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sen,zus*ners en broeder en al an- missiegebieden. Nog vale jaren
de
ere lezers toewensen.Moge 1963 en Gods rijkwste zegen over
voor allen wear gunstig zijnlvioge de
missie-arbeid.He'h adras van pabalang8telling voor ons blad blijven zéz- 'ber lvieuleoaa is nog botzelfde 2
als die is,dan zijn we van het voort"oe~
Fathozc J.Moulepaa

krijgen.
Het nieuwe jaar is -vfeerkundig ge.~
zien- bijzonder sleoht in gezot .Nu al
spreelct men van een van &e strengste
wintera,die men oeit gekend heeft. We
5iiz.=EqnL "5U.ssen ij e- en sneeuwbex~gen,die
vale plaat s6&'r.;na5st de wegen z l g n

l

schijnt er in Niv1w~Guinea (tege
woordig West-Ix~iJ,A) ook een Bar
`
en Dal te zijn. Gezien zijn
rugmi~
séres lospt hij niet I
meer
achter dep1oeg,maar z
hij op
>het kantoor van het algemeen
schso1beheer.Zijn laatéw brief
opges'hapeld.Machtig mooi,maar ontzetvan 5 januari waa dan ook getypt.
'bend lastlg, Na de wlnter komt de lente. IQQ | We laten die onze lezers de volgende ser wel even lezen.
A:BON3§EES
Zijn adres luidt nu:
'Q
in 8ergh.aren,Hernen en Leur krijgen in
. Eerw;Broeder Marius Jana an
de komende maanden wel iemand aan de
Katholieke Missie
deux* am het abonnementsgeld lf. 1,20
Berg en Dal
voor een heel jaar) .op te h e l e n . B u i IRIAN .BABAT
tenabonnees (f.2,5O

h.
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binnenland. en 3950

`t>uiten3.and) gireren wel op 1010000 .
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staan verzekerd. We zijn nu al begonnen
p.o o Box 7 Eikwe
aan de 4e jaarga.ng.Waar blijft de tijd?
Nzima GHANA W.AFRICA.
Het is zo vanzeltsprekend geworden,dat Broader Marius heeft one laten we
de rnensen maandelijks het blad thuis
ten,dat hij in Berg an Dal zit "
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oals h
lS gegaan m e t
3 wee Jarlgem.4eze e a r e r v a n h u i s
1
1 9 6 l , z o gaat het ook met
e n v e r v a n elkaa:r.B1~oeder Marlus e n
1 9 6 2 a 3 1 e t b e i d e n d e v u i l n 1 s - p a t e r M e u l e p a s w o r d e n reap. 52 en zitten
44 jaar
,f»"
4
op 10 en 14 f'e`oruax'i a.s. Samen
, Een ZALIG NEUWJAAR is het, ze dus al diolfb bij de honcierd.
clit nummex' verge zel len
wat wij op de gobruikelijke
Met
wij ze a.a.n al'=»o1d2"a,.missiona,ris~ lukfwensen de jarigen naar hun
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GEBORENI
14 dec. : v.8uifhuizen,Petrus J.w. Hernen
vadar:P.A.,moeder:v.Gee1,M.J.C.
22 dec. : v.Heumen,Gerardus 3. Hernen

vader:G,F.,moeder:Janssen,J.P.
4 jan. : v.Bronkhorst,Henri§tte WM.Benwn
vader:W.3.,moederzLoeffen,H.J.
21 jan. : de Leeuw,Hanita J.A. Hernen

vader:P.G.,moeder:Krui3s,A.J.
Dua alleen maar Herman...
OtlNER'rHOUWD;

28 dec.:de Bx'uijn,3<>11annes P., 28 jaar

,

te Wljchen
en
Coppes,Wi1me A.,25 3. Bergharen.

23 jan.=Her~i`kens,Gerardus J'.Th.,32 jaar
te Ewi;}k
an
Hoeks,Wil11elmina M. ,33 j . Herman
24 jan.:v.d.Buz'gt,Laur~ex1s H.H.,23 jaar

dat de MEMISAcolleote ta Hez-nen een
bedrag van f. 140,-- en te Bergharen van
f. 112,-- opbracht? Door het slechte wear
en wat misverstanden zijn deze beclragen
lager dan we gewend zijn.

