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Van alle kanten worden .J

we aan de ja getrokkexir '>
Waar blijft Hier en Ginder? 94.

E`é`ff'i;eken dus, dat er belangstelling
voor bestaat. Door vacanties e.d. ver-
schijnt het augustusnu.mmer lnderdaad pas
begin seiutembemmaar wij
weer om aan

\ v~
-\a'Rhodesie in

haasten ons al
het septembernummer te begin-

er
jerige missi-

oneris,die we na de vaeantie
unnen gelukwensen, is peter

f Buijs,de Witte Peter in Noord-
Africa.

Namens allen hier fellciteren we hem
met zijn Ale verjaardag. Venzelfsprekend
heeft bij reeds vele dagen uitgezien of
hij ook dit jeer nog in de bkemetjes ge-

En jewel hoor, al zijn we dan
tijd (de verjaardeg was op 4

septemberl ,we hebbsn nog wat tulpen geven-
den(el is het geen lente) en die bieden

nieuwtjes voor in moeten korten.

I
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zet werd.
U zult in dit nummer leZen,det ook on- wat OV6r

ze missionerissen weer een het sohrijven
zijn gegaen.We hebben er weer diverse

wij hem geerne aan.
Onze zusters hehhen een nieuwe school Peter Buijs, meer W6ST SSH jeer QT

gekregen.We hopen erGolgende keer een teke- bij en Gods zegen over een vruchtbare
ning van te kunnen pleetsen.

De toestend ven onze redeoteur, de
heer L.Teijesen,is dusdenig,det we hem
weer buiten op hebben kunnen zoeken. Hij
is vol van de belengstelling,die hem tot
nog toe is betoond en in een volgend num-
mer wil hij deer zelt wet over schrijven.

Cerel Buijs,een onzer emigrenten in
Austrelie,-broer van peter Buijs- ver-
blijft nog altijd in het ziekenhuis met
een nierziekte. Zijn toestend geat op en
neer.Hij beschikt eehter over een teei uit~
houdingsvermogen en een bijzonder gebed is
zeker welkom Van herte beterschep.

In Tilburg werd op zondeg,l6 juli j.l.
en contectbijeenkomst gehouden in de nieu-
we schouwburg.0p deze bijeenkomst was Berg-
ierenvertegenwooreigd door twee van zijn

missie-arbeid. Bergharen vergeet U niet.
Als er nog m§er zijn,die hem felioi-

taties willen sturenlte laat vindt de ja-
rigg ;1.iet arg) vindt men hier het adrss :

Rev. H.Buijs W.F'.
Minga Cath. Parish
P.0..Eotauke
NORTHERN RHODESIA f \
B.E.AFRICA . ...

/n.v/ I

Onze zusters,die arg veal belangstel-
llng hebben voor ons Missiethuisfront en
Hier on Ginder,zullen een nieuwe Overste
krijgen.De tegenwoordige Overste was ruim
zes jaar hier en zal naar elders worden
overgeplaatst. Zodra ons nadere gegevens
bekend zijn,komen we hier op terug.

We hopen over 'n paar woken met het
septembernummer te kunnsn vsrsohijnen.
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GEBORM:
1 311112 Hopmen,Henrika Maria Regina Hernen

vaderi3 .̀W.G.,moede1°:v.Kerkhuf ,LM .
3 julii Wijnenjiendrikus J.B£i. Bergharen

vacier2H.3'. ,moeder=Coppes ,H.G.
23 ju l i :  v .1Jui f hul zen,wi1he1mus M.A.  Herman

vader2M.B. ,moedex-:Hoeks ,H.M.
24 jul i :  W eeren,Petx~us M. Hernen

va der:P. G. ,moederziansen ,M .W.
25 Juli! Hendril<s,Josee M. Bergharen

4 vgdez-:G.,moedex°=Breuneze
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15 juli: v.d.Weide,Ooijer P.,22 jaar te
Wieringermeer

v.d.Wardt,Hendrina H.,l8 jaar te
: B6Tgb.81'6H

26 j u l i :  3 `euken , Herm an J .  , 26  j aar  t e
Boven-Leeuwen

Hendriks,Maria J.B.,24 j . te Leur.

as
GETRCUWE:
20 juli! Peters,Antonius J.F. met

v.Lubeek,Johanna M,
Hernense Meer. n l
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eental steten van onze woelige wereld, is
het nu ook in 8razi1ié onrustig geworden.
Leten wij hopen,dat onze zuster Irma Eli-
zabeth van Oss deer geen nedelige gevolgen
van zel ondervinden. In alle rust heeft ze
in juli aan ons nog een brief geschreven.
Hierven brengen wij U het velgendei

