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Laten we ditmaal beginnen met te verOellen,
dat Bergharan-Hernen~Leur in Gelderland
liggen,in het land van Maas an Waal, iets
minder dan 20 km. ten Weston van Nijmegen,
omgeven Ooor de buitenwijken:Wijchen, Ba~
tenburg,Horssan,ueast,Winssen en Ewijk....
di t  in tegenstel l ing tot  wat t i jdens het
motorcrosspraatje over de radio word ge-
zegd...:Bargharen,de motorcrossplaats bij
uitstek zou in Noord-Brabant liggen, heel '
dicbt bij 0ss...alle earbied voor Brabant
en voor 0ss,maar dat was er toch wel hele~
maal naast, doch nu west iedereen het wear
U a11emaal,die dit lazen zult an dat zijn
er~ ditmaal beduidend meer dan tot nog toe
...de volgende keer daarovar meer
iiiLLlL444il4i4i444i++++ii¢ii¢i
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gratis voor missionarissen uit Bargharen

H8TH€H-L6UT~..
f. 3,50 p.jaar voor emigranten en anderen,

dia in het buitenland wonen. . .
f. 2,50 p.jaar voor abonnaas in ons eigen

land buiten Bergharan~Hernen-Leur. .
f . 1,20 p.jaar voor inwoners van Bargharen-

Harnen~Leur...
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De jarige,die op 17 mei a.s. 49
jaar wurdt,is onze enige lekenr
missionaris,Gerda Roggen. We
brengen haar in Tunesi§ onze har-
telijke gelukwensen en spreken de
wens uit,&at het lekenwerk in de
missie mag toenemen,voora1 onder
de inlanders zelf.
Voor degenen,die zelf de gelukf-
wenson willen aanbieden,geven we

Mi er het adrese
829 :Mademoiselle Gorda Roggen

Paroisse 8t .Vincent de Pau&
Bordj-el-A£1I~i
TUNISIE ,l\T.AFRICA

Pater Buijs 1\Too1-d-Rhodesi§ Africa
pater van Haanclel Rep.Mal i Africa
pat er Ponjé West»-Gamerouns Africa.
pat er Meulepas Ghana Africa
patent' van Oss N.S.W. Aust1~a1i8
jpater Verheijen Nieuw-Guinea Im1onesii=§
breeder M,Janssen i6.ex11
zu2steJ:~ Elisabeth v.0ss 881:~azi1i8
zuster Reinera v.Heumen Aruba
zwstex' Hilaria Derks Noorvvegen
zu'ste3:~ Hermina Hendriks Congo Africa
zuster Dominica Willems Indonesi§
mej ,Garda Roggen Tunesiéi Africa
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*brouw op TL,n1aar wat ik vraag,kr ijL,

ling of organisatie geeft yrmaar aan
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Op 26 februari schreef zuster Eli- Boven do brief van pater ijs staat
sabeth van Oss uit Rio de Janeiro 8 18 maart 1964. Er bij ingesloten zat een

