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We zitten met Hernani

LJ 1-O,Herveld 4-1. UNI de volgende keer n
We hebben ons laterz ver"tellen,dat er ln
de tox-on van Bergharens parochiekerk
nieuwe klokken komen.De wij zers zijn in
de revisie bij de schilder. We hebben ze
echt al enige tijd gemist . . ,
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We motorcross rladert snel.Hij wordt op
2a Paasdag, 30 maart ,ve1~1°eden.In ons vo-
rig; nummer schreven we 29
men ons netjes op de vinger
2.-'al het ditmaal weer d.ru worden?
Zullen we een Nederlan als o
vex'winna.ar kunnen be jube-
len? Het is alleltxaal >.i.._I108
zo onzekerbellalve
de enorme kaars,
welke wel weer
zal branden in deE§
kapel.  D ie ls  er
al*nijd en brangt blijkbaar veel
n.l. geen ongelukken en goed wear.

oeds a

asen nadert en een mooie voorbereiding
&aarop is de Vastenactie. Hoe meer we
naar verhnuding» ten batevan de vele

doelen van de Vastenactie schenken, hoe
lekkerder de eieren met Pasen zullen
zijn en nog goedkoop ook. Zalig Pasen.
In Hernen hebben ze met kaaren een nieuw
loort rikken uitgevondensde SCHENKerik.
Dat is alt i jd proberen,te veel op je maat
V9rtrouwen,zelf bijna niks hebben en dan
tenslotte één slag halen met troefaas...
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Het IMILIG BOOMICE is orngevQ'aaid.U vindir er
hierbaven een schets van van R.8:1:-. Er wa-
ren geen bomenrooiers voor nodighetgeen
we niet kunnen zeggen van de denneboom
bij het wijkgebcuw. Lees blz. 129 dan
w e., U e on" V alles van.e + I' bg eer '17 8QEIN VAN EEN MILJOEN WORDT VERVOLGD 3

Jong dat ward me toch een spul
door zo'n dooie giro-mll
de poem kvvam verkeerd in Sneek
waar dit on-vvaarsol1ijnlijk bleak.
Inrniddels zijn ze dan terug
daarom Qing het niet zo vlug
Ook al zijn ze met z'n zessen
'k laat mij 'n volgend keer niet fleseen

' - - - - " " .§.31@_R-ICK lzie foto b12.1o)
Tussen Marletge en-'Plat
klopte er iets niet
Hij nam een kloek be8luit
'brok er even tussen uit . .
en kwaxn terug met een pox~tJ.e frlet . . .
Hij gaf haax' het zakje en zeis
"Neem dit nu van mij "
Zij ook niet znals
vloog hem om zijn hals
en nu is alles weer keek: en

a ,moeder ien Wolde,J .
Arnt s ,Arnoldus B er§haren
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"Het vacantieleven,het zigh laten
verwennen,het Nederlands praten,de te~
levisie enz. enz., dat alles is wear
voorbij . U wee% al ,dat ik goed aan3eko~
men ben en dat ik op dezelfde missie-
post zit,maar nu als paatoor. Onnodig
te zeggen,dat ik al weer midden in het
werk zit,midden in de zorgen,midden in
de rimboe. Ik ben. erg blij het thuisfront
de echte missievrienden thuis in Holland,
van &ichtbij te hebben leren kenaen.
Misschien hadden zij meer van mij ver-
waoht, dan vraeg ik daarvoor e;euus,
Tosh hoop ik ies bijgedragen te hebben
tot een zuiverdere miseieliefde bij U
in die zin, dat Uw edelmoedigheid voor
de missie an voor Uw miseionarissen eoht
deal uit maakt van Uwliefde voor God
en voor do naasten, dns van do beleving
van Uw Christen»zijn,zodat ook Uw naas-
tenlietde in Uw eigen omgeving en UW- ge-
bedsleven or beter op zijn gewordenwe
kunnen Ons Christen-zijn nu eenmaal niet
in vakjes verdelen.

