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'z Is wear Kerstmis.we zingen weer
van "Vz'ede °P aarde".Vrede OP aarda aan
de mensen van goede wil.

KERSIMIS

Vrede dat is 688 begrip.Dat is 888
wens,vooz'e1 nu ' Nu we dit zingen.nu we
dit uitjuba1en.1\¥u met Kerstmis.

was.: ook ter wereld .
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Daags na. Driekonlngenn,
op 'I januari 1961,viert

i
fl

de Benjamin der "Hier en

If

I.

Ginder"-raissionarissen,pa~
ter
Jan van 'HL:aan<3.el, zijn
:jg
e
an veI'jaardag. Onze ba,rteI I ./an
-Mijkca gelulmvensen aan deze
---;pater,6.ie vie pas ruim 2 jam' geleden
N1

8naar zijn nlissiegbieé. in Sicaaso hebben
__Izi8n ver trcekken. Mage G.L.Heer han nog
"IIv618 geasonae an 8ekaxkkige jaren schem:Zken met een vruchtbaax- miasielaven.

l

._-.1Zijn adres luidt.;
::

Rav.,J.v.Baemc'i.el P.8 I
lliasion Ce.'%:]:d.ique cle Karangasso
8
Cercle de Zioutiala. par
8amako
.-w .AfriGa-:nun
Repub1:___du._3»iALI
»am»
¢»m»»
all
=
8% hebben in januari nog een andere
81, fees*se1ing,ma.ar die komt in het hopelijk
== vervwe.gc'i.e ,januarinurmner aan 6.6 beurt .
_-j_'j_
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De poSt braoht de reclactie een anonienxe brief met het vrazczaek een biggevoegd artikel 'be pla.a'caen.We plaateen de
ar-hikelen naeestal wel na.a.m1o<>s,doch de
naam van de inzenderl s) moat bij de redac'nie bekend zijn.Z~o1ang an niet het

geval is,worden anonierne artikelen ter
Be redawb ie .
zijde gelegd.
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Vrede' Maar is het vreda? Is dat be</Z/&??d/
grip nok werkelijkheid? Verre vandaar '
9
W e zettan de Kerststal of we p1aatDe burg. and er november vermeldt
een de Ifsrstbaom. We doen dat met zorg,
slechts één huwelijk, t,w, v
want we vaillen het gabeuren ea;1 de Kribbe Ge1~rits,'"h.A. te Deest
met
in Bwhlehem levendig houden.
v.Summe1:en,J.G. te Bergharen.
We bezinnen one DP an feast V83 vre- We menen "noch één geboorte te moeten
de,maar mueten tegelijkertijd ervaren,dat verlflelden an balen die dan van buitan
de wereld nog een waanzinnige heksenketel de gemeente,n-.1 u
va.n de Ka,mp,Gregoor M ;M. 'oe Hilveraum
is. We moeten ervaremdat grote machten
( cud-B erghaar ens~.-~
elkaar bedreigen met atoombomxuen en dat
vaderz v.d.Karap,H.
Qp vale plaatsen de strijd nag vocrtduurt. raoeder v.d.Heuve1,C.
(vaHvoLG Me blz. 2, 26 Kolom)
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VERVOLG van blz. 11 le kolom KERSTMIS 1960.
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We denken aan Algiers,aan Congo,aan bijna
geheel Africa. We denken aan Laos,aan ChiDe brief van zuster Irma Elizabeth. na ,aan Cuba . We denken aan de vertrapte
vervolgen we met:
landenr Estland,Letland,Litaueu, aan Hon~
"Het is hie al zo ver,dat onder de re~ garije,aan Polen en die vele andersn.
creatie hele stukken uit "Hier en Gin._
We denken ook en vooral aan onze missionaV62/'P

der" worden voorgelezen en ails

zus-

ters er van genieten°Zelfs voor onze

J
i

rissen,die in de voorste gelederen staan
om te vechten met geestelijke wapené,on8er

