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ood 1960 voor
'Hier en Ginder" zijn de ver
waohtingén voor 1961 ook wear
buitengewoon gun31
oonnementen 18 weer
good verlopen.Hernen~Leur en
haren boden nog meer abonne
menten dan het vorig Jaar
Nederland worden thans
"Hier en Gindertjes verzonden. Naar
de Hissie,de militairen en emigranten
aan er voorts 20 per luchtpost
zijn thans als
Hernen-Leur en
Elders in ons land p.postlf.2,5O
Emigranten en anderen
buiten ons eigen land
ben inbegrepen
De missionarissen en militairen
NieuwGuinea
het blad gratis
Maast de gewone abonnementsprlgs
werden wear beiangrijke bedragen a a n
giften ontvangenwaarmee we onze mis
sionarissen aan pakjes kunnen helpen
Aan a11en,die in
` " .
der medewerkten,onze har elijke dank
__ » ., ,..»»»-» 4w.*.
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:'! Zo1an,q fdb n"78.3%28
*bhuisfx-ont
bhui sfr ont voor onze mi l i tai r en
in Nieuw--Guinea.Ons blad. ontvingen ze
reeds rege1ma'sig,maar ook hun ve1-Jaan:
daaen worden alsnog bedacht ` '
-vele d.orpe1ingen hopelijk zal insplre
ren hen met post enz te verrassen
Dat het al wat over
militeiren U zeker nie-b kwalijk nemen

het dit keer arg
druk met feliciteren,wan niet
minder dan 5 jarigen zijn aan
de beurt . Het zijn -of waren e1
_
allereerst onze " '
tairen Henk Derks

Ko de Leeuw (26 dec.),clie
in Nieuw-Guinea 20 jaar
Broader Marius Janssen
eveneens op Nieuw-Guineaniemand minder zien
dan. Abraham in eigen
Peter J.Meu1epas van
op 14 februarl zijn 42e verjaardag.Deze
verjaardag viert hij in het zware missie
van Ghanagoverigens
tweedehands volkswagentje
Als laatste is aan de beurt pater
die na zijn koperen prisster
gefeliciteerd, maar
dan met zijn 38e verjaerdag op 7

