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9ij,zijt priester in eewwig
is de vertaling van hovenstaande tekst,
welke wij hier plaatsen om een nieuwe
priests: onza gelukwensen aan te bie

0p 24 maart a.s.,zondag Laetare
zal de eerste priests: uit het kleine
Leur,fr.Ludwig o~f.m.{Piet Hendriks
Whzn. van de Flerde} in het Franoisoa
nenklooster te Alverna worden gewijd
Gonstans Kramer o.f.m
sohop van Luantuf in China. En de paro
cbie van de 8.Judoous te Hernen-Leur
zal deze jonge priester de ear weten te
die hem toekomt
Priestersohap is het hoogste leven
vanuit de hemel op ons neergedaald.'M Es
8s volheid van Gads gave ,
. I |
ezaam gegaard. Daartoe geroepenfteglgn
i8'n voorrecht; daartoe de medewerking
te verlenen en je zcnodig alles te ont
ia een offer.da%
dat uitermate veel voldoening geett
!Vaa1f of dertien lange jaren is er ge
studeerd,is er een zware opleiding ge~
vo1gd,die nodlg was om de priester "ge
wapend" da wereld in te sturen.Die jaren zijn n ook door fr.Lu&wig volbracht
en op 24 maart mag hij de grote vreugde
van hat 8.Priesterschap gaan smaken
Vanaf die dag zal hij priester zijn,
priester in eeuwighei& naar. Gods woord
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omdat hij gevolg gaf aan de roepstem van

God,die juist hem under zovelen
heeft
uitverkoren voor dit zo hoge ambt
Fr. Ludwig zal na zijn wijding zijn
Maastricht gaan voltooien. In
tussen zal op eerste Paasdag door hem in
zijn eigen parochie de Le H.Mis in tegen
woordigheid van zijn ouders,zijn broers
en de parochianen van Hernen-LeUr werden
opgedragen. Dan zal er gefeest worden
want dan is er reden tot feesten. Op
Paaszaterdag zal hij door de inwoners aan
de grens van de gemeente wor&en afgehaald
an gebracht naar do ouderlijke woning
op de Flordo. Welk een vooéecht is het
een priester in het gezih te hebben
Paasmorgen wQrdt hij op de Flerde weer
afgehaald en gebracht naar de kerk van
Hernen.Drumband en fanfare van jBergharen
zullen de stoet beide karen voorafgaan.
Bidden ~wij in &eze dagen van voofbereiding
voor de aanstaande wij
de1ing,opdat zijn pries
terschap er een mage
wordengin navolging
van Christus
hiertoe heeft g€TO6-'