Brasileiras wordi het een en ander V6I'- de warme tropenzon,versto1<en van alle mid-
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taald 1l
delen,die ons hier in Nederland het leven
't ls hier zo'n drukke beweging
zoWeel gemakkelijker maken.
op ons college Sao Franoisoo,wat U zich
Kerstmis in Nederland. Kerstmis in
kunt indenken als U weet,dat de lagere
de Missie. In Nederland is het rustig.
sohool,bet vierjarige gymnasium en nog
Ooh er is partijstrijd,er is strijd om hoeen driejarige vormcursusidan pas zijn gere lonen,maar er is geen oorlog. Er is
ze professors)\ op dubbele toeren werkt
geen honger. Er is geen ellende.
vanwege het dubbele aantal leerlingen,
In de Missie is op vele plaatsen strijd.
dat we hier hebben. 's Middags van 1 2
Op vele pleatsen werden grotb offers, je
tot half 5 komen er ruim lOO kleuters,
mensenoffer gevreagd. Er is verdeeldheid.
waaraver ondergetekende haar scepter
Er is honger. Er is ellende.
zwaait .Voor de middag geef ik handwerk~
Beiden vieren we Kerstfeest.Wij in ds
les in verschillende gymnasiumklassen
huiskamers, onze missionarissen onder de
en verder word de dag vol gemaakt met
warms tropenzon,in de hutten,in de rimboe.
surveillanaetoeren op het internaat
Kerstmis 1960. In een Kribbe ligt een
's Avonds wordt er nog 868 handeloursus .Kind met uitgestrekte armen.Het lacht. Het
gegeven en komen 8? nog 3 volle klassen xwept. Het vraagt. Het ward om ons geboren
avondschoolmensenDat zijn kleine en
en Het vraagt alleen maar om met een eerlijk
grote,veelal diensmeisjes,die overdag hart tot Hem te komen,om van goede wil te
niet kunnen en toch ook graag leren le~ zijn. En dan zal Het ons dat geven,wat we
zen en sehrijven,Leerverplichting is er zo hard nodig hebben,n.l. de vrede. In Neniet en daarom zijn er vele analfabeten, derland,in de Missie,in de gehele wereld,
Van een of andere domoor zeggen ze hier maar bovenal en voor alles in onze eigen
dan,dat ie analfabeet is van vaders en harten.
'n ZALIG KERSTFEMST.

moeders kani.De drukte is nu meer in-~
tens,omdat er 4 zusers na ongeveer 30
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an ~& »WQQr nzeug
jaer de last en hitte van Brasil gedra_
gen te hebben,nu in Holland wat zijn
,_
gaan uitrusen En het lot viel op sou
loopt ten einde, 1961 staat voor
Jonas Om deze vier te mogen vervangem° de deur. 1960, het jaar,waarin "Hier en GinMijn verblijf' is dus tijdelijk l1ier,maar der begon. Met voldoening Kunnen we hierop

t9g€H eind 1960 hQop ik M&8T do rimboe terugz1en,want U hebt het in alle 9 nummers
terug e keren,naar Arassuai verder het V3H 1960 Kunnen lezenr het viel in de smaak'
binnenland in,om me klaar te maken op
et goede moed geen W8 in 1961 verder.
mijn beu3t wat uit te puffen in 1961
Dit laetste nummer van 1960 telt 6
waarschijnlijk in Holland"
gina's,l2 kolommen. We wilden allen,die pa
nogHeel hartelijk dank met gebed als
hadden geschreven,aan de beurt laten Komen.
uiting van deze dank voor allen, die
We moeten nu blljven doorgaan,omdat we
.. tegenover onze m
Hier en Ginder Mielpen oprichten, er
dat
missionarissen verplicht