Ook hebt U mij geholpen door het
voorbeeld van Uw eohte missieliefde, om
zelf met meer moed en overgave weer aan
het werk to gaan. Ik zeg U. daarvoor en
voor alles wat U voor mij als missiona-
ris hebt gedaan,mijn hartelijke dank.
Nu ben ik &us weer ginder. Erg veel ben
ik er nog niet uit geweest 3 één grote
fietstocht door vier dorpen an verder
reohts en links met de auto van de ond--
overste,die een deze? dagenlhij sehreef
op l jaH~l weggaat om een nieuwe poet
te stiohten. We hebben de mensen voorbe-
reid op het Kerstfeest, 2 doopjes in af~
gelegen dorpen en in een dorp ben ik
eerst geweest om de &ood van een Christen
ldoor vergiftiging) aan zijn ouders mede
te delen en later om er een requiemmis
voor hem op te dragen.

Veer ee rest probeer ik een over-
zicht te krijgen van alles wat er gedaan
moet worden,stel een werkprogramma op,
bereid de onderriobtingen voor enz.enz.
We zijn met drie paters,waarvan er
een pas is aangekomen en die voorlopig
alleen detaal zal leren.De andere pater
is juist een jaar in de missie.Dit semen
met al wat ik ovey hier tijdens mijn va~
Gantie verteld heb,zal U een klein iéee
geven van ons werk. Het tweedelig me-
disohe handbook voor missionarissen heb
ik al aan gekregen."

Dit was het nieuws,wat pater van
Haandel one nog te vertellen had,met
frisse Bergbarense moed is hij begonnen
aan zijn 2e missietermijn. Veel succes.
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Peter Verheijen,¢én wie we vorige
keer schreven,dat hij weer teruggekeerd
is naar het ziekenhuis in Hollandia, is
nu zelfs per vliegtuig overgebracht naar
Djakarta. Dear besehikt men over betere
specialisten om de peter van de geelzuobt
af te helpen,Toen hij nog niete van zijn
vertrek naar Djakarta wist ,sohreef hij 8
9 "Netuurlijk is een foto wet andere
dan een tekening,dus zal een sohets,v8n
iemand gemaakt, versohillen van zijn fo-
to, Maar de mooie poesjes in he januari~
nummer -~tekenaar- of ster eij zijt onbe~
taalbear;gij krijgt dan zeker ook niete
andere den straks een eeuwig 1oon(het~
geen hier beneden bij de boerenleenbank
niet is op te nemen)~~ die mooie pesjes
('t zijn geen katteni) lijken toeb hele-
meal niet op de foto,die ik eerder ge-
stuurd kreeg van een feest met 25 8rijze
haren en een prachi typmachine. Nh moet
U niet denken, dat ik me gestoord heh
aan het f€i van poesenkoppen in pleats
van oseenhoofden,maar die.....kappen'
Neen,dit kan niet .Tegenwoordig mogen de
damee ter herke gaen zonder heed, een
biesohop heeft vaak zijn mijter ef,maer
zueters zon&er kap°...is tegen de na-
tuurwet,want zo zijn ze niet geschapen.
Derhalve,hooggeachte redactie,vraag ik
een rectifioetiesgreag in een volgend
nummer eerherstel aan deze drie 8eppere
"oseen" door zc ef te beelden als os
of poes,meer MET EEN- KAP '"

Dat wordt moeilijk.Zonder een gere-
nomeerd tekenear te moeien,meenden. wij
al een heste efdruk te hebben gemaekt van
de foto,die de zusters ons zelf toe-
stuurden. Er was eeht geen kep bij.
Niettemin willen wij wel een de wems van
peter Verheijen voldoen,maar dan een
volgende kecr' Hij geat verder=

"Niet alleen de limericks lwij geven
U hiernaast een sehetste~

'v kening van een der lime-
~{ ; rickmannen,red,l ook al

. het andere heb ik gele-
"' in de laatste num-

\ \ me
goede en blijde nieuws.

