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Het beeld,dat boven aan de bladzij4e
z: 3
rijkt van het Meinummer,is dat van Unze
.Mademoiselle GRoggen
4943
Lieve Vrouw ter Nood Gods. Juist in deze
Paroisse St.Vincent 3a Paul
meimaand komt dat bijzonder van pas. OnBordj - el - Amri
.inks het ~tot nu toe- slechte weer,bezoe~
I TUNISIE
N.AFRICA
ken velen in deze maand,maar ook in de koJit is het adres van Garda
mande zomermaanden de apelberg om Maria'
,,die op 17 mei haar 48e verjaardag
gunsten voor allerlei doeleinden af te
smeken. Vén zesr ver Kom men naar dit ge- heeft gevierd. Haar gedachten zullen toen
zeker ook HIER geweest zijn,al is Hier en
made-oord,velen zoeken hier vertroosting
en vinden die oak.
" Ginder dan wat laat met de felicitaties.
Wiettemin &lsnog van harte proficiat e n
nog vale jaren in de beste gez nad§eid.Ditmaal zal het verja 3agspakket§'3 opelijk
wel bereiken.
4
ie waren er van onder de indruk, de
.fr
drie die terugkeerden uit de missiegpater
3.v.Héandel uit Africa, Moeder Uominico
Willems uit lndonesié en pater P.van Oss
e e ben ditm; 1 co 'e in overvloed
uit Australi§. Op zondag,5 mei,haalden we
en daarom gauw in h t kort nog het volgenda;
aan de Tolbrug peter van Haandel en moeder H {OUDERE) QAMES VAN DE BGERINNENEOND komen
Dominico en op zaterdag,ll mei, pater an
een dezer dagen langs met collectebussen voor
Das in de 8reekwagen af. Ondanks het koude SIWr4UAARTENSKLIN1EK. U west waar het
de en dreigende weer was de toeloop enorm- voor is.We bevelen he8 .bijznnder aan.
Muziek en de fles wijn ontbraken niet.ze
e sportuitslagen bewaren we tot de
genieten nu alle drie van een heerlijke
competitie afgelopen is.
-nog te koude~ vacantie.Pater van Haandel
Op de venmissing van de piloot pater
en pater van Uss zijn -meestal~ in BergVergouwen in Nieuw-Guinea komen we nader teharen (om de beurt W.P. ) en moedsr Jemirug.Weet pater Verheijen intusssn meer?
nieo is na een verblijf van een paar daTenslotte heeft Hier en Ginder een
gen. in Bergharens klooster weer naar Steyl "pleegkind" gekregen in de pers4on van pa~
vertrokken. Hoe lang ze hier ellemeal blij- ter Maximianus Brenninkmeijer o.f.m.,waar»
ven is nog niet precies bekeod,mear wij
aan C.en A. en zelfs Sinterklaas niet zo
houden U op de bnugte.
heel vreemd zijn...
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De pas gewijde pater Ludwig Hendriks
van Leurs Flerde hseft ons een brief geschreven,we1ke voor zichzelf spreekt:
"Het is wear snige tijd geleden,dat
lk mijn Priesterfees8 in Hernen an Leur
mocht vieren. Maar U begrijpt,dat dit niet
zo maar langs je heen gaat. Weest U er van
overtuigd,dat het voor mij oOérgetelijk
zal blijven. Ons Hier en Ginder is mis~
sohien wel de beste plaats om U allen nogmaals hartelijk te danken en ik wil vooral
ook voor onze missionarissen getuigen van
mijn dankbaarheid aan Hernen an Leur.
Dank zij de redactie,die aan mijn Priesterwijding en Eerste Plechtige H.mis grote
aandacht heeft besteed,mochten OQK onze
mensen van Ginder iets van dit alles mee~
vieren.Ik heb verschillende prachtige
brieven gehad uit de missie an ook uit
Nederland naar aanleiding van de artikelen
in ons kontaktblad. En dat op het feast
zelt de missie niet vergeten is,6aarvan
getuigde de prachtige praalwagen van Hier
en Ginder; M8ar de andere organisaties zo~
als de verkennerij en de Derde Orde hebben
zich van hun beste kant laten zien. Maar
nlemand zal het mij Kwalijk nemen,dat ik
de redaktie van Hier en Ginder bijzonder
dank. Want op al1e mogelijke manieren waren zlj aanwezigz door hun prachtige artikelen,door het bijwonen van mijn Priester~
wijding,door de praalwagen,dQor het aanbieden van een gratis abonnement, kortomr
een teken,det dit blad leeft.
