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alhiervierde haar zilveren fsest.
00k zij nog van harte IM
-hoofd der schbol in Kaalheide- .
Gods rijkste zegen in Uw opvoedlrgs-

I

J/
l

ka1veren,konijnen en --naar hij hoopt-

dat we weer enlge giften.binnen~
we heel dankbaar zlgn ?

pater Camps o.f.m. op verzoek van

412%

Zwzét 4 4

evata 3 /12180
"In da stilt intimiteit van de

9schrijft ons pater
en juist

ook schrijven, want
_wa et de zusters bigna

gelukt het zilveren professiefeest van zus-
ter DEVWTA on emerkt voorbij te laten gaan.
De schoo1jeug was echter op het spoor 8e-
komen,bracht het mee naar huis en de fan~
fare an drumband zijn de stilte gaan ver- ,
storen.Zuster Devota,de kerkversierende en
kerkwas wassende en strijkende zuster,werd
§etooid met de zilveren kroon. Ook namens
Hier en Ginder" alsnog van harte profici-
at met dit mooie feast van 25 maart.
Hoe schoon en mooi gestreken zullen er la-
ter ln de hemél de Gngelenkleren uitzien'
Wig hopen,dat God U nog vele jaren schenkt
om dit mooie en verdienstelijke werk te
kunnen doen.

En niet alleen deze zuster,ook
zuster HEMRICO,oud-hoofd der schoo

. géhkgewenst I
daar GINDER in Spekholzerheide

\

werk van de jeugd. Ad multos annos' 7

7'" dat Broader Marius Janssen
/ ons een keart stuurde en be-

/J dankte voor het verjaardags-
I / pakketje? Brief volgt. H13

kri3; zo onderhand een voorbeeldbedrijf :MW
-ook

eenmaal met ponnies.
u extra

krege8,aarvoor
8 p

het Wit~Gel6 Kruis een interessante uiteen-
de Missie in Nieuw-Guinea

Peter Verheijen zagen

van kleu-
terschcol in de Vasten voor het hongerige
kind niet minder dan 5 pond snoep spa¢rden?
En dan te moeten bedenken, dat ze zelf toch
Z0 greag snoepen.....

zetting gaf over
met lichtbeelden ?
we ni t ar w. zi.n 1 e t ' .

3a£M8e ki3ere8 v 1D§f88§r@ns

was het 50
§r geleden dat pater A.v.d Berg

o.f.m.,oud pastoor van Herman -
Leur van april 1948 tot augustus

4 *1 l958.tot priester ward gewijd.
uii heugelijke feit zal op zondag, / mel a.s.
worden herdacht in de parochie Woezik,waar
hij thans werkzaam is.

Wij zijn er van overtuigd de gevoelens
van de gehele parochie Hernen-Leur en
van vele Bergharenaren te vertolken,
wanneer wij deze sympathieke pries-
ter onze beste wensen aanbieden.

I Zelf efkemstig van het platteland
, (uit Dreumel) kende hlj de noden van

r de plattelanders maar al te goed.waar
MN hij maar enigszins helpen Kon,hielp hij

Sociaal van aard als hij was,Klopte men
niet gauw tevergeefs bij hem aan.In de moei-
lijkste gevallen,waar anderen reeds lang ds
hoop opgegeven hadden,zocht en vond hij een
oplossing. Velen zullen daarom op 7 mei a.s.
naar de Woezik gaan om oud-pastoor van den
Berg de hand te drukken en terecht'

Moge God hem nog menig jaar geven om
zijn schone taak te vervullen. _ ________

dat in de tuin van de burge-
( meester onder.grote belang-

(Hernen deed n.1. ook mee') fietsencross
ward gehouden met als onbedreigé winnaar in

dat ook de veteranen zich op de race-

niet voldoende asem hadden

stalling een lnternationale

I

M

de zvaare klasse2Pietje Schreven '?

fietsen waa§den,maax' na wat duikpartijen in
haarspeMboc ten .
om meer dan 3 ronden te rigden '?



