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De oudste
onza
Het huis van pate? Buijs is deze
nissieklant
en,
zuskeer aan de beurt om in Hier en Binder
Malie
Hermina
te worden vereeuwigd. Het zal peter
s
I
Henclyi klksv a n d é
Buijs en. Moeke met tente Stien in Ewijk f'
v1i3w@@1<1<er) viert
ongetwijfeld goed dceno..
up 8 oktober a.s.
van
Het aantal ebonnementen neemt
aar
64a verjaarda8:.
maand tot mean& toe.Wie dit jear nog
,4
Di'b
heuglijke
feit
een abonnement neemt ,krijgt de nog koan
de
moeilijkste
vler
z
l
j
1n
een
mende nnmmefs van 1963 gratis.De prij~
missiegebiedewele we momenteel kennena
zen luiden nog steedsz f 1920 VOOT
in Congo. Deze al niet jonge zuster meer
8ergharen,Hernen,Leur, f.2,§O voor poStwensen
we van harte geluk met deze v erabonnees in Nederland en f¢ 3950 V002
jaardag
en we hopen,da'i; het haar gegeven
postabonnees in het buitenland. Missi~
.zijn he-h zware werk nog vele jaren
zal
onarissen krijgen het blaadje vanzelfvol 'he houden. Haar adres luidt 8
sprekend gratis°- ___
__-__---____'; Sr .M .Hermina Soeurs Blanches
Q
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Hermena gymelubledenlgeromwde
vrouwen&l maken beer epieren soepel met
allen gooien.De wildete l?)onder hear
kon det té goed,wan ze mikte een grote
lampebol in het parochiehuis naar `hene~
den. Hear reectie was2'Er zijn langer
bollen dan ik er ben" en ze mikte op~
niwnn in alle vurigheid en een tweede
bel werd geraekt ,meey ook niet, wani
deze ken zich nog ne hangende houden
We moeten vaetetellen,dat Hernense ge
trouwde vrouwen niet alleen geleten
kunnen worden...toezieht is gewenst.°.
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We hebben n s l a t e n v e r t e l l e n , d a t
I

een, BBOEDER uit A1verna,die naar de missie
i n NieuwGuinea vertrekt ,ten hate van die

missie in Hernens kerk heeft gepreekt en

f. 225,

inzwnelde. W ordt &it misschien
een van de vernieuwingen van het tweede
Vaticaanse Concilie, dat zondag,29 sep
tember zijn tweede fase in gaat

Il

we
en heeft haar verjaar
eau in een. wat andere vorm ont
vamaen dan de meeeten gewend zijn. Zij
is een verwoed poetzegelverzemelaarsteI
en wat kon er deze philateliste beter
estuurd worden dan postzegels ?
antwoord hierop is als volgt
Met plezief heb ik namens 'Hier
en Ginder" de aanvulling voor mijn post
zegelverzameling van U. ontvangen
De
temperatuur is hier echter te hoog om
elke zegel apart te bekijken, Dit zal
pas in de maand oktober kunnen zijn en
ik hoop den in de siille uren or volop
van te kunnen genieten
Wij hebben een vreemde zomér gehad
doorlopend siroooowind,waar men maobte
loos tegenover staat . In oktober begini
ons parochiewerk w@er,maar wij beginnen
met trieste medachten2'Wat zal ons dit
Jaar geven
E%eeds vertrekken er paro
chianen en ook priesters,zodat onze par
ochie steeds aroter wordt en wij kilo
meters moetem rijden voor 3 8 4 personen
Gelukkig hebben wij Hollanders courage
on houden voor ogen "Je maintiendrai
Het is heus to wa.Mm; om het lang to
maken en daarom nogmaals hartelijk dank
ook voor hot blaadje,dat stoeds trouw
binnenrol° Het artikel en do foto van
pater van Oss met de zusters (kranten
knipsel) vond ik prachti
Mot darllibare ,qrooten
.
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Het Loo heeft geen koningin M86 en
daarom -veronderstellen we tenminste~ is
Moeder Overste van Berghayeus kloosier
overgeplaatst naar Aeldoorm.Deze
uit
Limbura afkomstige zuster gaai zodeende
steeds verder van huis af,maar dat deert
haar niet
In haar plaats komt
uit
Apel&oorn naar hier Moeder Ferdinandi
die 8ermharen wel eens heeft bezooht en
vol goede moed is over haar overplaat
Van harte welkom
Apeldoorn zal nu, ook wear een, Hier
en Ginder rijker werden