Het geheel is een echt dorpsfeest ge~
worden,een bewijs,dat Herman en Leur in
bepaalde opzichten groot kan zijn. Ik van
mijn kant hoop in mijn priesterleven,dat
nu begint te katen zien,dat ik de moeite
en het werk,dat U hebt verzet,waardig zal
zijn deor een eerlijk leven in dienst van
de KSrk van Christus,verspreid over de hele wereld. Ik gedenk U allen,bijzonder ook
onze missionarissen,in de H.Mls.
Uw dankbare

p.Ludwig Hendriks ofm.
Alverna.
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9 ap ri l : v.Wo 1~k11m,Wi 1 63l zn i n a I-L M. Her n en
vadex~:A.P. ,moeder1'*anssen,M.
20 ap r i 1: v .s m r m n er en ,.To h an n a F.M. B er g h ar en
v ad er : P.G.,m o ed er =Ro el o t s ,T h .M.
1 mei: Hx i j s , A r n o l d u s 8. A . M . B er g h ar en
vadex':A .G.A..moederz Janssen. G.w
v.Lubeek.£Tohannes w.m. Her n en
13 mei
vad er: J. J..mo ed er-: Ax't s.F.M
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Je brief van pater Meulepas vén 13 mei
j.1. begint met de vermelding,dat Mij een
nieuw lint op zijn schrijfmachine heeft gezet en dat er tegenwcor&ig llnten moeten
zijn,die niet meer droog worden.uie zouden
daar ideaal zijn. Wij zijn zoekende...
Verder is pater Meulepas verhuisd.zijn
adres is nur Rev.J.Meu1epas
Gatholic Church
p.Q. Box 6
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Iharover schrijft hijr
"Je ziet wel boven mijn brief,dat ik
van legerstede veranderd ben.Ik zit wear
zo'n beetje in de beschaving,hetgeen helemaal geen onaangename atwisseling is
na
A jaar tussen de cocosnotsn geze~
is
'ben te hebben.1Jeze parochie
niet te vergelijksn met E1kwe,hez{
is een verschil van dag en nacht.
Mlmina is een van de grootste parochie§"%an
ons diocees an het is tavens de cudste statie van Ghana. Hier in Elmina landdsn in
1880 de eerste 2 van onze paters,Fransen,
die meteen begonnen zijn met het stichten
van de kerk,die hier zeer veel mensenlevens
geéist heeft,de helden van het eerste uur,
die wisten,dat ze vanuit Europa slschts een
enkele reis kregen naar de toenmalige gondkust,nu Ghana. Ze wisten,dat ze gewoonlijk
slecbts een paar jaar,vaak zelfs maar een
paer maanden te leven hadden.De gele koorts
en malaria deden hun dodelijk werk zeer effectief. Je foto's van de twee eerste helden,die hier in Elmina en door lmina het
geloof kwamen brengen,hangen hier trots aan
de ingeng van bet Missiehuie. Vgn de eerste
dag,d8t die paters hier begonnen zijn,hebben ze het degboek bijgehouden,waerin de
voorhaamste evenementen opgesohreven werden. H
Enkele van deze aantekeningen beweren
we wegene plaatsgebrek tot de volgende Keer.
15 mei:Buijs,Johanna W.M. 8ergharen
vader:M.G.,moeder:K1ompmakers,A.s.
Men teleurstelling voor pater B ijs:
het is gsen drieling...
16 meirde Loijer,Petronella J. Hernen
vader=3.J.,moeder:v.H3rsn,H.E.M.
OVERLEDEN:2l mei:v.d.Hoogen,Erada J.P.,51
jaar te Berghar~en,e.v. Heé-zg1ans,J*MA.
te Rsvenstein:G.Leiten en echt§.,
jaar.
0NDERTRDUWD*l7 aprl :v.Zu13len, ohannes M.A.,
28 jaar, en Basten,Iacoba G. Bergharen
GETROUWDI4 mei'Straten,Hendrikus J.C. te
Wijchen an Janssen,Elisabeth B. Bergharen
16 meizvan Zuijlen,Iohannes M.A
Basten,Iacoba G. Bergharen
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Pater Verheijen geeft de moed niet op.
