-

lI
l

JULI 1983

_25.

y3.@§@§,§4»A._:§.GAHG9 1,
.I
}

937

F P.
¢

P
:

4

SI'
;{>

r 1,
»;

9

4

* I

4 `

•

pq
* a-

3:
11

33

*

¥§="°»
1

:§:

'S .»..*
Ltn

L

I*

` .
.rAar

u

8»~

"45rg

9
"
1

L

-!!!2;MiIi
8014 !
\1\| 'll

' U'

*
. I
" 5'4!9" *»i3'
9i

I

4

I

Uu

'l
1

4 l r

.I . *
vI 2':~°¢.
» ' v v 1*¢*
"

*.
no
Q *uQ»¢
a
ggo u414
n" n 5
4449 • 4- clI
» v»41
¢- =;|!-9- »-»- =:
: §». : "
°9 *' . . . 0
I - 4 41 a
00o .gI
1 I
h
w
4951
04440
4949.ji
`q-° -6l}
,p
I |
; -»
\ | » . : f l y » | * l l 13
ll
a
I n. Al
di
* 1 45 r
- vl i l o 4941
*\
1809
" . * : :g: 8u. a
. .l: ° 'I ' *9I44 =°:-,
18
0119
I
n
|
¢1|
- ~ g»- - s c g. - 5
s. u I
. : v.
I
uvp
01
»| 444
I ,nQ1 ,a* a n*
»|l*
.4

an Fl IT

\

LTJ»

w.4vbl~~*~
I

ga
•

•I
za1ss3:E=@Hu1s§9o1w 8ERG1ZA1lE;NI-MRNEN-LEUR

._.._ w 94" ,
ra/2
Op zondag,11 augustus a.s.,zal pater
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N? de Hoogmis brengt de hele stoet

van Dss zijn zilveren priesterfeest gaan hem wear naar huis en egelijkertijd
vieren. Hij werd gewijd door mgr.Lemmens, brengt de fanfare met de drumband een
bisschop van Roermond,in het Redemptoristenklooater te W iitem,de bekende bede~
vaartplaats naar Sint~Gerar&us.

aubade. Direc daarna wordt het vadeau
van de paroohie aangéboden.

erugzien op een rijk priester1even,waarvan hij vale jaren in Suriname heeft doorgebrach%.De laatste jaren. was hij in Ausra1i§ als emigrantenpa£er»Elders in dit
nummer word dit uitvoerig beschreven.
We wensen de zilveren priester nog
een vruohtbaar prieaterleven i n dienst
van Gads kark on we zijn er van Qvertuigd,
dat het hem op de feestdag niet aan be~
lang stallin g n al ontbreken.
Hot prngz-uma .niet er ongeveer ala
v olgt wit# Om hedf 10 *s 1:1organs \vor&t
hij &oor bruidjes,drumband en fanfare afgehaald aan zijn ,§;a'boor'l;ebu.is in de Mo~
1enweg.Dat geuoortehuis heeft Ria Br.voor
ona op papier gezet en nnze tekenaar zet~
te het wear over op do stencil .

omdat de drie zusters Irma Elisabeth, An~

Van 1 tot 3 uur is er receptie. De
tijd
is
voor de feestvierendon arg kort,
De zilveren priester kan na 25 jaren

Om 10 nur begint de plechtige Hnogmis,
welke door de jubilaria wor&t cpgedragen
met assistenxie van ie twee Bergharense
missionarissen van Haandel en Ponjé.

Moaier kan het al niet£ Erie priesters
uit de aigen. woonplaats i

tonine en Amora om 6, uur wear moeten ver~

trekken.Het is toch al een bijzon&er

gunst,dat ze deze dag in Bergharen mogen
meemaken.

