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BERGHAREN-HI8RNEN-JJEUR

In Bergharen haeft hij de eerse H.mis
al gelezen in het k1ooster,dus wat dat
betreft zijn ze daar HM: wear eens ne
even v66r gewaest...
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Zaterdag,l3 april,
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nur afhalen
in de Leurselaan me
1:1uziek,p1~aa1vval;fens
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Toen we in de kop van ons vorig
nnmmer een Bcrgharons plaatje plaatsten,
kregen we de opmarking, dat het beer
aan Hermena ot nog beter een Laura govalletje ha& kunnen 2iim wegens
de
prieaterwijding van fr. Ludwig Hendriks.
We mQeten dat natuur1ijM gQed maken e n
daarnm geeft een onaer gezooht naar een
tato van het ouderlijk huis van tr.Ludwig en deze ook nng te pakken gekregen.
Gnze takenaar heeft ze nu op uitstekende
wijze ap de senoi1 vaatgelegd.
Na de priesterwij&ing,waar¢v@r U
hiernaast leeet,krijgan we nu nog d e
eerse H»Mi8 in zijn eigen parochie.
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Op 24 maar,zondag Laetare,moo ten
wij van zeer nabij de toediening van het
H.Prlesterachap meemaken aan 12 jange wijde1ingen,waaronder fr.Ludwlg Hendriks.
Eau dergelijke gebeurtenis maakt op leder,
die haar bijwocnt een diepe lndruk,maar
in het bijzonder zullen ouders,broers en
zusters van de widdelingen wel getrotfen
zijn gewees. Walk een voorrecht is het,
goals de bissohsp Mgr.Conatans Kramer het
in zijn toespraak zo treffend uitdrukte,
een aoon of broer door God ger0@pen te
zlen wQrden tot het amht van priester,
dle tct taak zal habben te offeren, te
zegenen,te besturen,te p:r~ed.iken en te
éopen.
P1 eohtig legt de bisschop hun de
handen ~op en met hem doen dat alle aan
wezige priosters. En tenslotte spreekt &e
hoogwaardigheidsbekleder de woorden van
_de eigenlijke wijding uit.
,
Als priestor mogen zij nu de H}mis
opdragen an samen met de bisschop zetten
zij dan ook het heilig offer voort.E4
dan volgt misschien wel het groctste me-

ment van de plechtigheidz 12 jonge pries-»

en heel veal inwoners.Hier en Ginder zal ters epreken hier met &e bisschop de
ook zijn.En niet vergetenzde ruiters. woorden uit,dle Christua sprak bij het
Zondag,l4 april 3 9.30 uur afhalen in de- Laatste Avondmaal
zelf&e formatie aan het ouderlijk huis.
Bijzonder oniroerend was tenslotte
10 uur=Plechtige Hoogmis in de kerk te
het einde van de plechtigheid. Zioh richHernen.
tend tot alle gelovigen gaven zij voor
2.30 tot 3.30 uur: receptie in het pare~de eerste maal hun`priesterlijke .zegen
ohiehuis te Hernen.
aan ouders,broers en zusters en alle aan_
uUr t Plechtig Lof.
Wezigen::.
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Paaen, e fee
van do Varrijzenis
Van haar faéilie verdas Heren,is nabij.De Goeda Week met al
naman we dat zuster
haar plechtigheden en 1ij&enS!Gra1en
Hilaria (Derks) 1 april
gaat hieraan vocraf.0ns wnrdt een vasten~/
j.l. 25 §aar geleden
offer gevraagd,dat woydt besteed voor
haar intrede heeft gede bongeren&e mensen in de wereld, N8~
daan in het klooster.
tuunlijk zorgen we er voor,dat het weer
Ofscboon dit jubileum
hoger is dan het vorig jaar.Dan is er
in de meeste orden
wear reden om het Paasfeest te vieren.
niet Zél wvrden gevierd,omdat men daar meer
aan een professiefeest denkt,willen wij
We wensen onze missionarissen en alle
hier zuster Hilaria toch wel geluk wenaen.
lezers een ZALIG PAASFEESW...
Voor ons is zij 25 jaar zusteri Het is
een lange periode,maar voor haar zal die
730Q-~/
tijd zeker kart gevallen zijn,omdat zij
-I ora
1 geF! geheel opgaat in het klooster1ewen.
De raeest moderne manler
t
Zuster Hi1aria,we wensen U graag nog
daohten uit de raissie oven: te brengen
naar Hier is wel de 'band,waarvan pater heal vale jaren vruohtbaar klooeterleven
Buijs wear eens gebruik heeft geamaakt . tot heil van Uw orde,tot heil ook van alWe hebben die afgedraaié. tijdens de ver- 1en,die U steeds in Uw gebed gedenkt...
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g8dering va.n ons -hhuisfront ,welke *voor
de afwisseling in Hernen werd gehouden.
Pater Buijsk of eigenlijk pastoor
Buijs --waa'x-nexuend was hij hier' al-) zit
het meest in Mijn maag met aen
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ZaterH_5,6 april j.l.,draaide

