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Hoewel het niet de gewoon--
te is,dat de redactieleden

._, van ons blad hun bijdragen
ondertekenen,mag ik ditmaal een uitzon-
daring maken.

Er` zijn zovelen,zowe1 Hier ahs Ginfi
der,te tedahken voor de bewijzen van me-
deleven en vooral voor hun gebed tijdens
mijn ziekte,dat het niet mogelijk is 18
der persoonlijk te bedankenDaarom aan
AML8N langs deze weg 4i§ng3reGhtg-dagk€

Deze bewijzen van medeleven en Uw gebe-
den Lehben mij bijzonder getroffen.
Ik ben er van overtuigd,dat door Uw ge-
bed -speoiaal tot 0.L.Vrouw ter Nood
Gods- een gunstige wending in mijn 6INF
stige ziekte werd verkregen.Daarom nog-
maals allerhartelijkste DANK.

Mijn. mederedacteuren mag ik wel
bijzonder dankenydat zij "Hier en Gin-
der' even regelmatig lieten versohijnen.
Omtrent mijn persoonlijke onmisbaarheid
sohreven ze in een der vorige nummers
-dat heb ik later gelezen» wel een tik-
keltje overdreven.Immers..alles ging ge-
woon lgewoon en gewoon is twee,red.)dxr.

Helaas zal ik genoodzaakt zijn mijn
medewerking aan "Hier en Ginder" voorlo-
pig arg te beperken,want ik moet nog
steeds volledige rust houden.

Hbgmaals dank aan allen.
L.Teijssen.
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3338 VERRASSINGs We moeten kort zijnEen
plotseling binnengekomen 1'uime copie
maakt ons blad ditmaal te klein.,B:rieven
van pat er Verbeijen en Ada Smits moeten
waGhten,omda"D alles reeds .iypeklaar
was bij de ontvangst .Het decembernurnmer
zal ook wear gevuld. moeten worden en we
kunnen nu al va.s'sstellen,da."u we daarvoor
1111 al voldoendc stof hebben.,

E

Denk er aan,dai de
pater dit jaar 50 wordt",
kreqen we 'n &ag of
wat qeleden te horen.
We hadden hai al ge»
teer& en heel ijverig

Qezochi naar een ABRAHM°
v ziet hek resultaat.

Dat gel8t dan voor peter Poven Oss, die
op 28 november e.e. verjaart.
We wensen hem hiermeOe van harte geluk
namens de meeete van onze lezere »er zijn
er altijd,die zelf eohr;wen» en hopen
meer,det hij nog vele jaren zijn beste
kraohten kan geven voor de emigranten in
Australie° Wie some niet mocht weten wat
de jarige het liefst heeft s eigaren,siga-
ren en nog eems eigaren...»¢
Zijn adress

Rev° Father P.van Oss
Redemptorist Fathers
Pennant Hills NSW

Meer we-E3Fben Verraes gen.Allereerst
pleatsten we bierboven het kasteel van He:
nen°Het kasteel en Hernen zijn dat waard.
Er is meer.0nze miseionarissen ontvangen
*n extra pakket van Sint en de k&So
We brengen. weer 6 bladzijden,dit hoof&ze~
kelijk ale gevolg van de Ghiromoramp.
We vonden dit wel dermate be1engrijk,dat
we hieraan enkele kolommen hebben gewijd.
Voorts moeten we een fout van de vorige
keer herstellen,Oud~paetoor van den Berg
vierde niet zijn gouden profeesiefeeet,
doch zijn gouden prieeterfeest.
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In een brief van 9 . tember 1961

heeft peter Ponjé ons legen ween, dat
hij enkele nummere van Hier en Gincler niet
heeft ontvangen en bovendien een eerdere
brief van bem niet in one bezit gekomen
eohijnt te zijn Wanneer deze peter ons
nu even wil laten wetenywelke nummers
hij mist 2 dan zullen wij deze nogmaals
toezenden.
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Ge had+, ze moeten/zie ee ge hadt

ze xnoeten horen op aié px-aohtige zon-
dagxnid mvan 15 oktober in Sohieda.1n 2
die 4 "

we eerllk zijnzook die er 'bij waren.-
toen bekend wer ,9maakt,da'b zij op
het muziekconoolwy .Jura een eerste prijs
hadden gehaald _,J
De spanning was gebroken.De vreu/gf-' e
kende geen g:cenzen.P:comotie na,a 4
de 2e afdeling was een feit ge- ` U )
werden. Ginds in Sc]:1ieda,111L

