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Hoe het met de cacleaus ZO'L`Ll
gaan, wist 6ie chef-kneob.t nog;
'
niet te vex'*bel1en,maa.:c" hij
clruk te geven van wat de Goede Man van
ons in Nederland c"Ler1k°b . {§Q.it jaar is ons vreescle met gzcote vtreze. Jaarlijks twat
dat nog niet gelukt ,wan ';71§1j-j is te zeer de Sirrl; n.1. profiteren van de vale VTijr'
bezet met allerMnde px~o'ti1emen,d.ie door willige bij6.:c~agen,maar daarover kon hij,

We zijn iedex- jaar ge end 59 Sint
te inizerviewen om onze lezers een in-
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het (Ioncilie aanrnerkelijk zijn vergroot . niets goecls voorspellen. :Dat had bij ge-

Jzterkt met de enveloppenaotie voor de missio1'1arissen,c1ie zeker te weinig had
gebracht. 'Wat sullen ZG GINDER
wel over HIER gaan zeggeny vroeg `
hij ons. We sohaanclen ons cliep nam ns de
vele H]EB1nensen en hebben xnaar gauw be-

Hij is van meningqdat het veor een man

te-

van Zijn leeftijd ook niet meevalt

Ii

I-ug 'be keren ep de sohoolbanken en ie-

dere dag huisvvexk mee te krijgen. Hij
had daar vroeger ai *n hekel aan. . .
W e hebben clan ook niet te veel

tersohap beloofd. "Ik hoop, ciat die be-

aaugedrongen en maar Zijn chef-kneoht
onder de loupe genonxen. Bij de Sint
straalde steeds de goedheid. onclezr- Zijn
verslijtende ba.am<1 vat1d.aan,maa1° Zijn

loften uitkc>men§' bromde hij nc>g even na..
W e kxegen wel in de gaten, dat we
geen been aan cle groncl kr-egen en durfden
niet ve1'6.e:l: aandringen op een persoon-»
lijke audi§n"bie bij de Sint .Die zou ons
nog, wel meer te vertellen habben. Bang
ale we zij,n,maak"sen we ws mit 6.e voeten.

knecht had dat ook al aardig aange1eerd,a1 waren diens witlatingan minder goedigt. Hij was blijkbaaxz te veal
ingenamen met de 10% loonsverhoging,
dia voor han tegen alle CAO8 in al met
d e Si nt erk l aas t i j d w as in,gega,an.Vo<xl:.
hem was dan allerminst een reden tot
stakem "]>aar zijn de buschauffeuxvs
goecl voorr;' mompelcle hij . Over de tele-

We willen de Sint nu Iliaar sahriftelijk

via Hier en Gin<3.e:e vumagen of Hij nie :nen-

sen op Zijn feast eens extra aan de
sionarissen wil laterz <3.enkez1.En zo

is

Hij nou ook weer2 Dat élcet Hlij wel..."

Prettig Sinterklaasfeest...

visia was hij ook minder best te spare-

gg,

Maak 't de Goede Man niet te lastig.};

ken.Het nxociste prograxma vond hij;
"eto:-dang". 33a kinclerprogra1runa's met
Pipo,Swie"oe1~°tje an Okzkie Troci raochten

.