Mijn. medeleven met tegenslag b.v. de mo~
tor van Jan van Haanclel .Wanneer er over
hem gesohreven wordi,valt nog al eens het
woord "vet ".Heb ik goed begrepenzongeluk
-motor helemeal kapot-peter niatsi? "

Begrip was verkeerd. Onveluk gebeurde
met een auXo,die hem naar 8@ pleats van
bestemming bracht.De peter was alleen wat
geschramd. Motor ging tooh wel kapot.
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Zuster M°Reinera SVD, bij OHS beter "Zeer geachte,..enz." zijn de WOOT-

bekend als Riet van Heumen, heeft op son- den waarmee zuster Elisabeth van Oss ons
dag, 8 maart, het missiekruis gekregen ten afscheid haar schrijven begint L
en zal op 20 april naar de missie in Aru- '®` weet de laatste dagen voor de afreis
ba vertrekken. Zij is hiermede de l3e (8 februari) van 'n missionaris zijn
missionaris geworden,waarvoor ons thuis- drukke dagen,maar ik kan en. mag toch niet
front Hier en Ginder heeft opgericht nalaten om U nog even te komen bedanken
Ons blaadje zal ook hear gaan volgen voor Uw gulle gift ,die ik namens Hier en
naar de West, W88T WG haar veel missie~ Ginder en nog van andere weldoeners nu
ijver toewensen. Ongetwijfeld zal ook en ook bij mijn zilveren professiefeest
zij ons van haar ervaringen gaan sohrij- mocht ontvangen,alsook voor alle mooie
ven. Aan zen zal het haar in ieder _ , " 4
val daar niet ontbreken,want ze schijnt ;Tussen twee haakjes OMZ8 kas W8S
in de West heel wat meer dan in ons land 7leeg,maar de giro begon WQGT te

Goede reis en tot zienso { §{ !;8roeien en daar is een voorschotje
_ _ _ _ = = = = = _ ' ' 4 "Voor zuster van Oss afgehaald in

. 2395 '.»k9"*, vaste vertrouwen,dat er bij
/"7 E 5_ 7 e abonnelnentsgelden toch wel wat

De 20_km-wagens als padde_ .i ,. extra's binnen komt,...red,)
steelen uit de grond. Aan Hernen de eer EN&e~96rtrekkende zuster gaat verderé

'Met alles was ik O zo blij,omdat
ik met al het gekregene ook wear zoveel
anderen blij kan maken, Als alles goed
gaat, hopen we op 25 februari weer vnet
op Braziliaanse bodem te zetten9maar vnor
ik ben waar ik zijn moet,zullen er zeker
nog wel een dag of tien over heen gaan.
Het werk,dat me daar wacht,is wel van an-
dere aard dan het tot 1962 was. Ik krijg
n.l. de zorg voor een weeshuis met onge-
veer 20 kinderen van 4 tot 16 jaar. Wel
niet zoveel in getal naar als U, weet,dat
noch rijk noch staat(provinoie) en noch
gemeente hier iets aan doen,&an begrijpt
U nog beter hoe greet en aangenaam 86 ver-
rassing was,die U eoor Uw goedheid mij
bezorgde. Graag laat ik U daarom eelen
in mijn gebed en offer om ze Gods rijkste
zegen af te smeken op al Uw ondernemingen.
Bus nog eens veel en bartelijk dank en
met veel interesse blijf ik Hier en Gin~
der vanuit de rimboe velgen.Ik schrijf
nog.wel MS°"
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reeds enige tijd de eerste te zijn,maar
nu wordt Bergharen er door overstroomd.
Mensen,die graag iets organiseren9hebben
al meteen de gelegenbeid aangegrepen om
er een élaatje uit te slaan. Zo zal op
de eerste wannada8 ne Pasen een behen~
digheidsrit voor twintigers worden ge-
houden.Er zal worden gestart em ook ge~
finishd bij de Bergharense molen.De rit
wordt gereden rond de berg.Het eerste
voertuig zal ' s avonds om 7 uur vertrek-
ken.0nderwe3 moeten enige -overigens
niet te moeilijke-hindernissen worden
genomen.Er mag alleen stadsverlichting
worden gevoerd. Tot on met 30 maart kan
men zich als deelnomer opgeven bij een
van de postboden,die men tech dagelijks
ziet of teefonisch onder nummer 294
8ergharen en 326 Hernen°Het insohrijf-
geld bedreagt f. 1950 en meet ter pleat-
se v66r do start worden voldaan.Omdat er
nog niet vcldoende twintigers zijn,mogen
ook anderen meedoen,maar er mag met geen
hogere snelheid éan 20 km per uur worden
gereden.Wie harder rijdt ,wordt onherroe~
pelijk gediskwaliticeerd.Be diverse voor»
waarden w§rden aan de deelnemers bij de
start uitgereikt.

