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De achtarstand,welke we hadden

bij de verzorging van Hier en Ginder I
en de verspreiding daarvan over alle
werel&de1en,is nu wel ingebaald. Of
de vorzending good en vlug gaat,heb- 8
ben wo in do meeste gevallen nog niet g
kunnen achterha1enVel schijnt ons
blaadje in alle missiegebieden ont~
vangen te zijnMocht men in do missie
nog een of meer nummers missen, dan ;
hopen 'we dit van hen te horen en a
deze alsnog na te zen&en. i
Daze keor heeft do verspreiding plants
op 18 okt ober,zodat het gemakkelijk
na te gaan is,hoe lang het onderweg
bl i j f t . l

In dit nummer vin&t U wear éiver-I

f
I

.|
E
I

49 {= /V v Q na/
er de _-xagmd sqpjherabe; 1260

§EBOREN9
12 sep. Nijs,Wi1helmus G.M. Bergharen
13 sep. van Dljk,Egbertus C.M.Bergha.ren
16 sep. Schonenberg,Mariam1s P. Bergharen
16 sep. v.Duifhuizen,A1bex-tus M.A. Hen:-nen
16 asp. Fleu1~en,Jo11anna M M . Berghaz-en
18 sep . De1~ksen,Johannes W.G. Bergha*~e11
22 sep. v.Woez:Lk,Wi1he1mina G.J . Henner.
29 sep . Sc>honenber8',Adriana H.M.Berg*1a.rer.
30 sep-. Ja.nssen,Ca.tharina LM. Henman
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19 sep. Linderaan,Hermarn1s,86 jaar,

e.v. Po1man,Ih.M. Bergharen
19 sep. v.Gent,Hendrika,88 jaar, wed. v .

v.Kra.ai j,G. B8rgharen
21 sep. Hendz~:i.ks,.Toha,nnes A.A., 16 '

Leur.

OWWTROWW8
5 sep. v.Duifhuizen,Marinus B . 928 jaar,
, en Hoeks,Hendx-ika M. 125 ,j . Hernen

5 sep. cle GI°oen,Cornelia J.,23 jaar en
Geur't;s.,Joha,nna. P.,25 j. Bergharen

21 sep. Gerx-its,Theodo1~us A 30 j.,Dees'b
en v°Su1m1neren,Johanna G.,27 j.,Bhrn.

GETROUWIM
21 sep. de Groen en Geurts voornoemd
22 sep. v.Duifhuizen an Hoeks voornoeurxd.,
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1initeren,dus laterz we ze rustig haar
gang gaan. Zuinig a.an 4

De overigern zijn genoodzaakt :naar
wear te wa.ch'ben. Hat volgende xnzmnmer
biedt xnogelijk voldoende ruizzxte.

Bij zondere aandacht hebben we
besteed aan Missiezondag onder de
gebrachte 'titel 'Wereld in Nood",blz.
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se berichten uit de miseieOok onze
eigen streak is goed bedacht .

Zuster Hi lar ia Berks stuur&e een
brief,welke op peg. 2 is  efgedrukt»
Maarnaast onivingen we juist tijdens
het Qpmakon van dit n~ ~mmer een keart,
waerop zij denkt veor het verjaar~
dag8pakkatje.

De val van peter Verheijen. met
zi jn vl iegtuig was een complete leugen,
hetgeen w e op b1z.4 neder uiteen zetten.
Oak het vliegtuig is niet vergeten.

De brief van zuster' Irma Elisabeth
van Oss heeben we voor de tweede keer
aangehaald,maar ze is nu een het fe-
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Ik ben nu wagons gezondheidsredenen in
Holland enige maanden geweest.(Hier en
Ginder heb ik toch ontvangen,het ward
mij nagestuurd) o Nu vertrek ik de eerste
oktober weer naar Noorwegen.Mijn adres
wordt dans Sr.Hi1aria

St .Franciskus Sésterhjem
Nygardsgate 3
Bergen in Noorwegen.
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En nu nogmaals hartelijk bedankt en Gods
rijkste zegen over Uw onderneming."

