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Hiernaast het nieuwe kasteello pardon
het nieuwe postkantoor)van Hernen. We
dacht en ook al = waaroxn moeten we
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Veel tekst,dus 2
l nl ei di ngi
8innenkort wordt in Bergharen-Herman-Leu
het abonnexnentsgeld opgehaald.Voor 1,201
krijgt U het hele jaar Hier en Ginder.
Buitenabonnees kunnen betalen op giro
lOl6000 *b.n.v. Hier en Ginder Bergharen.
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.Father S.Ponjé
,M.Soppo Box 64
. B uea
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Binnen ons land kost dat f. 2,50 en bui

Eit is het aéres van pater Ponjé,
ten one J,2é.nd f`. 3,50. Missionarissen lcrij
ma.a,r'b a.s. 41 ,jaaI wil worden.
gen het éadeau en die sturen we ook nog
lex'
Ginder brengen wij onze gepakjes van de meerdere giften.
ensen over aan de pate:c,die kGrt geEr kwarten wear f. 25,--lxnet veal .dank) laden voor de tweede keer naar zijn misbinnen voor een M@x;1isa11and`boek,.De geef- siegebied is vertro1<ken. We herinneren
star rekeixt er o;p,<lat velen haar zullen
ons allemaal zijn afsoheid en zullen helix
volgen. Maas: <3.a,n d.e Memisacolleczte
zekex' niet vergeten. De haste wensen en
861-ghaa.'en=f. 315,.~(v<>ri8 jaar f. 112,-) no8-ve1e_Q,§_.ren_!._
- - - - - - - - - - - . .._-.- = ________
r ~~-Hernerr-Leur2f'.232,-{vorig jaar f. 140,-)
De landelijke opbrengst passeerde de één
Lliljoenl Bravo 8 Nu. is wear de Mann:-t aan
de MIVA(Missie-Verkeex~s-Middelenact ie) ,
.
He t WQBP
. - GELE KR
U IS .1n h et ZILVERb
Kocht u al loten Q
belangrijke vereniging
De voetbal rolt weez°,Uni
en .I-Ierna.ni in Aan deze zo
. . coli
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.O
1
-
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°Poars£. Hernani--Batavla l--l,Un1-Weurt 2-O. §ZZ@v8;;`,§1;. dsew8 k433§°§§8, 363; ;§n__
De vuilnisophaaldienst is ges*car*b.Za-der. Speciale felicitaties
aan bestuuzr,
terdag,29 febr\J.ari,is ie er weuzzzw
..
.

8

'te.Et

dokt er Gn zws I' a Zlnda
J
P111-en
8 staan
'
waarop de vezceniging steunt.
En
wij
daar net z'n allen achter omdat we de
.
\ er van wel7.lnzlen.
I
belangrijkhe1d
Velen
hebben er al van geprofiteerd.
1.
.
_
6 .
Alleen de grate den bij het wijkgejan. :G¢eclha1~t ,Janna W c ,86 J»

. we vast,
Van 8e nxotorcross vertellen
dat ie tvreede Paasdag,29 maart, wordt gehQudenn W e Loman
r'
QI' o terug a
l
I
V§Eg9E8;l8le
5%m~1
.

'

bouvv is niet sneer *ce 1~edden.Jam!er,1:1aar

w e d . v . v .T o m ' , G . L . l o u d s t e l n w o o n s t e r B h r n ) . h i ; g .a a t e x ' m e e h e e n . I n j e c t 1 e s - h e l _ 8 _ § 8 n m* e i

29 jan.sv.d.Sterren,Theo<iora :D.,73 jaar,
F5I/4:-4 en 3><¢/»944n d
r y g g g g " /1/0:ap
4449
e.v. Reuvers,?. te Hernen;
is
v o .¢o 4/
4 :E`eb.=v.Le'bh,Johannes 1'T-,73 j.,Bergha1°en, haf
.
can
e.v. Hermaen,Cathax'ina e
J

J.v Gelder
A.v Duifhuizen
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Zuster Elisabeth van Oss is onderweg
brief van zuster Milormina. Henclriks uit I18.8.I' Brazilié. Ze is 8 februari verbrokkon.
Congo al aan.W e laten haar HU zolf 8.8.8. Voor haar vertrok sohreef ze ons een dank`brief,wa,arvooI° we clitnzaal niet meer volhet woor(3.8
"l k kom U al l en hartol i jk cl anken cloencle 1~u:Lr-1te hebben.Het n1a.a.rtnw;1me:r i s
voor hot; mooie oadeau van nljn verjaar~ er good voor. W e volstaan rn; met do verI

