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Ofsohoon voor U allen,hier en gin~
der,de tweede jeargang van ons blaadje
reeds als afgeeloten werd besohouwd,ko
men we toob nu pas met het laetste num~
mer van 1961 uit,een Kerst~ en Nieuw~
jaarsnummer. De nauwlettende lezer zal
het in het decembernummer al zijn opge~
vallen,dat we helemaal niets over Kerst-
mis schreven,Kerstmis9het bij uitstek
geschikte gezinsfeest,vraagt onze bij-
zondere aandaoht.We gaan hiermee verder
op de volgende bladzijden.

Deze voorpagina van het Keretnum-
mer sohenken we aandacht aan het ver-
trek van pater Meulepas. Ook voor hem
en zijn missie vragen wij Uw bijzondere
aandacht.
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OMSTREEKS MLP JANUARI 1962 ver-
trekt PATER MEULEPAS W6GI' naar zijn mis-
siegebied. in GHANA in West-Africa. Nie-
raand minder clan de missionarissen zelf
weten wat dat betekent.Wij brcngen U
hier daarom wat pater Verheijen daarover
schreef a

"Al

ik voor U blijf vragen" enz.
Inderdaad zal peter Meulepas nog

wel in Bergharens kerk komen preken,maer
dan is het hopelijk alleon om zijn dank
uit te spreken voor het welslagen van
een aotie, die ten hate van zijn missie
is ondernomen. Tegelijk met dit nummer
n.l ontvangt U allen in het dorp Berg-
haren (Hernen en Leur zor natuur
lijk voor broader Ma rius)
een enveloppe met een
foto van de vertrekkeN
pater.Hetze1fde gebeurt ook
in Horssen. En dan begrijpt
U wel,d.at U de foto mag
houden on dat do enve
loppe -bopelijk zoer rig
kelijk gevuld (ja ook
ten bate van het abr
jonget .e,dat hier naast
staati- `Weer bij U wordt
opgehaa1d.Dat gebeurt dan
in de komende Kerst en
Nieuwjaarsweken.Verwacht
nu eohter niet,dat pa
ter Meulepas dit zelf
komt doen,wani daa
heeft hij eoht
geen tijd voor. .

En U,die gean en96loppekri3 , _.-
mag echt ook wel meedoen. U"R%nt"2o' bn~
derhand ons gironummer wel en dat is ovwr-
al voor te gebruiken.....

Giro 1010000
t.n.v.Missiethuisfront Hier en Ginder

Bergharen-Hernen~Leur.

Moeten we U nng vertellen, dat
I het broodnodig is? Hee dat wist U al.

Het dankwoord krijgt U natuur-
lijk van pater Meulepas zelf in de
ark en in.......(hoe kan het anc1e1°s?l)
iI1oalu|HER EN GINDER-n...

ons
@@7\© ©

s Jan Meulepaa 1a.ngs kount of
reekt in de kerken van "hier an ginder"
daar za.1 geen pastoor zioh tegen

vex~zetten,vermoed ik) geef hem
dan een flinke vvarme hand. Dat
zeg ik echt ge1:1eend,(ik heb gee
procenten hoox-uwant ik weet,da
hij het nodig heeft,of niet hij
maar de zaak van Hem in wie ik .
allen hartelijk greet en Wiens hul

uw
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missionarissen,
ters ,.'VOQII onze

*l~.
J onze breeders en Zlls--

,5stoottroepe1-s 9

In een kribbe ligt een Kind met uit-
gestrekte armen.Het laeht. Het roept. Het
vraegt .Het ward om ons geboben an vreagt
alleenmeer om met een eerlijk hart tot
Hem te komen.

erstmis is het voor ons allen.
erstmis voor Adenauer en do Gaul-
le,Voor Kennedy en Kroetsjet»

Kerstmis ook en \ooral voor onze eigen

x \

die voor ' God strijden aan
lwt vwr e M©M.~

4 .

~ers%@ ,8§s3+ voor peter van
Os emigrantenpater in

- . Au~.rali§,die deg in dag uit
met zijn volkswagen er op uit is om emi-
granten geestelijke en vaak ook andere
steun te verlenen

Ook in de warmte van Australie wordt
het Kind van Bethlehem herbo

3"erstmi

ren...

