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( opie voor 46n8 blad blijft nog bin-
men stromen,zodat we telkens weer met
4 ver-

nnen. Wanneer onze missionarissen
u _ijd tot tijd blijven sohrijven,
nnen we dit volhouden.

Ook nu weer zijn er nieuwe brieven
ontvangen. Paer Buijs schreef,dat hij
cTg vereerd was,omdat we hem reeds twee
maal in de bloemetjes zetten.Overigens
uijven bij hem verjaardags- en koperen
Priesterfeestsigaren binnen komen en
Laartegen heeft hij zeker geen bezwaren.

Breeder Marius Janssen uit Lear
~landbouwdeskundige I L) op Nieuw»Guinea-
stuuide ons een verhaal over zijn mis-

bied.Ook hij komt de volgende maand 14 okt . Arts,Egberta Gerarda Maria
te Hernen

20 okt. Buijs,Johannes Karel Wolthexfus
Maria t e Bergharen

20 okt . Keijzer,Laurus Gosewinus
te Bergharen

26 okt. Coppes,Johanna Gerarda Jaoeba
te Bergharen.

De jar van ze maand,die we
reeds a { ndigen in ons vorlge

nummer,is peter P.van Oee,die als
emigrantenpater een gedeelte van

Australie met zijn auto afreist.
Op 28 november aoSe viert hij zijn

49e verjaerdag. Aan hem onze harte~
lijke gelukwensen en nog heel vele ja~

ren.
Wie hem zelf wil schrijven,vindt
zijn adress

RevFether P.van Oss
Redemptorist Fathers
Pennant Hills NSW
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4 okt. van Vulpen,Johanna Catharina

te Bergharen
van Heumen,Hen&rikus Petrus

te Hernen
8 okt a

9.v@4@9@.4 geen

O MEHTRQW geen

n de beurt .
En jawel hoor,ook onze emigranten

zinnen 'be reageren. Aan Fré van Haan-
de eer de ears-be te zi jn .In  een
brlefje spreekt hij zijn waarde-
uit voor "Hier en Ginder" .
In dit ruzlmner komen wear enkele

missionarissen aan het woord.,Het plaat-
<==lijk nieuws is niet vergeten.Speciale
aandacht werd best eed aan Sinterklaas,
die werd geintervievrd°De jarige en de

-.stand vindt U hiernaastyberwijl de
EIISSIE in Bergharen het geheel besluit e
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v brief van pater Meu1epas,we1ke

we reeds in juni onvingen,krijgt voor
&e derde meal een pleats in ons blaadje.
Eieb volgt het laatste gedeeltea

"Het is ondertussen 10 nur 's avonds
en ik zet er een puni aoh%er,NOg een
beetje in de Gelderlander neuzen,die ik
vanmorgen ontvangen heb en dan naar bed,
De G~ ~lderlander is mijn lijfblad,juist
ook,omdat je er het streeknieuws in vindt. van peter van
Er zijn misschien wel missionarissen,die
dat blad graag zouden willen heuben en
het niet ontvangen.Een kleine ennonce
in de "Hiér en Ginder" zou een missio-
naris missoOien in steat stellen ho re-
golmatig. van iemend %e onivangen, die
het eerst zelt gelezen heeft .Ala de pa-
ter ~ik tenminste- hem den gelezen hee8;
dan is de geschiedenis van die kran£
nog niet uit,wan dan goat hij naar de
negers,die er bun but mee beplakken of
hem gebruiken voor doeleinden,waar wij
gewoonlijk dunner papier voor gebruiken°

Hier en Ginder,dank voor jullie ini-
tiatief en Gods beste zegen."

Aldus peter J,Meulepes.
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~Gok de zusters,die ,Jkele maanden

ge1e&en naar Chiromo in Nyassaland zijn
vertrokken,hebben schriftelijk gerea-
geerd op "Hier en Ginder"
Moeder Anoine schreef a