7:9/04468
vaaéaa
De parochie gaat pater van Gas een

cadeau aant>ieden.33aarvo¢r werdt op mm
dag,4 augustua a.a. in alla aria l i i i sexr

raat een eMra |¢ha4a»3. gaco11ecf;eemd.I'ater
van Gas heaft de syrzpathie van heel Bierghaa.~en,dus deze collects alaagt altijd.

uiaruldcalijk willen we hierbij vaststel-»
1an,da*b dit geen verband hcudt met de
ac:tie{s) ,welke we vnor' onze and.ex.*e mia~
sionaxiseen gaan on&ernetnen.Van dit 1aat~
ste wil pater van Gan absoluut niets he`o»»
ben.Hij raeent,dat de anderen het veel en
veal harder nodig; l1ebbet1.Dit kunnen we
niet anders dan bijzonder vvaarderen,1:1aar
een cadeau hoort er in ieder geval bij
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Pater Meulepas zal ook w 1 8edacht
hebbenr waar blijven ze met dat andere ge
deelte van mijn brief ? Hij geeft daarin
een opsom~ ~ing van de gebeurtenisssn in
taehtigsr jaren,tcen daar voor het eerst
da Missinnarissan van zijn orde het barf
missiewerk in Ghana begonnen.En het is
bljna nlets dan de vermelding van:"Pére
.....meurt" ~pater....sterft... 6HZ~
"Gesn wonder" schrijtt hij, "dat de F8us,
teen hij deze geschiedenis vernam,spon-

taan uitriep: "Mar-tyres sunt" (Hat zijn
martslaren')
Daze pianiera hebben hun leven echter
niet voor niets geofterd. "Tenzij de graa n . .
korrel sterft..." Het geloof heeft vaste
wortel geschoten in Ghana: 7 diocesan met
655080 katholieken. En dat 81L68 began
hier in Elmina,de bakermat van de kerk in
Ghana. In Elmina zelf hebben we een flink
kerkgebouw,nog gebouwd door de peters van
het eerste eer van netuursteen en kalk.
8ovendien 2 volledige soholen( jongens en
meisjes) met 600 leerlingen en zueters(2)
met een meisjespensioneat.Er zijn hier
families,die al Zgeneraties of langer katholiek zijn. Nu is een generetie hier wel
wat korter den thuis,daar de vrouwen a l
zeer Jong aan de productieslag deelnemen.
A1 die gebouwen liggen boven op
een heuvel,de Javaheuvel geheten
Je zult wel zeggenzwearom fave

heuvel,dat ligke wel hollands
dat Java ?Inderdeed is deze heu~
vel zo door de 3o1lenders genoemd,die hier
Jaren gezeten hebben,maar dearover een andere keer. Je hebt een fantastisch mooi
gezicht over de zee en over het stadje.
Boveneien heb je hier boven op de heuvel
eltijd een starke bries,hetgeen een grote
zegen is in dit pokkenklimeat. Aileen als
je het dorp in mcet,is het niet zo leuk,
went de heuvel is geweldig steil.3n ik
heb ruim 30 zieke communiKanten,die ik de
Gommunie thuis moet brengen. Vorige week
zen ik in een huis aan 5 gebrekkige mensen de Oommunie gaan brengen.Ik was ak in
een pear andere huizen geweest voor~hetzelfde deal en wou juist naar bovengenoemde 5 gaan,teen de misdienaars rechteomkeer
makkhen terug naar de kerk.Ik hield hen
staande en zei,det we naar die 5 moesten.
"Mike gedaen,pater,zeiden ze, we hebben
juist een beodschep ontvangen, dab ze onder elkaar aan het vechten zijn¥ Ik vond
ook, dat dat neu precies geen voorberei
ding was,waerop O.L.Heer prijs stelde en
ben de heuvsl meer wear opgekleuterd

tzzc' / /8280922

De jarigen vanhae maand augus~

bus zulen het one hopelijk
iet kwalijk namen,dat wij
en van de voorpagina hebben
erdrongen om daar. het zi1»
iran prie8terfeest van pater
W Q
n Oss te gedenken.
Deze jdr&gen zijn op 12 augustue pater
Verlleijemclie 3 4 jaar wordt en zuster
Dominico gwi11em=),aie al 56 wordt op
18 augustus.
Dat God hen nog vele jaren mag ge~
ven on in de missie werkzaam te zijn,dat
is de wens van alle Hier en Gindermensen.
Zuster Dominion heeft ons verteld,
dat ze haar verjaardagsbuit al binnen
heef en pater Verheijen zit vul ongeduld
te wachten op zagen,hamers,nijptangen en
meer timmermateriaal. Er is al vast iets
in aantacht • O 4 I v
. .. . . . . . . -
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L9ZusteIvr-Irma
Elisabeth (van Oss) een
van de geluldcige F1-anciscanessen,d.ie op

