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Zondag, 19 janari a.s», is het wear
LWJIIMZOIWAG. MEMSB. :met zo onderhand
voor U allen een bekend iets zijn2MEDI-
$33 MISSIE-AC'I'E...I3e meeste van on-
ze raissionarissen pxofiteren er van.
Zij vragen de Meznisa geneeszniddelen an
als het maar enigszins kan,krij,*3en ze
die oQk.En ze he`bben ze nodig,dagelijks
an veal. ~Onze missionarissen zijn i n
de rnissiegieden ook dokte verpleger ,
rnaas: kunnen zonder de Menmisa niets be-
ginnen. En de Melniaa kan niets baginnerz
zonder ons en zonder u allen. Er :noe-
'ben dit ,jaar wear 'één miljoen guldens
hijeen komen op deze ene dag, op die
mndag, 19 jaru18.ri.U 'vraagt zich af a
kan dat wel ?

Wij allen nweten wat
"he1pen. Wanneer U de aol-
leotanten van de E.H.B.0.
on anderen --hulde staads {
wear aan deze daraes en heren
zondag aan da kerkdeuc: ziet etaa'r"i'§ Qan
mag U; nie-b gaan denkzezu daar shaan ze
wear, ze bli jven a.an de gang., :naar wel-
geuoed gaat U op de oollectanten af en
geaft gu1,ox:x5.at he*b vo¢r de MMKISA is.
En :xosht IL van te voren dit artikel niet
gelezen hebben en niet preoias weten
waar de collects voor is,da=.n gaat die
collecterzzensen achtex-na 0311 Uw vergeten
gave nog 'ba brengen, w-ant het is er no-
dig an nu knnt LL nog geven...

De mens van Nu,,dat is het vwerkter-
rein van de Memisa~Over 25 jaam is het
te laat .De liefde vcmox- de missie heeft
geen grenzen en de Memisa geen plafond&
We Lloeten over dat ene railjoen been 8

Wie iota extra'8 wil doen,kan "bij
ons voor f. 25,-~ voor een onzer 1:1issio-~
narissen het Medische Handbodc bestellen.

Er is medisohe nood in do rtzissie.
Ziekten zijn er onafgebroken.In de nood-
gebieden is één doktex- op vijitigduizend
r:zensen.Memisa verstrekt geneeszniddelen,
kunstrUddolen , su`bsidi8e1~t verpl eegst ers,
bouw'h ziekenhu.izen,ricb.'s die in en begint
ras, ook nog met do opleidirig van inlarldse
&oktere,uite1-at belangrijk I. Met één
rrxiljoen kan je iota doen,z1a.ar met honderd
milj¢en kwara. de Memisa nog* te kart £8

NU kan het zondag slecht wear zijp.
Het kan regenen,vz~iezen,sneeuwen.... |
StoI-men kunnan ops'beken evenals het vo-
rig jaar,x;1aaz: onze collectanten zullen
er echter zijn,nie'b v66r lnaar na de H..
Missen.Dat is tegenwoordig zc> voarge-
schreven,r:xaar daar zit een groot gevaar
i.m.Men kan dan zo gernaldcelijk de Gclleof-
tanten ot1tlopen.Dat moat u, :nm eens niet
doen. 0 gaat wat langzaxueztv dan nornmaal
de kerk uit an U offert gwl.E1~ is zoveel
lijden in de r1issie.Wi;_i kunnen helpen en
sohieten tekcrrt als wij dat niet doen.
Iij helpen mee dat nziljoen te ovwschrijf-
den. 't IS V003 DE MEMISAHu-
T1:
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Van mater Hilaria I erks) ont- De voorpagina wordt ditmaal
slag genornen door de MMIIISA .

ons
te dean..

Onze jarigen vinden dat zeker
1;

o.f.m. \
"-s

b_86f-{; 1118

ons vox-ige maancl al laten

in be-
De oolleote

d.aarvoor is wel zo belangrijlqdat we
verplicht voelen d.at . .

minder Grgy
want ,juist zij zien de belangrijlii ' van
de MEMISA wel in...