mee doorgaan ~zoals we hopen~ en ook
alle andere medewerkers en miesievrien

Z1Jn. We moeten het contact blijven onderouenpekjes blijven sturen en nog veel

don,die ons elke maand zo'n, heerlijke
afleiding bezorgGn,Gebed0offer en waar~
daring voor hen,die ook in bet stxijdperk de goede strijd strijden en ook
rennen om de hoofdprijs te behalen
In m'n brevier staat een p1&atje met
het volgendea Vooruit L Onbarmhartig'
Want God is het waard L"
_

meer in de toekomst.
Ven enkelen ontvingen we reeds Kersten Nieuwjaerswensen.We brengen hen naMens
elle lezers,nemens Bergharen,Hernen en Leur
dezeltde weneen over.
Moge God U ellen in de Missie ook in
1961 sterken in Uw edel streven.Moge 1961
een gelukkig jear voor U zijn.
ZALIG NIEUWJAAR.
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Belofte maakt schuld
s
Pate Vefheijen stuu de ons een
een hriefjeHier en Ginde
dnteressane brief,waarin hij meeni
komt trouw aan en wordt
.
ons te moeten teleur stel1en,omdat hij
steeds mei plezier gelezen.
bij het tweede ongeluk met een vlieg»
Dus houd er de moci mear in.
Ale de hrieven van de missionarietuig niet tegenwoordig is ge- . / f/
weest.Dit erhaal brachten
wij U al
sen zo regelmatig binnen komen als Hier
en Ginder dan. moet 't goed gaan, Peter
in het ok~
%obeI
fummer, due
Verheijen is sinds een maand ook hier,
gaan we
1er
ale verder op
ze zijn n.l. het vliegtuig,dat hier het
in. We bran
en
U
eohter
wel
deelte uit zijn
vorig jaar over &e kop ging,aan het reeen gepareren.
bfi
Van 22 okiobef=
Hier en Ginder homt nog al eene
'nder het blauwe gordijn van een
ter sprake°We zijn het er gloeiehd over
heerlijk sigaartje gaat deze brief ge~
eene,dat het mooi werk is9wet jullie
boren. worden,wani ik heb zo juist uit
het verjaardagspakketje,dat ik kreeg
doen°
We hebben hier een moei klimaat
van "Hier en Ginder" een rookstok het
155O M boven, A°P Alle nederlendse groen~
vuur aan de kop gelegd. Mijn hartelijten groeien hierDai is meer gelukkig
ke dank voor deze verrassing,waarven
cle ver-assing niet lang op zich zal
ook,want inheemse eoorten zijn heel
schaare.Verder zijn we nu aan het pro"
laten. waohten.Broeder Marlus helpt wel
beren met koren°Haver en zomergerst
een mondje .mee.Wij wonen hier samen op
gaat goedKlever ook.Tafwe gaat wel,
het ogenblik (Kip an eend broederlijk
meer nog niet near wens°Dat zal wel kovereendll red.) Ja mijn dank voor deze
@en,om&at het winterterwe is. Met rogge
geste.Ik kan U verzekerenswaar de mond
van vol is lBergharens,Hernens em Leurs is nog geen proef genomen.
Erg veel mensen wonen hier niet,
weldaden) dear loopt het hart van over.
wel
meer
ale ZO op het eerste gezicbt
Lang leve het thuisfroni,dat zo weldelijkt,om&at
ze nogal verspreid wonen
dig is met hear sympathie,belangstelAls
er
eens
iets
bijzonders aan de hand
ling en vriendschapi Vervolgens heb ik
is,snapt
men
niet
wear ze allemeel zo
ook weer het septembernummer onivangen,
gauw
vandaen
komen
De gezondheidstoe~
zowel pakje als blaadje waren verlaat
stand is goedMelaria komt veel voor &&M
vanwege de omweg vie mijn thuisadres
de kust9trombosia in &e wermere streken
Sen'tani,waar ik al in geen clrie MaaNr
meer hier geen van beiden Een enkele
den geweest ben,wearschijn1ijk ga ik
loopt er rond zonder neus°Voor degene,
volgende week weer op honk aan.
die her vroeger kreeg,was het funesio
Ik moet even terugkomen op dat septemEén enkele injectie helpt ze er tegen~
