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10 apr. €Lu1<kezen, heedora N.M.. Bhrn.

vadar='I'h.J . ,moeder =Ku3pers ,8.P. 30
15 apr.¢v.Beuningen,c.oa:ne1ia (M. BMrn,,
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Soet er ,Hendrika WP , 24
apr* v :vd:Wie1en,Eran<>iscu.a

J 4
GM

s H

J 9 W.

te Herman
B en .Leeuwen

I
Girn

Het aprilnummer van ons blad is
niet 425 rmunrners extra versohenen,omda'c
da directeur van het diooesaan missie-» _
bureau dit ga,at verspreiden aver alle (_
parochies va.n one bisdom als voorbeeld
voor de missiec:omi'bé*s. Aan dit
zock hehben we vanzelfsprekend gaarne
vo1daa.n.

De portckosten gaan per 1 juli
8080 r
geld,doch de abonnementsprijS kloeft
gelukkig nog niet omhocg. Wel moe"cen
onze bu;L*hena`oarmees,die .nog niet l1o`b--
ben be'ba.ald,8°auw' hun abonnementsgeld
gireren op 1G10OG0 van Hier en Ginder.

OVERLEDEN: 13 apr. =Kersten,E1isa`b.eth H»
jaar t e

27 ap r . aPeters,Ma:r:1a J'.A. Herman Schamk met
va¢,@r:A.LI.I.,mnedez:=vH,eumen,AW. Woezlk M'é't

9 mei
vader :F..A. ,moede:;':Mno3:en,.T.G.

3.4. mei: 'v*d.Hogen,TheodorLLa 48.35. Hernen
vader $5 .A. ,mcsden8Nicolasen,ThJ,.

Hernen ¢
vadex'=J,J.P. ,moedear 2vWo1~kum,JJ. 23 melsiiutten

Leur
vader':J .W . ,moeder-::De1'missen,AW .

17 mei= IDez'ksen,Maria JJ »

18 mei: Ar*ts,Hend.r:Lka HM.

\ 'jf nieuwe
4hissionax~is,zuster M.Reinera

ie van Henman), in de mis-
van Aruba( I€e&.Anti11 en)

V6I'°' g3rriveerd of zij is al jaf-

. I m viert zij ha8x' 34e verjaaardag,
*waarn'1ee we haar van ha;-*he geluk wenésn.

. *Q OHS . IH We wensen haar ln haar werk vee1.succes
wear omhoog Da kost W88Ì 86? gedurende haar (vosrlopig) verbllgf van

6 ,jaaD <8 Arhba in de 39st, t chri'f
e 8I'0' arense so rlgvera o s 3 an

stars kunnen haaz* peraoonlijk geluk .wen-»
sen aan het adress

38erw.zr. Miieinera
Fatimaconvent San Micolas
139;=;A;. WEL?-A1*1'.3l»L31'L

zg g g g g g g g Xzg g = 3 - * = g 3 g 3 ; 3 g = ===,= gg32;¢_*~:*_;;$=,'
S H»

ongehuwd 18 Ben.Leeu.wenB9rgbaren
apr. :Iuijben,Gera;cda J. ,onge uwd,

73 jaal* 'be 8ergharan.
vad.er=G.G.,moede1:=v.Hulat 9M§3. ONEERTROUFIWS Spanjers,Johannes Th.M.,23 J-

ernen
GE'I':ROU5ND: lO I

vHeun1en,Anton1a
27 a;{>r.zvHoagatra'hen,Hendr1ka CM. Leurc 8 de Heuve1,W1lhelmus

. Zoetelgouwietronella AJM Ber€ha:ren
12 me1:Theun1saen,Hendz'1kus8Th. Near osch

v.Bu n J`oanna A w. er harem
14 mei =8pan§3r§-Soeter zie on§ertrouwd)

i cus
8u1snégZ 3.1v;.

OOK ONDERT OI3WJJ2 Hagrle v.Ha.1;6e
- en Rlek van 1.3n,

i

H.H. Hamersveld
A'foo:;~t Bhrn.