S voor pater Buijs in Rho-
desi8 in Africa. Hij leeft onder

u ms; de warme tropenzon. Hij leeft
temidden van de zwarten,die de blanken
vaak niet begrijpen.Temidden van de hei~
denen,die om het ware geloof vragen° Voor
wie Jezus ook is geboren in die arme stal
van Bethlehem...
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*.erstmis is het ook voor peter van I
Haandei,die in een ongezonde

wwe sreek van Africa,in Sicasso,
zijn eerste missiejaren doorbrengt.Velen,
die dear het were geloof al Madden aan-
vaard,zijn er weer van terug gekomen en
werden in pleats van ver&edigere bestrij-
dere van het geloof.
En toch ook vnor hen is Jezus geboren...

o

8

We gaan wear Kerstmis vieren,....
We herhalen,wat we het vorig jaar sGhnr
ven.We zingen wear van "Vrede op aarde°
Vrede aan 8e mensen van goede Wil"

Vredee dat is een begrip. Vredo;
dat ia een wens,vooral nut NM we dit
uitzingen. NU we dit uitjubelen.NU met
Kerstmis. Kerstmis 1961.

Terwijl we ons bezinnen op dit
feast van Kerstmis,moeten we ~evena1s
al zovele jaren ervaren,dat de wereld
een waanzinnige heksenketel is.We moe-
ten meer dan ooit ervaren,dat grote
maehten Glkaar bedreigen met atoombom~
men en da de strijd op vele plaatsen
blijft voort&uren.0ok nuL NU met Kerst-
mis% Terwijl wij herdenken,dat het
Kind Jezus op aarde kwam in een arme
kribbe in. Bethlehem,terwijl wij zingen
van "De hordertjes lagen bij nachte"
an "Stills nacht,Heilige nacht",duurt
de strijd voortn De strijd in Algiers,
in Congo,in China,in Laos Berlijn is
door een grote muur gesoheiden in twee
de1enChina is verdecld in een nationa-
listisoh en een communistisoh gedeclte.
Estland,Letland,Litauen,ze leven sinds
de laatste oorlog in verdrukking. Hon~
garije,hot zuobt onder het zware opge~
drongen juk. Po1en,het moge missohien
wat meer vrijheid hebben, er is niette~
min vervo1ging.Er is onzekerheid°Er is

is lang /geen volledige vrij-

1 /
En toob.\., ei; /is 1Q8Rsmm1s.,.,...

Ook in Hongsrij Oak in Oost-8uits~
lan&Ook in- Polen,Estland,Lst
land sn Li- '/ \tausn.0ok in China,
ja zelfs in / Rusland,0ok voor
4e mensen,alle mensen uit die lan,-
den,is Christu v als kind op aarde ge~
komen.Ook voor hen heeft do Engel
GabriOl de bli do boo&schap gebraoht
Ook voor hon hooft Christus gale
den en i Hij . _ aan het
Kruis gestmrve. Oar dat f v8n
bonderden jaren geloden heeft zioh
voortgezet.Dat lijden vinden we van,-
daag wear terug in de mensen,dio God
trouw blijven.Die Kerstmis willon blij-
van viGren.Die het Kerstgebeuren leven~
dig willen houden.zij atrijden en 113-
den in ernstige mae.Maar zij strijden
an lijden met Christus. In navolgin8
van Ghristus» In volledige overga&o
aan Christus...

z

~~erstmis is het voor Garda Bog-
gen,de enige leek in ons thuis-

~. front,die in. Tunis leeft temid-
den van &o onrust .Temidden van de strijd.
Temidden van de angst om hetgeen daar zal
gaan gebeuren.Temidden van da onzekerheid,
want met geen mogelijkheid is te voorspe1~
len,wat het éaar gaat worden.
Maar tech wordt ook daar het
feast van Jezus herdacht...

~@rstmis is het voor pater Ponjé
in West~Kameroens,dat zich om

.- wi~ zal moeten gaan schake1G. 4e-
roen,het land,waar men nog weinig wegen
kent . Waar de grootste regenval ter we-
reld is en waar men nog grote afstanden

gebo or'b e-»
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te voet -per pedes apostolorwn- af most
leggen. Christus trekt zioh er niets va,n
aan.0ok daarvoor werd Hij mens op onze
aards o » I

"erstmis ook voor peter Meule-
pas,die nu op vacantie in ons

. - land is en het Kerstfeest sa-
men met zijn fmnilie zal kunnen vleren.
Maar kort daarne gaat hij  weer terug
naar Ghana,een uiterst zwaar en onge~
zond missiegehied,dat vooral in de eer-
ste jaren van honderden missionarissen
he leven heeft gevf aagd. Det werd ook
gevraagd van het Kind van. Bethlehem en
daerom gaat hij weer terug in het vests
vertrouwen,&at U ook zijn missie zult
steunen en. blijven eteunen_,

~~-erstmis ook voor zuster Maria
Hermina Hendriks in het zo

._ __ zwaar beproefde Congo,het land,
dat naar geen vrede kan krijgen.Vooral
daar verlangt men naar vrede,Ook daar
moet ieder jaar opnieuw de Kerststal wor-
den gezet,omdat ook daar ondanks alle
strijd en alle ellende Jezus het middel~
punt moet zijn van het Kerstgebeuren...