bernummer.Daar komt hetL
woordig vanef° De geleerden zijn he er
Zu8ter Hendriks en zuster Derks
hiet over eens of t°b. ook voorkomt,maar
proficiat met hear verjaardag.Ik hoop
zeker niet veel,&ue dat valt nog al mee
dat ook hear de sigaren van "ginder"
Een uur hier vanéaen is een ziekmhuis
goed amaken LTerwijl ik dit sohrijf,
met near ik meen 30 bedden.Hieraan zijn
zijn ze sanen 100,30 oktober zijn ze
verbonden l dokter9@ nederlendee VSTer 0verheen,lGoeie kracht voor de tijd
stanogvan
een s"na- pleegstere,een aantal inheemse werkkraohtistiek.red.) Ik zal de Beer
1
en eeuwigheid vragerl ze er
van
ten en sinds kort ook 'n paar kamp0ngverpleegetere,'n soort wijkverpleegstere°
peltje jaren bij te geven tot hail
Vroeger waren de mensen moeilijk,thans
Congo,NOawegen én...hier en ginderl
echt er gemakke lijk naar het ziekenhuis
De "koperen" Buijslmet alle eerbied)
te
krijgen Bij het begin van de missie
is wee: eens opgepoetst,het komt ban
hier
in 1951 waren er 3 huizen,nu 704
toeidat hij blinke voor de H eer en
De
kerk
is af en toe zo vol,dat ik nog
voor de menseni
net
een
steanplaate eehterin kan krijgen
JanMeu1epasL Ha,ha.Die Peter twijAlles
bij
elkaar gaat het due vrij goe&
felt aan zijn roepinghad misschien
We
moeten
niet forceren.De mensen moe~
bij de Franciscanen een nog beter fi~
ten
eerst
zelf het goede er van inzien
guur ge8lagenghij bedoelt in de cockhet bij en cle volgen~
Hier
laat
ik
pit,niet zozeer in de bruine pij....v
de heer meer over onze mlssiestatie in
We onderbreken peter Verheijen
het
bijzenderu
tot het volgend n~
~mmer.
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\ 'Wnder de smorende hitte van de
Het regent de laatste weken beAfricaanse zen" (de temperatuur is modankjes van missionarissen voor de oa~
is
menteel om 5 uur nog boven de 1oo0F.)
deaux,die op verjaardagen werden ontvan~
zo zou ik mijn bekleg kunnen maken aan gen. Een van de bedankenden is zuster
het begin van deze brief. Allemeel goed M.Hermina Hendriks ui Congo, die het
II.
om medelijden op te wekken met die ervolgende schrijft;
r
me missionarissen en wear het dan al
F
., "He% is reeds 2 degen geleden,dat
niet meer goed voor is,maar met mij
s
ik mijn ca8eautje V&H de verjaardag heb
hoef je voorlopig geen medelijden meer mogen ontvangen°Het was hier de 3e nov,
r
te hebben als je al twee keer in de
en wij hebben allen ~zo zijn vrouwen,fed°r
bloemetjes gezet bent op de voorpagina
vlug gekeken,wat ey zo el in zat. PraGh~
van een welgelezen blad, dan zal het
tig hoor. H begrijpt,det het mij een
voorlopig wel lukken,tenzij missohien,
groot plezier deed en ook det U aan mijn
verjaardag gedacht hebt .Ik kom dan alle
dat ik me meet beklagen hoe tijd te
vinden om al die post te beaniwoorden" beste vrienden van "Hier en Gin&er" bedanken voor het pakje,det ik in de beste
,
U merkt het a1,1ezers,pater Buijs
is aan hetvwoord. Hij vervolgta
gezondheid open gemeakt heb. Ja,zeg meer
I
aan de weldoeners,dat wij er8 tevreden
'Met meest inferessant is wel in
zijn om dit bleadje te mogen lezen met
Africa als je op zo'n grote afstand
al het nieuws van Hernen,Leur en. Bergharen,
zit,dat het feast niet één dag duurt,
We zijn met 12 zusters in Albervil1e,
maar dat 'er tot op heden nog steeds
r.
waarvan één uit HUlst(Zeeland) en mijn
post en sigaren binnen komen vallen.
persoonje,de anderen zijn allen uit Bel~
Nbu van die sigaren zullen wel niet
