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WU Onze fe1i<>i¢ati€*.;€at
6itmaal naar zuster Hilaria

Derks in Nborwegen, die op
30 oktober a.s. 44 jaar hoopt te worden.
Van die 44 is ze er sinds de vorige maand
25 in Hoorwegen, waar ze nu kleuterleid-
star is .

Onze gelukwensen voegen zioh bij de
vele andere, die zij zal krijgen. Wij
wensen haar nog vele jaren in haar dier-
baar Noonvegen. Mage ha.a.r missie-ijver
blijven 'boenemen tot heil van al "haar"
kleinen,aan wie ze leiding moet geven.
Haar pas geleden gewijzigde adres luidt
m s _

\

Sr. Hilaria Th.Derks
Marias Minds
Nylattdsvei
8
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Ieder jaar opnieuw worden we or
aan herinnerd: missiezondag...de dag
om voor de missie te hidden, de dag om
voor de missie to offeren....En het
doet ons good to horon van nimnand min
der &an Z.H.de Pans, dat wat NOderland
dost voor de missie ,uitstraalt over de
gehele werold. Maar hoe meer xnen dost,
hoe meer men eigenlijk ook weer gaat
beseffen, dai men eigenlijk nog veel
en veal to weinig doet voor 86 armoede,
die. daar hoerst. En als we dan lezon in
do fo1dor,die een dozer dagon huis aan
huis ondor de paroohianen is verspreid,
dat er geen missienood meer zou bestaan
als alle christenen in do Westerse lanf
&en eens gaven naar de mate,waarin zij
ontvangen, dan schrikken we tooN wear,
want dan zijn onze gaven verschrikke-
lijk klein, want de mood is nog zo
ontstellendgroot.

Ben mooie gelegenheid, die al zo
vaak is ge&oden, brengen wij in dit
verband nog oens graag onder de aan»
dacht van onze 1ezers2 IN. DE MISSIE
WCHT MEN' 0? N3DE3LANMSE (due ook B9T8p
haren~Hernen»Leursel WELDOENERS, die
f. 5OO,~. per jaar bij willen dragen
om een priesterstudent in ds missie te
kunnen opleiden. Ben mooie gelegenheid
om naast Uwgebed de missie in belang»
rijke mate te steunen, omdat inlandse
missionarissen zo broodnodig zijn.
Laai ieder,die daar toe (ook in ge~
&eelten) in staat is§reens ernstig cver
nadenken.'t Is 'n prachtig werk........

.J

r

We hebbgp in de laatste nummers en ook in
dit nummer heel wat nieuws uit de eigen
plaatsen moeten ha1en,om het blad gevuld
te krijgen.Gelukkig is er wel licht ists
of iemand te vinden,waardoor zoncdig met
tekeningen ier en Ginder vol is te krijgen.
Hopelijk vergeten echter de missionarissen
ons toeh ook niet.....
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GEBORENa
l okt . 8 Tocnen ]3e1d<ers,Henrika K.G,P.
vader: Th.J.F'. ,moeder:Diebels,F.E. Bhrn.
5. nkt . 2 3"ceeg,Robbert A.J. Hernen
vadera G.A . ,moeder 2Jansen,C .M .
5, :kt . :§Bu.ijs,Wilhelmina C.M. Bbrgharen
vader:M.€. ,mo eder 2Klompmal<ers,A.S.

(heeroomzegster van pater Buijs)
ll okt. 2v.81mmetren,Antonetta P.M. 8hrn.
vader sG.P. ,racedersllendrilis ,H .A .J .
12 okt . 2Paul ,Catharina W o 8ergharen

"ra<§Lex° aG . ,moede1~ :Goedhard,N.M.
15 (Jkt . sv.8eunir1gen,Matheus TILC. Bhrn.
vader :H .G.. ,xtzoeder :vdHoog;enM.1MI .

"b
i n

0VERLEDEl§T_a

3 okt. a Hu"cting,Petrus J.,73 j.,B-ergharen,
e.v. B1~a.a1n,G.P.A.

4. Gkt a S van Ke1~khof̀ ,MaJ:=ia Th.959 ,jaar 9
ongehuwd ta Bergllaren-

ONDERTROUVVD:
de Kleijn,Johazu1es,3i jaarc te Ewijk en
Schreven,Pet3ronella M 27 j. te Hernen.
Loeff`en,Petrus G.,33 jaar te Ewijk en
Klaassen,Gerax~da J.M.,25 jaar te Lear,

I
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GETROUWBQ

16 sep. 2v.d.Boogaard,Cornelis H, Berghaz-en
v.Geme1't,8erdina H. te Deest

16 ckt s zde Vaal,Pe*be:c° 0. 8ergharen en
DeI~ks,Wilhelmina, J,Ivi.H. Wijchen

16 okt o ;Her1nans,Wilhe1mus J. te Tegelen
Krutwa zfen ]3erndi1'Ja J harem
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Peter Maximianus Brenninkmeijer
vertelt ons over zijn missie nog het
volgende:

'We iniernen geven je een prachti~
ge kans om veel aan liturgie te doen.
We zijn op dit gebied hier ter plaatse
dan ook al vrij ver. Zo besohikken we
over een volledig gezongen urdu-mis,
want zingen kunnen ze hier. Het urdu is
hier de offioiele eal.Over het geheel
genomen zijn we eobter nog niet zo ver.
Met dit alles heett mijn eigenlijke
werk echter vrij weinig te maken.lk heb
de zorg over een 500 ketholieken, die
over een 60~al dorpen verspreid zijn.
3e versten wonen hier een &ikke lOO km.
vandaen.De grootste moeilijkheid is de-
ze mensen regelmatig te kunnen bezoeken.
Momenteel ie het zo,det je ze hoogstene
2 meal per jaar kunt bezoeken,wat na~
tuurlijk nie veel is. Bovendien is de
bevelking niei erg honkvast,zodat er
jaarlijks heel wet komen en gaan.Vooral
he laatste gaat een groot probleem wor-
den. Het afgelopen jaar zijn er zo 'n
200 naar elders vertrokken. Van die 5oo
katholieken spreken er bovendien nog 'n
heel ander soort teal den urdu,zodat he
werken deer veorlopig wel heel erg moei
lijk wordt.Je werkt hier natuurlijk ook
met catechisten,die -als ze goed ZijUf~
vaek heel wat meer kunnen bereiken dan
de pater. Zij moeten dan ook,als het
goed ie, het eigenlijke werk doen2 het
geloofsleven van de mensen verdiepen en
de cateohumenen voorbereiden op het H
Doopsel. Ons werk '%eperkt " zioh meesta
tot het toedienen van de saoramenten
een preekje,kijken of onze mensen klaer
zijn voor he Doopsel of de H°Communie
en he laasbe woord,wanneer er beslis-
singen genomen moeten werden. Jammer ge
noeg hebben we eohter nog lang niet ge
noea cateohis%enqdie aan de "diaken
functie" toe zijn

3it waren zo enkele eerste indrUE`
ken over mijn eerste werkterrein indf
kenqdie zich stelliF nos wel zullen la
ten wijzigen¢Echie ervaring heb ik nog
niet opgedaan behalve dan die het kli
maat betreffen.In een andere plaats maa
ten we een regenvel mee,die 24 uur duur~
de en door starmen kwamen honderde mensen
om en &uizenden verloren alles.Be missie
had een schade van onaeveer 40-O00
en we beschikken tech over heel stevise
bouwwerken

Aldus uit Nawabehah in Pakistan

schcef wist te la.den§3*a*li"'d'é wagen on_
ders"ce boven in een lei raaf in de
Bro eksepolder tel-echt kwantu
Hot paard was wijzcr en blecf op
Kant an op haar benen
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dat de toneelver-eniging'€De Gezellig-
te Bergharen onder leiding van de
eters uit Nijmegen "De schat van
t ' in studie heeft genomen om het
nter op het toneel te brengen ?

.de stierengevechten nu niet al-J
meer in Spanje worden gehouden
naar ook de BIeekwagen zij,n
innen gedrongen '?
dat de eerste de beste tegen-

.jgander al spoedig ward ge-
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dat
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Fat onze jeugd met de vrije tijd wel raad
wset, vertelt ons de limericlunani

..kv484/w
Ik vroeg eens aan iemand voor de gijn
"Waar zou hier de kinderbibliotheek toch

zijn?"
Men antwoordde mij in het kort:
Hier doen de kinderen niets dan werken en

aan buitensport
Maar voor biljarten zijn ze nog te klein"

r

\
Bat onze vrouwen blijkbaar nog wel wat
vrije tijd over hebben (of afleiding moeta
hebben) west Bergharens Boerinnebond,want
die laat een zestal knutselcursussen ge-
ven. Men beweert zelfs,dat deze ook nog
wel goed voor de mannen zouden zijn,maar
of die toegelaten worden,betwijfelen we...

f de lol geen rode doek,maar
\ W' een wit laken op de horens

nam o daarmee de overwinning te vieren?
dat na Hernen nu ook 8egharen een

biljartclub heeft gekregenmear dat de
bezoeken van de Hernanianen in 1Berghaten
nog al gevolgen kunnen hebben(zie elders
in dit blad') ? up blz.4o rechts bovenaan'

dat de 8roeksraat te Hernen weer
in het mi&delpunt van de belangstelling
stond,omdat de Hernense kippen,zoals wij
altijd wel hebben gedaoht,van bijzondere
kwaliteit blijken te zijn ?

