: Agnellus Verheijen ze in de beste
walstmnd :sullen ontvangen. Met dit rum-
ne:b zenden vrlj naxnens het gehele thuis-
front on~ ~e gelukwensen me-Is Uw verjaar-
dag (reap. 18 en 12 aug.) van hier naar
gind.er.Nog vale succesvolle jaren in
ongestoorde vrerkzaaanheid in de missie
hidden wlj voor U af.

849 .flair-1. Xerd? =4=a=a9i=.1¢. !L°.r}s.1=,°
Ooh,even eenvoudig en vaozelfsprekend
.ale tot nog toe alles blj on~ missio-
-bhuisfront .Het plan ward geopperc1.Ieder-
een stemde er daclelijk mee in.IDrie da»-
mea(d.eskund.igen U) Marie Varheijen,
Dora van Thé van Oss en Truus van H_,aan-
del nezzsen op zioh de paldsaet-ben klaar 'be
xrxakendloeder Overste advieeert en assis-
teert d.a.a.1-bij .
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van urg ,Fraooisoue A.
vaderzv .T iiburg ,M .M .W. B ergharen
moaderz Maraus A.M.
Sommex~dijk,Antonius A.V.

I vade1~aSomme1~di,jk,J.A.M. Hernen
moe&er8Lepout:ce,P.W.J.
de Vaan,Theodox-us J.

_ _ . _ .. vaders de Vaan,H.A.M. Bergharen
Het eerste, wat de redactie tot haax~| moede1~sSommerdijk,A.G.

GVE8LEDEN Jacobs Jan,80 jaar 'be
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prijs voor abonneraent op "Hiar en Ginde:c",
enz. En wij hebben hat vaste ver'brou..:"
dat wij deze actio zullen kunnen voor'b--
zetten en dat de xniddelen daartoe oak
vanzelf zullen kormen. Want wij weten,dat
de .hhuisfrontcon1i~bé's va,n H_,arnen-Leur
en Bergharen niet alleen sta8n, naar dat
iedereen daar achter staat .

Jaren geleden moest ik maandenlang
in het ziekenhuis liggen en kreeg toen
een ruiker bloemen uit de eigen tuin
~bhuis.Die waren niet zo mooi als de an-
dere gebx-ach~be boekettenuaar voor raij
waren ze allessherinnering aan thuis.
Wij ueten,dat ze in de missie niet 2i1;-
ten te wachten op dat kleine pakketje,
:naar het is een bewija van ons xnedeleven
hier raot U ginder.

Mage het voor U zijn een groet uit
Uw raooie geboortedorp, dat op deze wij--
ze Uw vez-jaardag graag wil opluistex-en.
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eerete nummer van "Hier en Gin,
der" heb ik met zeer groot enthousiasme
ontvangen", echrijft peter Buijs ons,
"en ik ben ook blij en dankbear een te-
ken van leven en dank te kunnen laten bo-
ran van "Ginder" aan het "H ier'1and.
H elaas is ons bled te klein om de gehe-
le brief op te nemen,maar de belangrijk--
ste gedeelten goven we weer, went de
brief is gerioht aan alle lezers.

"Het meest interesseert het mij,dat
er een Missiethuisfront is opgericht,om~
dat we nu een blijvend eoniaot met el-
kaar bebben. En dex wij nu weten, dat we
geruggesteund worden,niet enkel door eni~
ge tamilieleden en enkele anderen,maar
door een hele gemeensohap. Het is ook
hier; 'Uit het Qog,uit het hart". Ik heb
he zelt ondervanden tijdens mijn eerste
10 jaren in de missie. Op het laatst
kreeg ik .nog emkel post van naaste fami~
1ie1eden Nu, in het begin na mijn terug~
keer,is dat natuurlijk veal beter,maar,
vooral als de missionaris niet tijdig
genneg kan tsrugsohrijvan wegens gébrek
aan eija, dan vervaagt het contact en
tana10tte hoort men niets meer. Daarom
allaen al aoht ik de oprichting van het
MiasiethuisfronX van het grootste belang.