meer dan de banderollen over blijven
gi8.maar éénmaal in de missie zijn we
allen zusters en verdelen ook alles on-vanwege een vroeger aengeleerde elech~
der elkaar,wat U kun begrijpen,
tegmmmWe •
Hier is het nog steeds rustig en ik
Voor een ding eohter krep ik me
achter de oren,n.l. hoe tijd te vinden vraag U een gebedjeydat bet zo mag blij~
ven,wan£ de zusters van Kabalo moesten
om al die post pereoonlijk he beant~
vluohten en zijn nog niet terug in haar
woorden,want een Hollandse klerk zeb
huis en de hele boel is geplunderd°
er niet bij al de cadeaux,die ik ont»
Onze valiezen staen gereed,maar bet is
vangen heb en toch is "Hieh en Ginder"
te hopen,dat we ze niet nodig hebben°
wel het meeet aansprakelijk voor de
Ee scholen zijn. weer vola lk voor
ruohtbeerheid van een simpel koperen
mij heb 620 meisjes met 14 zwarte onderfeeet in de rimboeqhaar feeet is het
wijzeressen om mij te helpenc De scho~
ook geweest hier¢De pleohtig gezongen
!
r'
len zijn 5 en 7 KM van one kloosier ver~
Hoogmis om 8 uur,bijgewoond door wel
wijderd en ik meet due iedere morgen
390 manyuit dahkbaarheid voor de vele
op weg met mijn boterhammetjes voor
ontvangen genaden,en om eterkee voor
nog meerdere komende twealf en helfjesg ' S middags, wan ik kom om 4 uur wear
J
was er het middelpunt van, Verscheidene tbuis.
Hoe staat het met het weer in HerHollandee confraVere waren er voor over
IL
nen ? (Zu&$er, 'n kort antwoordmiserabel
gekomen en due kwamen de sigeartjes
slecht,maar praa er niet verder over,
nog van mijn 40e verjaerdag,die ik
want de boeren zijn niet te sprekenlred.)
juist een week voor dit feest ontving,
Hier begint het regenseizoen en gelukkig
prima op tijdb Resultaats alles gehet
maar hoor,want het is arg warm en met
vorhberger bleef sleehts sVoi en as.
eenbuitje zijn we erg tevreden"
Meer ik ben er niet sleehVer op gewor~
Dit was dan zuster Hendriks,wier
den,gesterkt door het zeer groVe me@é~
missie wij in verband met de gespannen
leven,Uw gebed en offer,heh ik de taxk
toestand aldaar gaarne warm aanbevelen
van herder van een parochie van 9347
voor
een extra gebedje.
katholiekenlopl juli van dit jaar)
Hopelijk
komt ook voor Congo spoedig
I
met 2 kapelaane op me kunnen nemenIn»
de dag, waarop er vrede zal heersen,zo~
tussen is dit getal al met meer dan
2
&at &e missie zich verder kan uitbreiden. [
lOO gegroeid,wan op 16 sep. doopte ik
er bijna lO0,waarvan ruim 60 volwaesenen."
O O O o o
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Tot zover voorlopig pater Buijs.
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Ee eerste brief V3H pa er Meule
dat op de berg te Bergharen op 30 juli
pas hebben we in 3 delen in ons blaadje 1961 W86T een motorterreinwedstrijd om de
Grand Prix zal worden verreden?
gepleatet. Hij heeft mooi op tijd ge
dat deze winter weer een verkeerscurziengdat we door zl3n voorraad heen waren en pyompt op tijd voor een nleuwe sus zal worden gegeven?
dat pater van Huisseling uit Dieden
brief g@Z0r8d, Me diverse wensen9welke
we elders aanhalen,wijst hij op water- op donderdeg,l5 dec. naar zijn Missie in
stofbommen en sohoentimmerende Kroesjt- de Philippijnen is vertreokken ?
sjefe. Hij kent evenmin als wij het
det het demesvolleybelteem van Hurry
verechil tuseen j.l. en 1.1 c en ver~
Up uit Hernen-Leur er van de 4 wedstrijden
telt V8r der:
3 verloor en een won?
.
det het herenteam. er 3 won en l verloor
