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S van hoger hand de goeékeuring '" et zal gaaL;beuren...De 70~jarige
komt, zal Bergharens berg worden her8oha~ kerktoren van Bergharen,die al die tijd
pen in een recreatieterrein.We hebben zoongeveer leeg heeft gestaan,zal wnrden
daar reeds uitvoerig over in de kran gevuld met klokken, twee hele zware en
kunnen lezen,maar ten dienste van onze dit jaar nog. In de wijde omgeving zullen
missi0narissen,die graag met alles op ze te horen zijn en &e parochianen heHben
de hoogte blijven, vermelden we dit ook GT blijkbaar veel vcor gevueld. In zeer
nog in Hier en Ginder. korte tijd werd het ongeveer nodige hoge

Bergharen...reoreatiecentrum... bedrag toegezegd. En aan alle kanten zul-
De recreatie neemt van jaar tot jaar toe. len er nu wijzerplaten Komen.
Bijna iedereen gaat uit,gaat op veoantiea .Prettig te horen, dat de mensen iets
wil eens uit het dagelijks werk en genie- voor de klokken en dns iets voor de kerk
ten van zon en weter,van. boa en rust. over hebben. Een gelukkig verschijnsel,
Daarvoor kan in Bergheren volop gelegen~ det hopelijk ook onze missionarissen ten
heid kcmen met een speeltuin,met een bad goede zal komen...daarover later meer...
811 hopelijk ook 9 e n roeivijvex rnet 8811 .;;3;:==:§§E.§§§§§9§§.:*~*;_. ~t**~=s§_$r* '==:*.===

camping,uitkijktorené en in de vele bns-
sen en het losse zand

Het géheel is gepland in de omgeving
van het motnrorossterrein en de motor~
cross self zal er niet onder lijden.

A1 mst al een uitkomst voor vale ge-
zinnon vg§ 1a$teland maar vooral van de
grots sta&,dis hier rust en ontspanning
kunnen vinden in 'ruime mate

Mogen de mnoie plannen spoedig uit
gevoerd kunnen worden,zodat Bergharen
ovk hierdoor meer bekendheid zal gaan ge
nieten

WISP U

.schuld Van kr-agen

Eau kaar*tc1ui|,een heel goede bekex'iHe
Het was halt 2 toen ze 't stuur wende . _
De chauffeur had een seconds z'r1 agen didnt bleak gan aanvakel13k werd verwacht '
lfiaar ramde meteen een paaltje van het lidut
Die Goca~CoLa brengt toch wat ellende

dat iemand probeerde in de buurt van
het automatenplein te Bergharen een nach

w vinden 'n helemaal niettelijke liebtpaal omver te rijden,maar dat
mooi,dat ze 6r op de Aal- de paal sterker bleek dan de auto
dart de dat na even terugzetten de auto tech

nog thuis kwam,doch zoveel burengerucht maak
te,dat ongeveer het hele dorp wakker ward ?

dat de auto al door een ande1€ is ver
vangen en de schade aan de paa1,die roter
t ld S her
B e -

dat de twee inzittenden er map een lieh
ts verwonding af kwamen,zodat ze zlch nu weer
hier op straat durven te vertonen ?
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§EBOREN:3 julisde vorigekeer onjuist ver-
melde Steeg,Wilhelmina G.Th. te Hex-men
va&er 3 A .M. ,moederav.Merwijk,H.
2i julisv.Workwm,Lucia G.M. Hernerl
vader :A .P . gmc e&eJ: ;Janssen,M »
23 juli:v.8euningen,Gerald H.G. Bergharen
vade;r"C.J, ,moede1~§v.d.§kLker,P.J.
25 juli: v.Oorsouw,Peter 833. Berghazren
vader:W .Th .M. ,mo eder sW innemull er , C .H .
25 julixde Wild"s,Franciscus A.T.M,He1~1'ten
vader sF'.H .L . ,mo eden? 2Hei,jmans ,J .M .