ll augustus haar geboorteplaats Wear gag

bezoeken,hee:f`t haar vreugde daarover niet
oncler stoelen of banken gestoken,ook niet
in Zaltbonnlel gelaten,maa.r als volgt besohreven:
Met grote graagte werd Uw 1-uixne verjaardagsgift voor "xnijn Birasil " aangenomen,wel wetend hoe blij men daar is met

zulke cadeautjesintussen deed zich al
een mooie gelegenheid. voor. OIZI het moe
te geven na.a,r daax-(Onze A1g.Overste vloog
or 'in juni heen) en dozer dagen kwanen
or al ocht gemeerde bedankens terug. voor
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alle gulle 8evc-:rs uit Ginde:c.Mijn 100000

clanken hadclen 1;1.i. wel iets eerder Bergharen Imogen bereiket1,maar zijn tooh nog
niet 'ba laa.t hoop ikJklijn danlcbaarheid. en

blijclschap is nu veel groter rn; ik woes:
we st h o e b l i j e n dankbaarw ze er daax- weer
mee waren.
En nu l s 11 augustus al di chterbi j .
M: ben allean rnaar bang,dat wij op Bergharem niet uitgekeken kunnen koxnen na
resp. 30, 26 en 22 jacren an misschlen do
Bergharenaren wel niet Qp ons .1
W e "z.ien" :naar als 't zo .ver i s !
Mag ik U dan raaar gedag. zeggen tot
op die dag ?