"Deer komt nog eens een brief uit de
binnenlenden van Brasil.Op de eerete pleats
om U allen,die hieraen meewerkten,ven herte
te danken voor het aardie verjeerdegspak~
ketje,wat ik dezer degen begin juli) mocht
ontvengen. We hebben er met one allen van
genoten. Vooreerst van het uitpakken en teen
nog van het lekkere,weer we allen,jong wn
oud, holandeze 6B brasileire (we leren zo
onderhend al een aerdig woordje Brazilieens,
red. ) van gesnoept hebben. Ook het verbend~
geas,de zelf en het talkpeeder zijn welkom
en komen hier van pas. Nemene de Eerw. Moe-
der en de andere zusters dan ook hertelijk
denk,vergezeld van onze prevelkes voor de
weldoeners van Hier en Ginder.

Het blijft eltijd een verraesing als
de rood-wit~bleuwe enveloppe van Bergheren,
Hernen,Leur erriveert en een feit is het,
dat er voor brieven schrijven "werkelijk"
geen tijd gevonden wordt. 0m echter Hier
en 8lnder en andere Hollendse brieven te
lezen,wordt er altijd in de kortste keren
tijd veroverd. Het juni-nummer bracht min-
der prettig nieuwsthet ongevel ven mijnheer
Teijssen. In de O.L.Vrouw van Fatima-noveen,
die we elke meend van de 5e tot de l3e hou-
den (Onze kepel is Hear toegewijd) was de
gezondheid van onze redecteur mijn hoofd-
intentie. We kijken nu weer uit naar het
volgende krentje,det ons hopelijk het alge-
heel heretel van de heer Teijeeen melden
zel.
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dat OOSTPRIiSTERHUlP in
de eerste week van septem-
ber in Hernen en Bergharen

een aangrijpend film- en voordrachtpro-
gramma komt brengen an geld,kleding, le-
vonsmiddelen sn schoeisel in komt zamelen
voor de vlucbtelingen van achter het ijze-
ren gordijn? HELPT'!

dat de boerinnenbonden erg actief zip
met bet organiseren van wedstrijden in wo-
ninginrichting en planNen ?

dat er planten bij waren zoals wij ze
nog nooit habban gazieb? Oude en jonga...

dat ds Oudan van Dagen hun jaarlijks
uitstapje gemaakt hebben naar Brabant?

dat 'n moeder van een onzer missiona-
rissan 'n halve dag haeft gazocht naar een
kop soap?

dat ar in den Bosch aardig gepostze~
gold is?

dat ook onza boeran op reis gingen an
het ta merkan was wie zijn vrouw naarverre
landen had gestuurd ?

dat een visconcours in de Nieuwe We-
tering wear de nodige belangstelling trok?

dat da winnaar niet mindar dan 364
cm. lsngte aan vis heeft gavangen?

Hoe onze zustere van hier meeleven,
blijkt wel uit het volgendei Een van hear
is enkele maenden geleden verpleetst.Dezer
degen vroeg zij in bear brief="En hoe geat
het met peter Verheijen?"

Tot zover zueter van Oes. Het antwoord
op de leetste vreag is een ons'
Peter Verheijen meakt het best.Hij heett
iijn vliegbrevet weer terug,geeft momenteel
instructies eau Roh Jenesen(de perticulie-
re piloot,die na het ongeluk van peter Ver-
heijen te hulp kwem?) in een vliegtuig bo-
ven de Wgelkop van Nieuw-Guinee.Hij geeft
retreites,werkt aan een nieuwe opleidings-
echool voor onderwijzers,is pestuur van een
kleine kndde en zou greag zijn tentes mee
verhuizen,meer die wechten niet tot 1968...
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We hsbben ze wear gezlen hier in Berg-

haren de duizenden,die optrokken naar de
berg om getuige te zijn van de Motocross
om het wareldkampioenschap. En deze keer
hebben we dan ook kunnen zien, dat onze
1andgenoot,Broer Wirkx uit Valkenswaard,
deze machtige strijd in Bergharen heeft ge-
wonnen. Was het in de week voor de cross
dag in dag uit de one regenbui na de an-
ders,het was alleen maar om ons bang te
maken. Bij informatie bleek ons, dat op
de zaterdag voor dit grote wereldgebeuren
wear een enorme kaans stond te branden op
de Kapelberg. Veel vertrouwen
was er ochter bij de messten
niet. Hat was nu eenmaal een zo-
mer,die hele- maal niet deugde
en dus kon het op die bewuste
zondag evenmin mooi zijn. De pes-
simisten kregen eohter ongelijk.
Het ward ideaal motorweer.Het zand
was nat.Er was geen stof. Daar~
bij was er een bUftengéwoon spanneHe strijd,
welke de duizenden langs de kant met volle
teugen deed genieten.

