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Opéfweede Pinksterdag,3 juni 19639
is one Paus Joannes XXEII onvallen na
een Pontificaa van ruMm vier en een
half jaar.Hij was 81 jaar oud°Paus Jc~
annes zal de gesohiedenis ingaan als
een z.g. tussenpaus,die echter dermate
veel heef gepresteerd, dat Hij ook
een grote Paus genoemd zal worden.Hij
heeft het tweede Vaticeanse Concilie
bijeen geroepen,maar het einde er van
~zoa1s hij zelf veorspeld had~ niet
meer mee mogen maken.

Het lcon voor he vele en belang-
rijke werk heeft Hij hierboven zeker
reeds ontvangen.Hij ruste in vrede.
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HLABIQJIUS PAPAM -»we he`9 en een Paua-

heeft wear geklonken vanuit de Sint~
Pieter. En het ken nauwelijka nog een
verrassing zijn -een andere was veor
one niet meer denkbaar~ het was Kardi~
naal Montini,de £artsbisschop van Mi~
1aan,die tot dit hoogste ambt was ge-
roepen.Pau1us VI zal Hij heten.

Reeds bij de verkiezing vanPaus
Joannes XXIII in 1958 werd Hij een der
kanshebbers genoemd,ondanks het feit,
dat Hij neg geen karclinaal was en nog
'Maar" 61 jaar oud.Aan de wens van bet
vblk,maar ook van Paus Joannes is nu
voldaanaKardinaal M0ntini werd Pans.
Gngetwijteld een grote Paus,van wie we
wel arg veel kunnen verwachten.

Geheel`onverw8chts heeft zuster Do-
minica (Willems) op zondag,16, juni j.1|
Bergharen bezooht om nu al wear afscheid
te komen naman. Namens geheel Hier en
Ginder bebben we nog een kart gesprek
met haar gebad in bet klooster.Zij is
vol goede moed en verlangt er wear naar
haar missiegebied in In&onesi§ terug te
zien. Ze is nu in retraite en vertrekt
op 28 juni naar Duisland,waar ze op 8
juli in een vliegtuig naar Indonesi8
stap'b 6

Haar vaoantie was kortJNe hadden
haar beloofd ook iets voor haar missie
te zullen ondern9nen,maar dat heeft niet
tijdig meer gekund. Uit abonnemeni8ge1~
den en giften hébben we tech al vast een
voorschotje kunnen geven,waar ze bijzon»
der mee in haar achik was. Haar dankwoor~
den schrijf ze vanuit de Missie.Zodra
we iets voor de anderen gaan ondernemen,
vergeten W9 vanzelfsprekend zuater Domi-
nico niet . Ze is erg getroffan geweest
door de gran8bze ontvangst op zondag,
5 mei. HU ze reeds zolang Bergharen niet
meer gezien had, had ze dit niet meer
durven verwachten.

Met een hart vnl dankbaarheid is ze
wear vertrokken.Dankbaar,dat zij Berg~
harem weer eens heeft mogen zien en »hoe-
wel slechis kort-met oude bekenden heef&
gespreken. We naman afscheid en hebben
haar nwnens allen HIER de beste wenwen
mee gegeven. Een goede reis, veel mis-
sie~ijver en tot ziens...

I
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iEen interee~ ~ant verhaal vertelt zus-

ter Hilarie Berks van pa~ ~toor Héigh, die
vroger meester H58h heette en een be-
keerling is. Daze kwem op een keer :begen
zijn zin in het ketholieke ziekenhuzie
van Bergen( Noorwegen) en wilde heleuqégg.
niets horen van de godedienstoefenlngen
in het ziekenhuie. Maar door de eerbie-
digheid van zijn medepatienten, ward hij
tech nieuwsgie::i,5;.Eere+. luieterde hij
nog mee met zijn hoofd onder de deken,
ma.ar al gauw boven dedeken en Gods gene-
de ging in haa werken.Hij ward geinte-
reseeerd,kwara raet vregen en begon mee
te hidden. 'E'hens draagt Gods genade rij-
ke vruchten in deze 'aekeer1ing,die la.-her

pas-
toor.Ook zijn broers en zueters hebben
zich laten `be':e1-en.