W.Soet er

A.v.Duifhuizen

er wel zijn en hij vond het beter,da'b
de grote nxensen daar maar naar keke

De kinderen moesten er ook niet "be

lang vosr- opblijven...
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__ J.v.Ge1cler
Wegens Sinterklaas en de vele brieven komen we ditmaal uit met zes bladzijden.
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De opbrengst van de envelloipenaotie,
welke we in ons vux-ig rmlmmexv voor de drie
rnissionarissen aankondigden, hebben we
al bekend gormaakt aan de inwoners van
Berzharen--Hernen-Leur ,alsook aan degenen,di e een bi jdrage per gi ro
r.1a.a.k'ben. Voor de andere lezers geven we
de uitslagg hieronder no eens met
k l e i n e wi jz l g l n g
Het dorp Bez-gharen
De dorpen Hernen en Leur
f . 32,50
Gironuitenabonnees)
Hier en Ginde:c{pot is leeg.) f... 257,20
Reeds meegegeven aan zuster
Dorainico(Wil1elns)van H.en G.. f..._2oo
'l'ota.a.1 te verclelen
£.1400
De ophrengst is ala volgt ver§.ee1d
Pater J .v.Haande1
/°
5Gia
Pater 8.Ponjé
25%
Zoe. Dominica
Het 'oe&:¢-ag van f . 150
dat aus
ter Dominica nog te goed hee:£`t,zal haar
via onza zueters en die van Steyl
goederen worden toegezonden
De r e a cti e s o p d e u i tsl a g zi jn ze e n
verschillend geweest • Er zijn mensen,die
deze opbrengst niet eens hadden verwacht
Ver fteet echtez' ni et, dat wi j ui t ei gen
reserves er ru;in1 f . 450 ,--- bij deden
Vela a.nde:r~en vonden de opbrengst eclrber
bedroevend klein en juist deze raensen
die tooh al goed. gaven,kwaJn1en pen:-soonlijk
de patera no wat bi-en¢;'en.Sornmigen zelfs
heel wat en met de toezeggig
steeds wat blijf'b koraen
D e a f z o n d e r l i jk e g i f t e n I
braohten beduidend rneext
op dan die va,n de enve
loppenactie. Zogenaarnde
andersdenkenden 'bleven niet acht ei",`"'wi1&
vfeemlde Exensen rqaven in geld an in na.tu,1ra an tegenover hen zitten we ons eigen-»
l l jk ni et een kl ei n °beetj.e ,maar ver
Boh1~iJd~:e1ijk te schament L
Nietteminz we gaa,n door. We znoeten
onze mi ssi onari ssen bl i jven hel pen an
we konxen met een bepaalde aotia,waa11r1ee
we nog niet gereed zijn.W e hopen die in
one wolgend mrmer *be lcunnen aankon&igen

Hier en Ginder voelt zich als mis
siethuisfront verplicht voor de missio
narissen te blijven werken.Hier en; Ginder, dat zijn vrij a11eu'aa.a.l ,die achter
b1ijven,die voor onze missionarissen het
thuiafront vozcmen

Twee reacties, die wij op onze aotie mochten ontva,ngen,wi11en we hier
onder vertlelden
Van iernand, die raeen6.e, dat de ao-

tie ook al niet veel opgebraoht heeft

ontvingen we f 25
ora daar het Memisa.hand`boek voor pater va.n Haandel
voor te kopen.Het 'boek is al ondorwog
Har-telijk dank
Dit boek kondi den we in het okto
berrnlmroer al aan voor een bedrag: van
omstreeks f. 49 I . / Intuasen ontvingen;
we va.n de m:E.:ua1sA. IMEDISCHE MXSSrS-AKTIE)
bericht. dat het voor de trxiasionaris-r
sen sl eohts f. 25
hoeft te kosten
Ook de andere xnissionarissen zitt en op
dit nieuwe "bweedelige boek_j_e waohten

Wie schenkt er. nog; één
W i j zu l l e n h e t graag
voor IL bestellen

De tweede reaotie kwaun schriftelijk tegelijk met de enveloppen
he'c is een 1imBM.8k
Geachte redactie
succes r.1et Uw actie

Had ik roeping in ral;

ik maakte daa.:n de zwartjes ook blij

maar dan

ik nlet een taxi

2:-21.11;1
en dan verder
Daze limerick
is niet gemaakt door een stonunerik
want slim ben ik nie
die vinclt men alleen op 'n s

9.¥T_ZL3..3_F;A._C.¥.9.