's Mvonds hebben we nog een herhaling
kunnen zien van een klein stukje strijd op
de televisie. Ook de Wuitse televisie heeft
sr aandacht aan besteed. We zijn benieuwd
of pater 8uijs ook dit jaar weer een uit-
zending van Radio~Wereldomroep heeft kun-
nan volgen. Enfin, dat horen we dan wel
van hem.
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Na de motocross an 38 juli hebhen

vos np 20 augustus op és ueilanden vaa Flew
ren en Nui de Vaan aan de Hogepaé nog een
&utocross gehad.Er waren slechts een duizend
toeschouwers,§l8» getuige waren van een ruwe
strijd tussen een aantal wagens,die ne af-
loop niet veel meer waard waren dan voor
de sloperij.

Bergharen heeft niettemin wear iets
nieuws gehad en wie west wat hier in de
toekomst van worden kan.
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Toen zuster Hilaria rks uit Noor-

wegen haar laatste brief stuurde ( sind
juni) warsn er Juist daar twee kersverse
Nederlandse candidaten aangekomen uit
het postulantenhuis in Bussum.

"Het zijn twee jonge meisjes van
wel 2O jaar,die haar leven aan de Noorse
Missie willen wijden. et ene meisje
komt uit Hees bij Nijmegen (zal dus Hier
en Ginder ook met belangstelling tags-
moat gaan zien) , het andere uit Lisse.
(38t zou dan een Zuid-HQl1ands bloemen-
meisje kunnen zijn,red.) De 166 juli
zullen zij -'t is intussen achter de
rug- de ordensdracht van cnze Noorse
Missie-Congregatie ontvangen,samen met
een postulant uit Ierland,die hier in
ons Moederhuis haar postulaat doorge~
maakt heeft. Ja laten we bidden,dat de
goede God deze drie jonge mensen met zo
hoge grote ideelen rijkelijk moge zege-
men an hear =Zijn genede en krecht tot
stendvaetigheid geve. Zij nemen wel een
moeilijke en zwere teak op zioh. Maar
ja, is er trouwene iets wat te moeilijk
an te zweer kan zijn als het 0.L.Heer
zelt geldt ? Wij zijn God denkbeer an
erg blij met deze drie jonge,bereidwil-
lige krachten.

r zijn hier -zoels elders- veel te
weinig zusters.We konden zo ontzettend
veel meer missiewerk doen els we meer
zusters hedden. Er ligt voor ons hier
een enorm groot arbeidsveld open, meer..
er is gebrek een erbeiders. De oogst is
groet,de arbeiders zijn weinig.Het ge~
bed: "Hear zend erbeiders in Uw wijngeerd?
geldt ook bijzonder voor onze Noorse Mis-
sie,hier in het geciviliseerde Noorden.
Wag ik vrssen of U allen dit kleina
smaskgsbedje ook eens bijzondar voor
onze Noorse Mlssie wilt hidden?
Gods zegen afsmeken over de Mlssie is
een ideele manier Qm ds Missie te helpen
In naam van alle Nborse missionarissen
en missiezusters dank ik U hartelijk
voor Uw gehed en medewerken. Het is voor
ons sen grote troost te weten, dat wij
niet alleen stean,maar dat de thuisfron~
ters ons goed helpen.God lone U allen
voor Uw grote missle~ijver. En de H.Fran-
ciskus Xaverius,de patroon van de Missie
weze Uw voorspreker in de Hemel?

Wie meer van do Noorse Missie of
van NOorwegen zelf wil weten,kan zuster
Hilaria daerom vragen.Wij zouden zeggen:
Zuster gaat UW gang. Wij nemen het wel
over in Hier en Ginder.

