
1

OKWOBER 1961
» 4**// '9 1 , .J . r a

'Y.I3.39£8-L4A.i3.G,4ll3 nr

z I1

*U*

~i
I
1
1

QLKW"

*N K.-\~.v~. . .

1

I MMM8. M8
J

:aura
" * - .

7/74//<5z".mn! Zieqg/962/'en _ H8r/'J e/9 -L84//' an.

' }
1.

,;-1gIr
___j,__<~_.

__?7e M£88/4

(

l

I

9 @
) /Q9y/ 8

r

I

r

I

I
r

I

I

1

J

Il

4 / a .v1 . 1 l
__ enlge zuster van ons M1sslethuls-

frcnt,die in een Europees missiegebied
zit, is zuster Hilaris, beter bekend als
zuster Derks van Hernens Molanhoek.
Op 30 oktober a.s. viert zij in Nborwegen
haar 41e verjaardag. Van harte gefe1ici~
teerd, zuster, met deze verjaardag. Wij
wensen U in de Nborse missie nog zeer
vele jaren toe en hidden, dat de missie
bij U ook in volle bloei zal komen.

Uw oude schoolvriendinnen zullen U
zeker verrassen met een extra fe1icita»
his en daarom geven wij speciaal voor
haar hieronder het juiste adress

Sr. Hilaria Th. Derks
Florida Sykehus

BERGBN
NUORWEGEN
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Wanneer U begint met het lezen van

dit nummer,zal het U misschien al opge~
vallen zijn,dat we de kerken van Hernen
en Bergharen hebben laten schieten en
.daarvoor in de plaats hebben gebracht
de kapel van Bergharens kapelberg°
Een vermaarde Bergharense tekenaar heeft
zijn beste krachten ingespannen cm vooy
ons blad een nieuwe kop te brengen. De
tekening is buitengewoon geslaagd en
we houden ons voor meeyderen aanbevolen.
De volgende keer verrassen wij U in ie-
der geval wear met iets anders.

Over VERRASSING gesproken¢we hebben
'n p a a r weken geleden met one gehele
missiethuisfront vergaderd in het gast»
vrije klooster van 3ergharen.0ok pater
Meulepas was van 8e partij en heeft ons
belangrijke adviezen gegeven.Voor onze
missionarissen hebben we -mogelijk nog
dit jaar- een verrassing in petto. Lees
maar in het novembernnmmer.

Evenals de laatste karen, hebben
we ook dit nummer moeten vullen met
nieuws uit eigen koker.We waohten nog
steeds op brieven uit ée missie.

De abonnemenisprljzen zullen voor
1962 gelijk blijven,n.1. vnor Bergharen,
Hernen en Leur f. 1,20 per jaar. Voor
postabonnamenwen f. 2950 per jaar bin~
nan Méderland en voor emigranten
e.d. in het buiten1an& f. 3,50
per jaar. Wie zich thans nog
als abonnee opgeeft, krijgt de
laatste nummers van 1961 ge~
heel gratis.

En wie het soma vergeten
mooht zijn: ons gironummer ;uidt
ncg altijda 10loooo°

.1§.1§T0>8§.Q_8;
'n Paar maanden geleden kwam een

van Hernens vrouwen,die zuster Hilaria
go6d kenX, het Nborse adres halen.
We hebben het heel netjes op papier ge~
zet en er ging een kaart of briei near
Nborwegen,tenminste dat dacht &e bewuste
schrijfster. Ze kreeg de brief of kaart
weer netjes retour met de medede1ing,dat
zuster Hilaria in Bergen (no0r@H11ana)

niet bekend was. Odk in.Bergen{Lim-
burg) had men nog gezocht, edoch
ook d a a r was geen zuster Hilaria.
Waarmee wij maar wilden zeggen,

. dat Nbord~Hol1and Nbarwegen niet is
Mocht de bewuete persoon nu weer
willen schrijven, meek er dan in

- ieder geval Nborwegen VaN8|||¢
Wie dat was?? Nee echt niet,niet van ons..
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In he laatste deal van haar brief

schrijft zuster Irma E1isa%eth van Oss
het volgandea

'%Tassuai is bekend om zijn droog~
te en hitte. 'Men" zegt,dat er hier
geen zondaars zijn,omdat de duvel de
hitte van de hal verkiest boven die
van Arassuai en laat daar de mensen iN
vreel Is he daarom,dat de mannen voor~
al van geen bieohten willen weten? De
onwetendheid op Godsdienstgebied is
nog onizettend groot. Hoeveel plaatsen
moeten het hier doen met één dag pries~
ter om de 3 af 4 maanden. In ons hos~
pitaaltje,waar zes van onze zusters
werkenpkomen er nog vaak vééy ze naar
de eeuwigheid vertrekken,nog "even"
schoon schip maken.Te horen,&at de
laatste biecht 25 tot 40 jaren geleden
is, daar zijn wij al bijna aan gewoon
geraakt . Maar dat zijn snoeken, waar
die van. Bergharens "wettering" in &e
verste verte niet tegen aan kunnen'L
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Onze m318-
jes,die hier
kcmen sw"