14 aug. :de Wildt ,Theoclorus H..M. Hernen
vader :J .F .M. ,nm eder sPet ers ,P.
22 aug.8Peter~s,8.ernadette M.G.M. Hernen
vadez-8B.W.A., moe8er=» Gr:Lm,P.G.
31 aug. 8de Groen,Hendx~ina M.P. 8ergharen
vader 3 C .J. ,moeder:Gev.rts,J .P.

GVERLEIDMs 23 au,8.8Hoeke,Johanna,83 Jaan
Hernen ,vv'ed..v Pce1mans 9 C .
17 aug.2Rossen,Pet:ronella,78 jaar, e.v.
vd.Al€ke1~,W .A. ,bejaarcdent ehuis Winssan

QNDERTR0U_\;@.= Leegstraten,Rigardus H.727j .
8ergharen en v.As'cen,..Tohanrxa. mJ,25, ,n
Pauwels,Pet1~us C. ,31 jaar, Neerbosch an
S<:Meven,Jobam'1a M 33 jaar,Hernen.

§m12ouwn=(we»¢)28 ,juli §v.Heumen,Johannes A.
Herman met Loezcxnans ,Maria H. Beuningen
T.aug.:Cappes,Jobannes H.Bergharen met
Roelc:t`s,L.J.G..JT. Bat enburg (kerk)
12 aug.=(vvet) Leeggstraten an van Asten
voornoemd
14 aug. 82kerk} v.8ummeren,Johannes J.me*b
Brarlds,Johanna HJ . ,beiden Bergharen
21 aug. rlkerk) v.Uden,Ad1=ianus P. Woezik
metsv.Nuland,Johanna KJELT. Hernen
2 sep. =Pauwe1s en Sohreven voornoand .
OME@ROQ : Fla-mren,An"conius H.,34 jaar,
Bergharen an Goossens ,Theodora D., 28 jaar
te Malden.

Ui; Tunesi§ stuurde Garda Roggen ons
het julinummer van "L'Echo du diocése de
Carthago ",het isdomblad van Tunis,waar-
in de aartsbisschop van Tunesi§,mgr.Mau-
rice Pexrin,zich in een herderlijk schrij~
ven tot zijn gelovigen richt . Dit ter ge~
legenheid van de ondertekening van het
'Modus Vivendi" op donderdag,lO juli,een
overeenkomst ,die de betrekkingen regelt
tussen de HStoel en de Republiek Tune»
sié aangaande de rechten en pliohten van
de Katholieke Kerk in de Tunesisohe staat.

HQ onafhankelijk wnrden van
het land en dedaarmeegepaard
gaande massalé uiitoch van
kaholieken noodzaakten de
§8laatselijke kerk »wilde zij
, niet in een gefsoleerde po~
'sitie geraken temidden van
een overwegend uit Moslims

Mvbestaande bevnlking~ een
nieuw klMmaat te scheppen

om uauuu68 alle mogelijk wantrouwan uit
de wag te ruimen°

r

I

Onze 11meri61nnan,die he vraarschijnlijk
betreurh , dat hij zo vroeg jong is gewee$,
schrijft het volgende 8

Een jongen lag de krant en zag dat
er mooie ka1npeerplaa4es waren in Bagdad
Hij nam een kloek besluit
trok er met zijn meisje op uit
en zijn moeder vtcoegszo met je meisje al-

leen mag dat ?

Behalve betere betrekkingen met de
regering levert het 'Modus Vivendi" in
de eerste plaats de erkenning op door de
staa van godsdienstvrijheid en vrijheid
van onderwijs op de daarvoor aangeweze
scholen. De tol,die voor dit alles be-
taald dient te worden,is echter bijzonder
zwaarJMeer dan lOO kerken,kloosters,pas~
torieén of andere gebouwen,toebehorende
aan de Tunesisohe kathclieken,zijn of
worden binnenkort eigendom van de staat
Tunesi§,die in het kader van het algemeen
bel8ng hieraan een andere funktie zal
geven,passend echter bij het karakter van
hear vroegere bestemming.