Onze dank voor Uw limerick
we zijn er erg mee in onze schik
Stuur ons iedere maand zo lets
of 'ox-eng 'rn dat eindje op de fists
wa.nt van een taxi wordt men te dik
en

dal! verder

was dit naar Uw zin
ga er clan op in

is 't zo nie

dan wetan we nog niet wie

Moohten er soms klaohten zijn over
de bozorgging van Hier en Ginder ,dan
wordt U. verzocht deze terstond aan one
clooI: *be 8even,zoda'c wij een en ander
met de schoolhoofden kiunnen regelen en
die gemaakte fcuten hex~s1:e11en.De kin-deren rioen hun best

eez weg 8vz
crag
.
r

.fu
:::¢
;-_='Pater van Haanclel 1s donder
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n9w9mber wear naar de missie vertrokken
Hi j i s i n W i jchen op de trai n gegaan en
meteen doorgereisd naar Parijs,waar hij
a avnnds om half 7 arriveerde .Vri jdag
h e e ft h i j zi jn o n i b r e ke n d e p a p i e r e n i n
orde laten maken.Begin deze week is hij
doorgereisd naar Ma r s e i l l e , wa a r h i j
woen8dag op &e boot is gegaan met al zijn
ki a t e n e n ko f f e r s
Tot Parijs had hij goed gezelschapH i j z a t t o e n g o e d i n d e " t i jd " . D a t g e
zelschap keerde zondag gelukkig ®@er
Qoed in :Bermharen terug. Het moat moei
lijk gewees zijn in die trein tussen
al dia Franskes en. Belskes,die
toch
zo sleoht be vemstaan waren. Je wordt

daar moe van en je krijgt slaap
|44-qu-an-vousn-u-v'»~
.f
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met de Aurelia met zijn emigranten in
Australies dney is gearriveerd, kan al
gauw beginnen met feest te vieren.Al1e1-eerst zijn zilveren priester-feest,dat
da.ar 110,q wat vfordt nagevierd en daarna
op 30 november zijn 52e verjaardag. Van
har-te proficiat daarmee en wear veal
moed om het werk onder de emigranten
voort te zetten
, ff;
Nog vele jaren
Het adres
Rev. P.van Oss
Redemptorist Eathers
Pennant Hills M8iq
AUSTRALIA.

09/4

£11

familie. In de laatste Hier en Ginder

vonden we het krantenknipsel van het zil
veren jubileuln van peter van Oss,hetgeen
we ZG6I' op prijs stelclen. We zijn altija
nos benieuwcl na.a.1- wat er alzo in de stad.
:Bergharen omgaat. Het sohijnt voor hem
ze1f',zijn farnilie en voor het dorp wel
een suoces te zijn geweest . Ale je zover
wee; zit ,mis je af en. toe tooh wel wat
:Diezelfde zondag zaten wij uit te puffen
van een feeetje. W e waren n.l. in die
week in ons nieuw huis getroldcen en heb

ben dat ingevrijd met een goeie partij
We vierden tevens onze l28§-jarige brui
loft ,dns ook wij. waren in een goede stem
p-ling. Om U een idea te geven wat voor
soort huizen ze hier bouwen,sluit :Lk 'n
pa.a.r kiekjes in,tevens een van ons gezln
zodat U. een beetje weet door wie de
hier en inders nelezen worden
Verder aaet het leven hier zij
wone gan§3.Alies staat in lentebloeséii en
we ga.an due wear de goeie tijd. ,tgé emoet

Het is een pear dagen al tamel§.jk
eweest .naar vandaa
is het een rerrenda en clue
heb :Lk de wasda maar

OP-

geschoven en zal ik mijn tijd bernxt`ten

naar c/e

77? /55/69

. 'J_

"Het is onclerhand wel tijcl, dat :ik
wear eens een levensteken geef uit
Australie in goede welstand van de hele

055

52Pater,J
Jam
.a
van Oss,die op 18 novem`b.ér j

»

