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Missiethuisfront Bergharen-Herman-Leur 1010000
CONPACT8LAD

/9/ 17209
"Kom winter t;je,kcm
sneeuvvman? zegt

hier dat Maine

meisjei'Het wordt
hoog t,ijd,dat je
vertrélct .Je hebt

De R.K.Ke:ck van Hernen
Pater Vest Ponjé bereilct op
7 maart a .s . zijn 4 0 a v e rja a r-

zznoe

dag in West-»Cameroons .Aan hem
onze hartéelijle gelukwensen méd;
deze vooi~ hem §bijzoné.ere dag.

na

Hat zal zijn laatste ver-

64451

jaardag zijn v o o r' zijn te rugkeer naar ong land,want een de

al veal te lang 811

zen: dagen .V8I'!18J1'1&Il wij ,dat hij

in juni a.s. op vacantie naar

'be streng geregeerd
Twee maanden aan

Maar

winter of geen win1:er=Hiex~

siie hij dus nog in Africa hoopt
te vie:c~en,kunnen onze lezer-s gelenken door hun :Eelicitaties te

3419

sturen naar

en Ginder is er voor de 350 abonnees
van Be1~gharen,Hernen en Leu1~,voor de
e i g e n l a n d 611 VOOI

d e

2 0

miggionarig-

het gire1~en.Somnmigen zenclen hun

1-ijksdaalder( en 1484 zelfs rrréer voor
het snoeppotjeS) ln een br1ef.W1e nog
niet betaalcle kan dit doen op onze giro
an

.

Rev.Father S.Ponjé
.C.M.Soppe
P.O. Buea
W est-Cameroons - W .Africa

95 abonnees buiten de gemeente in one

sen en emigranten.
.
aan De bultenabonnees zlgn al aardlg
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eats

Het jaar 1963 kan voo
onze rnissiozmrissen wal

f
I

loloooo t.n.v. Missiethuisfront Hier an 'del komt eind

/

het
vacantxejaar
genoemd.
Zuster werden
Irma E.
van Oss is shuis( in 3916_

bornlnel)
,pater J'.v.Haanapril,
pater P.van
Oss komt

Gander te Bergharen of per br1ef`.De lN# zo gauw hij het laat weten,pater Ponjé
woners van Ber,gha:~en,Hernen en Leur
zien we omstreeks half juni verschijnen
krljgen wel bezcek
van een van
de laden an daar komt tenslotte nog bij Moeder 130,
,
.
.
van het miss1ethu1sfront.Th§ 1s ex' wear! minico lwillemsl ,die vanuit Indonesié al
G0-Un -Q-Q-QQQ-»Q-O-QQOIO-04: 0-Q-04046404

.
.
M MivalMissle-Vex~keex'srn1dr ' _ delenActie} loterij is i n
v .. v H/8 volle gang. Ook voor onze

ver trokken is P e1'boot en oP 9 maart a.s.
aankomt in Genua( Itali§l. Vandaaruit vertrekt ze naar Duits1and,waar ze een inlandse zuster aflevert en dan doorreist

e1gen mlsslonarlssen ms 1n de mlssle de°na.ar ons 1and.Ws varwachten haar ongeveer

v.

Ii

one land komt v Zijn verjaardag,

één stuk zitten we al
en`iets korter met sneeuw.
Dat is vo5?'""6r1s tech te erg.

~
a

I

ze loterij van oot belang.We kunnen half maax~t.Ze is ook nog in gezelsohap
ze van harte
dan ook niet ande4
van zuster André Weuken) •
Aan allen VAM HART3 WELK0m
aan *ta bevelem Koopt MIVA-loten
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Gerda Ron§§n vertelt in haar brief
over
de verschrikkelijke hitte,die ze in
leden...
L
j
aar
?unis
meemaakke,toen ze daar 30 jaar ge~
In de leef1;ijcl van bijna 69
laden
in La Mornaghia voor het eerst
overleed op 27 januang-i j.l. in het s+..
met
haar
broer Wim aankwam.Ze maakte kenLiduina. Ziekenhuis "ne Apelcloorn . Fient
nis
met
de
warme siroocowind,die ben vaak
Winnemulle aver wie we in ons nummer
in
do
zomer
komt bezo@kenNiet minder
van oktober j.l. onder de titel "Heat
dan
45
graden
in de sohaduw is dan heel
Pap" nog sohreven. Deze man,6.ie na, de
gewoon
en
binnen
en buiten is het dan
ont6.eld<:ing ea: van buitengewoon entbou-niet
te
harden.Die
wind komt 3 of 5 af
siast was over ons blad en direct een
9
of
...
dagen.Een
keer
heeft ze hai zelfs
abonnement nam,scb.reef ons §uist een
21
dagen
aan
één
stuk
meegemaakt.De
mu~
pa.ar dagen voor zijn overlijden nog een

