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Dit numm¢r wordt k bezorgd bij hen,
&ie nog geen abonnement hebben op Hier
an Ginder.Wanneer in januari &.s. weer
het abonnementageld van f. 1,20 per
jaar w@rd opgehaald,zullen ook zij ho-
pelijk over hun hart strijken en een
abonnement nemen. Hun aantal is welis-
waar arg gering,maar wij streven er nu
eenmaal naar ieder gezin abonnee to ma-
lsen- M

Met do versohijning van dit december- ..
nummer brengen we in de kop bet gemeen .813n adress
t@huis,dat sinds maart 1955 als zodanig
in gebruik is.Het bovenste deal wordt
bewoond.Voor enkelen,die al wat langer
in de missie zijn,is het als gemeente~
huis onbekendAls we echter vertellcn,

dat burgemeestor Janssen en Piet Elsen
hier hebbon gewoond,dan west iedereen
waar het staat »
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HERNEN-LEUR

36 verjaardag n patg Jan van
Haandel is in zlcht. Op 7 janu-

r i a.s. werdt hij 31 jaar. Wij brengen
hem nwnens de zeer vele vrienden HIER on»
ze hartelijke gelukwensen over. Hij is nu
reeds 3 jaar in de missie en het lijkt net
of hij pas vertrokken is. Nag eenzelfdc
tijdvak en hij komt waarschijnlijk al op
vaoantie naar Bergharen.

Pater van Haandel,Gods zegen over
Uw missie-arbeid en nog zeer vele jaren.

Rev.J.v.Haandel P.B.
Mission Catholique de Karangasso
.Carole de Koutiala par Bamako
Repl . du MALI ~WE3T-AFRICA
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Na otlze verzucht ingend.a's er maar geon
brieven uit de missie binnen kwarnen,zit-
ten we or nu wear good in,maa.r dat i s
niet arg. 'n Reserve mag er wel zijn.
Als or te veal l<:om@n,veJ:'schijnen we ge-
woon met 6 blaclzijclen.
Wie de nuzmers van 1961 voor f. 19--
wil laten inbinclemkan ze bij de reclao._
tio bren,gen.Mocht U er van missen
dan proberen wij ze wear aan *se
vullen. edae
H93 'b ika8
hezafEf8ma
b innen g8;ak<8)taen 4 VeI'ga.t

8 8 m ca @ 8
over de vaurramp

lagen Er zlgn giften
ri hkéiri - é H U het nog

Onie giiw isa 101o©oo Missiethuié
front Hier an Ginder B8rghax'en,1 on

M e
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ISintorklaas is er wear gewee A1 te
grate brokken heeft Hij nief gernaakt
en dus kunnen we met Hier en Ginder

weer rustig verder gaan.
Onze missionarissen hebben hopelijk

in-huasen het Sinterklaas- en Kerstcadeau
in de vorm van een of twee boeken reeds
in hun bezit.Ze zijn verzonden door boek-
handel 8rakkestein in Nijmegen.Pater Mau-
lepaS hoeft de Sint geholpen bij het uit-

zoeken.
Wameer nu de miss:i.ona.rissen eens

willen laten weten vaor welke boa-
ken of boekansoort zij liefhebberij
heb'oen,dan kunnen we 'n volgende
keer daar rekening mee houden

Wilt U misschien weten wanneer pp'.'.
eulepéé vertrelit 9kijk in hai; vQlgen6.e

&1mmer en let goad op wa.t er blj 1s»....
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dat het rijden in een huwelijksreis-
auto voor (nog) niet-huwelijksreizigers
gevaarlijk is ?

dat door een "oNbevoegde" met zo'n
auto de gekste capriolen kunnen werden
gemaaki?

dat zo'n wggen soms helemaal
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lossing
mad?

dan
te knrijgen is

is hem vast t e

en de enige op-
rijclen in het
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dat een verhierenginderde tractornist
hem daaI wel wear uit ,747
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Op 20 okt.j.l.schreef