En na deze gemotoriseerde crosses I.
natuurlijk ook nog iets van de
fietsencross. Hernen heett er al
wear twee gehad en 8ergharen een..
Pietje Schreven is niet meer te houden.Hij
wint ds ene na de andere. Er wordt beweerd,
dat men nu bezig is met de oprichting van
een crossclub. i
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Wanneer broader Marius zo onderhand

bekomen is van de paarden,welke we in ons
vorig nummer Qnder zijn brief hebben ge-
sohi1derd,Kunnen we met een grust hart
verder gaan met het opsommen van zijn vee~
stapel.We geven hem daarvoor zelf het woord.
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Via een K.L. rels over

hij op eudientie is geweest bij Z.H.de
Paus,ls ln het paradijs van Horssen an
Bergharen terug gekeerd uit de missle van
Ghana pater I.Meu1epas,een missionaris,
die wij ook tot een der onzen rekenen.

"In hat paradijs" aldus pater Meule-
pas, want dat is het hier in vergelijking
met de missie in geheel Africa.
Hier in ans land,in Bergharen,Hernen en
Leur,waar wij klagen met gezonde benen,
leven we ln een wear luilekkerland.

Tot januari 1962 zal peter Meulepes,
die ons redactiebureeu al bezocht, in on-
ze contreien vertoeven. In de missie was
hij zover gevorderd, dat bij rond reed
in een tweedehands Volkewagentje. Ook
hier in Nederland rijdt hij wear rond met
een dergelijk wagentje. Ale het wear nu
meer zo bleef als het de afgelopen week
is geweest,den is het voor hem wel uit
te heuden, went ginas was hij gewend aan
temperaturen,die ons al talrijke zweet-
druppels doen vloeien els we er aan den-
ken.

494 . m*
We' hebben wat varkensf_, ;Konijnen,

ja zelfs 5 pinken en 1 stier. Bit jaar kun-
nen we nog verse melk hebben als alles vol-
gens plan verloopt. Ze groeien best. Gras
is er in overvloed. Als we nog een mooi
stelletje ponnies hebben,dan Krijgen we
voor hier een aardige modelboerderij.
We hebben hier 35 tot 40 H.A. grond. Voor
een gedeelte is deze nog niet ontgonnen,
meer ja dat kom wel. Keulen en Aken zijn
ook niet in één dag gebouwd. (Zelfs Leur
met de Elerde nog niet...red-)
De gebouwen zijn lang niet allemaal wat
je noemt,maar ook dear wordt druk aan ge-
werkt. Er ligt al heel wat hout pasklaar.
Tegen het einde van dit jaer kunnen er een
paar mooie gebouwen gereed etean."

1

Ghana is een land, dat vale andere
landen in Africa ver voor is. Het staat
op zich zelf,maar wordt geregeerd door
een communistisch getinte leider.Men is
er bang voor geweest de subsidie voor de
missieseholen te ierliezen,maar de tegen~
stand van de katholieken aldaar is nog
dermate groot geweest, dat dit vooralsnog
niet is doorgegaan.

Er zijn staatsziekenhuizen opgericht. 4 w8§
We ligging is er gratis, maar iedere dienst, ;u wé§ et wat broader Marius CHS te

schrijven had. De rest bewaart hij tot een
volgende brief,omdat hij bang is anders mists
meer to wetsn.

We wensen hem veel succes met de kal-
verenfokkerij en de ponnies en de paarden
komen ook wel een keer binnenhollen.

die aan de patiénten wordt bewezsn, moat
werden bebaald. Het gevolg is, dat de mis-
sieziekenhuizen het veal en veal drukker
hebben.
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36 kerk in Ghana wordt bestuurd door
een aartsbisschop uit het eigen land.Deze
voelt evenwel net zo goed blank als zwart.
Op deze manier is het zoveel gemakkelijker
de verschlllen tussen zwarten en blanken
op te losssn.

We wensen peter Meulepas nog een ple-
zlerige vacantie in ons land. De volgende
keer komt hij "Hier en Ginder" mee inbin~
den en natuurlijk zien we dan ook wel een
artikeltje van zijn hand verschijnen.
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Ja inderdaad,de meesten van U kennen

ons gironununer wel,maar~ er zijn er ook,die
betzi ju vergeten en ons vroegen het bij
herhaling te plaatsen.Hierboven staat 't.

dat een onzer redacteuren
. in de vacantie gewerkt heeft

in Frankrijks wijngaard?
dat Hernens voetbalclub wear een oud-

ijzeractie organiseerde an met succes ?
dat Bergharens UNI begonnen is met de

bouw van een nieuwe kleedkamer?
dat zowel Hernen als Bergharen voor-

zien is van een nieuwe kleuterleidster?
We komen hier nader op terug.

dat de uitzending van de Hoogmis via
de televisie op 15 augustus vanuit Bergha-
rens kerk (het was te slecht weer voor de
openluchtl preme is geslaagd?
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