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a zelfs de een

inder"zo vertelde
ONe vorige week een oude

van dien in de
ti8."En",zo voegde hij er aan toe

ik kom een ebonnement opgeven voor mijn
dochter in Amstelveen

Deze en meer van dergelijke reactiee
ontvangen we zeer vaek. Niet alleen be
staet er belangstelling bij onze missio
nerissen,maar vooral zij,die -oorspronke-
lijk afkomstig uit Leur,Hernen en Berg-
haren- elders in ons land women, hebben
grote belangstelling. Het aantal ebonne-
menten voor elders neemt dan ook steeds
toe en ofscboon dit ons meer werk ver-
sohaft, is het toch een verheugend f ait.
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Op 8 oktober a,s
. viert zuster Marie Her

mine Hendriks in Congo haar
62e verjeardeg. Namens de gehe-
lezerskring van Hier en Gind ar

ieden wij haar onze gelukwensen
aan. Moge het haer gegeven zijn ten
dienste van het onderwijs van de

1 Gongolezen nog vele jaren te werken.
Zoals we zo vaek lezen in krentenberiohten
is het ook in Congo verre van rustig. Ge-
lukkig hebben we van onze zuster nog geen
alermerende berichten gehad. Moge dat zo
blijven in het beleng van haerzelf, in het
belang ook van de gehele missie.

Er zijn altijd mensen,die voor zich
de felicitetie in Hier en Ginder niet vol-
doende vinden. Zij kunnen dan zelf nog hun
gelukwensen zenden near Congo en hoe meer
brieven en kaerten dear komen, hoe liever
de jerige het heeft.

Hear adres luidt°
Sr. Marie Hermina Hendriks

Soeurs Blanches
Saint Pierre Claver

ALBERTVILLE
REP. CONGO
AFRICA
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De vaoantie-achterstand is weer in-
gehaald. We bereiden ons al weer voor op
ds volgende nummers. Onze missionarissen
gaan weer schrijven,we zullen trachten
Sinterklaas te intsrviewen en wie weet
wat Kérstmis ons brengt.

Wanneer U nu allen er nog even aan
denkt,dat OKTOBER de ROZENKRANSMAAND is
en een extra rozenhoedje vanwege de ge-
spannen toestand in de wereld rond Ber-
lijn en Congo wel erg welkom is, ja dan
kan ook HIER EN GINDER blijven verschij-
nen.

Niet alleen voor HIER
maar vooral voor GINDER.

Een andere fessteling vindt U op blz
38. Het is er een uit eigen land en daar
komt nog paling aan te pas.
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dat de toneelverenigingen van Herman Zuster Irma ElisaK%h.van Ose vervolgt

en Bergharen binnenkort weer met de eerste baar brief met!
repetities van het nieuwe seizoen begin- "De juli~maand is onze vacantiemeand
hen? en dearom neem ik het er van om het een en

dat met de bouw van de nieuwe kleed- ander te vertellen van Araseuai,weer ik van
kamer in Bergharen reeds goede vorderingen de 15 jaren,dat ik in Brasil ben , er al
worden gemaakt? 10 werkzeam ben.We hebben hier evenels in

dat de voetbalcompetitie weer is be- Teofilo 0toni 'n meisjeecollege dat een 150
gonnenen zowel1Uni als Hexneni reeds een Mernen telt.Het stadje zelf is

wedstrijd wonnen en een niet veel,hoe ken het ook andere
verloren ? er nog licht en water ont-

dat Herneni bet tegen breken,d.w.z. electrisch licht.
Wemel met 4-0 op eigen En toch hebben we het wel,
terrein efpikte,meer St. meer enkel 's avonds van 6
onetus met 5-4 naar Alt- . - (het is hier het hele jear om

forst stuurde? ongeveer 6 uur donker) uur
dat Uni het in Lien~ tot ll uur. Dan moet volgene

den niet Kon bolwerken \ W,
en met 5-4 ver1oor,doch \\` dill!/m g en! Dat llcht is echter Z0
in Bergheren tegen DEV licht of beter gezegd 26 donker,dat om iets

uit Measbommel met 6-0 te Kunnen werken, men toch een petroleum-
zien wat Uni eigenlijk is? lamp of kears aan moet meken. En water dat
datvele moeders weer over een zeer hebben we ook wel ale het mear in de rivier

grote mate van blijdscbep beschikken, om- gehaald wordt. Wij hier op het college heb-
dat begin september de scbolen weer zijn ben grate waterputten van 90.000 liter in-
begonnen? houd. (We hopen,dat er de tekening iets op