4
ts»wier In-ief we de vorige
ke6'r al aankond.igd.en,schrijft ons
/

ATER

éiOnderhand zover zijn gevor~
dard, dat we e r we a r ' n st u k o f d r i e
vier voor de missie afgeleverd hebben
komt geboel onverwaohts via een dood

leuke kaart uit Oisterwijk het bericht
in :Bergharen binnen, dat ook
ELISMWETH

ZMSTER

(Tommie van Ossl weer

do missie in Brazili8 gaat vertrekken
We hadden stil geboopt,dat dit op zijn

woqtzm1gmng&wmwnindezmr

ot horfst van het volgpnd j8ar, U&3T

het is natuurlijk een zuster die ons
voor onverwachto dingen zet

Elisabeth,die we op ll au
gustus bij het zilveren priesterfeest

van haat broer in. Bergharen hebben ge

zien, is na een verblijt van 16 jaar in
Erazilie, in mei 1962 in ons land t e
_ ekeerd voor vaeantie Die 16 jaren
is er veel van hear gevergd en een nor
male vacantie van een half jaar bleek
ni et vol doende te zi jn. Na een kort venb l i jf i n 0 i r s o h o t , we r d z e o v e r g e p l a a t s t
naar Zalbbomme1.0ok in Leeuwen vefbleef
ze 'n pear weken. Vanaf augustus ver
b l i jf k z e i n O i s t e r wi jk . E n n u p l o t s e
l i n g l a a t z e we t e n , d a t z e i n ja n u a r i
cf februari weer naar Brazilie gaat

Het werdt hear hier zeker te koud

en

gaat daarom de warwte van ZuidAmerika
weer opzoeken

Dear zitten we dan

lege kaa,al

on: wat 'brieven 'be sch;-ijvenpvant dat
moat ook bijgehouden worden

les opgemeakt en een arme zuster
met
non armere m i s s i ek i nder en. Hoe mot da

Van Miny Buijs ontvingen we de eerste brief voriae week.Ze kan mr met ple
zier terugkijken op de vacantie in Berg
ha,ren.Wi,j hopen dat ook nog 'ns te doen

Het is gelukki nog niet zove1:,clat
ze achter alkaazcv ver'arekt,1naa:c de tijcl
gaat snel .TL hoort nog van ons,zv.st er

:-.I

0/72!??dC'0

Na lange 'bijd van post uit Indone
s18 verstoken to zijn gefweest , schijnt
het postverkeer met dat land wear nor
rnaal te zijn. We ontiringen een brief'
van zuster Dominica W ill rams, die nu. in

Semarang zit . Zij sohrijft als volafb
11].lh_~L_ ik al bijna 4. maanclen op mijn
pleats van best eimnting ben,kox;1 ik mijn
belofte vervullen om langs Hier en Gin-
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Tegan Sinterklaastijd moet men zich
nog al eens over iemand ontfermen. Met
een abonnanent hebben we dat ook gedaan
voor pater Iuiaximianulsa Brenninkmeijer
van wiens brief we nu het tweede
gedeelte `0rengen
"llc zi.I raolnenteel op ons Groot-Semi
narie in Karachivoor het leren van de
»

4
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. Elmrzels en het inlanclse U1-du,om de
der te danlien voor de gift,die :Lk kreeg rsoclsdie11st,de Isla1u,te bestuderen, de
A1 deze dingen
net ten van hetland enz
om nicrb met lege handen terug te gaan
zijn nodig om later eoht contact met de
naar de missie,ofschoon er nog g
ITl€l'1sen van dit.. land 'be kunnen krijgen
feast of iets dergelijks op touw was
H913 `b.ole.ngrijkste van dit briefje is wel
gezet. Ook nog harlselijk d.anlc voor de
mijn adress
ontvangst. Heel mijn leven z.a.zL ik die
Rev.Fr. Max. Brennirlkmneijer o.f.m
midclag niet verget en,toen ik met Ratier
Port iunoula Friary
van Haamdel Bergharen instapte
/o St .Patric.k' S Cathedral
onder rau,ziek.Ja.m1ner,cla'c :Llc het
P A K J; _S T A N
mooie feast van pater van Oss.;
niot mee kon maken,1:1a.a.1- msn kan nu; niet
ilk stel n.l. arg veel belang in Hier
altijd alles ho'b"oen. Het stuk ui-b de en Ginde1r.Je
voelt door dit bla.adje,dat
krant van pater van Oss met z'n drie
je niet alleen staat ,maar dat ex- veel
zusters en (lat va.n de meisjesdrurxbancl
mensen z13n,die echte belangstelling voor
heb ik ook ontvangen. Nu nog eén prlgs
je work hebben en alles doen om .~p hun

