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r bet j,RSI'FEE9 gaan
vie ren ,de geboorte van het KINBEKE i n
de stal hex'der1ken,de NACHTMIS bijwonen
en de bl i jvend xnooie I SFFLJEDEREN zin-
en, is  het  woer eens goed terug t e

denlcen aan Mar ia en Jozef.die zoohten
naar een onderkonxen in Bethlehem en die
'belkens opnieuw de deuren voor sich
d ich t  zagen gaan,omda'b Gr ,geen plaats

geen p laa ts  in  geen enke l h u is
an toen ward het KINDEKIE geboren in

Moifin C8" mem deed niei
clicht blijven, dat ook wij
naar een 81 'AL sturen,  da t  ook wi j  da8a-
lijks in cle een of andere vnrln dat karat-
k ind  on tmoe ten  en  vaak  n ie t  t e r willa

Gp 25 december rnaken wij wear
goede voornemens. Dan denken wij -mensen
van HIELR- wear sans extra aan GIN]JER,aaz1
onze missionarissen en wi j  wi l l en  dat
bl i jyen doen het gehele jaar door

Dat voornexnen trachten we dan uit
te voeren. Wij worc1en er telkens
dag in dag uit wear aan herinnerd
Het gehele ja.a.r  door bl i jf t  dat

KERSTKINZD vragen om onderdak, Het bli jfis
aan Uw deur kloppen,He't: bli jft 88 vragen

Het vraagt Ook dit jaar wear aan U
en aan ons,aan alle mensen, van GOEDE WEL
te zijn an met een eerlijk hart te ko-
:men naar de KERSPSTAL
van Berghax'en,van Herman en van Levin, en

KERSPBPAL van lBeth1ehex:1,van alle n i n -
§1;eabieclen,van overal

4 Zolig Nieu4vJQ;¢¢
1

/ v

Geon plaats in de huisen van
:B ethlehem ,to evallig, Bethl eh era

8 Het had ook Berghaxen of Hernen
of Leur kunnen zi jn en was er-

clan ook geon plaats geweest? Was er dan
missohien ook niet open gedaan? Haclden
zij dan ook tevergeets geklopt

Dagsl i jks kr i jgen we ze aan de
deux-. Dagelijks klopt herb K3NDE-
KE en vraagt aan ons
one zovesl en wi j voldoen aan

d€* 1~aag ...of wij weig;eren...Er komt
ierngnd hulp vragen, van onze weelde
wordt een offertje ver1a.ngd,,een ool1eo,-
tebus wordt ons voorgehouden,onze mis-
sionarissen kotrzen
den we daarin wear het ICERSTKIND, dat
aanklopt ,  dat  overa l ,  i n  a1 les, in i e
€1Gx'een is, die VAN GOEZDE WIL is

Wij lcunnen ons niet voorstel len,
er in Bnthlehem geweigprcl vrerd.,dat

er geen plaats was,dat de cleuren dish-b
bleven, naar als we er eens wat diaper
0P in gaan, ztrllen we beseffemdat ook
wij Vaak weigeren, dat ook cmze dc-:uncen

Met I9r3'bmis zo nauw verbonden,maar
8€="z$ffeest dat tooh wear anders aan doet
i s Ni eu w j aar ,v an OUD D88.I no nuns • 0
1963 teneinde, 1964 ga.atbeginnen. Een
nieuw jaar vvaar w e vael  van verw achtam
Dat doen we num eennzaal alt i jd

Voor  iedereen, :naar  vodral voor
onze missiona.r issen de 'baste wensen vbor
1964
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Pater Meulepaa uit Ghana heeft ons

voo1~ problemen gesteld. Hij heeft het
niet meer op vergadezcingen, die wij
stuur van Hier en Ginder ZO nu en dan
houden. Hij is bang, dat de geesten daar
te veel vertroebeld worden en men er dan
af raakt

