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Na het volbrengen van de
40~daagse Vasten met SEAREN9
OFFEREN en STEUNEN om de nood
in de wereld te helpen lenigen
gaan wij begin april het Paas
feest,het feast van &e Verrijzenis des
Heren vieren. En wanneer de nood van
deze wereld tot ons hart is doorge~
drongen,wanneer wij het vastendoosje
eens goed hebben bedacht en de inhoud
er van hebben afgedragen,ja dan kunnen
wij met een gerust hart onze PASEN- gaan
houeen.

Het ls niet alleen Pasen in ons
eigen lando Oek de Miesie viert Pasen,
oek voor de Missielanden is Christué
verrezeng Wij hopen van harte, dat men
ook dear een rustige Pasen zal hebben,

AAM ALLEN EEN ZALIG PAASFEEST o

het dikker is clan normaal De grote hoe-
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,!A1s alles normaal bl Jft zal de in»

tussen tot generaal,wij bedoelen kQrp9~
raal,bevorderde Henk Berks in april a.s.
wear terugkeren in de Breekwagen.

Henk verblijft in Sorong en op Jef~
man en is nog niet in staat geweest pa~
ter Verheijen op te zoekeN.Hij heeft er
een afgevaardigde heen gesiuurd,waarover
U kunt lezen op blz°l3 of 14.
Wel ontmoet hij van tijd tot tijd Ko de
Leeuw° Aan beiden een spoei§e thuikomst
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Als men nauwe betrekkingen onder_
*' '"E6u&% met de girodienst ,krijgt men op

aanvraag een apyart gironnmmerZo is het
ook met ons gegaan°Twee maal tien en drie
maal nul,het is ook voor U gemakkelijk
te onthoudena U weet de bedoeling van dit
nummera Heel eenvoudig; men kan er geld
op storten° Het adres staat er bijo
Moe U nog abonnementsgelden betalen,U
vindt hier het nummer en adres van onze
penningmeesteres, Wilt U exira bijdragen,
wee U me Uw eld geen read hebt U een
meevaller,stor; op giro 1010600 van
Missiethuisfroni 'Hier en Ginder",Berg-
straat A 87 Bergharen, en wij danken
U reeds bij voorbaat L

Wanneer U dii nummer in de vingers
krijgt, zal he U direct opvallengdat

1

veelheid post uit de Mlesie en de bij~
zonderheden omtrent het vliegongeluk
van peter Verheijen,noodzaakten ons wel
in maart met 6 bladzijden te verschij~
nen,Wij werhen er ons wel doorheen en
onze missionarissen zullen er evenmin
als al onze andere lezers en lezeres-
sen zeker geen `bezwaar tegen hebben.

Ne de grote lijst van jarigen in one vorig nummer,zitten we deze
ei en emeente ver~

T088 v1§K,aie
de

keel" zondergtenminste, o .overzee,vvant in onze
jaart niemand minder dan de oudste
22 maart 1961 98 jaar vvordt. Het leek ons zeerzeker
waard hiervoor een klein plaatsje in te ruzimem
hartel i jke gelukwensen en nu regelrecht op de loo af 3.
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*Aw v or de tweede keer heb ik het
nieuws van "HIER" gehad en ik hoef niet
te zeggen,zelfs als een halve outsiéer,
hoe welkem dit was.Mag ik Z0 onhesohei-
den zijn om eeret een klein 8 propootje
in te laseen i,v.m. det outsider zijno
In het verloop van deze brief en de vol~
gende zal ik dit woord niet meer gehrui-
ken,maer mochten er zijn -en dit is te
veretaan die me niet geineiderd krijgen,
vreeg dan de hulp van een van de redae~
tieleden en ik word van een masse zorgen
verlosto"

U ziet het,lezere, we hebben hier
te doen met een halve Bergharenear, de
Diedenee Peter van Huisseling, die we
al eerder in ons bled vermeld hebben.
We laen hem verder zelf aan het woord;