Ze zijn die morgen met de bus ver~
trokkensde twee*/","9n3.|enies en de twee

en Jem1ie.ne11;1§.4" Gerda
masse zenuwen h ze meegenomen.Een
mas8§¥3"?,,v1~eugde brachten ze mee terugl.

g De bevolking van Bergharen

wan\1` wi gineind stand
te de "bus op 'be °h »

Q 'f/naar het
doJ:pshu.is,vraar gnder* (gear grate
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"'4aerge1ijk<> prestatie na ruzun
ve/ _ gebben.

Gulle gevers . 2 hadden
koffietafel met ¢ J, / ;

maken 'Mn
meet ' 1

goed 9naken,want overdag hadden

r

(Ii" "?

Hij ank voorts in zijn brief voor
de ontvangen cedeeus met zijn koperen
feest en verjeerdaga Over het feest zelf
plaatsten we artikelen in het april~ en
meinummer van 1961.

De cadeaue zijn in rock opgegaan en
zijn commeniear isi heerlijki

Ernstige oritiek levert peter Ponjé
voorte op een onzer landelijke kranten,
welke zieh ook al begint te bemoeien met
de toesiane in de Kameroens,Hij schrijftz

"Nou ik meet eerlijk zeggen,dat die
krant veel beter gedaan had als zij ner-
gene over had geechreven. Laien zij nou
eerst eens een stel journalisten naar dit
lend sturen en dan een pear jaar hier le-
ten wonengdan hebhen we kans,dat ze iets
vertellen,wat een greintje van wearheid
bevat . Neu zijn het verhalehwelke,zonder
verdere tekst en. uit1Qg,kant noch wal
raken.Het is waar,dat er bij onze buur-
man,welk land we vanaf l oktober ook als
one land zullen. beschouwen,~want we gaan
met de Republiek van de Kemeroena tezamenp
wel een stel herrieschoppers rondlopen,
die zelfs misechien wel eens een missie
hebben eangevellen,maer men moet niet ver-
geten,dat de missiee en de missionarissen
dear heel an fe zijnc »

//( f\\
7z'~%. f' '\~ ~1l1);¢=--=-g-i,,'§192~/,;#i>"
446" La Patrlel Het vederland.
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Marietjes°Ann1¢f1 an,Mien°Riek,Fien
en Ellie.Een

c a I )
Q lfheeft het weten te waarderen,

een grote menig~
I werden

bloemen aangeboden e / }9et de fan-
fare voerop trok het > »4 f '

°. .
belangstelling een hul h' \@iging
van instructeur G°Kopper%~6n de dames
vnlgde.Dat deed allereerst de erevoor»
zitter,9astoor Loverbosch Da% deed
ook de 9urgemeester,die hulde bracht
voor '
1%. jaar estaan

J . een
/ J fxiraatje ge-

reed laten t e meisjes en
die met haar ke4-. lieten het
zich§9
ze fr "rg@muw@m gegeten en aan de rest
was<' wAgeen behoefte.

.9e vnorzitter,de heer Teijssen,kon
het thuis niet meer uit ouden. On-

; zelf ko~
men om ieder der dame \ 5e felicite-
ren.Hij was epgesprongen in zijn bed,
toen ' s middags de telefoon ging en hij
de eerste prijs uit Schiedwn voelde
aa

danks zijn ziekte m<>esil< 991i3

be-

nkomen»
Ze hebben het verdiend deze dames.

° agen aohtereen hebben ze gerepe~
9?GeTd en er haar vrije tijd veor
jpgeofferd.Bravo,gaat zo voortl

"En" zo vroeg een der dames, "het komt
tooh zeker in "Hier en Ginder"?"
We hebben &eze vraag beeestigend
antwoord en er bij van
allen een"foto"zouden
hebben ons aan deze
&en,al zal de een
de ander.....

