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ater H .Buijs,die in de missie

van NbordRhodesi§ (Afrioa}werk»
zaam is,viert op 11 okt.a.s. zijn

koperen priesterfeest.0p 11 april
1948 ward hij te '8~Heerenberg tot

priester gewijd.0p 17 mei
ders verjaardagl droeg hij zijn
ste H.Mis op in de parochiekerk

. I ergharen.9e meesten van one zullen
*wich deze feestelijke dag an de dag

daarvoor,toen hij in het met bogen
en vlaggen versierde Bergharen ward
ingehaald,nog wel kunnen herinneren.

Bij gelegenheid van dit koperen
eest won8en we hem van harte profici-
.Mage O.L.Heer bam nog vele jaren

phonken in de beste gozondhoid om to
kunnen werken tot hail van de Afri-
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caanse russlo.
Do parochio St .Anna te Borgharen

za.l hem op die dag zekcr niet vergeten,
al hoeven er nu uiteraard goen bogen
._ezet af vlaggon uitgehangen ta wvorclen.

fiat gcbed van zeer velon ual niettomin
opstijgon naar Boven ora Gods zegen ovor
zijn work af te smoken.

Voor wie hom zclf' willen folieiteren
goven WG hier WGGI' zijn adress
Rev. H .Buijs W.F.
Mings Cath,Pa1~ish
P.O.Petauko
Northern R11ode.si6
B

Nog
heal
vols

N8 het versch nen van ons vorig
Hummer zijn wear onkole berichton uit
de missie bij de redactie binnon gekomon
U kuni daarover lezen op b1z.3 an 4-

H98 adres van zustor van Oss ia
Bnazilia ia tijdolijk gewijzigd als
volgt; Irma Elisabeth Pen.Rec.

GinaSio Sao Francisco
Toofilo-Otoni
Brasil - Zuid~Amorika.

Zij moot thans als kleuterleidster en
kelo zusters vervangon,dio mot vacantie
zijn,Zo1f komt zij waarschijnlijk het
volgend jaar naar ons land. WELKOM.

Zuster Dcrks,die voor eon rust-
periodo in Nederland vorblijft,vertrekt
op l oktober a.s. weor naar Nborwegen.

,55 yQ/7
Soeur Marie Herulng/ :s

Soours Blanches
SainX Pierre Clover

Albertville
_____ __Con§o__ :__Africa._-_____

,__* n* ,.A1;¢;Qa_-__,__-_---_-_-
""}

Sr.II_,i1aria. Th.De1~ks
S'b.Francial<.11s Ogenklinilds
Store Parkvoi 32

Bergen
Noorwegen.,

: 9 /an 922
Zuster drik 8 okt.) on zustor

Derks(.3O Okt") ,die res-1p.haar 610 on 40a
verjaarclag vieren,wonsen wij alle goods
toe met nog vele jaren.

Do adrossen vi1'1d:'a U hiernaast .
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graag op

Na rle maanden lcunnen einde-
lijk herb tweede gedeelte vii de brief
van pater Meulepas plaatsen.We laten
hem zelf aan het woorda
":Dus pater P.va.n Oss had.-Qok wear ge-
noeg van de koude .gr'ond' è n heeft in
Austx-al;L25 een ni home gevonden,Hc.'b .
laa1:ste"̀ con~l:act ,dat ik Met hem geha.d .
heb,is geVveest toen we semen met
paters H, Buijs en S.Ponjé en A.van
Buren Ca' Iaatste "vader" en niet
"father"') een uitstapje gemaakt heb-
ben naar een of andere tentoonstelling
in Arnhem. Ik herinner het me zo goed,
omdat pater van Oes va.n 's morgens
to% 's avonds met een kietje eigaren
onder de arm liep, wear wij, vijf men
sterk,alleen meer de banderollen van
over gelaten hebben. Vervolgens was
cle ouvv°ek1are en hett .einer in Arnhem .
zo goed, deir de geNeugten van.d1t eu

me nog voor dewgcest
zw.eVe.n.(Van zo -:Lets blijft lieht wat
hengenaea.) .