Iviet de gebedeh verge-

zellen hem ook de feli
citaties van Hier an @54-

Haandel,die zeker zijn
Onze iekenaar heeft
koffers
al
aam
het pakken is,heeft zijn
oude foto ontdek van de Kerk en pasto~
aankomstdatum
in
ans land nog niet laten
rie van 8ergharen.Oud,maar weinig ver
weten,doah
eind
april
verwachten we hem
anderd,prijkt die nu op de vocrpagina
Zijn
briet,waarmee
we
de vorige keer zijn
In &eze kerk iwrdi/is op dinsdag, 19
b€8Qnn9nb€V3
no
maart het H.Vomnse1 t¢egedien& aan de
waardigheden
kinderen van de 3e en 4e klas dear de
Ik zorg zelf vnor de tuin,de keuken
hulpbisschop van *s Bosch,mgr.J.Bluyssen
het eten enz. ,want sinds een jaar ben ik
sconcom.De koeien geven wel haast geen
Ee be%a1ingen van abcnnementen
melk,maar
ze geven mes VGOT de tuin.Zo
(f. 3950 huiten1and,f. 2,50 binnenland
doende
hebben
we veel grcenten :aar&ap~
an f. 1920 voor BergbarenHernen en Leur
pe1en,bonen§rwen,wortelen,koo1
, facie
blijven op giro 10looG0 van Hier an Gin~
bieten,radijsjes,tcmaen,sa1ade,uien
der binnen kcmen.De eigen inwoners krij
knakloof,prei,bananen,citrQan,augurken
gen binnenkori iemand aan de deur,die
het ab9nnemensgel& ophaalt,v@orzover 't kamkommers,maar er is uok veal nodig,wan$
iedere dag moeten 3 zustera en 3 paters
niet is betaald
eten.We hebben ook kippen,vee1 zijn er
ziek, eenden ~hoe is het moge;ijk,red
Moeéer 9¢minioo (Willems) i8 i n
ongeveer
50 dniven (jonge
in Duitaland in het moederhuia
duiven
met
verse erwten is
van da zustars van 48 Goddalijke Vbor
goed
eten
-en.
Harrie grie»
zienigheid(dezeltde ords als da zusters
zelt er van-) en 30 pinadea
van :Bergharen) . Dat vertelde ons haar
Ik weet niet hoe ze die in
broer Toon Willems uit Iiverna.En Toon
Medarland noamen.misschien
kan het weten,want hij heeft er zalf
parolhcenders of zo iets
naar toe gGbe1d.Wa Pasen komt ze naar
Het gebrek aan schrijven is"§ater
ons lan& en we hmpen ze dan ook in Berg
van Haandel van plan tijdens de vacanxie
harem € ontmoeten
in t e halen door persoonlijk conact
Pater Janssen (van de Roeaen) is in Het is daar ginds enorm druk en er moat
Congo wear eens onvindbaar.Hier en Gin~
zoveel achterstand ingehaald worden,dat
der van december kwam onbezorabaar te~
er nu niets van kom
rug an toch schijnt hij nog op hetzelfde
In zijn missiegebie& is verder ge~
adres te zijn.Hij heef ook al eens la
lukkig een nieuwe pater gekomen
ten weten, da hij in april a.s. OP va
een Hollander,wiens ouders in Be1gi§ wo
cantie komi sM&8T dat kan blijkens latere nen.In 1962 is hij priester gewijd en
berichten ook nom herfst wor&en.Tob dan~
leert nu de inlanése taa1.Hij heat pater
Niehe.Zijn vader komt vax Amsterdam en
zijn moeder van VenlQ.Eeze pater mnet hem
Pants: van Run uit Wijchen-Horssen
gaan
vervangen,maar de taal is nog
dost dat anders. Geheel onvex-waohts stond
grcte
moei1ijkheid.Toch mag hij 9 aldus
hij thuis voor de deux om moeders verzijn
bisschop,naar
huis, dus we houden
jaardag te.. kornen vieren. Ook Bergharen
het
er
op,dat
hij
er
eind april is
haeft hijzzal opgesphrikt door een onver
Ondanks alle druk%e heef
pater
wachts bezoek. En als hij dan 'oiNnen ls
van Haandel toch nag een weinig tijd over
zegt hijz ik ga er nog even twee halen
gehauden om zijn patroonsfeest( 27 decan~
Niet-banin mag hij nog wel eena terugko
ber) an zijn verjaardagl7 januari) ta
vieren. Of de Russen in. Karangasso ook
al gearriveer& sijn,weten we niet
De jaarlijkse vastenactie is ook
wel lazen we in de brief van paier Jan
in volle gang.Ee enva1oppen,die we
krijg
werden gan:ne in de Paastijd goed dat er wisky aan te pas was gekomen
En dan te moeten bedenken,dat wij
ln
gevuld terug ontvangen.Ee vasten is er
Bergharen die niet eena kennen
nog steeds,alleen is de uitvuering er
van wat anders.We hebben wear eens tijn
In da Molenweg was ieznand
ze
ée gelegenheid ons van de hasta kani te
jarig en die: ward vaor O.L
zien.vnoral wat otferzin betrett
Heer aangezien,al was o.i» de
Laten we het in die geest bekijken,dan
vergelijking op de een ot
komt het 4ffer van harte en gul. En het
amiere manier wel ver 808k
ls er nQdig,hee1 hard
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l

484524/
943 Q/ ..
Moeder onze kraai is dood.