"en dank `U heel hartelijk voor dit
gezellige blaadje° Hoe maakt U het in
8ergharen? Vast wel niet zo warm als
hier,iets Meer dan 4O graden Celsius.
Men is er de hele dag kletsnat ,nie zo~
als bij ons van de overvloedige regen,
doch van het transpireren. De zusters
beginnen echter aan de warmte te wennena
Er is nog te weinig hulp en er komt
steeds meer W6Tk° ,Behalve de zusters
werken in deze satie 3 Priesters 9 l
Breeder en 2 Kolpingss6hneQleken)e
Waarechijnlijk door het eten waren 3 van
de 5 zusters vergiftigd.Ze moeeten in
een zieNmhuis op 80 km. afstan& opgeno~
men worden,Ze blijven eebter vol goede
moed en blij, De leken beuwen,maar dat

1 snel
droogt en het water Gp 6 km.afstand
moet worden gebeald,

Met Kerstmis onivangen ze veel van
Hollandse en Duitse kinderengeen goede
gewoonte,we1ke wij van harte aanbevelen.
cooooooooooooooooooooooooeooooooooooeooo
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dat ons redactiebureau van tijd
tot tijd bestormd wordt door postzege1~
verzamelaars?

dat zij het vooral gemuni heOben
op die praohtige zegels,welke wij uit
de missie ontvangen ?

dat er op zondag,6 november,een
tanoyfair werd gehouden in de oude
school te Demen ten 'bate van do missie

Huisseling ?
dat dit fancy~fair ward ingezet

met pittige marsen van onze damesdrum~
band door Demen,Dieden,Deursen en Den~
nenburg ?

dat pater van Huisseling via de
preekstoel ook afscheid heeft genomen
van Bergharen?

dat de direoteur van onze fanfare,
Arn.Tromp, op 27 ckiober 3.1. in het
huwelijk is getreden?

dat niet minder dan 5 korpsen,waar-
van hij direoteur is, hem te Afferden
ten huize van de bruid een serenade
hebben gebraeht ?

dat bij de fanfare 14 leerlingen
in opleiding zijn,waarvan ll meisjes?

dat ons vorig nummer juist iets
te vroeg was om nog melding te kunnen
maken. van het feit,dat UNI* s eenden
HERNANI' S kippen met 7-2 versloegen?

dat Echteld met niet minder dan
10 O door UNI werd verslagen2
lDat zat 'm in die bruiloft Ls)

det Hernani het in Batenburg niet
kon redden en met 4 » O werd verslagen?

dat UNI het in Horssen niet verde!
kon brengen dan een gelijkspel 3-3 ?

dat UNI nieteemin als nummer 2
op de ranglijst prijkt ?

dat we van Hernani hopen en ver-
waohten,dat de toekomst meer geluk zel
brengen ?

de de twee lokalen van de meisjes-
school te Bergharen worden vervangen
door twee geheel nieuwe lokalen en een
kamertje voor het hoofd &er school ?

dat het verschil in psyche tuesen
de man en &e vrouw ie,dat de man alles
wat hij hoort het ene oor in en het an~
dere oor weer uit laa 8aan 9

det de vrouw alles wat zij hoort
beide oxen in en door de mond weer
uit laa gean?

dat de vrouwen,die het hiermee
niet helemaal eens zijn, wel een tegene
artikel mogen sohrijven ?

Wist U het werkelijk niet ??
dat is ocb wel jammer...
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l :  is ons na, vele zwar-
2 tepieizelijke raoeilijkheden
gelukt de Sint in Zi jn
oofdkwartier op te zoeken.
ij zat in Zijn zetel voor

ver-
t e

2t°h~ uit te staren en
5 skrooid op Zijn ballpen
r abbelen. Toen Hij ons zag,

gleed er een glimlaoh over Zijn
goedig gelaat en Hij wenkte een

der Zwarte Pieten een stoel aan
te sohuiven.

'Mogen we? zo vroegen we, "even be-
slag leggen op Uw tijd?" De H.Man

knikte toestemmend en zette zich ge-
makkelijk in Zijn zetel. "Is U", zo
waagden we onze aanval, "sinds Uw komst
van vorige jaren niets bijzonders op-
gevallen,St.Nico1aas?