brief. Hij noemde dit zelf een "levens-

ren waren binnen mcg warm

An

taken" en meer is het ook niet geweest . en het water lisp warm uit
Zij n g ezo n éh eid s to es tan d lis t al j aren de kraantjes. Ze herinnert
veal t e w ens en o ver,maar nu i s hi j d an zich ook nog, dat ze in La
en
t o c b n o g g eh eel p l o t s el i n g h een g eg aan . Mornaghia geen waer
geen
electriciteit
hadden
Zijn ec Mt genot e w as t s en r eeds
t w ee
m aan d s n i n h et zi ek en h u i s m et een zw ar e en moesten met een ton he water uit de
o p erat i e en is d aar n u n o g .Aan h aar o n » pu van de buurman trekken,die gelukkig
ze i n n i g e d eel n emi n g met d i t zw ar e v9r ~ maar 300 meter verdere woomde.
Ook in Bordj~e1-Amri is gebrek aan
lies. Ze 'blijft 1111 alleen acbfner an zal
goed
drinkwater,omdat het kalk- en zentna hat verlaten van het ziekenhuis naar
gehalte
te hoog is. Groenten groeien er
haar zuster in Limburg vertrekkenu
niet.
Die
verbran&en direct deor de zon.
. Moge hij rusten in.vrede...
Voor
de
meese
boodechappen is men aanEQ
gewezen ep Tunie,dat 32 km. verwijdeni is.
--
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29 3an.:v.:Be nixagen,Helena G.J
-_
Hllarla lDerks) zlt met haar
vader ;; C .J . ,mo eder8 v& .Ald:e3;§;_,. s
b
rie
nog
diep
in de kerstij d.Ze schrij ft:
31 ;}an,:Janssen,Elisabetb AM. iBhJ:n
"Wij
hadden
wear
een fijne fustige Kerstvadexw G,F. ,moeder ;Janssen,E.M .
mis,die
de
246
december
' s middags om 4
13 i'eh..':v.8eumen,~Toha.nna J.Th. Hernen
uur
met
het
gebruikelijke
Kerstlof begon.
vadex~s?.G.J o ,raoeder;Lukaasen,GJ o
Alle
doktoren.
waren
met
hun
vrouwen en
M
13 feb. :Luld<ezen,'1'l1eodora . Bhrn.
kinderen
aanwezig
evenals
ook
het verplevaderz'l'h.J . ,moeder :Kuypers ,H .P .
gend
personeel
en
de
nog
aanwezige
60
I
I
I
u
I
S
h
a
feb
'
j.
QJIMMPM-Qgeb
. 21-3311§39°
93° ' lnwopatiénXen met hun familie.De meesten mo,oudsse
*.¢
._
ner van Hermen
gen ~als het enigszins kan» gedurende de
9£{1?.§.l*2T3.QI8I4?,'=
8 feb.:~3`anssen,Hendri1ces M. ,36 jaar t e feestdagen naar hui s. Het eten an drinken,
8e:-gharen (Zwemse1)
en
waar de Nbren zo'n grote prijs op stellen,
v.a.wvielen,%i1h@1n1i.a M. ,27 jaar was door de koks,Sr.Ignatia en Sr.Virginie,
te Herman.
bijzonéer goed verzorg&.9e kerstkalkoenen
¢%etr »44r/van ea /ew waren een ware 1ekkernij.De patiénten

