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Den ongewone kop:Hier en6inder
rondom een briefje van honderd guldeni
U denkt misschien, &ak we er in geslaagd
zijn geld te maken* Het is eigenlijk wel
nodig,maar he% lukt nog niet en dat
sohijnt ook niet te mogen. Niettemin is
onze tekenaar er buitengewoon in ge-
slaagd om duidelijk Le maken, da% he%
one deze keey om geld,veel Qeld te doen
is. U wil€ misschien al uitscheiden met
verder 1ezen.D&e dat niet,neem de moei~
te en less verder....

Maandelijks ontvangt U van ons voor
zeer weinig centen het thuisfrontblaadje.
Velen willen het voor geen geld meer mis~
sen. Voor gaen geld zoudt U onze missio-
narissen willen missen. U benx er met
ons trots op,dat wij in dat kleine Leum
Herman en Bergharen zoveel missionaris~
sen hebbon. En U mag voor deze keer nog
meer trots zijn,trots, dat U deze miesi~
onarissen helpt ~deze Meer bijzonder
help- omdat U helpen kunt ,bijna alle~
meal!

M weet het 4 we hebben nu te zorgen
voor zuste; na
een zeer Rorte vaoantie onverwachts in
juli weer naar de missie in IndonesiO

Ilominioo Willems),die

5 5 : 3 3

' $8
LS ve rokken. Ne hebben te zcrgen vnor
pater van Haniel,die zich gereed maak
om de volgende maand weer naar de Mali
in Africa te ga .n en we hebben te ZQT-
gen voor pater Ponj,die in december weer
naar de Kameron .n Africa hoopt te ver-
trekken.

W hebben al eens meer geschreven,
dat men Ginle" ln armoede leeft en wij
Hier in grote r1jzdom.We zouden ons tech
moeten sohanen,wanneer we niet veel,erg
veel over hadden voor de missie,die een
ontstellend gobfek heeft Afgelopen lente
hebben we voor de eznenlijke verenigin-
gen van. Bergharen reeds een fancy~fair
gehouden on daarom meenden we het nu aNr
ders to moeten Ooen. Joor een fancy-fair
hadden W6 toch bij U aangeklopt om prij~
zen en dan nog moesten wij U vragen mee
to doen on er flink wat gold tegen aan
to gooien. We Ooen het nu eenvouOiger,
maar hopelijk mot nog meer suooest Tego~
lijk met dit nul mor ontvangt U een en
veloppe me de stempel van Hier en G*n~
der or op. Wilt U deze vullen,rijkelijk
vullen met geld.wilt U eens diep in do
portemonnaie tes%en° Miseohien hebb L
een meeveller 3ehad~waerdoor U onwille-

nav* "\



L88 44, ,W se CZ/£06
v . jacrige 'Wan deze ma.a.nc'i
£3 door de aotie. die
wij voor de vacantiegan
gers uit &e missie moe

ten vn8reh van de voorpagina verdrongen
He is zuster Hilaria (Darke) ,die dat
zeker niet zo arg zal vinden, want de
laatste tijd heeft ze toch nog al in de
belangstelling gesiaan

WE wensen haar geluk met haar 43e
verjaardag,die zij nu weer in het hogs
Nocrden zal vieren. Oak haar missiege-
bied wint terrain an de Hernense zuster
werkt met veal enihousiasme.Gods zegen
Qver U zuster
Haar adreag Sr. Hilaria Th.Derka

Floyida Sykehua
8ERG31\1 ... 9.3YV388...

9 ,

(vervclg)
keurig de neiglng krijgt om oo onze mls
sionarissen daarvan te laten mee3elen

Wat we hiervoor vroegen,vragen we
ook aan 89 jongeren& Als vader of moeder
de ewvelcppe aan U vmorhouden,doe er dam
eens flink wat in. U kunt datteganw0or»
dig a1lemaal,U wili &at beslis~ ook wel
maar kwam er no niet toe. NU is er een
kans,doe het eens,gul en welgemeend!

