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We zijn gewend deze kolom te

gebruiken voor felicitaties bij ver-
jaardagen en jubilea,maar helaas moe-
ten we er ditmaal een minder prettig

ericht plaatsen.
Onze redacteur,de heer L.Teijssen,

ligt in het StWanisiusziekenhuis in Nij-
megen. Op' zaerdag,3 juni,toen hij zoals
gebruikelijk van een K.O.B.vergadering
kwam,is hij omstreeks half tien met zijn
bromfiets gevallen 'n pear honderd meter
voorbij de watertoren°Hij heeft waar~
schijnlijk een hersenschudding opgelopen
en is aan een zijde gedeeltelijk ver1amd°
Pas tegen half twaalf werd hij langs de
kant van de weg in bowusteloze toeetand
gevonden.

Heel Bergharen ward opgesohrikt door
dit minder prettige berioht en al gauw
is men begonnen aan een noveen voor deze
harde en onmisbare werker, OnmiSbaar voor
zijn groot gezin,onmisbaar voor het ver~
enigingsleven9onmisbaar voor het onder~
wijs,onmisbaar ook voor Hier en Ginder.

Negen dagen lang hebben we Gods hulp
en die van 0.L,Vrouw ter Nood Gods op
de Kapelberg afgesmeekt om herstel van
gezondheid te krijgen.

Intussen is er gelukkig goede voor~
uitgang te bespeuren en het is de vurig-
ste wens van ieder,die hem kent,dat hij
spoedig weer geheel hersteld in Berg-
haren terug zal kunnen keren. -

Ben innig gebed vergezelt onze bes-
te wensen voor heretel van gezond~
heid,

I

i
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" . het
l5e nummer

wan Hier en Ginderg
verschijnt,moeten we

OOI de eerste keer de
mededeling doen,dat we ons
volledig door de post van

__ de missionarissen heen ge
werkt hebbena Telkens weer hebben wé
moeten inkorten,inkrimpen,uitstellen
en maar laten wachten tot een volgend
nummer. Dat zal dan wel de oorzaak ge-
weest zijn,dat onze missionarissenbij
ziohzelf hebben gedaohizwe sohrijven
maar wat minder,want we komen anders zo
laat aan de beurt o We1nu:U kuni weer
rustig Uw gang gaan,we hebben weer wat
ruimte, Dit wil echter helemaal niet
zeggen,dat we ons blaadje niet meer
vol kunnen krijgen,We hebben nog vol~
doende copie aan de nieuwtjes uit Berg-
haren,Hernen Gn Leur en al gauw zult U
gaan merken,dat onze missioaarissen ook
tijdens hun vaoantieverblijf wel onge~
merkt voor schrijfstof zorgen.(Zie de
kachel op b12.26l .

Onze rubriek "Wist U" brengt de
nieuwtjes en ook rarigheden van "Hier"
en de reaoties van zelfs vele mensen
"Hier' is wel zo,dat we daar mee door
moeten gaan. Vaak hoor je als reactie;
Dat wist ik nou eoht niet en wat is
met dat of dat bedoeld ?

.Hebt U klaohten. over de be-

20181882198 dévnodl
heeft de to- 7 van Berg-
haren pleats f oeten maken
voor die van
leen de haan
ren gevallen 1
wel niemand loo,
derd van staan te kijken,°...
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zalda men in Hornen w@I~reuze' pcqh

ha& met het vblloybaltournooi op z@n L
dag,l1 juni,omdat do weergoden ditmaal
niet gunstig gezind waren ?

dat Jan van Buren. Wzn° -handlanger
van pater Verheijen tijdens do t0cht
naar Herman- op 16 moi is gehuwd met
mej .E,v.Sohaik en thans in Delden wooW?

dat op onzo oproep om oude lakens
en brillen in te loveron voor &e Mami-
sa nog helemaal niets gehoord is ?

dat men zich eveneens kan opgevGn
voor breiwerk ?

8 4/ X4;
Petey eulep8§ or onderhand wel

aan gaan denken O zijn koffers te pakken,
went omstreeks half juli
denkt hij op vacantie te
komen in ons 1and° We kon
digdon reeds aan,dat hij
op doonnis in Rome even
op bezoek gaat bij Paus
Johannes XXIII, Hierbij 'wx
zit hij eohter voor de volgende moeilijk-
heid Bij een of andere historicus heeft
hij ontdekt9 dat men het er niet belemaal
eVer eens is of hij wel de 230 is of dat
er een pear cijfers af moeten, 'Maar",
ZO sebyijft peter Meulepas,"wear wordt
tegenwoordig neu niet over gedioussieerd?"