. 8h r n .
l e d e n

I
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Zuster isabet van 0ss?&1pL;99
reeds ruin gebakken mQet »ijn¢§ -
door de Braziliaanse zon, ve§§|

/
'We hadden een zeer gezellg `58Es~

gezelschap. Ook met de 6 duitse zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid hadden
we hechte vriendachap. We zagen onder-
weg verdem weinig sohepen,&f an ioe een
ei1andengroep,vee1 visaen en
twee kear een grote walvi/o
haai,waarvan je kop en staa'
nag uitkomen boven het water%
naar steeds op een behcorlijke a and
Een dag hebben we nog al f1inke'regens
gehad, van die dikke zware buien en dan
wist je ook niet waar je moest blijven.
1n;ieder geval ~en God zij gedankt en
geloofd en ge rezenf wij zijn al in.Bra~
ail. Giskerenze sohreef op 26 feb.) was
ons eerste uitstapje al naar het grote
Christus8eeld op de 710 meter boge berg
en dear heb ik aan jullie allemaal ge~
dacht. Ik heb Zijn grate zegen gevraagd,
want dear krijg je een klein idee van
onder dat 38 m&er hege beeld hoe groot
Ghristus in werkelijkheid meet zijn en
hoe machiig greet Zijn zegeningen wijn
zullen els wij er Hem om vragen.

Eau zuster,die bang is an die zich
*n beetje schaamt, zie daar zuster Hilaria
Derks uit Nborwagen. Bang, omdat ze denkt
door te veel gesohrijt vervelend te worden
en sohaamte,omdat het nu toch al wear een
half jaar geleden is,dat ze ons f c
schreef.Ze taken dit allemaal n
netjes aan op de kalender. Ze
heeft nu echter ook een andere §den tot
schrijven8 ze is verhuisd.Haar adres is

nu gewordens Sr.Hilaria, Marias Minds,
Nylandsvei 31, Bergen~ Nborwegem.
Ze zit nu in het moederhuis aan 89 bui~
tenkant van de stad. De jaarlijkse re~
traits (goed en solied gegeven door een
Franciscanerpater,sohrijft ze) isachier
de rug en die brengt altijd veranderin-
gen. Haar kleueerschool staat nu vlak in
de buurt en het bussen en trammen is af
gelopen. Dat moederhuis staat tegen hogs
bergruggen met aan de vnorkant een fan~
tastisoh uitzicht over fjorden en ei1an~
den,bergen en dalen. En zuster Hilaria
nodigt ons nu vw9r de zoveelste keer uit
Mm dat alles te komen zien. Ongelooflijk
mooi is het daar.Het ontbreekt er alleen
nog aan,dat ze niet schrijft,dat bet zelfs
mooier is dan het Hernense bos met de Meer-

De kleuterschool van de Hernense zus-
ter bestond op 21 april één jaar.Hei zijn
wel erg kleine kleuters,die daar terecht
komen,veel kleiner en jonger dan hier in
Bergharen~Hernen,~Leur.De kleinsten hebben
hier nog de vrijheid en kunnen onder
schooltijd vrij hun gang gaan op straat
om daar ai en toe het verkeer stil te leg-
gen of mee te lopen in een bruiloftsstoet
in overalletje£ Ze zijn heer en meester
in het verkeer en gaan voor niets en nie-
mand aan de kani.

NM vanmiddag gaan we naar de douane
om de grote kofferslliefst 13) vrij te
krijgen. Morgenvroeg gaan. we van Rio
naar Belo Horizonte,wat ~als alles goed
gaat- 1O uur rijden is met de bus. Van
daar uit gaan we nognaar Barroeo,waar
tijdens mijn afwezigheid uit Brasil een
nieuw novioiaat en een nog niet afge-
werkte huiehoudeohool zijn gebouwd. Dan
zal het wel weer maart worden voor ik
naar Arassuai Orfanato Divine Providen
eia.afreis. In een paar*dagen bus.of Hoe het met e kleintjes gaat in
treln of 'n paar UHF vllegen ben lk daar~ Nborwegen, vertelt ons zuster Hilaria in
Daarover echrlgf lk later,maar verwacht het volgende gedeelte van haar brief.
niet te gauw post ,dan valt 't zeker niet -..
tegen.

d

:Dank nogmaals voor alles gedux-encle
mi8*n varblijf in Nederland van 22 mei
196.2 tot 8 februari 1964.VoG::al mijn
grote dank en v1-ienclsohap ,jegens Berg
baren zou ik graag hebben,c'Lat hier in ui t
kwam.l~to<:»it 89,1 :Lk de tijd.,in Holland
doorgebraoht ,nog kunnen verget en."