det zij deerdoor meer tijd zullen lijkt,red.) In de regentijd als de grote
krijgen om Hier en Ginder ven A tot Z tropieche regenbuien efkomen,noemen wij dat
te lezen, te herlezen en nog eens te le- puttenregen.Velt het maar kalm,den is het
zen? -aldue een moeder...- plentenregen. Meer ook dit reeervewater is

dat de bekkers van Bergheren het niet volooende,went er geen some maanden
hebben gepresteerd met z'n vieren om toer- voorbij, dat het niet regent. Dan moet het

water duur gekocht werden en wordt het met
de vrachtwegen gebrecht. In mijn eerste ja-
ren hier gebeurde dat nog met 3 ezelskarren
met een ton er op. Dit dure nat krijgen we
dan met "vis en al" Zo zag ik pas nog, dat
er met het water ook een meger slangetje
(was het geen paling ? red. ) meegekomen was.
Over slengen gesprokent die worden hier nog
veel gevonden. Gieteren zag ik onze tuinmen
er nog een de kop in slaan. Ik heb er ooit

' . een in mijn cel gehed en nog niet zo lang
geleden was ik ih een klein "hokske",toen
ik 'n klein Koraalslangetjo in een hook
ontdekte. Een oud-leorlinge van hier vertel-
de hoe Naar man,die door een gif tige slang
in zijn vinger gobetsn ward, met z'n vlijm-
scherp mes(dat do meeste mannen in het binnen-
land een bij zich dragon) zelt onmiddollijk
z'n vinger afhakte om te voorkomen, dat het
gif zich verspreidde,wat vaak de dood ten
gevolge heeft. Ook sohorpioenen wordon hier
nog steeds gevonden. Verschillends zusters

' zijn er al door gestoken(ook ik).Een moest
er zelfs bediend worden,maar kwam er God-
dank door.De pijn is de eerste 24 uur ver~ .

vv schrikkelijk.K1eine kinderen sterven er n
vaak aan.

qe burgemeester allsman op
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beurten vacantie te houden en wij toon
voldoende brood hebben kunnen eten ?

dat we deze keer voor het laatst dit
jaar op de voorpagine van ons blad de
Kerk van Hernen hebben gGpleatst,omdat
Bergharen nu weer aan de beurt is ?

dat dit Hernen niet zoveel zel kun~
non schelen, want men geet daar een elec-
trisch luidapparaat voor de Klok krijgen?

dat het ons niet altijd mogelijk is
alle nieuwtges in Hier en Ginder op te
nemen en wij daarom vregen aan iedereen,
die iets wetenswaardigs of curieus weet,
-het mag ook rears zijn- dit even aan de
redactie op te geven?

dat ~naar wij van crossliefhebbers
vernemen- er op zondag, l oktober e.s9
een fietsencross zal worden gehouden in
de omgeving van het openluchtNheater ?

dat hieraen niet 'alleen zal worden
deelgenomen door de bennde renners uit
de steden Bergharen en 3ernen,maar ook
enkele promlncnr figuren uit de cross~
wereld uit het buitenland -zoels uit Wij-
chan en Alverna- op het"slagveld" zullen
verschijnen Q' Het zal er krullen
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GEBOREN:
18 aug.2Loe1`fen,Catharina M.J'. Bergharen

vader:H.Zf. ,moeder=v.d.Ven,H.M.J.
21 aug.2de Wildt,Ivo '5.1»1. Nijmegen]Hernen

vadex~:F .H.L. ,moede1:~:Hei jmans,J.M.
22 aug. 2wijtmans,Antonius J. Hernen

vader:A.H. ,moeder2iTacobs,J.

OVERLEDEN:
27 aug.2claassen,Berna1~dus H.M. ,ong. ,30

jaarwon. te Leusden/Doornenburg.