dan

drie maal achtereen de film van Bergharen.

Allereerst de film,welke ward opgenomen
op 4 juni van het vorig jaar.Daarna die
van 23 mei l956.Vbora1 van de laatste film
zenden,doch met :E'. 300,-- is hij al te- werd veel plezier be1eefd.Kleine kinderen
vreden. Hier en Ginder kan er dat nazijn nu groot geworden,scho1ieren zijn nu
'buurlijk niet `oij1eggen.Da,arvoor hebben bekant dames en heren en oude mensen nog

daar gold aan tekorb .Hij werkt eohter
niet met miljoenemzelfs niet met dui-

we te veel klanten,maar tooh is er van
een feeaivje va,n het vorig jaar al een
bedrag van f. 30 ,--- *oinnen.Die gaan nu
dus per P.'" ."'. naar Noord--Rhodesi§.
En we zijn er van overtuigd,dat er nog
wel meer x;1ens8Jri'28ie iets willen doen om
de pateI aan zijn dak te helpen. Kom
eens over de brug dan komt pater Buijs
•ok .,aan het dak." Is de betaling
voor U te raoei1ijk,dan nemen wij die
moeite graag van U over...
Op d.e band kvram de gehele farailie
van de pater aan de Oeurt en voor Hier
en Ginder heeft hij heel wat ruimte. af
gesta.an. De burgerlijke stand vergat
hij niet ,maar hij zal wel beme1°ken,dat

ouder geworden Echter ook de nieuwe f`iILm
*

had mooie momenten en vooral mensen,die
er helemaal niet op wilden komen,waren
filmsterren van de eerste éoort . Waar men
dus al niet goed vcor is. ».
Het ligt in ds beOoelingg l
dit jaar nog een film van Her~.
nen en Leur te laten maken n
,L
het is niet uitgesloten,
L
dit van Hier en Ginder uit
gaan. Dus filmsterren, mea
U al vast gereed...
4/"w. n
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het via tweelingen niet zoznaar verder