De enveloppen worden door de laden
van ons thuisfront in dozen,kistjes oi
tassen v66r 1 november W6@2/ cpgehaald
Raakt U de enveloppe kwij neem dan gerust
een anderehet aat ons om de inhoud
niet om wat er om heen zit e Ook niet~a
bonneeslze zijn gelukkig heel schaarsi)
krijgen ditmaal Hier en Ginder met een
enveloppe

Hier en. Ginder beetrijkt geheel
Bergheren9Hernen en Leur.Het zal nu; due
ook geen verschil uitmaken of het nu
gaat over miesionarieeen,die uit Berg
harem komen of uit HernenLeur.De vol
gende keer doet 8ergheren ook mee veor
Hernen en. Leur.Swnen kunnen we zoveel
doen, zoveel bereiken

Onze buitenabennees (reeds meer den
120) die mee willen doengkennen
lOlOOOO ten name Wan Hier en Ginder te
8ergharen

We hebben e zorgen voor drie missi
onariesen,die het bitter bard nodig heb
ben. DRIE...dat wil zeggens het gevaer

s Dat
mag natuurlijk nooit§ DMIZEMD GULDEN
per miesionaris is veel en veel te wei
nig, WEEDUIZEND is al wai beter
te veel komt er mooit..,,...,..n0oit.,4

Vosruit ditmael allemaal iets ex
ira's veor deze drie,&ie in onze naam
naar de missie gaan. En er zullen er
best zijn,die deze keer niet op
honderdje kijken

Daze actie wordt nog mevolad door
anderen,die een blijvend karakter zul
len hebben en die we non nader aankond
en. NM wachten we met spanning op de

uitslag van &e enve1oppenaeXie.Het aan
tal collecten is de laatste tijd groot
maar dat weerhou& U zeker nieh onze
missionarissen met lege handen te laten

bes%aat,c1aJn de speeling dun wordt

. von u n
Vanult Porugees Angola -althans

volgens de postzegel- ontvingen we een
prentbriefkaart van nater van Run uit
Horssen-Wijchen. Hij is daar met een;
beeije van onze centen,die bij bij el
kaar preekte, op weg naar zijn missie~
gebied. Hij schreef op 28 september

Vandaag gaan we afdrijven naar
Matadi~Con9o. MaandaH douanen~stof en
zweet o Daarna ga ik boven op een bet~
zitten (moat een lnooi gezicht zijn,r@d.)
tot de karavaan weg is en het stof opg
trokken en. kuier er achter aan. Ik hoap
over 3 weken op de missie te zijn. Tot
dang Groeten een iedereen.(zal nie mee
vallen,maar we doen wat we kunnen,red.)

Dat was dan peter van Run.Hij sehreef
zoals hij is8 gejaagd druk,weinig tijd
altijd in, actie,maar niemand vergetend
ook Hier en Ginder niet waervoor hij zo
veel belangstelling beeft. We heren nog
wel eens meer van hemNM had hij no
te veel haast om vlug op zijn post te
zijn in de Cengo

We verwachten heel wat .w=an*c or is
zoveel nodig,z ontstellend vee1.U, dost
er een bijzoruier goed werk mee

Wij dankcan U1
God lone het E

Geef 8M..¢..

L45 fe: f m cz
We hebben al vaak eschrevens ZusOer Ir
me Elisabeth (van (Des) een van de (grate)
clrie, Deze zuater is verhuiscl van Zalt
bommel naar 0I8;ervrijk,ju.;ia'b nog voor
het prieserfeest van peter van Oss. We
hebben nu ondekt, dat Irma cle Portugese
neem voor zuster i.°s,zo<3.e.t wij deze zus-
ter due dubhel zueter hebben geraaalfrb
We zullen one bete1~en.....men zegtclat
het herd noélig. is
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Ook pater Buijs ,;L->f wear present met
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Sinterklaasti jd wear be-
naderen,be»wij en de vele `brle-

klwannen. Zo is  or ook een
pat er Maximiarms Brenoinknxeijar o.f.nn.

aangenomen " kinderen" . Hij

van
missionaz-is in Pakistan.

vliegen landden we behcurlen

om half zeven{l1i;; sobreef op
. een vIeemde gewaar-

I

Dat we de
ginnen te
ven,die 'binnen
van
een onzer
schreef 0,IN.

