
D6-jaafWis§e1ing en de oVersielpené
vele alarmerende gebeurtenissen daarv66I
staan in ons aller volle aandaoht
illen we even terug~zien en vooruit-kij

ken. En dan mogen we tot ons genoegen
vaststellen,dat de proef.met
Ginder" volkomen geslaagd is.Méér nog,

aons oontactblad zouden we in 1961 niet
nnmeer willen missen.Daarom gaan we door

ook a11emaal,natuurlijk
Denken we terug aan l960,dan moeien

ve eerst dank brengen aan a1len,die on
van Ginder hun brieven stuurden an gro
tendeels ons blad vulden en ineressant
maakten,Dank ook aan alle medewerksters
en medewerkers Hier. Mogen wij in 1961
op Uw aller medewerking blijven rekenen?

Het Katholiek Missiethuisfroni Ber
harenHernen en Leur wenst alle lezers
van HIER EN GINDER een in alle opzichten
g94§g9nQ-en voorspoedi Nieuw aar
Bijzonder golden deze wensen allen,die
waar ook ter were1&- Gods
draoht vervullenz "Gaat en onderwijst
alle volkeren
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1 januari a.s.viert
pater S.Ponjé in Kameroen in
West-Afrika zijn koperen Pries

Hoe het feest daar
vierd wordt.weten we niet. Het
zal geheel anders zijn dan bij de

Priestefwijding en Plechtige Eerste
H.Mi haren.Andersqmaar
ook hetzelfde. Wani toen en nu gold
het feesta de hoge uitverkiezing

het Priesterschap.A1leen u is
het feest grootser.De wensen en toe-
komstidealen van de jonge Priester

in Bergharen tijdens de huldiging en Ear
ste H.Mis zijn tot zijn intense vreugde
werkelijkheid geworden

Nemens het Mhuisfront van Bersharen
bieden wij pater Ponjé gaarne onze harte
lijke gelukwensen aan. Mage God U sterken
en Uw missiewenk zegenen 1 Schenke Hij U
blijvend dat onverwoestbare,maar tegelij
kertijd nuchtere optimisme,dat U steeds

Peter Ponjé,Bergharen is U niet vergeten
en viert in gedachten en gebed.dit kope
ren feast met U mee
Hoe peter Ponjé het in. Afrika stelt en
hoe het daar is,vertelt hij zelf verderop
in dit bled
Voor wie dat niet meer heeft,nog even het

Rev.Father S.Ponjé
Catholic Mission Soppo
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HIER EN GINDER in 1251

De abonnementsprijs bedraagt lO
nummer,of`we1 f. l,2O voor- het
Warb U rnéér geeft ,wordt `bestee&' voor do
zending va,n verjaardagspaldcetten
Abormement 1961 buiten Bergharen in
Nedorla,nd,inolus:Lef porto . f. 2,50

Southern Cameroons
vmsm .- AFRICA

Degenen,clie -in zeer uitgebreide zin- i n
de Missie werkzaam zijmontvangen het blad

Luohtpostabonnementen voor ande
ren bui-ben Nederland: kosten worden na,
aanvraag verstrekt .P1-ijs: zo billijk mogelijk
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Pater Verbeijen hébben we in ons vo-
ummer moeten onderbreken,toen hij
was te twijtelen aan de roepigg van

patér Meulepas. Hij gaat verders
'Had je hangend tussen hemel aarde

het zonnelied van St .Frans kunnen zingen,
maar.,...denkend aan het uitstapje in
Arnhem,moet ik je ook zeggenzbij snelver-
keer geen alcohol --kunnen ze in de lucht
toch niet ruiken...red.~- en een &egtuig
gaat snel hoorl Overigenszik wil je best
een boekje suren en een "werver" laten
lengs komen 8 Wat verder je Volkswagentje
betreft,plaats een advertentie in de 'Boer
en Tuinder",in de St.Jansklokken of nog
beter in Nederlands meestgelezen meandblad
"Hier en Ginder" als volgta Heren(en dames,
vlak die niet uit) Rikkersi Arme miesio»