onze burgerlijke stand

u n

nu de voetbhlsport...
Na een lange rustperiode
van wel 3 ma.anden,is de

kan gaan naar drie1ingen.Kijk ma.ar naar

===

corapetitie wear voortgezet. De beide clubs Uni
19 maart £Buijs,Wa1therus G.J . Berghauren en Hernani he'oen het er lelijk bij laten
vadars.T.L.,moeder:v.Doornik,Jl'H.zitten. Uni verloor zelfs alle drie ge19 raa.art£Coppes,Gex~arda H. Iiergharen
speelde wedstx.-ij&en en wel 'began Bovenvaderskl. ,moederav..Boeke1 ,A .J .
Leeuwen thuis met 2-1-,tegen Oosterhout uit
Van de 14 ge`borenen= 12 rneisjean...
met 3-2 en tegen Heteren uit met 3-O.
OVEP.LMEH_=£ »,pz~i1zva.n Gez1t,Gerardug,93
Hernani was ie-Iss beter en wist zelts
jaaI°,Bez~gha.ren,wed1::r.v.v.Aanholt ,A.
twee maal met 1--1 gelijk te spelen tegen
0III)ERj'_§OUWD 5 APRHV .Sbraten,Hendrikus
Warnel thuis en Valburg uit,maa::~ ging in
f c l,32 j. te Wijchen met Janssen,E1isa»- Beuningen met 6-2 verliezen,he'b-geen Kobus
beth B.{Zwemse1) ,29 j. Bergharen.
in1heij .giekenhuis ook niet naar de zin
_Gl;8Q_8,_E_Ii; (er is familie bij,.,)
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dat een Breekwagen~Grave per trein
Ruim op ijd heeft pater Jan van
Haandel laten weten,wanneer hij naar
reizende jenge dame nu ook neg aan het
schrijven is gegaan over dikzak, alanke
huis komt. Zijn papieren heeft hij al
in orde laten maken en de thuisreia
lijn an zelfs vermegeringspillen(waar
kan 'wor&en aanwaard,maar nie vuordat
heeft ze die nou opgeduikeld?) aan het
bij nog vele werkjes heeft opgeknapt.
adres van de re&actie heeft gestuurd?
Op 24 april a.s. hoqg ,
det het hoofd(?) van de wan&elaar»
stars ~ze schijnt in de Melenweg te wehij 's avonds
pef
nen- ons een brief zon& met een tip over
vliegtuig te vertrekken vanuit Bamako.Daagseen nieuwtje,det wij neg niet zouden weten? Det nieuwtje meet dan zijn het aandaarna is hij dan
in(
I
g, komen( =dikkerworden) van 20 ponden in
Frankrijk,waar hij i n
"0
één winter en de medede1ing,dat intusaen
het uiterste Zuiden i n
~ii
Marseille een zieke zuster van Karangas- beroemd gewerden wandelaarsters geregeld
80 gaat bezoeken. Hij haeft dan tege ij~ meedoen aan wan&e1mareen van 20 8 30 Mm.
kertijd genoeg van da vliegtncht ei zet
zonder da er tot nog toe maar iemand
de reis per rein voori .Hij zal wel een
uitgevallen ia. Iedere keer werdt er een
Frans spoorbcekje aan moeten sohaffen,
medaille verdiend.Men everweege nm emr
deel te nemen een &e vier&eagse.Wij zul~
omdat bij nag al enkele plaatsen hoopt
len laegs de kent gaan steam juiohen...
te bezoeken.Zo wil hij naar Vals gaan
waar h e schalastikaat van Carthago ge~
dat in Begharen een zeker iemand
ves£igd is.Het vvrig jaar hebben we hem
zich heeft ontpopt als mijnheer Kip9het~