1?"- 8'\ brlef vanu1t Néblre
Nie w»Gui6338°"@aar ben ik weer boven
water,ben niet in Engeland geweest 9 zo~
als ik van andere vrienden uit onze
kring "van hier en ginder" 1ees.....ik
heb geen buitenlandse betrekkingen,heb
aan de binnenlandse meer dan genoegc
Ik had al veel eerder willem schrijve ¥
meer &rukte weerhield me en voorale ik
weet niet wat ik schrijven moet,althan
over mijzelf niet§iedere post verwacht
ik definitief bericht van mijn bisscho
hoe of wat,maar er is nog steeds niets
tonlNi8tS»ee04Wat sohreef ik.°.Niets9
Ha,ha...er kwem trouw "hier en ginder"
en er kwam onlangs een pakketje voor
mijn verjaar&ag,Hartelijk dank voor si
gaartjes en al het leuke,mooie en blig
nieuws uit Bergharen,Hernen,Leur9 uit
andere missiegebieden en...den Aaldertq
Ben vooral blij te horen,dat bet met
onze bovenmeester goe& gaat al wordt
hij nog steeds vervangen op school door
de heer Vossen.Nogmaa1s9mijnheer Beijs-
sen spoedig volledig herstelilk blijf
U @; de Uwen gedenken. - - - - - - - - - - zal trekken?- - 9

Ik vond het org leuk G8H stukjo da% er een grote deelname was bij
gesohiedenis te lezen over de zusters de auto-,motor- en fietsenzegening in
en het onderwijs in 8orgharen,Jammer Bergharen ?
dat wijlen secretaris van den Heuvel dat het roemruohte Uni met 3-1 ten
niet de tijd van "hier en ginder" heeft onder ging tegen Ewijk?
meegemaakt,anders konden we al meer van dat er ditmaal niet word geprotes~
die stukjes gelezen hebben...ja waarom teerd?
niet vaker eens een stukje leven in dat ook Hernani ten onder ging en
8ergharen,Hernen en Leur uit de geschie- wel in Wamel met 2-0 Q
denis te voorschijn getoverd? Bedankt dat met dezelfde oijfers echter
voor de tip°We zullen ons gaan verdie- weer werd gewonnen tegen St.Donatus uit
pen in de oudheid...red.-- Altforst ?

Zoals de krani -de onzel- van au~ = = : = = = = = = : :
gustus schrijft,zit ik weer gezond en 1
wel op Nabire,echter vliegen heb ik . .
maar heel kort gedaan sinda mijn beter- , De abonnees hier in ons land ont-
schap.Naar mijn eigen oordeel heb ik mo- vengen tegelijkertijd met dit nummer van
menteel te zeer de schrik te pakken om Hier GH Ginder een Persilspaarkaart.
weer gezagvoerder te zijn met alle ver- U kent er de bedoeling van en anders kunt
antwoordelijkheid op een vliegtuig. U die op de kaart lezen. Wij krijgen voor
Wel ben ik nog verbonden aan de vl1ege~ iedere volle kaart een kleine bijdrage
T13,maar dat 1S dan gronddlenst 9H M98 in geld, terwijl U zelf diverse moole ar-
0P tournee met OHZ6 vllegers als Z@ tikelen kunt sparen. Enkelen hebben hier~
voor een week of wat vanult andere ba~ &&H al langer mee gedaan 8H wij hopen,
SGS vliegen. Zo W&S 1k.1nderdaad.1n dn dat zeer velen dit voorbeeld zullen vol~
Vogelkop,tevens kende 1k dat . gebled gen. U kunt deegewenst ook de losse plak-
vrlg goed,te?w1Jl onze lekeplloot zegeltjes (emmertjesl bij ons in1e4ren
Janssens er nog geheel vreemd was? dan zorgen wij wel voor de rest,

Over zlgn tegenwoordlg werk zal De baten zijn bestemd voor de miseie
peter Verhelgen 'n volgende keer ver~ due doet U 8? graeg aan mee.
tellen.
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te Bergnaren

'nov.2Kersten,Geerlyna JGM o

Bhrn e

~Leur-
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vad1*2 ,'.Lv.L.IvI o ,mo eders Steeg ,J .,G .-Hernen-

21 nov. 8Hex'mans,Johannes P.Th.,
vadersP .M. ,moeder;8 errrbs ,M.E .Th.,J' e
28 nov. aWij1huizen9H@nd1~ik L o
vaders Chr . ,rnoederzWall , GQA »

geen __ __

l nov.aTax,Marinus P

B euningen

jaar te Horssen

- -

"I NOVEMBER 1961
van §eun:Lngen,Johanna
van Beuningen,Maria G,J.

(Be tweeling
"CW >'ade:r~;{zie hiernaast )

T 'l J- 'M W

OVERLEDENQ

Q;@9ROU~W
,J.,26 j. Bhrn.

