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Wanneer men hier 65 jaar oud. ordt

is het dubbel feest,want dan gaat men
aan het trekken lenkele gehuwde vrouwen
uitgezonderd)a Ook &e Nederlan&se zuaters,
die in Mder1and zijn,komen in de meest8
gevallen voor A.O.W. in aanmerking. Iets
anders is dat met zusteI'Marie Hennina
Hendriks,die in het zware missiegébied
van Congc is. Daar is men nog niet aan
de A.0.W. toe en zeer velen bereiken daar
zelfs niet eens die leeftijd.
U hebt het al begrepen2 zuater Hendriks
wnrdt 65 jaar en wel op 8 oktober a.s.
Graag brengen W8 haar namens onze lezers
de beste gelukwensen over en hopen, dat
God haar nog vele jaren mag schenken in
een beets gezondheid en in alle rusi.
Volgens de laatste berichten is ze (veor~
lopig) overgebraohX naar een ander ge-
bied. Hear adres geven we hierender voor
hen,die hear zelf willen sohrijven. En
mocht er eens iets oversohieten.dan zal
zuster Hendriks daar zeer blij mee zijn
Wellioht komen we hierop eens nader,§3rug

Neg zeer vele jaren
He adresé Sr,Hermine Hendriks

/1 Soeurs Blanohes
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72Qar c/Q i/25/9
Pater F.va.n Asten uit Someren. die

in betzelfde missiegebied werkt ale pa
ter Jan van Haandel en die ons 'n paar
maanden .zeleden non dia's toonde van dat
missiegebied,is op zondag,27 september
wear naar de Mali vertrokken.Hij is be
laden met kistemkoffers met beste i
houd om .minds &e hoa'e nood wat mee te
helpen lenigen. Hij reisde per auto naar
Marseille en anaakt va,nda.arui't een pa.a.r I
weken een boottocht. En mx gaan we een
wedstrijd houden wie het eemsfb in de Ma
l l  i s =  h i j in persoon of wij. met Hier en
Giindeznk wed-. 8at we winnen..GQade reis

§Missiethuisfreni 8ERG8AREN;833NEN;LEUR
Giro 101000O

l /€V€/793
24 leven snel .De herfst van 1964

is al begonnen.Nbg 'n paar maanden en
bet jaar is al wear teneinde.We vragen
daarom aan onze abonnees,die nog niet
betaald hebben met speed te gireren op
nr. 1010000 ten name van Hier en Ginder
te 8ergharen.

En wist U de prijs niet meer?
Missionarissens gratis.
Buitenland per luchtpost f.3,50 p.jaar,
Binnenland per post f.2,5O p.jaar.
8ergharen~Hernen»Leur f. l ,20 p.jaar~

Mochten er mensen zijn, die de a~
bonnementsprijs te laag vinden of eens
iets extra' S willen doen,dan mag men 89
bedragen gerust verhogen. Van onze kant
geen enkel bezwaar. En van de missiona~
rissen zeker niet 9 want die weten wal,
dat ze er goed. mee zijn. En het word op
pri js gesteld ook.
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32 korpsen d.eelgsnomen.Een

mei: zijn vrienclje
1

83?
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Aan het muziekconoours te Bergbaren

op 12 en 13 september .werd door liefst
enorme deel~

name big goed weer.Het kon haest niet be-
ter. Ze kwamen uit het uiterste zuiden,
maar ook uit Frieeland.Vijf provincies
waren present .Velen,die nog nooit van
Bergharen hadden gehoord,vonden het hier
praohtig en willem nog eens greag terug
komen.De seboonheid van Bergheren weré
nog eens auidelijk naar voren gebracht
door mensen,die van verre kwamen en die
vol bewondering waren.

