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een pear weken geleden varzon
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getoond,dat er missieliefde bestaat.

den en hopslijk wordt dat nag
zc'n bsetje op tijd en in de bas

Herman en Leur hebben ons 120 abonnamenten opgeleverd, Borgharen l85,waar~

te gezondheid ontvangen
Ad multoé annos

van een gezin, dat er zelfs drie heeft

Voor degenen van zijn vrienden
die misschien zslf willen £611
citeren hieronder zi j n adres
Rev. H.Buijs W.F
Ming8- Cath. Parish
P.0.Petauk;e
Northern-.Rhodssia

genomenivoor vorzending naar elders).
Er zijn verder 13 gratis abonnementen
voor de missie en 1 voor 5int~Michia1s~
Gastel- Uok zijn er abonnementen genoman voor HOrsaen (3), 3ruten (1), Rot-

terdam ll), 's~8osch(l) en Wijchen (1).
Slachts 10 gezinnen in Bergharen
on 7 gazinnen in Hernen-Leur hebben zich
niet geabonneerd.
We willen familieleden van emigran-

13.3. AFRICA

ten er op attent maken, dat ook zij voor
de geémigreerden abonnementen kunnen ne-

mon. Daze zijn vrij goedkoop,omdat de
blaadjes nog steeds onder drukwerk ver~

GE-39,83§

7818.

zonden Kunnen worden,hetgeon een snorme

besparing van portokosten betekent. Men
kan zich voor abonnementon met de redao~

tie in verbinding stellen.
Uit barichten uit de missie is ons gebleken,&at de emigranten voor "Hier on

Ginder" veel belangstelling tonen.
Uesgowenst willen wij de adressen ook
in ons bled vermelden en ook hun beriohten zijn van harte welkom.
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S~h1~a~Ln,A»J.'Ja
Maria Ingebjorg
vader -=St:c~a'ben,H.J .
B ergharen
moede1~:Bosch,W.J.

16 aug. Steeg,Johannes Corhel is Wilhelmus
Vader S'beeg,J.W."ph.
moeder av .Merwijk ,W .H.

H€3I'l"i8I1 a

OVERLEDEIL; 24 aug. Jansen,Johanna J o ,
e.v. Dennissen,P.A. Leur.
4
aug .
QETE9QY@
So mmer-d i j k,Wi l h e1mu s

mei

Mar ia

Kleinert ,Jutta Sonja.
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H.Buijs in"He missie van Moord~
Rhodesié zijn 409 verjaardng
Aan hem onze gelukwensen

L eu r ,Hh zn o n an Bergharen hebben "
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hier naar ginder en nog v9la
vruchtbare jaren in de missie
Het verjaar8agspaKketje is a l
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a n Q' 9
r a.s
Grt pater

Op 4 septe

.T.V.Gelcie1~
en
L.Teljs.sez1
voor Bergharan
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En hier kd&m dan de patar~v1iegenier,
Pater Agnellua Verheijen 0.f.m.,die in
de missie van Nieuw~Guinea diap respect
heett gekregen voor Sinter-Pau1us,die zovale héééééél iange epistels op papier
ten haste heeft gegeven. Maar die goeie
Sinter~Paulus schreef vroeger al naar
"Hier en Glnder" in Rome -aldus pater
Verheijen- maar dan brleven,die je in
één avond niet gelezen krijgt en dan nog
bar zware kost ook '
In 8eMael eigen stijl -net zoals we
ham hier ook gekend hebban~ gaat hij verder mst zijn episteli
Kbm laat ik niet langer inleiden,
doch van wal stekan naar ginder vanuit
hier. Dat "hier" voor jullie "ginder"
is op het c8enblik Biak. Aan mijn baan
als "pater~pilont" zit vast, dat ik nog
al rondzwalk.(we hadden niet anders verwacht.Red.) Raden ook, dat ik "Hier an
Ginder" task pas lees als het een beetje
"he1a8sn" is, hetgeeo echter aan de smaak
nieta af dost: VUEVET' Ik ben arg blij,
dat lk mag behnren tot de iilustere grsep
van Bergharen~,Hbrnen- en Leur's missionarlsaen. Het is ack eerlijk waar : in
Maas an Waal vnel ik me thuis an de jaren
van de roomkar samsn met Jan Sohonenberg
blijven onvargete1i3k en nog zou ik graag
met de Luijbens gaan viasen .....