Ja onze jarigen'. Broader
Marius staat op het lijstje om (1 .
op 10 februari 53 ja,a.r 'be wor- fa
den. Zijn adres is 2

Eerw°Br.Marius
Kath,Missie Berg en Dal '*
__IAN 8ARAT

1 Pater Meulepas gaat op
n 14 febxuari 45 jaar wor'den.Dat
. weten. En nu..
1-&e cadeausi We hopen,dat ze niet te lang

onderweg `Dlijven.Pat er Meulepaa
nog een van het vox-ig ;jaa.r.Dit b1ijk'b
naar

het blijkbaar
pater Meulepas gezonden.13us

zullen de eerwaarden van die procuur aan
128*
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krijgt er
ma

de Missieprocuur in Oosterbeek 'be
zijn gestuurd en die heeft
nog niet aan

de jas worden getrokken. Maa
vat git, verznurb nietl .3

Beide jarigen brengen w
wij onze beste wensen over
namens onze 1ezers,waax~van 9. ... Q*
sommigen trouwens zelf nog ~..w"'. Tia. @~»J5
wel met extra wensen zul len 1€o|§xg" Voor
pater Meulepas lcant

Rev., J .Meulepas
U die zenden aaiaé
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vingen we uit Noorwegen een 'brief van
20 oktober en een van 16 december. De
eerste kwam net op tijd om 'n paar
maanden zoek te raken en de tweede net
te laat om in het Kerstnnmmer geplaats
e worden. Omdat we nog, dik in de
schrijfstof zitten,halen we maar vast
enkele gedeelten uit die brkven aan en
hopen er de volgende keer mee te ver-
velgen.

Op 13 oktober keerde deze zuster
na een kart verblijf, in ons land,wear~
van ook 'n pear dagen in Hernen, weer
terug in Mborwegen. Ze echeen niet vee
veranderd te zijn, want de kleuters,di
aan haar zorg waren toevertrouwd,kende
haar allemaal weer terug. Datowas over
gens geen wonder9 want ze had snoepjes
van de Wijcbense kermis meegebraeht en
dat is voorNeorse kinderen een onge-
ken e wee1de.De kinderen heeft ze mce~
ten beloven' het volgend jaar weer- terug
te gaan om nieuwe snoepjes te halen.
Ook het verjaardagspakketje is haar
goad in de smaak gevallen en;wQ1 .omdat
ze het zelf mee heeft mogen n9nen,om-
dat het zG keurig verpakt was an omdat
er zo'n echte fijne Hollandse dingen
i n Za-tGNlo9

En zuster Hilaria zo onderhand 'n
beetje kennende,begrijpt U,dat ze weer
de loftrompet gaat blazsn voor al die
missievrienden,dio ze ook iijdens haar
vefblijf in Hernen heeft leren kennen.
Ze sohrijft :"Ik trof daar een paar kin-
deren,die zeidena"Zustex we willen Uw
missiekindertjes helpen, hier heb U
een bele doos met ons speelgoed voor
die kindertjes in de missie¥ Het was
een grote éoos vol gebruiki ,naar toch
nog goed bruikbaar= speelgoed.Ze mach,-
ten het weggeven van hun oudens,omdat
ze al te groot waren om met enkele din-
gen te spelen en om&at ze tooh nog ge~
noeg speelgoed hadden en....omdat ze
moeaten leren ook aan de missie te den,
ken en goed te doenl Wat meet God een
greet welbehagen hebben in zulke ou»
ders en zulke kinderen£ Zulke zijn-ware
miasievrienden¥

