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In deze on- ' P *i
rustige tijd m

_\a*aoombommen,re- 4;,
en rum-

tevaa.1~t is het goed
aandacht te schenken

aan de Mariaverering.
_ ekken or in deze meimaand

'ra velen naar het genade-cord van 0.L .
rouw ter Nood Gods op de Berg te Berg-

en boeren
gaan op 17 me1 's avonds -ber bedevaarb
en iedere zond.ag van mei t o t en met
augustus zal ' b i j  guns t ig  wee r de Hoog-
mis op de Kapelberg werden opgedragen.

Een bezoek aan Naria' s gena.de--oord
k t Haan :  t er  eer  o n  U t o t  zeg en .
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naren. Onze jonge boerinnon

We fLn het heel kort
--D,14 moi, is bet Hoederdag an OP

zondag, 11 juni, Vaderdag. Bordj- 1-Amri
Moederdags vaders en kinderen,denkt 43;

die dag aan de afwas. . .
Vaderdaga moeders laat de vader

die dag niet 8a lang naar zijn koordenf
noopjes zoeken...

9276287 E"rl:1:a giften 1961: f.116,75.
'jc Het komt helaas voor,dat Hier en

Glnder some niet bezorgd wordt.Geeft
het s.v.p. direct door,dan wordt het
verzuMn hersteld... _

Wie zijn abonnementskosten ° ¥ niet
betaalde (f.3,5O buiten Nederland, .2,5O

o
Op onze girolzie hierboven) ... BMASIL
in Nederland ouiizen de g,e1;1cer1tel

?' rw' .

A2d-.uw , Onder degenen,die zioh
//<£ 1n verre landen verdiensteli jk

maken voor het christendom en
daarmee in het algemeen de missie en

de goede zaak dienenbehoren ook Gen
groot aantal leken. Eon van deze leken
is Garda Roggen in Tunesie in Nbord-
Africa. We hebben over haar enige jaren
geleden een artikel in de Gelderlander
kunnen lezen. Ook haar werk daar was
echi miisiewerk. Dit is dan do reden,waar~
om wij ze tot de missionarissen rekenen.
Op 17 mei a.s. viert zij haar 466 ver-
jaardag. Wij wensen haar hiermede van har-
te proficiat en hopen, dat zij in de
beste gezondheid deze wensen en het ver~

- - - jaardagspakketje onXvangt. Hopelijk zal
zij spoedig iets van haar werk in Tunis
laten horen. Haar adres is;

Mademoiselle G.Roggen
Paroisse St. Vincent de Paul

muNESIE N.Africa.- 850-o-o-o-o-o~o-o-o-o~o-o-o-o-o-
Op 31 mei a.s. verjaart zuster

Irm- -iisabeth (Tonnie van Oss) .Zij wordt
in de binnehlanden van Brazili§,waar zij
do rol van Jonas speelt , 42 jaar.
Ook aan haar onze beste wensen met deze
verjaardag en de volgende hopen we i n
Bergharen,maar toch in ieder geval i n
Heder1and,te vieren.
Hear adree luidX thans ltijde1ijk):

Sr. Irma Elisabeth Pen. Rec.
Ginésio Séo Francisco

Wort Te6fi1o - Ot6ni
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499?7 4 v _ I dan de Sin-t;-Christoffel van
Pate Ponje,d.ie ln peter van Oss al een wereldreis heeft ge-

mer dank braoht voor de ontvangen fel i - maakt,voordat hi j  'bi j hem in de wagen
citaties,ve1-tel t over zi jn koperen kwam ? Op zi jn thuisreis kocht peter Buij  :
priesterfeest het volgender. die n.l . in Kaapstad.Hij stuurde hem per