'We gelegenheid doet zieh te mooi
voor om hear niet te gebruiken en dearom
een tweede 8 proposmijn hertelijke dank
aan a1len,die op een of andere manier
hebhen bijgedragen in de prooi van een
vertrekkend miseionarieVrienden9 die
nog eteede met loten zitten,de trekking
is voorhij ' Maay ik ga U helpen de loten
op een aangename menier weg te gooien
door het decor hier te beschrijven en U
zult zien,det het goed besteed is :Het
nieuws van Hier is niet het nieuws van
Ginder'

De l6e deeemberkwam ik in Manilla
aan ne een vlucht van 20 uren.Dit ging
met een vaartje van 960 km. per nur en
tot mijn spijt zo vlug kan ik niet typen,
mei moeite ken ik ZO vlug kijken. Tien
degen vexbleef ik op het adresdet is
vermeld in het januarinummerDaar ligt
een tweede novioiaat,een vormingehuis
voor de groentjes,die aankomen in de mis-
sie om zich toe te leggen op de teal en
gewoonten van de bevolking. En ieis det
ik altijd al heb gedach,dat een tweede
novicieat voor me Qverbodig is (het hei~
lige loopt er some en vooral hier met
straaltjes at) schijnt nog wear te zijn
ook Na zegge en schrijve één les werd
me 8 dagen vaoantie gegeven,omdat er
een benoeming op komst was en dit is
Tubao geworden%

Dear zit dan &us pater van Huisse-
ling en we laten hem nu wat met rust om
hem van de schrik te laten bekomen
De toestand van dat missiegebied is n.l.
alle§ehalve rooskleurig en dat laten
we hem de volgende keer meer eens netjes
zelf vertelleno

,
§7/;// u 45onni has

77 wvesze 45/Zim
Moeder Dominica \Wil1ems/ , wier

brief wij in het februarinummer al
aankondigdan, wenst ons allen alsnog
een Zalig Nieuwjaar. Ze zou al wel
eerder geschreven héUben,wanneer niet
de geruohten de ronde hadden gedaan,
dat het postverkeer tussen Indonesié
en ons lan& stil gelegé zou worden.
Begin januari ontving ze echter nog
'9ier en Ginder" en dat gaf de`brief-
schrijfster wear moed. Ze dankt har"
telijk voor het verjeardagscadeau,dat
evenwel bijzonder lang onderweg ge-
weest moet zijn. Haar verjaardag heeft
zij n.1. gevierd in augustus en het
pakje met de kaas arriveerde half ja-
nuari. Ze schrijft daarovera

'UMllie hébben wel een goeie keus
gedaan. Sigaren en sigaretten zijn be~
ter vwor de missionarissen en bovendien
wooni in Kudus de sigarettenkoning van
Indonesi§ en hij zou,als 'we er om vroe-
gen,ons zeker wel van 'n rokertje voor-
zien. Stuur ons maar liever kaas.

Hier en Binder komt hier eind
of begin van de maand trouw aan en
wordt in één adam doorgelezen,al sNmab-
wen de babies nog zo hard 8

In onze polikliniek zijn in l96O
ongeveer 16.000 patienten geweest voor
behandeling en in onze kraamkliniek
235 babies geboren,due we hoeven niet
vaak stil te zitten9

Aldus Moeder Dominico.
We hopen maar,dat de post regelmatig
zal blijven gaan,zodat we elkaar de
nieuwtjes van Hier en Ginder kunnen
uitwisselen.

In het mei-nummer van het vorig
jaar hebben we vermeld, dat in Hernen
door 31 scholieren een Passie~ en Paas-
spel ward opgevoerd.NU wil pater Buijs
ook zo'n spel laten opvoeren onder lei~
ding van de zusters aldaar. Hij heeft
ons gevraag& hem de tekst te sturen,
dan zal hij deze vertalenMaar.......
na informaties in Hernen,bij de kape-
1aan,die momenteel in Venray verblijft,
bij de 'Bazuin" in Nijmegen,we1ke het
spel uitgegeven heeft,i8 nergens de vdk
léige tekst te krijgen. Wie kan er ons
nog aan helpen ?? We wachten er op.