H i j ging er aan voor drie kwartjes.
Dit
is
de laatste wijziging van een welvnor de vele Hier en.Ginders an het ver~

erief

dankt Garda Roggen van~
~it W unis

`oekend lied. He-h ziet- er uit voor de
kraaien.Met ingang va.n do volgende maand
nog wat in onze raaag met een boek, dat
kr
i jgt men voor een i n pl asti ek ver pakte
ze van ons tegoed heett en dat nergens
kraai
11'¢»+'¢=+._drie L wart jes.Ze zeggen,&at
meer te krijgen is. We zullen he n u
\. we ex- t e d i k in zitten.
op een andere manier op moeten lossen.
1\Tou sohijn-I; dit alleen
Over Tunesie schrijft ze nog, dat
golden voor vliegen-»
zel fs de dozc-pen daar goed verlicht zijn.
zwarte k1°aaien,ma.ar
En dat is dam van 's avonds vroeg 'bot
sozzuaige ande:~e(niat'B xzsorgens laat. In de ated is dat nog
zwarte Bergharense)
erger.Men zou Tunesie het land van het
"kraaien" maken
licht kunnen noemen,want al zijn we
zich
bang. Men
I
overdag verwencl met helder lioht door
moest zich eens
de blauwe 1ich~\:(een reuze klimaat be-KM
vergis8en!
Eentje
halve dan de Nagen van de siroccowinclen)
n e enrb _
risico
e1i"'gaat
zioh
verschuilen
's na.chts kan men de lin:'ant door de buiachter het g1as.En dan maax' kraaien...
tewewone verlichting goed lezen.
Hotel s en motel s gr oai en al e chaNt
De toneelver. De Gezelligheid gaat
pions,enf:Ln nieuw Tuneliél ogelijk in al op zonda3,24. en 31 maart a.s.,een opvoezi jn gl ans. Laten
we hopen, dat er veel ring geven van "De zondvloed" een oorlogs.
r i jk e , h e e 1 r i jk e t o e r i s t e n k o me n .
spel van het 1and,€La,t zich afspeeli-: in
..»
»u.~ Q-»Q4 l!-¢/¢.<1- --a.-»u¢
44.4 Zeeland U
3URGW L99.84@=
De fanfare houd'b op 21 april muziek3-§GHEN8
___*__
examens en op 3 en 9 juni een festival .
2G tab . :Art s 9Wilhelmus B .r. ,.
De afggelopen 5986! opgenomen film wordt
vader aJ .w. ,moedex-:Denn1s§en,A .w . vertoond op 4 april .
HIM . Bergbaren
22 feb . 8Foln1ering,As'brid HJM
De motocross wordt ,gehouden op zon'v'a.der :'J!h.G. ,moeder=Kerkhoff ,frhcmi rlag I12 mel` . Dus missionazcissen -en vooral
28 fe`o.;de Vree,G1°ad.ina. J`.P.M. He1nen .
pater Buijs- wear luisteren naar do We°vader:A.J . ,moede1~:LauJ:enssen,I»1.T. roldornroep.
l l nrt. :Bas'I:en,Leonie A.J.J. Bergharen
De laatste dagen zijn we via een bevader:P .A.,1.1oedersvd-A1\'.&er,Y¢.J - vri ende beri ohtgéver tot de ontdel di i ng
16 rart, =Peters,Ivlaria J.A. te Hernen
_ geko1uen,dat tegenwoordig ook de uilen vervader-;~A.M..T.,L-1oeder.:v.Heu.n1en,A.h1. zekerd kunnen worden.Dat i s we l e r g ge16 rar'h.aErke1ens,Marion H.l-hr.v.) Hhrn. maldcelijk vooral nu we ook weten,dat we
vader8W.C.,111oedersLoderus,F.A.
1:1e"r, de trein naar Grave 1<L1nnen.A1s dat dan
"" ' ` '"- "." ` ` ""' -.»;
-.-*
kar1,dan kunnen we ook in de Bree'<wa,'8;en
En wat wij nog niet haclden, Q
instappenhebbelu W6 1111 wélswe nebben
In Hernen dachten ze het eerste kia{ /'7
een verkeersa.gent.Da'l: bled
vitsei va.n 1963 te vinden,maar blijkens
,448 lsrantenberiohten zijn ze wear 'be laat .En
voor de Bergharenaren,d1e
met grote apparaten OVGI
eie:-en van het vorig _ja.ar zullen er na
ve z'
de gx-ote wegen rlgden een I ' SL
de zeer strange winter niet overgebleven
enorm voordeel s di e krl j
ee/ zijn.
gen a.1+,ijd woorrarg
De E.H.B .0. nam wear eena deel aan
wedstrijden en wist een xuachti8 mooie
prijs t e behalen.
En rm lnxnnen we wear
Wat lcunnen we tenslo-hte op dit blad
verder gaan raet de bur
jaardagspakketje. W e zitten nu alleen
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gerlij ke stand:

beter hrengen dan de laatste bex-ichten

over de schooxmaak. Onlangs is ontdekt,
dat schoonnsaakwoede een vrouwenziekte is,
waartegen innziddels met zeex' veal succes
met v.d.Wle1en,'-Jilhelxnina M. Hernen. kan werden i ng eént . Dat is voor ons ,mannen, een gerusts-tellende ged.achte,voora1
OVEMEBEII8
de nog overgebleven ent11 nrt .
1I°°li'T*3'8onmerdijk,Antonius
F. te Hernen nu we weten,da~h
hondsdolheid daar bij zonder
82 jaar, echtgenogt ve.n:Ve1°gees*§p."
*°f tegen
geschikt
voor moot zijn.W e spreken nu
14 feb.=Lu1d:ezen,Theodo1~a L i .,1 dag, t e
van
kattendol
hei d...
Bergharen-
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We zijn niets te kort gokomen.Het
etsn was cr prima.Het was echt niet te
elrrxifegedach len
merken,dat de eieren duur waren en deaAls je zelf naar de retrait bent
kundige veohande1aren(ja die waren er
geweest, dan mean je van je af te kunnen
oak »koffer~) verklaarden,dat bet gehakt
praen.3an kun je zeggen,da je niet bent en de worst van de.bese soort waren...
nagekeken op die bewuste zondag,%oen de
Naast alle preken len helemaal geen donmensen naar de kerk gingen.Het was immers derproken) kregen we ook filmen en kon-althans in Bergharen~ zo voorgesteld,dat den we kaarten-rikken heel grof» en ping~
er hoogstens nog één man over de straat
pongen.We hebben heel veel kaarten naar
zou gaan en dat die man dan
huis en familie gestuurd.
4. 3*
natuurlijk op zou vallen.Als
IedCr had zijn eigen kamertje mat
moeder dat dan door het raam
verwarming en enke1en,die dekens bij zich
F ~f
zag,moest ze Dien'sje en Ellie /'\
hadden, stonden voor sohut.De meesten heb~
/ ./
an Marietje er bij roepen
'
ben Pun bed zelf opgemaakt ,maar dat had1 1
_. 89/
zagggenahoe 1s .497 mogellgly, f .
> I
den we misschien beter niet kunnen schrij~
daar loopt een man op straat£
. /
. `\I ven,want daar konden sommige vrouwen de
7
Dat ia dan de enige,wa.n+, de / =
mannen thuis ook wel eens aan zetten.La~
rest zit in Vught in hat I' \*\ /' \» ~¢
en we er direct bij vertellen,dat onder
W
traitehuia.4.
:I
I 4.4
het vele,dat ws voor vrouwen moeten doen,
Er zijn arg veal mannen\ gewea6ldie dé er niet bij hoort .Dat is ons g'nds
deze enige nagekekene hebben willen zigxn. wel duidelijk geworden.We hebben ook zelf
Blijkens eean retraitefoto hebben Herman
onze kleding kunnen bepalen,maar de foto
en Leur 16 en Bergharon 15 retraitanten
heeft nat&urlijk wear verraden,dat we het
"ge1evard&' Winssen had er alleen net zo
naar de zin van vrouwen niet aitijd goed
veel .Maar dat kan dan ook,want reeds de
hebben gedaam,maar daar lachen we om...
eerste dag ward duidelijk gemaakt, dat
Maar nu de acherblijfsters...o,o,o
Winssen het achoonste volk was,omdat dat De eerse dag na aankomst waren er a l
volk vanwege de gezelligheid onderweg
te1ef§ontjes,heel dringend zelfs... er
met een helen bus te laat Wa.m.Hoe later
waren er,die onder het een aan de lijn
op de avond, hoe schoner volk.
werden geroepen.A1s We zo arg gemist wor~
Teen we gingenwerden wa nog na,ge1-Qe»~ den,zo hebben we geoordee1&,dan zullen
81en;Bid ook voor ons een beetje.Zij wa~. we vmor we naar huis gaan,nog iets als
ren er zich kennelijk van bewust, dat
aandenken meenemen. Rozenkransen en me~
zij het neg; harder noclig hadden dan wij... dailies lwaarvoor anders al die vroom/ /
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Zwaar als lood kwamen somruigen in
Moyola binnen.*n *T*
a s was vaak
te klein gewee8t. Er waren er
die met zware koffers binnen
<?eH
kwamen,die we mee hielpen
dragen, maar ge kunt er van
overtuigd zijn,da ze helemaal verlicht
wear naar huis zijn 3egaan,al leidde bij
velen do wag dan via de Bossa carnaval.
En ze hebben het er allemaal best
gemaakt,veel wijsheid opgedaan en de
omstanders vertelden,dat de gezichten er
arg vroom uitzagen...soms dan...Het man~
keerde er alleen nog aan,dat er de v9lgende zondag geen op de preekstoel stand.
We hebben niet alleen hoeven te
luisteren.We konden onze eigen meningen
naar voren bron9en en toen er over het
hidden ward gespraken,hehben we er een
reeds lang 4verloden Bart nog bijgehaald
l§oa§s de Bart de neat maar in
We vertellen naiuurlijk niet alles
maar U mag wel weten,dat er eentjp ergena
zat te blazon alsof de fanfare een helse
_88de kwam brengen.U mag ook weten,dat
3¢r oiechtvader won gaan spelen.Dat wa
ren er toch mean van hier.dat waxen er
van ginder,van de Waalkani

