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Het huis.dat U hierboven ziet en dat
voor ons wederom is geschilderd daor Ria B
is de uuderlijke woning van zuster Hilaria
Wsrks uit Hernen.Het is bijzonder fraai en
schilderachtig gelegen tegen het Hernense
bos. Het zal een verrassing zijn voor de
zuster,die zelf o9k voor een verrassing
zorgde,zma1s gs op blz.33 kunt lezen

We hebben ditmqal wear voldoende stG£
om Qns blaadje te vullen en hopen gauw weéi
bij U te zijn met het septembernummer I. .

Da laatste gift,die binnenkwam,was er "r
een van f. lG,- en nog wel van een z.g. en- :
dersdenkende.Hierven is de helft bestemd j
voor het dak van peter Buijs en de andere
helft voor timmermateria8l van pater Ver- 1 a
heijen.Dubbel dank voor deze gift,die een I"
buitagewoon voorbeeld is..... 91 '

Voorzover U dit nog niet weet,moeten.l .
het ~.}.» ,"'

de .
eerste Klas van de meisjesschool.Ze is me{ .
pensioen gegaan en zowel kinderen als ouderé -
zien deze bijzonder sympathieke,zorgelijke
eu ijverige zuster zeer node vertrekken. 't
In haar plaats is juffrouw Verbruggen uin.?
Hernen benoemd,terwijl meester Eerks aan de hebben SH bet goed maken.
jongensschool wordt vervangen door meester Het ad8és'I§idt: Rev.H.Buijs W.F.
Megens uit Drutan.0ok Wernen zoekt 'n nieuweGikungu Cath.Parish, P.O.K3zimn1e
IDE REBAGTIE: W.soeter,A.v.Duifhuizen,£J`vGeldei3r>rthe1~n Rhodesia B a AFRISM

2§&and,bij wiefqy'ver-
jaardagswansen van Hier
sn Gindar wegens vacan-

tie meestal te last
komen,is pater

42.84i35 in Noard
hodesié. Ze zijn
daarom echter

niet minder harte-
lijk gemeend en het
erjaardagscadeau is

al lang Qnderweg en zal
hem wellicht al hebben
bereikt. Op 4 september

" wordt pater Buijs 43
jaar en we wensen hem
met deze dag van hafta
proficiat.De verjaardags-
wensen van de bekende

wij H nog op de hoogte stellen van adressen uit Bergharen
vertrek van zuster Angeli,de zuster van zullen wel op tijd zijn,

terwijl nu vQortaan de
meeste brieven zullen gaan
komen uit het bejaarden3uis
te Winssen,waar Moeke Buijs
tante Stien zich gevestigd
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MAASBOMMEL
vond er te
geval plaats met dodelijke afloop. De.
heer v.d. B.
Lecuwen reed met
scooter op de kruising Kapelstraat-Hoog-

d.
I
I .

straat tegen pp.
B. werd ernstig gewond. Nadat dok-

ter Buys werd
het slachtoffer zwaar gewond naar het 9 8
St. Radboudziekenhuis te Nijmegen over

, de avond a
. .de opgelopen verwondingen is overleden. werd h1J door

l
l

s

09 63623
We behoeven niet uitvoerig in

te gaan op het 25~jarig priesterfeest van
pater van 0ss,dat op zc'n luisterrijke wij-
ze op zondag,l1 augustus, in Bergharen werd
gevierd, In de Gelderlander van 12 augustus
hebt U het verslag er van kunnen 1ezen,ter»
wijl we aan enkele missionarissen,die deze
krant niet hebben, een krantenknipsel,com-
pleet met foto,zullen tcezsnden.

Pater van Oss zelf heeft ons een re~
actie toegezegd,die we hopelijk in ons vol-
gende nummer kunnen plaatsen. Op 12 oktober
denkt hij met het Italiaanse transportschip
Aurelia weer naar Australie te vertrekken.