"Onder de Engelsen kennen ze geen brief naar Carel in Auet r al i e en  deze gaf
"koperen" feest en daarom is het na, hem aan pater van Osmlrechtstreeké be-
tuurl i jk moeil i jk om de mensen zo'n richt uit Afr ica Van pater Buijs} -
idea bij te brengen. Vex-der W8B da gx'o-- dat  de Vastenof ferdoos jes in Herman-
te vacantie nog aan de gang -va.n 5 dec. ILGUI' f . 505,-- en in Bergharen f . 520,-
tot 20 feb .- en al is onze kerk behoor- opbrachten.Verhoudingsgewijs gal' Hernan-
lijk vol onder het t:\:~irneste1-,tijdens Leur due guller gis ook veel r i . j k er . . ) .
de vaoantie zie je Z0 goed els geen dat de offers voor de Kindsheid i n
kinderen en de mensen hebben geen tijd, Bergharen f. 52,-- en in Hernen-Leur bijna
De meesise hebben werk ofwel in d e plan- f . 50,-- opleverden ?
tages ofwel onder een of andere afde- dat peter Loeffen in Hernen preekhe
ling van het gouvernelnent .De vrouwon voor de Francisoaanse misraies ? Opbrengs8
moeten na,a,r het land. om voor eten te ruim f . 200,--.
zorgen. Ik had clus een stills H.Mis dat °p 20ndes,14 mei,de jaarlijkse
met een 30 IIl8I1B9Y1 als cleelnemers _,ik zormebloem-collects en op 11 juni in Her-
moat eerlijk 2:eggen,clat het aantal me nen wear een volleybaltournooi wordt ge--
nog mee viel-- na, de H.mis kvramen een houden ? Na afloop dansen bij paroclgehuis.
paar van die mensen,de onclerwijzers, dat de nieuwe dameshoederalnod
me fel ici teren. Zel fs zi j  hadden er jaar dubbelhoog is ?
geen idea Van,vve.ar heb allemaal over dat W6 bij het aansohouwen
ging.Ge kunt ze het niet kwalijk nemen, V811 vele d.a.nnes meer hoed zien
ze menen het in ioder geval goed. dan hoofd?
De morgan hebben we zo onder ons ge- dat Gr in zo'n hogs hoed
vierd. Voor he-I: diner 's avonds gingen eigenlijk wel twee zi-bten ?
we naar Sasse.IDat ligt ongeveer 4 km. dat HeM: Derks jui~ ~t °P de d8 vaar-
van hier on daar za"n een klasgenoot °P de T|18NBG1'.l. in Bergharen-Hex-nan _eur
van mij .Dus we hebben het samen gevield. deze Hier Sh Ginder ontvangen iwiidae,
Alle Fathers van de omliggende paro-
chies kwamen claar teza.men,totaa1 15.
We hebben het GI' org gezellig gehad.
en ik clurf te wedden, dat weinige men-
sen *bhuis ho diner 11add.en kunnen ver-
beter:'en. Alles was er en heerlijk klaeur van
gemaakt.Zelfs do wijnen ontbrakon niet .
We hebben zusters in Sopjpo an de Moo-
der Overste is voor 15 jaar kok geweest
in een van de colleges 'bhuis.Die woot
wel hoe het moot .Hot was werkclijk af.
Al was or weinig belangstelling van de
mensen, de Fathers haclclon des te meer.
A1 was het op. goen stukken na zo
groots als 123 jaar geleden, onder de
huidige omstancligheden en voor een KO-
PEREN feast mag ik tech niet klagen."

Mot zover de gegevens over de
koperen pa'sez' Ponjé.

Hij stelt he.1; *nenslotte zoer op
pn:-ijs,<:1at zovelen hebben gevraagd a.an
O.L.Heer hem 'se zegenen,maar ook al-
1en,die proberen als christenen te le-
ven en vercler nog d.iegenen,die het
Licht des Geloofs nog niet hebben ont-
vangen. Hij besluit met "Verlioht de
zie1en,dat zij Hem,de ene ware God mo-
gen kennen.

at vorig num-

12 mei) 's avonds 'lzerugkeert in 8aore '?
dat he-I: gemeen-hehuis voortaan iedere

woensdagavond voor het publiek geopend
zal zijn tot 8 uur ?