Voor dit jear is het wel te laat,
naar voor het volgend jaar zal peter
Buijs er ook wel mee tevreden zijn. _ ~o~o"o-o»o-o~Q-0-0-o»
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De door Australie zwervende pater
van Ose,is er ziehzelf wel van bewust,
dat hij een snoever is,lees maara

"Zojuist heb ik voor het eerst na
twee maanden m'n nieuwe volkswagen een
waebeurt gegeven. Dat kan nu,omdat ik
van maandag tot zaterdag vacaniie heb
genomen. En een brief sohrijven voor
Hier en Ginder dat kan nu ook om deze1f~
do reden.

Wel sneu voor do heron missionarie-
sen,dat ik al meteen begin te snoeven
over een tweede nieuwe wagen in twee
jaar tijd,terwijl zij zoveel moeite heb-
ben om aan een tweedehande wagentje te
komen. Maar troost U,eerwaarde heren,
onder de smorende 8urinaamse zon moes~
ten mijn zweetdruppehs indertijd ook
het stef onder mijn fietsbanden neer-
slaan en evenals in Africa lukt dat deer
ook maar matigL"

Laat ons nu die zweetdruppels aan"
schouwen.....(en er l maand over doen)
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+A S beslist half zo erg",zou-
den we *Eter van Haendel willen ant-
woorden als hij soh"ijft "Ik heb de

veel voor ons
doen. Wij hopen, dat al wat er nu
gedaan wordt,nog slechts een begin is
van wat komen gaat,maar alles moet zijn
tijd hebben.

Vijf degen na zijn verjaardag ont-
ving pater van Haandel het verjaardagsf
pakketje en daarmee was hij geweldig
in zijn schik. Hij uit zich als volgt;

'%ij het opdregen van de H.Mis
vergeet ik jullie niet, in afwachting
tot het ogeNb1ik,dat ook wij jullie
eens goed in de bloemetjes kunnen zet-
ten. --Waoht den tot het zomer is,dan
zijn de bloemen niet zo duur...redv~
Zoals jullie het wel van thuis zullen
weten,maek ik het God zij dank steeds
goed.Ook mijn .werk is niet verenderd.
--We hebben ook de foto's bij peter
van Haandel thuis gezien.Ons oordeels
'n Lange beard zit er nog niet aan.red.-

Met Pasen hebben 'WS 'n goeie 15
gedoopten,maar nieuwe doopleerlingen
hebben we practisch niet. De grootste
verandering sinds m'n laatste brief
is wel, dat we nu zusters hebben, 3
"Zueters Dominicanessen van het platte-
land",die nn de teal aan het leren
zijn."
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De vorige ma n ken pder
Buijs geven we wser het wooréu

"Mijdens mijn week vacantie,na de
jaarlijkse retraite,ben ik naar de
wildreservaten geweestDaar kun je
smullen van Gods vyije natuur,Ik heb
er wear van alles gezien en op zeer
korte afstand,maar niet achter tralies,
zo vlak vnor jesleeuwen,o1ifanten,ik
heb zelfs het klein van een neushoorn
geboren zien worden°De moeder kreeg
luoht van ons;maar wij hadden ieder 'n
goede boom uitgezocht om er in te klim~
men als het er nauwde,Volgend jear hoop
ik naar Myesealend te gaan zien,waar
de zuaters van de GoddVoorzienigheid
gevestigd zijn.Dan zullen ze onderhand
wel ingeburgerd zijn?