De aar%ebissohop dealt de grote be~
zorgdheid van zijn gelovigen en enderkent
de moeilijkheden,waarin velen van hen
zijn komen te verkeren,nu het kerkgebouw,
waarin zij van kindsafaan hun godsdienst~
pliohten hebben vervuld,waarin zij ge~
doopt of getrouwd zijn,hen is ontvallen.
Vooral voor armen,gebrekkigen en oude
meneen zal de gang naar de diohtstbij
zijnde kerk in de omtrek zware offers ver~

..Ach',antwoordde de jongen heel besoheiden
,wi j leven niet in cle zg.goede oude t i jden
en wzroeger, moedezc, je hoeft er niet om *be

jokken
maakten ze ook wel eens brokken 4
"h Versband moat -booh komen van beiden.. .

gen.
Mgr. Perrin spoort zijn gelovigen

aan niet van he geloof te vervreemden
en vertrouwen te hsbben op God,Die hen
zeker in deze beproeving zal bijstaan.
Tot slot wijst hij zijn diocesanen op het
Oecumenisch Conoilie, dat zich no moedig
richt naar de oekomst; zo zal ook de
kerk in Tunesi§ moeten doen.
Ook de kerk van Bord E1 Amri met past9rie
(waar Garda Roggen is) gaat naar de staat.

L
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llierks) daarover ;~*.g organlseert de muzlekverenlglng St. Anna

Wij Nederlanders hebbem ait jaar Op zaterdag,l2 en zondag,l3 september
een beete zomer geha&. In het Nborden a.s. zullen de muziekliefhebbers in Berg-
was dat andere "esteld.Lees wa£ harem hun hartje weer op kunnen ha1en.Dan
zuster Hilaria vw.
schrijft 2 E% ' voor de iweede meal in hear 123 jarig

"Vbordat we hier helemaal bevriezen bestaan een officieel federatief muziek~
en verdrinken, wil ik nog een brief gaan. coneours,waaraan meer dan 25 kepeen deel~
scbrijven,Het is hier de hele zomer erg nenen. De mars~ en tembourwedsrijden
koud geweest,Slechts 3 dagen hebben we zullen werden gehouden in de Mimosastraat
ongeveer 25 graden warmte gehad.Het ge- en de ooncertwedstrijden op het sportter~
middelde lag tuseen de 12 en 16 graden. rein.
en verechillende keren o.a. gieteren nog Er is aan dit concours een enorme
hadden we 6 graden. In de nacht van 30 vooxbereiding voorafgegean. Men kan eoh~
juni op l juli zaten we helemeel aan het ter bogen op een. grote ervering,we1ke is
nulpunt . En geregend heeft het sinde a~ opgedean tijdene het vorige concours in
pril bijna een een etuk éoor. Vandaeg is 1958 en op de vele andere oonceureen en
bet zelfe zo erg, det het wel op een festivels,welke in de loop der jaren met
tweede zondvloed lijk. Van 8e oogst komt eucoee zijn gehouden° Dit concoure ie toe~
niet veel tereeht, maar we hopen tech gewezen vanwege het 12% jarig bestaen,
nog steeds op beter weer. welk heuglijk feit zal worden herdacht

De toeristen hebben het hier ook 0p ll december &.8.
niet goed gehad.0m maar één vocrbeeld te Moge ook dit ooncours aan zijn ver~
noemen2 een buitenlands eohtpaar had OM; waohtingen beanwoorden en...wat belang~
zich zoveel mogelijk tegen de nachtelijke rijk is voor de penningmeesterskas.....
kou te besohermen &e ten£ opgeslagen in flink wat in het laatje brengen.....
een dal tussen &e bergen.Die nacht ston z = = = : = = = = = =
den alle bemelsluizen ook weer wijd open
met het gevolgg det het echtpaar 1 S mor~ on
gens op de luchtmatrassen lag te drijven 8 Wegens plotee»
in de eigen tent Later op &e dag werden . deneeod ee'