Dank zij "Hier en Ginder" h ik
apeoiaal aan Sr.AnXoniu van Oss kunnen
&enken bij haar zilveren professiefeest
an ik.hoop haar langs deze wag te feli-
oiteren,(Wat overtijd,omdat we wegens
plaatsgobrek do brief niet eerder op kon
den nemen.Red.) Zo zijn .wij nu dus ook
onderling verenig& en horen wij iets van
elkaar.

Tot slot nog een gadaohte. Elke dag
waar ik ook &e H.mis lees,bevee1 ik bij~
zonder al de intenies aan van al mijn
&ierbaren,vrien&en en 'weldoeners. Sluit
Uw inenties daarom bij mij aan sn ge
weet dns, dat ik U niet kan vergetcn uit
dank voor de vele blijken van belangstel~
ling en. medeloven.

Al hoor% on leest U veel over Congo,

an -n on - nal an- ann an an

Rhodesia en Nyassaland, hier rond de
missie is alles rustig, ma.ar werk is
in overvloed.

Mijn oprechte dank en ha.:r'be1ijke
groeten aan reclactie en abonné's van

pater H .

3
\lII

5b

GI'

Buijs, W,P,

't 18 MAAR ....
Suiker verliest bij het koken aan

zoetkracht. Het is dus voardeligcr de
pijzen na. het koken to zoeten

Sr. Antonine van 0ss,die in neven-
steand artikel wordt gefeliciteerd Ooo;
peter Buijs mat hear zilveren Profes-
siefeest, schrijft vanuit het klooster
te Mill het volgendez
"Vanwege mijn zilveren professiefeest
en alles wat &aar om heen draaide,kom
ik nu pas om U te vertellen hoe ik over
"Hier en Ginder" dank. Het is mij een
begoefte U dit te laten weten. Ik kan
niet andere zeggen dan dat ik er over
in de wolken 'ben. Wet een morale steun
meet het zijn voor onze missionaris=en.
En met trots zie ik op do lange lijst
hoeveQ er wel zijn. De meesten ken ik
nog. Op de eerste pleats mijn elgen
hroer~ en zusmissionarissen. Dankbear
ben ik tegenover 0.L.Heer,dat Hij er
twee uit ons mooie gezin riep naar de
missie. Ik zou zelf ook graag van de
partij zijn geweest,meer ik moat me te-
vreden stellen met 1i6 -te-zijn van het
thuisfron. U kuni dns begrijpen 8oe
goed het me doet,dat U tot dit initia-
tief bent geke 4en. E15 blij ben ik ook
met de a&reseL V84 b.v. mijn k"esge-
note Garde Roggen, mijn oud-lerares in
handwerken,n.1 zr. Dominica, in de tijd,
dat ik op kostschool was in Steyl.
Verder peter Vest Ponjé als broertje van
mijn vriendin Rie. Ik weet nog zo goed
hoe ik op de tenan liep om in de wieg
te kijken near dat kleine ding.Dat was
in de salon van het schoo1huis,dat,naar
ik heb gehoord, intuseen is omgetoverd
in een model-dorpshuis.
Peter Buijs,die nog afscheid is komen
nemen voor zijn vertrek near Afrika.
Peter Meulepee, die ik nog gekend heb ale
schooljongen. Dan de paters van Haandel
en Verheijen,waarvan ik de families
goed ken. Ik zal via de hemel en nu...
via'9;ier en Ginder" conact blijven
houden.