Aan alle vijf onze hartelijke
wensen. Moge het onze militairen gegeven
4
zijn in de loop van dit .
.
in ons land terug
rissen wensen wlg
voor de toekomsi Gods rijkste
zegen en een goede
om tot hail van do
diein mood verkeert en geholpen
moat wordente kunnen werken
e a&ressen vind U op blz. 8
Tenslotte nog het volgendeé Ons is
gebleken,dai alleen in de missiegebieden
van paer Ponjé on heulepas moeilijkheden
invoerrechten Deze worden echter
op een andere manler
hen niet verwonderendat
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Merwijl onze oren no toeten van
8rOm een indruk te geven Z
de in Auetrelie opgehaelde herinneringen
nier,waarop in Nborwegen Kerstmis
vertclt Ada Smite,een onzer emigranten,
g%§d3a§3vi@d» halen wij enkele passa1 1 e rlef van zuster Hilaria Dexks. nog het volgende;
"Wij wonen in een dorpje bij een
"Kerstmis is hier he+ feast der
eerdige
stad,Wollongong,een de Zuidkust
feesten in natuurlijke zin. Kerstavond
ven
Auetrelieu
(Zoiets els Bergharen
24 december is de jaarlijkse surprice~
onder
de
rock
van
Nijmegen in Zuid-Gel~
avond. Iedereen moet pakjes geven,maar
derlendo
red°l
Het
is ongeveer 50 mijl
iedereen krijgt ook pakjes. Vanaf de
van
Sydney¢Het
is
een
goed hevolkte streek,
le december zijn de steden al in Kerstomde
hier
de
grote
eteelfebrieken
zijn,
tooi versierd. Hier in Bergen stonden
die
duizenden
erheieere
een
hetwerk
hGbv
dit jaar wel een pear honderd kerst~
benn
Zodoende
is
het
een
goed
oord
voor
bomen,die iedere avond verlicht zijn.
emigranten Hee onthreekt er den oek niet
De etalageramen zijn overal . versierd
aan.
Alleen al in het Wollongongdistrict
met zilveren en gekleurde guirlandes,
zitten een 6000 Nederlenders. Due om landklokjes en belletjee,kerstbomen,kerstmannetjes en kaboutertjes en veal ver- genoten te ontmoeten is niet zo moeilijk.
lichting. Op enkele plaatsen zijn hele Alleen in onze street wonen al 8 families;
due one Hollands koffie~uurtje onibreeki
avonturen of sprookjes uitgébeeld.
er heue niet c We hebben ook een Hollandee
En het mooiste is- 't Leeft allemaal.
vereniging,die iedere maand een aardige
De jeugd kan er niet genoeg van krij~
ontepenningeavond geeft, toneel,film,
gen. Megan Kerstmis ziet men een V€Tsierde en verlichte kerstboom in ieder daneen 6HZ¢
Het kan hier in de zorner soms erg
huis.De spanning rond Kerstmis is
warm
zijn,rnaar claar wen je wel aanHet
greet. De winkeliers hebben 't druk.
is tenminste een genotyclat je bijna. ieIn ieder huis zijn ze aan het schoon-dere flag cle zon ziet."
maken,de zogenaamde kerstschoonmaak.
Dat was dan Ada Smits,die "Hier en
Er wordt overal gekookt,gebradeh en
Gincler"
nu ook rechtstreeks \on§_van8'n .,
gebakken,wani met Kerstmis moet er
Nn:
overvloed zijn. Daegs voor Kerstmis
nn
neemi iedereen een bad en trekt zijn
/ ' W8/7 aff /2J.
beste kleren aan. Alshet donker wordt ,
ia enkele maand n geled
té hebben
worden de liohten ontstoken en daarmee
laten
weten9dat
hij
gewoon
dol
is op
is het kerstfeest geopend,De vaders
9
"Hiex
en
Ginder"
reageert
Fré
van
Haan
lezen uit de Bijbel het Kerstevangelie
del
nu
op
de
moeilijkheden,welke
we
on~
maar dat is dan al1es,dat aan het eidexvinden in verband met verz8ading van
genlijke Kerstmysterie herinnert.
U
De gehele familie schaart zich om pakketjes wegens de invoerrechten
kunt
daarover
nader
lezen
op
b1z.5
(le
de kerstboom. hen zingt,spee1t, danst=
blad van dit nummer) e
eet,k1inkt en drinkt. Het fhste en
Fré meen
dan ook stellig te wedddrste wordt opgediend.Men eet en
ten,dat
er
voor
Australi§ op dit 8edrinkt meer dan men verdragen kan .
bied
geen
moeilijkheden
zijn. Hij moat
Ee kerstman komt in levende lijve.Hij
binnenkort
een
pakket
ontvangen
en komt
dealt de pakjes uit . Ze vieren dan
er
&an
op
deze
manier
achter.
§Hij
is
maar feest de gehele nacht door,want
tijdens
de
mijmeringen
over
onze
moei~
I
naar de kerk is er niet bij.
lijkheden
op
een
machtig
idee
gekomen
En toch...het Nborse volk is een
Christenvo1k,maar helaas met vele hei~ Als hij bet pakket ontvangt en er geen
invoerrechten voor behoeft te betalen,
dense manieren,erg materialistisch"
." maakt hij het geld, Oat er mee wordt verdiend, over aan "Hier en Ginder"°
_
We deHken Fré al vast bij voorbaat
va n
Ondanks de drukte GH de grote af- en onze ponningmeesteres .heeft in alle
standen,die hij d.age1ijks moe-b afleg- beast een elgen glro aengevreagd om &e
oenten te kunnen opvangen. Het gironum~
gen --in een nieuw volkswagentje om
jaloers op te worden~ heef peter van mer hopen we volgende keer met de juiste
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Oss ook weer gesohrevenc Zijn brief
komt volgende keer aan de beurt,