as il
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Tsgenover Hsrnen moat ik tot mijn schaude bekennen,dat ik in mijn jeugdjaren
tegen Hernen ten strijde ben getrokken.
Ik weet niet meer tegen wie we eigenlijk
in het strijdperk stonden, wel weet ik,
Mat ik samen met Jan Buijs, Ian van
Héandel an de dsrde Jan! die van Willem
van Buren (hartelijk proticiat met de
ondsrscheidlngen,zwaar beladen met goud,
zilver en zegsningen. Ik hoop,dat U er
niet scheef van 1oopt;rJarigens ere wien
ere toe komt,wat niet wil zeggen,dat we
de "stills" helden vergeten,we kennen oc"
die in Bergharen,maar mogen geen naman
noemen ' Toon de Kuster hoort niet mee:
bij da "stillen", want daar is zelfs
damesdrumband op af geweest ' ) . Ik vervolg mijn strijdverhaalr en ook Wim van
Buren jr. was ex natuurlljk bij en wearschijnlijk ook ees Luijben uit Groesbeek,
dat ik semen met hen luid zingend " en
we hebben overwonnen..." over de Tolbrug
kwam zstten, met stokken blj ons zelfs,
echter lege zakken,want ik kan me er niets
van herinneren,dat we op de Tolbrug een
glaasje limonade hebben gedronken,trouwens zou lk natuurlljk niet kunpen do@n
bij de concurrent (ha,ha $'.).
--Wat die legs zakken nog betreftr dat
is vandaag aan de dag bij mij nog niet
veal beter ' Daarom was die postwissel
van een kaartclub uit 8ergharen erg welkom. Had ik het-zo even niet ¢ver "stillen".... overigens een goed voorbeeld,
dacht ik ' Wnnt= vliegen is dunrder-dan
U denkt.--.
Ik zit momenteel dns in Biak. Ik
ben hier om het vliegtuig,waarmee ik vorig jaar in de binnenlanden ben verongelukt (zie ons eerete nummer,Red. ) te
herstelleu. Biak is een %tad" zo iets
als 5ergharen en Hernen samen, afin doe
er Leur ook nog bij.... Hier is het
anige grote vliegveld van Ned.Nieuw~Guinea,
waar straks ook de UG-8 gaat landen.
Bovendien Zit hier op 3iak veal Marine.
Misschien zitten er Qok nog wel jongens
uit "Ginder", misschien ié het leuk hen
eens hier of in Hollandia te ontmoeten.
(Henk Derks an Kb de Leeuw vertrekken
op 24 september a.s.) Laat hen mij eens
opzoeken. Ze vragen maar naar de Missie
en dan naar pater Verheijen, en wel de
piloot,want er dwaalt er hier nog een
rond op Nieuw-Guinea.
Tot zover pater Verheijen,die we nu
even mst rust laten om hem gelegenheid
te geven zijn vliegtuig te repareren.
We gaan dan 'n volgenda keer een rondv1uGhtje met hem m@ken over Nieuw-Guiuea.
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v""' Limburg is een stich%ing in het
levan 56rGepen,welke zioh ten doel stelt
aile mogelijke hulp t G verlenon aan de
Misaie van Ghirnmo in Myassalan&, Het
secretariaat van daze stichting,we1ke
woxdt genoemdn "S8i¢hting Vrienden van
Chiromo" is gavestigd aan het adres~
Rijksweg A 68 is Klimmen,
De eerste zusters van du Go&delijko Voorzienigheld,die naar Nyassaland
zijn vertrokken sohrevan het volgendca
Busta vriondcn van Chirom4,
Onzo 1aata%e af8shaidsgroet gcldt U a1~
len. 6 juli zijn wij naar Uw Qn ons mis~
siogébied gav1agenWij danken U voor Uw
mo&e1evn on hulp. Qmdat U zo één mot
one zljt in Uw missicliufde,zult oak U
dalon in alles wat wij door uitvQrkiezing mogen &oen. God zegona U.
Daze brief was ¢nd@rtekond door
Moe&or AntoinG,dic met dn austars Eltrudis,m;Mariha on M.Bernadet uit ons
lané en zuaier Virginia uit Buita1an&
is moegegaan om do eersto zoxgen to
helpen dragon.2i3 hoopt daar enigc
maan&en ie kunnon blijvon en dan terug
te karen Qm van hior uit voor &o missi&
te kHnnQn zorgen.
?ator Vonkcn is daar de missionaria. H13 is priostor,loraar,&okter,technious ,bouwmecs'bo:c 9 chauffeur Gio.
Kart geloden zijn er §0O hoidonon gedoopt in dit missiegobicd,dat con uit~
gustrckthei& hoett van 67 km. Nbord»
Zuid bij 15~20 km OQst~Wost.
Be dopolingan wcnen in button rondom do
kerk. De devotic on wrighcid van de in
bcorlingen is ech pakkendu Jango mooders net kin4jos op de rug,op 49 arm,
aan 89 hand;jongens,moisjos en kloine
kin&aron van 6~7-8 jaar voor hct grootst@ &eol zijn zo in lompon gehuld. Hun
rijk&om is wcrkolijk hat Kindschap Gods.
VaM verra wordan zieken mcegQbrad
naar de missiestatie. Velen zijn met
zw9ren overladen, er zijn er die ver¥r&nd on vergiftigd zijn.
Gp het gebied van modische bijstané
vorp1e3ing,praonata1o zorg,huishoudon» ,
derwije enz. blcof con gewe1&i§ terrain
raak liggen. De toezegging van de bouw
van cen kliniak is door do regcring al
gsdaan. Dr.Starmans helpt veol.
De strcek is on3ezond.Hot klimaat
is moordend.Bo muskieon bijton door do
kleron hoon.Drinkwntor moot vor uit een
2..
é8 Jaoob3pu% worden gohmald.
We hobbon bowondoring voor dio patemazusters on breeders in Chiromo,
zij nomnon dit zolf een. uitvorkiozing.
m- an Ill ll' in
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ME DR00 G
TE NAT
H001
KOREN
FRUIT
KIPPEN