En wij zuerber van Oss niet 4

Bergharens damessportolub behaalde
GP de sportdag te Wigjohen een Ee
plaats in het algemeen klassement .
Vorig jaar 7e,vo1gend jaar 3e,ove1"
2 jaar le. 8i j  de 8O meter hard
lopen wist Mies wear *be winnen en
ze is nu in training gegaan
nog meer overwinni
81cces ez: IT16G¢d€

o m

behalen.

a n m a s

Ex' waren eens twee goede vrinden
<i1ca 't samen heat konden vinden
Taen kwam er 'n meisje in 't spel
Nu en dan vreet ge 't wel
Toen kanden ze elkaar wel

Jongens zii: ge some ook in zo'n Bohuit
spring ex* dan zo gauw mogelijk wit
Haal samen een fijne docs sigaxen

' *` Of een halve liter ouwe klare
vex's1lnden»® Want...c1ie appaleriieven houden nw eenmaal

van Wit...
e u
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een heel jaar lang

\8 t overtollige vet is er al lang;
wear af,sohreef pater van Haandel, en
pater van .Asten,di@ in hetzelfde missie-
gebied zit ,maar nu in Someren op v89anf-
tie is, moot er dat numaar bij zien te
krijgen. Overigens komt het goe& uit 9
want pater van Hazndel maakt @ankbaar 891
bruik van de bromfiets van pater van. As-
ten,omdat zijn motor kapot is. Het is
na wachten op een deskundigs,die het
dingske kan repareren.Hij heeft ook al
eens een motor geleend,maar moest er toen
20 km. mee lopen en dat valt in een
moordende temp@ratuur van 4O _ 45 graden
niet mee.

\ !
i

Ons visverhaal=
begint ditmaal me= <
onze dank aan de M8=
nistGr,die het vis-=
seizoen twee dagen =
eerder &an normaal = 9
opont,n. l .  op 30 =
mei. Van de _
vangst nu al1emaal=dat dit Jaar
een fa tsoenl i jk  v i s fhet  v i s4
sie naar de Ministe§seizo@n
en die goeie man 12 (iazen
kan lekker smullen =@@I&C$

§OP@H
¢= '""'" t r \Y* >.,....

Het v istu ig wordt  weer u i t het
"vet" gehaald. De materialen worden na-
gezlen an aangevuldJVrag 1 ' ig worden
hengels en tuigen aan een nauwkeurig DH#
derzodk onderworpen.De nieuwste spullen
wordon aangesohaft

En de watering wacht weer.Ditmaal
zekor niet tevergeets,wani hot viswater
is voor can groot deal wear in vissers-
handen on zaterdagmorgen,3O moi a.s.,als
het nog pikdonker is,zitten de echte
liefhebbers al gereed aan de waterkant
om te wachten gp degonon,die ze waar-
sohijnlijk nog nooit gezien hebben. Vis
is or genoeg.De brasem ligt in grote
scholen op do wetering.Tussen stuw en
Tolbrug huizen vele socrten vis,Zo zijn
zich geen van alle bewust wat hen te
wachten siaat on gretig zullen ze Qrij-
pen naar bet aas,da hun wordt géboden.
De vissers kunnen hun hari wear ophalen
on thuis staa do pan al gereed Om vis
t bakken of moet de vissor GT` missohi@1

•

Z

no8,9

e
elf in ?