Het zal wel de laetste brief zijn9
welke we van pater Meulepas ontvingen
voordet hij met vaoantie komt of het
meet misschien zijn,omdet hij in alle
haest neg wil reegeren op dat kaehelarti-
kel van blz. 26,....

l

F

dat de kerkroostcrs hot niet zo
bijzonder druk meer hebben,omdat de
damos met haar hoge on spitso hakken
Gen baantje om mooten maken?

dat ey enkole dagen geleden een
extra gift van f. 23,85 (na aftrek van
onkosten) binnon is komen waaion van
een emigrant ? Heel hartolijk dank'2

dat zuster Irma Elizabeth §Tonnie
van Ossl in Brazilié woer op haar oude
basis is tofuggekccrd? Haar volledig
a&res: Zr.Irma Elizabeth Pen.Rec.

Ginésio Nazareth
Arassuai _ Brasil°

dat een vrouwolijk iemand,die
*s avonds iots bodonkt,dat ze 's mor~
gens niet vergoon mag zijn,de lofwaar~
digo gewoonte hooft om een knoop in
hot boddolakon to loggen?

dat in dit geval &o man goluk
hoeft,dat daarvoor niet zijn ooy wordt
gObruikt ?

dat op 30 juli op de berg te Berg~
harem woer 8o motocross om do Grand
Prix zal wordon vorreden on dat er dit~
maal ook mot zijspannen zal worden ge"
radon ?

dai hot terrain op volo plaatson
aanmorkelijk is verbrood met behulp
van een bulldozer ?

dat de consumptieverkoop tijdens
de motocross evenals het vorig jaar
wear is verpacht aan do fanfare en
&e drumband ?

Bat hot gironummer van onze pen-
ningmeesteres al door velen is onidekk,
doch dat wij het voor degenen,die het
misschien vergeten zijn en tooh wel
zouden willen. weton hieronder nog even
vermelden;

Giro Loloooo
Missiethuisfront "Hiér en Ginder"

Bergstraat A 87
8ERGHAREN GLD

o~o-o-o-o-o~o~o~o~o~o4o~o-o~o-o~o~o~

Hot slot van zijn brief laten we
hier volgenz

'Een poos geleden heeft de Bissohop
hier een Mnperata voorgeschreven vcor de
intentie om onze katholieke scholen te
mogen behouden. Er sohijnen plannen te
bestaan om alle bestaande confessionele
scholen over to nemen.He gevaar schijnt
eohter weer voorlspig geweken,want W6
hebben bericht gekregen om de IMperata
weer achterwege e laten, Een jaar of
tien goleden is or ook can poging geweest
om de soholen over te ncmen,maar de oppo-
sitie van de katholicken was zo sterk,dat
het gouvernement er niet aandurfde o Toen
echter was Ghana nog kolonie en wu is het
sen onafhankelijk land met zeer vooruit-
strevende idoc8n."
-o-o-o~o-o~o~o~o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-
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In do catechismusles sprak
de pastoor over "de brieven
van Paulus".....

Na de les staat een van
de meisjes,dat met volle aaneaeht heeft
geluisterdsde pastoor op te waohten°..
Met een heel vriendelijk stemmetje komt
de vraag voor de dags
'Mijnheer Pastoor, U hadt het straks
over die brieven van Paulus, mag ik
a,u.b. de postzegels hebben van die
brieven
0»000_0.O*0_0.@00~0-0.0_0-0,0~0,0-0, I
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ll mei; V§i~ 3even,Antonius JM. Bergaren

vader;GA°moeder;Waenink,WTh,
14 mei: Kuijpers,Johannes P4G. Hernen

vader:J,H,moedersvd°Wielen,AJ.
15 meia van Ze1st,René C,GA. 8ergharen

vader;A.9moeder;Driessen,H,M.
23 mei, Buijs,Andreas H.M, Bergharen

aderMG.,moeder:Klompmakers,A.S.
23 M€i4 Buijs,Maroellus K.M, Bergharen

vaderrM,G,,moedersKlompmakers,A.S.
Met deze laatste tweeling kQmt pater Buijs
goed in de neefjes te zétten.Bij &eze
wordt 1961 verheven tot het tweelingjaar.
Enne¢,°..we zijn nog niet aan *t end¢»...
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8 v.d.Wie1en,Wi1helmus A.,64 jaar,

e.v. de 8a,an,B.M. te Hernen
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17 m e i ;.
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Derks,Wilhe1n1us H . ,22 j . en
BeI'n"os,A11na J.W.,23 3., Bergharen.