adressering in ons blad

lcunnen mak9l'l°

bekend. te
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De brief an pater Ponjé he8en we
Pater Buijs,die in Rhodesia mis
vnrige keer voor een klein . gedeelte op sohien wel zit te smullen van de hutspot
kunnen nemen.Voordat we er mee vervolgen ten,die hij ontvangt of waarmee wc hem
kunnen we alvast vefmeldengdai hij een
alleen maar lekker hebben gemaakt, ver
tweede brief schreef,waarin hij iets
haalt over zijn missiegebied als volgt
over zijn koperen feest laat weten
iijn werk gaat van dopen naar de
Dank zij "Hier en Ginder" bebben ook
bieehtstoelqvan het altaar naar de Com
vele Bergharenaren aan hem gedaeht
muniebank.Dag in dag uit is het huwelij
ken registreren of s1uiten,retraites
Hier is dan het vervol8 van zijn
preken,laatste sacramenten thuis brengen
eerste brief
'Gameroen telt 750,000
lnwoners en doden begraven. Voor dit alles betaalt
elke neaer(katholieke dan) 60 ct.per 8aar
waarvan er 85.000 katholiek zijn De
_dat menige parochiaan jaloers
protestanten hebben met de verschillen
zou
willen
zijn en naar hier zou willen
de secten samen,ongeveer hetzelfde aan
98011101
Sollicitaties indienen
tal. Massabekeringen hebben we hier niet
via
"Hier
en
Ginder
Dan komen
maar toch kunnen we iedep jaar op een
no_
allerlei
retraites
en
instructies
toename xekenen van 3500° De Christenen
zijn verspreid over 30"paro0hiesQwaarin die gratis zijn. Alleen moeten ze hun
eigen kostje mee brengen.De meeste tijd
iezamen 30 priesters worken°De opper
vlakte van het hele land is 164581 vier dat ik op de missie ben,breng ik door in
de spreekkamer en te1kens,zoa1s ook nu
kante mijlen,dus 276 vierkante mijlen
word ik onderbroken voor allerlei onbe
per priester,ruw gerekend.8r is due
nullize of benullige dingen. Ruzies in
heel wat ma te gean, Er zijn nu nog 5
de huishoudens komen ook hier voor
missieetatieswaar alles te voet moet
Hopelijk noemt pater Buijs het ons
worden afgedaan. Transport kan er niet
niet
kwa1ijk,dat oak wij hem onderbreken
worden gebfuikt,omdat er nog geen wegen
omdat
wij zoveel mogelijk iedereen aan
zijn,vanwege de heuvels,dalen en rivie
de
beurt
willen laten komen en ook alle
ren. Om b.v. in een bepaalde pleats te
nieuwtjes
van hier -vooral belangrijk
komenmoet men dezelfde rivier elf Maw
voor
de
missionarissen
ze1f-- graag ver
len oversteken en wat een rlvler
melden
In mijn afscheidspreek heb ik het over
dat lopen gebad,maar zoals ik naderhand o8ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
'*
u,r.1e//v84
hoordedachten de meesten,dat ik nou
eens echt had staan 8e overdrijven
~f§2/1a/
Goed kom dan maar eens kijken en ik kan
GEBOORTEN
je op plaatson brengen,waar je geen
20 jan, Buijs,Hendrika Wilhélmina Maria
tweede keer zul teru komen
lHiGhtje van pater Buijs aa)
en was de harde w@rkelijkheid°Voor de
vader Buijs
Bergharen
meeste missies is het zo half om half
moederav.DoornikJ.Th
Een gedeelte meet er getrokken werden
2o jan, Sommerdijk,O1aT Peter lte Deest)
en het andere kan men per auto of motor
vader~Sommerdijk,W.M, Bergharen
doenmaar in de bossen ie de oude m e
moederzKleinert,J.S
thode "Per wedes Aposolorum" nog de
22 jan. Peke1,Gerardus Henricus Maria
bruikbare methode
vader; Pekel.G,A
Bergharen
Ha k l imaa t is arg afwisselend ook
moederaLoeffen.H.W
weer vanwege het grote veyschil in hoog
23 jan. Steeg,Johannes Gera us i
tes. In Soppo,dat op de hailing van de
vaderStee§qG.A
;3e 98
Kameroenberg ligt~welke ruim l370O voet
moeder
Jansen,C.M
hoog is- op ongeveer 2600 voet,is het
24 jan, Peters,Gerardus Wheodorus Maria
een erg mooi klimaat,vooral Hu in het
vaderPeters.G.J.C
Bergharen
drcge seizoen,niet te heat en niet te
moederz de Jager,J.Th
\I
G'
LSE N
58880ooo0o0ooo00o0ooooo00oo000oooQpo00o QNIJERT
; L.. HOW1
GETROUWDs
en
v.Dee1en,mh.J.M.,27 jaar te Elst
r

'Ii3z*9 van }Qvancl4/
Paine? J.v.,Haand.el danl<:'b 366r het
vérjaardagspaldqetje en wij voor 213n
brief.die we eohter moe"con laten wach
ten 'tot een volgend nummer

v.Heumen,P.J., 30 jaar te Hernen
van der Voort,W.J.A.,24 jaar te Deest
Coppes,H.J. ,23 jaar te Bergharen
OVERLEDE
29 jan.' Basren,Grada J
70 jaar,e.v. Willems,J.H. te Bergharen

en

I

if

._8..

i
l
4

/

4/28s/9

,€),,,-,

4M,,,:

Merwijl zowel hier als in Indonesi6
geruchten do ronde deden,dat he postver'
keer tussen deze landen zou worden stop
gezet,ontvingen we op de eerste van deze maand een brief van Moeder Dominico
(Willems) . Ook aan haar riohten we het
verzoek te wachten tot het volgendc DMM*

mer.
OOOOOOOOOOQOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ADP.ESSEir vw QMZE JARIGEN\ zim blz.5l
.
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Rev.Father S.Ponjé (7 maaf
R.C.M.Soppe
P.O. Buea
Southem Cameroons
Br.W.Africd
Rev.Fatl1er J.1'.ieulepas
Q14 feb.)
Catholic Church p.o. Box 7
E i k w e NZima
GHANA
W.Africa
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Wanneer dit numme
verschijnt,zal
het aan de meesten van onze missionaris~
sen wel bekend zijn,dat pater Vefheijen
op 3 feb. j.l. voor de tweede maal is
gevallen met zijn v1iegtuig,een CessnaEen vrij ernstig ongeluk deze keer,waarbij echier gelukkig geen doden zijn te
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Peter Verheijen was met nog 3 inzittenden n.l. de paters Bruinsma\overste)
I
en Smits en de taaldeskundige,de heer
'e
Janssen,juist opgestegen van het vliegveld bij de Wisselmeren,toen een onver~
wachte,verraderlijke valwind het vliegtuigje plotseling weer deed neerstorten.
De juiste gegevens zijn ons nog niet bekend,maar het schijn,dat pater Verheijen
tenminste een kaakfractuur heeft opgelopen.Hij is met de anderen opgenomen in
het ziikenhuis te 3iak,waar z i j w e g e n s
de moeilijke bereikbaarheid van ;do
plaats van het ongeluk,na enig oponthoud
zijn heengebracht o
Mogelijk zijn onze militairen i n
staat hem daar op te zoeken en hun bevindingen aan thuis of aan ons door te geven.
Intussen wordt in de kerk van Bergharen een noveen gehouden om een spoeig herstel Ne verkrijgen°Nemens onze
lezers wensen wij di peter Verheijen
van harte toe.
Het vliegtuig moet onheretelbaar
zijn vernield en dit betekent vooN de
missie aldaar Gen grote strop.Hen dacht
er dit jaar een derde vliegtuig bij te
krijgen,terwijl er nu nog slechts één
over is0ok juist daarom willen wij de
LIVA-loberij van harte aanbevelen.
Wij hopen U volgende maand over
dit voorval gunstige berichten te kunmen `o;r-engc>n,
g!

Eerw, Broader Marius Janssen o°f.m
Katholielie Ilissie
Wisselmoren
Ned,Nie8»uw-Guinea
Q10 f@b,l
8016.81 H.L,De1"l<s

reg, nr. 40.12.21,0'{O

6e Inf. Jaat.

NAPO

121 dem]
A.Corap.

5500

§'1'
,_4,Q,..H;§,..awI0n________.-..-______..,;______

Dp1.. Sld. Jac. de Leeuw
&26 dec.) :
reg. nr. 40.12.26.225
6e Inf. bat. S-b. St. en Verzorging{w
Drumband. NAPO 5500
§;Q.A'"M

439288
dat we in Bergharen wear een nieuwe
I
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politic-agent 'nG nije Koot,zeggon de
kinderen) gekrogen hebben in de persoon
van wmr. le kl. A.van Zelst ?
dat pater van Huisseling op de Philippijnen op zijn definitief adres i s
gearriveerd en daar door de burgemeester
met het gehele personeel ontvangen is?
d a de nog niet gepUblicoerde vvetbaluitslagen als volgt luiden ?
S.t.Dona.tus\Al'tforsJs} ._ Hornani
0.
Uni - St.Donatus
7-O.
Hernani _ Ewi 'k
1»4.
Uni - Unitas wame1)
3-11
dat de LMMiISA-oolleote te HermenLeur heeft opgebracht f. 225,-- (vo-

r18 jaar f.. 125,--) ?

I
L

dat de collects te Bergharen opbracht
f . 239924\vorig jaar f.133,-)?
dat U Hier on Ginder voor de spot~
prijs van f. l,~~ kunt laten inbind@n9
dat het éorp Bergharen op 1 januari 1961
lO8O inwoners had; Hernen
584 en Leur 215 ? Totaal dusa 1879.
dat er van de 1879 inwoners 1642
katholiek en 237 niet-katholiek zijn ?
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Pate? van Huisse1ing,die wellswaar
geen gemeentenaar van Bexgharen is,maar
tooh geen oNbekende,ontvangt d.t.v. een
gulle gever ook '9;ier en Ginder".
Voor een interessante brief, die wij
juiet voor bet afekuiten van dit nummer
ontvingen, ruimen wij gaarne een plaats
in in de komande maanden°