We brengen nu als nafeest nog wat kor-
te reacties -haast het artikel van zuster
ntonine(Anna van Oss)-en dingen,die ons
O vielen.
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, ongeval kwam op
C 6 §1°ige leeftijd om

Maa9homm Maandagavnnd *oek uit Deest.Er
' el cuz V"*"*w"nkken,waar we geen

uittDemt, Ieraar te Beneden-ned811, 8och ditmaal
e a"h°M""' zwniier en Ginder toch

eml P0wmwnwagm v~ vaak behulpzaam is
enMe huw lmd vwMmm, tie en wiens hand~

vaak op hun adres
gebracht waar hij later op a n  i j d bereid OII1 bi j

ons
I zeer gewaardeera.n13 wés een dankbare hulp

wiens heengaan ons dan ook diep heeft 8e-
schokt. en veelbelovend leven werd plot-
seling atgebroken. We ragen niet naar het
WAAROM,we denken aan hetgeen peter Ver-
heijen in ons vorig nummer schreef: God
heeft een andere economie' Je bestemmin8,
die hij geef t, wijkt vaak ai van onze be-
doe1ingen,m8ar we leggen ons bij Zijn on~
wrikbare besluiten meer in de overtuiging,
dat Zijn bgdoelingen altijd goed zijn.

Betreurd door zijn verloofde en fami~
lie is Wim nu overgegaan naar esn beter
leven,naar een hoger plan om daar Gods wil
te volbrengen.Je daar aan ta kunnan ovar-
geven,is moeilijk,valt onmanselijk zwaar,
maar geaft uitaindelijk voldoening en be~
rusting aan degenen,die hem zo dierbaar
waren an die nu achter blijvan. We wensan
han allen starkta in deze moeilijke dagen,
die alleen te dragen zijn met een sterk
galoof en hailige ovartuiging.

Moge hij rustenin vrede...

HH `HfFlTM
I i a

I

In*d@ vroege morgan van het feest heb~
ben er n pear getracht twee vlaggen te
planten in de twso regonpijpen van het OS-
SEhuis,maar een van de pljpen zat verstopt,
Roos ten spijt, die op dit alo gebruik
had geattendeerd.

Toon E...,die ook kwam
feliciteren,van zuster An
tonine ds opmerking kreeg
dat ze hem nog gekend had
toen hij in de box(of boks
zat,wist E... org ad rem .
te antwoorden, dat hij I
daar nog in Z8t»oo»c .

en buitenstaandor,die belangstelling
had voor dit feest,vroeg ons of die drie
zusters esn drieling waren. We hebben zijn
vraag ontkennend moeten beantwoorden, waar-
op hij zei,dat hij wel kon zien, dat ze tech
alle drie uit een OSSENstal Kwamen. Uns
tweede antwoord was bevestigend...

De dag na de feestdag was het een na~
feast voor de (oudere) neven on nichten van
de jubilaris en we hebben ergens kunnen le-
zon,dat het een teest is geweest van 0Ssen
on LAMmeren,van BMRGen en KISTen,van HOEF
sn van NAGELS,VaN Zummeren en van DIJK...
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Pater P.van Run uit Wijchen/Horssen

mocht op zondag, 18 augustus j.l. in de
parochiekerk van Bergharen prsken en col-
lecteren(heel persoonlijk) voor zijn mis~
sie in de Congp. In Hernen deed hij dit
al enkele zondagen serder en zodcende heb-
ben beide paroohies ook wear een aparte
bijdrage geleverd voor de missie.

Uit de preken van pater van Run is
wal duidelijk naar voren gekomen,dat hij
-ondanks het feit,dat hij niet ui¥ onzo
gemeente afkomstig is* toch veel belang-
stalling heeft voor Hier en Ginder an hij
beeft dan ook elootd in ons blad te zu1~
len gaan schrijven, waarvoor hij de opge»
haalde golden t.z.t. in do missie zal gaan
besteden. Vanzelfsprekend zijn ook zijn
artikelen welkom en we wensen hem bij zijn
tFugkeer goede reis en veel succes in de
missie van Gongo.