434i

en clan zeggen we salle goeie dingen. in
d.rie8n.l 'b Is voor elkaax-,reel )JTa wer

kelijk ik zal die zonclagraiddag nooit
vez-geten, toon ik oncler jullie gedreun
het gat der gaten binnen stap te. Het
deed mijn oude hart good. en ik ga er
groot op, dat in Biergharen zoveel voor
de rnissie en hear werkers geclaan vvordt
Il: `ben nu in SerJ.e.raI1.Q',wae,r we een

weeshuis hebben voor raeisjes,sa1nen

pereonen. Il: zorg voor het naaiwerk van
de weeskinc`Le1-en en heb due st eecls werk

genoeg. De stoffen zijn hier erg cluur
zodat er nog a1 eens een lap op ge1'1a,e,id
meet wo1~d.en:,a1 is het haast de moeite

niet waard
Nogfnaels hartelijk dank en 'bot 'n
volszende k eer . Dan zal ik nog wat meer
vex-tellen over. onze werkzaamheclen hier
in Sernaran
Het a.d.::~es van zuster Dominica

luidt thans

Zr. Dominica
Gang Piuggir 62

Hartelijk dank en vele groeten
1
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DE VOLGENDEN KWAMEN ER B I J

20 okt ., :v,Duif1wLizen¢Henrioa M ,B .

Hernen

vader 2M.,B ..,L8o eder S30 eks 9H..,1Vf
27 old; . 2v.T ilburg ,Mart inus M .W . 8iergharen
vader QM .M .,W . ,mo eden? :;Marcu;s ,A ,M
27 Ok"u . z Krutvvagen,Geertr11da 8.¢.W . Bergharen
vader sJ .H,l\! L, ,1;1oedeI~;Spansier,E .H
29 okt Stra:ben,Theodo;pus J .M . B e1~gliLa.ren
vader @H,.J .,mo eden: 38 osoh_,W ,J
30 ok'l: . 23?-leu:ven,Margaretba C..A .M.. Bhrn
ifadezr aW .J ..mo eder sKex'sten..A .J
1 nov. =Derks,Theodo:c-us M.W , 8erglmaren
vader ISA .W ,J ..mo eelex- 8Tax.,M .G .P
NIEMAND GING ER TLLSSEN UI?
ZE GAAN EET WAGEN

Kebo\x_ :Dal an

8

manier eohte n1issiona.1~issen te zijn

IIJIDONESIE

GerI~its,Johannes A.M. ,28 j. 'be B141.rn121en
Vergeeat,Theodora Ii. ,Sl £i» te Herman
UJ-3PG
.§339l8.8.9§;8%,é.N-1881.