Daar zit

J

Op 7 jarnxaii 1964 wordt pat er
J.van Ha.ande1,zo juist terugvedceerd
in zijn missiegebied 33 jaar.Deze Ben-
jamin ondez- de missionaac-issen,die niet
temin reeds voor de tweede lceer
de missie is gegaan, wensen wij va.n h
te geluk met deze heuglijke da die hi j
ongetwij feld zal vieren met een hoofd
vol herinnerihaen aan thwis
aan 8Br¢8'haret1,a.a.n ons eigen
Nederland. Van de velen, '
hem hier van nabij  ti jdex
zijn vacantie hebben mee
maalkit ,zullen er on,getwijf§
wel zijn,die hem persoonlij
hun felioitaties willen stu
ren..Da.a;-om hieronder zijn adre

ve;cjaarda§,fscac1eau(s) zit. Wel gegeven

Rev.J :van Haaxzdel P8 .
Paz-oisse Cath. de Karangas"éo
Carole de Kov.'bia1a par BAMAKO
g_3_p3r_§_L__ 87.2493 W.AFRICA
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Een aantal buitenabonneesqdie het

abonnementsgeld voor 1963 nog niet had
den voldaan, hebben we de voriae keer
een herinnering gestuurd. Onweveer de
helft van hen betaalde prompt het abon
ne~ entsgeld, meer de andere helft bleef
nog aohter. Mogen we daar deze maand
nog op rekenen? Degenen,die de
mentsgelden voor 1964 willen
voldoen, worden verzooht daa' 19
mee te wachten tot januari I

|
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ten we dan i Koffie,koffie
en nog eens  kof f ie en toch nog v er -
troebeld, Hij heeft vier theorie§n opg_
zet  om er  acher  te  komen hoe datmet  z i jn

niet gegeven ? Wal onivangen,niet ont
v angen -  H i j  hee f t  in  een  v an  de  H ie r  en
Gindernummers van afgelopen lente gelezen
aldws schrijft bij, dat zijn verjaardagsw
cadeauhem meegegeven is.Dat zsu dan b ij
na anderhalf  jaar  van te vv ren gebeur&
mseten  z i jn .  U i te in&e l i j k  w@rdt  de
loss ing gev raagd aan de redaot ie
durft daar eohter  zonder  meer  niet  op i n
te gaan,maar beraadt zich ernstig
%raoht diep uit  het  geheugen dat\  te ha
len ,wat  e r  missch ien  n ie t  m

Pater Meulepas luidt
de alarmbel.In februari is
hij weer jarig en onze ver

rdagactiedmnes zouden
het  eens  v ergeten '  Z i j  zu l len
echter  dat probleem voor ons
wel  weten op  te  lossen.  In  he t lgende
nummer hoor pater Meulepas wel meer

Verder schrijft hij nog
n beste gelukwensen aan de dames~

C' drumban& en bedankt VDOr de foto. Ik ge-
( loof niet ,dat ik een enkele van die teen
. aaers  (???of  twin ty~agers , red . )  ken .  Ik

heb geptobeerd om de trekken te analyse-
ren om de oudere te v inden,maar  dat  val t
in een krantenfoto niet mee. Het voor
naamste is  echter dat  ze b innen afz ien~
are tijd in perfect verbend en zuivere

op
jury paeseren

§}eredivis ie inwan
zal er dan "we~

toon met *n brede Haogense glimlach
` 8.3.T' snuit ')¢Z\ K" de
on clan cle

e clelen. Wat .4
1-- twist " worden _Allen een Zali Kerstfeest en . een

voorspoeclig 1964
Patel: J.Me1lepas

Persil enum ertjes ,bligkt
Boer1m1eno<>nd, le

..-~»----..-..-~.--.....-.-=-..:..,»-.;.
Voor cie

fweede man I
HOe zit het daar nou mee Wie er nog
heeft wnrdt verzoeht ze met de meeste
speed in te leveren. Wij  vereturen di
rect na Kerstmis de laetste zending en
`an is het afgelopen,ienminste voor de
verenigingen. Die kregen n.l. tot nu to
voor iedere spaarkaart 80 oenten en daa
naast kon ieder,&ie kaarten inleverde,
b@Paa1de gesohenken krijgen.Iedere par
tioulier kan n zelf de volle kaarten
blijven inzenden en de oadeaus ontvan
gen. Er zijn er echter een. eantal, die
de emmertjes wel sparen, maar er verdex-
Nieta mee doen.A1s die Ze bij one willen
1nleveren,p1akken wij de kaarten vol en