Vbrige week vroeg n aar t
adres van Hier en Ginder,om3at hij _ich als
abonnee wilde melden.Hij had ons blad al
vaak gelezen,maar nog nooit een adres ge-
vonden.we maken het voor `U~ arg gemakkelijk'
schrijf maar aan'Hier en Ginder Bergharen,
Hernen~Leur en Uw post komt op het juiste

wear
dank zig de post ontvangt U daarna maande-
lijks nieuws uit de missie en van ons.

adres terecbt, dank zij de post. En

1
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Door een noodlottig ongeval kwam op
5 augustus j.l. op Qétjarige leettijd om
het leven Wim van den Brook uit Deest.Er
gebeuren dagelijks ongelukken,waar we geen
aandaoht aan kunnen besteden,ioch ditmaal
is het iemand,die voor Hier en Ginder toch
iets betekend heeft,die vaak behulpzaam is
geweest in de administratie en W ens hand-
schrift de buitenabonuees vaak op hun adres
hebben kunnen zien. Altijd beraid om bij
drukte bij te springen,werd hij door ons
zeer gewaardeerd.Hij was sen dankbare hulp,
wiens heengaan ons dan ook diep heeft ge-
schokt. Men veelbelovend leven werd plot-
seling atgebroken. We Wragen niet naar het
WAAROM,we denken aan hetgeen pater Ver-
heijen in ons vorig nummer schreef: God
heeft een andere economie' De bestemming,
die hij geeft, wijkt vaak af van onze be-
doelingen,maar we leggen ons bij Zijn on-
wrikbare beeluiten near in de overtuiging,
dat Zijn bedoelingen altijd goed zijn.

Betreurd door zijn verlootde en fami~
lie is Wim nu overgegaan naar een beter
1even,naar een hoger plan om daar Gods wil
te volbrengen.Je daar aan te kunnan over-
geven,is moeilijK,valt onmenselijk zwaar,
maar geeft uiteindelijk voldoening en be-
rusting aan degenen,die hem zo dierbaar
waren en die nu achter blijven. We wensen
hen allen eterkta in deze moeilijke dagen,
die alleen te dragen zijn me een sterk
geloof en heilige overtuiging.

Moge hij ruetenin vrede...

g0 Z /
We behoeven niet uitvoerig in

te gaan op het 25~jarig priesterfeest van
pater van Oss,dat op zo'n luisterrijke wij-
ze op zondag,l1 augustus, in Bergharen werd
gevierd, In de Gelderlander van 12 augustus
hebt U het verslag er van kunnen lezen,ter-
wijl we aan enkele missionarissen,die deze
krant niet hebben, een krantenKnipsel,com-
pleet met foto,zullen toezenden.

Pater van Oss zelf heeft ons een re-
actie toegezegd,dis we hopelijk in ons vol-
gende nummer kunnen plaatsen. Op 12 oktober
denkt hij met bet Italieanse transportschip
Aurelia weer naar Australie te vertrekken.

We brengen nu als nafeest nog wat kor~
te reacties -baast het artikel van zuster
ntonine(Anna van Uss)-en dingen,die ons
opvielen.

In de vroege morgan van het feast heb-
ben er 'n pear getracht twee vlaggen te
planten in de twee regsnpijpen van het QS-
SEhuis,maar een van de pijpen zat verstopt,
Roos ten spijt, die op dit alo gebruik
had geattendeerd.

Toon E...,die ook kwam
fe1icitoren,van zuster An
tonine do opmerking kreeg
dat ze hom nog geksnd had
toon hij in de box(of boks
zat,wist E... erg ad remf
te antwoorden, dat hij
daar nog in zat..... . _

en buitenstaander,die belangstelling
had voor dit feest,vroeg ons of die drie
zusters een drieling waren. We hebben zijn
vraag ontkennend moeten beantwoorden, waar-
op hij zei,dat hij wel kon zien, dat ze toch
alle drie uit een OSSENStal kwamen. Ons
tweede antwoord was bevestigend...