Met heel veel. :bar-telijlce groeten
van Uw dankbare Ima Elisabeth v . Oss.
No£;aaa.1s welkcm. aan alle clrie
We zullen ze echt wel goed `bekijken,maar
de jubilaris niet xuinder
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Ale wij van pater van Oss horenv
ken onder hen 9 emigrantenpaters,waarvan
verta11en,da Ausra1i§ 240 maal
Z0
4 Franciscanen,2 SVD~ers,2 Redemptoristen
groot is als Nederland en slechts 10
an 1 Capuuijn. He4: zijn allenaal reizigers,
miljoen inwoners heeft,dan komen we tot die in meer of mindere mate tech allemaal
de ontdakking,dat bet met onze kennia
wel wat missiewerk doen.
6.9
aardrijlaakunde
nie*s
zo
best
meer
Wat hai klimaat betreft denken wij alwan
gesteld is. Het land ligt misschien te lean maar aan zomerae warmte,maar dat ligt
in vale delen tooh oQk wel verschillend.
ver weg om er dat allemaal nog van te
Hagen
valt er weinig,maar als het eenmaal
vfe"ben,1;1aar tooh veranclert dit nu we al
e&ige bekenden als emigranen éaar heb- goed &an de gang is,dan kan het ook te
ben. We beginnen ons meer te interesse~ hard gaan, 3e riviefbeddingen,die hele~
ren en komen tot de slotsom,dat ons
maal droog la8en en zelfs als wegen in
landje met z'n 12 miljoen menéen nog
plaais van. bruggen worden gebruikt,komen
wel wat inwoners kan nissan om Austra~
dan onder water te staan. Alleen de zeer
li§ wat meer te bevclken.
grote wegen hebben bruggen. Dijken zijn
Paer van Qss was daar gedurende
er zo goed als niet . En als het eens te
hard geregend heeft en do rivierbeddingen
4é jaar de ernigrantenpa~ter,die een oppervlakte van 13 maal Nederlandlde helft blank staan, dan is het alleen nog de pa~
van Haw-South Wales) afreisde.Het aanal ter not een Volkswagen,die er eea ritje
I doorheen waagt . Daaraan ~maar dan zonder
kilometers lag vaak aan és 2000 per
Hij bezocht claar s'teed.s do lloo kathoVo1kswagen» heeft hij nog berinneringen
lieke gezinnen.Hij is bestuurslid van
van de watersnood 1926 in ons eigen.Ber3~
de Vereniging van Naécrlandse Katholieke harem, dat toen ook overstroom& werd.Daar
amigranten,we1ke dank zij zijn med9%rking vertelt hij zelf niet over, dat doen an
cieren wel. Is het dan een woncler,dat deze
tot stand is gekomen.
§§: pater in 4-33Nu iS hij op zoek naar zusters in
4
.34
»,4¢,;
a 4 jaar met
ons 1and,die daar willem komen werken
\ v"
zo'n
ot e afstan
vuor jeugd en school. En als U hem wei~
..
, 4 .. I'
2;.gI
'.
nig in 8ergharen ziet,dan kun U gerust
w. 4
w
8R zulke
denken,dat hij er weer op uit is,dat bij
88§wierwegen
ieeds twee waniet stil zit ymaar ijverig familieleden
gens versleten
vw..
.
van emigrenten bezaekt. En hij heeft in
heeft? En als
tussen waarachiig al een zustersorde be~
U ham zondag,
reid gevenden een Nederlands tehuis op
te heffen om in Auetralie te gaen wen~
321 juli 3.1.
ken. In 6 wijken steen nog 7000 huizen,
ln Bergharen
wear 6 opeNbare scholen zijn en geen
§t gezien
enkele katho1ieke,terwij1 de bevolking
met een splinternieuwe VOlkswagen ~en met
tooh voor 25% katholiek is.
welk een trotsl~ houdt U dan goed in de
En peter V8H Oss verielt verder
gaten,dat hij dat wagentje mee neemt naar
over zijn wefk. He is veel en van aller~ Austrelie. Het kan zijn, dat de vorige
l e i aard. Hij doopt en hoort i e o h , z e ~ nog niet afgesohreven is,mear dat meet
gen huwelijken in en bidt met de emihi; tech zien te reéden.
granen in eigen teal. Hij heeft soei~
Het zijn voorts niet alleen rivier~
aal werk,nieuwelingen worden bijgestaan, beddingen,waar bij door moet. Hij rijdt
zonodig en indien mogelijk ook financim ook door bergpassen,smal, steil en enau=891.
wand. Bene legde hij een dermate grcte
Wanneer wij in gedachten in Austra- afstand af ~hij noemde dit een avontuur~
1i§ allean naar blanken zien »waarom dat dat hij van 's avonds 8 tot 's anderdaags
weten .wij niet~ dan horen we toch van
's morgens half ll aan één stuk practisch
hem vertellen,dat er
ook k1eurlin,- aohter het stuur zat. In het donker reed
gen zijn,400.000 van het aoort, dat wij, hij langs steile rotsen,waar bij gewoon
Papoea's noemen.Die zwerven door het ge~ de bocht niet kon nemen en waar men e1~
hele 1&H¢ Néw»South Wales lijk veal
kaar ondogelijk kan passeran.De vermoeid~
op de Verenigde Staten van Amerika, al- heia begon hem parten te spelen en al
lean dan zonder rassenhaat. Het gehele
lacht bij aohterat. 9ver een dergelijke
werelddeel ia ondervardeeld in 5 staten, haohelijke positie, QP dat msment kan hij
{W¢ Haw-South Wales,Victoria,Queensland,w61 eens gedaoht Mebben,dat daar het einde
Zuid~ en Wést~Australi§.In totaal wer~ van de wereld was en bij daar dan cok bij

|

i

4
4
1

»'o'»
-.~'-*~:-:,
|

1

..:.r

.

._4¢,,4»
4.
14 l¢.,v4
I A

:r'r*:4° *u

4

•
I

gg* . v

19:4`

. | . | ._¢

i
1

I

._ 28...