da-I: de receptie va.n oud--pastoor Alar_
dus den Berg te Woezik op 7 mei bui-
tengewoon druk bezocht ward ?

dat pater Verheijen zich
'n paar weken geleden +.elef'o-
nisch raet zijn ouders in Hot-
terdax; in vez-binding heeft sei
steld ? Zijn stem is aanmerke-
lijk zwaarder geworden. .

dat de fanfare en drumband a..s.\ z`oh-
dag (14 mei) zullen deelnanen aan het fes-
tival te Puiflijk ?

dat de N.C.B. aan iedere missionaris,
wiens f amilie lid is van die bond,als hij
thuis kom-b met vacantie, f . 500,-- mee-
geeft uit de oogstdankgaveninzazneling ?

dat in BeI-gharen de ee:-ste motor met
zijspan zijn intrede heef-I: gedaan ?

dat het rijden in zo'n apparaat nog
al moeilijkheden oplevert ,maar dat ons
aller bekende Egie het rijden `binnen de
kortste karen onder de knie had en mach,-
tige danonstraties gaf in het feilloos en
veilig nemen van haarepeldbochten ?
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26 apriL1r.v.83;*onl;horst ,An-'nonlus
varler ~W .J . ,moeder Loef ten,H ,J

M
i

:

//

g§§ § 3 aprnl Janssen,
zef H,J\neef van broader

Marius},va&er:C. ,moeder
Kersten,J, ~Leur-
april; HermansGijsbertus
L.M.,vader G.B.9 moedere

Dernte,E.M. »Bergharen,~
M/" april4v°Kerkhof,CorneliaH -

Mh.,va&errC.A.,moederGradussen,W°H.ne.
8 april'Janssen7Wilhelmina GH, vaders
W¢H moeder8Segers,AH. ~Hernen-
15 aprilGeurts,Petronella A.G°,vader
moederav.8ossum,A.H. -8ergbarenA.A. Q;

. wmr
26 apri1;v8ronkhorst,Petronella A°L.M.,
vader en moeder idem vorige
30 apri1Janssen,Arnoldus A.G°9 .
G.F.,moe&erJanssen,E.M.

I -1;we el ingl

vader
-8 ergharen..

Geen.

19 april~ van 0ox~souw,Wilh&us 'Dh.M
29 jaar te :D1~eurae1 en
Winnernuller , Catharina. H . ,
26 jaar 'he Bergharen.

°9

QEHUWD:
4/§8;rilaArts,Augustims A.J. 'be 8al9y

met Hendx-iks,Anna F.Ii. ts Hernen;
5 april: Beyer,Theodoor C.J. te Druten

met Buijs,0a'bl1arina. R.Th, Bergharam
'I/8 april: Gerri'ss,Hendx-ikys J. Wijchen

met Pe*hers,Hu`oerta M.Th. Leux°8
l l apri1'v.Aspert,Johannes H.J. Heeswik

met F1euren,Petronella W . Bhrn.
-o-o-o-o-o- -o-q-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-
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Sinds ' n pee; meanden is de Berg~

hayense emigrant Cerel Buijs in Sydney
in Australie ziek Hij verbleef reeds
twee meal in een ziekenhuis. Via zijn
familie en peter van 0se,die de zieke
beett bezocht ,werden beriohten ontvan»~
gen over een nierziekea Wij wensen
Carel het ellereste toe en vragen a1~
len HIER an GINDER een vurig gebed om
genezing en sterkte voor deze veéer van
een jong gezin met 2 kinderen. Ver van
zijn oude vaderlane is het one heleas
niet mogelijk enige meteriele hulp te
bieden aan dit zo eweer beproefde gezin.
Des te vuriger zal one gebed opetijgen
naar Hem,Die ' e mensen lot in heneen
heeft en Die alles deerheen zal leiden
wear het Hem goed eunkt en wear het
goed is

el

"Ik heb het goede nieuws ontvangen,
dat ik half Juli op vacantie ga".Dit is
het voornaamste nieuws, dat pater Maula-
pas ons in zijn brief van 1 mei j.l.
brengt. Hij komt per KBM-vliegtuig en
doet onderweg Rome aan met een mogelijk
bezoek aan Pans Johannes XXIII.