ONDERTROUWD:

23 aug.:Huttix1g,J`ohannes A. ,2'7 j. ,BergMalm
Lee>gstraten,J'acoba Th.,28 j. "

30 aug.=Dekkers,Wilhelmus,26 j. ,Boven-Imam
Leegstraten ohanna G. ,.25 j. te
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De zusters van Bergharen hebben haar

nieuwe school.  De twee localen,welke voor-
heen in gobruik waren,  zi jn verbouwd t o t
één nieuw locaal en van het  andere v indt
ge thans terug een spreekkamer voor het
hoofd der  school ,de to i le t ten,een opberg-
ru imte en een kle ine ha l .  Veher  is  een ge-
heel nieuw l aangebouwd met gang als

= a garderobe en
eveneens toi-

letten. Op
tekening

K8D men
lhet  van
lbuiten
zo 'n  beet -
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GETROUWD: .
4 aug.:vd.Weide,Pieter 0.,V*ieringermeer

v .d .Wardt ,Hendrina H. , Bergharen

22 aug.2J'euken,Herman J.w. , Boven-Leeuwen
HendI~iks,Ma1°ia J.B. te Leur.

VERVOLG ZUSTERS EN SCHOOL
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Er zijn in tot8al 14 onderwijzeressen van
bijstand geweast.Zuster Angelie was dit
ook reeds in l9l8,maar toen als lsek.
Zuster Mirjam is de 98 klsutsrlsidster.

Dat de keukenzusters niet zo vaak wsr~
den overgeplaatst blijkt wel uit het feit,
dat er in de voorbije 51 jarsn slschts 4
zijn geweest.De naaischool heeft in 1956
plaats moeten maken voor spselzaal van de
k1suterschoo1.Hieraan waren 17 zusters
vsrbonden.

Vénzelfsprskend zijn er ook zusters
nodig voor het k1ooster.Zuster Wilburgia,
die aan enksls Kinderen blokfluitlss gaf
en daarom bekend stond als de fluitzuster,
is vorige maand vertrokken.Zij was tevons
handwsrkzuster en kosterss.

Zustsr Gottfrieda zorgt voor de was,
ds tuin en het huishoudwerk on zuster Do-
vota eveneens voor het huishoudwerk en
daarbij de kerkwas en de vorsisringen.
Zuster Norberta is portierstor en holt dus
vaak naar de deur als de bel rinkelt van
het gastvrije k1ooster.Moge het als zoda-
nig nog lang dienst blijven doen.
We vierden het vorig jssr het 50-jarig be-
staan. Moge de Gever van alle goeds ook
de 100 laten voltooien'

0p maandag, 4 septembe
een H.Mis de school ingeze
Z,E.Heer Pastoor.

Zuster Bonifatie is het hoofd der
school en wordt daarbij geassisteerd door
zuster Angelie,die de eerste klas onder
haar hoede heeft. Naast deze zusters is
nog els onderwijzeres een deze scOOol ver-
bonden me j. Leonarde Hendriks uit Leur,
die echter dearvoor een loceal van de jon-
genssohool in gebruik heeft.

Aan de jongensschool eteet nu wegens
ziekte van meester Teijssen els tijdelijk
hoofd de heer Vossen uit de Woezik.Verder
is els onderwijzer werkzeam meester de
Vocht uit Groesbeek.

Als kleuterleidster in de zustersschool
is zuster Mirjam nu Moeder Overste opge-
volgd. Deze lsstste gaat wearschijnlijk in
oktober e.s. Bergharen verleten en een
nieuws (nog onbekende) zal haar intrede
doen. Moeder 0verste,die ruim 6 jaar de
scepter heeft gezwaaid,zien we niet graag
vertrekken. Ze hseft in die tijd in en om
het klooster veel tot stand weten te bren-
gen en ook voor ons thuisfront was zij
een belangrijke kracht. We danken haar
voor het vele,dat zij heeft gedaan. Zij
was sinds de bouw van het klooster in 1909
de l2e overste. Hier en Ginder zal zeker
ook naar haar nieuwe standplaets worden
gezonden.

De meisjesschool is geopend op 31 dec.
1909. Tot 1 juni 1910 is meester Ponjé
-thane pensioen genietend to Asten en abon-
nee van ons blad- hoofd der school gew8est.
Ne hem kwamen er nog 16 hoofdon der school,
w.o. 2 wearnemend t.w. zr. Teoforus en
een leek juffrouw Schrowsk .