De dag ne de feestdeg was het een na~
feest voor de (oudere) neven en nichten van
de jubileris en we hebben ergens kunnen le-
zen,dat het een feest is geweest van OSSen
en LAMmeren,ven BMRGen en KISTen,van HOEF
en van NAGELS,VaN Zummeren en van DIJK...
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Pater P.van Run uit Wijchen/Horssen

mocht op zondag, 18 augustus j.l. in de
parochiekerk van Bergharen preken en col-
lecteren(heel persoonlijk) voor zijn mis-
sie in de Congo. In Hernen deed hij dit
al snkele zondagen serder en zodoende hob-
ben beide parochies ook weer een aparte
bijdrage geleverd voor de missie

Uit de preken van peter van Run is
wel duidelijk naar voren gekomsn,dat hij
ondanks het feit,dat hij niet ui# onzo

gemeente afkomstig is- toch veal belang
stalling heeft voor Hier en Ginder an hij
heeft dan ook eloofd in ons blad te zul
len gaan schrijven, waarvoor hij de opge
haalde golden t.z.t. in de missie zal gaan
besteden. Vanzelfsprekend zijn ook zijn
artikelen welkom en we wensen hem bij zijn
terugkeer goede reis en veel succes in do
missie van Gongo

Vorige week vroeé`Dn aar
adres van Hier en Ginder,oi3ét bij ich als
abonnee wilde melden.Hij had ons blad al
vaak gelezen,maar nog nocit een adres ge
vonden we maken het voor U arg gemakkelijk
schrijf maar aan:Hier en Ginder Bergharen
Hernen~Leur en Uw post komt op het juiste
adres terscht, dank zij de post. En wear
dank zij de post ontvangt U daarna maande
lijks nieuws uit de missie en van ons
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"In de laatste Hier en Ginderblaadjes
heb ik met plezier gelezen over de vele
missionarissen en missiezusters vacantie-
gangers,die allemaal zo wear eens event3es
hun vaderland en Familie en bekenden Komen
bezoeken. Ik kreeg zo het gevoel, dat ik
een achterblijver ben. EN UAAROM KDM IK
NU 00K MAAR EENS NAAR HQLLAND? aldus zuster
Hilaria Derks uit Herman. U ziet lezers,
de ene verrassing volgt de andere. Zuster
Wilarie komt echter niet op vacantie, ze
komt om te werken in Bussum,ofschoon.....
ze gaet nu zelf weer verder:"iK het zelf
wel erg plezierig vind. x zaak zit zo:
Wij hebben in onze Congregatie visite ge-
had van een Hellendse Franciscanenpeter.
Mn als besluit van deze visite gaen er in
de Gongregatie verschillende verenderingen
gebeuren,te veel om op te noemen,maar een
er van wil ik toch vertellen. Het St.Olavs-
huis in Bussum,dat tot nu tae ons postulan-
tenhuis was,zal als zodanig opgeheven wor-
den.0ns vroegere.moederhuis hier in Bergen
(Noorwegen) wordt juist dezer dagen(ze
schreef op 28 juli) verplaatst naar een
nieuw moederhuis aan de grens van de stad.
En het vroegere moederhuis zal dan het
postulantenhuis worden.Alle postulanten,
waar ook vandaan,-we hebben moménteel één
Duitse en twee Ierse- worden dan in dit
postulantenhuis in Bergen.opgenomen. De
zusters,die in Bussum zijn,komen begin au~ .
gustus terug near Noorwegen.Op 5 eugustus
(det zit er intuesen op,red.) zal onze
elgemene Overste semen met de Generealece-
noom van de Congregatie,die hier in Florida
woont,naar Holland vertrekken,om de zaak
in het St.Olavshuis te bekijken,te beraad-
slagen en te beslissen. Op 7 augustus zal
Moeder Hildegariis van Florida,die per 1
augustus als Overste hsen gaat,ook naar
Bussum vertrekken om een handje te helpen.

. En nu vroeg ze mij ot ik,tsrwijl ik
nog vacantie had (ze is intussen kleuter~
leidster gewQrden,red.) enige weken mee
naar. 3ussum wou gaan.Moeder zei nogzie dost
er de Congregatie een heel grate dienst mee!
Nu ik was meteen bereid om die grate disnst
te bewijzen' Wij relzen
per boot en Komen 9 3U"
gustus in Rotterdam aa !
Ik ben er ook wel z €9§7 9
var1,dat ik,voor ik 111- _... ». ="¢?8_.»¢

september wo(-sr naar Noorweg'éi1"\}ert1~ek,ook
nog even mijn f amilie en het; grat van mijn
overleden vader mag bezoeken.:8n als ik tech
zo ver kom,ga ik niet naar Noorwegen voor
ik even de Kapel van 0.L.Vrouw ter Nood
Gods heb bezook1t"

Do/< o! rlQ<>Lr AU.LS

1 |

.E I

{

|

l

1

i

I

| |

I

I I
' I

E
ll

|
I I!