Ook peter Meulepas heeft intussen
zijn verjaardagscadeautje van "Hier en
Ginder" in de vorm van geld ontvangen.
Dat verjaardagsoadeautje is een verhaal
op Zich en dat verhaal moeten wij onze
lezers eGht besparen,maar het is er niet
minder leuk om. Wel willen wij degenen,
die peter Meulepas wel eens schrijven,
er op attent maken,dat krabbeltjes schrij-
ven in hoeken of op renden van brieven,
voor hem de waardevolste beriohten zijn.
Deze krabbeltjes bewaren is voor hem
een hobby. Later gebruikt hij ze dan nog
als bewijsstukken,vooral als hij voor
een of ander doel gelden nodig heeft.
Men zij due op zijn hoedeL

Aan het adres van peter Verheijen
komt de opmerking, dat deze beter boven
in de luoht moet blijven met zijn vlieg-
tuig. NOu ja, dat zal hij dan onderhand
zelf ook wel weten.

"Na een lang verblijf in de tropen",
aldus verder peter Meulepas, " verandert
een missionaris physiek zoveel,dat hij
some moeilijk te herkennen is. Sommige
boze tongen zeggen,dat hij geestelijk
ook een klap mee krijgt. Om agerechtig-
heden te voorkomen stel ik voor om een
missionariepersoonsbewijs in te voeren,
voorzien van een reoenxe foto.

Bedankt Jan van Haandel met de be-
lofte van een brief. Ik had de hoop al
op gegeven. Near Ghana te komen is nog
al een opgeve,maar een missionaris staat
voor niets.Op het ogeNblik zit ik niet
ver van Abidjan,de haven van de Ivoor-
kust. Dit is de kortste weg,n.1. van Ba-
mako naar Abidjan en ik meen, dat het
grootete deel per spoor gaat. Je kun$
misschien ook aan Keita vragen om eens
mee te gaen naar Gbenalals geestelijke
leidsman) ,want die brengt nog al eens
bezoek aan Kwame Nkrumah.De banden tus-
een Ghena,Guinee en. Mali sehijnen eterk
te zijn. De vorige week is Keita nog
hier geweeet en er zijn weer geweldige
voornemens gemaakt,o.e. is Gizenga erkend
als het wettige h0ofd van Congo?

Peter Meu1epea,we gean de Afrikaanse
politiek met U bespreken als U op d e

. U zit er 8
Alvast welkom in onze oontreien
Kspert bent

goeéi in
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*-¢ot nog toe he9%
geen onzer missio~
H&TlSS€H geschreven

in de Missie
I hen ook wordt

gevist.De apoEele§/m@psten vroeger
ook de netten uitgooien en we kennen
het verhaal van de wonderbaae vis~
vangst.Later moesten diezelfde aposte~
len de netten in de steak laten om de
mensen te vangen voor het Christendom.
Ook daarvoor zijn onze missionarissen
uitgetrokken naar verre landen.In deze
figuurlijke zin vissen zij due wel.
Of zij echter van tijd tot tijd een
voorn,baars,paling ,snoek of misschien
een kabeljauw weten te verschalken,is
voor ons nog een duistere zaak.