"Hier is dan de eerste brief
een kersverse
Na 12 uur
en wel op het vliegveld van Ka:r:~aohi,dins-
dagmorgen j
26. septm`-ser) .Het ls
wordir13,warmeer je in zo'n paar uur i n

je practisch
ve1~staa.n,tenzij ze heel

ze met school-
hunt vo1gen,mensen m.et

andere levansopvatting en. cui-
jedan ook ;-@;

'V°r4eg -4/54,

IL te vertellen hoe ik ,.afls _ te
practisch nog.

l l

een land gezet vrordt ,waar
geen mens kant
goed Engels kennen en je
engels een 'beetje
een heel
tuur. Je voelt
als de kat :§r-1 een vreend
pakhuis l

Het i s nog te Q;
om IL
het hier vind.:Daarvoo1- i s
nieuw.1Bovendien hebben we
geen contact met de meneen gehad.

e t a/er troA'/4 e n
van Oss is zate1dag met de Aureiia

288

voor zijn a1J.*5o kwamen ne* op tijd. mor--E8

De foto van pater van ?¥é,,888;__\
J z.us"uer:3 hé~

8.42 Gelderlanclex* ,geknipt en ing;Ii3
Teen ik dat prachtige :relaas las

17

887 4/4
Pat er
uit Ro-bterdam vertroldcerz ,De papieren

gens in Bergharen aam en per Jan van Waal-
wijkbode zi*n ze rlagebraoht naar het
scbip.De au~i;o geniet nu vier welcen :c-11.s~8
en peter van Oss is aalmoezenier op he"a
sohip. 4 het
miss*
men.Hij
worden tot die missionarisee waarvoor

bijeen gebracht moet wvrden,
presen"nje hebben we hem toch

geven. Zijn arudao kost hd4

Zonxigg-gc 6 okto`ber,heef*b
thuisfron-b afscheid van hem geno-

meende niet gerekend 'be kunnen
3

Op de ooo"- is hij met

veei geld
:naar een
mee willen 94
eohter hopen ge1d,maar daarvoorr heeft
hij zijn hoop op de emigrantengesteld.

'b nu bezig:
het schrijven van een dankartikel, dat

spoeclig hopen 'he ontvangen.
Tot over 5 jaar»»»

we
Vaar wel 8

1
¢ ¢¢¢ *

uu-

C?/,¢s /Q/48
we een

2 fo'bo's van haar gezin en
Ze heef-I: een nieuw adres,maa.1=

b iefféi
\

;
een brief uit Cikun/j ll n Noord-Rhodesie

"Onder het genot van een eehte Wil-
lan II om op inspiratie te komen, en de
verre tonen van rmlziek van; de rad.io,d.ie
ui'o een andere kamer kornerL,worc`L't bet
tech zo 1ar1g;zam.erhand weer eene -bijd,
dat ik :Lets van m.e laarb ho1=en..Het is de
laat ste avoncl van mijn ver-jaardagsmaand.,
clus mag je wel vex'on€Lers'cellen,d.a'b i k
nog in d.e sizemméng b@n.l:Bsi5 eommige uten-
sen 'olijft zo iets lang han8en,n:~ed,)

Mijn hartelijke dank vooreersb-yoor
de .grote bloemenmand van Aaronskelken ep
de voorpagine. Die moesten we eigenlijk
naar de kervk kunnen b:r~engen,wan-b omdat
het hier de droge tijd is en gloeiend
heet,zijn er mcraenteel niet veel bloe-
men. Het verjaarclagsgeschenk is nog wel
niet aangekomen, ma.ar de sigaren mit
het bejaa:cdente11u=is 'be Winssen zijn ook
prima.