'We bQo&reis is sinds gisteren God- lunhtpostbrief of beter gezegd een luoht-
&ank voorbij .We hebben 't dagen slechi postblad,dat alleen het adres en een post-
gesteld,voora1 de eerste dagen n e zgel bevatte. De inhoud was volkomen blan-
Havre tot Vigo,van hieruit tot . 'S on. co. We sohreven de verige keer al,dat pa-
Ne Lissabon nog een 2 dagen en na ten ter Buijs een brief zonder afzender had
"genietend" van een flinke onstuimige ontvangen,mear het bleek nu. nog erger te
wit schuimkoppige en tech " zijn2de inhoud was volkomen zoek.
zwerte watermaesa's,waar~ 6 9 ' En nu. de oplossings we hebben aan de hand
op ons schip de '%ouie Lué g' van het handeehrift heel toevallig kunnen.
miére" als een meer dan . aohterhalen,dat deze van een jonge Berg~
dronkeman omhoog en omlaag ,/f' ,Q harense dame a£komstig ie.Er bestaat geen
en van links naar reohts ` .m twijfel over,de enveloppe is van.....nee
piepend en krakend toch zeg, we kunnen die jongedame niet vmor
de te komen en zich van ons wel de meest scbut zetten. Ze kan de luohtpostbrief
hotsende an kotsende (vias woord hé' J bij ons halen om hem dan toch maar vul
passagiers weinig aantrok. En zo zoohten. te sobrijven en naar pater Buijs te sin
we &an maar troos en sterkte in ons ge- ren.....
2elsohap,dat uit 7 priesters en 8 nonnen Eater 8uijs schrijtt er zelf vang
bestond. We tracteerden elkaar op zee~ "Dat moat wel een verstrooide professor
ziekzakken,asperientjes,pillekee en ta- zijn (geweest) ,die het druk had met de
bletten ,om niet ziek te worden,mear die Kerstcorrespondenie,maar er een vlugge
we naman. met "'n Hart van Jezus,ik ver- oplossing voor gevonden bad"

N ik We moeten er dan wel bij vertellen,dat
tooh niet..." die veretrooide professor(in) het met

De koude(niet binnen9want dear was Pasen veel drukker bad. En nu meer verder
alles verwarmd) was greet ondanks Oikke vragen en. zoeken...
borstrokken,truien en dassen.Het eten En peter Buijs gaat weer verder2
smaakte nergens naar,wat de Vlaams klap~ 'Mijn gezondheid is wee? prima dank zij
pende Belg deeé verzuchten2 Wij nou vis de goede zorgen van de dokter hier eN de
eet*n,seffens vis ons eet*n..... vele gebeden van .H,mijn weldoeners.
Maar na 16 februari ward alles beter.De Verscheidene keren heb ik al gedacht om
Z96 ward kalm,de zon kwam8 't is de zon, aan Memisahandboek e vragen,maar omdat
die 't 'm dost, De dekstoelen kwamen de zusters hier de zMeken verzorgen,acht
voor de dag.Les religieus kregen het of- ik het van meer belang om een nieuw bre-
fioiersdek toegewezen en ja teen konden vier te vragen. met Hollandse tekst, zo
we wear bekomen van al het meegemaakie gauw die in druk zijn versohenen.8e west
en allengskens(er bleef wat Vlaams han- immets,dat dank zij bet Concilie het nm
gen bij de zuster,red.) kwamen Hollandso9 0oegestaan is bot brevisr in de moeder

taal te hidden in plaats van het Latijn.
» En dit zal zeker tot duidelijkbeid en

devotie bijdragen ook al bebben we dan
12 jaar Latijn moeten leren op school,
Hai is misschien goed,dat een missionaris
zelf de Memisa en Miva bij U aanbevcelt.
Niet dat er andcrs niet gegeven wor8t,het
tegendoel is dit jaar wel wear bewezen,
naar als ik U. vertellen. mag,dat ik zelf
elk jaar verscheidene brillen van de Me~
misa krijg vnoy mezelf,andere paters, inf-
landse priesters en catechisten,dan bew
grijpt U wel,&at U niet aan een instel~

1 llw
missionarissen.Evenzo vncr de Miva. Ik
heb daar al veel steun van ondervdnden en
ik sta wear op de wacbtlijst vanwege de

schu veel steun van fa-
milieleden vuor mlgn landroverautof

Hetgeen we dan ook weer weten en
waarvoor we hopelijk ook iets kwnnen doen.