Tot slot dankt peter Buijs allen
die schreven.Ieder krijét nog entwoord,
meer er kan we geduld 13 nodlg zlgnu

~o~o~o~o-o-o-o-op©~o»O~o~u-o~o-o- p-
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Al hebbon wij deze winer bijna gear
sneeuw gezien9we willem het toch over
sneeuw hebben an gaan daarvoor naarw.so
.°..Africa naar pater Ponjéa

H Jullie hebben natuurlijk het idee
dat Africa heat is,maar op de top van de
Kameroenborg zien we nog al eens sneeuw.
Langs de ZGG en in do lager gelegen ge-
deelten het land in is het heet,80 tot
90 graden Fahrenheit in de schaduw is
heel gewoon,maer verder naar het Wbor~
den tuesen 5000 en 7000 voet hoog dealt
dezelfde temperatuur ' S nachts tot 40
graden of iets lagerA1s je 's morgens
opsaat heb je het idea of het heeft ge~
vroren en je loopt in je handen te
wrijveno HQ kan er dus koud zijn,maar
zowel aan koude als aan hitte raak je
gewand, We zitten nu in het droge sei~
zoen tot na juni,Daarna regent het tot
nov@mber,hct is steeds mistig en de zon
is bijna nooit te zien. Ondanks do droge
tijd regent het gemiddeld por jaar meer
dan waar ook ter wereld,lO meter zelfs
in één plaatsjeHier in Soppo 2 tot 3 c
Onze bisschop zei "Er valt hier zoveel
water,dat zelfs de .eenden er nog rheu-
matiek van krigenf
~-En de kippen.° Beer bestand9?.1
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brug minstend 'n peer maanden in be--
slag zullen nemen ?

dat op 16 feb. de mist zo dicht
was,dat iemand uit Herhen er zijn fists
tegenaa,n kon zetten ?

dat de schoonmaakwoede zioh reeds
van vele vrouwen meester heeft gemnaakt?

dat er in de ma.and februari wear
heel wat gevoetbald is
Hernani - Uni
l3¢htela _ Uni 3-7 lmooi)
D.B.V. -Hernani 6-1 \oei) .

- Uni 3-3 lbest)
Hamel -Hernani O-1 (brave )

dat UNI betekent . Uitspanning Ha
Inspanning ? UNI _ Dev 1-1 . . )

dat dank zij de grote activiteit
van de plaatselijke E.H.B.O. Bergharen- doet
Herhen-Leur, men op maandag 27 maart
weer nh -0_ _
staan voor het Rode I{ruisQ?I 'n Doxwlds) 9 2

dat februari de Q
va.n deze eeuw is geweest Z?

De eerste `brief,die de ouders van
peter Verheijen in Rotterdam ontvingen,
over het ongeluk van hun zoon, was van
peter Ka.mmerer.Gedeelten uit deze brief
vindt U op de blzz. 13 en 14 van dit- nr.

Het is waarsohijnlijk wel interes-
sent ook iets te vertellen over deze pa-

M 1 Kamm

Dsz 3-6 <??»)
dat de vana.f 27 f'e`orua.ri

j .1. voor het grotere verkeer is ge-- MISSIE ACTE)
sloten ?

dat de werkza.a,1;111eden aan de nleuwe ketten na.ax. Iulissieposten.IDeze pal<l<e'bten

bestaan uitsluitend uit gaven,die men in
natura ontvangt s zeep ,verband , pleisters ,
baby-arti1:e1en,1uiers,bri11en,baby- en
kinderkleren. speelgoed, lakens, cud-1 innen
(voor ve:-band) ,artsenmonsters en religi-
euse artikelen.

U kent deze artikelen. U hebt er
bnesli t wel enkelen 1iggen,welke U kunt
missen "le1zm dan Onze E.H .B.O. afd.

, ze graag
in voor de missie. Ze worden dan naar de

. . IIWQISA in Ro11*l:erda.m gezonden en deze
Ewigk zendt ze weer naar de missie.

Wie dergelijke artikelen heeft,1aat
dit maar even weten aan leden van de E.H.