hei&') hadden gretig aftrek.
We kunnen het niet nalatengook het
vulgende moeten we nog vertellensde acherblijfsters van Bexgharen zouden ons
af komen halen met oliebol1en.Ze dachten
n1issc11ien,dai: wij bonger haddcn geleden.
Het vertrouwen in de o zo beste keukenpieten is wel miniem geweest,terwij1 ze
opperbes voor ons. gezorg& hebben, De
oliebollen waren er niet bij onze terugkeer,want het vroor te hard en daarom waren ze bang,dat ze zouden bevriezen,dus
te hard zouden .worden9vQorzover ze dat
natuurlijk al niet waren...Dus daar grepen we naast.Van de ene kant jammer,v8n
do andere kant misschien ook wear niet...
NU nog de thuiskomtt; één vrouw
kwam haar man bij de terugseer tegen ge~
rend,oon sind van huis,dol b1ij,dat hij
er wear was.0ver onmisbaar gesproken
We m4eten ons relaas be8indigen.Er
is gaen ruimte meer.We hadden eigenlijk
nog zoveel te vartellan.0nder elkaar heb
ben we afgesproken,dat we over 5 jaar
wear terua gaan.Doch voor het zover is
zijn de vrouwen aan de beurt. Voor haar
kon het nog wel aan: veel an veel h a r
der nodig zijn.