Aldus zuster Hilaria Derks, vvier
adreswijziging U hierboven dus aantreft

Em wat de berichten uit Noorwegens
missiegebied betrefts we zitten er ge-
woon op 'be wachten 1
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Op 22 augustus 1.1¢ deden 13 Fran-
ciskaner fraters in de kloosterkerk to
Alverna hun plechtige professie. Onder
hen was ook freter Ludwig -Piet Hendriks
Thzn. van de Flerde- uit Leur. Frater
Ludwig is inmiddels naar het gymnasium
te Katwijk ZH. vertrokken,waar hij ge-
durende een jaar als leraar veor de vek-
ken Nederlands en Frans werkzaem zal zijn.
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Op 26 september j.1. is peter P.van

Run uit HonssenWijchen na een verblijf
van slechts enkele weken in ons land,
weer naar zijn missiegebded in de Congo
vertrokken. Over ons eontaotb1aadje,dat
hem op de een of andere manier in Wijchen
bereikte,was hij zo enthousiast,dat hij
uit eigen beweging heeft toegezegd
ook voor 4Hier en Ginder" te zullen
schrijven.
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Op 15 november a zal pater van

HNisseling uit Dieden bij Ravensein,
die ook in Bergharen geen onbekende is,
-zijn moeder is een .Aa1dertse- naar de
missie ' j
Ten hate van deze mlssie zal in Dieden
op zondag,6 november a.s. een fancyhfair
worden gehouden,hetwe1k wij vanze1f~
sprekend van harte aanbevelen.

Wij zien pator van Huiseeling voor
zijn vertrek naar de missie nog wel in
de kerk van Bergharen.

Wij wensen .hem goede reis en een
vruchtbare missie-arbeid.

op cle Phllippignen vertrekkem

kenverpleging en oncle:cvvijs.,Zou U

Juist op6¢é dag van verschijning
van ons septemberenummer ontvingen we
een brief van zuster Hilaria Derks uit
Hernen,van wie we iniussen na informa-
ties bij familie reeds hadden gemeld,
dat zij 0P 1 oktober weer naar de mis-
sie in NOorwegen vertrok

Venuit Bussum,waar ze tijdelijk
verb1eef,sohreef ze het volgendea

'Wat is nu nog eens een hele grote
verrassing te weten en te ondervinden,
dat er in ons dierbere Bergharen, Her-
nen en Leur zo'n goede missievrienden
wonenl Wat doet dat good iedere maand
niet alleen van t hui8,maar ook nu van
het thuisfront een hele dikke brief
te onvangen.Mijn oprecht hertelijke
dank voor de oontactbladen,die ik tot
nu toe mocht ontvengen.En ik bid Gods
rijksto zegon af voor hot welslagen
van Uw Ondorneming. Ook hoop ik, dat U
vool abonneos zult krijgon,zodat or een
storkere band dnistaat tussen ons,mis-
sionariason on missiozusters uit Berg-
haron,Hennen en Leur en tussen de men-
son thuis. Er zal vast en zeker veal
zogen uit voortkomen door het contact
mot ons en hot thuisfroni wat vastor
an diaper aan to sluiten.
Het -"Uit het oog,uit het hart'4 kan
dan goon overhand winnon en dat moot
ook niet. Wij,die in de miisie,ver van
huis leven on worken,zijn onzo ouders,
familio,maar ook onze dorpsgenoten
heel veel dank veraohuldigd.Ieder heeft
er het zijne toe bijgodragon,vooral
door voorbeeld on gébeddat wij ons
hogs uitverkoren ideaal beroikten. Wij
zijn ons dat wel heel good bowust on
daarom hidden on offeren wij ook met
een dankbaar hart voor al onze dorps~
genoten an vragen de goede God hun al~
len Zijn vaderlijke zegen te geven°
Ik vind,dat 'bns" oontactblad "Hier on
Ginder" al een zichtbaar bewijs is van
die zegen. Wan nu komen we iedere
maand opnieuw zo dioht in contact met
elkaar. We denken weer aan elkaar en...
als iemend het vergeten mocht hebben.oo
we bidden wear voor elkaar.