8else,Luxembur3se en Franse zuurt3es,pe-
permuntlvooral de §ui8e ijspepermuni was
bestl vruchtenrollen enz. op de 'Warkt"
En het ward beter en beter,de niveacréme
kwam goed van pas en in de sohaduw van
het dekzeil liep ons thermometertje op
tot 45 graden. Toen stond de dikke Lu
xemburger in h@t middelpunt van het ge-
meenschappelijk medelijden. Hij droeg
nog 2~links~2rechs gebreide sajetten
sokken lof waren 't kouson?) die onder
een zwarte dikke pofbroek,waarover nog
een tamelijk versleten toog verdwenen.
Lava de Hollandse nylonkouscnvoorraadi
Wat was ie blij en dankbaar en hij las
op 24 februari een H.Mis an hij stoptc
het lG-trancabriofje tussen. mi 'n koorden,
omdat ik m' n handen op de rug ield en dikke
't vial o het altaartra je omdat ik al-
les VGOr ge HJMis aan he kiaar M3mwa§

En de volgende keer reizen we verder.

aenl ondgnks
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BET wan; BOOMICE IS OMSEWAAID» I O I
daarover  s<>hreven we reeds in  ons vor ig
nLxmmer...het is na3OO j aar  overbod ig
geworden docar 6.9 bouw van een kapel .
De Mar i av er er i n g  za. l  er  eo h t er  i n  d e k o -
mende Meimaarld niet rninder om zi jn.Onze
Lieve Vrouw  ter NoQd Gods neemt in de
har ten van velen een belangr i j ke plaats
in en daarom milan w ear  honderden naar
de Kap8lberg van Berghaxen t rekkenn...

3Jat cok het BOO een belangri jke "
pleats in nam,bewi jst wel  de 6.ichterl iLj-
ke antboeze1ning8,we1ke we van een der om-
wonenéen ontvingerw

Gi j stond ex'  dr ie eeuwen trots en f ier
De mensen kvvaxnen van ver en hier
Ze kwemen hidden bij O.L.Vrouw "ber Nood
Onder Ulvv taklcen aten ze hun brood
Waar zijt ge gebleven mijn beste vrind?
Onder Uw bladex-en speelde ons kind
In Uw schaduw lei men de zieken og h8t
O1:1 hen»te beschermen tegon d.e i`e1T8'zzgn
Een kapel is verwoestgij vverdt geplarrt
'Pot 'n nieuwe kapel V6I'I'88S in dit land
Waar zijt ge 't;och,Uw 'hijd is vervlogen
"Zij " blijft bij ons,op wier hu1gogwezjij •
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En *boch vial het 9 8 8 twaede
Paaadag...mot orcross Bergharen...het was
triest wear 's morgfgns. "het regende,het
was ijzig koud...er werden niet veel toe-
sobouwers vervracht...de groc-tate opti-
znisten zaten in de put...nzaar 's xniddags
klaarde het op,de zon l iet zigh zel fs
even zien en de nxensen kvvanlan in grate

igeta1e..»»-
-».- I n de &pel  van de KapeI3> arg

randd.e een grate kaars bij  het genade-
eeld  van onze L ieve Vrouw ter Noad
:»ds,waarin ze hier in Bergharan zoveel
ertrouwen bebben. En ,ge zoudt zeggen:
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Alles ruikt naar boenwas
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Zuster M.Reinera .8-3
kwam van Ons afscheid nemen en vertelde,
dat ze nog niet was toegetreden tot de
Grde van de SVD ~&at zijn paters~ maar
tot de Orde van de Goddelijke Vborzie~
nigheid,de z.g. zusters van Steyl.....
¢.,..een mens kan zieh vergissen » -

Ze gaat In Aruba in het huiehoud-
onderwijs en al willen de zueters het
gebied van de Nederlandse Aniillen niet
direct als miseiegebied betitelen, tot
op zekere hoogte is he dat toch wel.
We hebben Hear daarom dan ook opgenomen
als een van onze missionarissen,waaraan
Hier en Ginder zijn aendaeht besteedt.

Intussen zijn de reispapieren voor
de zuster wel gereed en als er niets
tussen beiden komt,za1 ze op 21 april
vertrekken.