en van pater Ponjé,waar
over we het in ons vorizz 1IIJ/I1U8I aehad
he1ob'en,zu1len nog wel met hun rheuma
tiek zi'b"ben,zoda's we die voorlopig
maar met rust laten. Hij vervo18'-t; zijn

van d6 Onnozele Kinderen
is voor peter van Huisseling

een beruohte dag geworden,omdat hij op
die dag benoemd is in een paroohie
waar hij nu samen met een pastoor, die
op halve kraoht werkt, de zorg .beef
over een parochie van 12000 tot 3000
inwoners,welke voor 944 kat
Hij komt nu iedere d een dag tekort

el* verder
"Vooral is het eennrobleem wat aedaen
moet worden met de meisjes en jongens

ijn Alle contact j
daarmee verloren en daarmee ook meesta]

contact met Nh een maand
bieoht gehoord te hebben, heb ik zegge

ehado Met de
meisjes 1s het iets beter. En ik meen
zeker,dat ook hier 8e jongeren op te
vangen zijn,maar dit gaet niet
palmboom evenmin als dat in Bergharen
het geval is. Hen moet al een aeweldiae
leukert zijn om ze 2 evonden hezi te
houden.Mijn enige droom is een cluhhui
en den proberen dat spellotje ping-pong,

zanadans en allerlei vertie te vu
met een betekenis. Mocht de ee e kee
\bij de benoeming 11
broken hebbenhier heh ik Hem tooh voo

eb schrijve 2 jonge lnannen

8*@I'€8- en QGM Hi(
MOQQ

e r

'We verhoudina tussen de Afril
nen en de Missionarissen is goed en
vergeleken bij wat we zo van andere
plaatsen van Afrika hebben gehoord
zou ik bijna zeggen ideaal Tosh blij%
het altijd moeilijk om een zwarte te
doorgronden Vandaag zou hij je beste
vriend kunnen zijn en morgen om een
of andere onverklaarbare oorzaak I
hij om en gaat je als je vijand be
schouwen. Ik heb zo'n ideedat zij
denkendat alles wat niet een veen met
de teerkwast heeft Qehad.nooit helemaal
vertrouwd kan worden. Wij zijn ten

s iets 'vreemds in hun lana
in hun men$aliteit.Onze iéeeen werden
zeker als ui$heems besohouwd en mij
zijn uithe ms. Hier zeggen Z€~ hoe
langer je in het land bent,hoe minder
je de inwoners begrijpt of hun ideeen
verstaat. Het zal nog jaren duren
als het ooit zover komt- voordat ze
ons tenyolle vertrouwen.Er zijn vol
gens mij heel goede katho1ieken.Maar
de meesten zijn wel gedoopt,maar echte
atholieken zijn het nog niet .Dat is

heel begrijpelijk.wij hebben een chris
telijke eschaving van meer dan 1000
jaren en zij hebhen niets

In een volgende brief dankt pater
Ponjé voor de ruchtbaarheid,welke
Hier en Ginder aan zijn koperen pries-
terfeest heeft gegeven.De brieven,we1»
ke hij gekregen heeft,zijn zeker een
bewijs,dat hei blaadje overal wordt
gelezen. "Van mensen en bekenden,waar
ik in geen jaren iets van heb gehoord,
kwamen er brieven naar de Kameroen
afzakken.Allen,die geschreven hebben,
wil ik alvast op deze wijze hartelijk
bedanken en in de naaste toekomst zul"
len ze allen wel persoonlijk een brief
krijgen",al&us peter Ponjé.
-o-o-o-o-o~o-o-o~o-o~o-o~o-o-o-o-o-o-
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Zoals.men 1n de bu;-gerlijke stand

kan lezer;,1s de oudste lnwoner van on-
ze §emeente,Toon Vink, overleden.
. adden nog graa§ de 100 met
vlerd. doch God hee .I: het andere `t>e-
schik. Na dit overlijden is Bit van
den Berg in Bergharen de oudste gewor-
den.Hij ward
'en genlet nog

Pater van Huisseling beschrijft
der,dat de parochie de zorg heeft ove

katholieke school
school met samen 600 leexlingen.Ze
deze zelf financieIen. mr ls oox een n
blieke school met A00 leerlingen.De Bij
bel is ook dear "up-to-da- _ ,meer Zlu
veel te Weinig werklieden voor de oogst.
De sociale toestanden zijn erbarmelijk
Er zou veel te bereiken zijn,want hai
karakter van de bevolk*ng is zeer goed,
wat lui,maar we hebben allemaal wel een
of ander streepje.