Er zijn prachtige prijzen beschik~
aar en wie nog prijzen wil geven kan

bovenstaande telefoonnummers bellen. Ze
worden dan afgehaald.

Wie het startschot geeft en &e prij~
zen uitreikt, blijft nog een verrassing.
Ma afloop van de ritten~ zal er een 8eze1~
lige bijeenkomst zijn in de mclen.Ie&cre
deelnaner mam iemand meebrengen.Met de
P.G.E.M. is overeengekomen, dat er voor
die dag een prachtige wiekenverlichting
zal branden. 'We verwachten veel publiek.

Schrijven deed ze inderdaad.Tezamen
met de familie van Oss ontvingen we van
haar een reisbeschrijving,waarvan W8 onze
lezers voorlopig slechts vertellen,dat de
zeeziekte van bijna alle passagiers daar-
in overheerste. Wat waren die zusterkes
ziek£ Maar op 25 februari arriveerde zus-
ter van Oss in Rio de Janeiro en intussen
is ze ongetwijfeld al in haar nieuwe mis~
siegebied.

0o5Za.r£e>$Z/ez'/Wa/[t>
In Hernen hield de Oospriesterhulp

een inzamelingwelke niet mindex' dan
f. 705,98 en een enorme massa goederen
opleverde .Hulde aan de ophaaldiensiz
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naar buiten halen om de booxzt
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de Kapelberg kwar1en,keken raar op2 HEI'
IEJILIG 8OOMICE was og>gewa.aid.De straffe
Oostenwind had fel op han neergebeukt
en uiteindelijk begaf de oude stain het .
' n Paar banken rnoest en het ontgelden.
De boom is 'oijna 300 jaar oud en begon
de laatste jaren tekenen van slijtage
te vertonen. Het einde kwalrx eohter nog
als een verrassing en velen zullen het
boomko missen.

't Is altijd het ID3H»IG BOOMKE ge-
weest en gebleven. IEEIG...we lezen
daamover in het boekje van wijlen sekre-
taxis van den Heuvel,da"b deze boom ge-
plant moat zijn 'bussen 1670 en l67§.Het
volk noernde hem"beili{;e 1inde",oL1dat hij
bij geznis aan een kapel,die was afgebroér
ken door beeldensto:r~mers,de herinnering
levendig hield aan een groot verleden..

BO8¢IKIE...het kan vroeger een boomke
geweest zijn,rnaar nu was het 'ne kanjeI
van 'ne"oc>oL1£

Onder aan de stam van de boorn zijn
nieuwe telgen opgesohoten en een er van
is misschien bestearnd om nu het heilig
boornke te woI~den. En dan terecht een
bco1n.l_g_@_,wa.nt de schaduw er van zal de
eerste jaren gering zi jn. .Taxmer voor
de stenen bank,waaraan ook zovelen mooie
herinneringen heb`ben,zelfs tot in Hil-
V'9TSU-Mann