Zoals U weet ben ik in de missie
van St.O1av in NOorwegen.Ik ben lid van
de eerste NOorse Missieoongregatie, de
zusters van St.Franoiskus Xaverius°Wij
hebben ons moederhuis in. Bergen in
Mborwegen.Wij hebben hoofdzakelijk zie-

meer
willen horen over onze mlssie in Noor-
wegen,moet U het maar laten weten.
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dat Toon Verburgt op zijn lauweren
i s gaman rusten en vanaf lO oktober do
Geldorlander niet meer rond. brengt ?

dat hij reeds 12 jaar geheel Berg-
haren van nieuws heeft voorzien ?

dat zijn plaats nu is ingenomen
door Gra.d.us Hendriks van do Galgonberg '?

daft voetbalminnend publiek van Berg
haren rear op lo9ek,toon Uni op eigen
terrein een nederlaag load van 5-1 te-
gen Ewijk ?

dat het do keer dz-uarop echter be-
ter ging en Unitas uit Wamel op eigen
terrain met 2-1 ward verslagen ?

dat Hernani er beter in begint te
komen en van Wanel met 4»-2 won ?

dat daarna. ook Echteld met 3-O
Hernens zegekar word g5e`oond.on ?

dat do elftzzllen van U.ni on Hornani
uit 4 wedstrijden boidon 6 punto-n hob-
bon vorzalnold '?
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39 watertoren te Leur is,zoa1s we
ir; ons vorig nunmor aankondigc1en,de-,n op
27 soptombor j.l. in werking; gesteld
door prof. W.F.J.M.Krul,oen groot man
op hot gobied va.n do water-
voorzlenlng aar wie do

g toren oo N 1s genoemd.

Het
van de
van hot
bureau Irs
Dcurvorst
Met het gI'aa.f-
ggonnen op 17
Op 3
paal geslagen.
word door de
Bergharen do
ton verworkt
waarna de vlag
Het werk werd
do Ned.AaBne-
uit 's-Hage
£\,aI'|.¥1OTJCTS o
staat uit 61
ioder 7 motor
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work is men bo-
1959 .

word de oerste
Op 28 juni 1960
burgenleostcr van
laatste schop be-
bovenop de toron,
word gehescn.
uitgevoerxi door

rnersraaatschappij
:net nkelo onclor-
De fizndering bo-
palon van baton,
lang. Er i s

ntworp
oron i s

rchitecton~
rouwor en

Arnhem
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dat op zondrsg, 2 oktober j .1. door
de fanfare in smtenwerking met do c1amos-
dx-ur:1ba.nd een concert op do kiosk word
gogovon ? .

dat do fanfare weer bogint :net op-
loiding van niouwo loerlingen ?

dat niet alloen jongons,d.och ook
rnoisjes van 12 jaar en oudor ziéh voor
do b1a,asinstrun1onten kunnen aeruneldon?

dat de d.aAraosd.ru.mband voorlopig nog
goen behoefte hoeft aan niouwe leor-
l ingon,omdat de 16 d.ames het alloen nog
wel af kunnen '?
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0 M3 fgowapond boton on lOO ton boton-
*mal vorworkt .Do hoogto is 40 M bovcn
het r.ta,aive1d..:D<3 stolen oeft

187 troden. Het reservoir met ikte
van .4743 0111. ,hoef t oen inhoud van 800 M3.
De toron woegt met hot water ex' bij
2755 ton.De totale koston,inol. tuin.»
aanlog ,bodragen f o 600 .OOO ,-- o
Dezo tuin is nog niet gox~oed,1;1aar damn:
wordt door de Ned.,Hoide1;1ij o hard aan
gewerkt 0

spiltrvgn
een

dat Jah van do Wijst uit Hornen -f`.54
op zaterda.g,24 september j .1. ,in do 81
nieuwe watering not een vrerphengel een s
snoek heeft gevangen van 10 pond en l ons?

dat hij hieruede ziohzelf tot do
,grootste vis vangende hengelnar 'van dit
j@.8,I~ -tot 1111 toe- heeft gebombardeerd ?

daft de Telbrug binnenkort door een
nieuvre,grotere en breclore brug zal wor-
den vervnngen '?

dat de vrerkza.amheden,hiera.z1n ver-
bonden, wel een xzzeancl of clrie in beslag
zullen nemen ?

dat het grote verkoer gedurende die
tijd zel werden omgelogd on er alllleen
een nooclbrug zal wor&en aangebracht
voor voetgangers, fietsers en brom-
fietsers ?

dat dit ons echter niet zal weer-
houden on "Hier en Ginder" op tijd.
bij U te bezorgen '?

Wist U het niet ?
Den witte't nou...