Imager B.O. of Missiethuisfront en ze worden
gehaald. De missie is er blij mee. U

een goede daad. U helpt een hulpbe-
9

geleenheid heeft b1oeQ. af to hoevende rnedemens o

M K/
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Hernani
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0-1 .fw-een °omm ntaarLJ L., 8 ) Bergl1a.ren,Herne11Leur zamelt
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Ieclere maancl gaan er 40 tot 50 pak-
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8-?eb. Pansier,Peter Wilh. Th. J. 'fl
vader ?4, ,moeder~E1sen,A.,W .

4 feb. Reuvez-s,An-lzonia P..T.Th. Bhrn.
vader-Th.A. ,moeder:A:rts,'T'h .A .

6 feb. de Wi1d't,E1isa`be'bh E.Eu. Hernen
vader sJ .F.M. ,mo eder.;Peters ,P.

5 feb. v.Workum,Eenricus G. Hernen
vader-A.P. ,moeders Kansen,I|I.

16 feb. Leij°ben,Am1a. C1.J. Bergharen
vaderr,J`J¥I. ,moeder;Peters ,H.E.
v.Woezik,.Tohanna G.P. Hernen
vadex-:Ant .G. ,moeder ;Jansen,G-.T

24 feb.,

0WM Ii'1GI'€3I' was vermoord. en.,

•

ter Misae ammerer.
Zijn naam herinnerende uit artikelen

in de Kath.Illus%ratie hebben wij nadere
gegevens gevraagd in Dordrecht,waar zijn
ouders destijds woonden en waar in 1952
.....een lijkdienst voor hem ward gehou»
den en.....een bidprenije,dat wij bereid-
willig ter inzage kregenzwerd samengesteld

En toch.....pater Mlsael Kammerer
leeft nog L Op 2 aug.1952 trok hij met

T h enkele Papoea' S als dragers naar de Bal-
• liemvalle1.Na enkele weken keerden de dra~

gers terug met het bericht,da p8383 Kam-
""°"""*"'° '-°" -.| ¢»»=V6I' I'&1'1 001'
11 feb.wed.H.do Vaan-v-flhonkhorst 9 de inboor1ingen,de Ndanis. U kunt hier-

93 Jaar te Bergharen. over de artt. in de Kah.I1lustratie van
26 sep.,l4
gehele verhaal te lezen.

Burgers,Maria J, ,26 j , ,Bergharen dat peter Kammerer nog leefde en 29 ok

In 1857 is hij in ons land op "vacanp
tie'geweest.Hij heeft.zioh_toen bljgonder
inges annen om een vllegtulg te krlggen
voor 8e mlssle ln Nieuw=Gu1nea,hetgeen
ook is gelukt.

Het is .wel toev81lig,dat juist deze
missie~ ionler de brlef voor pater Ver-
heijen,8e missieluchtvaartpionier, heeft
geaohreven.

0NDERTROUWQa en 28 nov.1952 naslaan om het
b.  N'  I L- l l .4 £2n 1;|hout,Petrus GJ'u,27 J ,Havelte Begln 014.1952 ward achter bekend

Zlfeb. Gerri ts,Hendri1ms J.,22;|.,Wijchen keerSe hi8 op z18n missiepo 1; terug.
en Petez~s,Huber-ha MhluT.,24 j.,Leur.

GE@14112.=
. v.Dee1en,Theodo::~ua J.l .I. te Blst

met
v.Heumen,Petrone11a J. ger 8

-o_o-c>-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-8-8-8'<>-

GE3oR381.r

3 feb
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stor tingen oezorgclen hem enkele

Kort na pater Kimmerer schreef ook
pater Januarius,de plaatsvervanger van
_ Haverman. Aanvankelijk heeft

missionaris het moeilijk gehad.Moeilijk
heden bij het slikken vanwege bloeduit

b zware
dagen aar hij overwon Hij bleef
steeds bij kennis en dank zijn geweldi
doorze tingsvermogen en zijn nooit ver
minderende moed en humoristische inslag
maakt hij nu weer grapjes over zijn toe
stand