dat een kip (niemand weet
welke kipl) een ei vergat

"te leggen an er toen
een ei om heen Wnetsel~
de" om daarna een ei
/ in een ei te leggen?
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Run vertelt, zal ook pater Janssen van
de Roed.en,<:lie in het hegin van dit jaar
wear naar de Congo vertrok, spoeclig in
ons land zijn. Ook verjaagd., misschien
beroofd., naar hopelljk gezondi

een missionaris zwaar vallen dit mee te
rnoeten maken. Zoals het hem is vergaan,

ten, alles

hij patar P.van Hun voor. We kennen hem.
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rant Terminus het station was om tenslotte
in de stromencle 1-egen ruim anderhalf uur
naar haar zuster te zoeken,die zij reinde-
lijk in de buurt van het echte station
heeft gevonden '?

dat ze toen bijna. niet kenbaar was,
want cen verzopen kat was er niets bij ?

dat Uni en Hernani een plaatje ver-
enen,wa,n;;Eni haaldie de eerste tvree
s I r ` unten en

, W/ Hex-nanl
f ,het ee:o--
" \\ ste punt
Q binnen?

. 7. dat Hernani
1 I * n.l.te8en

I~d.e*Batavie-
ren uit Jketen-

JJ
~i4>"

\ En nu ken bet
verloor met

1a@tj e v»re,a5c:,4nreg ,want Uni
€D'Bv~fu1=L~ Ma sbomrael

mi cfm O -
Ge kunt ham weer rdhd zien razen~ dat twee Hernense biljarters na een

Hier of daar heef t hij wear een vlie- bezoek aah Berghaaien wa"s laat in het pik-
gende brommer op de kop weten te tikken. kedonker naar huis fietsten,maar tooh
Za iets verWach je V8H hem, daar is bar veul lol hadden,toen zij over de Stmn '

3 ?

natuurlijk allemaal,deze Horssense Wij- 83k/éen va4,hen echter het VQT-
chenaar, die het vorig jaar opnieuw met schil tussen de wag
goede moedbeladen met meer dan lOO kof- €H de leigraaf plot~

fers hebben we ons laten vertellcn,naar selina niet ee? zag
de missie in de Congo is vextrokken. r ) GH met G8H enorme

Maar hij is wééf terug, wéér het snoeksprong in het
land uit gezet. We hobben in de kranien oude water dook ?
over do moeilijkhoden kunnen. lezon.Pa- hij or ech~
tors vermoord, zustors vo"moord,vorjaag< §r Wei heGr
gevangen genomon,gemarteld. Pater van uidg' mhoog
Run moest vluchten on alles aohter la~ klom

Berooid,zonder iota staat f y

hij wear hier en voor hoelang ?HQt moat MY v@nwel nergens
meer 'L _. vinden was en dus de
maan vrij beh3rl8Q§_egon te sohijnen?

Z0 gaat het mot zeer velen in de Gongo» da de medebiljarter,die veilig 0P
Zuster Hendriks heeft, zoals wij vorige het droge W&S gebleven, 's anderdaags de
keer al schrev@n,nog kunnen uitwijkcn ~wel wa gebavende+ hced weer heeft terug
naar de*buuysaat Ruanda. Naar p&ter van gev@nden en ze er S&MGH nog wel eentje op

genomen zullen hebben 9 .
da een 8erghareuse jongodame met

haar in de stad werkende zusier boodsohap-
pen. zou gaan doen en daarvoor de bus nam

- uit Decst ¢

Missie~idealen hobben hen niet mee¥' dat zij allereerst de pmytemonnaie
kunncn belpcn. Slechts het gebed van ons thuls llet 9 vervolgens dacht, dat restau-
allen zal hen kunnen steunen, die dear
achter zijn gebleven en. misschien in
dezelfde gevarcn vcrkeren, maar miet
meer do kans zagen een veilig hoenkomen
te vindena

Missiezondag is een fijne gelegen-
heid om bijz0ndQ2 aan deze missionaris-
sen te denkcn.~...

burg ` 2-2 gelij speelde en
Uni in 8kMé~8=-l»~w6n?

4_§ van
en Hernani liet het er in Beuningen wear
bij zitten door met §~l te verliezen....

naar Herman moesten rijden,naar buiten kwam
om daar te ontdekken, dat de sohoonmaker
zin zakdoek bot vier8e.op
au o . --Waarmee we dlt

8at Hernens voetbal~ I
bestuur de districtsi
vergadering in Nijme-;
gen bezocht en na af- /
loop een lekker biertje
meepikte T

dat een van hen
daardoor wat zorg
kreeg over de chauf-

feur en dearom wat eerder dan de enderen
naar buiten ging om met de zak&oeh{veron-
derstellen we' ) de v0orruit van de eute
(zie plaatje) goed schoon te maken, zodat
het uitzieht goed zou zijn .

dat onder dit schoonmaekbedrljf de
chauffeur van de auto,waarmee de mannen
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nmmmer beslulten-