5 nov.zv.d.8eyg,Petrus C. Bax°glmaren

APAHPE VERMELEMG
OOK bE KLOS
26, ok1:
Van ])uif`huizen,AI1toni12.s W
Henman en
R11tten,Mar:La J. W ijohen('bhans Herm an)

vdBnae}L.,The1~esia HAZ. :Deest
6/8 nov. 86.8 Lorijn,Wi1le1T1 J. Druten
Teunissen.Petronella MMZL. Bhrn
21 nov. 2Ge1=1~its,Johannes A.m. 8r\1¥1S8Um
Vergeeat Theodora H-. Hernen
NA GEKOMEN pwmm F1euJ:en,Petrua H. ,37 j . ,
Bergharen en Goossens,Helena 38,26 j.,Malden.
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Telkens als de damesdrumband een
Juist na het verschijnen van het ok~
eerste prijs vvist "ne behalemmoest de t ob er num m er oni v i ng en w e &e daar i n aang e~
fanfare horen= NU ZIJN JU-MLE ONDEBHAND kon&igde brief van pater van Das. Hij
EENS AAN DE 8EURT... Bat zat ze
l ang
scbreef ons op 18 oktober an &e brief is
ni et goed an nn hebben ze 'ez' dan ook
gepos i n & @ n u a ( I x a l i a ) . W e l a t e n hem.
radicaal een einde aan gesnaalct 2 TWEE
zelf a a n h e t w o o r d .
3333113 PRIJZEN IN EEN JAAR» Na 89 eezrste
'W brige w eek w as het nog "Hier in

1.

M
l

3

8ergharen", nu is het Ginder. Be street
in de ma:n~sweds'srijden, werd het nu ook van Gibraltar zijn we al door,we v ar en
nog een eerate prijs in de concertweclnu langs de Oestkust van Spanje, op weg
/

1
1

strijden. Daze buitengewone preStatie
onder de eminene leiding van de hear

Ir
Ih

pri3s in Horssen in de afgelopen zomer
>

Koppers uit Nijmegen werd zaterdag, 16
november j .l. , behaald in (ie bloemenveiling van Aalsmeer. Met niet mirrder
é8n 106 punten keerden de
muzikanten huiswa.a1rts.Dae.x§
Na.aS'C was voor he"r hoogst
aantal punten in cle 4e tot
en met de le afdeling een

rf

gh I n
naar Genua.Vandaag kom en w e 8a,
veel minder iijd ha& ik per Ji" r
train near Genua kunnen rei»
r? 4
.
, zen,ma,a::= de boordaalmoezen1er ¢;¢_...."1ql1/
hoort bij de bema1mning en n1oe'§i25§;§§§*
aanm onsteren,w aar de zeereia
~ --

begini. Het viel al mee,dat ik niet naar

wr'r4

rem erhev enQDuitsland} hoefde,waar

"

kreeg

m xm ners een 10 te halen. Zo heel vaag
op school
De drumband - d e dames in h e t

of lieeen

Zo is mijn vacantie veorbij

n va

canie,die me tooh wel goed gedaan heeit
wit

en w i j zer g am aakt s ik kom.

bij mijn emi

Qbehalve eenriie en: cle koffiepotcleksel

_ranten te ug niet alleen met een a u t o

overheen smee
l~ kw am nu. v oor de af
w iaseling do fanfare een serenade bren.

v m l p ak j es v an hun ou& er s , m aar i ook

gen. Na afloop hiervan scnd een haste
koftietafel geread,die met Groquetten

Ik kan hun W H: zeggen2 nu; je eenmaal ge
§m igreerd bent,zet de tandem cp elkaar

frum an cake, de hongerige mxzikanten
zo mogelijk in een nog' hetere 9 emm.4
85-n8 brengen

en bl i jt vvaex je bent

V oc r een, b i j z on& er e
v er r assi ng had ook p at er `
van H aandel g ez or g d.Bee

vuor zijn vertrek naar aa

,-*

}.

iL|.