~-erstmis ook voor Moeder Domi-
nioo Willems in Kudus in Indo-

,M 'wm nesie. Het is missohien daar
moeilijker de gezelligheid van Kerstmis
naar voren te laten komen,omdat we het
in ons eigen land gewend zijn bij do war-
me kaohel en daar onder de warms tropen»
zon. Gewend ja wij in de intieme huise-
lijke kring. Toch zal ook hij de felte
tropenzon herinnerd worden aan de geboor-
te van Christus in een arme stal...

~°°e1-s'bmis is he-b ook voor zus-
ter Irma Elisabeth van Osa in

ww Brazili8 in Zuid-Amerika.
Het is daar ongelooflijk vva.I°m.E1~ is daar
vaak droogte.Ook daar is een groot te-
kort aan missionarissen en zusters en
toch. .,ook daar viert men Kers'bmis.Ook
voor de mansen in de binnenlanden va.n
Bx~azi1i8 is Christus als mens op aarde
gekomen.a n

--erstrais ook voor zuster Hi1a-
ria Derks in Noorwegen, het

d A Kar-stmis wel voor
98% wordt gevierd on-

4? I : de kers'bboom,maa.r
4 de Kribbe van
14 ver-
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schlgnt te zljri

-~~-erstmis voor onze emigranten
in Australi§ en in Canada.

.... Ook zij zullen de Kribbe zet-
ten. Ze zullen dat met zorg doen, want
zij hebben op dat gebied mooie herinne-
ringen aan hun eigen land,aan het gezin,
w8aruit zij zijn gekomen, We denken hier
speciaal aan Carel Buijs en zijn gezin,
die door ziekte getroffen,de specials
hulp van het Kerstkind zullen vragen...
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~ersmis ook voor pater Verheij
en,de vliegende pater van Nieuw

. Guinea,die het Kerstfeest mis-
schien wel viert boven in de luchtMis~
schien in de zware balliemvallei of in
de oerwouden van dit nog zo weinig on»
gonnen land van de Papoea's9want ook
vbor de Papoea's is de Verlosser gebo~
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belangrijlce steuié
~-erstmis ook voor' broader Ma-
rius,clie een

uv __ is in Nieuw-Guinezvraar hi j
alsmmkloosterbroeder do lanclbouw 'bIacht
139 ontwilfdcelen oncler do achtergebloven
bovolking van dit lan<:'L,Wa.n*s ook cle Pat-
poea' S hebben behoefte aan vred.e,'v1~ed.e
op aarde aan cle mensen van goecle wil .
Behoefte om het gebeurde in Bethlehem
telkenjare opnieuw te vieren...

-1~erstmis ook voor de zusters van
de Goddelijke Voorzienigheid

w\». in.MUona in Chiromo in Nyassa-
land. Een onerharmelijke vuurotkaan heeft
een groot deel van wat zij hadden opge-
bouwd,in enkele uren vernie1d.Maar die
zusters geven niet op. Ook zij zullen
neerknielen bij het stalletje van Beth~
lehem an zich dan herinneren hoe ook Jem
zus eenmaal in armoede leefde...

KERSEMIS HIER EN
M KERSPMIS GINDER- an

W ERETMIS hiersWij
~8 leven -iemand,die

het missieleven
kent,verte1de
het ons- wij le-
ven in een para~
rdijs van over-
§vloed.
En toch...,.wij

. klagenm Wij kle-
gen,omdat we zijn

= » Vergeten hoe vele
mensen hier in de oorlogsjaren en zelfs
nog daarv66r hebben moeten leven of zijn
opgegroeid met alle gemakken en geneug*er
van de tegenwoordige tijd.

1
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het missievrerk. Er is xnissohien wel eni-
ge verbetering gekor:1en,maar de ontzetten-
de tekorten blijven.De hongerlijdenden
hongeren door.De arxnoe vreet steeds die-
per in bi j  hen,die er al  te veel 'be diep
in zitten.