In haar Karat- en Hieuwjaarsbriet
komen vanzelf de Kerst~ en Nieuwjears~
wensen near veren en een verhaal over
de Kerstviering in Nborwegen,waar de
meeste menaen een geheel ander idee
hebben van het Kerstgebeuren. dan wij.
Daarover verellen wq4Qen. 84} een vel~
genee keer... 1 m41
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DE JFDE JAARé NG VAN R EN GINDER

is begormen' We hebben ex- 198 bladzijden
opzitten°Met dit nummer passeren we de
290. Onze missionarissen en emigranten
en o zo vele andere mensen zitten Gp Hier
en Ginder te wachten,dus we gaan door.
Onze abonnees betalen papier,enve1oppen,
stencils,inkt en postzegels en vele gulle
mensen doen daar wat bovenop om iets ex-
tra's te kunnen doen, Dat ia vorig jaar
wel nndig geb1eken,dat doen ze dit jaar
ook weer,want sommigen zijn er al mee be~
zig. De abonnanenteprijs blijft on&anks
duurder papier en hogere porto's gelijkl
Due f. 1,20 voor Bergharen~Hernen~Leur,
f. 2,50 voor postabonnementen in ons land
en f. 3,50 voor abonnemenen buiten ons
land. Giro loloOoo ten name van Hier en
Ginder Bergharen-Hernen~Leur

Met dank voor zovele medewerkingi
I

I
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Ook van zuster Herrnina, H

ontvingen we wear bericht uit de Gongo. 1g/. `
Zij brelugt de beste wensen over voor
Kex-stmis en Nieuwjaa1~.Het verjaardags~
cadeau heeft ze in dank ontva en,maar
over vacantie denkt ze nog niet.Ze is
missionaris voor het levenl

De verdere inhoud van haax' brief
komt ' n volgonde keenL Tot dan. . .

-3-
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Op de dag van vertrek (2 december

-zo onnozel moge1ijk~)ontvingon we van
pater Ponjé nog een brief,waarin hij
ons heoft gevraagd zijn dank over: %e
brengeni "Vertel hen van mijn waardering
voor hun medeleven en medehulpgvoor hun
interesse in mijn en ons aller work en
voor hun hlijvende steun.Ik blij f op
jullie huip en interesse steunen en
van mijn kanX mijn gebed voor jullie al-
len zal een dagelijks Memento in do H.
Mis zijn; Er is nog zoveel nodig in de
missie en het is &aarom ook zo aanmoo-
digend voor ons,als we zien,dat ze thuia
ech achter ons staan.Ons als hun voor~
hoe&e beschouwen,die hot werk doet 9
naar het work niet kan doen als er geen
steun van de achterhoede is?

Ook deze m&ssionaris zal iniussen
wel in zijn missiegebied "West-Camerouns'
zijn teruggokoord en ook vandaaruit zal
hij on§ op do hoogte houden met de toe»
stan§§n aldaar. . .
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bepaald artikel v Waarom niet eens wat
anders? Iets wat de mensen ook of zelfs
meer aanspreekt. "' Zijn drie katteny
horen we U. al zeggen. Welnee, 't is de
laatste foto,de meeste recente foto, van
de drie (ge)zusters van OSS. Niet de drie
grote getrouwde zusters,maar de drie
kleine (naar tech ook wear grote) kloos-
terzusters,E1isabeth(Tonnie),Anionine
(Anna) en AmoralRoos) . De laatste foto
voor het vertrek van zuster Elisabeth;
naar Brazili§. Ze hebben ze ans zelf ge-
stuurd en wij hebben ze ZO goe& en zo
kwaad als het ging, overgenomen.0ver de
gebele aardbodem zal ze verspreid worden.

MaandaQ,3O deoember,heeft de fami-
lie van hear afscheid genomen.Volgens in"
gewijden was het een wear OSSEFEEST.
Wat hebben ze weer gezongen L
Op 8 februari vertrekt zuster Elisabeth
om de missiekinderen van. Brasil %e 3aaH
vortellen van Nederlan&,maar vooral v8n
8ergharen,dat ze zo geheel onverwachts
weer terugzag en hoe? Ze gaat haar misaie
werk voortzetten. Zij zal ons niet ver-
,geten°We horen wear spoedig iets van haar
en wij blijven aohter onze zustcr staan
met Hier en Ginder, dns met z'n allen
Het zal er ook nodig zijn.