i

I wi

I
i

euk,c1at je via "Hier

i
I

Hierna ,geeft paten: Ver~
£"¢~,,

I

Zich laten fotograferen kan
een.Dat is niet zo'n kunst .Maar wie z

het Patex' van Oss nadoen om binnen b
trekkelijk korte ti jd tvv'ee keer op ee
zeldzaam Bergharens plaatje t e staan 'P
Velen zagen de opname van drie Bergh-
rense missionarissen met onze dorpskerk
ap de achtergrond: de paters van Oss,
Buijs on van Haandel. Nu zitten ze clui-
zenden k:Llome*nez;=s van hier en van el-~
kaar verwijderd. De kans voor die foto
was enig en zal zich wel niet herhalen.

En nu ontvingen we uit Australié
wear zo'n aparte foto met daarop pa-ter
van Oss met twee Bergharense emigranten8
Karel Buijs en de zuster van kapper Piet
Srnits,Ada van der Weide-Smits.,Deze loat-
ste stuurde ons de foto,waax~op één van
haar drie kinderen staat Jat was daar
BERGHAREN IN AUST"Rf\-IJIE.Ja,MMe1~,da1: we
nog niet zover zijn,da'n we f`oto1s in ons
contactblad kunnen afd1~ukken,wan"r, clan
zou U ook zien,dat Ada "Hier en Gind.er"
in de handen houdtfaayover ook het ge-
sprek ginggzoals ze schrijft, Ylaar nu
laten we haar eerst zelf aan het woord;

"Wij lzrijgen regelmatig de blaad-
jes via pater van Oss an dan nog langs
een omwegget,je.Ze gaan n.1. eerst naar
een wouwtje uit Hernen lwordt daarmee
missohien Tonnie Peters bedoeld '? Red.,)
dan naar Karel Buijs en deze stuurt ze
naar ons.0mdat ik in het augustusnumrner
las,dat ook brieven van emigranen wel-
kom zijn,zal ik maar eens :Lets van ons
laten hcren.0p de eerste pleats onze
lof` oven: het blaaAje,heT, is zowel inte-
ressant als gezellig,Je boort vzeer
eens wat nieuws en ofschoon ook veel
na-H1@y1,die er in voork0me1f1,voo:r mij Ol'l-
bekend zijn,is het tooh wel leuk te ho-
1'en,wat er in het c1orpje omgaat .We zijn
n.1. nu bijne. lO jaer in Auetrelie en
zo leligzaam aan reak je er uit Alleen
a17318 ik steede de lof boox' over cle
daIH€sdru.n1band,fanfare enz. geloof ik ze-
kendat ik te vroeg gebor-en ben en de
bes'Ge tijcl heb gemist . U kunt zich clan
zaker wel voore*bellen,dat op een dag
als P8-'Der van Oss en Karel Buijs met
zijli femilie op visi'ce zijn,vele hen:~in-
n6T11°~8@I1 worden opgehaald en miesohien
M818 oor .;L_n h en ZOU. kunnen toe-

Tot zo`7eI» voof8opi@; Ada S i e

ug:-en
enst

naris met moede benen vraagt kaartclubs,
die met hun pieken zijn piekeren de we~
Teld uit helpen en met hun miséres (het
liefst open met een praatje,is goed duur)
aan zijn misérs een einde maken. Pater
Jan,ik 10% voor de goede ip,he L
~-Jammer voor peter Verheijensblijkens
berichten in ons decembernummer is de tip
te laat.Pater Meulepas rijdt al in zijn
Volkswagentje,dank 843 de MIVA. Red.~-~
Overigens ontzette
en Ginder" weer GO bt hebt met oude
vrienden,
Tussen haakjes(in __ gesprek hier in
Epouto met een lekenzuster over "Hier en
Ginder" -er wordt over gesproken» vertelde
ze over paters uit Naar geboorteplaats
AcbthuizenEn laat dear nu Pater Koos de
Waal bij zijn,die ik kort na de oorlog
in Bergharen mee inhaalde voor zijn eerste
plechtige H°MisoZijn ouders waren toen
bij van der Aa,ik hoorde,&at ze n in
Winssen zijn of daar in de buurt.Hij zelf
is nu Provinciaal van de Passionisten,
dus nu een Hoogeerwaarde Pater look een
hoogvlieger).