De visclub Ons Verlangen van Berg-
haren-Hernen-Leur wil de schade van het
vox-ig jaar zdcer inlb.alen.Liefs'l: 5 onder-
linge concoursen steam op het progresnma.
Reeds op 31 mei word.t een begin gemeakt .
Er volgen or d.a.n op 28 juni on 19 juli.
De oudjes krijgan een dag apart op een
zaterdag en uitoindelijk komen op 20 sep-
'bomber da snoekers aan do bellrb .Die ence-
kers meet en overigens wel wat gedulcl 'be-
oefenen,wan'b zij mogen pas op 1 septem--
her aan de gaung-"Meer dan kunnen ze ook
boven de 10 pond uitgroeiengde snoeken
1 ' 1 a , ' t uu . r l i j k . l a

En hoe is het met opa? Heb ik hem
al niet naazcr herb viswatexf zien rijden
Hij  had tooh geen 'buigje bij  zich om
II1a.a,r vast een voor-pr-oofje 'be nemen '? De
verleiding kan some groot zijn €No
ke] nachtjes slapen en het mag weer

Vang ze

-" " "3\ I <F*-" " " " -1¢-
4. .D

o n

De alhier in de inlandse taal ge-
stencilde bijbels komen ginds al goed
van pas.Vanaf Pinksteren draagt men daar
n.l. de H.Mis ook op in het Frans of in
de inlan§se taal.De volgande keer zullen
we wel kerkboeken moeten maken.Wanneer
pater van Haandel daar' zelf vast aan be-
gint,doen wij de restHij kan dat doen
in de tijd,die hij ta kor komt.Ja i§p
derdaad te kort.Er zijn te weinig missi~
onarissen.Van tijd tat tijd is er eentje
ziek.De aistanden zijn Qntzettend grcot
an de vewkeersmid&elen niet best . Alles
is d&Mr en vaak niet te krijgen.Gelukkigj
zijn alle koffers,die hij heeft meegeno~
men,go@d aangekomen.Intussen is het laat-
ste pakje sigaretten al "gesneuveld" Er
zijn nog wel pakjes van missiegezinde
menson onderweg,doch die willen maar niet
aankomen. Tosh schrijft hij 3
"Voor de rest klagen we niet.De appelbow
men hebben het nu wel erg moeilijk sinds
de geiten or de blaadjes afgegeten hebbem
en het zo beet is°Maar alles leeft
ook de bessenstruiken.0ver een maand(hij
sohreef 11 april) komt de eerste rwgen."

En dan gaat bij vmort met dopen,me'h
huwelijkssluitingen,met onderriohtingen
en met het bezoeken van nieuwe dorpen,
gauw evan 125 km, op en neer. Verdar
heeft de intsch plaats gehad van de
bisschop van Sikasso,die na apostolisch
prefect HWL de bissobnpstitel heeft ge-
kregen.De wijding had plaats in Rome on
we schroven daarover het vorig jaar.
En met de bissGhop en de paters en broe~
ders in de wijdo omgeving heeft pater van
Haandel een rustdag gehad aan 'n water
valmaar dan is het wear werkenqmissio
neren,onophoudend. En dan kunnen we het
zeker niet eens zijn met hen,die zeggen
dat missionaris-zijn tegenwoordig
gemakkelijk is.Missohien zelfs moeilij
ker,maar wij kunnen er veel aan doen
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In het gebied,waar\29 er uljs ver-

blijft,8.Rhodesia9 is het met het wesr
geheel andere gesteld dan bij pater van
Haandel in de Mali.In Rhodesi§ regeni
het niet"mcer sinds eind februari en dai
duurt zo tot november behoudens misschien
een klein Paasregentje.Hoc het in de Mali
is,leest U op blz. 19.

Peter Buije sehrijft o.a. nog;
"Hinds de inlandse regering helemaal uit
negers bestaat,zijn de salarissen een
stuk omhoog gegaan.Ongeveer het driedub-
bale van vroeger on zij,die diploma's
hebben evenredig aan een Europeaan en
hetzélfde werk doen,zoals onderwijzers,
krijgen hetzelfde salaris.Dit is recht-
vaardig9maar de vraag rijst :wie zal dat
betalen en vel kunnen houdeh?Onze bis~
schop zit dan ook al met zijn han&en
diep in zijn zakken naar de laatste een
ten te zoeken en alle missies hebben de
raad gekregen zo weinig mogelijk perso~
neel aan te houden.zo gaat het overal9
ook op de boerderijen,zodat er MM. dui~
zende nogers zijn,die zonder work rond~
lopen en dat is gevaarlijk vnor de toe~
komst;Wij hebben behalve de cateohisten
sleohts 4 negers aan het werk8@en kok,
een huisboy(eten opdienen en het Nuis
schoon houden) ,een klerklveox de boeken
op kantoor) en een tuinman,die tevens
voor mijn varkens zorgt. Gelukkig had
ik vorige week 13 biggen en als die op
de markt komen,zal ik de prijs ook even
opdrijven'mHij leert 't wel,red°~-----