Onze militairen in Nieuw~Guinea zit
ten te ver van Biak om hem te bezoeken
maar Henk Darke heeft er al een afgevaan

in ons
land,in Malden,1s teruggekeerd. Deze ge

de van een goede vooruitgang en van
het gemak,waarmee pater Verheijen alles
opneemt

En ook de eorste brief van pater
Verheijen zelf is binnen.In deze brief
aan zijn ouders maakt hij weer grapjes
over zijn gebroken kaak.Dit euvel baga
telliseert hij door te schrijven,dat hij
er wel een sikske overheen zal laten
groeien,tenminste...a1s er nog iets groeit

cligcle heen gestuurdlie intussen

In een brief van do andere pater,pi
loot Edmar Vergouwen,van dec. j.1.,dus
v66r do laatste vah van pater Verheijen
die o.a. in de St.Jansklokken van 3 maart
j.l. gedeeltelijk ward opgenomen, word
nog eens duidelijk geschilderd hoe moei
lijk en riskant het vliegen op Nieuw~Gui
nea boven de rimboe met deze kleine vlieg

Ons eerste woord is natuurllj
vobr pater Verheijen ze1f.Van ganser
hartea b e t e r s c h a p Yij hopen
dat Uw genezing voorspoedig zal verlo
pen en dat U geen enkel nadelig ge
volg zult overhouden van de val. Wij
hopen en bidden,dat God deze tijd van
beproeving voor U zal bekorten.Daar»
bij wensen wij U toe veel sferkte en
geduld. A1 hebben wij natuurlijk geen
ruggespraak met onze gehele lezers
kring overal ter wereld kunnen houden
toch durven wij U de verzekering ge
ven,dat wij deze wensen voor herstel
en sterkte ict uitdrukking brengen na
mens allen HIER en GIN ER, Hoge dit
een 8teunije zijn in Uw moede rug

Lezers,het onge1uk,&at pater Ver
heijen -de vliegende pater- op 3 féb
in MieuwGuinea trofwas veel erger
dan we aanvankelijk durfden denken
Uit een brief van pater Kammerer.we1ke
de famVerheijen in Rotterdam het eerst
bereikte,vernamen we de volgende bij
zonderheden= hersenschudding,schede1
basisfractuur,schouderfractuur,drie
dubbele kaakbreuk en daarbij een aan
tal in~ an uitwemdige kneuzingen
De k1appen,die hij kreeg,verwerkte hij
echter met verbeten wilskracht .De mi
litaire en medische co1onnes,die eerst
na een halve dag door de rimboe in Wa
gete(de plaats van hat ongeluk) konden
zijn,roemden eenparig de zwijgende moed
waarmee hij alle pijnen doorstond. De
grootste zorg had hij niet over zioh
zelf,maar over zijn mede-inzittenden
die er eveneens ernstig aan toe waren

Het schijni -aldus getuigenverkla
ringen» dat de helft van de propeller
in de lucht uit zijn sokkel is gesoho
ten. Het vliegtuig viel van ongeveer
60 M hoogte near en vlak voor de grond
kreeg het nog een ruk,a1sof de piloot
het npg om wilde gooien. Bijzonder werd
geroemd de buitengewone tegenwoordig
held van aeest.In de enkele beschikbare
8eoonden van de val wist pater Verheij
en de benzinetoevoer af te sluiten en
de motor af te zetten,waardoor wellicht
groter onheil ward voorkomen
Samen met pater Bruinsma hing hij na
de val onderste boven in het toestel
H ij ward daaruit door toesnellende
mensen bevrijd.3e andere inzittenden
wer&en er uit ges1lngerd.Pater Smits
kwam or vrij good af.Theo Janssen was
er beroerder aan toe,omdat hij met
zijn hoofd op een hout terecht kwam

jes wel is Daarbij kunnen de piloten
niet beschikken over de moderne vliegvel
den met bijbehorende uitvoerige hulpmid
delen. Uit ze brief weten we ook hoe
pater Verheijen ~omda peter Vergouwen
tijdelijk niet ken vliegen~ een tijd lang
letterlijk het werk voor twee heeft ge
daan en do woken voor Kerstmis dag aan
dag beven de borgen en bossen van het
reuzeneiland (zie de kaart op blz. 14)
knorde om alle missieposten tijdig te
kunnen bevoorraden