4 we
'rv _ 1a.a.tsen.,Wa

1184, ;3Loft e gehou-
beter"'ge1ijken dan

. Meer det
wil niet zeggen,det die lui rondgaan en
iedere dag 'n 20 of 30 moorden begean,
dorpen plat branden,huizen vernielen en
mensen overvallen. Moordeneare,zwendelaars
revere en uitbuitere hebben we thuis ook
genoegc Ze beboeven due niet zo hard te
roepen,det die Afrikanere nou ineens van
binnen en van buiten zwart zijn, Het is
gemakkelijk genoeg om de splinter in het
oog van &ie erme mensen hier te zien,maar
de balk die is niet aanwezigl De reinste
onzin"

Uit deze brief van peter Ponjé9waar-
van het vervclg de velgende keer komt,
blijkt el weer eens te meer hoe moeilijk
het is een lend en zijn inwoners te beoor~
delenywelke men niet kentn
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We hadden geluk,toen W6 onze hopeloosheid zoohten we naar
een dezer dagen de H,Man met verontsohuldigingen,maar 'n dergelijke
Zijn knech opzochten in Zijn gnock out liet ons erbarmelijk in ons
hoofdkwartier in Harassa. We hemdje »nou ja "hemd" dan~ s t a a n .
konéen onmiddellijk tot hen 1 "Nietteminyzo redde de Sint ons uit
worden toegelaten,omdat de Sin r deze oestand, "heb ik veel waarde-
juist was begonnen aan het doo» ring op kunnen brengen voor al waX
snuffelen van Zijn allesbevat~ 1 4 r in het afgelopen jaar is gepres~
tend boek. . eerd.Jullie missionarissen konden

Nbg meer dan andere ja~ dank zij de goede gaven van zo~
ren viel het ons op,dat Hij elen» met bun verjaardagen

\ , nog aan een pakketje
baar ook had te lijden van \vX / geholpen.Als opperfinancier
de onzekere toestand in de we el A ~Q de Sin£erklaastijd weet Ik,

We gooiden ons direct in de vTagen~ /8 t alles zo ellendig veel kost,maar
rubriek an vroegen hoe de H.Man dacht a het goed heh,is er bij jullie nog
ovwr de toestand in de wereld. 'WI is wel at over voor een Kerapakket?
geen haar in. Mijn baard¥aldus de Simi, We hé8stten ons te zeggen,dat we daar al
"die er aan denkt zioh daar druk over mee bezig waren en de Sint beloofde ook
te maken.Ik heb 'n andere taak,n.l. de het Zijne te zullen bijdragen,zodat het
kleintjes -en egenwoordig ook al erg een gecombineerd Sinterklaas~ en Kerstpak-
veel groten..1 £~ gelukkig te meken met ket zou kunnen worden.
allerhande ca&eaus.Ze kunnen met nog We bogen diep voor zoveel gulheid en
zoveel atoombommen gooien,Ik blijf ko- steleen &e vraag aan welke cadeaus de Sint
men otdat de laatste bromtol zal zijn zoel had gedacht. "3at laat ik graag aan
uitverkocht en de laaete taaitaaipop jullie overgWas het aniwoord. We bogen
zal zijn verorberdU nog dieper vocr zoveel vertreuwen en be~ .