De overmase peter zit dus met het
grote probleem van de jeugdUIhn. situatie
en ;houding zult U,aldus p.v.H.,beter
gaan verstaan,als U iets meer weet over
de familie en vooral over de sociale toew
stand van deze mensen9

Hij besluit meta
"Bierbare vrienden,mag ik U één

ding vragen: maak me tot een insider
men met Uw andere missionarissen en ge~
denk in Uw gebed mijn werk en mijn
optimisme is 50%. Een Nederlands sol-
daat zou zeggen Je maintiendraii"
Hetgeen we dan ook beloven. We zullen
trachten er de overige 50% . nog bij S
bidden,
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da-I: zuster Irma Elisabeth (van OSB/

vanuit Braziliti niet in 1961 doch in
1962 naar Nederland komt ?

dat ha.ar broer pater van Oss uit
Aus'bra1i§ in 1963 kom'b,in welk jaar we
dan ook zijn zilveren priesterfeest ga.an
vieren '?

dat Bergharens voetbalclub UNI
op de tweede plaats in de cornpetitia
elndigde,ma.ar toch naar een
promoveort? P

i

"Dank zij mijn Volkswagen
heb ik nu al ver-
soheidene malen
New South Wales
kunnen doorkrui-
sen en dat is 'n
parochie 23 meal

groter dan Nederland. In :het begin
gaf Carel Buijs me een Sint~Christof-
felplaket en het deed hem goed dit in
mijn nieuwe wagen terug te vinden,
Ik dien Sint-Cbristoffel ook wel in
ere te houden,want je hebt hier smalle
boohtige wegen en in de bergen HAAR-
SPELHB-OCHTEN,waarvan Dora van onze
Whé,toen ze in Lourdes was,zo moest
griezelen.- -We wisten niet,dat die ook
nog.grieze1en konLL-Red.--

Eigenlijk paroohiéel werk doe ik
hier niet zovee1»ik heb het in ieder
geval nog niet klaar gespeeld om in
één dag er bijna 100 te dopen. Wal wil-
len vele jOhgelui op z'n Hollands trou-
wen.De plechtigheid wordt dan dikwijls
op een bandrecorder opgenomen,zodat
mijn stem nog al ins bij vader en moe~
der door de huiskamer klinkt . Verder
biechthoren in het Nederlands en de
emigranren met read en daad bijstaan,
want als er verdriet en moeilijkhedGn-
zijn,bli3ft het Engels toch maar een
vreemde taal.De Nederlandse priester
is ook hier "de schuurpaal van alle
leed",wanr emigreren is niet gemakke-
lijk,zeker dc eerste twee jaren niet.

Intussen heeft pater van Oss ook
de sigaartjes voor zijn verjaardag ont-
vangen.Hij zegi hiervan; "Een auto
is hier geen luxe,maer sigeren zijn
hier inderdaad luxe artikelen.In de
twee jaar van mijn verblijf in Austra~'
lie heb ik er nog geon enkele gekochtU

We voelen er veel voor met pater
van Oss een ruilhandeltje te gaan be~
ginnen. Peter van Oss de sigaren en
wij de auto's LL
-o»o-o-o~o-o»o~o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-M/ Z

dat de bloedinzameling op 27 mrt.
j.1. wear een groot suoces is gewordmf
In totaal werden 193 flessen gevuld.
De bloedtransfusiedienst van het Ned.
Rode Kruis hoeft ons dan ook gevraagd
haar dank over te brengen aan al die~
genen,die bereidwillig hun blood ten
dienste van hun medemens hebbon
afgestaan.