?'(i27"2{6'?'2
De 88rgharense emigranteRiet Som
merdijk,die in Canada is gebuwd, komt
op 2 oktober a~s. naar huis op vacantie
Het zijn niet alleen &e missionarissen
maar ook de emigranten,die steeds meer
hun. oude vaderland niet vergeten kunnen

Je maat or ZO ondorhand op rekenen
woer GSH eerste prijs voor do damesdrum
banddio nu dus tooh is gepromoveerd naar
de afdeling UITMUNTENDHEID. Uitmuntend
was vrooger voor ons op school het hoo
sto wat or to halen was8 oem tion' Maar
&e afdelinm uitmuntendheid woydt nog over
troffen door eon ere~afdeling, dos we
zullen daarteven een tion mot een griffel
moeten gaan zeggen. Die griffel is eoh
ter in één jaar niet to halenDaar zijn
twee eerste prijzon voor nodi
De vele gelukwensen,welke bij de
terugkeer in Bergharen worden aangeboden
worden H08 achtervolgd door do onzo,die
we hi
QQQ maar sohriftelijk vastleggen
4 We brengen ditmaal geen
foto's van do dames.Ze
moesten er woof eens niet
Op lijk@H°Dat riskoren
we niet meer° Er stond
trouwens een heel mooie
foto in de Gelderlander
§'methet krantenartikel aan onze
missionarissen zullen toezenden,voorzo
ver we over voldoende kranten de besohik
king hebben. kunnen. krijgen
Ditmaal zijn onze dames naar Eefde
bij Zutphen geweest °Ellie was er niet
bij ,want zij zat met een glasbeen op
een steel. Maar Mien deed het in de ash
terhoede alleen oppefbeet. Lenie voerde
de dames weer aan mei vaste pasVergeet
ook niet de twee Annies en de iwee Ma
rietjes. Vlak Nellie9Jennie en Gorda ook
niet uit Ook met z'n nemenen waren ze
heel wat MANS al waren zij ailemaal dames
Oud-inwonersqdie als verplegers in
Apeldoorn. zitten,waren expres vwor dit
evenement naar Eefde gekomen en leefden
zo mogelijk nog meer mee dan wij
Trouwens ons medeleven schijnt wel
zo belangrijk te zijn geweest, dat ie
mand, die dat afgekeken heeft,er over
wilde gaan sohrijven&Ve wachten op zijn
artikelof is er te veel sohrik voor- een
reectie' Da% hoefi eoht niet,maar wel
vonden we het zende om zelf met een wa
gen naar Eefde te rijden, terwijl eie
heel besi in de bus gestald had kunnen
worden
De fanfare wil voor de ooncertwed
strijd op oonoours in Aalsmeer op zater~
dag,l6 november a.s. Kan dit de derde
eerste prijs van dit jaar werden? W e
zijn benieuwd wat het gaat werden° In
ieder Qeval wel suooes er mee.Ge kunt
nooit weten
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/ l Reeds op 16 april 31; ec eet' ons beilige stenen en sohelpenbanden random
If eater Verheijen een verbaal,dat we maar hem Ven alle kanten kwamen de mennen en
I sceeds wegens Qvervloecl aan copy moes~ vrouwen per dorpsgroep aan twee degen
"ten uitstellena Ditmeal komt het echter langa Ieder smeerde zich in met modder.
Wanneer er weer een nieuwe groep kwem,
.fl ek aan de beurtw
x/
'Boven mijn brief staa 'MNsatfak", werden klaagzangen en rouwliederen aengeheven, Een pear van zijn vrouwen zag ik
291 is de kampong,waarbij ik nu woon,
over de gyond kruipen door modder en ver~
een
"buitenpost"
in
de
grote
vallei
hier.
I
Het is ongeveer het cenirum van het ge- kenedrek, Enkelen sneden uitzinnig van
een stuk van hun oorschelp af, bij
\!bied, dat ik meet verzorgen. Hier woonde rouw
ok één van ée gxooste opperhoofden van een pear kinderen sneed men de vingerkoot~
jes af, Hierven komt het ,det haasd iedere
de vallei.Hij heie Harereak.Ik snreek
vrouw hier in do vellei meer drie of vier
in verleden tijd,want op Goede
`
heeft de man zijn vieze dorp verwisseld vingre heeft en 7 of 6 "siompjes" Direct
dood en gedurende de nu. verlopen
Ivo OI' de feestzalen van het hierboven.Ik
degen slaohtte m e n
hoop tenminste, dat de Goede God
hem
\
varkens.moteel tot nu
dear heeft opgenomen. Helaae,hij
is
toe een5O tot 60.Zon~
ongedoopt gesorvenmaar &aar hij de
dagmiddeg,het was Pa~
miesie steeds goed gezind was en jaren~
senq omstreeks 4 UUE
lang een zeer pijnlijke rheumatiek ge~
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X