'Tja",zo begon de Sin-y

I! '/
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dat de jeugd het wel wat minder wilde
doen,omdat het aan de missie ten goede
komt .Wij beaamden dit en riepen in
v&ur uit 'Wie in deze zonder zonden
is,werpe de eerste pepernoot? Hij be-
duidde ons, dat we moesten bedaren.
Tegelijkertijd opende Hij Zijn al1es~
bevattend boek en zette Zijn lorgnet
op°Hij wees met Zijn vingers langs de
kolommen en hield plotseling op. Wij
waagden het een blik op de desbetreffen~
de pleats te werpen.Wat wij daar ont-
dekten,deed ons de oren klapperen en
we sloegen de ogen neer.De Sint voel~
de blijkbaar wel aan,dat we met angst
en vreze een opmerking tegemoet zagen
en daarom zei Hij ,dat we de zaak ook
weer niet te pessimistisch moesten be-
kijken. We knikten begrijpend en zoch-
ten naargeestig naar een geschikte af-
leidingsmanoeuvre,maar we waren te zeer
onder de indruk gekomen van de H.Man.
Bovendien merktenx we,dat we te veel
van Zijn tijd in .beslag namen.Er wordt
in deze tijd blijkbaar te veel van Hem
gevraagd.We stonden haastig op en be-
t uigqen onze spijt voor zoveel moei-
1ijkheden.Terwij1 wij afsoheid namen,
zei Hij nog de Missie vooral niet te
vergeten, "Hier en Ginder" in stand te
houden en vroeg ons speciaal de abonp
nees op het hart te drukken ook Hem
een helpende hand te bieden om de mis-
sionarissen te kunnen gedenken.
"0ok de MISSIE ,welke in de parochie-
kerk van Bergharen wordt gegeven¥riep
Hij ons nog na," zal velen goed doen.
Er zijn n.l. nog al tekortkomingen."

Op onze terugweg hebben we ons
geweten eens door gebladerd' en inder~
daad waren er nog al vlekken op sommige
bladzijden. De MISSIE zal ze er weer

ata af moeten spoelen.
en Nbg steeds onder de indruk van
o- het inierviGw zijn we 's avonds naar
oei- bed gegaan.Vol verwachting klopt nu
H. ons hart.
s1- Lezers en lezeressen,de Sint heeft
13 Uw aandacht gevraagd voor de missiona~

rissen. Doen we er dit jaar iets extra's
voor ?? We en het hopen. Vol ver-
waohting klopi k hun hart LL

'§,"als lk zo
eens rondneus,valt Me op,dat er nog
al het %en en ancler veranderd is. Ook
in Bergharen,Hernen en Leur verrij zen
de woningen als paddestoelen uit de
grond.Iedereen rijdt auto of bromfiets
en de televisiemasten versperren Mijn
schimmel de weg op de da.ken£'
We bloosden hevig,1naar durfden er niets
tegenin "ce brengen.We vreesden met een
diplomatieke Sinterklazenzet uit het
veld gaslagen te worden.
"En dan die tor-en van Leu1~;'ve1-volgde
Hij 9 "het zal de mensen hier heslist
niet aan water ont`m:~eken;'hetgeen ons
de oprnerking ont1okte,dat we daar in
de afgelopen zomex- ook niet over te
klagen hebb en gehad.

We vu:-oegen de Sint naar Zijn me-
ming over "H ier en Ginder". "Het mag
niet moeilijk zijn§'aldus de H,Man,
"een dergelijk blad in stand 'be houden.
Het is een plicht van Liedereen om
hen,die als stoottroepers in Uw pla
zijn gegaanbe he1pen,m.a.w. voor h
een thuisfront te zijn.Met alle par
chianen tezamen is het eeh kleine m
'be "Hier en Ginder" 'be bekostigen e
geloof mes het bled valt bij de mis
onarissen in de smaak. Wilt U ook M
als abonnee noteren L " We sohreven
vlug Zijn adres op en de Sint gaf een
van Zijn kneohten opdraoht het abonne-
mentsgeld te `betalen.We meenden dit
niet te kunnen aannemen en beloofden
Hean een gratis abonnernent. "Heir i s
goed besteed",wie:r~p Hij hiertegen op
en zelf stopte Hij het geld in onze
handen.. 'Hij sprek de ovex-tuiging uit ,
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de Groen,Kersten,van Kraaij,van Harem
en nog meer,verder door de Leurse laan,
heerlijk om er door te tietsen... Als
ik de bekenda Bergharense families op
ZG'L1 gaan noen1en,dan kvxrarn er geen einé.
aan dit episte1."