Pe"ners,Elisabe1;h A 28 j.
14 nov.2MGijerink,Arend W.94l jaar 'oe

met
v.Vulpen,Ca+,harina, 38 3° ,Bhrm

16 nov. aSoramex~dijl<,Wilhelmus A ,T . 926
met

v.Heumen,Maria H, 925 j ,Herman

GETRQUW.-P.*
2/29 nov. Bhrn.,
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Peter P ngé vervolgt zijn brief met
klaohten over hen,die schrijven over de
Kameroenz

"Ik wou,dat al die schrijvers en la~
waaimakers wat meer voor Afrika ge&aan
hadden,dan zouden wij nu niet met al de
last zitten om de mensen terug to houéen
van het communisme. Netuurlijk is het
communisme hier,maar dear kun je de zwar-
ten nket voor blamerenCommunisme komt
ook van Europa. Wij zullen best nog een
tijdje blijven leven om het werk hier
voort te zetten.Wel zullen we moeilijk-
heden ondervinden,maar die gaan altijd
gepaard met de overgang van het ene sys-
teem naar het andere. We zijn altijd En~
geld georienteerd geweeet en nu moeten we
&e Faanse methodes aanpakken,zelts Frans
leren spreken,maar dat zal ook wel weer
te overkomen zijn. Het moet allemaal lang-
zaamaan gaan.Keulen en Aken zijn ook niet
in één dag gebouwd° Wij wachten af en
jullie wachten af en over drie tot vier
weken hoof je missohien wel gruwelverha-
len in de Volkskrant over,zoals het nu
genoemd zal worden,West-Kameroe8s» Goed
luisteren over de radio en de kranten
spellen."

Aldus de klaoht van peter Ponjé,die
zioh aanbiedt als penningmeeeter,omdat
hij det baantje ook in de missie vervult.
Hij meent nu ook,dat men hem vroeger meer
zuinigheid had moeten leren om geen
"goede koffie" in Oe kaohel te gooien.

;Hutting,Johannes A.
Leegstra'ben,Jaoo`ba Th.

11/24 nov.=8asten,?e'brus A. Bhrn.
v.d.Akke1°,Wilhe1mina J.

25 nov.:Tax en Peters voornoemd
30 nov. ;Meijerin§ en__v.Vul_pen voo1'n.--

heeft ljn
Gin er
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Ada ¥3nits,emigrante in Aus.tralié°,

is bezig geweest met het overmaken van
gold en zij heeft dat ;r-uirasohoots voldoen-

geclaan voor een a'oonnemen"o ,zoO.at er
nog wat over schiei' voor het goede cloel ,
48

Heel harielijk dank'
In haar brief schrijft ze over Carel

Buijs,die zij heeft bezocht,Ze moet daar-
voor echter een reis per trein maken van
8 uur op en H68T»

peter van Use heeft hear kort ge~
leden nog bezocht.Deze heeft het erg
druk met de emigranten.

Ze reegeert verder op bet artikel
over de zueters van Bergharen°Ze heeft
zuster Riohmundus goed gekend,toen ze
destijde cp &e pastorie werkte

Tenslote wenst ze alle familie»
leden,vrienden en bekenden een zalig
Kerstfeest en een

Mei belangstelling @ie% ze eieeds
en Ginder tegemoet.

zal ig Ni euwj aar |

#Tater Buijs gesproken
brief voor Hier en e via een mis»
siebroeder in Bergharen bezorgd, We
zijn nog niet in de gelegenheid gewee9
hem op te nemen,maar de vele komende
zondagen geven er waareoOijnlijk wel
de kans voor. Ook voor ieder van de
familioleden had peter Buijs iets te
vertel1en,De tam-tam is vanzelfspre~
ken& niet vergeten.

Peter van Haan&el heeft na lange
tijd ook weer geechreven naar zijn fa~
milie in Bergharen.Wij zitten ook nog
te waohten op zijn reaetie op het eer~
ste en enige zijspan van.Bergberen
Mocht bij zelf voor zo iets ook be-
langstelling hebben,dan moet hij het
maar laten weten. Wij sturen Egie wel
even om zo iets voor elkaar te stomen.
En hoe boohtiger en ongelijkeer de we~
gen zijn? hoe liever bij het heeft.
Dan is het pas rijden.,.

Tot rijdens..,
Hier
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Ze zijn
Se ponn1es

. f'oedé'arius "zfi'3n' hartewens/ 1B
ezwn11dHij heeft zijn paardjes/

zi jn bissohop ontving hi j  drie
ige Russische bergpaardjes
wat aroter dan de Shetla
maa wat minder zwaaxg .