Het was mf gezellig ook.Dat begpn
al tijdens de ontvangst op het geeente~
huis.Vandaaruit trek een vrolijke stoet
naar de Mimosastraatlhoofdstraat van de
Weem tegenover de R.K.Kerk) ,wear de mars~
en tambeerwedstrijden werden gehouden°
Wat was het dear scheon. met een "fleur"~
ige afzetting Dearnaerokken vele korpsen
deer het dorp naar het sportterrein voor
de concerwedstrijdena De jury,Piet van
Mever,Gijebert Nieuwland en Oscar van He-
mel,kregen met zes owen heel wet te horen
gedurende deze wee dagen Meer ze kwamen
na afloop ongehavend uit hun ient en weez
West tevre&en over de gamg van §§ken.
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6. Tweede prijzen waren er - w
VGGT de tamboeré 2 en voor
de concerten 8.Derde prijzen waen ef
niet bij. Een mooi sluitetuk vormde de
eerske prijs van Oe buurifanfare Excel-
sior uit Horssen met 10° punten°Horssen
liep belemaal uit om het korps af te ha-
len en het galmt er nog van '

Bergharen heeft weer midden in &e
belangstelling gestaane De muziekvereni-
ging kreeg dit ooncours toegewezen wegens
het 123~jari8 bestaan en menige oudere,
ja zelfs veel oudere vereniging,gesierd
met zilver,goud on Oiamant 7 was jaloere,
dat dit in §Bergharen, in zo'n kleine
plaats met zo'n jonge vereniging mogelijk
was reeds voor de tweede maal in het ko~
peren bestaan.

De Illarswedsiarijdelu brachten
4 eerste prijzen,de tamboers
kregen er 12 en de concerten

Zuster Hilax-ia Berks verbelde de
vorige keer, dat Noorwegen dit ,ja.ar nage-
noeg geen zomer heeft gehad.wij zitten
er zelfs in september nog mee en genie'
'ben met volle teugen. Ze heeft ons ech-
'ber ook nog te vertellen, dat ze een Ame-
1~ika.anse is. Least U ze1f2

"De vacantie is nu veorbij in Noor-
wegen.Woensd.ag, 19 augustus, . zijn alle
scholen wear hegonnen. Mijn ( L) dertig
kleuters vonden 't heerlijk,da*b de vat-
cantie voorbij was. Er was er niet een,
die huilde,omdat mama weg ging.ze hadden
zoveel te vertel1en.E:L~ was *crouwens ook
een moeder,die mij een leuk staal t je
vertelde va.n haar 281-.jarig zoontje. Hij
heeft n.1. een tante in Arnerika,die han
van alles stuart .Tegan iedereen zegb hij
altijd= Dat is van mij ,wa.n*l: dat heb ik
uit Amerika gekregen. IDa.ar heeft iedareen
on.niet het minst zijn speelmakkezctjes
het gr-ootste respect vooz*,want alleen
Erling heeft een tante in Amerika en al-
leen Erling krijgt dingen uit Amerika.
Op een goeie dag m. had Erling ruzie

l r m -

€:-"'9\ , } Lars,die ook 2%.
( Q an jaar is en ook 'bij

4 8 . mij op de kleuter-
4. lg school is.Lars zei/f,/ If 'began Erling, dat

hij mij na de c ntie ieta moois vvou
laten zien. Maar Erling was sjaloe (clit
is blijkbaar het Noorse woord voor ja-
1oers,I'ec1.) en zei="Dit is niet jouw zus-
ter Hila1~ia,ze is van mijL' En Lars weer 2
"Nietwa,az~,'t is mijn zuster Hilaria en
niet de jouweL' Zo ging dat wel een keer
of vi j f-zes. Tot E1-l ing plotsel ing zei=
"Het is helemaal jouw zusater Hilaria niet .
Ze is van mij . Ik heb ze zelf uit Amerika
gekregeni' En daaz' stond Lars. Er was
helemaal niets aan te doen,wan't; alles
wat uit Amerika komt,is van Erl ing. "

Waamee wij ,Ned.e:c-lanclex-s, het ook
weten en er uit lig,-8,-en: zuster' Hilaria
komt u i t  A r n e r i k z a u . . .

Q ' t w

*»~.. L

Heel ondeugend iz1foI°m.eerde men van-
uit Horssen hoeveel kaarsen 61" vvaren op...
gestcken om dit te kunnen b.ere:ilcen en mn
al t i jd goed wear te he`bben.. . . .