"Pooh zijn er in Hoorwegeng' zo
gaat  zuster  I i i l a r i a  ze l f  verder , "nog
maa.r 5 tot 6000 kethol ieken op een be-
volking van 4 rni1joen.Er rest one due
nog een groot aa:-`beideveld.Iaiaar we bid-
den,off'eren en werken,a1 zi jn onze
krachten geringéalag :Lk de Noorse Missie
nog eens bijzonder in Uv: gebed en offers
aanbevelen? Wij hebben einds 24 maart
een Noorse hdlpbi~ ~schop gekregen. Baer
kom ik later nog eens op terugL'
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pries+,er is gevforden en nu zelfs
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Toe do vorige week in de krantstond
te lezen, dat de fanfare van Bergharen in
Horssen zou gaan deelnemen aan &G mars~
wedstrijden,hebben velen verwonderd ge-
staanwant daar was Z0 bitter weinig van
bekend gomaakt.Alleen de mensen,die Weem
3orp en Molenweg bevolken, /
konden wel iets in de gaten "
hebben,want het getoeter was "ii
daar niet van de lucbt. Mat '
het voor de fanfare een glo» `
rieuze dag zou worden,die zaterdag, 22 juni,
dat had&en er nog veel minder in de gaten.
Ja inderdaad, bet was een glorieuze dag,
want me liefst 34 punten ~twee meer dan
nodig waren» ward een eerste prijs ge»
haald en de promotie in de marsafdeling
naar de 2e klas is hiermee een teit ge~
worden Voor het grootste deal kunnen we
dah dan ceschrijven aan de heer Koppers,
die onvermoeibaar heeft gewerkt om tot
dit grote suocss te komen. Dan waren er
nog drie "geleende" krachten van de dmnes~
drumband,die vooraan haar beste beentjes
voorzetten. Voor de rest was het dan het
korps zelf met 7 jon8e dames (in gloed-
nieuwe rok en blouse) en 15 heren,die do
laatste paar weken de bewuste Gooilandia~
mars misscbien wel honderd keer hebben ge-
repeteerd.

En de mensen van Bergharen hebben het
weer weten te waarderen,Eindelijk dan toch
wear eens de f anfare ~na de vale sucoessen
van de drumband~ die zich van haar beste
zijde liet zien. Er waren vele waarderende
woorden, er was een uitgebreide koffie~
tafel en er kwamen zelfs spontane bijdra~
gen binnen,hetgeen de muzikanten op hun
beurt wear wisten e waerderen.Er ward
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Da* de zomalt -bot op heden 'hegem-
val-l;,is hier overbekend.Da~h het niette-
min enkele dagen bijzonder warm is ge-
weest eveneens.Dat er ook nog onweer aan
te pas kwam,we*ue11 we maar al te goed.
Maar U wist natuurlijk 1103 niet,dat ie-
mand tijdens het onweer in de hevig necr-
plensende regan aohtor een losgebroken
koe aansnorde om ze wear in de wei te
doen. De koe ward geva.ngen,maar wilde de
wei niet in.Be5rijpelijk overi
de koe bleak van een ander
Druipnai droop de koeien-
vangster toen af.Had die
koe dat nou maar eerder
kenbaar ganaakt. . . i s
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De kannis -van 8e1~811arek&s\';./1 zeer

dicht genaderd . Zat erdagavond, 29'\ juni ,
gaan de druraband an fanfare de kermis
in de éanstent inzetten ten hate van
de eigen vereniging(dure uniformgp) en
zondag,maand.ag en dinsdag gaat
vmon verder. .

echter wel nadrukkelijk naar voren ge-
bracht,dat men er nog lang niet is,dat
dit suoces gevolgd moet worden door meer-
dere suocessen. Ook ward in hcrinnering
gebracht,dat er een kiosk is,die b1ijk~
baar al te vaak leeg blijft staan.