DRUMI8AND
GRAM) PI?.IX

UNI

LICHTPROCESSIE

VARKEATS
MISSCHIEN intoressocrt het U,missohion ook niet, maar~ de kippeneieron
zijn dourder dan ze de laatsta jaron
geweest zijn. Met do varkens gaat het
thans ook vrij goed. Maar dat is €°
ook de Gnige troost,die do boorGn *f*~
ben in deze uiterst natte zomar van
1960. In 1959 kwamen 'wa veel rogen te
kort. In de lente van 1960 list het
zioh aanzion, dai het dit jaar niets
beter zou wordQn totdat hat op 13 mei
bogon to rogenen on sindsdien habben
wo weinig droge dagen gehad.
Het hool en karen. moeten als het ware
van het land gestolon worQen. De kwa1i~
teit is niet best.
Fruit is or in overvloed, naar dit
komt zon te kart en dat bavordort de
kwaliteit allermlnst.
E n toch..... ja toch zijn er deze
zomer nog mooie dagen gwweest. U hebi
gehoord en gelezen van de Grand Prix
Motooross,we1ke meetelde voor het V8"G»-J
reldkampioon8chap en wclke op zondag,
24 juli werd verreden op do berg to
Bergharen. Duizenden en nog eens dui~
zenden trokkon die dag naar ons kleine
dorp. En het was goed, ja het was uitgelezen weer die dag.De zon straalde na;
r~,
de hemel en bij een temperatuur van 25.
gradon was het een lust om op de berg
te zijn. En hoe kwam Bergharen nou zo
naar op eens aan dat mooie wear ?
Do ene zagt,dat Jo Sa1et(vvorz.Motorclub) het eens was Qet Maria.Dat kan
natuurlijk waar zijn, wan$ er brandde
in do kaarsenkapei op da Kapelberg een
enorme GRAND PRIX~kaars,die door do pastoor zelf was onistoken. 'n. Ander zegt,
dat de pastoor or een hand in heeft gehad. Wear een an&ere meent,dat St.Anna
er het Hare toe heeft bijgedragen,want
ook de fanfare en drumband,genaamd St.
Anna, haddon er belang bij,wani deze
hadden de consumptieverkoop op de b C.; LJ
gepachX. Vergeet ook Uni niet.Onze vo Cdirballera zorgden voor prima stalling ri 3:1
waren er ook al goed men.
Trouwens gded weer was er ook op 15 aug
maar dan enkel en alleen 's avvnds 9 toon
-er een H.Mis ward opgedragen en een
lichtprocessie langs &e Kruiswegs*ati@s
Heer,geef ons mooi weer.,n Bo* 4
trok o
».-,.-4
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cmrwus LIJDT Q n 4 n o
Ghriatis lijdt in onze were1d,waar jaarlijks ongaveer 35 miljoen mensen aan
hanger an ondervoeding sterven. . .
CHRISTUS LIJDP in da monsen in &e mees~

to Afrikaanse en Aziaiaohe 1an&en,die
niet half za cud worden als in het Wos~

ton...