dat kievitseieren duur zijn ?{E§§9

Interessant zou het zijn in de Mis-
sie van pater van Haandel een begrafenis
bij te wonen° Lees maar;

"Gisteren (23 Jan.) ben ik bij de
begrafenis van een oude vrouw tegenwoor~
dig geweest .Hoe ouder de overledene is,
des te groter is het feest~ bier,muzieka
zang, dans en geweerschoten' De onkosten
zijn dan geweldig,want ieder wordt voor
zijn werk betaald. En dat duurt zo drie
dagen ¢ Hij de dood van kinderen en jon
ge mensen wordt echter erg gehuild en
gejammerd.

Op tooht door de dorpen kom je na-
tuurlijk Z0 van alles tegon,vooral zieken
en ongelukkigen°De vorige keer trof ik
een oude man,die in hot vuur gevallen
was.Zijn rechterarm was gebroken, half
verkoold en verrot.
. v Groot wild zie je hier zelden,maar

wel veel klein wild,apen en slangen.
Op het ogeNblik is het de oogsttijd van
de katoen en de olienootjes.

Wat het meest pijn doet,is wel het
lot van de vrouwen.Hot huwelijk is een
ware ruil- en hande1szaak.Ik vraag hier
een speoiaal gebed voor dit land, dat de
rode kent uit dreigt te gaan.

Peter Bpijs en Heulepas moeten de
hoop niet opgeven ooit een brief van mij
te krijgen. Bij gelegenheid wil ik trou~
wens graag eens in de richting van Ghana
gaan. Is dat mogelijk ?"

"enslotte dankt pater van Haandel
al1en,die hem niet vergeten, schrijven
en hadden willen schrijven.
2;;;o-o-o-o-o_o-o-o~o-o~o~o-o~o-o-o-o-o1

Uni 2-3 (en gepromoveerdilg
Hernani 3-2 Ia weinig
Herna.ni 3-3 m0aaerballet)..

"°"da8f23es3',8§8t3i$a;8SIee'i£
fa&ia»£*saa&?

hogere klas
r o f i o i a. t -H

dat de voetbaluitslagen va.n de laat-
ste weken luiden:
Uni -Horssan 0-4 (mn van te ri11en..)
Hernani-Batavia O-O (even rijk)
DSZ -
Ho:-ssen -
Echtold an
. dat OP .elgen te1~.:;'e1n een
tegen Ewlgk met muz1e1c va.n

s
J
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1 maart da Laijer,Hendx~ika Hernen
vaderz J.J., moedersvan Ha.ren,H.E.M
4 maart; Soetekouw,An,ja G.lf.H. Bergmann
vader* L.P.,moederaSohiks,G.H
21 maart;Schonenberg,Bernardi . J
vadersP. ,moederaSpierings,A.,M. Bergnamen
24 maartav.Oost::un1,Tri3ntje Bergharen
vader:H.L .A. ,moeder ; de With,A .P

Dit zijn de woorden
Verheijen op.l4 maart j

0V§§._LEDEN_
maa.rt,Buijs,K.arel J.,78 jaar,wed.naar

van2 Jansen9 H .Th B ergharen
31 maart =ViMc,Antoon,98 ,ja.ar,wed.naar
van; Kri jnen,K Be=~gharen

g_g_w_3_1,_1§;_sAA_-n_G;g888
Beyer ,Theodoor CJ 27 jaar te D1-uten
B uijs,Cathax'ina, R.T 31 j te Bergharen haste te geven

v.Aspert,Johannes H.J.,37 j., .Heeswijk
F1euren,Pa-hronella w ,27 j. ,Bergharen

"nu me het schrijven weeq(mogelijk
is9wi1 ik het onmogeli jke proberen;U alien
te danken voor het grote meeleven en voQr
de sohoonste vQrm daarvangeen vurlg g e
zamenlijk gebe&