We spraken onze bewondering uit loofden one uiterste best te zullen &oen.
voor zoveel moed,maar de Sint wilde De Sint knikte begrijpend en Piet volgde
daar niets van weten.We hadden nog over Zijn vnorbeeld.
de reeds door ons genomen maatregelen Op onze vraag of er nog vele bijzon~
willen vertellen,maar gooiden het nu derhedon in Zijn allesbevattend book ston~
tooh over oen andere boegWij vroegen den,antwoordde de H.Man,dat Hij wel een
of Hij Hier en Ginder regelmatig had nur lang zou kunnen praten over vrouwen-
ontvangen°Hij toonde hierover' Zijn te- gymnastiek,motor~ en fietsenoross,over
vredenheid en merkte op, dat Hij Zijn voetbal van kippen cn eenden,over dames
kneohten niet meer uit hoefde te stu- in wit uniform en over de nieuwe verbin~
ren,maar voor de nodige gegevens Hier ding tussen Hernen en 8ergbaren.Er waren
en Ginder gebruikte.We voelden one hier~ voorts nog talloze andere problemen,maar
door wat verlegen worden.Hadden we mis- meende Zioh te moeten beperken tot de mis-
sohien te veel geschreven ? Het abtwoord sie en miesionariseen om tenelotte nog s
liet niet lang op zioh waohten¢ "Ik heb", iete aan vermeningen en lofprijzingen over
aldus de H.man, "nauwkeurig elle bijzon~ te houden voor Zijn bezoek aan hier,Boven~
derheden over genomen en dearom ga ik diem wilde Hij niet alles op one dak schuif
Me afvragen of er bij jullie niet te ven.0ok de anderen zouden hun part wel
veel wordt gereisd? " We bloosden tot kyijgen°Wie die anderen dan waren,durfdém
achter onze oren en gaven daarmee al we echt niet te vragen.
direct toe,dat het wel eens de spuiga~ We maakten aanstalten om te gaan en
ten uit lisp... We beloofden ~~mede na- zeiden,dat we het interview zouden"verhien
mens zovele vrouwen=-» dat we het wet engin&eren".Sint zei,da we het niet te
minder zouden gean doen, "Daerbij komt bent moesten maken.Ven een al te boni ge*
nogyzo ook kwem Zwarte Piet er tuesen, val waren. we one geenezine bewust.
et men vaak na midderneoht thuis komt? We drukten beiden de hand en maakten one
Onze wangen etonden roodgloeiend, dooh haeetig uit de voeten.
wij meeneen dit af te moeten wenden op We hopen het interview op de juiste
het zwekke geslecht ,Ook dit viel echter wijze te hebben weergegeven om de Sint zo
niet in goede eerde.Piet begon met zijn gunetig mogelijk te stemmen.
ketting te xemmelen als waerschuwing.. Vol verwaohting klopt ons bert en...
voer wat de gevelgen zouden kunnen zmgn. het hart van onze miesionerissen.. ceo
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27 okt
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OVERL_E})_]P_Q_Ta
20 okt.=Axe1-bin Kass:iJn,N. 67 jaar te

Bergharen

_Q_1@_E_8_@0uw1>=
4 okt.8v.Hees,Mar-billis Th.,35 jaar

te Boven-Leeuwen met
Loeffen,Antonia M., 29 jaar
te Hernen

11 okt . =Hendriks,Evert
te Beuningen
Wijtm

•

A o 9 26 jaar
met

Vilhelmina M
j . ,Herman

wévéf / / Zw ,///

2/ //
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Paul,Nennetje J°H. Hernen
vader= G.,moederaGoedhard,N}M.

31 okt.2v.Bauningen,GijSberta F.M.
vader2H.G.,moedersv.d.Hoogen,M.

Bergharen

hier en
7

26 okt.¢v.Hees en Loeffen voornoemd
28 okt. :Hendriks en Wijtmans voornoemd. mee

- 4- . . &HH6B&&méHB§mif .
3§,§?' 4/ / siezondag to Hernen 3009- cud-leerllnge

en te Bergharen,waar pa-
ter Meulepas preekte,3l7,- op bracht?

dat Uni in. Balgoij met 5-1 verloor, .
maar in Batenburg met dezelfde cijfers
won ?

dat Hernani als nummer één op de
ranglijst prijkt door overwinningen op
Herveld(6-1) en Horssen I6-2)?waren die
clUbs zo sleoht? Nee,Hernen was zo goedi dankl

dat de sportclub van de boerinnen~
bon& van 8ergharen met raambalspel -jam-
mer geen plaats voor 'n tekening-'n eer~
ste prijs wist te bohalen te Hoes~Neer~
bosoh en tegelijk met de drumband word
gehuldi§d?

da ne ers Tangan ka op
kosten van de kah.onderw1jzersond 1n
ons land studeren?

dat in de plaats van de gebruike~
lijke avonddienst in de kerk op Aller-
heiligen in :Bergharen de z.g. dodenher~
denking met kaarslicht en fanfaremuziek
(mars funébre) op 't kerkhof pL%¢s vond? NOorwegen.