Bij dit alles vreagt men zioh toch
af of wij hie?. in Nederland niet
loos tekortschieton. Overel is geld en
meteriael voox Wechniseh staet men ner
gens voor stil. Meohtige streelvliegtui
gen landen on verrekken 4a8 en naoht op
onze luchthavens,Ieder exemplaar kost
millioenen guldene, De meest geperfecti
oneerde hulpmiddelen steam de ervaren
vliegers daerbij ten dienee, om van de
dulzende mllltalre v11egtu1gen,waarmee
de piloten onafgebroken oefenen voor cor
logsdoeleinden, maar helemael te zwijgen
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ring in worden gebraoht
neemt hier eindelijk een internationaal
initiatief om het volgend jaar als "vas
tenoffer" van ons,bevoorrechten, aan de
bisschoppen van West~Europa en Noord
Amerika aan te bieden voor hun broeders
in de wordende wereldkerl

Anderzijds moeten jonge enthousi
aste paters nog enige jaren opofferen
om hun vlie_%revet te halen en daarna
aan het zijden draadje van geluk an
de stevige hand »Gods hun missionaris
tijd hoog in de lucht door ts brenf

terwijl beneden hun arbeid
dc ontwikkeling en bekering van
Papoea ligt te wachten. Want ook op
Nieuw-Guinea zijn er nog te weini
werkkrachten in de wijngaard des Hmxn

Wij menen,dat voor bet missions
ingswerk op Nieuw~Guinea ho vlie

tuig onmisbaar is Maar is het
jammer,dat or geen burgerpiloten zijn
om het vliegwetk op to knappeni En is
hot niet hemeltergend,dat ons rijke
welvarendo Nederland niet méér en be
tere vlie tuigen beschikbaar kan stel

En toch intussen 1s
de eerste spontane daadwerke (4
lijke hulp reeds onderwe
Een Nederlandse particuliere uchtvaart
maatsohappij uit den Haag heeft op
kosten een piloot met ervaring met vlie
gen in kleiue vliegbulgges boven onher

zaam gebied naar Nieuw-Guinea gozon
den ter vervanglng van peter Verheijen
tijdens diens herstc1periode.Is het niet
praohtig £1 HULDE Wie volgt -

,de organisatie,die de mis
sionarissen aan fietsen,brammers,motoren
Jeeps mokorboten en zelfs vliegtuigen
tracht te helpen~heeft ook geen munt
inriohting en mag ook geen bankbiljetten
drukken,Haar inkomsten zijn vrijwillige
bijdragenWie wil en kan belpen, het
adres is

De MIVA

Herengracht 215 Amsterdam
Giro 2722

van

Blijkbaar was een ongeluk van de~
86 omvang nodig om de aandaoht hiercp
te vestigen, Het da We Tijd
meende,dat de regering hiefbij
seun zoumoeten verlenen zelfs de
gehele vlieg&ienst verzorgen omdat
het missiewerk een belangrijk onder
deal is in &e onwikkeling van
Papoea

Ook bet weekblad "De Linie" van
25 teh. j.l. besteedde ln ann artikel
onder de kop "De roep om meer organl
satiemeer vlsle verstand voor
onze haste mensen aandacht aan deze
kwestie en vraegt zich ef
niet op Qrobtsoheepse wljze verande

erwijl wij dit schrijven ligfb pa
ter Verheijen in het ziekenhuis op
eilancl BIAK,wa.a.:che@n bij daags na.
onaeluk is vex~voerd,ongcaveer 350 IM
de plaats van het ongelulq Wagete
Wij wensen hem nogmaals sterlcte an
sol1an,o'ol<; voor zlgn Inedegevvonden
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