l

i
I E

I

i
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er een mistbank fond de straat van Gibral-

exxrtra pluimpjes.Onder zijn leiéina was
t a r e n o n i a i d d e l l i jk h a a i k h a i we a r b e alles opeens mogelijk gewoJ:~den'. H13 had lflanlwd. Helemaal over is het dns nog niet
het z o w aax gepresteerd vvor bet onder
maar vandaag is het lekker warm,zodat de
deel opvatting" in een der gespeelde
jongelui er al luchigjes bij gaan lopen

herinneren we ons dat oijfer van vroeger

WI

Muitsere zich insoheepten.In Roterdam

1

hele bevolking en de direceur

r

s
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waren het 225 Nederlan&ers,die naar Austra~
118 wilden,waarvan 'n 5O ouders van ani, 51
veréliencl. Ze Zi";"l;er1 nu zow
.OOI' de
g r antem . Zondag m iddag w aren w e in S6uth~
mars als voor het Qonsert 1n de 2e af~ a m p t o n , w a a r 6 2 5 B r i t t e n d e n o d i g e D a p i e ~
ren op z ak hadden om aan b oor d v an de
deling en zign vast van plan cle clrumband in te `halen.W e zijn 'oenieuw6....». Aurelia te komen. Morgan sohepen er zioh
Ile aarxkomsis bij het clorpshuis was nog 250 Italianen in,zcdat we met de Itaeen
wear fees*selijk.De pastooltevens ex*e- liaanse b em anni ng v an 16? kop p en
voo;czit+.er,haél *s midclagsa in de affer- d r i j v e n d d c r p v o r m e n v a n 1 4 0 0 m a n »
blok van de Kapelberg al ,geziemclat er
Degenen,die weten, dat ik de laatsie
iets ging gebeuren. De kaarsen claar cloen w e k e n a a n b r o n c h i t i s l e e d , z u & l e n v T a g e n 2
het maar wat goecl '.
hae is het daar mee? Ik meet zeggena ik
De "ourgemeesicer kwann namens de @;e»- voel me weer heel fit,maar gisteren hing

extra prijs van f, 20,--

l

mHt

de ervaring hoe het nu in Hederland is.

Het tijnste van mijn vacantie was
wel,dat ik mijn zilveren priesterfeest
mooht vieren in de kring van al mijn
zal meen
altija
bijblijvemvvant
broers
zusters
en alle beken&en» Dit

dit feast

is een hoogtepunt in ge priesterleven en
m i s s i e w as hij hlijkbaar wa.n"een ee-rate bovendien .al voel je je nog Z0 thuis
prijs verzekerd, want hij had een in
in de vreemde» je geboortestreek i s niet
landse fluit als geeohenk gereed liggen, uit je leven weg te denken
GK! die 3.8J'). 1181; instruraentarium toe te
H8 bxiet v an pater V811 0s e,d i e o p
V0888W ~ W e ziten nu alleen nog te w ach-~ 18 novem ber in Austra1i8 arriveerde, ver~
ten op de muzikent ,die ze bespelen zal v el g en W e i n het v nl g ende num m er

I
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Peter Buijs heeft al eens geaohre
dat onze oudste inwone:r,:D. v.d8er
van over het dalsn van een kerk, W8»aIE' hij op lO december a.s. 97 ja.az- hoop t e worzo hard geld voor moest hebben.Intuasen den ? -Van harte profi ei at
is hij verhuisd Y1a-al? een andere neder
dat er tegenwoordig in Bergharens
ze'bting,n1aar flat dak gaat hem tooh nog clorp een jonge gait ronddwaalt ,die het
zeer ter har-te. Lees maar
81 eens zover heeft gebreoht, dat hi j de
'De giften voor het d.a,k van Naviru- bus instep-be
9" v
li kerk komen nog steeds binnen. De bisdat 5_i-b diertje echter
schop heeft besloten om dit jaar
minder eva.a.r oplevert d.a.n
voor de regen met de raparatie§ -be be de dorpse hond die de botecr