Wij HIER zitten gereed L We heb~
ben het hengeltje weer opgezocbt. We
hebben he£ vistuig gereed gemaakt,wan
op 1 juni kunnen we onze slag weer
slaan. In gedachten zien we ze al weer
rijden: die vele brommers met hengels
er naaet gebenden of dat oudje van
Bergharens Schoolstraet op de Solex
met een grote trommel er achter op en
een poje met pieren in zijn zak.
Evenals het voyig jear zal hij one wn9
laten emullen van zijn kleurige visver~
helen en hij zal trachten het paling~
record van 87 om. en 4 pond te breken.
Ditmaal zal hij ons dan ook mee laten
smul1en,want echt waar,dat vette ding
heeft hem toch wel wat zwaar op ée
maag gezeteni Hij wou dat toen niet
weten9evenmin als wij het wilden we-
ten,&at wij o zo graag zo'n paling ge~
vangen zouden hebben an dat wij ook zo
graag meegegeten hadd6n, Aobteraf dur~
ven we wel te zeggen als we de kans
hadden gekregen,hadden we die pan me
de in vieren gedeelde paling zo graag
weggeja% van hek gasstel door de open~
staande raam. Wat zouden we bebben gG~
smuld* Wat zou , het vet ons van de kln
hebben gedro '

1

s

PeNioans
De vissen zitten al op ons te

wachten,Ge moet ze boven het water uit
zien springen in de nieuwe kanalige
wetering dear in de buurt van de in
aaNbouw zijnde Tolbrug' Wat &uurt het
lang voor het 1 juni ist Ge hoort het
iedere dag van die liefhebbersznog zo-
veel nachtjes slapen.....min één an,
want in de nach van 31 mei op l juni
kun ge ze in het gikkedonker -een
dobber te z1en-vln en aan de wa erkant o

zzz
"Intussen"heb ik al weer voor bij~

na een half jaar nieuws van jullie ont-
vangen zonder iets terug te laten horen."
Dit zijn de eerste woorden,waarmee pater
Buijs zijn juist ontv8ngen brief begin
"Ik krijg in de gaten,dat mijn vorig e~
pistel teneinde is en daarom haast ik
me om tussen al de bedrijvigheid door
even een klank van dankbaarheid te laten
horen vanuit 3bodesi§ Gelukkig kunnen
we de Hollandse sigaren nog in
vreOe roken QH4 eggen ze al1e~
maal,dat het hief 9§éen Congo zal
worden en dat ze een communisme
dulden,maar toch worden er gier
en daar al negers zeep geholpen 9en~
kel om politieke redenen,

Ja het was werkelijk een verrassing
juist op Pasen een volle docs van 50,net~
jes in zakdoeken gewikkeld,hier te oni-
vangen. Ik duff het heus niet tegen de
politie of de douane~beambte te vertel~
len,ofsohoon ze katholiek zijn,want dan
konden ze in de toekomst wel eens gaan
neuzen° Ik kreeg n.l. een pear weken 1a~
ter een pak aan met een mooi peers ka-
zuifel,ook nog een gave voor mijn feeet,
meer de was open geweest Aangezien het
eohter elleen kerkgewaden bevatten,weren
er geen invoerrechten op.

We hebben een mooie en drukke Pasen
gebad di jaar,Iedereen zegt,dat er meer
mensen waren dan ocit tevoren.De kerken
waren overal te kleingmaar de heidense
gebruiken en gewoonten worden er,mijns
inziens,nog niet veel minder op, De vrou-
wen zijn wel goed kerks -»kom ook hier
voorgg .red.~ maar de mannen maken er niet
zoveel uit om naar de kerk te gaan.Zij
houden meer van een pot bier (wie dost
dat niet) an politieke vergaderingen tot
diep in 86 nacbt en daarna allerlei moei-
lijkheden in de huishouéens."

In één adam least peter Buijs voorts
maandelijks Hier en Ginder uit en het is
dan ook begrijpe1ijk,dat hij teleurgesteld
was de 1aaste keer een. blad dubbel en
een ander niet ontvangen te hebben.Deze
kwestie van waarscbijnlijke verstro¢id~
heid herstellen we gaarne bij de toe~
zending van dit nummer L

Een epeciaal gebed vraagt hij ten-
slotte voor zijn broer Carel in Austra-
lie, In een artikeltje,elders in ons
blad,besteden we aan deze emigran bij-
zon&ere aandacht.

Ook peter Verbeijen is in Rhodesie
met gebed van de negers goed aan zijn
trekken gekomen,4

l
qv