linair fesfljn

Olil

Heb is met pater van .HaaNdelihl
precies hetzelfde gegaan als met pater
Meulepas. Ook zijn brief is voor een
deel in ons juni4nummer geplaatst.
We laten oak hem zelf aan het woords
"JUllie willen &e hoogteb1ij-
ven met onze vxugden en moei1ijkhe@ens
dear hebben jullie recht op.
Witie Donderdag .Web ik 19 vulwassenen
gedoopt. VQOI hier is dat erg veel.De
missie besaat . sinds 1936 en het aantal
gedoopten lvolwassenen) is nu gestegen
van 56 tot" . 75314 Het volgend 5aar
hopen we de 100 te bereiken,maar: dear-
na zal het voorlopig wel niet meer stij-
gen. Dit jaar hebben we n.l. in de
20 dorpen,welke we bezoeken, één nieuwe
doopleerling ingeschreven. Minder goed
nieuws is ook het feit,dat we dit jaar
van de 8 Katechisten er 7 verloren héb-
ben,wearvan verschillenden nog~ bezig
zijn veal kwaad te stichten aan de missie a
Dit betekent een harde klap,die we pas
na jaren te boven ZUllen komen.
Gelukkig krijgen we in september vier
zusters in de post. Een dezer dagen be-
ginnen we met de fundamenten van het
zustershuis. Ge kunt niet geloven hoe
blij we dear mee zijn. De ouden beweren
steeds,dat degene,die de weg van de
Christenen gaat, geen vrouw zal vinden.
Tot nog toe hadden ze gelijk,want deer
zorgden zij wel voor.Daarom hebben' de
meeste doopleerlingen het opgegeven.
Sinds 1941 hebben we een gemengde la-
gere school en bijna-alle meisjes 'heb-
en de Kateohismus vrijwillig gevolgd,

naar slechts één meisje is na de school
door kunnen gaan en met Kerstmie 1959
gedoopt. Ge begrijpt, det de aanwezig-
held van zusters hier geen luxe is.

In de Souden zijn meer weinig 'Chris-
tenen en in de .6 poeten van onze Prefec-
tuur van Sikaeso zijN er in het geheel
ongeveer 350, het minste van alle Witte
Peteregebieden van Afrika.

Als het miesiethuisfront van de ge-
meene Bergheren er in slaegt meer men,
sen tot gebed en offer aan te zetten
voor de mi8eie, . zal deze gemeenie tot
een algemebe geestelijke opbloei komen.
Ik zou wel eens willen weten tot welk
k1ooster,tot wat voor slotzusters ik me
zou kunnen wenden,die deze missie gees-
telijk op sleeptouw zou willen nemen.
Zonder een bijzOn&ere genedestoot kunnen
deze H9HS€H onmogelijk Christen werden
of good Christen.blijven..."

E

Ik mark .ook,dat pater J.v.Haan~
del niet zo gek ver van me af zit vol-
gons Afrikaanse maatstaven (100 KM ié
hier net zo iots als een fietstoohtje.
door do -8@uningse Steegw) Graag zou
ik van hem eens aan brief ohtvangen.

Ik moest leohen om pater F.ver-
heijen, niet omdat hij met zijn kist
naar onderon getuimeld is (hij is wijs
genoeg om zo'n stunt vlak bij W gmnd
uit te halen ~-Hij schijnt er zelfs
plezier in te hebben, want hij heeft
het nog eons over gedaan~Red,),maar
omdat hij de gelegenheid aangrijpt
te insinueren,dat. materi51h hulp'Mem.
niet ongenegen zOu Zijn, lJe kunt in
zo'n oontaotblaadje tooh niet "open
lijk" om een nieuw vliegtuig vragen).
Ik goloof, dat ik mijn roeping gemist .
hebgik had niet bij de Societeit van
Afrikaanse Missién,maar bij.de Fran-
cisoanen moeten intreden, wan£ vlie~
gen vind ik iets heerlijksz Fliegen
damn. komMe dié Sonne...herinner ik me
nog ui mijn jonge jaren. Ik heb het
hier Nog niet vorder kunnen brengen
dan een motorfiets,maar ik heb mijn
oog al laten vallen op een tweeddEuMs
vblkswagentje. Néem dit nu niet op
als een insinuatie vbor.bijdrage(daar
kom ik naderhand miasohien nog wel
eens mee aenQ" . 1

U beni welkom en we bewaren het
laatste deel van `Uw brief tot .een
volgende keer. Red. * F l - I - 1 - m u N
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dat in do verbrede en ultgodispta

nleuwe staring reeds een sneak is ge-
vangen van '1 pond '?
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dat wachtmeester Kbot na een verblijf
van 14 jaren ln 3 periodes,Bergharen zal
gaan verlaten ? Hij is 81s bedrijfspoli~
tie benoemd bij de Hnogovens te Velsen
met ingang van l oktober a.8.