geen wij nooit veor mcgelijk hebben ge~
als Kerstoadeau het boek met de preken
van de pastoor van Ars gestuur£ en daar~ houden ?
door gefnspireerd misschien wil hij nu
dat de retraite waarover we de vu~
een bedevaart houden naar Ars. Eij moet
rigs keer schreven,nog meer mogelijkhewel even opletten,dat er niet gestaakt
den heeft gebracht dan we hadden vermoe&,
wordt bij de Franse spoorwegen...
want ergens »en nu maar zoeken!~ is een
Menslotte in in Frankrijk Parijs
kalf geboren,dat na de terugkeer van de
aan de beurt,waar hij vvor anderen hood- vader des huizea is veranderd van manne~
schappen moet gaan doen en waar hij mo~
lijk in vrouwelijk? De wonderen zijn dns
gelijk ook generaal de Gaulle wel even
de wereld niet uit...
op kan zoeken... Die is tenslotte kort
dat men in Hilversum ~3-hoog~ begini
geleden ook nog in ons land geweest en
be spreken van vergravingen,iedere dag
een tegenbezoek namens ons allen zal
4wel drie,goedkope en dure...?
best op prijs worden geskeld.
. da zuster M,Arnol&ine,betar bekend
Wanneer de train uit
als Marietje Peters (ook abonnee van ons
Parijs naar ons land vertrekt
blad) ,verhuis& is van Blerick naar Spek~
weten we nog niet,maar onze
holzerheide? Daar zit ze maandelijks te
missionaris heeft och al wel
yachten op nieuwtjes,die wij vanuit Berguigedokterd,dat hij omstreeks
harem aan haar sturen.Nu hebben we gehoord, ll
3 mei in de Missieprocure i n
dat ze er in het vervolg graag wat uit~
li
leg bij heeft . Vxaag en gij zult ver~
Boxiel zal arriveren.Daar zal
E
1
krijgen. 1 0
bij Bergharen aan de lijn s;
'N
te krijgen en dan gaan ze had ,\h hieruit
dat de muziekexwnens,we1ke zouden
I
wel even ophalen. Hij moat er wel reke» worden gehouden *P 21 april nu verplaats%
ning mee houden,dat we hem hier of daar
zijn. naar 18 mei ?
at willem halen met....(da ziet ie dan
dat de vworbereidingen vvor het
wel...) en dns in de 1Qop van de avond
fancy-fair van de plaatselijke v@renigin~
88n i volle gang zijn en het er &us op
de .grens van Bergharen most zien te be~
reiken.
27 eé prik in het dorpshuis zal gaan
Eit was dan waarschijnlijk wel het
krullen? Ook de voetbalrotor met Abe,
laatste nieuws van paer van Haandel
Faas,Kees en Kaen zal van de partij zijn.
vdbr zijn texugkeer uit de Missie.
dat Pa P S in de veronderstelling
be komende z9mer zal hij &an veal
leefde,dat een kadasterkis een opk1ap~
be& zou zijn, terwijl wij er nog andere
tijd &aorbrengen in 8ergharen,waar we
ever dachten? Er an wel eens een goggn~
hem dan cok maar waarnemend pastoor
mobiel in kunnen zitten. 9 9 4 Q
zien te maken.W.?. is hij al...
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PateI Vest Ponjé uit Cameroen begint
zijn brief van 28. maart ,welke wij op 4