1

w/v4/9 //,» 1/en Q25

Q, /77anus

J

hoorcle.Meer `b:L;j het einde dan bij de weDe brief van broefier' Marius uit 1*'ieuwreldi Meer onclernemencl als hij is heeft Guinea heeft door de vele copy van da laatste
hij zich teen tech kunnen rec`Lclen.Later
maand ook al voor een deal moeten wachten.
ontdekte hij 9 dat er. tech ack een eardig We brengen nu het leatste gedeelte:
echrermetje op de zijkent van de auto
"De huisgenoten weten niet wat ze zien,
tat en clear lcenden de rotsen wel eens
zo iedere maand een hele brief vol van het
wat schulcl aan hebben.....
thuisfront. Jiin dan bij gelegenbeid nog een
Op .zonclaggll augustus a.s.9 za1
portie goede sigaren op de koop toe. Ia, ja,
hij in 8ergharen zijn teznidden van zijn dan zeg je zo langs je neue weg: nu kun je
grote familie- We hebben in Hier en Gin-- zlen wearin een kleine gemeenschap groot
fier al een pear nzeel aan de meters
kan zijn. iioetm ze het bij jullie in de greFranoieoanessen laten weten,dat zuster
te parochies beter ? Gean commentaar, hetIrma Elisabeth (wen Oss) ,die het vorig
geen alles zegt. 0 zo: 1 - 0."
jaar* uit cle miseie kwatmhoeh zeker naar
Breeder Marius schrijft vercier over de
Berglflaren moest kornen. Op welk verzoek
overdx-acht van Iiieuw-Guinea op l mei aan
is ingegaan, we weten het niet ,me.a.1~ bet Inrioxmeszfé. Op die dag zijn alle buitenlandse
doet 61' ook weinig toe. Zuster Irma. Eli- functionarissen vertrokken. H13 meer¢t,dat
se,beth{T<:>nnie in Zaltboxruzlel) lcomt zelfs op die dag eok het laatste K.L.M. vliegtuig
niet alleen. Ook de twee andere zusters
dear geland zal.z»zPj11. €1'l dat alle post VOOT'-'
ven peter van Oss Antonine (Anna. in
taan vie Wjekarta zal gaen.
Mill) en Axnora (Roos in Bemxnel) konuen
"Maar voorzrnver ons be1~:end*' gaat hij
de f'ami1:Le coxnpleei; maken om het grote
zelf verder," kunnen wij gewoon met ons
zilveren priesterfeest van l1a.e.x° broer
werk doorgaan al moeten wij vanzelfsprekend
mee 'be vierenu Hoe ggelukkig ze claar wel rekening houden met de gewijzigde omstandigmee zijn,lees~i; U wel elders in clit blad. hsden.
In ok"uo`oe1:' l<;ee;r'.1; pater van Oss WGG3I'
Verdes: gelQoi` ik; niet, dat er veel
terug naar Australiti. Dat zal dan z i j n
met eerl hart vol danlzbaarlzeid en boordevol herinneringen aan Bergharen, dat het
z i l v e r e n p r i e s t e r f e e s t o p waardige w i j z e
mee gaat vieren., Dat geeft de priester
W@8I' moecl om zijn vverk Z0 vcr van huis
voort 'be zetten oncler cle N e d e r l a n d s e
emi<8ran"nen. En dat werk is belangrijk
genoeg ora er de specials aan<3.a.ch1: van de
lezers voor 'be vzragen. In het kort hebb e n w i j e r i e t s v a n g e s c h r e v e n nu. w e
de pater in verbancl met zijn zilveren
teest #noch ex'sra zrxoeten gecler1ken.Gec1en~
ken met veel gmlaaftsr-LLj_zz1~'r,e deze 1~:eex',ge-~
denlcen ook met wat anclerswaarover U
op de véérpagina. l<:L1nt lezen.
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Juist voordat ons varg

/
v a n de

pers rolde,ontdekten we, dat peter Ponjé
in ons land was gearriveerd.Meer dan een
simpele vermelding daarvan konden we niet
meer afdrukken. lntussen is hij ~ook wear
geheel Gnverwwwhts ln Bergharen gearriveerd
an hij gat one geen kans hem met muziek in
te halen. Hi vond het overigens te v a s ;
moelte nm alles en iedereen daarvoor op de
been te brengsn.nlettemin hebben we hem
toch kunnen begroeten in een vergadering
van ons thuistront.Tot 10 december blijft
hij met vacantie an voor die tijd zien we
hem nog wel eens in Bergharen

te schrljinen valt. Als er weer iets van betekenis is, dan boort U er wel iets van."
.__...