1

dag.Hei; is een praohtig "book hoor£Het rlelcling V811 haar nieuwe adress
is altijd een jplozier Hier on Ginder
Rewnac Irma Elisabeth
"ae on'tvangen,c`lan 'blijft mon tenminste
Orfanato "Divina P1~ovide8noia"
nog GGT1. bootje 0P do hoogbe met do
Arassuai
Norte de Minas
dorjpsgenoten van vroogox-.Er zijn or al
volen,die ik niet meer ken en die ik
gekend heb, zijn wag of' vefbrokken of
getrouwc`L.Maar dat gooft niets.Il< bon
7-'22/9~
'*)?6/de/'J
altijd. blij iota uit mijn gomoente to
Over
patex'
Buijs
en geruchten de
horen,want andors zou :Lia geen goocle
ronde,dat
hij
in
een
ziekenhuis
zou, liggemeentenaar Zijfla
gen.,
Dat
is
echter
helemaal
niet
het geJullio proton Itxaar van vacantio
val
en
na
zi
j
n
zi
ekte
voel
t
hi
j
zi
ch nu
van paters on zusteursxaar il woet
helemaal niet of ik nog ooit terug; zal weex* opperbest. E113 zal een geruststelling
zi j n voor zi j n faui l i e i n Austral i é'
mogen ke1°en°DILt is in handen van 0.L. De pater zit echter wel in zijn maag°met
Heer.Me'u de zusters in het niet het- een brief,die hij van HER ontving zonder
zelfde als met de paters°IDie nlogen ie- af'zender.Uit de inhoud heeft hij niet k\J;ur1dere 7' jaar naar huis en ik ben al meer nen opzrlaken wie de "dader " geweest moat
dan 9 jaar vertroldcen uit He1~nen.I)at
zijn.A11een de sc111-ijver or van zal hier
veranderi: echter niets aan de zaak .Als uitkorast kunnen brengen.
0.L°Heer wi1,dat ik; hier "olij:E`,dan T.10-__-______-_________-_____
ge Zijn wil volbracht worden en niet
'--"-M"-----'----"znijn verlangen vexvuld. W ij zijn 1t1is,`..»
sionarissen tot de d.ood en clue vragen
De geugd van deze gerneente heeft ziah
we 1;1ae.:r' niet om verlef. Als men het
met Carneval bij zonder geaauuseerd in de
one aan iedidan naman vvij het wel :net na.ger.1a,akte personen van Pipo,Flipje,Okkie
boido handen aan,hoorLGe1oof r1aar,dat
Trooi en Swiebertje. D8 oudez'en hebben ez'
bet Hollands bleed nog in de adnren
van genoten en b.op91:;,dat de jeugd zo zal
v l o e i t r 1 a 3 3 ja a r i n Africa gel eefd te bl i jvenaonschul di g,vi ndi ng1~i jk en anusant .
hebben tusscn de AfricanenL'
De jeugé heeft beloofd in de W asten niet
Mogen wij ons aan een (gevaa1~lijke)te snoepen en cie ouderen zullen de Vastenvoorspelling wagen,zuster? Vooruit dans: zakjes eens 8oe6 gaan w1llen.0ok dat is
hard
noclig'.
Bi nnen 'n paar jaar zi en vri j U op va-___-.
_-_..._..--......-......-.~_...-.~.........-..--..---.o a ntle
ln
.
.
H ernene 4 4 I C
4- v8urc7€'{t74$/e :Sz1Q"
-- .... ... ...
... GEBOREW2
Jan. =vd.Be1~g,Hen1~ious A.F.
vader :F.A . ,moeder svd .Ka.111p,J .G,.. Hernen