/Q2 / /Z9
Zuster Irma Elisabeth van 8ss zond

ons uit Braziliié een 'ox~ief',\velke tevans
was gericllt a.a.n haar familie. Ze foli-
citcerdo daarin haar b1-oer,die jar-ig
was, en daar laten we haar voorlopig
nog even nec bezig blijven,omda.t we deza
keer nog niet volcloende ruirrxte hebben
een groot gedeolte op to noxzlen.
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Chris-bus lijdt in alle lnissiegebieden
van d.e 4881.110 vrere1c1.,or.1de.'b er een ont-
stellend 'bekort is aan priestersoroe-
der-s,zuste1~s, aan ,geneeshex-en en mme-
dicijnen...
Zondag, 23 oktober 1960 s MISSJIEZQNDAG
Vx~ijd.ag,21 oktober 1960: OFFERVRIJDAG
Het vorig jaar was cle gelclelijke steun
aan cle missie het drievouclige ve.n en-
dere jeren...
En toch~

OOK
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"Zo was het dus",besluit peter Agasé LS
Verheijen o.f.m. het varhaal over het ge-
baurde met het vliegtuig in Wieuw-Guinea
in een brief aan zijn ouders in Rotterdam.

Wat het dan was ?
Ben 2~motorige Qwin Pionier zou de ge~

reparaerda onderdelan van hat vliegtuig van
de vliagenda paters ~ean Casna- van Biak
naar Epouto vliegen. Pater Varhaijan zou
an passant worden meegenomen vanaf Seroei.
Seroei ligt 19 uur varen van 8lak an hij
was daar eventjas da pastoor gaan helpen,
omdat daar kqxholiekan zljn,dle maar één
kear in da twee maanden kans krijgen om
aan priester te zian. Hat vliegtuig kon
ar echter niet landan,omdat hat vliagveld
ta nat was. Het moat zo iets gewaest zijn
als hier da kampan in het vald de afgelo~
pen week na de zwara ragenvalr meer water
dan wai. Zo was pater Varhaijan dus nog
verstendiger dan wij de vorige keer veron-
derstelden. Hij zet er deze keer niet in,
toen het vliegtuig in Epouto zich met zijn
neue in de grond boorde. Overigens zonder
persoonlijke ongevallen en zonder schede
een de meegr8echte onderdelen ven de Twin
Pionier,die peter Verheijen nu druk in het
elkeer zetten en repereren is. Hij hoopt
er nu ongeveer weer mee in de luoht te
Kunnen. Dat hopen wij met hem. Goede vlucht
peter ' God bless you E

Zo was het due. En wij meer schrijven'
Hier en Ginder begint el eerdig op een
krant te lijken, zel men mogelijk geen op-
merken. Er steet van alles in. Meer of het
ellemeel wear is,deer meg je near raden.
Nu,wij willen eerlljk zijn.Deze berichtgeving
heeft ons ook wel wet verrest.Meer omdet
de eerste berichten niet rechtstreeks weren,
is zoiets netuurlijk mogelijk.
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Clgxjistus 1i€648 ~_
orndat vrij nog niet genoeg offeren..
omdat wij nog niet genoeg hidden.. .
orndat wij nog niet genoeg boete

doen ori het nxissiewerk te cloen slagen.
De bissohop van Leiria,-Fa.ti.n1a in

Portugal heeft een oproep gedaan tot
de gehele vfereld om op 12 en 13 okto-
ber van dit jaar extra. te bidden en
boete ta doen...

Hebban wij aan deze oproep gevolg
gegeven ?

De ,rgolven van ntatex-ialistme en
comnmunisxne mogen ons niet overspoelen

,C11r§§tus lijglt ook in ons, wanneer wij
er ook dit jaar niet een schepje boven-
op doen,wanneer g,febed,boete en offers
gevraagé. worden voor de rnissie...
Chr is tus  l i j d t om d.ie grate nood in
de nxissiegebieden.. •

Megan wij U met de bissohoppen ven
Nederland herinneren aan die grote
nood S

Megan wij U herinneren aan die grate
geva,ren,d.ie de missie vooral in Afrika.
bedreigen L

Megan wij U ook herinneren aan de
weerden in de jongste Miesie-»encyeliek
"Prineeps Pe.storuL1"= MAARMATE DE BE-
HOEPTEN GROTER WORDEN, MOE? MEN
MEER BEREID ZIJN TOT VRIJG8VIGHEID. A
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Myra? 30/7 01/9
We hebb en ook nog

4 ' een jarige in cle
raaand a;1b<8;t,n1aa:c oradat dit arg laat
1n de nd s , l  ten  w e deze m a.  r  eens
lekker  w aohten op  one volgendo m lm m er .
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