Visolu "Ons Verlangen" proficiat
met haar bestaan en de Nieuwe Watering.
Ik heb gehoord, dat de vissen zelf ock
een bond hebben,Mij heet;"@ ~iie
Welt for mich". .

n w
het verhaal van het tweede ongeluk,waar-
bij hij niet tegenwoordig was9n waarovcr
wij U reeds uitvoerig ber hf£e
Hij zal u onderhand welWéerin zijn ge-
reparee e messna boven Nieuw=
Guinea

8,ar

d
f8mi1i&»vrienden.."oeke1'1de1"1 en oude b
e@n Zalig Kerstfeest en Nieuwjaar w

adress Mx~s.A.v.d.Weide-Smits
26 F3-8"Gree Road FIGTREE n.S.W

AUSTRALIA

Als hij rvnzur £81
hoopt hij n vnl`g
over het leven va.n de mens!
selmeren

kan vinden,
verhalen
an de Wis-

|_| | l l



aags voor Kerstmis ontvingen we van
zuster Hilaria Derks een dikke enveloppe
met postzegels.In dank aanvaard
We zcchton tevergeefs naar een begeleidende
brief totdat juist 2 dagen voor de jaarwls
seling een afzonderlijke brief kwam,waaruit
we -nog juist op tijd- het volgende vermelden

"Voor het nieuwe jaar begint,wil Ik U
allen nog even komen bedahken voor alles
in l960.En een bijzonder hartelijke dank
n de oprichters an leiders en helpers van

Missiethuisfront en het contactblad
"Hier en Ginder" Ik wens allen een zalig
en rijk gezegend Nieuwjaar. We zullen elkaar
nog wel eens ontmoeten in het nieuw
in "Hier en Ginder",maar dat is juist zo
gezel1ig.Nu horen we nog eens iets van el
kaar.Ik zou bijna zeggenrnu leren we elkaar

Het dikke inhoudrijke num
mer van december heb ik met veel plezier
gelezen. Mijn complement voor het Kerstmis
artikel Zo waar,zo enkel, en toeh .

Zuster Hilaria dankt verder pater Ver
heijen voor de felicitatie en geeft hem een

ers-be plaabs geestelijke hulp
OOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOO

o
een gebed voor het Noorse volk

we WE1C}1l`bSTl*-ll)

bter Ponjé,die we op b1z.1 in de
bloemetjes hebben gezet,schrijft o.a

DG Kameroen.een land,waar O.L.Heer
op de scheppingsdag alles wat hij over
had,heeft neergeplant,bergen,heuve1s,da
len,rivieren,bossen,alles zo maar op een
hoop,hangt momenteel in de lucht. Vfoeger
een Trusteeship onder Enge1and,maar gere
geerd door en vanuit Nigerh,1igt tussen
twee onafhankelijka staten in Nigeria
en de Republiek van de Khmeroens, maar de
Kameroens zelf weet nog niet wat zij wil
Een groep van mensen wil met Nigeria mee .
gaan en een andere groep is geneigd om
met de ranse Republiek mee te gaan. Hen
volksbesluit zal uit moeten maken,wat er
gaat gsbeursnl Maar al zou ofwel de een
ofwel de ander de meerderheld krijgen,dan
zal die meerderheid toch erg miniem zijn nog eens kennen.
en wat er dan gaat gebeuren?? AFWACHTEN