Uw blaadje komt nog steeds I'e,ge1--
matig veertien dagen ongeveer na af-
zencling hier aan pea: lu-.chtpos"b en is
een van A 'tot Z gelezen. b£Lad.Zel£s d.e
andere Hollandse paters (rnorn.en"seel
ik met bu.itenlande1~s) die er de _'
van. heb`b er1,p1~o`be1'~en el: altijd
even in ice nel zen 8J 3
langs koraen, ,,/>\

'c }"'.`eest
me* z*jn drie eerw. "" "n- si: o

, 3 was
lk  eoht weer een ogenblik in Bergharen.

Het is meer goed., dat ik nog clrie
.'ja.a': voor de boeg heb ,ve,n4; als ik dat
zo b.ekijk,zie :DLC dat ongeveer ha.1&GIl\T-
DER aan het HIIER-front zit 'te kluiven.
Ge zult er beslist een zware d.obber aan
hebben,voora1 tm. het viswarber niets
meer op1ever't..(ZD:L-t klopt gelulckig niet
meer, we vissen weer...recl.)

Dan betuig :Lk alsnog mijn innige
cleelneming met het tragisohe olmgeval
van pat er Vergouwen in Nieuw-Onlinea. en
Wchm v.c l . Broek uit Deest., Tevens kreeg
ik een dezer d.a.,gen bericht van het plot-
seling overlijden van onze vriend N01
van LBuren,een gg:-ote missievriend, die
`Dijzoncle1- na, aan het hart lag bij de
Peters Meulepa.s,Po1'.Ljé` en mij. en. ook een
abonnement had. Voor he- e.llen,6;ie ons
zo clierbaar waren, mijrr. degelijks ge-
bed. en de ne,"bestae,y1d.en sterkte en troost
in deze moeilijke d.e,gen.'

Tot zover voorlopig peter Bllnijs,
wiens brief gedeeltelijk voor de vo"-
8@I1de keer `D1ijf'.*b bewaar.d .

. /

Van Ada. Suits on-'vingen
brief. met
hear huis .
woont nog in hetzelfde hwis.Hier dan
vast het aclres en de volgencle keer de

Mx-s.A.v.d.Weide-Snits
203 Gladstone Avenue
Figtree N.S.W .
!*95??3!l-lJ-1.4.
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plaatj es knipt e

Pater van Haandel is op 14 oktdber
in alle vroegte naar Home vertrokken.
Omstreeks 25 ok'ao`o.er denkt hij wear? te-
rug te zijn om omstreeks 10 november
terug te gaan naar de missie.Hij denkt
nog i§ereen in de gelegenbeid te stel-
len afsoheid wan hem te nemen,u hoort
&aar nader van.

De laatste tijd heeft hij het druk
gehad me% he samensellen en. typem.~te»
zamen met zijn jongste antislotzuster-
van het oude an niawwe testament in de
inlandse taal van gin&er,Daarvoor heb»
ben we 150 s%encils X 50 ge&raeid en nu
is hij in het bezit van 50 0osbladige
uitgaven,die een enorme aenwinst zijn
voor zijn missiegebied,Het plaateen en
sorteren in de 50 ordners was een werk,
we,eI~e.a,n wel 15 personen hebben meege-
holpen gedurende ongeveer 5%- uur.

De vellen zijn allen door een groie
snijmaohine van de franciscanerbroeders
V3H. tlverna in zeer korte tijd doormid~
den gesneden.Me z'n vieren zijn. we daar
heen gegaan,maar ~aangezien hier geen
sprake is van een. vwcuwenklooster~mocht
onze in1an&se taaltypiste niet verder
dan de spreekkamer kQmen,waar ze overin
gens broederlijk been ward gebxacht.An-
tmnius in boektormaat onifermde zich, O~
ver baar,zodai @r zelfs geen koffie oi
lammena&e aan te pas behoefdenx te komen.
De tijd word korter dan ze had verwaaht
en voor sluitingstijd om 10 uurlwaren
we met r i
nu van oordeal, dat hai < 3
concilie aan een derge~ .
lijke toestand e pas moat , ,
komen, maar hae het ook 0
gaat wordens in dat kloQsueQ,za
nooit geen stag meer zetten
haar maar eens ongelijk....