13 feb.=&aits,11en6.rikus W. te Wijoben an zorgden voor een leuke attentie door een
v.Haumen,Johanna P.A. te Hernen dankbetuiging in de krant te zetten.Het
14/28.--2=v.d.8urgt ,Laurens HJI. Wijchen is een goed hewijs,dat ze het menen.
v.He1.unen,Johanna H. te Leuxw
l4/19-2:Hex°fkens,Gerarclus J.Th. Ewi jk
Hoeks ,Wilhelmina M. Herman s
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Ti jdens de Machtmisvan 12 uur heb
ik U bi3zQnder bij het Kei-stkind aanbe~*/<>-

»~
e

len. In de kapel ward een 'bekeerling in

de katholieke kerk opgenornen.I-let was de
o-1- hoofdverpleegster van ons laboratorium .
oyug zaizen 32 zwanen.Eén
Ik wil haar ook graag, in Uw gebed aanbev
van was g1~ijs{vo1,gena
alan.H
Gen "deal~:undige" was dit de grootvader)
Sr.Hilaria eindigt met de mededeling,
en de rest was wit... Het schijnt 'rn dat op le Kerstdag 8 rnensen in oem hou-ben
due in de kleur 'be zitten, hetgeen we lfluis levend zijn verbrand.Zelts b1~anc?wv'eer~
6.an :naar aannemen. so
mannen kwamen in het ziekenhuis 'serecht .
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zuat§r M.Hernine (§endrika) uit Harn§n
In een gezamenlijke brief aan thuis
warkt
momentael in BukaVu ia de provineie
an aan Hier sn Ginder schrijft pater van
Kivu
in
Ganga. as paroehiekerk aldaar hééfa
Haandel uit Karangasso in Mali o.a
plaata
veer
2800 m§naen,maar sr zijn er al
Er is hier veel gebeurd de laetste
tijd
maer.
mu
ze sc&rijft verdera"mn éat
tijd. U weet,dat we sinds lang met z'n
zijn ar nag 34 gruepsn van as§ "tagieen aé
tweeen zijn,te weinig om one werk goed
te doen. Veertien dagen voor Kerstmis was Mari@v Er zijn in totaal 340 mann§n sn vreu
wen in dit l@gie@a. rX bén mat 2 vrouwenpater Overste ongeveer 75 km. van huis
:ws pen belaat. ue eerat@ 8aataa8 uit 14
n tocht van 5 iagen. Ik eine er 's evcnds gr
an as tweeda uit 12 vrouwen. ze aaan hun
wel op uit,maar kwam steeds in de necht
warn seer geed,maar vQ§r mij la het near
terug om de H.Mis te lezen voor onze zus
ters. Op een evond kom ik hier in een dorp,mnsi1ljk,omdat lx hun tae; nag n1e% ken
aaar de nrouwen nog niat kuanen 1§sen en
15 km. van huis, en dear trof ik iemand
aohri3ven,moet ik de vergaderlngen leiden
aan,die gestuurd was door pater Geerste
Hun taal is "Mashi
an negertaal. Dis is
per fists, met de boodsehap,dat hij een
zeer moeilijk ts lezen, b.v
Moeder van
ongeluk had gehad met zijn auto.Ik b :.€Il
God" betekent "NiNa ya Mungu",dus U ziet
gauw naar huis terug gereden en omdat de
wel: geheel anders. Maar enfin,iK hoop,dat
zusters al sliepen,ben ik naar Kbutiala
ik het spoedig zal kunnen praten,want an
gegaan om te vragen of een pater mst de
auto wilde komen,maar die was ook op tocht.iers ben ik bang,dat ik niet veel goeds zal
kunnen doen
S Nachts om ll uur was ik terug. 's Mor
Succes(tegenwoordig kan het ook zo
gens na de H.Mis vroeg ik hetzelfde aan
euksss') zuster met uw taalstudie
de zustars.maar twee van de drie waren
ziek.T¢en ging ik alleen met de auto van
de zusters en vond de Gverste.die met
moeite op zijn tiets was geklommen.Hij had
het stuur van de autG in zijn ribbekast
We schreven de vorige kear al, dat
gekragen.Je ribbekast bleak sterker dan
broader
Marius Janssen van de Flerde van
het stuur,want-Qit laatste was gebroken
zijn
paar&jes
afgestapt is en nu achter de
en de ribben kwamen er met wat pijn af
schrijfmachine
zit. Hij schrijft,dat er
o~o-o~o~o-o~o-o~o-o-o-o-o~o-o~o-o-o~o-o
»r=:.
werk genoeg is,maar hij vindt zich tooN wel
/'
%i`-€`<//er 94" az'/'
wat te oud om nu nog over te schakelen.Hij
Een goede raad voor schaatsters
probaert het in ieder geval met de 1euze:De