@ 6.eren,p;co-
&: beren we

':89""§a daarom ook
4 , -4' .r~ altijd k%ar
, te maken als eatechisen,die 0nder de
vakanties en later als professoren
weer van hun Godedienetkennis door kun-
nen geven aan talloos misdeelden, die
nooit in de gelegenheid waren hun Gods~
dienst te kennen.

Graeg gebed en offer voor heel
8reeil,waerven een heel klein stipje
Areeeuai hee, waer Irma Elisabeth van
Oee meehelpt,bidt en offert om het
Rijk van Chrietue uit te breiden over
de gehele wereld'

Aan peter Aeulepes een gezellige
vacantie en meer goed uitrusten om er
later weer tegen te kunnenL

Tot..,..het volgend jaar, als het
God be1ieft'"
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Het zal onze lezers en lezeressen

zijn opgevallen, dat er nog nonit een
brief in Hier en Ginder is geplaatst van
Gerda Roggen, die in Tunis is. Ook zij
is in one Missiethuistront opgenomen als
enige leak. 'n Paar weken geleden wer&
ons echter de oorzaak van dit niet~schrij-
ven bekend. Reeds geruime tijd ontvangt
zij Hier en Ginder niei meer. Ook het
verjaaxdagspakketje, dat in mei j .l. had
moeten arriveren, is no0it bij haar te-
recht gekomen. De moeilijkheden, Qie
gioh in Tunis vQordoen, spelen ook haar
parten, Hopelijk zullen die ook daar
spoedig worden opgelost,

Intussen blijven wij doorgaan met
de verzen&ing van ons blaadje, dat haar
weilioht toch nog wel eens zal bereiken,
Wij wachten dan maar af of zij weer
voldoende gelegenheid en vrijheid krijgt
iets over haar werk en het wel en wee
in Tunis te laten horen°
We kunnen ons nog het ariikel herinne~
ren, dat Wim Horman indertijd over haar
en haar werk in de Gelderlander heetb
gesohreven.Haar werk van toen schijn
het werk van +egenwoordig niet meer te
zijn Bas te meer zijn 'we benieuwd waa
zij thans wel precies verblijft en voor
welke taak zij is gesteld.
~o-o~o-o~o~o-o~o~o~o~o~o~o~o-o~o-o-o~o~
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Onze damesdrumband bogint ZO ondeT»

han vermaard 86 worden in ons land=zij
is een dozer dagen aangezooht om op maan
dag? 30 oktober a.s.,de tentoonstelling
van slagerskunstwerk en de daaraan ver~
bonden uitreiking van de gouden slagers-
ying te komen opluisteren in de Jaar~
beursgebouwen te Utrecht.

Als zij er nu ook nog in slaagt
a.s. zondag9l5 oktober, in Sciedam een
eerste prijs te balen tijdens het a1~
daar te houden federatief muziekconcours
in de Coca~Colahallen -dit om zo n ch~
ier mogelijk e b1ijven~ wel je, dan
zel de animo er zeker wel in .blijven.
Hetgeen we dan 0ok van harte hopena

9 §$8D@ veetbelkleedkamer van. Bergherens
UNI nedert hear voltooiing. Er wordt
bijne iedere avon& door vele vTijwilli~
gore hard gewerkt aan dit gebouwtje,dat
in korte tijd tussen het green ui do
grond is gestamp*

Welkorn zuster in Be1~gharen££
Hopelijk mag U or ixelzminsiie komen en
ZG niet 9 6.an komen zeker afgevaardig-
6.en van ons thuisfront U opzoeken in
het klooster 4:9 Oi1~scho's of in Leeuweno

Vczorlopig rekanen we er in ieder
geval op, dat U naar 8ergharen komtz 7
maar  wi j  wi l l en  U a l  vooru i t  ver te l l en ,
dat U de Molenweg niet meer terugkent
Behalve naiuurl i jk het huis van Tbé
met de regenput

&ooi werk. van de Unimannen en cle
support ers . 1

Bij het ter perse gaan ontvangentbriet van Pater Poms
Komt in het novembernummer
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2 sep.aAa1ders,Theodora P.9'l3 jaar 9

wed. van:_T.Coppes - Bergharen
18 sep.:Janssen,Antoon W., ong.,23 jaar,

wonende te Bergharen

ONDERTRO_U.3N_g
'59-sép sWo1'l:ers,Franoisous J. ,40 jaar

te Lienden-Batenburg 811

Vergeest ,Maria J. , 37 jaar
'Ee Hernen.

valtrex?