I -46-
/ / 7 H / a

9 z - 00!'(<)€9€2Z
Onze Moori zustex hceft VGQ zorg

a gehad,da haar fief zo zwaar wasgdat 89
postboQe,welke hem in Wijchen heeft moe-
ten halen,onder het gewioht zou bezwijken.
We kunnen haar gerust ste1len§de post
wordt tegenwoordig gebracht»De tijd, dat
die gehaald moes worden,behooyt gelukkig
voor onze postmannen tot het verleden

De zwaarte van de brief zat 'm in de
bedankjes,die de zuster meende te moeten
brengen,omdat ~zij schrijft nu zelf a-
En hier begini 't dan.Ten eerste hartelijk
dank,omdat U mijn brief van juni j .1 in
Hier en Ginder opgenomen bebt.De zusters

vooral ik vinden het reuze fijn,
dat wij in Bergharen,Hernen
en Leur zo'n ecbt goede en

9 hulpvaardige missievrienden
hebben.Ja,'t is wel zo,dat
zusters niet Ealoers mogen
zijn9maar toch...~ondanks ik

18 okt Basten,Pe~¢ 81 IO6 op ben,dat er in onze
trus A 926 jaar Congregatie een zeer goede

met v Akke1~.WilhelrninaJ. geest hee1:~st- .toch zijn er

. 29 jaar,beiden. Bergharen verscheidene een beetje jaloers
l nov.8TaxMarinus P.J.,26 jaar, met op9det wij zo'n pracbtig ao-

?eters,E1isabeth A.,28 jaar, tief miseiethuisfront hebben.
beiden :Bergharen Ze`35ud3K er n.l° allemaal wel een willen

GEM3QU@b; hebben,wan ze v&nden 't allemaal iets ge-
T§124 dkt.$Nolters,Franoiscus J. Lienden weldig§LL God zegene U en. UW werk en alle

met Vergeest,Maria J. Hernen missies op aardei
21 okt. 8DekkersJWilhelmus,Boven~Leeuwen Hartelijk dank ook voor de aardige

met Leegstraten,Johanna G. Bhrn. verjaardagsverrassingUit de inhoud en ver~
pakking kan ik wel opmakengdat de zustefs

in het spel zittenL Aan hear ook mijn
. ' ̀ oprechte dank Ja hoor,ik ben ook nog een

van de zustersschool in
Bergharen. En wie weet of ik niet dear
mijn eerste inspiraties gekregen heb om
naar het klooster te g8aN¢wu¢o
De moole witte zakdoeken zullen me dikwijls
dankbaar aan one missiethuisfront herinne-
ren.En de echte hollendse tractatie was
verrukkGlijk.Allemaa1 van die fijne dingen,
die hier onbekend zijnNogmaals haEtelijk

ll

Zuster Hilaria reageert verder op de
laatste "Hier en Ginder".W@ plaatsen die
reaoties de volgende keer Ze heeft ook
gevraagd naar de godsdienstlessen,welke
we namens een der seholen hebben aangebodm
Er is intussen al een heel pak onderweg

twee uit naar Noorwegen en we hopen meer, dat ze
dear van pas zullem komen.
Tenslette meen ze zieh te moeten veront~
schuldigen,dat ze zo lang geweoht heeft
met schrijven,tewij1 onze reactie wesi
Al weer een brief van zuster Hilaria uit

.. Tot schrijfs zuster...

I
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Ondsr de schokkende %itel 'WATUUR~
RAMP IN CHIROMO" ontvingen we eem dezer
dagen een brief van 16 oktobe j.l. via
onze 8ergharense zusters.

'Wat zullen die goede zusters een
enerme veylichting betekenen,maar wat
zullen zij het zwaar krijgenzo schre~
ven het'vorig jaar de "Vrienden van Chi~
romo ",8et ondersteande heeft dit inder~
dead bewaarheid°

Wetuurramp in ChiromoL L
Metuurrampenswe kennen ze ook. We

weten iete van een watersnood°Wat een
ellende£ Wanneer in ons land eohter zo
iets gebeurt,dan wordt alles en iedereen
ingesohake1d.Radio,televisie,kranten,
ze schreeuwen het uitl Iedereen smelt
te hukp.....

Natuuzramp in Ghiromo L L We hebben
het niet eens geho0rd over de radio.
Geen krantenbericbt hebben we er over
gezienb De mensen daar,die tocb al steee
in diepe ellende zitten,zullen dat zelf
op moeten knappena Of miseohien°°.°??