31 mei; v°Surn.meren,Ma.rinus P.J.,23 j, en
Janssen,Anna M 24 j. *ce 8ergharen,

voorheen te Wijchen,

\
I
1
l

E GE"*Qp}J'j§p3.;
"2.3* l8'l e l

i 24 rnei,

(alleen weistelijk)
Nijhout,Pe-hrus G.J.M. te Havelte
Bur8'ers,Ma1-ia J 1 "se Bergharen
*rOorsouw,Wilhelmus Th.M. Dreumel
Winnem111le1',Ca'chaI°ina H. Bergharen.
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93 mt in he
je ar 960 in Bergharen niet
minder dan 12 nieuwe wonin
gen zijn gebouwd ?

&at er op 1 januari van dit jaar
6 in aanbouw waren ?

dat er behalve deze 6 nog 18 aan-
vragen waren ?

dat dit aantal thans is opgelopen
tot ruim 30 ?

dat de verbouwing en uitbreiding
van de meisjesschool te Bergharen thans
geheel voltooid is ?

dat het oudje van de Schoolstfaat
vanwege zijn .grote verdiensten vooi de
vissport is benoemd tot ridden 1n &é
orde van de gouden aal?

dat Henk Marks vanuit
Nieuw~Guinea weer veilig op
zijn basis in de breekwagen
is teruggekeerd ?

dat zowel de boerinnenbonQ van
Herman-Kaur als van Bergharen op rels
gaan (of gingen)?

dat de getrauwde leden van de man-
nan niet te veel centen hebben meege-
kregen om te voorkomen,dat zij te laat
thuis zouden zijn?

dat de spmrtdag van de RKBB en de
RKJ8 prima is geslaagd ?

dat de meisjes van de damesdum-
band zijn vworzien van blauwe muhgjes
en de tambour~maitre van witte hand-
scboenen ?

dat we ons de vmrige keer hebben
vergist in de datum,waarop het dit jaar
vaderdag is ?

dat deze n.l. pas is op zondag,
18 juni?Dat zieb er dan goeé uit L

dat de Wolbrug eindelijk in
re gereed is gekomen, dat het v
keer er weer overheen kan ?

dat boze tongen beweren,dat
roemruchte zijspanrijéer de motor van
het zijspan wil vervangen door
wéKker,die niet afloopt ? //' *"

dat tijdens het hevige 4
van . :

bliksem insloeg ln de woniné
van Wim Cobussen in Leur °

dat het vuur echtor 4
overmeesterd om te voorM©men,dat hai
hele zaakje in de fik zou gaan ?

dat men vooriaan genoodzaakt is
fiet8en en bromfietsen langs of ;n do
omgeving van de openbare weg op s1o%
We zetten om te voorkomen,&at zo 5*
worden meegenomen Of dat or verbalo
worden uitgedeeld ?

!lT\/7 u .
'A M*lT I i

*..-,»=s».,

133

-25-
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_ Laten we vooropste11en,da'b Uni met
5-4 won. Aanvankelijk ging het er eohter
voor Uni wa8gelend (.=eends) naar toe,wan'b
de Herrnanimannen scoorden 3 nnaal in een
kwartier. Na de rust keerden de kan en.
Men kon me1~ken,dat de kippen op stok moss-
ten.Ze1fs de P.T.T.ken met portzegels de
goal niet dicht geplakt krijgen.De 58-ja-
:ige 1':e1ev:Lsieman weerde zioh dapper,maa1-
het beold keerde ten gunste van Bergharen-
Voor ;durend ge-bokkel mooht niet meer ba-
.i:en.Me~I: veal bief's'l:uk,§oede benzine-aan- .

gesleute won Nni.0p 24 junl
1~eva.nchewedatri3d gespeegrggn n

-**'*-"-°;8;33'53332333333833535335335533333
"ns-*

Q I, /Q
I / , g 8, .. ~8 9

I ne UN1~terrein te Bergharen speel~
d§`€§h veteranen- *iental van Bergharen te-
gen een veteranen-iental van Hernen.
Daarvoor was de avond van zaterdag,1O juni
uitgekozen°He% weer was goed en de kren-
temix van J.L.,welke tijdens de pauze werd
verorberd,eveneens»

VO€T en prima
Wordt een

J £12
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84%8> tijd tot bijd berich-
ten binnen over de
zusters van de Godde
lijke Voorzienigheid

in het
4; zware

_. ' missie-

p ' .€;€§", " §§ssaland
' -4-c» en speciaal

uit het onderdeel CHIROM0. Dit is dan
het missiegebied,waaraan onze zusters
het dorpscadeau van f. 1.ooo,-- ter
gelegenheid van het 50~jarig bestaan
van het klooster, hebben gegeven.