De rijke landen -een der&e van de we»
reldbevolking- verbruiken 85% van het
totale wereldinkonen.
Do armo volken ~tw@aQer&e van de mensh e id ~ mo o t e n b o t me t é e re st o f we l 1 5 %
van het wereldinkomen doen. . .

GMISTUS LIJWT in het grate a.a.nta.1 me1aa°bsen,groter 5.an hai: irxuvonertal va.n
Nederland.
In Tangarurlka lijdt 1 van de 5 monsen
aan deze gevraesde ziekte.
In 8gypte heeft 1 van de 4 raenaen trafohoon,aen oogziaktw clka tot blindheid leidt U
Aan raa1a.1~ia. stervan or jaarlijlcs 3
xzziljoen, aan tuba:-culose 8 zuiljoan
raansan.
CHRISW US LIJW ? in Qie miljoonen zioksn,
&io niet naar behnren hehandol& kunnen
wordon,omdat het aan£al ar%sen de helft

te walnig is.

Bij ons is ar op elke 1000 inwoners
één arts wefkzaam. In de noodgebioden

veelal slochts één op vijf tigQuizend.
Ovnr onze amrdbol lo4pt een sobarpe
grams, de grams tussen arm en rijk,
tussen armoeda en welvaart.

Daze tegenstelling wcrét nog stee&s

groter. De rijke landen werden rijker,

arme landen armor. Van do 5 mensen,
waarmee 8a wereldbevulking groeit,ko~
de

men er 4 "ten laste" van &e nood1ij~
denda volkeren

Nu kuustn1anen,px~odukrben van ons technieo11 lmnnen, onze aardbol omoirkelen;
nu we wapens hebban uitgevonden,die do
gehele wereld met vernietiging Whedncdgm 5
mx wo door de ontwilskeling van de verbindingsraogolijkheden in rekordtijden
elke plaats ter wereld kunnen bereiken,
juist nu in onze tijd van technische
eomvording kunnon wij niet straffoloos
allerlei togenstollingen laten voortwoekeren, afgronrlen tussen de volkeren
onoverbrugd 1a.ten¢

Christus blijft ons vragenz
GEBED EN OFFER-

L
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Hot is begri elijk, dat familia-

laden van missio8&risaen stoeds ultzien naar brieven uit het uissieland.
Zo verging hot ook een broar van een
onzer missionarisson in Australi8.
Daze had wear oens tijd gevonden on
een brief te verzenden aan zijn fami~
lie in. Bergharon. Zenuwachtig word de
enveloppe geopend. Men was org belangste11en& naar de inhcud van de brief.
Maar... er zat geen 'brief in de enve-

loppe. Er violen alleen vier foto's

uit, waarvan twee hele oudo

e n twse
nieuwe. Da gezich¢en keken beteuterd.

Er was geen tekst of uitleg bij. Da
foto's blevwn voor wat ze warens

ze

zeiden geen enkel woard.
De deébetraffende missionaris
wordt nu aangesproken vuor schadevergoeding...

-0-0-0-0-0-0-0_0-0,0,0_0-0-0-0-0-0-0/7wa¢zr
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In ons ni-nu~ ~mer .aakten 'we er
melding van,dat pater Buijs in de mis~
sie zijn gehele bagage verloren is.
Terstond na het verschijnen van dat
blad informeerdon familieleden hoe cla T
allemaal in zijn werk is gegaan an of
dat wel waar .is, want hen had hij er
niets van laten weten. W al is vroegor
een van zijn kcffere 'be water geraakt,
naar dat is reeds laru geleden.
Het is ons niet mogelijk een on»
zer vnrslaggevers naar Rhodesi8

te

sturen en daarom vragen we aan patar
Buijs zelf om opheldering. Unjuiste
berichten willen wij gaarne harste1len
W al heeft pater Buijs aan zijn
zzxceder latsn weten, flat hij over de
raclio een praatje heeft gehoorci over'
de Grancl~Prix-Motocross van 8ergharen,

Alleen al het woordja Bergharen 'be
horen deed hem bijzonrler goed.
~O~QO*0~O~O~0»C»O~O-O~O»O~O~O~O~O~Q»O~

/
.X were
De patezéis 'van Haandel an Meulepas ,
aan wie we in ons Juli-nunnxer een plaats
hadden toebeclacht voor het vervolg van
hun brieven,konc'Len ook c1i1:ma.a,1 niet aan
de beurt kmnen. Wilt U 'beiclen nog wat
,geduld hebben on Uw hoop naar wear
stellen op het septer11bex--nunumer.
Gecluld. overwint alles.
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