april ontvingen,met een zelfbeschuldiging. Hij is bang,da's Hier en Ginder al
lang niet meer had bestaan als wij zo
schrijfs waren als hij de laatste 'bijd
is geweest . Nu hij bij gelegenheicl van
zijn verjaardag zoveel post van "Hier"
on'l:vin,g,is hij zicb. gaan schamen en. gin-

middellijk Ham hij de pen ter
hand ora one iets uit de Came7"T\
roen te laten horen.Hi.'] schri "1
J
"Up de allereerste p1a.a
/ l I
/
wil ik mijn harbelijke dank 'brenngen aa.n allen van wie ik een brief met
goede wensen mocht ontvangen.:Dit sluit
natuurlijk ook de redactie in,we1ke er
het ears-I: bij was. In dit geval waé het
zeker waandat goed voorbeei- goed doe-I:
volgen. Echt gefaellig om weer eens brieven van kennissen en vrienden te krijgen. Geen gébrek aan brieven in mijn afdeling hier in 8oppo -van 5 tot 10 per
dag-maar dat zijn vaak brieven van onder»
wijzers,die meer geld willen hebben of
die niet tevreden zijn met hun benoemingen.Hier worden onderwijzers benoemd
(sollicit elven vnor een plaats bestaat
nog niet) ze moeten nemen we ze toegewezen krijgen. Hbg 1iefhebbers??
Some ook brieven van ontevreden beheerders van scho1en.Die beheerders zijn
paters. De een heeft niet genoeg
getrainde onderwijzers gehad voor zijn
sohoo1.De ander heeft een onderwijzer
gehad,die hij niet wil hebben of waar
hij niet mee op kan schieten.Soms ~maar
toch maar zelden- kun je erg lastige
lui aantreffen onder de onderwijzors
(ook paters) .Woch hebben ze het
niet
slecht.Ze hebben een goed salaris. Als
ze verplaatst worden zonder er om gevraagd te hebben,krijgen ze de reiskosten vergoed.Dc onderwijzers,die de eer~
ste drlejarige cursus af hebben en dan
een tweejarige cursus vo1gen,ontvangen
van de regering nog zakgeld en als ze
getrouwd zijn wat extra voor hun vrouw
an kinderen.lHegeen wij dan ook dnbbel
en éwars hodig vinden,red.)Zo nu en dan
komen er brieven van de polities " Een
pear paters zijn zoek,waar zijn ze gebleven?" De politie heeft dan vergeten
de boeken bij te houden of zoala jullie
zeggen2 het bevolkingsregister. "
Tot sover voorlopig de brief van
pater Ponjé,die tenslotte nog vertelt,
dat hij ongeveer half juli met vnoantie
komt .Ook a l V811 harte welkom l c • | n

1
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Gerda 1oggen,die Hier en Ginder nu
heel norlnaal schijn+. te sntvangen,was
arg dankbaar vnor de post\
zegelé,die van de hon8ex*actie in ons land gedurende slechts vier weken wor5
den uitgegeven en welke we

haar via onze P.T .T . toezonden. Ecn voor haar niet
meer te krijgen "ooek zal nu dns in postzegels omgetoverd lcunnen worden en wie
soms bijzondere exemplaren te missen
heeft,weet nu waax- hij/zij ze kwijt
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Moeder Dominioo (nu reeds in Mun,
ster in Duitsland) ,pater J.v.Haandel
(begin mei in. Bergharen) ,pater V.Ponjé
lin juli naar huis) en peter P.van Oss
lkomt onverwaohts en viert in augustus
zijn 25-jarig priesterfeest) zijn de
vier voor wie we dit jaar iets zullen
moeten doen.Met lege handen teruggaan
naar de missie mag niet en kan ook niet.
Het missiethuifroni heeft zich al b e raden op verschillende activiteiten.
U hoort er nog wel meer van...
Zuster Irma Elisabeth van Osslthans
in ZaltNommel)hoopt in 1964 weer naar
de missie te vertrekken,dus voor haar

hebben we ,gelukkig nog even de tijd...
Peter P,v8n Run,die geniet van va- .
oaniie in Wijdhen,Horssen,Ameland,Schiermonnikoog en Bergheren kan men van tijd
tot tijd ook hier voorbij zien snorren.
Hij heeft ook de oplossing gegeven voor
het raadsel,dat we nu plotseling pater
Janssen van de Roeden niet meer kunnen
bereiken in Congo. Dat zit 'm in onderlinge stammenoorlogen,waardoor bepaalde
verbindingen verbroken werden.Op de volgende manier is hij wel te bereikené
Father J.Janssen
Sioopimu
Monc`ijolorg8_a
____ J _
via Li8ala
REP.CONGO
AFRICA
Intussen hebben we ook gehoord,dat
zijn vaoantie waarschijnlijk pas in de
herfst gaat beginnen...
-

Een aantal buitenabonness zijn nog
achter met betaling van de ab0nnements~
prijs(f.2,50)Zij kunnen &it nog doom
op giro 1010000 ten name van Hier en
Ginder Bergharen. De leden van ons
thuisfront zijn thans bezig mot het ophalen van de abonnementsgelden in de
eigen gemeene en hopen er v66r 1 mei
mee klaar te zijn...