(zie vervolg de Koom hierneast)
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dat Hernen an Leur Bergharen ver in
ds schaduw hebhen gestald bij de collec-
ten voor Oostpriesterhulp an de Miva?

dat da Miva»collecte in Bergharen
r. 88,70 an in Hernen-Leur bijna f. 150,~
heeft opgebracht?

dat het met de Oostpriesterhulp al
evenzo ging? Bergharen f. 373,-- en Her-
nen-Le 860,--,met nog vele goederen.

dat onze damesdrumhand op
z¢ndag,l5 lktober a.s. aan een
heel echt LOHGOUTS zal gaan
deelnemen in Schiedam ?

dat onze damas an daarmee
hatuurlijk alle Berghareneren

dat een eerste prijs zal warden

woont,onze gelukwensen

hopen
behaa

naar
voor
bij
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Pater dr. Th.Peters-Sengars,Garm.,
directeur van de H.B.8. ta Zanderen,
vierde op zondag, 17 september j.l.,
in het Garmeliatenklooster aldaar

' £3 zijn 25»jarig professiefeest.
Ook aan hem,wlens vader in
Bergharen in de Schoolstraat
_ met het
'bereiken van deze mijlpaal.

: Gods be ;te zegen voor de toekomst.
'Uat peter Selgers soma ook een verwoed

vlsser is en zijr vader o.a. ook asalsteer-
de bij het vangen van een paling van 4 pond
en 87 cm. is zo onderhand overbekend.
Dat pa §engers er nu echter in geslaagd ia
helemaal op z'n dooie eentje een paling
te verschalken van mist minder dan 80 cm.
(hij verzuimda hem te laten wegen) dat wis-
ten de meesten van U natuurlijk nog niet
en ook pater Sengers zal opkijken van een
dergelljke prestatie. Dat die paling voorta
nog lekker was ook, ja dat hebben wij nu
eens echt kunnen proeven. We hebben het
niet willen doen,maar het was een kleine
kunst geweest er met de hele pan paling
vandoor te gaan. Maar ja, wat dos je als
je er zo voor staat? Je gunt zo'n man
naast het plezier van het vang8n toch ook
nog het plezier van de lekkere smaak. Het
zou té zielig voor hem geweest zijn ons
er tussenuit te zien trakken met dat heer-
lijk geurende baksel. We hebben de geur
door onze nous naar binnen gehaald en we
hebbon met 'n pear smakelijke,kunstig ge-
bakken, mootjes genoegen genomen. We had-
den nu tenminste eon vrij grote mate van
zekerheid, dat do vangsr on de bakster zich
niet al te ziek zouden stan. Tanslotte moet
je overal rekening mee houden.

Pa Sengers haeft ons glunderand ne
staan Kijken. We konden het gewoon van
zijn gozicht lezenc probeer het maar sons
na te doen 21
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dat degenen,dle de reis per bus
Schiedam willen meamakan, zich
oktober a.s. op moeten geven

[w het bestuur?
dat onze ruiters zondag,24 september,

het 25-jarig bestaan van hun vereniging
vieren met aan ruiterfsest op de wei van
Wleuran ?

dat de kerk van Bergharen tot in de
uiterste boeken is schoongamaakt?

dat het kopsr blinkt als naoit te
VOT6H ?

dat de helpstars zijn beloond met een
reis naar Amsterdam ?

dat ook de brandwaer op reis ging en
wel naar Volendam sn Marken met een terug-
reis via den Bosch, waar gepostzageld ward?

dat deze "postzegel" wel bijzonder
in trek is, want ook Bergharens zangkoor
belandde daar na een bezoek aan de Malta-
werken? Van buiten en van binnen nat '

dat ook Hernens zangkoor op rsis ging
en eens greag wou gaan vliegen boven AMF
sterdam?

dat na het vernemen van de vliegprijs
tooh maar een boottacht werd gemaakt?

dat Hermena damss~zangeressen goed-
koper uit gingsn,n.1. met de fists naar
de Achterhoek?

dat zij wel nat W8T6D geworden, maar
tuch bar veul schik hebben gehad 9

dat de grate mlsdienaren van Bargharen
de Pier van Scheveningen hebben bezichtigd
en een grote "vleeswinke1" daar in de dl-
recte omgeving ?

dat de tsrugreis ging via de Gendtse
kermis?

dat ds zomer blijkbaar is verschoven,
want zelfs enkele dagen na half september
werden temperaturen gemeten van niet min-
der dan 30 graden Celsius ?

W .9 ,
Peter Meulepas zou deze keer een kijkje

komen nemen, wanneer we Hier an Ginder gin-
gen afwerken en inbinden. Maar we hebben
tevergeefs gatracht hem te bereiken.
Waar zlt die pater dan??

Zijn familie was er mee op de hoogte.
Hij bevindt zich momenteel in Londen. H13
is dus even de ples over gestoken, m ar
komt donderdeg,28 september,weer terug.
's Avonds om half 8 landt hij ger

p
li t is

S8hi;»§sI.