De redaotie heeft in de eerste af-
levering mijn naam genoand. Mag ik U
daarvoor on ook voor de gelukwensen har~
telijk danken? Uw voorspelling, dat er
in. Bergharen aan me gedacht zou worden,
heb ik estbaar ondervonden. Mag ik langs
deze weg al die goeie ouwe bekenden,die
me fe1ioiteerden,harte1ijk &anken ?
H et is een reuze feest geweest,maar dat
zal broer The,terwij1 hij de post be-
zor3&e,hier en dear wel verteld heBben."

Tot zover zuster Antonine van Oss
en U hebt het gelezens Thé vertelt de
rest
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drrLka(van de Wijnakker} tnoohtan we van-
uit Congo een dankbare reacizie ontvangen
op het zenden va.n "Hier en GiNder"

Zi j heeft haar brief gesohreven op
28 juni, juist twee dagen voor de onaf-
hankelljkheidsdag. Toan was het in A1-
bex-tville nog arg rustig en men 'bereidde
zich voor het onafhankelijkheidsfeesi te
vieren met een plechtige Hoogxnia met
dx-ie priesters en het zingen van hat Te
Deum.

Het aantal bake:-ingen in Gongo
schijnt nog al vrij hoog te zijn. Op
Passiezondag werden niet minder dan 400
volwassenen gadoopt. K,ie1°va.n zijn or
op clia dag ook 50 paren getrouwd voor
de kerk. Met Pinkstoz-an wez-donor 60
gedoopt en zijn er 15 paren ,getx-ouwd»

"H at is altijd een grote troost
voor ons,"a1dus zuter Hendriks,"dat
na 4 jaren van onderwijs in onze katho-
lieke godsdienst an geluldcig weer zo-
velen de mor~d gehad heb'uen om de onder-
richtingen 'be volgen. In onze scholen
hebben wi.j,de zusters, de zorg voor de
raeisjes, terwij* de Wit '-e Paters en de
Priesters van Airioa de jongens oader-
wijzen. 31: heb 600 nxeisjes in -base ver-
schillende dox-pen met 12 onderwijzeres-
sen, allen Africanen. Hier thuis in de
rnissie hebben we 1200 nwisjes op de lat-
gere school en 200 in de huishoudschoo
:Dat zijn in totaal 2060 meisjes, terwijl
er bij de Paters nog mesr jongens Mn.

We hebben ook de Xaveriaantjes en
cle J.O.C. van de rneisjes. Dan is er ook:

vazuster Ma 1a

nog het legioen van Maria. Ik heb 2 pre-
sidiurns en rnoeder overste heeft er 3,
cl.w.z. ongeveer 50 vrouwen en ik dank
ongeveer 100 l'ilZ8.I11'19Y1 in 4 of 5 presidiums.
Dus U ziet wel , dat het aan werk niet
ontbreekt, maar wel aan patents en zus-
ters?

Zuster Henclriks vertelt vercler,dat
er nog een hospitaal vv'a.a ongeveer
10o tot 120 19898968 hebben.
Z i j  v raagt  tens lo t te  een o f fe r t je  en
gebed voor de missie van A l b er t v i l l e .
Ze is ons allen zeer clankbaar an hoopt
nog eens wat nieuvvs te horen van de haacc
zo clierbare pa:-ochie Hernan-

En dat zeggen we haar dan ook gaarne

@boo 8
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Vanuit Indonesi8 schrljft moedar