ate van de muzlek zatefdeg 'niet dOor.
een roeiboot uit bun drijvende oamplngs- dat een Hernens ambtenaar,d1e met
pleats verlost. En helaes zijn er hier zijn vrouw op vieite eiwe bij de buren,
de laatste 3 maanden heel wet meneen omge- heel zergvuldig do aohterdeur afgrendel~
komen in de bergen door kou en afmatting, de om er door de voordeur uit te gaan ?
Er kwamen n.l. vele onverwachte sneeuw det hij de eleutel van de aohterdeur
buien,die de toerieten dwongen om in de meenem en die van de woordoum thuis liet?
naoht do bergen ale vetblijfplaats to det meneer K, na de visite de sleu-
houeen me het gevolg, dak ze ofwel dood~ tel in het slot van de aohterdeur stak en
vroren,omdat ze niet goed genoeg gekleed zijn vrouw reeds binnen wilde etappen,maar
waren,ofwel stik%en in de sneeuw,waaron=» de gegrendelde deux dit nie toeliet?
der ze helemaal wer&en bedolven. Deze ge~ dat teen de buurman maar te hulp werd
varen zijn hier ' S winers veel min&ery geroepen om, met een ladder toegang te
om&at men er dan op berekend is? vermchatfen door een slaapkwnerraam van

Tot zover zuster Hilaria,die na de de bovenverdieping ?
vacantie ook weer aan het werk gegaan is dat in de Breekwagen het eersie e-
met haar kleine kleuters. levisietoestel is gearriveerd,waardoor er

nu dagelijks televisiebijeenkomsten worden
georganiseerd?

dat een 8reekstraatse me%eelaar een
vijver bouwde en me kikvorsen bevolkte
om de ooievaar te lokken

dat we wel hebben gemerkt ,dat die
langpotigen het aardig hebben versierd en
de kikvorsen te veel lawaai maakten en

Srs. Blanches ze due verwijderd werden( 2 x)
NYUMWO PAH GISENGI REP. HUANDA de de veel te kleine vijver nu i

Graag een extra gebed veor de missie bevelkt met 2 veel te grote eenden,die in
van deze zuster Hernen zeker niet kunnen wennen

&at Bergharens kermis zal
worden gehouden op 697

septanb ex- _ _/.
. overllgden van-de d1r~

ze beiden door een redciingsbrigade met

I
Het gerommel inJ36ngo heeft zuster

Hermlna Hendriks `too1; blijkbaar ook
parten 8espeeld.De laatste tijd was het
niez.duiae113k of ze ergens te bereiken
was.Haar familie kreeg nu dit adres
St. Hermina Hendriks
B.P. 85

, . .. ling
'¢§ent ,de hee1~"Kcppers;gaat de
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dat de vaca tie in het land was en
daar met het mooie wear meer dan ooit van
word geprofiteerd?

dat een Bergharense vacantieganger
zl3n te gevaarlijk geleden wagen door zijn
buurlie&en opnieuw moest laten laden an
dat dit in een mocrdende temperatuur me~
nige zweetdruppel heeft gekost ?

dat een Molenwegse in een speeltuin
per ongel&k van een glijbaan werd geduwd
en beneden aan dat gladde ding pardmes in
een badje dook,dat toen meteen over liep?

dat droge kleren alleen in de vorm
van een aan alle kanten andere dan gewoon
passend badpak beschikbaar waren en er
daarom nog maar een regenjas bij werd ge-
haald om toch faisoenlijk op de foto ge~
zet te kunnen worden ?