nnen dageaohenken beschikbaar wo:-den
ze

in dankbaarheid .fmalen aanvaamm.na
aan degenen,die reeds meededen.Ook Mill

8esteld aan cnze missionariasen,c1ie

d e
VOOI' de
kvan 554 .veel .groter a3ntal kaarften

an 13v$n. ln enden e
wvwl gek z1.]n,as ze éat
doen en he . geld la te r
ma.a.r we zlgn er
dames het niet weigerdemals we

Voor de qierole .maal
Wat we hlernaast l1nka.sohreven over

nlet 'be gelqen
door inzendlpg

hoerinnenbond zo'LL;
voor ons nu zow

aan ons overmaakte
ook van overtuigcl ,dat de

er om v1~oe»-
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Van paterr van 0as,die op 18 novean
ber in Aus~b3:ali§ aanl<vva.rr1,`oren;:en we het
laatste deal van de brief,die hij onder»
wea aan bovrd van de Aurelia vanuit de
Middelandse Zee heeft meschrev@n

"M vind het jarnmer,dat door mijn
ziekte en door het bezoeken van zoveel
ouders van emigranten,er te weinig tijd
over sohoot om alle bekenden en vrien~
den in. Bergharen en omgeving te bezoe
ken.Verschillenden had ik nog eens/§er
soonlijk willen bedanken voor hun \ aan»
deal in de feeatelijkheden,an&eren had
ik de vriendenhand ten atsched willen
raiken. Ik doe dit nu maar via Hier en
Ginder en wens het missiethuisfront en
allen,die er door bereikt worden,met na»
me de missionarissensGods zeaen in de
komende 5 jaren en een tot ziens in 1969
of 1970

Pater H.Buijs is present met de vbl
gende Kerstwens: 'Ma de vrede en
gloria van Kerstmis heeraen in Uw

hart vandaag en in het komende jaar
Hij schrijft daarnaast

Nevenstaande wens is mijn Kerst~ en
Nieuwjaarsgroet ,welke ik U- van harte aan»
bled, wanX ik geloof niet dat er een an-
dere organisatie ~althans voor mij~ be~
staat,die mij meer geestelijke en staffe-
lijke steun biedt dan Hier en Ginder
Tot mijn grotc verrassing heb, ik vorige
week vrijdag(dat was 29 nov ) het verjaare
dagepakje aangekregen.KWam juist goed uit
daar ik op buitenpost was.De muisjes la-
gen heel het pak door en maakten een la
waai van zeadkorrelé.Ik moest laohendaar
op de slip etondébevet zead en groenten
en ofechoon ik er f. 6O5 veor moest be-
talen,was het me veel meer waard
kwem. due als een Sinterklaascadeaunooit
te laat

Het is wel mogelijk, dat ik -nu ik
een sohrijfmaohine oadeau. heb gekregen
iets meer van me laat horen.n1aar al te
vast mu-. ik da.ar maar niet op bouwen
want ik zie me nog niet zo gauw met &it
toestel tussen mijn henen onder
een Australiscbe euoalyptusboom zitten
om in extase de sohoonheid van het Aug-L.
tralisoh landsohap te beschrijven. Ge--
woonlijk ben ik daarvoor te nuchtez:
Daarorn geen nieuwsqoed nieuws£En laat

Hier an Ginder ons zwervers ap
de hoogte houden van het wel en wee van
land en volk van Maas en Waal. Hou.-d-oe!