~,
4

dat men ook hier zal trachteu de
hondsdolheid zoveel mogelijk te bezweren
door op 4 en 5 februari honden en katten
te gaan inenten?
dat er in Bergharen ook al een
r~
huurinrichting van theepotten is ?8.ég g

i

dat de cp 4 juni j.1. opgenomen .
van Eergharen op de vastgestekde datm van
7 januari niet kon worden gedraaid vanwege
het slechte wear? De nieuwe datum zal nu
zo spoedig mogelijk bskend gemaakt warden.
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te Wijchan an
v.Heumen,3'ohanna H. ,23 j. Leur.

dat de drumband en fanfare van plan
zijn op 2 en 3 februari a.s. hun jaaruitvoeringen te geven mat medewerking van
'GETROUWIM
niemand
minder dan de welbekende brceder~
14/16 jan.:de Bruijn an Goppes voornoemd.
goochalaer uit Alverna? Hopelijk zullen
OVERLEDWs v
de weersomstandigheden van die aard zijn,
22 jan.: Robben,Hendrikus,8l jaar te Berg- dat de uitvoeringen door kunnen gaan.
haren,wednr.v. van Aanhout,H.M.
dat Herman en Bergharen beiden succesvolle
tonee1uitvoering8n hebben gegeven?
IN MEMORIAM:
dergharen heeft weer een nieuw stuk in
Een zuster van Bergharens klooster,
voorhereiding.
die weinig of nooit op de voorgrond is
dat in Hernen soms wel \`8
gatreden,maar toch wel een belangrijke
eens
té
taxnme klppen wor-den \\_-/..
X6
funotie vervulde in het klooster,is in
L.geslacht
en
gegeten
'?
het moederhuis van onze zusters in Steyl
overleden. Zij was op 22 oktober j.l.
d
dat ziekenbezoeksters soms de brom~
75 jaar geworden. Haar gezondheidstoestan fiets in de Steeg laten staan en te voet
ging achteruit en daarom ward zuster Rich- naar huis terugkeren?
w
mundus overgeplaatst naar het moederhuis.
dat dit evenwsl goed
Zij heeft in diverse kloosters meer dan
kan zijn voor de slanke
50 jaar in de keuken gestaan als kok en
lijn van mensen,die de
heeft onder de fijnproevera ook nog kei»
weegschaal doen doorslaan?
'r
zer Wilhelm gekand. Hat vorig jaar hebdat ditzelfde snort
ben we hierover nog uitvoerig in Hier
ook al goed is om een wagen vaster op de
an Ginder geschreven.
weg te laten liggen ?
zij ruste in vrede.
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dat op de Wijk mensen wonen,die niet
4 8
9
voldoende verlichting hebben aan wat kaars~
Door de nag al omvangrijke woningjes in de Kerststal en daarom tnaar de hele
bouw is het santal inwoners van de gemeen- stal in de fik steken?
te Bergharen in 1962 meer gestegen dan
I/
ooit een jaar van te voren.Het aantal van
f
/
1898 begin 1962 was sind 1962 gestegen
<//1 O/C?/?K
met 67 tot liefst 1965. Ex' zijn 1011 manIn dank ontvingen we van diverse mis-
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gen 811 954 vrouwen. Er W6I'C1811 52 kindgrgn
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ge'ooren.Er zijn 10 personen overleden.
hebt U intussen al kunnen vinden 0P de
Bax-gharen heett nu 1167 inwonezrs, Herman
eers"se bladzljde van het nieuwe jaar.
584 en Leur 214. Langzaam :naar zeker gaan Met vereenéte krachten zullen we vveer trachwe op de 2000 af en daar zullen we wel
ten ook deze jaargang tot een goed einde
even aandacht aan moeten besteden.
te brengen. Het zal wel weer gaan.
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Garda Roggen is reeds meer dan 30
jaar 33{0&§i§§T3TZe is daar samen met haar
broer WMn (als pastoor) heengetrokken.Ma
zijn overlijden is Garda daar gebleven
voor gezinswerk e.d. Ze houdt er ook een
kleine dierentuin op na met een ooievaar,
woestijnhertjes,pauwen,fazanten,kippen,
een bond en een aapg Die aap
is wel een belangrijk ieman&°
Hij amuseert Jan an alleman
en trekt zich van elle zorgen
PAMER MEULEPAS was vorige keer aan en geweld niete aan. Ale hij
het woerd met bijzonderheden over het
maar goed te eten krijgt,is jf 5f;4 487
¢s*
.
Vormsel. at verbaal van de an" i-bis~
hij altijd evreden.
Hij
M
Bchoppelijke kat kennen we nog we1,maar springt altijd vrolijk door het 18"én.
er was,toen de Vormingsplechtigheid zou
ZUSWER M.HERMZNA Hemmazxs schrijft s
beginnen,een klein jochie uit 8e kerk
ontsnap. Dat kan de bisschop niet toe- Qat ze reeds 8 jaar in Genge is. Ze weet
niet of ze nog wel eens op vecantie near
utaan. Pater Meulepas ward aan de mouw
Hernen mag komen. Wel vraegt ze naar een
getrokken om te voorkomen,dat iemand
niet de gehele pleohiigheid mee zou ma- plaatevervangster,omdat de wijngaard zo
ken. Maar alle waarschuwingen ten epijt, groot is en de erbeiders en arbeidsters
zo gering. Omdet haar edres
*-\
moest dat joohie tot op zekere heogte
*.__,»~.' "\.
het voorbeeld van &e poes volgen en OM~ de leatste tijd nog al eens
zoek wae,vermélden we he
dat hij wel iets fatsoenlijker was dan
voor be1angsellenden bi r-"
die poes, ging hij naar buiten. Doodnuchter en van de prime geen kwaad we- onder:
Sr .M . Harm i na
tend, kw8m hij weer terug in de kerk.De
8.P. 69 Bukavu
plechtigheid kon teen doorgaan.
Ki*vu Congo Africa. 8
Het Vormsel beeft ook
\*3¥?J3
r 183:-E8A
materiele resultaten geZUSWER HILARIA DERKS uit Nborwegen
ha&.Twee schapen veor de
heeft haar eerste brief in he nieuwe jaar
peter en zusters en een
gezonden aan ~zoals zij dat noemt- ons
voor de bissohop.Maar deze
kon het blerende beast niet meenemen in dierbaar thuisfr0nt . Ons blad is daar i n
zijn wagen en als we bet goed hebben be~ de communiteit van de zus»
ters een gemeenschappelijk
grepen, hebben de achterblijvers daar
blad geworden. Het is dan
maar heerlijk van gesmuld.