I?

li 58
a ..en gee-f

en

dat het cp zondag,2O oktobergwereldf
missiedag is en er voor de missie in het
algemeen offers van U worden gevraagd ?

dat het vnor U van geen belang zal
zijn, dat er al zoveel collectes zijn de
laatste tijd en dat wij voor onze missio~
nayissen nog eens extra langs komen ?
Voor de missie offert U. graag L en gul £

dat er een geheel nieuw tweedelig
handboek van de Memiéa is verschenen,dat
voor velen een mooie gelegenheid is dit
aaa' missionarissen oadeau te doen? Hot
kost nog geen f. 40,- en wie er een wil
schenken,kan zich bij de redaotie melden.

dat de gynninnen van Hernenf-Leur= niet
voldoende hadden aan een ka~
potte lamp en daarom aan
haar uitspattingen nog een
grote raam hebMen toegevoegd?

dat het met de voetbalsport dit sei~
zoen voor Hernani 8n Uni niet best wil
lukken? We durven er zelfs geen commentaar
op te geven,maar vermelden alleen de uit~
Sl389H8*
Uni~Liede l»l Batavia~Hernani 3-1
Hors8en~Un. 3~l Hernani~Valburg 2-4
i-8algoy 1~3 Wwne1~Hernani 1l~l

udjes van de visolub een
l8zonderlijk visconcours hiel~

I en en er vworal na afloop op
. Tolbrug bar veul sohik was?

8 i onder hen een prima f6¥graai
4s chuilt,die vele gevoelige

'P

dat twee gouge Bergharense dwmes het
zich veroorloofden een andermanskleren~
herria op een Hernense straat ui te
vechten onder het toeziend cog van twee
belangstellende Hernanianen ?

dat in de nacht van 15 op 16 oktober
~na de B&tenburgse kermis-ward ingebrokem
in de kerken wan :Bergharen en Horssen3
De buit was in Bergharen helemaal niets.
Msn beweer , &at nu he gemeentehuis aan
de beurt is...

dat de gehele gemeente binnenkort op
het
heel nieuwe verlichting komt voor de dorpen
Bergharen en Hernen ?

aterl idi at wordt aan esloten en e-
W S%I'88%gN g g

888 @ 9 Q
Zij zijn van plan... . . .
v.d.Boogaard,Leonardus M.,24 j.,Bergharen
§%rsten,Gerarda M.,22 j. Winssen.
3ansen,Marinus A.H.,26 j. Wijchen
Psters,Theresia M.M.,24 j. Leur.
de &rijn,willem J. ,19 j. Druten en
Teunissen,Petronel1a H.M.L.,l8 j.,Bergharen. 9 okt.:v.d.Boogaar
U- » 12 okt.:
ltgevoerde plannen.
27 sep.:vd.Weerden,Allardus W. Atferden en

v.Boekel,Jacaba G. Bergharen
3 okt.:Theunissen,wilhelmus TM.H. Wijchen

en Loetten,Antonetta 3.M. Herman (wet)
8 skt.:Loetten,Johan L. Bergharen en

v.8aal,Elisabeth A. Ottersum.

d en Karsten voorn-(wet )
v.Kz-uijsbergen,Johannes Th. Dreumel

en v.Haandel,Gee:ct1°uda M. Bergharen
. Dalem , gem . Vuren

en Greup,Illar~;a J. Bergharen.
18 okt.:Iax1sen an Peters voorn. (wet)
GEBOREN. 26 sep.:Joanna
26
153 oKt.:At1it3 8.v
OVERLEDEN:Maas,Petrus C.

l l  ok t . :Beenen : f e l la  K .

H.M. Kersten,d.v.F.L~
sep.:Alida J`.v.Vulpet1,d.v. 8./v`16é

j, Hernen
LLow1esssn,d.v.