Pt!"
14,48 to/v£t4
Een P.T.T.~@r slaagde er tot op ze~

2O jan. 2Beun1ex~,Antoon
Herman
vader ;..A o ,nto eder 2Ru :Lnemans , G.H .
kere hoogto in zijn 30~jarig poatzQgel~ 25 jan. 2Bu.lkens,Petrus Th.M. Harnen
jubileum geheim te houden.Het is hem
va&e1~ :G .M , ,moe&er svd-¢Hoogen,M,.R .
blijkbaar zah geweest£
31 jan. 2vd.Sbeenhoven,Martha M. Hernen
Naar wij hébben horen vertellen,
vadexv :G . ,xzuoeder aScl1z-ijnen,P.M.M.
steekt men tegenwoordig in de Breekwa- 17 f eb. 2v.Heur1en,Albertus AM. Herman
gan bij bepaaldc soorten "Cnheil" de
vaéerz P.G.J.,1noederaLukassen,G.J .
rode vlag uit.A1leen bromtietsers hoe- _Q-l\_@I8RTROlBND=
Janssen, Gerardus A. E . , 30:3 . ,
ven daar op te letten.
W i c h e n e n R i k k e n , Ma r i a T h . P . 2 ' j j . , H e r n e n
Ov9r het Bergharense toneol kunnen v. eunen Francmscus G.,22 g
ernen en
ws vertellen,dat de spelers ook in W ij~ Loeffen éeertruid c . m. , 2 2 J -, H : rn e n
Geux-*bs éube1°tu:s,2% j . Bx=1°ghaz~enLeeuwen
chan 4Boerinne" met succes opvuerden
en Roeiofs ,Hendrika 169 . , 243 . ,Batenburg
en nu. vucr de tweede keer in dit' sei~
GETROU3ND,2
5 ;t`eb.(wet) Janssen an Rikken.
zcen een cpvoering gaan geven en wel

met "De achat van oom Bart".
Over Herman leest M el der s. . 0

25 j an . Sv c Zandvoort ,Al lego ndus ,Leeuwen

Jh

B

h

D

gnfeb
.
M/ §2§hen
z°@s3°§28;8§~8o2;§83@i%
en Karsten, Gerarda M., W lnssen.
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24 fvaé/ 777
1/acatz/A9 4 . na
Broader Marlus Janssen zoncl gulst

4/~a 27 .
mn
4
Van pater van Haandel hebben we nog
'n heel stuk brief liggen,die om plaatsing vraagt ,maar die toch even meet wach
ten vanwege de grote hoeveelheid tekst •
Hij is nu Overste of Pastoor geworden en
dear kan hij het voorlopig wel mee stellen We brengen hem nu elleen de groeten

het versohijnen v8n het januarinummer ziin
.beste wensen VUO l964.Het kan nog, we.

zijn pas aan de gang.
"Ge zult niet k:u.a1nen zeggen,dat :Lk

het jullie in het afgelopen jaar al te
lastig hh gemaekt met mijn brieven.Har-

OV8T V&H peter V&H Asten,die ook in zijn telijk dank veor Uw brieven van l963.Wil
miselegebled thuis hoort en een trouw
s.v.p. mijn dank ook ovefbrengen aan al

lezer van Hier QTL Ginder is, GY). geheel
onverwaohts bij zijn familie in Someren
GP de steep stond om wat vacaniie te ko~
men houden. Het sieat voor ons wel vest,
dat we hem tijdees zijn vacantie ook wel
G8HS in Bergharen zullen ontmoeten.
====::z:===:====
========
-
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Drie linzericken kvramen binnen.We

moeten er een laten schieten en plaetsen,
daarvoor zelf &e volgende¢
De redectie hceft de vrijheid genomen
en deed det zender sehromen

on met wat wijzigingen
en neg wet andere dingen
tot endersteend reeultea

te komen...

DE KLAQHT VAN EEN VROUW...G.A.S.(lucht)
Mijn nan is met roken opgehouwen
Nu zit hij naar kauwgom te kauwen
Ik vind het heel best
Al is het nu cle pest
chagrijn zit 'be 1-ouwen...||

Dat hij m

DE Iq.ACH'1' VAN EEN MAN...(G.A.S..(zelf)

Ik heb al met smart gewaoht

M'n s..z.. heeft zeker niet

aan schrikkeljaar gedaeht

Ik kon het niet meer laten
En ben zelf naar eens gaan praten

*t Is droevig,&at ze nu in Winssen Mxhh
rw
»/'

*`?