det onze eerste en enige vrouwelijke
minister van maatschappelijk werk, maj.
Marge Klompé, het dorpshuis in Bergharen
heeft bezocht op woensdag,l4 september
j.l.? Zij heeft daar een bespreking van
ruim vijt kwartier gehad met vertegen~
woordigers uit hat maatschappalijk leven.
Gnk de commissaris der Koningin in~de
pruv. Ge1der1and,mr.Bloemers,was aanwezig.

dat ée bcuw van 88 watertaren te
Leur thans zuvar is gevorderd,d8t hij
up 27 september a.s. in gebruik zal wor-
den gesteld door prGf.Krul, naar wie de
toran ook wordt genomnd ?

dat de vQetba1competitie wear is
begonnsn? Uni uit Bergharen won de eer-
ste wedstrijd thuis met 7-2 van Batavia
uit Bateuhugg. Du twaede wadstrijd in
Altforst tegen St.Donatus ward gewonnen
met 2-0. (Btrgharen kan rustig verder
kwaken...)~
Hernani uit Hernen~Leur won de eerste
wadstrijd op eigen terrain tegen St.Do-
natus met 3-2,zij het dan onder protest
van St.Donatus. D tweede wedstrijd te-
gen Ewijk ward echter verloren met niet
minder dan 8-o (om kippevel van te krij-
8en...).

reap. 70
af-

werd gehouden '?

<&
dst éit aan vis steeds rijker wor-

donde viswater is verpacht aan de vls~
club "Ons Verlangen" ?

dat het aantal laden van deze vis-
club zich gestadig uitbreidt

dat er dit visseizoen twee onder-
lingo COHCOWESD zijn gahouden,waaraan

en 45 laden deelnamen ?
dat or voor de jeugdleden een

zonderlijk concours
dat binnsnkort zal worden voorge-

steld om aan missionarissen,die op va~
aan

te bioden ? (iets voor pater Verheijen).
cantie zijn een gratis lidmaatschap

K

1

dat bet niet verboden is aan zusters,
paters en broeders in de missi8 brieven
te schrijven ? Zij zullen het wel arg
op prijs stellen om naast "Hier en Gin-
der" ook nog brieven te ontvangen van
familieleden,vrienden en bekenden.
U hoett ook niet bang te zi3n,d8t U foutal
schrijft, want daar zullen ze in da mis~
sie echt niet naar Mijken. Geen neger
zal U daarvoor op da vingers tikken...

dat U ook artikelen moogt schrijven
voor "Hier en Ginder" ? De redactie zal
éat ook arg op prije stellen, want deze
mnest zelt eens ult geschreven r9ken,dnn
ging "Hier en Ginder" van de baan en dat
mag in geen geval.--

dat de televisietoestellan en ~an-
tennes in onze dorpen 915 paidastoelen
uit de grand rijzeq. We hopen U dit jaar
nog te kunnen mal&3n hosveel Leur,8ernen
an Bergharen er al rijk zijn-..

r

I

r

» » n » u » » » n » u » n ¢ ¢ » n | - ' j a u n u w u u u u n u - - » ¢ o » *

-~oo-o~c-o-o-o-o»o-o-o-9~o~o~o-o-o~o-n~

C2 8t amv 4" *~ . x AM? ef/ www Ju'7? 7 ,4?// 8'
?at r S.Ponjé heeft via Kannlasen

te Bergharen laten weten,dat hij bijzonder
heal belang stelt in "Hier an Ginder"
Binnenk4rt hoopt hlj ook voor ons blad
een brief te kunnen schrijven...

Zuster Elisabeth (van OSS) schreef
vanuit Brazilié een bijzonder mooie brief,
waaruit we al vast het vo1gen&e opnemen=
"De redactie van Hier en Ginder heeft ser
van haar werk en met verlangen zie ik
stesds wear opnieuw uit naar de 4 blad~
zijden,zo schitterend verzorgd en aange~
naam in het vsrtellen" 9

ZiezQ,daar Kunnen we bet wel mee doen}
We zijn nu za ver,dat we naast nnze schae~
H8U kunnen gaan lcpen.onus
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Christus lijdt in de miljoenen v&uohte~
lingen,die onze wereld telt° Zij zijn
gevluoht uit Hongarije,uit Polen, ui
0os-Duitsland. Zij zijn gevlucht uit
Korea en Jordani§, uit Egypte en Bra-
zili8 voor honger. Zij zijn gevlucht
uit rood~China,uit Tibet voor geweld.