&at een gezin,dat giee kamperen,meen=~
de niets te kunnen vergeten,maar toch nog
de gebraden carbonaadjes na moest laten
brengen? dat deze ~naadjes niet waren ge~
teld en er toen iemamd van verdaeht werd
er van te hebben gesmuld?

dat ook de oudjes van Winssens be-
jaardentehuis op reis gingen en Hendrik
zijn regenjas meenam om pas thuis te oni-
deKken9 dat het de manel vanMarie was?

dat hij die mantel n.l. ergens in een
café liet hangen,omdat het zijn jas niet
was? dat het overigens jammer was,dat het
onderweg niet r ?

dat er O
in wilde slaa O

4:
dat in Bergharens kéerk!tij-
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tussen9 rot sb lo1d<en9 c'livi-clivi`bomen kwartje voo een zitplaats had betaald ?

van bloanen. Maas O wee 8188

dat de aardgashuizen ook in onze ge-
meente al ,gedeeltelijk in de grand. zitten
en het nu nog wel even wachten zal zijn

ma.a;r psychisch*cunnen ze het niet aan"

O P U b O
Gok onze gloednieuwe missionaris,

zuster .Maria Reinera (Ria van Henman)
is aan het schrijven gegaan.Zij brengt
allereerst Qank voor het verjaardags~
pakje en het deed haar goed te merken,
iat ergens ter wereld aan haar gedaoht
wordi . En wel bijzonder deed dat goed,
omdat dit van haar geboorteplaats kwam.
Hoe langer je er weg bent,schrijft ze,
des te meer ga je dat waarderen. En zij
gaat verder€

'Met mij gaat het prima. Vandaag
(dat was 25 juli) ben ik preoies 3 mean-
den hier aN al aardig gewend.Het is lek~
key warma3O tot 36 graden,maar dank zij
de wind is het best uit te hcuden. De
komende augustuanaand zal het nog war-
mer worden,omdat er dan vaak geen wind
is. We zullen maar afwachten of we er
van smelten,missohien valt f t wel mee.
Ben beetje van het overtollige gewicht
is al van me at gesmolten,maar ik heb
goede hoop,dai er ooh nag iets. over
blijft. Dank zij de regenbuien van de
laatste 'tij& is het eiland Aruba wear
wat green en vinden de loslopende ezels
en geiten nog wat te eten. Deze beesten
zijn erg meger,maar het karige mael
schijnt fooh heel goed te zijn, ze zien
er altijd even fris en glanzend uit.
Landbouw is er niet wegens de droogte,
hoewel de grond zeer vruchtbaar is. De egende
watarvoorziening is te duur om ook nog ok nog iemand ijs
voor bevloeiing gebruikt te worden. Er H VUGT onder-
is weinig werk vwor de mensen met alle amen ?
gevolgen vandient zoals zedeloosheid,
drinken enz. En het scheppen van werk- dems de preek een hén met
gelegenheid is tot nu toe ook niet moge~ zwaxt krulhaar naar] oren
lijk.Dus lanterfanien de jongelui langs liep,maar er harahmafg uit
de straat, Ee natuur is hier arg mooi, ward verwijderd,omdat ~naar
d.w.z. in haar soort , Huize§hoge Ga0~ men acht€?'T~ de kerk beweerde~ bij geen

en
drags aarde. Daartussen huisje alle dat gp de Aspert te Bergharen twee
pasteltinten gekalkt 3 een aardappelen werden gerooid van liefst 2
praobtig gezich£. En wa er pond en 4 ons en dat die dingen nu als
van de planten en struiken pootaardappelen zullen werden gebruikt
bleien kan,b1ceit in mach~ om he% volgend jaar tezamen een hele mand
tige kleuren en overvloed vol aardappelen op te leveren ?

dat de Loffert in Hernen een dettige
89 regen uit blijfr »-~»» buurt schijnt te gaan w©rden,omdat daar

De zea is hier fantastisch w§Ht een hondje een broekje ward aangedaan van-
ge vindt er alle kleuren van wit aar wage te grote klandizie ?
groan tot zwart in alle tinxen en nuan~ dat de belangstelling voor de pony»
ces. Het eiland is mooi,maar er is nog keuring te Bergharen 8roter was dan ooit
veal te doen op aociaal gebied.Daarvoor tevoren?
zijn wij hier.De mensen zijn goed en
vriendelijk,maar héewel in vele dingen
hun tijd ver v4oruit,ook no8 ver achter.
Het Amerlkanisme is hier V6T d0orgevoerd, om van de grote leiding een aftakking te

krijgen ?

)

l