Hij heeft nog steeds hoop,dat er wat gereedschap komt als zagen,hamers en bijlen om de
Papoee's van het stenen tijdperk te verlossen. Houd goede moed,patsr, het is zcals U
zelf schrijf tzkomt het vendaag niet dan komt
het morgen. Niettemin -ondenks de grote
achterstand op Nieuw-Guinea- spreekt men deer
ook van speetnikken en raketten,elleen met
dit verschil, dat het daar spmoet-nikkers
en kroketten zijn.De laatste overigens ook
el niet te versmaden. Zijn eigen -overigens
zeer verm kelijke~ tekst,volgt hieronder:
Bank voer de steeds pleeante bleadjes,
die ik weer ontving.Ik bewonder (voorlepig
mee uisoheiden,red.)de redactie,die altijd
wear zo fris voor de dag weet ta komen. En
mag lk deze keer eens de tekenaar een plg'
op zijn hoed steken.Beze anonymus
-deze onbekende» mag tezijnertijé
mijn doodsprentje tekenen,weet ik
zeker,dat het in ieder kerkboek
\
zal komen. Wanneer ik zo de laatste
Hier en Ginders nakijk,moet ik zeggen,dat de gemeente nog steeds wast.Ik be~
doel niet met Dmn of Sunlightzaep of zoiets,
maar dat hoop ik natuurlijk ook,want ik kan
hier zien hoe vuil je anGers wordt, ik be~
doel,dat Bergharan,Hernen an Leur nog steeds
groeien,want de boorlinkjes winnen het van
het kerkhot. Trouwen is men ook gelukkig
nog niet verleerd,gelukkiger nog -vergeef
het mij- is er ook wear een priesterfeest
geweest. Het is goede grond langs Watering
(spreek er niet over met vissers'red.) en
Lsurse Bos. Ieder wear proficiat.Qe nieuwe
priester schreaf ik reeds naar Alverna. De
Gezelligheid,fentare en drumband,de EHBO en
de retraitegangers alsoek de voetballers,
de vissers etc. etc. ge zo door,speel,
p1eister,bi& en sport,dat het een lust is,
ook voor hier.
E n nu is het wear tijd om de radio aan
te zetten:Nederland Wereldomroep,waar dus
niet alleen Henk Buijs naar luistert' Ik
hoorde
nlangs ever van de prestatie van
Pie8 Coppeé§en zonen,die de molen te A1
phen anige
as op wieejss verpleatshmm

_ feder jaar
f'
"
hebt/U in Hier en
/// V*
Ginder een of mea*
visverhalen kunnm
iezen.Visverhalen,
waarin in geuren
en kleuren aan het
publiek een bij»
zon&ere vangst ter
kennis ward gebracht
of waarin het nade
rende seizoen werd
-"'r-.
1
aangekondigd. Het ;
, -'
, '
,
waran altijd arti"
" » .
kelen in de haste
stemming.....
v"'
Jitmaal,lezers,zult gij het visverhaal
niet missen,maar het moat er een zijn in
mineur.....De grots wetering,die door Bergharem strocmt an trouwens al het andere water in aas en Waal,dat het eigendom is
van het poldardistrict,mag niet meer bevist
werden. En de vissers -hos kan het anders'~
zijn bous,vraselijk boos.Uazelfde menseh,
die anders zo rustig kunnen zijn,die uren
kunnen turen naaraen dobber en zitten washtan op iemand,die zij nog noait gazien hab~
ben,diezelfde mensen zijn hun goede humeur
finaal kwijt. En dat alles habben zij te
dankan aan enige harem bastuurslsden van
het poldardistrict,@ie op hun beurt
ook
wear boos zijn geworden,omdat er vernialin~
gen in an om het viswater zouden zijn aangaricht. "Daor vissers",zeggen zij,maar dat
naman de vissers niet.Jie willen nu wel 'ns
weten wie die vissers zijn gewaest en wat
er precias is gebeurd. Er is wel gauw een
beslissing genomen,waarvan de gevolgsn waaI~
schijnlijk niet werden overzien,maar dear
moet men toch wel zeer gegronde redenen
voor hebben.
Vissers zijn mensen,die geduld hebben,
maar ook vasthouden,taai en ncoit aflatend.
ij vechten door voor onschuldige sport en
recreatie
Us le juni nadert met rasse schreden.
Het visserslatijn gaat wear hoogtij vieren
r zijn er toch,die hun spullen al gsreed
hebben liggen.Begrijpelijk en onontkoombaar
Zlj hebben nag hoop,dat dB heren,die er
Gver te basiissen hebben,op hun standpunt
terugkomen. Het zau hun zeker tat eer stre&ken. Ala ze het zelf zo ook sans willen be
kijksn -en niet tegen beter weten in in hun
starrs houdihg volharden~ dan komt het nog
wel gced. En de vissers zullen dankbaar zijn
an waken voor het viswater. G¢ede vangst
1
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Zuster Hilaria Derks,die we de vorige
Ook
oedsr Marius Janssen (aok al van
keer4en in de blosmatjes zatten,omdat zij Leurs Blerde) ls wear aan het schrijven 8825 jaar geleden haar intrede in het kloos~ gaan. H13 vond iat o.m. nodig,omdat er een
ter deed,schrijtt daarover:
verjaardagspakketje aangekomen was:
"Ik heb zo juist Hier en Ginder in
"Bij deze mijn hartelijke dank.Ik heb
dank ontvangen.Hartelijk dank voor de aar~ er geen gras over laten groeien an meteen
dige attentie,maar gelukkig werd die dag
maar de proef op de som genomen om te weten
(dank eens: l april) niet gevierd.Mijn zll- ot de sigaren 806d waren.Mu ik moat zeggen:
veren protessis hoop ik met Gods genade
ze zijn best,een Havana gelijk. Alle laden
te vieren op 7 oktober i965" We hebben het van Hier en Ginder hebben er hun steantjs
al vast npgetakend om niet te vergeten.