En na dit alles in hun oren geknnopt
te hebben,zijn de muzikanten vQ1daan naar
Mais gegaan.Laten we hopen,dat dit succes
een reden zal zijn om door te blijven
gaan,steeds hogerop. De bevnlking rekent
er op,want die is het,die vwor de instand»
houding zorg draagt.Wel1icht zal dat bin»
nenkort wear duidelijk b1ijken,wanneer de
donateurskaarten werden verkocht. Ook
daar veel sauces mee.
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dat* 6.9 jore ouderen
Bergbaren iefst
inzaxnelden voor de

1.Iaar"henskliniGk en die van Hernen-Leur
ongeveer f. 60 ,--'?
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Sint- K

Herman doet het twee
weken later in het vertrtf
wen, 6.a"n het cian in ie-aéf
8€val zomers 1zal z i j n . .
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6' juni: Herraans,Pet1'us W.M. Bergharen

vader :P Ji. ,moeder :Bernta ,T¢EE¥I'hJ .
8 juni: :Derks,Wi1l1elmina. Th.M. Bhrn.

vader :W .H. ,moeder aBe::'n'bs,A .J%Y9\.
14 juni: So1nn1erdijk,1\Tico A.J .M. Hernen

vader sTl1.A . ,moeder sv .Raaij ,EMG .
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29 n1eis Rauvr,~Tan G.G.,25 j. ,Rhenen

v.d.Vendel ,Jaapje D. , 24j . ,Hernen
12 junia'I'heunissen,Hendrikus Th.,29 j.

te Nijmegen(Nee1=bosch)
v.Bu:cen,JQanna, A.W. ,28 j .,Bhx'n.

19 juni=Krutwagen,Johannes H.m.,22 jaar
te Bergharen an Spans ier ,El i -
sabeth 11.,23 jaar te Wijchen-»

_QEFROIHIDg
12 junisRauw,.T.G.G. en v.d.Vende1,J.D.

het voorste f3:ont,c`iagelijks in

v. Sohaijk ,w .

R.a;>.

0VWLF:0ENa
5 junia v.B1~onkhorst,Pe'hrus H 48 jaar,

e.v. te Hernen
14 juni:v,Zwam"oagt,Jaoobus Th. ,87. jaar,

ongehuwd te Leu?
24 junisIDex~ks,G1~adus,8l jaar te Herman,

wecilaxwv, Bern"os9Th.
vaden: van zuster Hilaria.
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Moen we de vorige keer schreven,dat

we op het vlieg%uigongeluk van pater Edmar
Vergouwen nog nader terug zouden komen,
hadden we de stille hoop,da% we iniussen
iets naders omtrent de pijnlijke situatie
zouden vernemen.Helaas is er geen enkel
bericht van betekenis meer doorgekomen
vanuit het grote oerwoud van Nieuw~Gui-
noa,waarin de vliegende missionaris onge~
twijfeld heldhaftig zijn leven heeft ge~
8eVGN4 We weten maar al te goed,welke ge-
varen hem in dat wankele vliegtuigje am-
ringden.Pater Vbrheijen beleefde en over~
leefde twee ongelukken met eonzelfde
vliegtuigje. Men moet zioh wel gaan erge-
ren,wanneer men bedenkt, dat .er voor oor~
logsdoeleinden de modernste middelen met
ongelooflijk hogs kosten 'werden aangesohaft,
terwijl de missionarissen -Gods arheiders
aan , de
vuurlinie- zioh meXaglles en nog wat moe-
ten behelpen. Van een dergelijke toestand
is pater Edmar Vergouwen het slachtoffer
geworden. In dienst van God gaf deze lunht-
he1d,deze pionier, zijn nog jonge leven.
Hij was 33 jaar oud en hij was nog lang
niet ie missen. Zijn heengaan wordt voor~
al gines diep betreurd. Het zijn vaak de
besten,die God het eerst en nog zo jong
tot zich roept. Door zijn Val in de rNn-
oe is peter Vergouwen nog hoger opgeste~

gen om vnor altijd varzekerd te zijn van
een goede zetel hierboven.