Het verdere gedeelte van zljn
brief gaat over de toestanden in het '
missiegebied van Cameroen Ve bewaren
dat wegené plaatsgebrek tot n volgende
keer. Hij' eindigt met pluimpje voor zijn rekenkunde.Met zuster
'Hier is gebed hard nodig,voor ons om Hendriks semen loo jaar."Gelukkig,dat we
te weten wat te doen, en voor de zwarte dat met z'n tweeén zijn. Wat zou het erg
om te be3rijpen,wat zijn plichten zijn ziin.als we die loo alleen moesten dragen
Het thuisfront of zoals jullie dat noe Ze geeft tenslotte een prachtig Kerst
men "HIER" kan juist hier het beste hel- verhaal over Noorwegen,det we wegens plaats
pen.Financi§le hulp is nodig,maar op da gebrek moeten laten liggen.Aan het slot er

van vraagt
OOOOQOOOOOOO8 dat in het kerstgebeuren alleen nog maar het

materiéle kan zien en viert
++%++ +i+%¢%+%+$+¢4i+%+++¢+¢+i+$$4

Binnenkort --ZONDAG,I5 JANUAR _
komt wear de jaarlijkse collecte aan de §Z
kerken in Nederland om de medische Mis dat ook 'de Bergharense militairen
sie-actie Iedereeh is wel overuigdze-. Derks en Ko de Leeuw in Nieuw-Guinea
kcr in deze tijdgvarl het medische mis en GindeI°" ontvangen
siewerk. Het gaat hier voornamelijk over dat Uni te MaasbommeT5¥egen een her
Africaqdat met het onafhankelijk worden steld D.B.V. het onderspit moest delven?2-1
een strijdgebied is geworden tuesen dat de linkerhelft van de "key" van
Christendom,Communisn en Islam "Hier en Ginder" de kerk van Bergharen
De gezondheieszorg wordt de grondslag omgeving voorstelt -de haan is van de teren
besohouwd van het missiewerk.Het is gevallen
nnodzakelijk eerst de mens lichamelijk dat 5 eenzelfde soort _ te
gezond te maken om hem vbor een betere kening van de kerk §n Hernen,omdat we die
levensbeschouwing ontvankelijk te maken. ook wel eens wille laatsen ? Tekenaars
lLevensduur daar gemiddeld 30 jaar doet UW best ok E38Qmb1nat1e 1s welkom

).Iedereen he3°t de taak dat het adies van zuster Hilaria Derks
thans als volgt is Sr. Hilaria
Florida Sykeh s BERGEN NQORW3G3g ?

dat pater Ian van Haandel up 7 januari
a.s. niet 29, doch 30 jaar wordt

BET 1:EDISCHE HISSIE dat Hernani OP eigen »¢er1=@§aHeQ1»Pg34
d minsten der 1 k , . ¢ -

13 e la 333143153838 38818 ¥éSr3e33e3ll8£'33'e1n 1
de E¢H.B¢O. te Bergharen~Hernen~Leur Kerst
pakketten besorgden bij zieken en oudjes

hier 70 jaar-
het ve1~lossin,»:,tsvre1~k,da-I: door Christus
voltrokken is, voort te zetten in de
naaste. EEN GULLE GIFT ALS TE1MN VAN
DAIUKBAARHE;M VOOR ONZE GEZOMIEID IS
N0ODZA1<:EL3:JK VOOR
WEBK.Chri us zei;Wat
Illljnen hebt gedaan,hebt ge mij gedaan
GEEFP DUBBEL Medicus
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(heel van pater Buijs in Rhode- Peter Meulepas gaet in de ief.welke

ei3vervolgen we met: we in december plaetsten,over op een inte-
. "Daerom ep de eerete pleats veel dank reseant punt. "Met genoegen", zo scbrijft
die ik geuit heb aan de Gever van elle hij, "heb ik kennis genomen van het feit,
goede in die H;Mis,waarbij ik epeciaal det jullie de miesionariesen wilt verraesen
aan U allen,in het bijzonder Nen die mee- met een verjaardagspakketje. Ik les in het
baden,schreven en gaven,heb gedacbt. Een laetste nummer, det dank zij deze actie
voordeel hebben altbens nu de miseionarie- peter Buije in een voortdurende rookwolk
sen uit Bergheren-Hernen-Leur,dat ze zich gewikkeld is, die zijn ontstaan dankt aan
niet meer eenzaem hoeven te voelen en els het gulzig zuigen een Willem II,Karel I etc.
op een verve afstand,went maendelijks,ja (de vrouwelijke merken van sigaren memoreer
dagelijks zijn we bij elkaar. Ja het zal ik liever niet,dat zou misveretend kunnen
menigeen verwonderd hebben,dat ik hier opwekken ender de gelovigen)"
het verslag van de Grand Prix op hetzelf- Hij vertelt verder, det hij reuze liefkeb-
de moment hoorde els het in Holland in de ber is van een goeie Hollendee(Aspertse)
ether ging. Het is mear,dat je verwittigd sigeer, meer dat er op invoer van rooker-
bent en ook dat stond in "Hier en Ginder? tikelen hoge reohten moeten worden beteald