88n~iw@~4n'

Klachte zlgn er ontvangen van éen
id
vem. Ekergharen.
. | an de g§f;slu`b
iM .
.
Die
Wggst op al e n1euw 1orlgo mannen
~waaronder zelfs A.0. 1@TS* die
twee
irapjos irotseorden om &@ gymmende dames
te zlen. De schrijfster raadt de mannen
aan.dit niet meer te doen,zi¢h er niet
zo ln te verdiepen,want dan zou het ln
de kerk wel cans 1<:L11men klinl<en2 H u9
een~twe9-drie in plaats van het Gredg.
Waaruit wij dan naar opmaken, dat
laden van ons ovor1§mwol prijzenswaardig
zangkoor zoiets op hun geweten hebbon...
. Om de Hier n Gindermannen wel gum,stlg te stemmen want dit stukje moest
Gr natuurl ijk in' ) wordt er nog
Q als p.s.
bijgeschreven,dat ze Hier en Glnder niet

meer willen nissan.

En na dit korte koorse verhaaltje
dan zeker niet meer...

degenen,die dei* Llogelijk hebben gemeakt 0
Wij zijn hier in West~Irian in geheel an&ere omstandigheden komen te leven.De rrxeeste raissionarissen zijn er wel
gebleven en ook wel wat 1eken,maar d.aarva.n
zijn de meeeten tech weg,Nieawe heren
stellen nieuwe wetten en deer zullen wij
one bij aen. moeten passenJVat ik allemaal
te vertellen heb,vertel ik eind l965,want
tegen die tijd beetaat de mogeligkheld,
dat ik de omgeving van het thuisfront
onveilig kon maken.
Op de een of andere manier zal het
wel tot het thuisfront zijn doorgedrongen
~~goed gezien broeder9we hebben daarvDor
twee tantes, .~-dat pater Verheijen in het
ziekenhuis heeft gelegen.Ik kon hem zodoende wel eens bezoeken en samen praatten we dan veal cver de goeie ouwe tijd.
Na een maand ziekenhuis nog een maand
fasten en daarvan zitten er nu al weer
twee weken op lhij sehreef op 26 december)
due het einde is in zicht.Het was gee1~
zweht en dat vraagt rust en goed de tijd
om uit te Muren?
Tot zover Broedox' Marius,die toen
nog niet wist,dat pater Verbeijen wee?
terug moest naar het ziekenhuis. En ook
dat vernamen wij uit onze inlicMtingen~
bron. Zoals steeds is hij echter vol goe~
de moed en hij zal denkeni ik kom er in
en er dus ook weer uit...Beterschap-.-.»

2303 =/?=0=g= : 34; -'II : ::: = :: =

n Herman leren ze fn toneelstuk,da
ze in Bergharen gaan opvoeren.Eit wordt
een uitwisselingsgevalletje,want de drum~
en fanfare zullen Hernen bezoéken,
hebben ons nu; al laten vertellen, dat
Wm er cognac, aan te pas zal komen,wani
l W, daar zitten ze in Hernen goed in.
Tijdens de repetitie bracht n.l. een
Tl Hernense jonedame een cognacfles
In ,Z mee met theelag niet mQt Thé,mis~
soitien wel van Thé3 en due is de betere(?)
wijn (leesecognacl tot het laatst
bewaard voor de gasten,hetgeen heel goed
gozien is.
Het toneelstuk heat
HENKIE...

/N

-8..
r*

.

4

r

.

.u

'

4!

¢9t{/"

*

Door zuster Hilaria Défs aan het
woord te 1aten,krijgt U een indruk van
het kerstfeest in Noorwegen2
'Uammer genoeg is de Kers%tijd en
ook bet Kerstfeest hier in NOorwegen
zijn kern helemaal kwijt geraakt en is
het uitsluitend een groot familiefeest
geworden. Ja ik schrijf 2 kwijt geraakt I
wanx voor do reformatie was heel MOorwegen een goed Katholiek land.Maar ha£L
zaak van het Kerstteest is nu veel en
goed eten en &rinken,pret maken,densen
oadeaus geven. En dit alles liefst
uitbundig mogelijk.
heb deze week mlgn 30 kle1ni3es
...r6d.) over Kerstmis getes.
De vraag was8'Wat is Kerstmis eigenlijk
voor een feest,waarom Wieren we Kerstmis?" De antwoorden kwamen allemaal op
hetzelfée neer.Hier enige er van
1. Dan komt de kerstman
~6"
met heel veel cadeaus en
1.1
lekkers 2.Met Kerstmis
geven we elkear cadege
en mogen we tot ' s ,zzaohts
opblijven en 6.9 bele tijd
epelen en lekkers/eten. 3. wete
1 9allé;
pakjes uitpakken,&ie onder <:l,.-°.3§§.Ec°'stb o om
tie
liggen en 1 iedj es 8é.n§,'en 69"/.9.
kerstboom daneen, 4;~ Eerst zeggen we
§rettig kerstfeest " tegen elkaar en dan
krijgen we lekker eten en daarna krij~
heel voel oadeaus en gaan de he»
le tijd maar prof maken. 5. Met Kerst~