We kunnen "cerugzien op een geslaagd
conoours,waar velen 80e6 mee zaten. AL.
leen de penningmeester hadden we tech
wel wat meer winst gegund,want uiteinde-
l i jk  heef t  6.e verenig ing met veel  r i s ioo
het werk er mee gehad. a¢u»

84° o .»*' Z/ 1/mv oém@.,=~
Bergharens spQrtclub van de jonge boerin»
nebond meant tijdens de wintermaanden
wel iets van de jonge dames t e mogen
vragen.Wie aan de sport mee wil dean an
de lagere school heeft verlaten, kan zich
voor de rijdanserij opgeven bij een van
de bestuursleden. We hoeven de naman er
van niet te vermelden, want die ken ie~
dereen...zijn althans genoeg bekend.....
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Ifn me3>momOm >4 /'7O een OOP
'wnomen THiS-In Pakistan zit onze

sionaris (daar zorgde indertijd de goede
Sint
raeijer o.f.m. 813 heeft voor Bergharen
bepaalde verdiensten en daarom ook ont-
vangt hij maandelijks Hier en Ginder.

"Na een Jaaré' zo schzrijft hij, "hier
in ?akis'han gegraéduind te hebb en, wordt
het tijd, dat we eens wnrat van ons laten
horen. Het is een hele tijd 'bij goede voor-
nernens ge`b1even.U zult vrel weten hoe .dat
gaat L

vocrri) ,pater Maxinmianua Bz°enninl<;~

|
w

Wat wij op het allerlaatste moment
nog in one vnrig nummer konden laten we~
ten en waarvmor wij de reeds geplaatste
t ekst moesten wijzigen,ging als een
sohok door Bergharen en de muziekwerel&s
DI3IGENT KU?PERS OVERL3EEN. 01 DG man,die
4% jaar geleden met de damesdrumband be~
gon en deze in reoordtijd in de afdeling
uitmuntendheid bracht ,die de fanfare min~
der éan 2 jaar beeft geleid en er al 3
eerste prijzen mee wist te behalen,w8ar~
van de laaste met lof, deze man i s ge»
heel onverwachi weggerukt uit het muziek_ Ne een jear van voorbereidingen zijn
leven van deze wereld om in heger sferen we 1 juli op ons eigenlijke werkterrein
de eeuwige muziekzelen meds te bevolken. gearriveerd. Deze voorbereidingetijd is

Reeds langer gekweld door EGM onge~ door aoolimetisetie~moeilijkheden niet
neeslijke ziekte,meende men, dat hij her- helemaal det geworden,wat het feitelijk
steld was en met vnlle energie gaf hij had moeten zijn.De maag is een half jaan~
zivh voor de vele korpsen am daarmee wear tje van streek geweest en dat bevvrdert
eerste prijzen e behalen. De laatste 4 nu eenmaal de werklusi niet . Gelukkig is
korpsen waarmee hij op conoours ging, dat nu wel voorbij an zijn we druk bezig
vnerda hij naar eerste prijzen, waarvan met talenstudie,dat nu gepaaré gaat met
3 met lot. En niet alleen de lof vocr het werk van alledag. De statie hier is
iedar kor§s,maar vooral de lof VOOT de bemand met drie paters,één brveder en
dirigent ze1f,die de hoogste lof kreeg SGH .
toegereepen door de jury,iets wat Qaar
zelden Qp een concours gebeurt .Het was »
een geweldig hoogtepun,maar tegelijker~
tijd ook een. waardig slot voor een man,
die ziohzelf tat deze grote hoogte heeft
op8ewerkt éoor krachtig volhouden met
een bijna ongekend doorzettingevenmogen 1
en een enoyme ijver...