e men een brand
duldig heeft Qedragengeloof ik wel,dat
etenel op en nadar men
de Man van Smarten hem op zijn steyfdag
G1
het lijk met varkenevet
heeft gezegda'Heden nog zult ge met Me
fhad ingesmeerd,werd de
zijn in het paradijsP Dat hij in zl3n
dode swnen met een var
jonge jaren waarsohijnlijk heel wat vij
ken. verbrand°Men keni
anden heeft gepijld of met de epeer
heef neergestoken en de hij ZO onge~ hier geen begrafenis°Ik sobat 9dat er een
2500 mensen bij de verbranding waren
veer een stuk of 20 vrouwen §Hier is
zover de 'Uitvaert" van een 1n~
één vrouw 1000 mannexte er§9red,l heeft
lands opperhoofd
gehad,is niet zoals het hoort, echter
vergeet het hem,went bij wist niet wat
hij deed? het is de manier van leven in
3/7&6
dit nog totaal "heidens" gebied, tram
GEBOREN A
wens de aartsvaders uit hetOude Testa
sep e zHe1rmané,Will1elmi11a M.E Bhrn
ment waren ook niet van 8% "brave jon
r`éI8'3x
G3
o rno@deraBen:r1tsqE.M
gens" en tocb heeft de barmhaytige Vaeer
13
sep
v,,Du.ifhuizenJohanna
L.G. Hernen
hen de beloofde Verlosser gegeven
vadersA
QP,
.,moeder8v.d.Wiel
en,L°A
Om even v66r vijven wemd ik ~te
14 sep.;;Tax,MaI'ia A.A. Bergharen
laat~ gewaerschuwd, dat hij dood was
vadera J M. qmoeder 2Janssen9G.W
Teen ik het "dorpeplein" opliep,hoorde
OVERLFJDENQ
6 sap, rs Bv.ijs,Joanna, W»97é9 J o 9
ik &irect het gehuil van de vrouwenlk
B
e
f
b
a
re
n
vve
d
v. K e rsw5 e n A , J
meest teen ik bij zijn hut kwam werke
ONDERTROUWIM
v.,8oekelqJohannes J., ,24 gjaar,
lijk de "janken&e" vTouwen 0pzij duwen
33e1=&f1are1i-En
v.d.Hurk.An+.onia
J 22 jaar
om bij hem te komen en te boron of zijn
te
Horsserl
leven inderdaad geeindigd was Het was
v,Kruijsbergen,Johannes '1'h.933 j.,Dr~eumel
geen half uur later o. de mannen hadden
van boomstammen en takken een soort hele vHaandelGeer truda H 30 j 8er harem
hogs steel Qemaakt 4 Daar werd hij boven IJoef`fen,Joha,r1 L.,35 j., Bergharen en
v8aal,El;Lsabeth A. ,Bl 3° ,OttersuJ1t
OP gezet midden op het dorPsplein. Een
v.Dui»;Ehu.izen<,Antonius
W . 9 28 j o ,Herman
stuk rotam werd onder zijn kin en bo
en
Rut'ben,Maria
J.
,26
j., 9 Wijchen
ven hem vastgemaak,zodat zijn hoofd om
Qleste
duif
hoog bleef en zijn mend dicht°Zijn knie
§n werden bijeen gebonden en zijn benen
G3;€Q;3om1v3J z
20 sep
de Groot,Jacobus B . W.i.j chan
over een lat gehangen,zoda hij als het
en
C,oppes,Gera11da
8. te Be-rgharen
were met opgetrokken knieen op een troon
GEBOREN
zat. Men zette hem zijn hoe& op ls een
op de Wijnaldier te Her-men
soort huzarenmuis,die men hier &raagt
EEN DRIMIMG
Mij bijzondere ge1e3enhe&en} omhing hem
n koe
ylamen niet bekendgnoeder
met al zijn sieraden en stalde al zijn