Nu wilt U netuurlijk ook iets horen We zijn theme bezig te echterhalen, hoe
uit mijn miseiegebied.Sinds wij dioceee dit precies in elkaer zit, went we hebben
zijn,noemen we dat ook perochie en moeten dearover verder nog geen enkele klecht ge
de parochianen zeef mee helpen,went we had. Het is in ieder gevel nooit de bedoe
moeten one zelf bedruipen. Dat is een he- ling, dat de miesionerie bij ontvangst van

Hoe is 't met de hutepotten een pekketje deervoor nog invoerreehten
Ik heb 12 bijsteties,weerven er 5 meet* betelen.Dat cedeeu zou den te duu

in sterk vervel w3r8g9 3 stean egg- vveer zo komen,omdet het twee meal wordt beteeld
wet beschut tegen de regen. Bouwen en on Degenen,die hierover iets nedere Kun
derhouden moeten de negere gratis doen en Hen leten weten, werden verzocht d
denk den niet,det het gedaen is voor de spoedig mogelijk
neger. Nee, ook hij betaalt mee aan de meeht het met de eigeren niet lukk
Voortplenting van het Geloof,die Hier vo den heeft peter Meulepes toch een ender
rig jeer f. 150,-- opbrecbt. Gok de kin idee: "Ben pekje sheg,pletgedruKt in
deren op school betalen een H.Kindeheid pak krenten(een goeie kennie,wier neem
en brechten f. 35,-- bijeen. en voor bet de omgengeteel met H. begint,doet dit lj
College in Rome ter ere van Pans IoMennes' chamelijk werk van bermhertigheid nogel
80a verjaardeg Kreeg ik f.47,13 bij elkeer" eens) is eltijd de ;iets vermoedende dauen

Aldus -cok veorlopig- peter Buijs gepesseerd
o-o-o~o-o~o-o~o-o-o-o-o-o-o~o-o Tenslotte wordt peter Meulepes veront

rust over de weinige huwelijken van dit
jeer.Hij denkt al ean de bouw van een stel

dat patef van Toor uit Jéest binnen- letje ouwemennekes en ouwewijfjeshuizen
kort weer naar de Missie vertrekt Ook huwelijksedvertenties in "Hier en Gin

dat hij in Bergharen -om de nedige der" zouden oplossing kunnen brengen
guldens voor zijn reis bij elkeer te Krij o-o-o-0-o-o-o~o-o-o~o-o~o-o-o~o-o
gen- Kerst~ en Nieuwjearskeerten heeft le o~o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o
ten verkopen en met succes

dat pater van Huisseling uit Dieden,
die op l5dec j.l near de Philippijnen
is vertrokken,deer veilig is eengekomen

dat zijn edres luidt
Father G.ven Huisseling
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PHILIPPINES

GEBOREN
(te Nijliegeh) van Duifhuizet1.MaJ:'ia .TA
vader: P.A., moeder1v.Geel.MJ'C.I-Iernen
iersten.wilheJ.mina J.M
vadGr:F.L..moeder-: F1euren.A.H

14 dec. Kerstenjosephina M
moeder:J3erksen.W.M

dat broeder Judocus vah
uit Herman op 16 december j.l. met zijn
familie zijn 50e verjaardag heeft ge

3m;x¢"i3och nog geli

I

Nog vele gelukkige jaren Kunnen krijgen ? )