Laai ze haar schaatslaarsjes niet
aanhouder wint. Jan gast hij zelf verder
uitlenen en dan zelf de schaatsen onder
Het oude jaar is wel goed gewesst
en paar ongelukkige schoenen binden.Daar zeker voor Hier en Ginder. bln sol: voor de
komt maar narigheid Van.Jaar kun je twsg
genen,waar jullie je voor inzetteu n.l. de
weken lang van op een stcel zitten
missionarissen
om die op de hoogte te hou
g
niet fietsen naar andere aantrekkef
den van het wel en wee van de gemeente Berg
lijke oorden en daarom te veal op
harem. Bij deze nog mijn hartelijke dank
mneten bellen.....
/
/I
voor alle werk,dat er wear verzet is om
ieisre
maand weer zo'n knaap van een brief
Mist minder dan 150 honden en/
atte bezorgsn. Hier is het in het afgelopen
ten zijn er onlangs ingeént.Bij sommige
igenaressen deed het enten meer pijn dan jaar wel wat veranderd. Hieuw~Guinea bestaat
bij de Mond at kat zelf.Vele katten zijn nog wel,maar geen Ned.N.G. meer. Hoe het er
ontv1uoht.maar Ksbus en Mieske uit
Mo- in het nieuwe jaar uit zal gaan zien, dat
lenweg waren er toch.De hond
37 wachten we maar af, Er zijn al heel wat ver
anderingen en er komen er nog meer.Wat er
Casper uit Herman ging ook
nog aan Nederlanders is is in hoofdzaak van
nog aan het bijten.En dat
MIJU1 I
v
de Missie. Er zijn ook nog enkele ambtenaren
hele klsintje -van wie weten
en onderwijspersonesl. Hoelang die nog in
we al niet meer- deed iets
&ienst Kunnen blijven, hangt af van verschil
te veel en dat mocht ~8chteraf bezie
lends faetoren. Uit Indonesié zijn er a l
ook al niet
heel wat hier om zlch in verschillende diem
We sluiten deze kolom ag met
xi8§33§dis stem in te werken.ust is ook noodzakelijk
:lie op ziekenbezosk Qing in at
'blj een a.8. nichtje.Maar
.
hij kwam er niet9ls zij met Mei het bestuur overnemen
'want aangekomsn 1:1 het ziekenhuis wist hij
Hier in Berg an Bal is het altijd warm
_ naa
v 11 het meisje nie-t.'3?elefonische
..
..
de
1nf°orn8ti8s maakten er Janssen van en due tervugl het b13 de zwisselmeren wel eens£ris
Kon zijn
vietetx we dat zondar arg ook wear
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Er wordt vermistr één heed en wat voor
Leurkrijgt zijn eerste priester
een hoed' Signalementzhij is groensig, past
Op 24 maart a.s. zal in de kloosterkerk
degene van wie hij is,ziet er a§£§ig it
van Alverna frater Ludwig (Piet Hendriks)
(die lwed dan natuuz'1ijk' )
tot prisstar warden gewljd.0p 14 april
Hij is al eens teruggev¢nden
(serste Paasdagl zal hij in de parochie
Aaldert,mnar is nu
kerk van Hernen~Leur zijn eerste H.Mis
blijven liggen ln bus of IQ
29%)
opdragen- Er is een comité opg@richt in
' /
de parochie, dat voorbereidingen treft om train. Eigenaar is erg ge
dupeerd,omdat zijn hoofd ~vaak in Met gla
de Neomist op eerste Paasdag een onverge
zen kastje~ nu kbud wordt an omdat het
telijke dag te bereiéen. Vanzelfsprskend
hoedje een herkenningsteksn kan
Komen wlj hiersp nader en uitvoeriger te
rug in ons volgend nummer
Er Ward vermistzéén grote big
die kans zag in ge Vcorstad op wag
O*O*G*C*G"O*0*O*0*O~D*O*O"G*0*0*O*0*O*D
daarvandaan naar de Malenweg te out
De gezamenlijk8 versni
vluchten of ontsnappen van een wagan
gingen van Bergharen
Het
varketje hield zlch één dag schuil in
CDv7£?
ZZ£cY zullen op 27 en 28 april
de
sneeuwbergen.Het
is opgepakt en naar zijn
a.s. e€ s ncy~fair houden in het Dorps
nieuwe basis gebracht.De ontsnapping ward
huis te Bergharen. Gok hiervocr is een co
daar toen ook ontdekt. Een goede raad: Tel
mité samengesteld, dat al vast de nodige
nieuwe varkena direct bij aankomst
voorbereidlngen treft
..Q..0...