We weneen hear nogmaals goede reie
gn een tot ziens over zes jear.

e Hernense biljarters
zijn tegenwoordig heel wat

m»~»w' mans. Ze werden,kampioen
van hun aféeling en probe~

ren nu: ook nag wai bakers te winnen...
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Pater Verheijen,van wie we in one
vorig nummer nog net konden verme1&en,dat
hij voor een nader onderzook in vefband
met zijn geelzucbt is verhuisd naar een
ziekenhuis in Djakarta,heeft ons van
daar u i t nog niets naders laten wetén.
Hopeli jk is hi j  reeds geheel herstald
naar zijn. missiepost teru5gekeerd»

In zijn laatste brief merkt hij nog
op,dat pater van Haandel ~gezien het
8ergharense vet- wel tegen een stootje
kan an daarom een ongeluk gemakkelijk
kan ovvrleven. Gnder de rdbriak "zieken"
heeft hij gelezen van de ziekte van pa-
ter Buijs,die echier in$ussen weer vQl~
ledig is opgeknapt.Over pater Meulepas
heeft hij gelezen,&at deze weer de alagpv
bel heeft geluid.Hij merkt daarbij Op9IE
"en hij week ook nog waar &e klepel . "
hangt. Laat de klok maar luiden& Schdne
oogst in de wijngaard,Jan& " Pater Vér~
hei jen spreekt dan over de 3 §annenpa-
ters,t.w. van Haandel,Buijs en Meulepas.
Naar wij eohtcr stellig menen te weten,
heet pater Buijs nog steeds Hendrik of
Henk en de Jan. Buijs kent hij neg wel te~
rug van de vroegere overwinningstochten
naar Hernen» Die is eohter in
blijven. women en heeft voorlopig
goen ti jd Q.naar 9? missie te gaan.

§@U9@l()W
De st elen aan de n
Geen schilderijtje aan de wand
Ik wist eerst niet wat er te doen was
Maar de schoonmaak is in ' t  l and ...

4% voor een
Want mannen,zoudt gi '
Voor een vrauw,die afles list vervuilen
En alleen maar dacht aan hear llgn ?

och wij,mannen, moeten dagkbaar zijn
s vrouw een fest13n

willen ruilen
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dat een vrouwelijke "architect"
meer gezicht had op een bouwwerk dan
een metselaar en een timmerman,die de
bloemetjes letterlijk
buiten wilden zetten,
omdat zG de vensterbank
ook maar naar buiten hai3en §3¥3EW3"T

dat het met do 20~kilometerwagehs
niet altijd even goed gaat,went eentje
ondervund,dat het aohtcruitzetten in de
WijksGstraat wel eens in-een~gat~rijden
tat gevnlg ken hebbenl

dat in het dorpshuis te Bergharen
onze altijd wear actieve E.H.8.0. veor
de Se keer zal meewerken aan de bloe&~
transfusiedienst van het Rode Kruis.
Gp 23 april a.s. kan men dear zijn
blood weer kwijt 8

UMMHGT tot resultaat had,dat

dat deze mobilisatie tevergeefs was
en dus de '4ader" in hoogst eigen per-
soon tegenover de eigenaar of Gigenares
in voorzicbtlge bewoordingen verantwoor
ding af noest gaan leggen voor zijn snode
daad 8

dat hij hierna wel ward gerust ge-
steld,omdat er nog voldoonde bollen in
voorraad bleken te zijn van een andere
gelijksoortige 1amp,die toob niet meer
werd gébruikt l
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dat or in de Breekwagen wear iets
bijzonders voorviel,toen een man op zol-
der een muis uit een doos zag komeni

dat hij n.l. de docs pakte,
er mee naar buiten rende,een stok
greep,de doQs toetake1de,er niet " "
minder Qan 16. muizen uit kwamén,maarrrr..
ook nog twee lampebollen deed sneuvelen,
die in de docs waren verpakt'(hij daGht
natuurlijk,dat het een doos met todden
wasl...