Men beriohtte ons het volgendea
"Ze met haar kleine
kloostertje en menen hat mooiste huis
van Nyassaland te hébben, Be twee le-
kenfhalpers hebben ook een tuin voor
de zusters aangelegd met 147 bananen
struiken -jammer dat die dingen bij
ons niet willen groeien,red.~ en sui-
kerriet. Het laatste is al voor de
tweede keer"gep1ani . Een stortOui
spoelde de aanplanting weg.De andere
dag werden de planten terug gevonden
en kwamen ze weer aan het goeie adres.

Er is veel werk aan de winkel met
de zieken.Een zieke man kwam 60 KM met
de fists en stierf dezelfde dag nog.

Br zijn ook vecl zieke kinderen.
Dit komt omdat ze bij regenweer in de
natte hutten liggen.

Gelukkig worden baar "Reien" ver-
sterkt. Zr.M.Christine is in Heerlen
geslaagd voor vroedvrouw an kan nu
gaan helpen.

Ze hebben ook al eens groot ge-
brek aan eten gehad,het brood besohim-
meld enz. Met beschuit konden ze nog
helpen in &e grootata nood. de pa-
ters delen ze het laatste kruimeltje.
Alles is gemeensohapplijk in de missie.

Gelukkig dat het thuisfront zo

M et

poe"tsen,wéLl'1*G bet

jaar ten onele ward gebracht bij
gelegenhei& van het 50-jarig be~
staan van het

55 Bergharen9Wwam Goan naar voren,dat
onze zusters in vroegere jafen

r een
f jaar of 12 geleden~ gerstekoffie

\ dfonken,Ze zullen er nu zelf om
moeten lachen9want gelukkig zijn
Qde toestanden heel wat verbeerd.

_ een peter den in bet klooeter de
HMis opdroeg,werd hij ook vergest met
een dergelijk kopje koffieZo overkwem het
op 'n keer de paters (thene missionarie-
een) JM en VP, lzoek M&&T uit wie het
zijn), Deze vrolijke gasten zaten samen
aan een . £54
bedoel&} in de sprekamer bij de zusterso
De kachel lmodel l900,zoals U hierondex
ziet) was lekker warm,edooh°.,.de koffie
was naast warm wat minder lekkerEen van
de twee nmm he gewaagde beslui het
gerstemat om te kiepen in
het vuur van Mooytje 1900,
De ene nam er de deXsel af,
ée andere »met de kiepneigin
gen~ kiepte OM90¢QGG09UB00
De gevolgen bleven niet uit
Het vuur was niet erg gediend
met deze surrogaatkof tie in
het kwadraat en verzete zioh
Mevig Het gooide als een vuur~- 4
spuwende berg een enorme zwarte rookwolk
omhoog preciee in het gezicht van de oni~
~4aiee ~bijna geklutste- petere°,.,°
Ze bleven echter goed bij hun positieven~
De dekeel werd weer gauw op Moortje 1900
gezet de vuufepuwe"de berg kwam tot be~
dayen°Ale twee zwarie nikkers etapten ze
fond door de epreekkamero Een van de zue-
tets had het gerommel van de vuurspuwende
berg gehoord en dacht minsens twee lijken
te vinden.In plaeie daarven voné ze de
twee nikkermiseionarissen,die -everigens
practieoh niet beeohadigd- hun zwarte ge~
zicbt niet konden verbergen en eerlijk
opbieohtten wat er eigenlijk gebeurd was.

Het hele oonven ward bijeengeroepen
om dit schouwspel gade te slaan»De zusters
heben hartelijk moeten lachen en de paters
zullen er zeker ook nu nog plezier van
hebben°Ze hebben de gelegenheid gekregen
zicb in het klo0ster weer wat sohoon te

was niet nodig,da heel
Bergharen dit te weien kwam. N8 zom@@l ja~
ren is het tech uitgeleki.

Tenslotte mogen we vermelden,dat de
koffie

van
en

tegenwooydig

n

l

meezorgt en bidt,"
Uiteraard stellen wij het steeds

op prijs van tijd tot ijd iets te
horen uit CMiromo,een van de zwaarste
missiegebieden van Africa. Laat het
voor &e inwonere van Bergharen een
voldoening zijn het vorig jaar ook
veor deze missie iets te hebben kunnen
doen. Aan be mooiste huis van Nyassa~
land zitten ook Bergharense stenen°..

/*~ 1 .,-

zusters vaala eohte
Z,@_ .un mnnrqN n*N.VQY\

Bergharenaren -*-°Z€ zeggen cilt ze.L1--
éat liiooytje i s V@1~§-W81'18I'l¢ O o c c
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