I
'

dat ex' in He1~nen(het mag
misschien al oud nieuws zijn)
tegenwoordig ook al gekidnapt WOI'di~, d00y kiI}_d£8I'SI1 van
drie jaar,die liever met een
levende pop spelen dan met

namaaksel ?
dat er in Herman-Leur vanwege de boe~
rinnenbond door een intussen bekend gewcrden gymnastieklerares gymlessen worden g e geven aan gehuwde vrouwen en aan ongehuwde
boven de 28 jaar ?
dat de oudere botten nu geweldig b e giunen te kraken,maar het serder wel goed
is voor sommige minder slanke lijnen ?
dat de sportclub van de boerinnenbond
van Bergharen nu wear suceessan wist ts boa-

ken op de sparpdag te Henman? Mieske ward
op Fanny Blankers-Kbenwijze
de hardste loopster van het
hele stel an Mlentje derde,
/$5, 5944 Mieske kon ook het verst

springen en Gouda het hoogst.

Be dr38§;tsters gaan nu "hogerop¥mant ze
mogen deelneman aan de interkringspmrtdag
in Oisterwijk, waar ze de 9ergharense ear
wal hong zullen h o n
§;3 zijn tsnslotte
niet voor niats
zandhazen
».
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Wanneer door een vulkaan~uitstor~
ting in Bali 150O mensen eterven of als
er in Pakistan duizenden mensen omkomen
bij een oyvloonp en waterramp,dan zijn
wij ontste1dmaar niet bedroefd of tot
tranen toe in het hart gepijnigd,zoa1s
wanneer een familielid of een goede
vriend sterft.
Zoals zijn ouders en fmailie
in
Vborhout (38) of zijn medebroeders en
vrienden hier,zu1t U. niet bedroetd ge~
weest zijn bij bet tragisoh bericht van
de vermissing van peter Edmar(Henk) Ver~
gouwen,da zondor absolute zekerheid
ward to een doodsberioht .
Mijn medebroeder,met wie ik samen
in het k1ooser trad,met wie ik semen
priester werd gewijd, met wie ik semen
ward opgeleid tot pi1oot,met wie ik sa~
men vloog boven het zo bar woeste
en
onXoeganke1ijke,haast beangstigende
Nieuw»Guinea,startte 27 april voor een
vlucht van één uur en 15 minnten naar
de Sibil,bet onstelijk bergland
van
NieuwGuinea,v1ak bij de grens met aus~
tralisch MieuwGuinea. Hij kwam er nooit
aan,keerde nooit meer terug.....
Alleen in een één~motorig
v1ieg~
tuig, met bij zioh een 300 kilo v¢ading
en wat past vso thuis voor de miasio~
naria a1daar,moet hij ergens op
zijn
279 km. lange vlucht zijn neergestort.
Hoe? Waar? Waarom? Direct dood? Be1oe&
en verwond? Het meest waarschijnlijk,
haast zeker, in tctaal cnbewuond en bergachtig en moerassig gebied.
?as 32 jaren oud. Stark nog on ge~
zond . Altijd met een hartelijkheid e n
1aGh,die innemend waren,trad hij je te~
gemoet.Vol idealen. Met talenten door
zijn Schepper .egaafd,door zijn goede
ouders an zijn opvoeders tot een karak~
tar gevnrmd,dat hij zelf uitbouwde tot
een persoonlijkheid.Bewust christen.
Op zijn vlusht, met welk een hoog doel
dit kear, heeft hij de wederkerende
Ghristus on$moet ,die zei: "Nieman8 kent
dag of uur, als een dief in de naobt",
en een dief komt onverwaohts of hebt U
wel eens op een diet zitten waohten,die
gezegd hadaik kom om 4 nur vannach%£