Vele muzikanten waren bij de Requi~ TO zover voorlopig peter Mazlmi-
wmnis in de Christus Koningkerk en de 4
begrafenis op Jonkerbos in Nijmegen aan- Catholic Church
wezig en. Bergharens fanfare speelde de W.PAKISlAN
Mars Funébre als laatste eer aan de on ~°-, _ w ~~~- _---= - 322232
vergetelijke direoteur. . . ; . §84§

Op 61-gwlge leeftxgdls de hear' KW- 9998 3 15 sep. 8v.33uifhuizen,Ma:r~l:ina JM.
Hernen,vaderéP.A.,moederav.Geel,M.J.C.
21 sep. zLoeffen,Helena E.P.M. 8ergharen
vader:J.L.,moeder:v.Baal,E.A.(meer br¢od)

Moge hij rusten in vrede
En83 voe a Q H8
Oe competitie is begonnen
aar.....#ot no tee voor Her-

nani en Uni weinig hcoggevend
Zo ging Hernani reeds drie maal
tenonder en wel tegen Wamel met

pers van ons heen gegaan. Hij laat een
enorme leegim achter  b i j  vele korpsen,
die bet  mat  de vasavanging n iet  gemaldm-
l i jk  zul len hebban...

Ons medeleven gaat speciaal uit
naar zijn eohtgenotelie geheel alleen
achter blijft ,maar die hopelijk caen gro-
"be troost en s1:ezrlcte zal vinclen in
gr-ote vercliensten van haar overleden man
voor vele muziekverenigingen en mu
'ten

zeverrtaf zusters van eigen bodan. Er
is hier in Pakistan namelijk een bewol-
kingsgroep,af'komstig uit Goa (India) ,die
al een paar eeuwen katholiek is.
We hebben hier een interna.a.t voor jongens
en een voor meisjes,bevolkt door een 70
jongens en 4O meisjes.Hier hoort een
school bij met ongeveer 300 leerlingen,
waarvan ongeveer de helft Muslims zijn!

arnxs ,wiens nieuvre adres luidt

NAWABSHAH (sind)

V ef

OYEMLEDEN: geen
ONDERTROUIQsT immermans ,Gornelis J .A. , 273 . ,
Gilze en Rijen, en v.d.Heuve1 ,Maria A.A.,
23 jaar te Leur...

de Hex-n1ans,Wi1he1mus J.,26 jaar te Tegelen en
Krutwa,gen,Berndina J'.H.,22 j . te Bergharen
Gmnovwb
17 sep.:Fleuren,Antoniue H. Bergharen an

Goossene,Theodora D. te Malden
Fwé'§i'~-i5II§E§ 25 sep. 2Leegsta:~a'ben,Rigardus H.. Bergharen

en v.Asten.Johanna M.._I_ -4n9l2°x3

5-O,tegen Woezik met 6,-»0 en tegen I)onata
tus(pax=don Do11atus} met 4-3~ En Unizbeide
wedstrijden verlo1~en=4»-l Weurt,6»-O Winssen
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dat de 1a.a.'cs'he stuiptrekking over de
gebogen lichtpaal en de beechadigde auto
luid*'c als vvolgtz Ik heb mijn voaten ge-~
'uvassen an de buurt goeiedag gazegd...'?

dat er toen wear andere auto's aan
de baurt waren,v.*a.arvan er een ('n bak-
keravvagen) de bocht en in de 8reekwagen
dcer de week heel best ,xnaazr 'a zc>nd.a,8fa
(in geze1acha.p} bitter aleoht neaxnt en
d.aa;~5.<>or aan de andere kant van een sJ.oc~t
tegen wat human tot stilstancl kw1ar.1 ?

dat een andere auto,die het beard
20 ian. heeft gekragen, aan een Molexz-aveg-
se zakenraan is toevartrouvni ter vex~van-
ging van de hit ,die blijkbaar aan de
A.0.YI . t o e i a . . . ?

dat :mi (

1 Q18 Q/9 /</8//'l

V811 f . 25»--~
l ist  zi t te

Ta jong eigenlijk nog is hij heen-
gegaan. Van een priests: wsrdt op een der-
gelijke leeftijd met zoveel ervaring nog

Hij is echter heangegaan
naar haters oorclen :nm daax' voor Gods troon
een voorspra.al<1 te zijn voor ons allan.

Hij ruste in Wade 2 4:

--377;.»~z av cz
Er is een s"craat inB ergharen
Waar eenieder trots op ga.at
Oxudat daar fijne xnensen wonen
Dat is dem IMO SA ST BAA T..»»»