-ij klagen,omdat we nooit aan
de li8ve hebben ondervonden,

- dat dagelijks wordt gevoeld
door 2/3 van de were1dbevolking,die in
honger,in armoedein e1lende,in strijd
€M met 89rek aan bijna alles leeft.
Wij k1agen,omdat we nooit hebben meege~
maakt,wat dagelijks gebeurt in India,
waar honderden,ja zelfs duizenden op
straat sterven van hanger en ellende;
En toch is Jezus ook vbor deze mensen
op aarde gekomen...

'¥4V3J klagen...en waarom??? Wij
verkeren in de bevoorreohte positie,dat
we nog rustig het Kerstfeest kunnen vie-
ren.We leven in vrede,we leven in rust,
we leven in weelde4

Vid gaan de Kersigl weer zet-
'l1en.We doen dat ,omdafb we Chris-
ten zijn.We doen dat,omdat we

het feest van de vrede willen vieren,Als
we het op deze vvijze doen,dan zal het een
eoht 7.AT.IG KERSWFEEST worden.

1961,we denken er aan terug.
Het had zeker ook goede zijden,maar het
heeft ook zijn verkeerde zijde. Zijn we
er op vooruit gegaan of hebben we geen
winst geboekt?

Hier en Ginder heeft in 1961
zijn tweede jaargang beleefd.We heEben
W€8T de brieven mogen brengen,die we van-
uit de missie kregen. We hebben wat plaat-
selijk nieuws voor U mogen optdkenen en
ook aan onz@ emigranten is aandaoht be-
stead. De belangstelling is in sterke
mate gestegen.Het aantal abonnemenen
nam belanarijk toe.De illustraties in
ons blad breidden zich belangrijk uit.
Een speciale tekenaar zorgée voor vol-
d0ende afwisseling in do tekeningen bij
en rondom de tite1,Wij kunnen vol ver-
trouwen nu aan do derde jaargang boginnen.

v
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n dat is het wat wij U allen
GINIDER in de MISSIE toewensen.
Wat wij ook toewensen aan al-

len HIER,die xneeleven me+. onze rlissiona-
rissen,onze breeder zusters. oaen onze »

verstmis 19615 Het jaar loopt
da.a.1-mee teneinde. We vieren

_ _.he"s I8RSMFEES[' en hebben daar-
door een goecl einde

\».| u !»..u4a..9.-s\.1 l-gg-1.
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5 steet voor de deur.
Als Kroetsjef ons

4 met rust laat,als
de vrede in do missiegebieden wordt her-
8teld of bestendigd en wij weer de.modi-
ge medewerking ontvangen bij het samenf
stellen en verspreiden van ons bled met
alles wat dear aan vast zit,dan kunt U
allen weer op de maendelijkse verschij-
ning TGK6HGH¢

mnkbaar zijn we Jegens allen,
die in het afge1op€H jaer hun

_ :este kraohten hebben gegeven
a8de instandhouding verzekerd te

zijn. Als één grote masse hebben.Bergha-
r@n,H¢rnen,Leur en velen elders in ons
lend aghter ons gestaen door ibonnenen-
ten te nemen en vaak door extra bijdragen
te geven,waardoor het zelfé mogelijk is
geworden niet alleen bij verjaardagen,
mai . . . 19 v- ;-4- "oor
een welkome verressing voor allen in de
missiegebieden te zorgen. Wij. zijn er
van overtuigd in 1962 ook geen vergeefs
beroep op U te doen, Wij zijn er ook van
overtuigd,dat er wear heel wat extra*b
in onze kas zal rollen om de pekjesregen
en elle andere acties te kunnen voortzet-
ten. Uw giften weren in 1961 gul en ruim.
In 1962 verwaohten we niet anders.Onze
bevolking voelt zioh verbonden met allen
in de missie.

l,i£ "3
H ljaar 1961.1s teneinde. l961,'n

bewogen jaar. Een jaar,waarin het weder~
om niet is gelukt de ontbrande strijd
tussen de volkeren teneinde te brengen.

1961,het jaar,waarin de eerste men"
sen de ruimte in v1ogen.Het jaar,waarin
weer vele miljarden werden besteed voor
oorlogsdoeleinden.

196l,het jaar, waarin onze missio-
narissen temidden van de heidenen wear
gebrek hadéen aan bijna a11es,wat ze ZG
hard nodig haddenMiljarden en nog eens
miljarden werden besteed aan de eerste
ruimtev1uohten.Miljarden werden besteed
aan de zovele kunstmanen.Miljarden wer-
den bestee& aan de uitbreiding van het
aanial verderfelijke atoombommen. Mil-
jarden hadden moeten worden besteed aan

In 1962 blijven onze gedachten uit-
gaa.1'1 naar de missie.

Aan U allena 'n ZALIG NEUWJAAR...