/
4 deelde gjf

1'*Iief` van 2 novem
hele brief s-haat 1
dat hij er vanzel
lemaal vol van

ook andere'

Dit /ons mede in zi8n
ber j-l- De ge-
91' vol van, om-
sprekend ook he-
zito Hoe kan het

E
:
1
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doen,dus

Cal

mE6§ heeft de bissohop SES echter niet
kunnen voor het tuig,leidsels,
halsters,gebit3es,eenpaar&se ploeg,wagen~
zadeltjes9kapmes voor de hoeven enz. enz.
~~U hebt het natuurlijk al lang begrepen»-
zullen wij moeten gaan zorgen

En natuurlijk doom we dat L Wij wil-
len broader Marius rond zien snorven met
een hitje voor een wagentje en hijzelf op
dat wagentje We willen teugels in zijn
handen zien,welke we zelf hebben gegeven.
We willen hem ook aohter een ploeg zien
lopen9die dienst heeft gedaan in Hernen»
Leur of B harem,
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En omdat wij er van overtuigd zijn,

dat U er ook zo over denkt ,daarom durven
wij U ook te vragenzkijk Uw spullen eens
na,er is liobt iets voor broader Marius
bij,Mankeert or iets aan,bet is niet zo
erg,da wordt voor de verzending nog wel
gerepareetd.
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Van zuster Hilaria ontvinp
m' we een dczer eagen bericht,dat

,_j het pakket met go&sdienst1essen al
heeft ontvangen.Naar Noorwegen schijnt
dat due vlugger te gaan dan naar Nieuw~
Guinea.Haar vorige brief was echter nog
niet uit en daarom geen we daermee 1
deri

"Venmorgen(det was 30 okt .)heb i4
het oktobernummer ontvangen°Hartelijk/
dank voor de goede wensenlk bekleag
alleen do postdienst hier,die wel een
exira auto in meet zetten. om alle brie- .
ven on gelukwenson te bezorgen,die hier
aankomen naar aanleiding van Uw sohrij~
ven en plaeyeimg van mijn adres. De
eerete brief,die ik op mijn verjaardag
opende was al een antwoord op Uw aen~
kondigingEr stand O in: "Ja als
ijverig abonnee op "Hier en Ginder"
wil ik graag aan de aanmoediging vol»
doen en U een brief schrijven enz°°"
Ik &enk,det er de eerste degen nog wel
stapels brieven komen,wat ik trouwene
echt gezellig vind& Ook heb ik genoten
van die hisorische brief ven die goe-
de bekende Hernense vrouw,'t Is altijd
prettig om met oude bekenden in con-
tact te komon.En daarom mevrouwtje har-
telijk dank voor Uw brief,Schrijf nog
maar eons een keertje naar NOorwegen
(niet naar Noord»Holland...red»)

Ik zou ook willem vragen of er
brochures of plaatjes of gebodjes of
foto's zijn van do '@ergkapol" in
8ergharenlk zou hot rouzo fijn vin-
den als ik daar oons iots van kreog.
(Kaart is reeds vorzonden,de rest wacht
de redaotie gaarne in...red.) Ik hgh
hier in hot koude MOordon een echt
W8TW hart bowaard voor 8orgharen,Hernen
on Leur on ook bijzondor voor O,L.VrOUw
ter NOod Gods."

veer 10 kg
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Tenslotte vraagt zuster Hilaria
in haar brief aandacht voor een Noorse
film,die eens in Hernen gedraaid moet
zijn. Verder worden er &oor het Sint
Olavshuis in Bussum Noorse missie~
avonden gegeven met kleurendiasn De
zuster heeft zelf zo'n avond meege~
maakt en zij vond het fantastisoh.
Wij houden dit zeker in gedachten en
wanneer de gelegenheid zich voor&oet9
kunnen we daar gebruik van maken,wel-
lich via zuster Hilaria.

'Wen extra gebedje voor de Hoorse
Missie",is de laatste wens van onze
Noorse zuster in haar brief.

Het tuig en alle verder spul
van pennies is wel gesohikt o Wanneer U
nu nog de moeite wilt doen om wat U kunt
missen naar de broere van broeder Marius
op de Flerde te brengen,dan zal peter Loef-
fen er voor zor8en,dat alles in NieuwGui~
nea komt o

Verder wordt nog gevreegd naar onge-
. zomerrogge,welke eohter erg

sohaars schijnt te zijn,meer tooN nog bij
do een of andere boer te vinden is¢

U ziet wel; alles is al geregel& en
nu doet U de rest wel

Broedey Marius zal er ongelooflijk
blij mee zijn en daarom leat U hem ook
beslist niet in de steeK°

Zijn brief eindigt ale volgt;
"Ons boerderijtje is nog het enigete

wat hier is met paarden en koeien. Due het
is de bedoeling op deze manier de mensen
te laten zien,wear het naar toe moet om
een redelijk bestean te kunnen krijgen°
Bij voorbaat dank?
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