. U Q/8 /2 72 9 /o O we
Tcen we de vorige keen: het Wit-Gele

Kruis feliciteer-den met het zilveren be-v
staan,hebben we terloops even opgemerkt ,
dat de grote denneboom voor het wijkge-
bouw het had afgepikt en moest verdwij-
nen.Er had een insehrijving pleats en
Goos deed bet hoogste bod.He'b rooien was
lang geen k1ainigheic1.Een van do woz-tels
was helenlaal onder het wijkgebouw ge-
groeid en op deskundige wijze raoest eerst
worden "oekaken,dat het gahele gebouw in-»
olusief dokter en zuster niet H89 zou-
den warden gex~ooid.Verder moest de weg
er onbeschadigd uit te voorschijn komen
en due is Goes naar boven geklomraen ora
eerst de takken er af te halen.Behoudens
het f ait ,dat eenmaal zijn pet afwaaide
en daardoor de maan began te ' ' _
sehijnen,ging dat zonder hin-» '
dernissen.Op 9 maart werden er r '
nog de deskundigen Thé,8ertus en Héman
vijgehaald en onder politie- an veel

buurttoezioht nxoest de lange den naar
beneden worden ge'hrokken.Goos had in de

D _-l2-
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De kruiaweggangers (oak wel Lofver- top een touw bevestigd en nadat het voe~

vangers genoem&S) ,die zondag,l5 maart,op teneind met forse aksslagen was veranderd
inneen naaldhak,zou het gaan gebeuren.
Twee hindernissen moesten nog wor&en ge~
nomen2 het hek van de domineestuin moest
er ongedeerd uit te vworschijn komen en
de P.G.E.M. zou nog graag zien,dat een
van de pas geplaatste gloednieuwe licht-
palen do strijd zou over1even.Er werd
gewikt an gewagen. Een der deskundigen
~erg verzekerd van suooes- wou zijg_pet
leggen op de plaats waar de boam €_
moest vallen.Hij  wnu zelfs da &0944&9

precios L
langs de rand van zijn hoed te Ctaten. r
scheren. En de dokter zei nog tegen Gobs2
als de lamp niet geraakt wordt ,dan zal
't 'n ¢ooe¢¢ouZijNv De raadgevingen waren
niet van de luoht .Slechts één verkeerd
trekje aan het touw kon de koper en ook
de lamp of het hek noodlottig werden.

Precies om half 4 kraakte de laat-
ste wortel.Het wijkgebouw schudde op
zijn grondvesten,de zuster hield haar
hart vast,maar het bleef staanLDe touw
trekkers verwijderden zioh op behoorlij~
ke afstand en zagen het lange gevaarte
op zich afkomen.Het hartegeklop overtrof
het gekraak van de boom,maar ward ook
w ovrtrof fen door het  ger inkel van

een 1ampekap,die werd meagenomen
door de ene tak,die aan de boom

- _ _ _ _ _ _ _ _ = : was blijven zitten.Mat dondetand
- - - - - - - - - - geweld kwam tenslotte do den

_ a over do wag toreoht. Verslagen
1 ' . | stonden de deskundigen to kijken.Ze ga-

van alkaar do sohuld.De boomrooierseer
was hun ontnomen. Er was to veel volk .bii
gewee8t .Te veel mensen haddon er zioh mee
gemoeid.Iedereen moende er vorstand van
to hebben.Die lamp had niet hoeven te
sneuvelon,maar deed het toch 1

Goos zit nu met de stukkenJNij zijn
niet doskundig op electrioiteitsgebiod,
naar we bebben ons laten verte11en,dat
de reparatie met alle bijkomende kosten
van servicewagen,werklonen en materialen
wel meer dan f.loo,- kan gaan kosten.
En dan is de boom wellicht nog dnur ge»
noeg,tenzij...de verzekering de schade
dekt of er voor f. lO0,- schik bij  komt.

Onze limerickman zegt er tenslotte
het zijne van!
Drie houthakkers,1ang geen nieuwbakkeg,
zouden een denneboom gaan hakken
Doch toen 't gevaarte was geveld
ston&en zij  versteld=
ze hadden een licbtmast te pakken.. . . .

waarmee we ' t wel kunnen doen.
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