,85
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Toen wij in de laatste §er en Gin-
der schreven,dat f. l.OOO,~- per missi-
onaris veel te weinig is om mee te ge-
ven,hebben we echt niet gedacht,dat we
f. 3.ooo,~. zouden krijgen,maar het re~
sultaat vinden we toch niet om over naar
huig te schrijven.Ge1ukkig,dat onze mis~
sionarissen hier en daar wat extra's
krijgen,anders was het wel erg gering,
wat ze mee konden nauen... Qok wor&t er
wel wat in nature ontvangen,dat bijzonder
van pas komt vnor peter van Haandel,die
ginder in een gebied leeft ,éat ~wat eten
en drinken betreft- zeker niet beter is
dan wij in de oorlog in de eteden gekend
hebben, om over al het andere nog niet
te apreken. In nature is due oak alles
welkom en mocht U nog iets moeten doen,
U, Kumi altijd Uw missieliefde tonen te-
genover de patere of rechtstreeks aan
Hier en Ginder.

Nietteminr DANK, HEEL VBEL DANK
aan allen,die gaven, die inzagen oe
groot de nood in de missiegebieden is
en hoe groot de hoorn des overvloe&s
hier wel is...

MISSIONARISSEN

2596

De missionarissen,pater J.v.Haandel
GH pater v. Ponjé nemen a.s. ZONMAG,
10 NOVEMBER 19639 afscheid van HIER en
vertrekken reap. half nOvember en half
december weer naar G1NNE8. Tijdens de
H.Missen van 7 , 8.45 en 10 uur nanen zij
afscheid op de preekstcel in de paroohie~
kerk van. Bergharen an na de BDOGMIS be~
staat er tot 12 uur in het DOR?SHUIS 8e~
legenheid de missionarissen p8rsoonlijk
de hand te schudden. Iedereen mag van
die gelegenheid gebruik maken...

Ze ne&en geen afSohei& om nog eens
ta bédelen ~dat heeft Hier en Ginder al
gedaan» maar zij doen di alleen, omdat
het voor hen -in de (veelal werk») va-
cantie~ niet te doeh is ieder gezin te
bezoeken,hoe gaarne zij dit ook zouden
hebben gedaan. En als er bij U voldoen-
de en vsoral echte MISSIHLIEFDE is,dan
laat U 59 grootte van Uw gift niet af-
hangen van het f ait of de missionaris
zelf komt of anderen dat voor hem doeni
Trnuwens: meen+ U nog iets te moeten
doen of is abusievelijk Uw enveloppe
nie opgehaald, het kan altijd nog zon
dag OQK later bij Hier en Ginder.

Ongetwijfeld. bent U
benieuwd naar de uit-
slag van &e ENVELOPPEN4
ACTIE. De ene valt het
mee,de andere tegen.
Ziehier het resultaat:

Het dQrp Dergharen f. 662717
3s dorpen Hernen en Leur f, 245963
Giro (buitenabonneea) f. 32,50
Hier en Ginder{pot is leeg)f. 259970
Reeds meegegeven aan zus~
er»B9minicoLWi11ems) f;_§O0,;_
TGtaal te verdelene f.l4oo ,--

Het besiuur van het Missiethuia~
front heeft besliet ,dat biervan gaat naar
Pater v4Haandel . 50% f. T00
pater Ponjé f. 350
zr.Bominico f. 350
(f.2oo reeds ontvangen)
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ZONDAG NMEN WE AFSCHEJ3> VAN TWEE
, die .in onz.e8 in de

Afrikaanse missie debehoeftigen gaan
helpen. IN ONZE NAAM.....het is zo be-
lang1rijk,maar het wordt te veal over
bet hoofd gezien.....IH ONZE IXAAMHH-
wij moeten hen dankbaar zi jn. . ...... o .
IN ONZE NAAM.seo .wij blijven achte1: HIA€'b
onze eigen zozc-gen,die eohter zeer ge--
r ing zi jn ten opzichte van hun zorgen.

Be missionarissen zullen het op
prijs stellen persoonlijk van U afscheid
te mogen nemen.Maak daar -ook Hernen en
Leur- rijkelijk gebruik van Na de Hoo
mis a.s. zondag
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