Tenelotte felicitocrt hij nog Wit-
Gele Kruis en fanfare en drumband met
jubileum en eucceesen.0m al deze nieuw=--
tjes te veynemcn,zou bij Hier en Ginder
voor goen gebed(wan geld heeft hij
niet) van do wereld willon misson. Van
dit gebed kunnen we ovorigens allen O-
vertui8d ziln.

dat het Bergharense dorp wear een
emruoht schutter rijker is geworden?

dat n.l . iemand de veren van een
mus afschoot,doch tegelijkertijd
een duro ruit van zijn buurmans
voordeur doorboorde? Er staat wear
een nieuwe ruit in en pater Buijs
is op de hoogte gesteld...
dat enkele woningen daar vandaan

88 laat~thuiskomer de ladder moest ne~
men. om de slaapkamer te kunnen bereiken°

dat Hernen nu een bruiloftharmonie
heeft opgericht ,die eohter alleen om-
streeks middernaoht opereert om de buwrt
wakker te houden ?

dat 8eygharens boerinnebond weer op
step ging en na een bezoek aan de huis~
boudbeurs te Ameerdam en de Keukenhof
te Lisse een nog al duur etentje in den
Haag vororberde ? Er kwam zov@el bijL

dat de cognac~vooraf daar
alleen maar word opgediend met
hogs boorden,die ze
alleen maar -behoudens enkele
uitzonderinenf- op an.

dat het zoeké naar @r"*L?
in de Breekwagen nog al vat sen p-
leverde,zoveel zelfs,dat ze in de stad
nu nog uitgepakt liggcn ?

dat na 8ergharen nu ook Hernon een
automatenplein heeft gekregen als over~
blijfsel van een pear gelichte sigaret-
tenauematen ¢

det de fanfare op het concours te
Aalsmeer een dusdanig goede prestatie
leverdedat ze moeht deelnemen aan het
topconcours te Arnhem,waer ep Hemelvaarts»
dag niet minder dan 129 punten werden

in Be1~gl1arenlQ

zonda n k
*t8»H''8'€%h€`;

11?
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Her-dat de voetbalcompetitie voor

nani en Uni teneinde is ?
dat Uni met 4~0 van Lienden verloorg

maar Roda uit Winssen met 3~l naar huis
stuurde{bravo' ) ,tegen Dreumel echter weer
verloor met 2~O,van DSZ uit Boven-Leeuwen
won met 3~1 en tenslotte met 2-2 gelijk
speelde tegen Oosterhout om daarmee(voor~
lopig)op de 8e plaats te eindigen ?

dat Hernani in &eze competitie wel
arg teleur stelde door ~weliswaar van de
kampioen DBV- ui Maasbommel- met ll-l te
veliezan en samen met twee andere clubs
oP de laatste plaats to eindigen? Maar
&egra&eren is er niat bijA

behaald ?
dat een Hernense tractorrijder een

b0om in de wag zag staan en er daarom
maar tegenaan reed en een andere het
nog andere deed door terugep een sloot
in te rijden. ? -De klompen waren te
lang en dearom moeten de snoeten er af-

dat ~al weer in de 8reekwagen~ een
ponymerrieveulen ter wereld kwam en na
met een aannemersaut0 naar de Lamers-
straat te zijn vervoerd opeens geen mer~
rie meer bleek te zijn? Ook daar zijn
due de wonderen de wereld nieZ uit

dat onze mannen een aprilmop weten
te waarderen,maar semmige vrouwen niet?

dat het nieuwe bejaardentehuie te
WinssenlOvermarsstiohting) na sinds au~
gusus in gebruik te zijn nu officieel
zal worden geopend door mgr. Bekkers op
27 juni ? In ons volgend nummer hopon
we hieraan bijzonder veel aandacht te
bosteden.....
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