Door 8e vele beriohten uit eigen
land (we hebben er eigenlijk nog meer,
maar die worden sleohts onder familie
en "ingewijden" verspreid -P.T.Thé~)
komen de brieven van onze
missionarissen deze keor
wat in het gedrangQWe hebben er nog vijf en daarvan
.
zullen we in het kart op deze bladzijde
enkele gegevens brengen.
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ook nist alleen zuster HL- 9 p 4 I
, x I

PATER VERH.,EIJEN, die nu meer piohet zijn alle
nier in de wildernis dan piloot io de laria,maar
zusters,die danken voor

lucht is, is a.a.n het timmeren geslagen.
Zijn opleiding daarvoor is-wel b' Wzorr-

l

I

I
i

alles,wat zij in Hier e n
Ginder gedurende het afgelopéH' jaar aander gazing geweest ,da.a1~
geboden hebben gekregen.
is hij zich wel van beOok Nborwegen ligt onder een dikke
wust . De Catecshismus
laag 8neeuw. Zuster Hilaria mal mich wel
kenfle gij vroeger wel
een voarstelling kunnen maken van het
vm-ij goed,maar claar
landschap, dat we hier op het cgenblik
stond over tixnmeren zo wein§`"--.. M8ar _hebben. Ginds duurt de winter missegien
'bench past,mee*c,timmert en zaagt hij .Spij wel een half jaar an wij klagen al, wan~
karen kan hij ook al. 1De xnensen in de neer W6 een maand met vorst en sneeuw
Balliemvallei »-vvaar in 1958 eerst een zitten. Men schijnt aan alles te kunnen

Hlissiestatie wercl opgex'ieh'c- leven nog
half wild in het stenen tijdperk
En wennen.
daarom vra.a.gt hij nu naar zageklauwhamers,nijptangen enz
Dua vaklieden
en an&ez~en,kijk"b even Uw sjoullen na of
ex- :Lets .gemist kan worden.Met tweedehands
spul is men ginder al clubbel "sevx-eden
Wij verzenden het wel via Woerden

Zuster Hilaria heeft verder
neg een kerstverbaa1,waar
van wij U vuorlopig nog
maar verte1len,det zij
met de andere/ zusters
heerlijke kerstkalkoe
nen heeft gegeten

I

il

,-3-.