Dominica (muster Willems), dat zij niet
wist wat zlj mg, teen er in de bus een
brief stak uit Bergharen en niet met de
bekende hand van oem Hendrik (Jacdbs).
"Ik ben blij met dit voornemen", aldus
moeder 3Qmlniso,"en ofsohoon ik jullie
niet persoonlljk kan nal ik prdberen
om zo nu an dan ieta over onza missie
in Indonesi8 te verte11en9
Zij sohrijft dan v9rder,dat het op 26
april 26 jaar geleden is,dat de eerste
maven austere in Bandung aankwameo.
Vandaaruit zijn ze toon begonnen in
Semarang, Djakar¢a,Kudus(waar zij zelf
thans verblijft) an Temanggung, dns in
26 jaar zijn zij gekomen tot 5 neder-
zattingen. In Kudus zijn eigenlijk twee
huizen van de orde van Stey1,n.1. het
klooster en de poli- an kraamkliniék,
welke ongoveer een kwartier van elkaar
verwijderd liggen. Het klooster ziet
er blijkbaar wat ouder uit dan in Borg-
harem. Hot 1i3ki meer op een cud huis,
dat voor de heltt ingebruik is als wo-
ning voor de zusters en vuor de andere
halft als sohool. H et dak is zeer
slecht en als het buiten regeni, krijgt
men er binnen ook aardig wat van mee.
Men is het nu een 'beetje aan het opknap-
pen. De veorkant mal wat werden ver-
fraeid door er enkele ramen aan te
brengen.

De po1i~ en kraamkliniek daarente-
gen is een nieuw gebouw. Daarin werken
dagelijks 3 zusters. Daarin werden da-
gelijks ongeveer 50 pati5nten geholpen
en op de dokteredagleen meal per week)
zelfs 100 tot 120. Er is ook een eigen
apotheek.

In totaal zijn er in Kudus nog 13
zueters,waaronder 3 Nederlandse en 4
Chinese. Ze hebben het allen erg druk.
A1s bijzonderheid kunnen we nog wel ver-
melden, dat zuster Angelina,die voor de
was, het huiswerk en de keuken zorgt,
arg bedreven is in het bereiden van
kikkerbilletjes, want die kan ze op
twee manieren klaar maken.

En met het toewensen van smakelijk
eten en een goede kikvorsonvangst be-
sluiten we dan dit nieuws van moeder
Dominico uit Indonesie; nieuws, dat we
zowel reohtstreeks als via onze zusters
in. Be;gharen.moohten ontvangen.

In de toekohst hopen 'we nog meer
over de miesie aldaar te kunnen schrij-
ven an dear zal moeder Mominico wel
veor zotgen.

toe.
Congo staasb moraenteel in het middel-

punt van de be1angste.11in,g. Een extra.
fgelied. voor clit rnisSiegebied is zeerzeker
wel aan te bevelen.
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CHRISTUS LIJDT 1 u 1 i •
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Voox' he"c vale vrerk n he "oelang
van het dorp 8eest, speciaal voor de
fanfare, ward. aan Opa Teijssen, die
thans in Berglmaren woont, bij geleggen-
heicl van cle viering van het 60-jarig
bestaan van de fanfare Eendracht al-
daar, de gouclen medaille erbonden aan
de Orde van Or~anje-3Nassau, uitgereikt o

Aan hem onze gelukwensen.
»o-o-o-o--o~o-a-o-o-o-o-0-o-o~o~o-o-»o-

,84843.f _ vs /
ve@4aara@4»ijn@, 72~i:jax'i,ge

Christus lijclt in de 2.000.000.000 men-
sen op de vve1~eld.,voo1~ wie het woord van
de H.Scl11*if`t,dat "de Hear komt om cle vol-
karen te vetclossen" nog niet in vervul-
ling is gegaan.
CHRISTUS L I J DT . » . »»
Christus lijdt in alle noodlijdenden op
de wereld. In de 15.0Q0.000 mensen, die
nu nog in ooncentratiekampen leven.
In de 30 `a 40 miljoen mensen,die IEDER
JAAR omkomen van da hunger.
In het 2/3 deel van de gehele mensheid,
dat ax-moe-Bde 1i,jd'b .