Wat is er nu precies gebeurd ??
Deze ramp had een voorspel°De welbekende
peter Vonken moest met een breuk near
het ziekenMuis°Peter Wester kreeg met
zijn nieuwe wagen een aanrijding en nu
beschikt mem nog over een remmelende
Fiat c De nacht daarop kwam een ontzettea
warme wind opzetten, Alleslwasgoedstoe~
len,tafel enz) was tegen 40 graden Cel~
sius heet°Tegen 10 uur 's morgens kwam
de eigenlijke RAMP Zo maar opeens joeg
een VUURORKAAN- door de heuvels» Huizen
hoog brulden de vlammen door de bossen
naar de missie toeMet de sterke wind
-wisselenN en wervelend~ vloog het vuur
naar alle kanen8ij de huizen en hunten
ward post gevat Alles was in alarmtoe~
stan8Allen hadden Nun weyk in de steek
gelaten:kinderen,vrouwen,mannen,wel 200 o

Maar de wisselende W9?velwinden woeien ~
v¢nken op kurkdroge grashuizen.V66r zich
vocht men tegen hot vuur en achter de zwoe-
genden vloog alles opeens in brand wat maar
brandbaar was.0nherroepelijk joeg de gloed
naar 'n grashut achter de grote prachtige
timmerwerkplaatsq Vele meters er rondom
heen was alles zuiver gemaakt°Het mocht
niet batenDe wervelwinden joegen 'n onbarq
hartige vonkenregen over de getroffenen
been. In een minimum van tijd stond een to~
renhoge brullende vuurgloed op de hut.De
weterelang was aangesloten,maar de druk
was te laag.Een der pompen was stuk. Met
de maoht der wanhhop heef t iedereen gepro~
beerd kruipend weg te elepen wat weg te
slepen was,terwijl meisjes en vrouwen buil-
den alsof een heel dorp mannen gestorven
was¢ Er was niets meer aan te doen°Het vuui
eloeg in de opslagplaate van verf ,terpen i
tijn enzo De zinken plaat'bedekking krulde
zieb gloeiend in de ontploffende vuurgloed.
In emmers,pannen en potten ward water aan
gedragen Waar waar het vuur nog te verdra-
gen was° Met man en macht werd het 8ras af
gerukt van alles wat in de buurt sond
Uit de naastliggende graswoning,waar eerst
pater Vonken,later de zusters en nu de
dispensary en vroedvrouwenhulp zijn onder-
gebracht ,werd alles weggehaald zover het
kon°Uit de aangrenzende kerk werden het
Allerheiligete,tabernakel,kasten en para-
menten weggedragenWussen dat alles in
stend het beeld van OL.VrouW van Fatimag
een door een neger uit bout geeneden beeld
Op de kamer van een derpaters in de kast
vond het allerheiligste een pleats en een
wervelwind kwam nog eens alles opjegen en
een eind verder neersmakken°

Het was om te builen. Van eten kwam
nietsledereen sleepte wet hij slepen Kon|
totdat velen. uitgeput zaten te steren 3
Meer enkelen gaven niet op. Met de vrouwer

I.
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I an meiaje8 sleepten cle zusters wafser

gingen do mannen de gloei- Ondanks de gloeiende ZO11 .zitten ze niet

wierp men water "vegan het ooven hen

uu;'°(van 10 nur af t) was GI' geen onmicl»-
dellijk gevaax meer voor kerk en kliniek.
De hardst werkencle timmerlui gingen wat

stefige inlandse borrels hadden gedron~
kenZG konden ze da verkolende houtsta~
pals beter te lijf.Met z'n allen hebben
ze doorgewerkt tot middernaoht om het
opvliegen van vonken te voorkcmen.

En de gevolgen???
Ds kernafdeling van het houtwerk,

dat elk gebouw zijn aankleding moet ge~
ven,is weg.De opbouwer van dat alles,de
duitse Kolpingszoon Bernard,ligt in het
ziekenhuis met een ontstokon knie en te-
kent daar verder de uitbouw van zijn
houtafdeling,waarvoor nog de week van
te voren zinken platen van i. l.50O9~- .
werden gekocht. Deze zijn tussen de eta~ Doe het ln een enveloppe en breng
pals hout weggebrand tot krom blik.Zijn
mannen ruimen de puinhopen weg zonder
veel te zeggen en laden auto's vol
houtskool,da eens kostbare planken wa~
ren,waar ze hun werk mee uitvoeréen.
In sleehts enkele uren heeft het vuur
'n wearde van ongeveer f. 30¢OO09~~ aan
ma%eriael,werktuigen,mechinee,zeag~ en
soheefbank in es gelegd...