'Mkt mij persoonlijk gaat het uiten evenels vorige jeren weer het beste team
stekend,maar ik zit een beetje met de
van Maas en Waal wil worden?
hdnden in het haar met betrekking tot
dat Hernani en Uni de laetste maend
mijn werk.Deze week is mijn assistant
overgeplaatst,een Afrioaan,een bovenf
ieder slechte een wedstrijd hebben geepeeld
beste kerel en nou zit ik alleen met
in de oompetitie?
25 dorpen opgeschept. Het is maar -tijdet Hernani met 4~3 van Horseen en Uni
met 2-1 van D62 uit Boven~Leeuwen won ?
éelijk volgens de bissohop,maar het
det de fanfare en drumband op zetertijdelijke kan hier even lang &uren
als het vaste. Als ik nu ergens met
dag,l7 en zondag,l8 december de jaarlijkse
mijn voorste gedeelte in een dorp zit,, winteruitvoering zullen geven ?
trekt een ander dorp aan mijn ander
dat de toneelver. TAVENU van HermenLeur in het begin van 1961 op de planken
gedeelte om me dear te krijgen,want
gewoonlijk hebben ze graag,dat ze bezal verschijnen?
zocht worden door de peter. Er zijn
dat de Gezelligheid uit Bergharen het
wel uitzonderingen,maar die laat je
enkele weken later zal doen ?
dan voorlopig maar links liggen, want
dat de pleatselijkeEerenleenbank,zoje hebt al meer dan genoeg aan de goed=~ wel te Hernen als te Bergharen,een nieuw
wi1lenden.Ge1ukkig héb ik een reuze
kantoorgebouw zal zetten ?
mazzel gehad.Het district is zeer arm
det men begonnen is aan de eerste werken daarom had 8; aan de HIVA een bijzaamheden voor de nieuwe Tolbrug ?
drage gevraagd voor een VOLKSWAGEN°
dat in januari -als de wwersomstandiglHeel discreet gevraagd om te geven
heden dit toeleten- de nood(voet)brug zal
wat ze konden missenl .Laat ik nou VaNr~ werden gelegd ?
wege dat jubileumjaar van de MIVA zodat wij de aannemer vanwege het grote
veel geld krijgen,dat ik een prachti
ongerief een spoedige afwerking toewensen?
ge tweedehandse volkswagen heb kunnen
det tot op heden geen vrouwelijke reKOP€H-NOu kunnen we tenminste werken
acties zijn ontvengen op ons WIST-U-artikel
zonder al dat tijdrovend waohten ang
van de vorig e keer ?
dat we het aantal televisies in Bergthe loss of temper
Missioneren zonder
harem-Hernen-Leu1° nog niet hebben geteld ?
dat koning Boudewi jn en Koningin Fabiwagen begini zo
D !< #mod \
ola op 15 dec. zijn getrouwd?(wist U al '?);
onderhand tot
dat vale mannen op die koninklijke
de verleden tij ®\1=</6;`1iv8
y
MW
te behoren in
trouwdag het 's middags gewoonweg zonder
eten hebben moeten stellen,omdat een ontGhana en gelukkig maar wan
er zijn al te veel missionarlssen ge~
stellend aantal vrouwen de televisie-uitstorven vanwege physieke ontberingen.
zending niet konden missen?
Dit land en de hele Westkust hebben
dat vooral de bruid goed is bekeken ?
in het verleden altijd de minder fraaie
dat de MIVA (Missie Verkeersmiddelen
naam gehad van 'The white man's grave? ACTIE) 25 jaer bestaet?
De eerste par honder& paters,die hier
dat de MEMISA (Medische Missie Actie)
gegonnen zijn met de missionering,
in januari a.s. weer aan de kerkdeuren colstierven allemaal gemiddeld binnen
lecteert?
het jaer.A1s je Europa dan verliet,was
dat we die collecte van harte aanbevehet werkelijk goodbye¥
len en U zouden willen advisereni
Tot het volgend jaar.
GLQEFT IIJ8BEL
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in zustear van Oss
kwam Bergharens liefde wear los .
Volgend .jaar komt ze hier
Thé"a deur staat al op 'n kier.