Zuster Elisabeth...goGde reis.

C3'n <>L»dJ 95
Zonder foto plaasen we &e laatste

1imerick.Hij is ons hooggt persoonlijk
overhandigd met de mededelinga Die durfi
ge tech niet tQ plaatsen,beige@n we dan
natuurlijk wel doen.Hij mag er zijn8

Er waren eens twee ouden van dagen
Die schepten in wandelen behagen
Eenmaal bij het kerkhof gekomen
Knielde er een neer zondef scbromen
Hier rusten degenen,die het heetst van

d.e dag hebben gedragen "

, Van familieleden vernamen we, dat
pater Buijs in Noord-RbodesiE en pater
Verheijen in het zickenhuis in Hollan»~
dia met ziekte te kampen hebben. Het
zal ook de MEMISA zijn,die hier iets
aan doet door de zorg voor medioijnen
en andere hulpmiddolen Zodoende profi
teren daarvan niet alleen de inwoners
vandaar.,maar ook de paters zelf

Ze zorgen zelf wel, dat ze met
- opknappen on we

wensen hen beiden daarvoor dan ook be
tersohap too__

die hulp wear volledi

'F£=»'ler
388a6886 fbéter zraa8

Doch 'n boétje verder bij een vil la. ge-
komen en zle

Toen viel de andere op zijn knie
Ze zeiden tot elkander
Niet ora 't een of 't ander

Maar hier RUST 't personeel van de
secretarie

Ondertekend meté G.As.(bel

r senpl ie ook vaak in
Q;7.$`.$'€;? Bergharen vezctoeft

kwara van ons afschcid naman tijdens het
tikken van clit rn1rnmer.Hij vertrekt op
17 januari wear naar de Con¢»o- """ '
We wensen ook hem goade rei;l"§3?U1<§39
veal misaaie-i jve1~.Hi j sohri jtt nog wel

En echt .
hier stopt onze 1-eactle

i
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weer
WIS!! IB, dat een beroancle Bergharense

' 8een snoek haalde van 10 pond / 3 o en
er zelf ook bijna in duikeld ?74

dat opa er ook 9e 1e 45 to
vangen en or zelf bijna. in k` - Naar
de snoek liet wa.ar hij was '?

dat wij er :net Kerstmis met-onver`be-
terlijke hulp van E... in slaagden een
1:1uis,die het op de Hier en Ginclerpapieren
gerxunt had, onschadelijk
te rnaken '? .

dat het breken van be en,enke1s
voeten weer in de :node is ,gekomen ?

dat in Hernen daaronder de eieren
en de verkenners lijden en in Bergharen
de kleuters {z1~.Ando1etis) ,een DAF en
zelfs de gloednieuwe tante frietkraan '?

dat een aantal Bergharense vrouwen
haar bot-hen aan het losltxaken zijn door
ieclere week -some onder toezioht van een
belangstellende man- te gyunmen '?

dat we behalve van degenen,die we
reeds vor-ige keer verlzxeldden of die U
elders in dit nummer kunt vinden,ook nog
Kerst- en Nieuwjaarswensen binnen kregen
van de emigx-anten,Ada Suits uit Aust1~a.1i§
en Riet Sornmerdijk uit Ganada?

dat we van Piet uit Hernen een aan-
tal Persilenmtertjes binnenkregen en we
die Piet -er zijn vele Pieten- dear-voor
de rnissieclank brengen '?

dat we ook in 1963 het aantal invro-
ne:-s van onze gemeente niet op 2000 heb-
ben kunnen brengen en nu onze hoop mae.:

? W ie za l  ' t  zi jn?
1965

45
-59.
2070

op 1964 gaan stellen
Aantal inw. op 1-1-496-32
gebmren in 1963 2
i11gekor.1en P€}I'S0Il€l'l5>

E?
Hij sohreef ons,dat hij nu `bezig

is alles wear to organiseron.Zijn motor
beeft het begeven,maar een ni9QwG hulp-
motor sohijnt onderweg to zijn.Hij doet
n~ wat af op een fiets,die het vergaar~
de 8ergharense vet or wel wear af zal
halen.Eij is bovendien al aohtcr een
panier aan geweest ,die het vee en zelfs
de mensen'bedreig&e. "Tegan zo'n gezon,-
de missionaris" moot dat boost gedacht
hebben, 'oet ik hot tooh afleggen" en
het trok zich wijsolijk tijdig terug--.

~(»""*».~ 4 3
4 M ,~' 4r§;9:"

niouwe verliobting in Berg~
baron vor&ert al een heel eind.
Toon vertelde ons,dat hij vanaf
he&en de krami op bed kan lezen.
Piet mGemde,dat de donkere plek~
jes bij de kerkhofmuur nu ook

de dag komen. Kees had het met een
lampen. minder ook af gekund en. Ma-

rl~ ge zel dat de oude verlichting veor
haa ook voldoende was.Er komt ook een

Htverlichting voor naohtgravers.4.
. n Bekend iemane uit Hernen vroeg

ons wanneer Hernen aan do beurt kwam.
Woes Qerust de palen zijn er al, het
licht komt ook. Men is cr zich terdcge
van bewus,dat zeker daar de produotie
met nieuwe verlicbting -en vooral nacbt-
verlichting heel wat kan werden opge~
voerd.Mischien is 't tlauw,maar..leg ze,

2;eHer4~Ld63E3€l'l

Overlecien in 19632
vertrokkon personena

14.
1 ; _ 89

1981
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voorst ellen met _ja_r_i§;_.§_ej*i_§_ Pe'ber»-us-

dat werden geboren op 29 dec.

'Tast moeten we tegenwoofaig
tegen hem zeggen,Waarnemend P. was hij
al eens eerder.MU is ie bevorderd.....
Zijn voorganger gaat een nieuwe missie~
post stiohten en wie kan ian beter op-
vclger worden dan iemand,die -na een
half jaar bijgekomen te zijn~ weer met
frisse moed aan 46 gang kan.voor¢at hij
ochter in zijn. missiegebie&
aankwam,maakte hij eerst
nog een auto-ongeluk mee,
waarbij hij dank zij ecn
buitengewone Engelbewaarder
practisch zonder letsel affWam

Ben rijmende lezer deed ons twee
en

We zullen deze eerst in ons bestuur~ be~
spreken en u hoort nog wel hoe we dear
verder op in zullen gaan. Iedere maand

voeren
en we zijn hinnen de koiete keren rijk.
een v<>orstel,dat we uit kunnen

G

84

aantal inw. op 1--l-l96-42

Aantal huwelijken in 196,38 20.
Er zijn 1008 raannmn on 973 vrouwen.Geen
wonder9da'1; we dus zovele vrijgezellema,n--
men hebben...

dai; op lO jan., 'trouvvdeni A.,'I'h.'Reijnen.
Woezik 171€1: JJ1.v.&11;1r1eI~en te Ber_gha1~Gr1 en
P.H.F1eu3:en Bergharen met H.Goossens te
Malden ?

dat op 31 december J °G,SGhreven,
wcdnr.v.v.Huls's ,MJ a,83 j.8ergharen, stlerii?

Gieling,Rutgerus HJ. (Dahliastraa'b},z.v
RJ. en vanK1opP€1'1b1iT8sA-W'H° en
op 10 jan.; v.Dijk,Elisabeth A..T.Th. Bb.rn.
&.v. J.Th. en van§»v.Stippent,A»=7»