34
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(v1r.iJ. naa.r 'FSCBZRLTVERKE van Gezelig)
o lamperdekamp met oewe witte kop

W8 zie ik oe gére daar 'boven'in do. tvri

Gij leeft en gij sohijnt en gij straalt

I
er zo mooi
't Kan regenen of vriezen o:E oak bij dooi
A ls ' t donk er is , dan zij t g ij pr es ent .
'k Begrijp niet hoe ge dat weet, 'van hui,ten ook kent
Gij gaat aan en uit en steeds wear op tijd
'k Zie deuarvooz- noch jongen noch maid...
o lampeke zeg mij eens hoe gij schijnt

Waar haalt gij dat licht tech vandaan 'P
En waar blij f t het als ' t v er dwij nt

Waar gaat dat in ' s hemelsnaam op aan?
En oew stralen zij n wltter dao wit
Gij 'bundelt ze samen,ze staan in 't gelid
Niet één die er verschuift of eens andez-s
some schljnt

Ge wordt nooit groter ,maar ook nooit
verkleind.
Voor ona zijt ge een we1daad,'n heerlijk
genot

Blijf sohijnen en etralen en ga nooit

kapot g
Maaz' ik weet nog niet vanwaarr dat licht
H1 wel kent
A l ik er over praldsezeexgdan sta ik

verstonmd.. o .
En het laanpeke het antwoorclde maar niet
Geen kop di e bewoog/t i s ni ets clan
licht,da*c ge ziet...
MAAR TOEN...ja teen kwamen er Toon en Goos
en Wim en Cor en Bertus mPie'c
Die zeirien n1es'W ee'b gij dat nog niet?
krijgen we mooie nie&we kleren aan
Eat licht komt van 'boven,clat komt wi t
an dan gaan we alle pakjes uitpakken en
clie lamp
met het nieuwe speelgoed spelenWe eten
Voor ouclen is 't 'n ze.-8'en,voor de tieners
4991 lekker en krijgen ook veel choco1a~
sozns 'n ramp
snoepgoed. Van de 30 gaven er
29 een dergelijk antwoord. Sleobts één
jochie van 4 jaar maakte er iets anders
van2"Met Kersmis werd 0.L,Heer geboren
en omdat we daar zo blij om zijn vieren
we ieder jaar Zijn verjaardag. Daarom
krijgen we ook oadeauijes en vieren
feest want O.L.Heer wil,dat we Zijn
verjaardag prettig vieren,als we maar
aan Hem &enken..."
Helaas vieren de meesten Kerstmis
zonder aan he% kerstgeheim te denken,
Mag
vragen een extra gebedje te
biéded voor de Heorse missie?"
was dan zuster Hilaria,die er
tenslotte op wijst,welk een mooi
land Nborwegen wel is.Ze kan het niet
eschrijven,daarvoor meet men het zelf
zien.Wie dat wil dcen,kan~ beter even
wachten,want het is dear nog te koud,
tenzij men wil gaan skien of sleeen.

I

l

Maar cluur zal 't wel kosten,ze aiurven
er aan

Vroeger was dat niet nocli8',toen mochten
we na achten ech-I; niet meer gaan. . .

3442-ti1'§.~=¢~?~;t»'3a as
om met de giro tot het volgende rjm £e
komena
't Begin van 'n MILJOEN
wil ik va.s"s doen
opdat de bodem van ilw ka}
spoedl,
.
'prtuoe
,L (2/¥@NeVaS/9598
'b
5.
tv 1as"b.
Het giroetrookje vernmeldde voor Hier en
Gincler onder het nuzruner 101€3010 len ,qging
vie. de Sneekse rijschool --met dank--na.ax'
ons nummer 1016000 ) een beclx'eg van f-59..
Met zeer veel dank aan cle gevendie flue
uitziet naar de volgende clelen van een
miljoen...Ge kunt nooit weten.Wie volg"b'8".