'et end
J wij presen
de 1aatse weken
¢ bespreken.
4erst het geraas
met Sinerklaas.
ij kwam van verre
3 kwam in Eerre
.j kwam in HaQre
498 &at nng vale jaore.
,e jeugé had schik
't was dik en mi.
Bat 't ging sormen
'ken geen beletsel VOTM6H»
Sint vial in ée modder
aan z'n taberd 'n k1o&der
was niet meer te dragen
moest 'n nieuwe vragen
Hij kreeg er aan
en niet te lean.
8.13 ward eigendcm
UTP is het gehrsm 8

blijft alleen de as maar over
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bedankte met vele mooie woorden.
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EieeI dekené de leuze _', /II
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En Afrika's Nborden,
dat Gerda Roggen bekoorde,
verlangt naar rust en vree
't valt daar beslist niet mee,

12 kolommenii

If

Ik vertel ml even
wat miseionarissen schreverw
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De zuster van de Wijnakker
bleef in Congo vraldcer.
Ze leert da.a,r in de scholen

haar misaie vrordt aanbevolen.
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niemand behoeft te brommen

dec.1960e

bij huis

Ook uit Chirorno kwam bericht .
't Welk daar is niet lioht .
Vergif speelde haar parten
in het zielmnhuis bij de zvrarten.
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ze is wel het dichtst
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Ze vertrok wear naar he-b Noorclen .
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Zuster :Derks was met vacantie thu
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een kruik naar keuzen
liaar "Hier en Ginder"
verschijnt niet minder
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gaan de win-her inluierid' 91.
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B_._ij zo'n sigax-eg1~ove::°"
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snazepende 'ouien

L

sigaren bevielen 't meest a
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1'ater Buijs vierde feast
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Pater Meulepas
is reuze in zijn sas
kreeg oenien voor 'n wagen
hoeft daarover niet te klagenv

1960 is weldra voorbij
Wat was ' t 'n wear

Sy

Pater van Haandel bij de zwarten
zuiverde vele kinderharten.
'n Briefopener van hGut an staal
prijk in ha missie-arsenaal

want we nacieren Kerst a

he~b drukte je near .
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Zuster Willems kreeg een kaas
ze vond het heus niet dwaasn
Moeder Overste is ze daar
ze is in Indonesié al 25 jaar.

De paarse Advent
is U allen Yaelgencl o
In herb jaar komt een berst
het einde is nabij n
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In Nieuw--Guinea
is broader Marius *eevree 4
Hij boert daar goed
h13 weet hoe 't rnoet

De zoon van meester Ponjé
stelde ons ook tevree •
Hij liet al vast weten
rv" dat hij ons niet is vergeten.
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Tenslotte pater van Ossz
hij stuurde foto's,zo maar los.
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'n. Brief komt nog na

die arriveert weldra.

En pater Verheijeh
ging met 't vliegtuig glijen

1960 is spoedig vervlogen
het wel en wee is afg9wogen.
Moge 1961 U allen sterken
om tot heil van de missie te werke

lcwam onderste boven neer

't deed han niet zeer.
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