111911 W

.9333.9.UE@.2
Helemaal ni emand .~

..EBOREN
3 sep.sArts,.Tohan
nes W.A.M. Leur
va,der~ J.W
moeder=Dennissen,

A.W
O sep van Henman,

Henricus F.J.Th Leuz'
der Derks Th.W

&~uk in Leuze
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Van een der scholen hebben wij dc jaar-
gangen 1955 t/m 1960 van OP WEG oni-
vangen.Hierin staan Godsdienstlessen

voor de schoolkinderen,maar kunnen toch
ook voor groteren van zeer veel belang
zijn.Wie er belangstelling voor mocht heb~
ben,kan ze bij de redaotie afhalen.

Voorzover U het nog niet mooht wetena
800k Hernens kasteel begint steeds be-

.. _roemder te worden. In een reportage
ovor Maas enWaal in een radio-uitzending

van maandag,9 okt. j.1.,kwam ook het
xasteel aan de beurt.We hoorden

het hoevengetrappel van een
Hernens paerd.We hoorden de
bel en in gedachten bevonden

we ons in de lange gangen
én keken door de schietga-

5.We zullen het kasteal aan
i achterkani laten zien,maar wach-
en daarmee tot de vnlgende maand.

Het zal Moeder Dominico (Willems) in
Kudus in Indonesi8 ongetwijfeld goed
doen van ons te horen,dat een van de

zusters uit haar klooster Bergharen heeft
bezochi.Dat was zuster Andre§ (Jeuken)e
Zij is liefst 27 jaar in Indonesie ge-
weest en heeft daar ook &e verschrikkingen
van de Japanse kampen meegemaakt.Zij heeft
die echter goed doorstaan,maar gezien
hear reeds gevorderde leeftijd gaat zij

' niet meer naar de missie terug. Ze heeft
A er een alleszins werkzaam missieleven op
van UHI,d8t Ewijk met 2-O near huis zitten en wij gunmen hear graag de we1~

stuurde ? En tooh maakte Ewijk 3 goals° verdignde rugt ,
Na afloop van de wedstrijd,wel te ver-
staan.Dat kwam zouEwijk diende 3 pro-
testen in,omdat Uni in het beruohte
strafschopgebied 3 penalties veroorzaakt
zou hebben en hierv8n had de schei&s-
rechter er geen gezien.Die 3 protesten
kosten ieder een tienije.Het eerste ver»
liest Ewijk.Het tweede winnen ze niet
en het derde moeten ze meer afschrijven.

van .UnI,dat ook in Dreumel wist te
winnen en wel met 2-1 ?

van datzelfde UMI,dat in Alverna
met liefst 5-2 ten onder ging ?

Beu-

I
I

en vam HERNANI,dat zelfs in
ningen met 1-0 wan ?

wsderom van HERNANI,dat daaraan
een Qverwinning van 3~2 tegen Echteld
toevoegde ?

en ~a1le goeie dingen in drie§n4~
van wear datzelfde HEBNANI, dat het
presteerde ook de Woezik met liefst
5~l aan de welbekende zegekar te bin-
cien '?

FEnkele dagen geleden is Carel Buijs,
éeen onzer cmigyanien in Ausrali§,

V voorzien van de laatste H°Sacramenten.
We hebben reeds eerdcr over zijn ziekte
gesobreven en een bijzonder gebed voor
hem gevraagdn Wij herhalen dit verzoek
nog eens gaarne voor deze vader van een
nog jong gezin. De zieke wensen wij sterk-
te toe in deze moeilijke dagenWe zullen
ons moeten ondefwerpen aan Gods H°wi1.

Peter Alardus van den Berg,oud~pas-
toor van Hernen=~Leur9 is enige weken
opgenomen geweest in het ziekenhuis,

wear hij een operetie heeft ondergaan
Daerna is hij enkele weken voor rust in
zijn geboorteplaats Dreumel bij zijn fa-
milie geweest. Hij is weer vrij aardig
opgeknapt en is inmiOdels weer terugge»
keerd naar &e Woezik, wear hij als assis~
tent aan de paroehie is verbondenMen zal
zich nog herinneren,dat bij in de efgelo-
pen zomer zijn gouden professiefeest geeft

gevier Q
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De E°H.B.04 van Herman-Leunc en Berg-
haren -e'6n geheel zoals ook Hier en

_- Ginder- gaat wear met een nieuwe
cursus beginnen. In 6.e loop van deze
week zijn huis aan huis daarvoor de
noclige oitcculaires versprcicl onder
het motto: IN ELK GEZIN 8EN LID VAN
DE 13,H.8.0.