dai dit nog niet zo erg geweest ZOH
zijn als de lampebollen niet van buur-
man waron gewaest , die met de
bouwerij tijdelijk de zolder
voor niet~nodi3e spullen in
eslag had genomen '

dat hierna de gehele familie werd
dat enze mannen vw cle r€>s@1~v@~rijks»- gemobiliseerd om twee clagen lang de

politie bij schietwedstrijden zelfs twee hele stad Nijmegen af te zoeken H88T de-
bekers in do waeht wisten te slepen en zelfde bollen'
dat bij het doorbellen daarvan &oor de
telefoon werd ezien,det aan do andere
kent een politic-agent wel een meter
hoog in* de luehi sprong L

da mon bij het koffie-drinken er
wel op moee letten,dat je buurman jc
koffie ook niet naar binnen werkt'

dat do l~aprilgrap in ons verig
een der

telefoonnummers werd geeeld door iemand,
die niet wae,die hij zei te zijn, &och
iomand anders.....waarmee het pro oem<
waarmee zij sukkoldon,ook is 0p8e2

dat in Hernen in &e Zand-
berg nu alleen, U88T meer zwar~
to hondjes zullen worden goboren'

dat het mot do konijncn in aé. ,ow
lenweg/Molcnstraat to Borgharcn niet zo
gemakkelijk gaat,omdat hier hot spreek-
woord "soort zoekt goort " niet op8&3j

dat Hernani zioh dusdanig
waerde,dat de cnc wedstrijd na
de andere ward gewnnnen, doch
&aarna weer zo bitter tcleur stel f
de Hernense voetballers met niet minder
dan ll~o ten ondor gingen tegen .Beunin~
gen'

°9

dat Uni weliswaar togen Puiflijk
met l~o wis% to winnenmaar daarna de
plank volkomen, missloeg door met 5~O
van de buurstaat Horsscn te verliezen
en met 2~l van Balgoy'

dat de Vastenaotie in 8ergharen
niet minder opbracht dan f. 928,60 en
in HGrnen~Leur f. 970»~-(baas boven
baas£ en....daarbij nog f.225,~- vnor
de Amateooll@Qte£) Bij de intocht in
Wijchen was bcvendien een Hernense praal
wagen presen(boot met aposteleni)

- I-

dat deze mededeling de "dader" de
opraerking deed ontvallen: hadden we dat
r.1aar een:-der geweten,dan hadden we niet
de hele stad ove:c~hoop hoeven te tten£
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GEBOREN548 nrt . 8v.8aarle1:1,Har1'ij J .Hernen
vaders D.H., rrxoedex-aBraaJ:1,H.J.
19 Klrt . 2Cop.pes ,Maximilianus G.J. Bergharen
vaderé M., moeder-= van Boekel,A.J
29 nrt. 8S'beeg,Jobannes W.G., Hernen
vade1~;W .G. ,nloeder 2iv.Sbippan,J.l.
5 april :Scl1raven,René HJ . Leur
vaderaA .J.C..,rnoeder S Pierlo ,W .H .E .
OVERLEDEN=3O Llrt . sv.8chaijk,Cornelia ,81
j . '§,wed.v. J.v.d.Wie1en
0NDERTROIDl_V_l:)_S Herr:1ans,Jo11annes M.A.,48 'j
bergharen,wednr.v. =vdH<>ogen,G.J.P. en
Schoenmaker ,Lucia J .M. ,47 j . ,Pllifl i jk
de Best,J-an H.M.G.,22 j.,Boven-Leeuwven
Schx-even,Maria W. ,23 j. ,Hernen
de Heuvel ,Wilhelnmus GM,2 j,Ben.Leeuwen
Zoetekouw,Petrone11a A.J.G.W. ,239 Bhrn.
GETROUWDQ 4 apr.:de .B3est en Schreven

19`54'h'ét-J5N3EW§AKR°§ ?rai71 de-174 §e8w§eE
k inde ren  z i jn  e r  12  jongens  en  2  me is jes