aan bijgedragen,dus znu ik U willen vragen
Zuster Hiiaria schrijft voorts, 8at
om bij gelegenheid mijn beste dank aver te
het Paasfeest vo¢r Herman-Leur,maar ook
P6H89H-{H@&8689 W€ hiermee éan §aéen,red.}
wel een baetgla voor Eerghaz-en, een dubbel
De feesttsnen van de Paasdagan zijn
8root teest is. Ze haett ook al persoonzeker wel wear een beetje weg.Ik kan me an~
lijk aan pater Hendriks haar gelukwensen
6ers vosrstel1en,dat het een bale drukte
gsstuurd,maar ze teliciteart in hear brief geweest zal zijn. in dan een ne9mist uit
ans allen nog met deze jcnge priester uit Leur,wie had dat kunnen denken,zelts van de
Leur. zeit is ze op retraite gevaaest.Deze Flerdhet einde van de were1d,waar het
werd gegeven door pastoor H3gh,een Noorse met kranxen is dicht geplakt..."
bekeer1lng,waarQvar we de volgende heer
dat Tennis Peters van de
I
wear verder gaan schrijven.
r
Hernense Meer,die inder~
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Pater Pcnje eindigt zijn vorigs Reef
begonnen brief met te vertellen, dat ook
a l daar de ambtenarsn van 8e belastingen
na komen kijken of men zijn belasting wel
betaalt,maar daar wordt netjes voor gezorgd. He meeste brieven,die pater Ponjé
cver geld.
regering betaalt
e
van de onderwijzers,maar ze
8a388§88§;839
zijn altijd arg laat. VCor ongeveer lo0
onderwijzers mQe hij de salarissen uit~
zoeken en dan zit bij wel aen8 met de hanaen in hat Naar. 84 eallages
warden cok gedeeltelijk dnor
de regerlng gesubsldi§erd.
Ook de bestellingen voor bosJ"
* .
ken en schéolbenodigdheden
j.,
. "
1
werkt peter Pnnjé ai`,maaz' cl ,.,
daar is het zoals overalz a8 .,¢
je meant er vandaag alla bastell
n uit
te hebben, dan komen er mnrgen w
nieuwe
blnoen en zo blijft ar volop,vaak te veal,
werk in &e winkel.
Dit za 1 wasrsehijnlijk de laatste
brief z1jn,welke pater Ponj5`ons heeft
gestuurd v66r zijn terugkeer uit da Missié
Vblgens zijn laatste bericbten,za1 hij om
streaks half juli in ons land arriveran
We zullen daermee wel op de hangte worGeh
gehouden door zijn familie in Asten
In leder geval zal hij zijn geboorte- en
oude woonplaats nog niet vergeten zijn en
de Bergharenaren peter Ponjé niet
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tij8 naar Australia is geemigreerd,thans op vacantie in ernen is?
dat het fancy-fair van de gezamenlijke
Bergharense verenigingen goed geslaagd is?
dat er in de 5redeweg te Bergharen een
supersnelponnyveulen ward gebcren en in de
Batavierenweg te Hernen een dochterponnie~
veulen,welke 's avonds een zoontjeponnie~
veulen bleak te zijn ? Komt meer voor.-~
~1:
dat een vrij goed bekende jonge»
man in een even bekend karretje
we nnemsn die de"vliegenda v108
vanwege het te zware gewicht?}
geen bewsging meer in die vlo
Kon krijgan an daarcm dont een
"witte §eit"~beri§d8nde hr¢m~
missaris mgast werden voortgeduwd.M€t 49 cc.lukte dat
het vliegende dingske doet het
ook wear goed...
dat het muziekfestival in 5ergharen
wordt gehnuden op zondag,9 juni,maar dat er
wellicht cp tweeda Pinksterdag nog voor een
muzikals verrassing kan warden gezorgd?
dat wij Marinas van Summeren an Ian van
Kraaij geluk wensten met de koninklijke ondersoheiding,die zij met Xbninglnnedag hebben ontvangen?
dat de wereldmissiedag vocr kinderen
welke te Bergharan door pat6r van Haandel
ward verzorgd,lisfst f. 79,»- vpbracht?
WE HADEEN NUG NET WEEE RUBWTE om U tot velere
verrassing te vertellen,dat de 3 zusters van
Oss het Priesterfeest van haar broer pater
v
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