1 /94 |
Da qw

sportvisser Gert Sengers ls er in ge~
s l aagd  m e t  een  doodgewoon  henge l t j e
en een doodgewoon dun tuigje een pa-
llng te vangen van 4 pGna en een 1en8»
te van 87 cm. Bit gescbiedde in de
pas verbrede en uitgediepte watering
nabij do Schaarse brug. Het heett heel
wa% maeite gekost het kronkelende
beast op het droge te krijgen,meer met
hulp en onder "toezioht " van zijn zoon
en breer is hij daar won&erwe1 in ge~
alaagd. Eenmaal op de kent gekomen
m c ea t  de paling eohter met een zakmes
bewerkt werden om te vooxkomen, dat
bij met zijn glibherige huié weer in
het water tareoht kwam. Hij is inmid»
de1s"ges1ach$"en ,near wij vernemen,
door de vangers zonder nadelige gevel-
gen verorber&.
-o»o-o-oro~o~o~o-o~o~Q-o-c~o-o-o-o~o~

CHMISTHS LIJur.....
in  het grate deel van de jewgd,dat zo 'n
schamel  geloof  nog heeft ,dat  het  wear-
loos is  tegenover de oommunist ische
jeugd.
In de 600 mi l joen k inderen op de warald,
die ondervoed zi jn.
In de 35% van de kinderen,die in Afr ica
sterven voor zi j  1 jaar zi jn.

1:*. 8 'J iii, _l _C

cnnzsrus 1.1J1:rr I • I • •
In China: Van de 3700 missionarissen zijn
er 1200 verbannen.Zeer velen zijn gedood,
gemarteld of suchten in de gevangenis.
90% van de kerkelijke gebouwen is ver'woes'b
of veranderd in pakhuizen of lcazornes.
Iq. i_c;Tot voor kor'b sprak men over
5 minuten voor 12.IJe eerste slagen van 12
hebben al gek1onken.Niet alleen over Afri-
ka--,xtlaar hun dreun gaat over heel d.e wereld
CONGO is nn de p1aats,vva.a:' de klok luidt .
Morgan is het geheel Afrika.
Als raen naga.a.t,dat het er om gaafb of de
Kerk zich zal handhaven,dan verzinkem al
onze probleempjes daaarbij in het niet .
Van de 138 miljoen Congolezen zijn er
5 rniljoen Katholiek en toch. is er al een
anti-katholieke stroming merkbaar. Toch
hebben vale zusters moeten v1uchten,de
missionazc-issen in rnindere mate,ofsc.hoon
da paters van Run u,.it HorssenlWijohan)
an Bruisten uit Evvijk al in ons lamd zijn.

Bij deze wereldnood ls een 51-otere
taak dan ooit weggelegd voor het thuis-
front Niemand mag zeggena "Ben ik dan
m13n breeders hoederL' Wat moeten wig) doen?
Niet nieuws, maar méér 22 0ch,a1s men
de enorrne ellende begrijpt,die uit .het
bovenataande spreekt an waaz-in Christus
1ijdt,dan weet iedereen het,wat Chris 'sus

na
o

9 55 Q Q 27
*m 6 juli j.l. zijn cle eorste

drie zusters van cle Goddelijke Voox~~-
zienig?,;iG. naar lu-  ̀¥n1,.,in Africa.
vertrokl<;en We hebben daarover in cns
zneinwtzraer reeds uitvoerig geschreven.
Het oadeau,dat de bevcnlking van Berg-
haren de msizers bij het g;ou6.en ju"oi--
lewzx heeft aanggeboclen, is voor daze 1
nieuwe missieatatie bestemd..

Van de zustars van Bergbaren ont-
vingen wij een hale reisbeschrijving,
welke wij vregens plaatsgebrek helaas
niet op kunnen zrlexzmen., We hopen echter
in cle volggende numnlers van "Hier en
Ginder" wel iets over het wel en wee . °
van die waters op te kunnen tckenen. .
Ook zij entvarxggetx one blad en zullen
'nest at en toe iets van hun r1issie-
werk willen laten horen.

In eenhe:L<i van liefde zijn zij
heengefgaan OU ook in onze naem de nxis- Vraagt
deelden t e geven van hun overvloed. GEBED EN OFFER 1-
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