Christus lijdt in hen,die do woning-
mood kennen.
Woningnood kennen bijna alle volkeren
maar eon woningnood zoals er is in
Afrika, in India,in Pakistan,om maar
enkele te noemen, &ie kennen we hier
in Nederland on zoker in onze eigen
dorpen Leur, Hornen en Bergharen niet.
Daklozen zwerven van portiék naar por~
tiak en hogs prijzon worden bedongen
voor kamers, zo die boschikbaar zijn.
In Inéia levon hondox&duizenden op
sraat, Alleon al do stad Madras telt
100.000 dak1ozen.E1ke morgan opnieuw
blijken velen tg. zijn gestorven, om~
gekomen van hongOr on ollonde.
Aan ons is de Oaak, aan ons,die vanuit
onzo gezelligo huiskamers uitziobt
hebben op berg,kastool on hos, op
p1antaoonen,groen on airaton om one
ui%zioht to votbroien tot goheol do
werald en alle middolan to benutthn
om aan zworvors oon dak bovon bun
hoofd te gevon, een thuis, waarin
zij kunnen lovon.

We sohreven in ons eerste nuxnmer
van a.pril j.1.,c1a'b peter Agnellus Ver-
heijen o.f.n1. in september "wen hot vo-
rig jaar :net zijn vliogtuig is gevallen
in Epouto bij de Wisselmeren op Nieuw-
Guinea. Det gebeurde bij het 1e,nd.en,om-
dat de wind het toestel in de macht had.
De vleugels waren nog al vrij erns-big
beschecligcl en voor reparetie werden deze
overgebrecht near Biak.IDe reparatie na.E1
meer tijcl in bosleg dan men verwacht
hac1,me.ar deze naaand was he-I; toch zo ver,
dat ze ge;-epareerd naar Epouto konden
werden gebracht om er semen met de dear
achter gebleven ranp weer een fatsoenlijk
vliegtuig to voxuen.

De vlougels werden netjes opgebor-
gen in een groter v1iegtui,g,een twee-mo-
torige TWIN PIONEER. Met dat vliegtuig
vlogen peter Verheijenluit Rotterdam-
Bergharen) en peter Hen:1ane(uit Breda)

Cbristus lijdt in hen,dio geen
brood hebben om to eten,ja zelfs geen
water om te drinken, maar ook lijdt
Christus in hen,dio wel brood hebben
om te eten en die wel water, ja zelfs
me1k,1imonada,bier,Qognac en ouwe kla-
re hébbon om to drimken, omdat zij dit
vaak voel, ontstellend veal hebben en
er daarom geen dank of waardering meer
voor op kunnon brengen.Zij kunnon niet
meer die zo hoog nodige versterving
opbrongen en daarom durvon wij vragen:
Geef hanger aan hen,dio bro0d an
broo& aan hon,die honger hebben...

Christus lijdt in ons allen, die te
kort schioten in vnrantwoordelijkheid
tegenovar da menBheid,die in nood ver-
keert. Ioder zal op zijn oigen manier
mooten helpon en ieder zal naar ver~
mogen moeten holpen.
En Cbristus,dio lijdt -an Zijn lijdon
word steeds groter- vraagt en blijft
z¢nder ophouden,vooral van ans, vragenz

GEBEN E N OFFER as

an twee meoanioiess van de Krconduif~
maatschappij( 'n snort K.L.M. in "li klein)
naar de Wisselmeren.

Wat gebeurde ecbter ?
Bij hat landen in Epouto in de om~

geving van de Wisselmeren is het toestel
door het landingsgestel gezakt en met
de neue in de grand geboord-Ter gerust-
stalling ku.nnen we laten wetex1,da'b er
zich gaen parsooMi,jke ongeluldien voor-
deden. Pater Meulepas zou zeggen8Hij
was wel weer zo verstandig om dicht 'bij
de grand die stunt ui# to halen.

bit is gebeurd op vri:1daf:»9 sep-
-her.1beI- j.1. en we hebben verder nog geen
na.d.er<a ,gegevens kunnen krijgen uit Nieuw-
Guinea.0f do gerepareerde vleugels iets
geleden he'oben,is ook nog niet bekend.
We waohten nu op rechtstreekse berich-
ten van pater Verheijen zelf, eventueel
via zijn faarlilie, of was broader Marius
Janssen uit Leuzc nmisachien weer aanwezig
01:1 de verongelulcten op te vangen ?

In ons vorig nuxmer barichtten we,
dat we 'n volgende kecr :net pater Ver-
lxeijen gingen v1iegen.We1rn1,we hebben
gevlogengaaar a.r1ders dan we verwacht
,ha.d.den.We doen het nog eens over,maar
dan wat beter en veiliger-»
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