waarmee pater
i. vanuit Biak

na het ernstlge ongeluk zijn eerste brief
aan "Hier en Ginder" begint

'Toen ik  in  de  moe i l i jke  da8en na
he tcnge luk" ,a1dus  gaa t  h i j  v e rde r , "h ier
in het ziakenhuis lag te happen naar adam
kreeg mijn hart een prima zet in de goede
riobting,toen ik "Hier en Ginder" ontving
en las van de reaotie van 8ergharen op
het ongelukseen noveen,een negen dagen
lang gesmeek bij 0.L.Vrouw tar Nbod Gods
om die prutsers daar in Nieuw~Guinea het

en als het kon of mooht
een vo l led ig herstelde gezondheid
alle vier.Nh kan ik wel haast zeggen=Uw
gebed is geheel verhoord.Zeker ik zit nog
in het ziekenhuis en met mijn kaken op elA1~ts.,Augv.stinus A.J.,34 j. te Balgoy

Hendrlks.AréIia6_.£ob26o_%_oteo_Hoe1neon0_0._0 kaar gebonden ,maar het ziet er naar uit
G VM_mohten tot april ._.__.__.______

dat  e r  beha lve  *n  paar  l idekens len  een
baard om mijn aehechte kin
te oamoufleren) s traks niets
meer van dat werkelijk
ernst ige onge luk te mer
ken is

eurde Heknen
Het was i n de maand
maart.Zoon was met zijn
vrouw op vn si to geweest
en keerde na 'n gezel
lig keuvel tje huis
waarts. NU heeft zijn oud€ vader in de
tuin een broeibak¢ Om de ouderdom in
ere te houden,heeft de zoon de eerbare
gewoonte 's avonds -zo nodig- de brcei
bak dicht te maken.Door druk gepraat
werd dit echter vergeten.Bij het orde
men van zijn gedacbten ontdekte de
zoom juist voor het naar bed gaah de
vergeetacbtigheid en kon op tijd vdér
de naobtelijke rust in het pikkedonker
de fout herstellengde broeibak ward
8

aan God en
Groot was

esloten
S Ander&aags ' s morgens kwam de

vader in de tuin°Gewoontegetrcuw keek
hij in de broeibak hoe het er met de
sla bij stond.Maar O wee: bij het op~
lichten van de broeiraam vlogen er 2
katten uit &e bak. Onthutst door dit
bruut gestoor,zochten ze een veilig
heeMkomen. Vader schrok zioh een heed
je en had enkele minuten nodig em wear
bij ziin ositieven te komen.Het hele
ercee 8 e

..n die stand er tech Z0 mooi bij
Beastie vaderalk zal zelf voortaan de
broeihek sluiten
Reactie moeder Ik lust de ala ri$nmer

es-n 3.1,dat me kat

1n de bak was geruineezccV

J&q dank
&ank aan U
het meeleven ,-,.,~ I.l.J ..J|..»|

kanien, maar 6vergetelijk zal voor m1J
blijven,dat mijn beide parochies Berghaf
ren en Rotterdam hetzelfde reageerden
een vurig gebed naar boven om herste1.Ik
heb het voorbidden gehoord en ik weet,dat
velen antwoord&en.In de stilte en intimi
teit van de Bergharense kloosterkapel
waar ik meerdere karen de H.Mis heb mogen
opdragen- baden ook de zusters voor ml;
en mijn lotgenoten.NOgmaa1s dank,dank
Moge de goede God U allen vergelden ik
vraag bet Hem.Moge dit overduidelijk ge
bleken meeleven met het lot en leven van
de missionarissen rijke vrucht afwerpen
in Bergharen,Hernen en Leur zelf

Dank brengt hij voorts ook aan Henk
Derks,die een soldaat-afgevaardigde naar
hem stuurde.Reaotie:SohiterendL Dank

We hebben in one bled al eens be
richtgevingen over een vliegongeluk ge
braoht,welke achoraf niet klopten. Vol
gens peter Verheijen waren we ditmeal
foutloos. En als dat dan wear mag zijn
dan komt dat toch zeker,omdat we Z0
langzamerhand overal contaotpersonen heb
ben zitten zowel GINDER als HIER
o~o-o~o-o-o~o~o~o-o»o-o-o-o~o~o-o»o~o