In

'BQIQUK

1

Wanneer U ditmaal Hier en
Ginder wat laat in Uw bus hebt
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?Van de P.T .T .men-

sen kun je nu niet veal varlangen.
Zij moeten toch al alla zeilen bijgek:regen,dan heeft dat zijn rc
\zetten om door da sneeuw heen 'be
den. .Thé van Gss is uitgevallen
§komen.Zij doen nie-ts net als The',die
U zult zioh misschien afvragen+ I I
ver ijs en sneeuw heen kroop."0nwat heeft die er nou mee te ma»- I
~verantwoord var zunne mins " heeft
ken? Lees ver°der.Ja echt,dme dat.
i
Er zijn aan ons blad meer werkzaam- Mlene Kers"ben hier-van gezegd.En die kan
heden varbonderi dan de oppervlakkige le- het vreten, want die ia lange tijd zo'n
beetje toeziende voogdes an raadgeefster
zer zou vermoe8.en.Wanneer alle vellen
geweest. Ja,tot hij getrouwd is,want toen
papier uit de stencilmachine zijn gero1d,dan is lang nog niet alles gedaan. i s dat aan een ander overgedragen.
Dan moeten de blaadjes nog ée'n voor éei! En die ander zit er nou maar mee te kij-ken. Het moest vreer eens gaan sneeuwen
door de handen van The' en Dora glijden
en 20 graden onder nul gaan vriezeni Ez'
om te worden ingehonden an gevouwen.
moesten weer eena sneeuwstomen opsteken
IJaar zijn zij specialisten in.Ied.ere
zoals wij die op 1 en 19 januari hebben
maand wordt daar een volle avond vom*
upgeoffgrd. En va.a.k moat The' 'began zijn gehad. Wij moesten weer eens van de b u itenwereld worden afgesloten door het ba.;'...
vrouw roepen: "Vrouw sohiet op, straks
re wintergewveld. Het is voor Dora al erg
maar lezan, non werkenl' Maar Dora kent
genoeg geweest , dat de verbinding tussen
T116 en T116 kent ZDora.1Dat wil zeggen,dat
Bergharen
en Hernen verbroken ii geweest ,
Dora eezret least wat ze lezen wil en dat
'rhé -met of acmder geduld-ma.ar afwacht s wel drie dagen lang' Tussen de Brouwerij
en Hernens voetbalveld lagen sneeuwruggen
A15 het werk dan eindelijk begint, dan
waarop
men in de Alpen en Pyx-enee&8n met
moet The' goecl op1etten,dat er geen blanrecht
jaloers
kan zijn.Als dat allemaal
co blaadjes tussen blijven zitten. Op
voor de derde maal eens gebeurde, dan
dat punt wordt hij door Dora nog wel
eens op de vingers getilct. "Ja;'zegt The? zou Dora ez- nieirmeer door kunnen en The
zou vol heiznwee naar haar ga.an liggen
dan, "de `bes'be breier la.at ook wel eens
s/

een s'beek va11enL' Zo gaat dat enkele
uren aan één stuk cloor.Nou ja aan één
stukzer wordt wel een kopje koffie gedrunken en de televisie ma.a.kt voor hen
ook wel eens ondez-brekingen,rnaa;r de hele
awond is er toch mee gemoeid
Maar nou is The' ui'a.¢*:eva1len.Sinds

hunkeren an snakken.De stakke:~dL
Dat
zouden we echter op moeten lossen. Met
vereende kraohten -maar dan wel f'1inke
krachten- zouden we haar dan met
een
draagbaar- over de sneeuvrhopen heen kannen brengen naar een gereed staande t a

ziekenhuis.Da,a;r hebben ze hem heel

1 aten komen

22 januari ligt hij in Nijmegen in het

on-

verwachts naar toe getransporteerd met
een breukske. 't Is maar een k lein ig ,
heiclje voer The' -al zag hij er aanvankelijk bar tegen QP- maar voQr
.
6F'Dora
*ZO zegt Thai- is het Xreel
'(-beroerder.Ze mag nu wel een taxi
neunen`&ra in Nijmegen te komen kijken
bij het ziekbed van Thn',maa.x~ het valtb
voor haar toch ac-.ht niet mee om alleen
te zijn. Haar koude voeten,die The' avond
aan avond plagen, :sullen nu nog meer te
lijden hebben. The' heeft nu gevraagd. om
niet naar hem te komen kijken,maar meer
°p de vrouw te letten en die te helpen.