Gaarne 'vvil ik iedere lezer van Hier
en Gind.er aanbevelen in de Naohtmis
van Ke1~stmis,met al Uw intenties
die U door mijn handen wilt opdragen

Miit hartelijke Kerstgro et ,Pater H.Bu=ij s

` . Hans en §'tt'€$Je
LLL VILS Hier en §'unt€r'

We ontvingen twee 1ime1~ioken,gex~ioht aan
Hier en Gunter en aan Hans en Grietje
Een er van menen we thans niet te moeten
plaatsen,<3.e andere --waarin het instellen
van een gemeent elijke vuilnisophaalclienst
worclt onderstreept- *breft UL hieronder

B.e1~ghax~ens zindelijkheid
wordt door heel Maas en Waal benijcl
Woes geen krent
want voor 15 oent
ben je ook je huisvuil nog kwijt

#ln

me
Wij kunnen TL daarover. het volsende laten
weten

dat daar de brietje
maal zijn opgehaald

Breng ze Kobus,die weet van wanten.

Al meer <3.an 100 klanten
kwaxnen in Haore van alle kanten

Hernen en Leur zeg.gen,dat 't er niet
op staalt

s nag niet al le-

1:1g *

rijkste zegen

S¢h .§k
Ke I

Joor

erug de TTL Ls5\€
Ook pate? van Haandel zal intussen

in zijn missiegebied zijn aangekomen
0p 29 november sohreef hij
"Na een week varen in Dakar aangekomen
Reisplan veranderd.Neem. train Dakar
Bamako van vanavcnnd 8 nur tot nmorgena
vannd 10 uur. Reis prima verlopen, kal
zee.Ook grote Hcllandse groep en 30
raissionamissen aan boordla; 25 vrijwil
ligars van het korps ,dat door de rege-
ring is uitgezonden naar West-Ka.mez-den
(gaan pater Ponjé voo:-uit,1~ed.) Steeds
zomers weer.Ben aardbeien kwijt ,waar
aohijmijk vergeten -I€1opt,liggen nog
in de werkplaatsnvachten wel op eeh
volgende missionax-is ,Ied.- Ilank voor
Prettige en vruohtbare vaoantie. Gods

Pater 5.v.Haand.el.
De vr1jgezellendames,die
het no niet wisten=vva,a.g
het volgend jaar
k a n s Q e | 4 l

4

De toneelvereniging :De Gezellig
heid van Bergharen vnerde .j.1.
dag met veel auocee 'Boerinne " up
We willen Tl wel aanraden,ga d i t
spel zondag, 22 december: oak zien
want het is zeker de moeite waard.
Dat vQnden ook onze zusters, die
er een 1a.at nur voor over hadden
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Pate: Ponjé is ook `bijna gerseed voor

ijn ljgerugzreis naar- Kameroen. Op 28 de- E
d§m`bez' (hoe hebben dat zo uit lcwunnen
kilenen E) vertrekt hij Intussen heeft

zich wat bezig gehouden met afsoheid
'h`éEien en ziek zijn.Hij heeft nu. van zijn.
laatste steenpuisrb afscheid enomen en
wij wensen hem bij zijn teruglceer goede

' Zijn Kar-stwensen treffen de lezers
van Bergharen.-Hernen-Leur bij dit num
mer aan

\

komende lente,maar ge weet hoe zus

\
€?\<f/

We listen U reeds wééndat zwster
lisabeth (Tommie van Oss) 1n januari of
februari weer naar de missie in.Brazili€
mag vertrekken,Het kw8m te onverwaoht en
te vreeg om nog dét te doen,wat nodig is
veor een vertrekkende missiezuster. Wat
zij echter later ontvangt ,zal haar= even
goed welkom, zijn.Trouwens wie nu
wil doenzhaar adres is:Schoolstraat
Oisterwijk en. U? kent overigens one giro
nummer lOlOOOO