Zondag, , 22 oktober 1961, is het
wear WERELDMISSIEZONDAG.We zouden zeker
tekort schieten,wanneer we hiervoor als
missiethuisfront niet Uw bijzondere &8Np
dacht vroegen»

Op werel
wear g8vT&&8d
Gebe& vanwege
lie gehele were
gebiedem Boat
zich over de g
0ffers9omdat e

I
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Er zijn in. 8eygharen een aantal da-
mes -jonge dames dan~ die tezamen
és sportclub van de boerinnenbond

Vwrmen Om éeze spor%club in stand te
houden, is bet noodzakelijk9dat tel~
kenjare nieuwe leden worden aangeno»
men. Daarom vraagt nu het bestuur of
er liefhebsters -dus geen liefhebbers-
zijn om zich `bLj deze club te melden.
Men kan dat &oen bij Truus on Thea,
Wie soms niet ween moQht,wie die &a~
mes zijn,moet dat tooh maar uit zien
to zoeken° En wij maar zingen8
Zie de booTinnekesde rokjes zwaaien, o

!̀

-l@-l\l DAG

g Qok Uw gebecl vergroot

gedaan? Hoe groot
I

4 In de missie heerst noodl
de missie is ellende%
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dmissiezondag worden van U
GEBED, BOETE en 0FFERS°

de gespannen toestand in
ld,vooral ook in de missie-
e om het vele kwaad, dat
ehele wereld verspreidt.
r veal gebolpen moat worden.

Het vorig jaar beben wij een bij-
zonder beroep op U gedaan om meer te bid-

om mee boete te doen, om meer
te offeren.We herbalen
dit verzoek,We willen em
moeten er aan herinneren,
om&at Qs mood nog niet

i is verminderd,dooh i n
*§ tegendeel in hoge mate
i% is gestegen.

De beboefte is dus wear
ll groter geworden.Wordt nu

Q

lWordt er ook meer boete
zal

1? dit jaar Uw offer zijn?

. : 9>TYd
»< " In de missie is honger

land beerst we@ldeL
In ons land is weinig of geen ellendeL
I n ons land is geen honger L

BID?
DOET BOE'T'E

OFFERSBEN V003 DE MISSIE° o o I
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In het ar tike1,dat we in ons num»
may van september j.l. plaasten
over de zusters van Bergbaren,heb~

ben we verzuimd de H&3M van de zuster
te vermelden,die dagelijks de kook-
kunst beoefeni e Da is dan zuster
Richmundus,de oudste van het gehelo
convent ,die ook het langst van allen
hier is enne°.°nee da veytellen och
nog maar niet. Het volgsnd jaar moe~
ten we ook nog iets te schrijven heb-
ben. To8 dan°.. 4
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: Wie de fietsencroas va.n 1 oktober
` j.l. niet heeft gezien, heeft heel

.._____wat gemist. Er wercl met wel 100
renners met veel felheid. en enthousi-
asme gereden. Natuur-
lijk deed Pietje buitengew *
zijn best,maar de 4
tegenstanders wa-
ren dermate geroutieg
neerd,dat hij het
ditmaal niet *bot
een eerste plaats
kon brengen.
De bochten werclen met gro
gonomen.Het zand spoot in het - -
naar alle ka.nten.Sommigen cloken met
hun gnufferds 'in hot boa .Enkele bo-
men liepen beschadigingen op.
En toen er eerxmaal ook wat olnsportief
(of onsportievelijk) ward gereden,
dit
En een wear dat het was% om
van te smul len...

wegd
euvel gG\"»l'OOY1W@¢8 vfeggemiorofoond. -

ggewoon

-o-o»o~ ~o~ ~o-o~o-o~o-o-o~o-o-o~o-o-o-o-o-
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Evenals Bergharen is ook Herman ln

1952 in het bezit gekomen van een nieuwe
8choolQ De oude school9welke vroeger op
het dorpsplein stond,is toan veydwenen.
Meester de Groen heef t er vele jaren on~
defwijs in gegeven met verschillende on~
&erwijzers an onderwijzeressenHij is met
pensioen gegaan en opgevolgd door meeser
van der LindenKort na de oorlog heeit
deze zioh wear laten vervangen dooy meas-
ter K&stersln 1953 kwam het tegenwoordige
hoofd,meester Verbruggen, De school wordt
nu verrijkt met een rijwi@?bergplaats,ter~

. . wijl de gehele omgeving aan de Kestzijde
is bestemd als bouwterrein°

De kleuterschool,welke samen met het
payochiehuis is gevesiigd in de oude bo-
erf abriek,wGf& vanaf september geleid

door Mieke Teijssen,die Jo van Lubeek
opvolgde.De laatste heeft de school ver$
laten aangezien de Hernense Meer meer
in trek kwam°
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