Lfinnen. Jlc ze daarom langs deze we
aan allen mijn ha.r'be1ijke dank die dear
een dakpan of steentje aan bij, gedragen
hebben. Ofsohoon ik zelf' niet meer in
die missie it en het bedrae non verre
van volledig :Le,8'a.a.t dit mij toch zeer

van de boteronagang wel er
lekker heeft gevonden ?
dat UU. ook Lauer een gedecoreerde
heeft in de persoon 'van Toon Steeg,4dig
reeds 10 jaren diende bij de r9s§rv9

litie

ter b.a.r*be
dat he'b moeilijk is hem
Gikungu Missiepavaar ik HW zit 611
op de gevoelige plaat vast
die :Lk mee heb megan openen in 1951, is te leggen 811. W8 het daarozn
intuesen uitgegroeid tot een pracht mis-- maar met een pentekening doen ?
sie raet ruim 7000 christenen. Op 15 audat de Molenweg 'be 8ergharé eff Tie
gustus 1.1. doopte :Lk nog 73 volwasse- 331-oekstx-aat te Hernen in december nieuirve
nen en 16,kin<1eren. Elk Jean: krijgen vv'e en gewij zigde huisnummers zullen krijgen
er zo'n kleine duizend bij en de poli
om zocloende oizk de vele "vreeumd.e" mensen
tiek van ons land cloet hier gelukkig
te kunnen vinclen?

dat de voetbal weer flink aan het
geen afbx'euk aan. Wel wil ik a l
vest adviseren om op het adres niet meer- rollen is geweest en Hernani. er uitein
] 3 . E . A . (British East Africa; toe te vue delijk in geslaagd is het eerste P1-18819
plen-.want als begin volgend jaar de onaf van d113 seizoen binnen te helen
'\

hanlcelijkheid komt zullen ze de na.a.m van :Da'b was dan tegen Herveld met
het land ook nog wel veranderen en geen 1_1 ,naar tegen Maasbommel was /

Brits proteotoraat meer genoemd willen
worden

Als de band was eens terugkomt
krijgen jullie beslist volgende keer
een gesproken vvoordje voor "Hier
Ginder

en

€ €wH1€rQ@5

het weer finaal mis (1-1O),te1 14C`é'k
van Echteld. met 8-2 ward verloren en
van **1tfo1's'b met 1-C

Uni wat minder goal~ tegen zioh
kreemmaar ook slechts 1 punt binnen 34a.al
en Boven-Leeuwen (1.1) Verloren
ward van Dreumel (1-3) en van Winssen met
clafo

er

in do buurt van Apeldoorn

oem Qrote wilde boer voor niots te krij
Dat vele vwouwen en ultsettenspaar gen was,omdat deze gevaarlijk begon to
sters vol spaarzin zitten,is ook voor
worden
Bergharen-H@rmenLeur van taepassin
dat tweo Bergharense (Woemse) pas
Reeds geruime tijd hebben zij n.l. ook
voor Hier en Ginder PERSIL-EHMER
8@spaard. Ze kregen dan zelf theedoeken
Plastic emmers,transistorradio's enz
en Hier en Ginder kreeg voor iedere
volle spaarkaart 8O oenten.Dat byacht
ook voor de :Bocrinnebon@~ aardig wat
0P,maar op het einde van dit jaar is
dat afgelopen. Wie dus nog spaarkaarten
of losse emmertjesbeeft,wordt verzoeht
deze spoedig -graag voor Kerstmis~ bij
ons in te leveren. Ook gedeeltelijk gevu&de kaarten zijn welkom. Zoekt Wf kast
jes en laatjes nog eens ua.,U, hebt be~
slist no wel wat liggen
Dank aan alle spaarsters.....

qehuwde jongemannen daar niet voor torug
sohrokken en zioh als gogadigden
zo'n boost hebben emeld?
dat zij echter not te laat kwamen
hekgeen overigens wel eens gelukkig kan
zl3n, omdat groto boron het nog. wel eens
3root(e) 8aanlen) hebben gemunt
do zuster Marie Arnoldine (Marietje
Peters) van achter de berg sinds 'n paar
maanden wear is teruggeplaatst van Spek
holzerheide naar Lierop
da ondanks andere luidende geruch
ton er nu vergunning is onivangen voor de
bouw van een atelier van do Soheepjeswol
in de Molonweg