Hijzelzf' redt zich wel.Hi;j krijgt zijn
gaed gesmeerde `boterb.amx an het

kopje

koffie wel.Ilaar ontbreekt hem niets.Nou
Ja n i et s ...zi j n vrouw mag ook niet de
hele dag daaz- 2sijn,wei iedere dag een

u1-\r,maa:r da.ar ia het ook mee ged.a.a»n
Maar nu IDora.Wie en hoe zal er ge
holpen moeten wo;-den'We denken op de
98rsta plaats aan die kouvfe voeten

a wie? Ia hat misschien iets voor

xi. En andere kunnen we ook altijd nog
een helicopter van het vliegveld Deelen
Het is ons een bijzonde18behoef'he
om -in deze nood der tijden- The' naxnens
onze lezers betersohap en een spoedige
thuiskomst toe te wensen.Aan de belang

stellenden -en dat zijn er talloos ve-

len- laten we weten,dat Thé woensdag is
geopereerd.De operatie is goed gelllkt
De pati'ént leeft teruninste nog en i s
vol goede moed. Alleen tx'ekt de wond
Mg vanvrege de dz.-aadna.ge],s.,;1j.e de w£8.r_9~
hebben gehecht. Hoesten
en lachen is voorlopig
voor hem helemaal niet
goed.Wel zal hi
Hier en Ginder
moeten lezen,maar$
&at kan dan ook
want we hebben
hem een extra
exemplaar tcegezonden
Voor The het

allerbeete eh over :Dora echt
geen
zorgen.Kom gauw terug.De stoe iataat al
klaar
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Ofsohoon de maand ja»
nuari nog niet teneinde is
en de winter blijft voortduren,zal 8eze winter van
1963 nu reeds geboekstaafd
worden als een van
de
strengste winter8,die we
ooit gekend hebben. Reeds
meer dan een maand hebben
we met strange vorst, met
sneeuwval an sneeuwstormen

het verkeer en sluiten steden
en dorpen af. Da kolen worden sohaars.Ze1fs het zout
raakt op. Er wordt armoede
geleden.
Ook 8ergharen,Hernen en
Leur hebben van deze winter
te lij&en. Op deze bladzijde
vindt U hiervan een rijm,dat
in het kort weergeeft hoe
het er hier bij staat.
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Als ze ons
\huis ook
-~~.
maar
.
kennis gemaakt~ Vooral deze
nlet
"
wegschuiven, Kees..
laatste veroorzaken veel
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ongemak. Ze ontwrichten
/-

Ze trokken uit

1.

Met enorrne kr'aoh'b

Onmenselijk koud
Dag en na.oht a
J.

\

2

u

Handen trilden
Voeten als ijs
Motors knorden
Ze haalden prijsi
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Hulde aan deez' mannen
Van eneeuw en zand
Van ijs en zout
De beaten van *t land.

Door iecler gevraagd
Voortdurend gebeld.
Zij stonden op de wagen
Of zaten achter f t stuur

9

2E

Ze sohoven weg
Ze trokken los
. In overleg
.J' Met 't stalen rcs.

""1a:r

Bagan waren lang
Uren niet geteld

W

De wind floot
Celsius was laag
De nacht donker
uf
- ezloht
'
maar vaag.

I I
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't Einde leak in zicht

Maar 't was Us begin

Zij waren de helden
Van 't allereezcste uuI.¢.!

\

Alles stormde wear clicht
't Was niet zo min.

Naar Wijohen an Deest

De sterkste materialen
Waren niet bestand

Naar Baten'ou1~g en Horssen

We zaten ingesloten

Zelfs naar een feast

Aan alle kant .

Was 't niet meer 'be torsen~

Als laatste toevlucht
Be radio gebeld

5?
.l

Mankracht ingeschakeld
Met &e sohop er op uit
'n Vuurtje was opgerakeld
Groot was de "buit".

Q

't Klonk dooz' de lucht 1
Velen kwamen toegesne1d.

»...:

'-'*

Mai: 200 en meerGing men aan de slag
Er heex°s'ce 'n goede sfeer
Er was 'n gulle lash.

wa

De sneeuw moest wijken
Voor het schoppengewe1&
De weg is er weer op gaan lijken
Verbin&ingen zijn herateld.
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Hulde aan de velen
Die de sneeuw bevoohten
Die anerpende kou riskeerden
't Gemak niet opzoohten-,
f

.r»~a.

- .._-4

...,

Dan komen :asker allen
Wear even spontaan
Sheeuw op hogs wallen
Je gaat er nogmaals aan!

Velen verstonden
Eendracht van &e
Zitten we nu nog
We zijn dan niet
fx.Q . . / » m ~L\
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hun plicht
eerste rang
eens dicht
meer bang.
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