En toch...de zusters zijn nog
dankbeer.Dankbeer,omdat 0.L°Vouw van
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VEHVQGVUU3O3K @{3£Q8;... in het kort weergaven voor een deal met

de woorden,die ze zelf hebben geschreven.
aan em beetje bij beetje kon het VUMT Ze vragen de zusters ln ons land en ze

worden tegengehouden bij het oude gras~ vragen dat vanzelfsprekend ook aan ons,
huis.0p hun blote voeten met hun hakken om semen met haar dlt kruls te dragen.
en met water .. ~. ..
end verkoolde plankenstapelé te lijf en la de pakkenneer.Ze zlgn heldhaftlg,

1 deze zusters 1n dat zware mlsslegebled.
brandenée bout van het dakwerk°Tegen 3 e1bezltten een heldhaftbghtldzoals er

e &&S Mnar welnlg meer es aa ||1QO
We leven mee met de zusters in Muona

in Chiromo in Nyeeselend.De zuetere,weer~

eten en kwemen een uur later weer terug. 88M wlg lmdeTt3d ook €6H blgdrage veor
Ze veronieohuldigden zioh,dat ze 'n paar deze mlssle heoben mogen geven, Weg 1s @§

voor een greet gedeelte,wat was opgebouw .
Ze beginmen echter opnieuw. Hulde aan deze
harde werkers en werksters aan het vcorate,
het warmste frontil

En mogen we het vragen ??
Mogen. we vragen nu U misschien met

een brok in Uw keel dit verheal van de
ontze+tende vuurorkaan, vam die mannen
op blote voeten,van die met waer sjouwen~
de zusters,vrouwen an meisjes, hebt gele-
zen ??

Mogen we nu vragen of U misschien
iets te missen het??

Het zusterklooster staat vvor U open.
het

deer of breng het ons° Ook one gironummer
is beschikbaar8

lOlOOOO
Missiethuisfrcni Hier en Ginder

BergMareh»Hernen-Leur~
Zet dan op he girostrsokjea

Voor Chiomo.
Het zal U niet zwaar vallen en de

zusters hebben het bitter hard no&ig.

' f' " Pater Th.Péers-Sengers
r bracht zijn dank voor

Fatima,sa&nde tussen al de gere&de , ._ C1 £35 de professiefelicitaties
apul1en,de wind een beetje heeft gema~ op een girostrcokj@°Hij behoort nm ook tot
tigd.Ze hadden er zich al schreiend bij 8il1ustere groep van buiten abonneea.
neergelegd,dat alles er aan zou gaan, Pater Buijs *op vacantie~ stuurde een
wat in &e buurt m@& gras was bedekt o Eaart me% de mededeling,dat een tape-recor-
Ze zeggen zelf &isschien heeft QQ; v0lgtDie verielt de rest..».»
O.L.VrouW ons dit kruis laten Ko de Leeuw kwam op 28 okt . terug uit
toekomen om at mensen an ieuwGuinea.0ok hij was goed te spreken
materiaal an onder plaat~ over &@ ontvangst van Hier en Gindor en
badekkir women en Zij verjaar&agspakketje..»=»
zelf nog ondef 3886 sond. o . En dan Moeder Overstet Moeder GabriE11i

Diezelfde rampzalige zaterdag kwam is op 27 oktober vertrokken naar het Sint~
Moeder Oversteterug uit Limbe,waar ze Josephklooster te Arnh@m,waar zij ook wear
'n aantal zware zusters was gaan halen, Overste is. In haar plaats is op lnovem-
die de missie van de zusters wilden zEn.ber gekomena Moeder Asrid,een nog vrij

jonge zuster,die voorheen in de administra~
tia van het ziekenhuis te Tegelen wer&»

was.....
En hiermede besluiten we het elfde

HUmmer van dit jaarJWe
ni is het droeve relaas, dat wij lijk met het deoembernummer,want.ao».??

VoorwaaI een droevige 'bhuiskomstk Met
haady scholieren hielp zij da droevige
ovarblijfselen opruixnen,'be1~wij1 in huis §§,§m
een temperatuur was va.n 100 graden Fah-
renheit . komen zo vlug moge-»
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