Een held is van one heengegaan.
Hij ruste in vrede...I ` wear lacbspie-

»-~. x- -...~ ... -_..-¢_»_ 4-».,........~

:De bcnerinnenbonden va?
Herman-Leul' hebben hun ja.ai'1ijks u.i'b-
stapje wear gem11a,ak'b .Die van Hernen zijn
in de Achterhoek geweest en we hebben
niet meer gehoord., dat
gels ontclekt zijn. Die van Haore hebben
miclden in de zomer -maar het 1-egende
toch zo 1eldceI\- de AaJ3e-dekenfahrieken
in Tilburg 'bezocht en
steden aangedaaxdoodgenaveon om te
ke1en.En wear kan men een vtrouw
groter plezier mee doen? Maar dat
met z'n allen nog vergeten hebben
jarige( en nog wel de oudste van
die
hebben we do dame~ toch kwalijk moeten
nen1en.:Dat hadden ze moeten weten.. .

vercler nog; andere
win-~

een
ze

een
68),

meegereiaci is,te felicitezcen, dat
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Onze oudjea ijn ook we

gefweest .Ze hebben Zuid-Lim--
burg bezocht. Moen ze thuis
kwamen, lagen vrij al lang
Gp één oor. En *boch waren
er b i j ,d ie het nog veal te
vroeg vondan en nog wat wil
den blijven plakken.

9 e 1; h anna .;t~-=~t;*=-~-
M danZ°dine ?3$%'8Y§ea§°..°meu die"'Ho€E1"e?

Q . 3
*91 ' euwe
25 was

0/Qya ~*
Het vorig jaax- werd in Berghare de

tenniscslub Harava opgericbt. Binds enkele
weken is deze club in het bezit van een
een gloednieuw tennisterrein in de `buA1r*¢
van de Molenweg. We hebben ons later; ver-
*cellen,dat er een aparte groep van "gewich--
tige " znensen zal werden
slanke lijn onder &a't soort e p39pagereI1~

We dienen wel *ce veJ:mel&en,"»dat da
deelnemers allemaal in sport-3*
kleding moeten verschijn ."""
Dat had een Ulonmn ook go
begrepen en hij taog
lloogst persoonlijk naar Wi,j~

~~-chan om zich van de bevmste
eportkleding te voorzien.Dat
een gedeelte van de lcleding '~~*

dameskleding bleak te zijn, dat
pas,toen hij er mee thuis

a.anvfinst
dan ook; werkelijk wat

kv§éw»
1 iet b ewondererii 9811

3 /
J*;ì §.W8kt6

én zijn
er

te bewonderen...
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Pater Buijs,zo vernaaan we nog
juist op tijd on in dit marmnzer te ver-
melden, is verhulsd. Zijn nieuwe adres,
dat evenwel 1na.ar weinig verschil ver-
toont met het oude,1uidt thans =

Rev.H.Buija .1*".

cwnw 1=AnIm.
P.O. Kazimule
Lronmnnan RHODmSIA
948:-4-.¥`.R Ii..-9. ' S J
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te Bergharen
dat de strijd tussen de

vissers en het polderdistrict
nog in volle gang is,raaar

visvergun- &
ningen moeten konen,a1 ii/ng, zffér
de missionarissen eens t

/
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1
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Te§91j1 wij een paar maanden geleden

nog héb en g meld,dat de Horssense pater
Janssen man de Roeden w8arsohijnlijk pas
in de herfst terug zou karen uit Congo,
kwam ex op zaterdag,22 juni,gehee1 onver-
wacht bericht, dat hij in|Wijchen aan het
station stond» En natuurlijk kan je zo'n
pater niet alleen laten staan en dus is
hij nu in.- .Bergharen bij zijn familie
in de Breekwagen. Hij Eromt nu zo'n beet-
je rond in de omgeving en is ons al komen
vertellen, dat Hier en Gindq -voorzover
hij het dan ontvangen heeft- §%eeds goed
heeft gedaan.Hij las en herla=...