Dat einde is overigens ook nu nog
ver te zoeken en daarom bewaren wu het
*sweede ,gedeelte voor een volgend rmrnzzzer.
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Terwijl wij in ons blaadje steeds
schrijven over de Missie ~de Missie in
Afrika,in. Australi§,in. Azié, in Amerika
en in EurQpa~ wordt er juist in de week,
waarin ons 8e nummer w@rd samengesteld
en verspreid, MISSIE gegeven in de kerk
van Bergharen en wel door de paters
J.Coppens en J.Schaper,redemptoristen.

MISSKE dat is _we lezen het in
het boekje "de H.Missie£- de verkcndi~
ging van de Blijde Boodschap.

De missie wil ons vernieuwen tot
een . inniger godsdienstig leven en wel
z6,dat tevens anderen door ons de weg
naar Christus vinden.

We lezen verdera
En wat vraagt Cbristus van U ?

8EZgNNI4G; volg de missie, luister naar
d e preken.¢ 9

|

.g.§39.,3, g
woon dagelijks de H.Mi8 bij3
bid als de avondklok luidt5
bid de Kruiawegg
bid ook overdag bij het taber-

nakel;
`bid bij de Moeder van Altijd-

durende Bijstand8
bid cp de Kapelbergi
bld,bid,ja bid Overaluf
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wees christelijk-»»
verzuim eens de feesten...
laat de biosGoop met rust...
blijf eens thuis van het

dansen. ¢ ¢

Maardoor kan de Missie voor
U zglf en voor anderen
vruchtbaar zijn...

tracht door vborkeeld ook
anderen op te wakken om de
missie mee te vieren...

w

wees een lekenapostel .

"Jullie konden het al niet begre-
pen krijgen,da er tooh maar niks uit
Brasil kwam,is wel?",aldus begint zus~
ter Irma Elisabeth van Oss haar brief
aan haar familie en aan de redaotie
van "Hihr en Ginder".Ze gaat dan als
volgt verder: "Ja Dora,ge zult het on-~
derhand wel weten,dat ge met 'ne van
Oss gerouw& bent 3 goed volk,maar
weinig schrijfs&L...U scbaamde zich
zeker nog meer vanwege de Hier en Gin-
der~redactie ? Ja het is waar,ik voel
me zelf ook zeer nalatig¥

'Bergharen,ik weet niet of het ge~
luk me wacht zijn dierbare grand te mo~
gen betreden,als het zover is,dat ik
op vaoantie in Hollaad ben waarschijn=~
lijk reeds het volgende jaar~ maar ge~
loven jullie we1,dat het vuurtje, da
bijna aan het smeulen was geraakt ,neu
door "Hiér en Ginder" weer één grote,
laaiende vlammenzee is geworden van
liefde en bewondering voor "mijn 8erg~
haren",waar ik vroeger al zo graag op~
stellen over maakte en dat ik tegen
alle studenen=~ en medezustersplagerij
in,z6 hoog hield,dat het ver boven do
hoogten van "z'n bergen" uitstak.

Bergharen...vader zaliger hield
z'n drie nonnekes er altijd over op de
hoogte in één. brief,die we onderling
doorstuurden:K1eine nieuwtjes stonden
er in,grote nieuwsen soms,geboren,..
getrouwd....doodgegaan en begraven,
over het Lieve Vrouwke op de Berg met
het Bozenhoedje tijdens do oorlog en
het '@ reinse der Sohepse1en" na.
Toen ik ver van. Bergharen wegreiade
en vier maanden daarna ook vader van
Gas daar wegging,toen stonden de nieuw~
aan van Bergharen ack zo goed als stil
d1w.z. ons leak het zo. Af en toe stand
er 'ns iets in een brief van Dora of
ik las een artikel in 'n Sint-Jansklok
~die andere missievrienden ons toestuur~
den»~ over Bergharen en altijd dacht ik
met trots@Bergharen gaat vooruit, het
is nog zo mis niet, tot.....»"8ier en
Ginder" Hagen. Een ideaal bled voor
ons,mieaionarissen,die hielden en nog
houden van, Bergharen en...van Hernen
en Leur oek,omdat het één gemeenXe is,
omdat ook de Hernense en Leurse meis-
jes in. Bergbaren naar de brei8chool
kwamen en we vriendschap aanknoopten,
Qmdat we nog niet naar Wijchen of de
ated konden gaan en we moesten er door
kemen en langa de bekende families:

Wij wensen allen een vruchtbare missie.
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