I
1'1

I I

I

[V
i
4L

4
4

-33-

Q I
Een van de 0sjes,dielwe op ll augustus

hebben kunnen bewonderen,schrijft ons na
afloop v9n het grote feast het volgende:

"Als ik direct geschreven had,dan wa-
ren drie vellen van Hier en Ginder niet
vo1doende.Haarom heb ik alles maar wat
laten bezinken.Er is nu wel voldoende her-
kauwd en "gekout"(=gezellig gepraat,red.)
om nu onze indrukken van Bergharen op pa-
pier te zetten. Ik doe dat in.naam van
OSJE I,II en III,zoals ze in het klooster
ons wel eens noemen. We hebben al 't mooie.
en goede,wat Bergharen.onze Heerbroer en
zijn familie heeft geboden,net langs on-
ze kouwe kleren af latén 1open{ Van alles
en iedsreen straalden zoveel warmte en
gQ§dhaid an gezelligheid uit.Mij persoon-
lijk. Heart het meest getroffen die saam-
horigg 14,86 parochiegeest,waardoor ieder-
een 'Méégéholpen heeft en mesgeleefd. Het
.was te zien aan de versiering,waaraan alle
zorg was besteed e4 niet het minst aan de
gezichten van groten en kleinen. Het was
te horen aan de muziekklankau -
in en buiten de kerk,aan de
speecbes,waarin zoveel mooié
werd gezegd(of 't allemaal
wear was..,?) Het was te voelen aan alles.
Het. gekste is nog,dat we 't helemaal hiet
gek' gévonden hebben.We voelden ons thuis,
niet alleen thuis in de Molenweg an in de
tent, maar ook buiten en op straat. Ik
prijs me gelukkig te stammen uit een paro-
chie,die in alles groot is,waarin een klei-
ne perochie groot kan zijn.Ik geloof ze-
ker,&at Hler en Ginder dear een groot aan-
deel ln heeft.Het contact met Ginder heeft
meer. contact met Hier onder elkaar tot ge-
VOlga

Alle mensen,die op de een of andere=
manier(9l was 't maar door aanwezig te
zljn) meegeholpen hebben om het feest z6
te doen slagen,zeggen wij van harte dank.
Maar heel .bijzonder aan U voor de Hier en
Ginders(vooral die van juli) voor de zeer
mooi vsrzorgie en geestlge feestgids,voor
het verslag in de krant,voor de vriend-
schap en harte1ijkhsid,waarop U onze fa-
milie y=tracteerd hebt.Eét heeft ons echt
Fgetroffea. Wilt U OHZS dank overbrengen?
Ook nog extra aan de dichter,de tekenaar,
aan Ria Br... enz. Ik vind het al1emadL
geweldig,omdat lk west hoeveel tijd an
moeite en zorg zolets meebrengt.Wij zullen
heel ons leven met veal dankbaarheid en
genoegen terugdenken aan 11 augustus 1963.

Ik wens U Gods bsste zegen toe bij al
UW werk.Veel groeten en nogmaals dank aan
heel Bergharen namens de drie zusters van
Oss, Zr. Antonine Mill." We hopen sr.Hilar~is gauw te ontmoetend
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Om te beginnen zouden

we tegen de Weteringvlssers
willen zeggenrhoudt goade
moed.U hoort er wel meer

' -

Ge kunt nooit weten

We mnaten U ook nog
ekonxst voorspelleo

duurder is dan een
dokter denkt.we wil
den het ook sans gaan
proberen...Ge kunt
nooit weteo