Die wordt dan tx-ouw geholpen
In  deM IMO SA ST RAA T|oo0¢
Ik kwalm laatst iemand tegen
llc zeis=*Vriend,wat ben je laat;'
"o vs zei hij , "ik had een babysitfjle

Elnd auguatus 3.1. overlaed op 58-ja-
rigs laefti jd te Bolsnard in Friealand
de Franeisnanerpater Bumilianus de Klein,
afkomstig uit Hernen,vraax~ tbans nog drie
van zi jn broera wcnen.

Getrcffen 4100r een cngenesslijlw aiek-
te,welke echter pa8 de laatste tien da.-
gen 'v'Gor zijn dood Qpenbaarde ,stierf hij
in het: Ble jaar van zijn priesherschap.
Hi j wer8~ indert i jd in W aer i  tot  pr iaster
gewijd en zeker de wat oudera Eernense
mensen zullen hem niet vergeten zijn. H i j
was vwrkzaam in Zaltbommel ,Delft ,Amster-
d.aJn,Heer1en,Ven3.o lspeciaai woonvvagemverk)
om uiteindelijk in 8olsvfard in het hogs
Noorden te assiateren in de paroahie an

een snoeder die (iit anga'b-- de mensen in de afgelegezt streken te be-
vallig gebaim liet houdan} een briefje zoeken.

in hear achort
<§t~_. -~ oen deze &oox~

88 uamach ~':~ `%*~5 »*raaide....en
de dcchters .. vonden het an zoveel vervvacllt .
von&en dat *mesalijk atom...

dat» een Hernense oudere tante in de
buurt op visite ,ging,maar weg vluchtte
toen er in een televisiefilm ward gescho-
ten en gevc»cb:ten...?

Gat ze t¢en 'bhuis hetzelfde spelle-
tje aanschouwde an de slaapkasraer op ge-
vlucht is to-bdat de film teneinde was
om d.aarna wear de bwzrt op te >gaan?...

dat het in de herfst altijd druk
is met oollecten aan huis en aande kerk, zit een buurman soma verlegen
nxaar dat het 'beter is voor anderen te ge- Is hi; met hulp gebaat
van, dan zelf *he nxoeten krijgen ?

dat we daawm de colleoten van de
reclassering op 4 oktober en van het mi-
l i tair thuiafrorrb op l l  oktober van har-
te aanbevelen '?

5.at de Miva-~co11ecte in . _Bergharen f. 104,_ opbrachté Hler 1n do M I M O S A S T R .
en éat wij het jaxnmer vonden Zio de tuizwjes voor do huizen
hiervoor in Hier en Ginder niet tijdig Ze vorkezcen in prima sisaat
reclame te kunnen zna.ken,omdat do 'baton Zé iets vindt men nergens ...
hiarvan besterad zijn voor vervcersmidde- Ale in de M I M O s A s T R A A
len voor onze miasionarisaen?

dat we ook nog raeedoen met Persil-

I  •  9

Konm dan met genoegen
Naar de M IM O SA ST RAAT..¢.»

- fi,ff

Ale U w i l t  genieten
ka.a.rten via onze boerim1ebond,die ze goed En eens uit wandelen gaa.t
is Hier en Gindezc ook wat van do winst
te geven ?

dat we o het "Van de kindeJ:~en,die daar spelen
Ondervindt U heel geen: lcwaad
Want deze k inderen zi jn
Uit  de bekgndg M IM o SA ST R A A Tocvoi

verwa cht en hehb en, oradat QM(
de Grand Prixl'Were16.ka1:z-

p gebied van de motop-
sport in 8argham-en weer :Lets groots te

vif
pioenscbappetm 500 co.) wa )
deroza aan de M.A.C. Maas /-"
en ¥fa.a.3. is toegewezen? Waar§6..ijnlijk
warden deze wedstri jden verreden op 2011- Dan wmtdt 83 fel gestreden

In dem IMG SA STRAA TQ¢»¢»

Krijgt de fanfare veel korpsen op visito
Vcoral als het om prijzen gaat

das, 25 juli 19a5..,.,