-»o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
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Pater Vérheijen,van wie we de vorigs
keer schreven,dat hij woont tussen de men
8en,&ie nog in hat stenen tijdperk leven
haddit gebied al sans verkend,tnen hij
nog als een vog;§je rQndv1oog bnvsn Nieuw~
Guinea. Je 70.000 mensen
van de Balliemvallei kennen
zo goei als geen textiel
Ook gaen zeep,g9sn papier
en ze kunnen niet lezen of
Schrijven.Je bomen warden gehakt met ste
nen bij1en.stokken nemen de pleats in van
schoppen. De vallei ligt 1600 meter boven
de zeespiegel sn is omgaven door zeer hoge
bergen,sommigs zelfs met snseuw op de top
pen. Het gebied is practisch alleen per
vliegtuig te bereiken
Ds eersta patar,die er in 1958 kwam
zette een tent op an bouwds met wat hout
riet en gras (&ak) het eerste huis.§U zijn
er 7 paters en 1 broedar,wat nog lang niet
genoeg is.Bcvendien wsrken er dorpsonder
wijzers van de kust,want ook hier is de
missiemethodazhet onderwi3s,dat weer niet
Wil zaggan,dat het storm loopt naar de
kleine schoo1t3es,d1e nveral werden gebouwd
En 6an schrijtt pater Verheijen ver
éer over het kromme hout en het slechte ma
teriaal,dat wij mee moaten gaan vervangsn
Zelf heart hij ginds al zitten mijmeren av
over §;nterk1aas.Hij meent,&at er hier meer
dan é€h ls.Hij snapt niet hoe dat kan an
zal er de katechismus eens cver nakijken
Hetgesn hij dan maar goed moat doen,want
de katechismussen van tegenwocrdig ver
schillen wel iets met die van vroeger

Hat is er niet pluis bij het wijkgebouw
van ha§Wit~Gele Kruis. Het ls er zelfs ge
vaarlijk. Sen Vblkswagsn zag kans
zich te nestelen onder een olie
eu/of benzinewagen.0t het was
om te tanken nt ergens an
ders om.we weten het niet

8

We hebben er ook____,
maar niet naar
gevraagd,want hij kwam er wear onderuit
voorzien van wat aardige deukerhlie dokt8r
was er al aan te pas gekomemdus was daarna
de uitdeulcer aan de beurt
Van 21 tot 24 februari zullen uit het
dorp 8ergharen 21 en uit Hernen»Leur
17
mannen op retraite gaan. Bat is aliemaal
nog niet zo gemakkelijk als het wel lijkt
Ze kunnen hun sportkleren meebrengen,maar
sommige mannen ondervonden moeilijkheden hij
het passen. Alles ward opgazoeht an iedereen
ward gsvraagd om passende spu11en...En nou
maar sporten ln Loyola in VUght.8eginnsn
met ochtendgymnastiek
Drie dagen lang .zullen de getrouwde
vrauwen hnarmannen mceten miseen
8r zit
wal een Voordeel in:ue mannen zullen heel
wat verbeterd terugkeren
denkan ze
Tussen twee haakjea,mannen:{Je geruch
ten doen de ronde,dat ge 's aondags bij de
terugkeer met oliebollen zult worden afge
haa1d...} We boerinnenbond van Bergharen
gaat die 3.1. met vastenavond verhandelen
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