» 3$33ZZZZi3Z Bovenstaand adres is overieens nos
dat de Boerinnenbonden van VOI iets andere belangrijk,want zueter

harem en van Hernen~ Elisabeth hear. 25-jarig professie
het Sinterklaasfeest feast vieren.Dat feest is eigenlijk pas

in de
ers tegenwoordig zljnadie vieren ook zo
aa" ee Het zilveren teest zal

reeds op 28 deceMber,de dag
die van de Onnozele kinderen

die zusters zijn vinding
rijk7die eer geven we mee

&36ster te Oisterwijk worden ge
viefd en de familie wordt me&e ten ai
scheid verwaoht op maandag,3O december

beide tegem resp. Oosterhout(l~2) De zmsters hebben geschreven,dat er heel
wat ossen aeslacht zullen moeten worden

gaan voorbereiden? om veldoende ossebeuten op tafel te kun
nen .brengen...Het zal er weer krullen
dear steam de "ossen" borg vuor.....

Wij kunnen niet achter bli3
ven met onze felicitaties
We doen dat in het algemeen

\ . in Hier en Ginder en vele
\\\ xxensen van B _harem, die

reuse gongedame vroeg van wie dat leine\zueterke van nabij bebben ge_
dikke harem had ten ahiweord kend,zullen hear on 28 december niet ven
van mijn v8der natuurlijk, we eten dear prcberen. wij dan maar borg
heeft er helemaal

I
Leur

listen sohieten voor een Kerstfeest?
dat die van 8ergharen overigené

leer~ en vroqgzame demonstraties laten
geven en dan een maohiig grote worst in
handen spelen van iemand,waaraan
qoed besteed is

dat Bergharen zaterdag,2l december
verrijkt wordi met een friteswagen,die
zeker veel aftrek zal hebben?

dat wegens de vorst Emi en Hernani
na
Woezik(3»O) verloren te hebbenzich
op vele overwlnning

dat de Molenwe weer verrijkt is
met een televisie,maar dat de nieuwe
kijkers het apparaat de eerste avond maar
aan heBben laten staan,omdat zij geen
knop konden vinden om. het ding af tc
zetten ?

&at een kapper,die aan een.Bergha
ze zo'n
Ereee

U/

/'
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en,Fz°anciso1us YI.,24 j. Woezik
,Antonia J » , 26 j, Hernen

Réijnon,A1bertus Th.,31 j Woezik
" 8-1mlneren,.Iohanna M 263 j. Bergharen

GEBQBEN
23 nov. 8Hendriks,Jolanda H. 8ergharen

vader SG. ,rno edersB¢euneze,M.J _
10 dec. sLeijten,1\/[aria CHI. 8ergharen

vader sJ .M. ,mo ederc:Peters.H .E
AANGIETE

v-d.wiel »
, Heumen

1_.- -`...,. .........»-. -

Indian het ons lukt dit nog; tij
dig voor elkaar te kr-ijg»en,ont
vangt U. bij dit namner een foto
van pater van Haandel ,welke net
voor zijn vertrek is genaakt

voor te staan.....
Zilveren zuster,wij brengen Uf onze

hartelijke gelukwensen met deze hewglijke
dag.In gedachten "ijn wij bij U. in het
klocster om daar de jubelzangen van de
zusters te horon en om de H.Mis van Dank
baarheid bij te wonen,die zal worden op
gedragen door pater Mantuanus O,Garm.,de
pater,die bij de Ossefamilie 8 maanden
lang ge6vacuecrd is geweest in de _
logsjaren.Uw familie,zuseris rijkelijk
bedeeld met 4 geestelijken en U. hebt het
voorrecht een van hen te zijn. U. wordt
nu_ gesierd met het zilverhe zilver van
het kloosterdat u. zal sieren bij U
trek naar de missie in Basil .Gods zegen
zal U ook in Hw verder leven vergezellen
De tweede 25 jaar gaan beginnen met een
tweede vertrek naar de missie.Wij wensen
H goede reis, een behouden aankomst en
een vruchtbaar missieleven.....
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