Het bewint er nu due toch wel eoht
op te lijken,dat Bergharen een vacantie~
cord voor missionarissen is geworden.
Enfin een W.P. meer of minder,dat maakt
dan ook niet meer. Prettige vaoantie...

dat de sportclub van de
boerinneNbond (heel jong
spul tegenwoordigL)dee1-

nam aan de sportdag te Altforst en daar
voor de vrije oefening een 3e en in het
algemeen klassement een 6a prijs behaalde?
En dat Mieske Kruit zo hard kon 1open,dat
ze met een 2e prijs naar huis cine en
Mientje van Summeren met een 3e ?
-o-o~o-o-o-Echte lzand}haze pO-O-O~O-O~O-

Vbor het marcheren was er maar één
prijs,die natuurlijk toekwan aan de dames-
drumband,die echter alleen ter opluiste~
ring meedeed en &us de prijs aan een an-
der liet. Sporief als ze zijn...

da Hernen~Leur beroemde biljariers
heeft in de personen van Jan Steeg,Piet
Karsten en J.de Loijer,die in de plaatee~
lijke competitie 1,2 en 3 zijn geworden
en nu met de anderen gaan deelnemen aan
de Maas en Waalse biljartwedstrijden ?

dat het volleybaltournooi te Hernen
weer goed geslaagd is evenals het muziek-
festival ? ~_ . \

:= w L
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er onderhand toch 4 f

6/9 t om ook
~iZ&@n visaen?

dat niettemin een bero d visser on,
danks alles toch een behoorlijke snoek
aan de haak kreeg,die in gedachten al in
de pan 1ag,maar op het laatste moment oni:
snapte? dat de visser toen 5 minuten lang
heeft gevloekt,doch daarna weer tot inkeer
kwam en 5 minuten heeft gebeden? (Om een
nieuwe snoek. _ % 4 -

Gezien de vele berichten uit eigen land
vinden de missionarissen het hopelijk goed,

pa- dat hun brieven nog even wachten.
I

Diny Buijs~Zandstra,de eehtgenote
van de in Australie overleden emigrant
Carel Buijs,gaat na een vefbliji vdN
fuNn een half jaar in, Bergharen en in
Friesland, met haer twee kin&eren weer
naar Australi8 vertrekken. Wanneer zij
in de toekomst Hier en Ginder zal oni-
vangen,zal haar veel tekst duidelijker
zijn dan voorheen,omdet zij 8ergharen
ook wat heeft leren kennen.

Wij wensen hear een goedereis toe
en het allerbeste in haar nieuwe veder-
lend. Het vertrek is bepaald op 13 juli.

w

Het is some een kunst om We achter
halen,waar de vacantiemissionarissen
uithangen. Peter van Oss maakt vele rei-
zen door ons land voor het bezoeken van
familieleden van emigrantenOp zondag,
11 augustus,zorgt hij echter in 8ergha~
ren te zijn on dear zijn zilveren pries-
terfeest te vieren tezwuen. met zijn fa-
milie zoals zijn zusters Irma Elizabeth
(Tonnie) ,Anionine{Anna) en Amora(Roos).
Hear dear komen we voor die tijd nog
wel op terug.

De andere missionaris,pater van
Haandel,heeft smnen met peber van Run
in. Wageningen een week lang boeren(niet
verkeerd begrijpen) geleerd. Semen weten
ze nu hoe ze aardappelen in moeten leg-
gen en of stalmesN beter is dan kunst-
mest.Bij de terugreis bleef het brevier
van peter van Haandel in de trein.1i8-
gen,maar een bruine college uit Alverna
heeft dit weer VUOT hem opgesnord. Hij
had dit natuurlijk beter niet kunnen
vertellen,want het is bekend,
dat Hier en Ginder op derge~ 2
1i31:@ beriohten gebrand. is. ~:
Maar ja,wij haclclen net V61""'
teld,dat we stof te over hadden vo F
het juninu~ ~mer en dns kon er toch niets
meer bij.Hij wordt nu voorzichtiger en
vertrekt a.s. zondag,3O juni, voor enige
dagen naar Parijs. Laten we hem voor die
verve reis een goede raad meogeven=
Laat het brevier niet in de trein li
Bruine oollega' s zijn er niet altijd

Ten§1otte:Eerst thans ehoord,dat
ter Ponje sinds 12 juni in sten is.

L.
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