I

in die stilte kan U. dezelfde vraag traffen,die mij een paar dagen lang heeft be~
zig gehsuden en mijn d¢nefheid slechta
pijnlijker maakte: "gooit God niet Zijn
Eigen ruiten in! H MMP Doam 8IJ NIET g
Maar wij moeten dat inzicbt en die overtuiging veroveren op ons Ge1oofJ8ij men~
sen wij "plannen" en leven in een eeuw,
waar eoonomie haast met een hoQf&1etter
gesohreven wordt . Dat is niet arg, dat
is zelts goed,daarvuor kregen wij een
verstand. Maar .wij mQeten one niet opsluiten in onze aardse £aak an leven.
Wij moeten ons o4k ~met de inzet van een

blijvend geluk» durven vastgrijpen aan
strGhalmen (in feite ijn het meest ster~
ke zui1en,waar geen gewapend baton mae
te vergelijken is!} als de Christus-woor~
dans als de kcrrel niet in de aarde valt
en sterft , kan ze géén RIJKE VRUCBW voQrtbrengeni Wie zijn leven ver1iest,zal het
winnen; wins# is verlissi Wie bedroefd
is, zal 1achen§arm is rijk; wie zioh verheft,zal vernederd,wie zich vernedert,za1
verheven worden!
God heeft een eigen ECOMDMIE 2
Ben andere dan de onze. Lijden en offer
zijn daar "hodemrijkdcm¥ tegenslag leidt
daar niet naar taillissement maar naar
verrijzenis en uitain elijke g1orie,die
geen eind meer kent.
HeNk zijn dood,die we nu als zeker
aannemen -een week lang hebben 8 v1ieg~
tuigen (waarvan 5 planes van de zendingl
Hulde voor deze weldoende eenheid in de
noodi) geen levensteken kunnen zien van»
uit de luoht,zelfs geen wrak~,Henk zijn
dood,die we aannemen,omdat na 2 maanden
nog niets van of over hem bekend is,~het
is het zwijgen van het graf-,Henk zijn
dood herinnert ons ineens en fel weer
er aan, &at God een andere Economie heeft,
dan wij mensen.

Wanneer ik ter herinnering aan Henk
Vergouwen dit schrijf, dan is het om 9
te vragen ~niet om een snort he1denver~
ering,bewaar die geruat voor Geesink,Geldermans en Moulijn of voor een Russisohe
of Amerikaanse astronauX~ dan vraag ik
U, dat wij missionarissen,paters,zusters,
breeders en leken,toch blijven geloven
U ben ontstel& bij dit gébeuren.
aan deze WET van het Gods rijk. Bid daarHij droeg nog zoveel beloften in zioh.
voor.
TienXallen missionarissen waren afhanf
En dan vraag ik ook U,die samen met
kelijk van han en zijn v1iegtuig.Heel
Henk en ons de Kerk zijn, dat U, ook aan
hat missiewerk is stark vertraagd door
deze WET blijft denken.
zijn dood. Bij Uw ontsteltenis ove& deze
De groei van het Godusrijk vraagt
"jonge" dood,wordt H wellicht stil
en
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Die onder U nu te lijden hebben
van binnen cf dcor ziekte,zij dit een
roost,die slechts in geloof genoten
wordt. Zij die het ~hoe dan ook- w e l
gaat ,wees bereid, wanneen "de dief komt
in de naoht" en.....misschien kunt U
vrijwillig een offer brengen,iets doen
of bedenken,dat in de ogen van God een
offer is.
Ik yraag U en bid voor mezelf,dat
wij het Godsrijk economisoh rijker maken,sterker.