I l

r
5

1

riH
4

l
i.
I

Ji
1

I

dat vale I62erS er op Zitten te
kijken of de rubriek WEST U wear terug
komt?
dat deze enigo malen is vervangen
door andere rubrieken,die het WIS" U
nieuws net zo goed habben gebracht?
dat de tonoelveremiging "De Gezel~
ligheid" te 8ergharen in studio
eeft
Qnomen het toneelstuk BOERIN en dit
hoopt te brengen op 15 en 22 december
dat iemand in een zijstraat van de
Breekwagen vnor een dochtertje,dat de
bof bad,de veearts belde in p1838
de dckter ?
dat na een E.H.B.0.»oefenavond een
dokter met een muldersjas en een mul&er
met een doktersjas naar huis Qing
dat de voeta1 in de
compotitie weer is
rollen en Hernani drie
maal achtereen ten onder
?2,`i1'l;8 met 5--1 8-o 8l'l O-1

w8ie

ls

f§e keer schreef ons zuster Hila
ria, dat ze -terwijl ze in Bussum was~niet
terug ZOM; keren naar Neorwegen voordat ze
Eernen en 8ergherenghad bezocht,Welnua ze
beeft woord Qebouden en
hoaft. van 15
tot 18 september in Hernen in bear ouder
lijk huis vertoefd.En na een seintje van
de familie waren ook wij present om. de
zuster te be8roeten E n d i e z u s e r had er
op gerekend,want ze gaf ons een heel mooi
souvenirtje,dat we bijzonder op prijs heb
ben gesteld
Ale U intussen hebt geconstateerd,dat
het in die dagen Wijchense kermie wes,dan
kumt U zich voofstellenqdai er hevig op
los is getwist .De kermis was er goed mee
dat heben W@ wel geboord
De komst van de zuster werd thuis met
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zmrg voorb.€erGid..0p het laatste moment wercl
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I

ontclekt ,dat het vJijwater.<sva.a,'sj@ nog niet

_

evulcl was. Gauw even cle fleas met wijwater
die was nergens te vinflen
Die heeft Wim zeker weer weg geze, maar
naman, :naar

tegen resp. Altforst,8eu4
ninaen en de .Wo@zik?
@a dG oorzaak hiervan gezochi moet
worden in te woini brainen
&at Umi het ieis maar niet veel be
ter dost .wan tegen .Weurt w©rd met 2~1
en egen Heteren met 4~l verloren, ter~
wijl er gelukkig waX verbetering kwwn
toen j.l. zon&ag met l»o tegen Puiflijk
ward gewonnen? Alleen dient men er meer
op te letten,dat niemand van de sokken.
wordt geschopt

bedoeld
ze merkt er tech
offe
nee ik doe Met ook
van, binnen begon er
wat m@@ te spr@ken..eigenl3ik
kun je zo'n zuster niet be
H09 meer even zoeken .Anionius kwam é
aan ie pas en die gceie vrind hielp{/QQ

dat we een geheel nieuwe veNhin
ding hebben gekregen tussen Bergharen
en 8ateNburg doordat do Sohearse byug
door een veel mrotere werd venvengen

een..Was me det een opluchting
We hoorden leer van de zuster dat
Z8 het toch wel emerkt zou hebben
Ze was overigens buiengewoon in hear

Cat we dit wel erg toejuichen,om
dat we daardoor een verbinding met een
stad hebben gekregen
dat de ViSS@TS -dit ter gerusistel
ling voor peter Verheijen,die he er
coN al niet MSG G6HS wee- eindelijk W&
maendenlange styijd er in geslaagd zijn
het viewater ~de Nieuwe Vekcring- terug
t e kli jgerl
dat het verhaal bierover,dat U in
de krant bebt kunnen lezen, wear ings
zameld zal worden om het onze misslona
rissen toe 86 zenden?
dat missionarissen
vooral die op vaoantie
I); 91/1
zlgn, gekenschetst war
den ala aparte minsen
/ W
dat Hier en Ginda§\z9ETs
preekstoel verbasterd wor&t doordat er
Hier en GIHPEREN van ward gemaakt
Ginder weten ze echier wel beter

scbik met de vacantie in Nederland en met
een licht Noors accent verielde ze honderd
uit a VOor het eerst sinds 25 jaar had ze
weer op een. fiets gezeen,maar op dat
drukke verkeer had ze het niet erg gemunt
Bij Naar terugkeer in NOorwegen over
n peer weken zel ze weer bonderd uit ver
tellen meer dan met een lichi Hernens
accent

-

l
_

Wim wist van niets
Zou :Lk clan :naar
of nee
och wat kan het ook schelen,c'ie
zuster merkt er toch niks van
ZOU., il<@e;r~

maar gewoon water in <:°ioen,het is jzoch. /gued
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drie missiona,rissen,die thuis zijn,
maken hetvallen best .Pater Ponjé is nu
in Rome,pater van Haandel 8aa"s er 15 ok
tober heen,omda't zijn Apostolisch Frefeciz
die k;,et vozcig jaar in Bergharen vva.s,door
de ?aius tot bisschop wordt gewijd en pa
tea: van Oss maakt zich gereed om op 12
oktoher weer naar Australi§ *ne vertrekken
Ondenéweg schrijf t hij erm dankartikel
voor Hier en Ginder
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