I?
De damssdrumband gaat weer op concours

Hat wordt aan waagstuk: proberen om wear
een eerste prijs te ha1en,¢m wear een arde-
ling hoger te komen,ln de afdeling Uitmun-
tendheid. Hbt zal een zwaar geval worden
gaar moed is er wel. Wu nng succes We
wachten af tot zondag,8 september a.s.,ln
Eefde bij Zutphen Zal sr de hoogst ge
plaatsta damesdrumband van ons land dan
wear in slagen ? Ge kuut nooit weten

Uorus van der Zwalum hee£t(
zijo werkzaamheden voor de 0ndeiITH8d
Paardgpg§rzeksring(Hij was meer dan 40 jaar

ssoretaris-penningmees
ter) van H.M.da Kbningin
via de burgemeester de
eremedalje in zilver
varbonden aan de Orde
van Oranje Nassau, out
vangen. Bij gebrek aan

s ~hij ligt met een gebrokeo
B3%n/id\he€`Ziekenhuis- kreeg hij de ver
sierselen gaspeld op zijn pyamajas,maar
was er niet minder vereerd mee. Hij zal
dat sierwerk nu wel netjes in het laatje
van het nachtkastje hebben gelegd of is
het al naar ergharen verhuisd ?
Ge kunt nooit weten

Het nieuwe bejaardentshuis ie Winssen
do "vermarsstichting, is 'n paar wekeo ge
laden In ggbruik genomen door ruim vijftig
bejaarden iertoa behoren ook enkele Berg
harenaren.die het daar best naar hun zln
hebben. De otfiol3le opening wordt waar
schijnlijk nog deze herfst verrlcht an om
dat or ook wat van 8ergharen blj hoort,za1
er van deze zijde cok wel belangstelling
voor bestaan.Misschien komen we er zelf
ook nog wel cans tereoht...Ge kunt nooit
weten»

»
,llnmsf

"ln

In Hernen vlert ds koniJneMokke:~iJ
hocgtij. Men meant zalfs, dat zoiets met

soort ook wel zal gaa
zeker: ge kunt nooit weten .mo ederz Schigpgr

tober de laatste .,dui:t"ult w11
vliegen. Maar duiven,die ultv11egen,ko:nen

dan gezelsohep mee e rue de pantalon kan 1 aug

We vaoantle zit er Vcfor de M tie men-
sen
het wear koxnt ook wear. Het weer was er o

-T.M. ,32j . ,Hernen

,22
23 aug.zBeenen,e11e K. gennvuren

323. Afferan
é.,26 J. te §e1°gharen

HUW1£1.IJI<_`E!N: 14/2 aug. v.d.Akkez° en v.d.Heu
kort aang. )

21 aug.(wette1ijk):de Groot an Gcppes(818r18» 1

Mat oooit weten

.. urgerlge fund
GEEOREN:3l juli;v.D1jk,E1lsabeth GJM. Bhrn

vader:G.J..moeder:Manders,J.M
8 aug BuiJs,9o1therus Khrel A.G. Bergheren

vader:K.P. moederzWattenberg,W.C
e denken,daar 22 aug.:wesselink,Eerend J. Bergharan

vader:G.J..
aug.:v.8ummeren,Franciscus B6T8h8TOB

Nu we tooh bezig zijn me vader:M.P .moeder:Jad%en,A.M
huisdisren.kunnen we cok wel ug.:WeerenWé1helmina.g. Her4§nw
verte1len.dat ln Herman ln o 0 Endg;en ..moeder- ansen. '

HUW. AANGIFTEN=31 juli:v.d.Akker,wilhe1mus M

Instlnctmatlg oak wear terug en brengen 27 : §8t838§6?Aggt§diH33"@1~P°*t°°°11° M.A

Theunlssen,Wilhelmus Th.H.,26 j. te
er zich op gaan vocrbereiden, want Wijchen en Loeffen,Antonetta
ge kunt ncait we-ben 7 aug.:de GrOO'b,~T8CUb11B B.,24 j. t6 Wlj¢h8D

, en Coppes,Gerarda S. j. te Bergharen
,25 j.,Dalem

op. DM scholen zijn weer begonnen GQ Greup,Maria 24 J» Bergharen
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