ev
Zi?/,d8 ng
Een korte inlGiding,we1ke wij meestal

geven,is ook al op de esrste bladzijde
verdrongen.Er was daar wat belangrijkera
te melden L Daar al dat belangrijke en ook
docr de herinnering aan patar Vergouwen
waren we wel genoodzaakt er ditmaal on»
&anks het warme zomerweer 6 bladzijden
van te maken. De lezers nauen hcpelijk de
moeite alles och even door te nemen.
Omtrent een door ons te voeren aotie
vcor onze missionarissen kunnen. wij U
Dankl
thans nog niets mel&en,maar U hoort daar
» » » »
a
»
9
nog wel V n.
8 o e n s t a a n d verhaal van pater Ver~
a
Het augustusn mmer zal waarsohijnlijk
heijen is ~naar hij zelf zegt» bijna een -zoals gewoQnlijk~ pas begin september
preek geworden. Hij vvnd het zelf niet
versohi3nen,dit vanwege het randbrangen
direct gescbik£ VOQY publicatie in "°!" door de schco1kinderen.De kinderen, die
blad,maar hij schreef er Eij8U ziet maar. de school verlaten en Hier en Ginder bij
Welnu,wij W&TGM een an&ere mening toege~ de abonnees hebben. bezorgd, zeggcn wij
daan en heben. het #och geplaatst .En dan gaafié hartelijk dank. De opvmlgsters zulsehr1jf hij verder2
len het zaKer ook graag en goed gaan daen.
'®it eens uitgetypt te hebben en
"
" "
" ""
zwart mp wit voor ma te zien,te weten,
dat ik met U over deze dingen heb nage~
De pleegmissionaris,pater Maximianus
dacht,is mij een versterking in dit ge~ Brenninkmeijer o.f.m. sohrijft 2
loof. Al mocht deze "preek" binnen &e
'Heel hartelijk wil ik danken voor
redaotiekring blijven,niet erg,want dan de boeken,die ik ontving. Ik had al ser&er
west ik zeker,dat U met me bi&t en met . ~ willen sahrijven,maar als je zo iets niet
nog wear meer enihousiasme UW praoht
direct doet an je het eoht wel druk hebt,
werk duet ,dat ook soms offers eist,omdat dan begin je uit e s%e11en met alle ge»
het voor de missie is en niet zo maar
vclgen vandien.
een blaadje vor.....nou ja,om zaken mee
Meds door het missiethuisfront van
te doen. Misschien kunt U dezc overtui~
Bergharen durf ik 9 september' met vslle
ging ook overbrengen op Uw familieleden, moed in Pakistan te beginnen.
die misschien wel eens klagen,dat U zo
Moge de missiegeest in U allen blij~
vaak en v9el bezig bent met 'Hier en
ven en groeien Mot hail en verrijking van
Gin&er"» O een klacht is te begrijpan,
U, zelf en van degehele kerkmaar hun gemis, dat zij daardoor wel~
God zegene U allen."
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lioht lijden, is wear meds hun offer in
die "andere eoonomie"' Ja en dan steak
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ik er nu mee,anders schrap U me straka
aa'
nog als abonnee§ Voor ieder en allenz
§99.@§+
alle goeds,vreugd en vree, een mooie zo~ 3G juni; Be1~nts,Martinus A. Asperct Bhrn.
vader :J . ,nxoeder sv.Bc>xt el ,M ,H .P.
mer en harbelijk gegroot.
15
ju1i+
v.8oeksl,Gararda 8.8. Bergharen
Frana(Agnel1us) Verheijen o.f.m. "
vader aG .J . ,nxoeder $Reuvera ,G.81.H .
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H8t verhaal van pa%er Verheijen is
.
..
inderdaad Gen lange "preek" geworden.Wij §8-8un1+ 8eker,Gerardus,29 J.,Wlgchen
Borne1:1an,Helena.J .?. ,18 j. ,Bl1x~n.
vonden het overigens interessant genoeg
;tuvv;8;L3;J1§18:N;.
om al onze lezers het e laten lezen.
.--.
1 juli2Theunissen,Hendx'ikus Th.,Neex~bosoh
Wie kon beter een woord ter herinv.Buren,Joarma A.W. Bhrn.(v.d..wet)
nering aan pater Vergouwen schrijven dan
9/26
juli8Bekex~
en Bornernan voornoemd,
de pater, dia zelf enkele jaren `boven
lO
juli
§Kru'bwagen,J.H.M,
Bergbaren met
Nieuw»Guinea heett gev1ogen,die zeli
Spansier38J.H.
Wijohen.
Wwee maal met eenzelfde vliegtuig is geO*JZERIJEDE3\T;42 juli :Hoeka ,Peter,85 a
val1en,maar die Gods Eoonomie hier
op
. onve-~
huv»r&
te
Hernen
en
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illenxs
,Johanf~
aarde nog rijker zal moeten. maken
Blmrn..wednr
.v.Basten.G
2188
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74
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De missie is BOWEN een vnorspreker .-.,
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rlgker geworden.Dus toch 8HOTM6 wlnst
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