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\VELKOM IN INSULIN DE! 

houden, he,eft zij een hart vol van 
liefde voor de armen en lijdenden 
en voor de kleintjes. Hoe mistte zij 
aan boord van bet schip, waar het 
niet aan WGelde ontbrak, haar 
Kerstmis met al zi}n zorg en drukte 
van voorbereiding. Ats presidente 
van een Christelijken Armenraad 
was zij gewoon ieder jaar met en
kele helpers voor 400 arme kinde
ren kleeren te maken en verras
singen te bereiden. Thans was zij · 
ver van dit alles. En dan die 1500 

duizend zielen die zij mocht zlen 
. komen tot den Heiland ; van den 
harden, moeilijken maar toch zoo 
gezegenden arbeid van de Offi
cieren in die duistere Ianden ; maar 
zeer zeker zullen zij en de Briga
dier daarvan spreken in de samen
Romsten die zij op Java gaan 
lei den. 

Wij heeten u hartelijk welkom, 
J'olonel en Brigadier ! God geve 
dat uw verblijf in Insulinde aan 
cmizenden te goede moge komen. 

E
VEN over 7 uur 's morgens 

. van den 2denjanuari, was 
't toen . Kolonel Cunning

ham, Luitenant-Kolonel Visser en en
kele andere Officieren de kade van 
de K.P.M. te Tandjong Priok opstap
ten, waar zij de bemanning van het 
s. s. ,,Rumphius" bezig vonden het 
schip te meeren. Boven, hoog op 
een der dekken, werden zij al spoe
dig de uniformen gewaar van de 
beide rei:zigsters, Luitenant-Kolo
nel A. Anderson en rigadier A. 
Andersen, wier komst door tien-

!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! 

tallen onzer Officieren met ver
wach ting tegemoet werd gezien. 

Vol Iof over de zegeningen op 
haar groote reis ondervonden, 
landdeti zij thans in ons sc.hoot'ie 
eilandenrijk. Op I Februari van het 
vorige jaar hadden zij Londen ver~ 
laten met het _doel de verscbillende 
zendingslanden in Azie te bezoe
ken. Na ecn. 'Zoorspoe..dige re is kw -
men zij in Madras aan en toen 
begon een reis door geheel En
gelsch-lndie heen. Geen post die 
eenigszins bereikbaar was, bleef 
onbezocht en daartoe moesten de 
Kolonel en de Brigadier menig
maal van ossewagens gebruik ma
ken, waarin zij dagen achtereen 
reisden. Het is te begrijpen dat de 
dames menige harde ervaring had
den door te maken, maar daaraan 
boden zij rnoedig het hoofd en zet
ten hunne reis vol goeden rnoed 
voort, zegen verspreidende en 
harten verkwikkend. Den 17 De
cember vertrokken de Kolonel en 
de Brigadier van Madras naar 
Nedcrlandsch-Indie. ' O 

Luitenant-Kolonel Anderson is \ ~ Tt' 
een Zweedsch Officier die 34 jaar l ,( 
geleden haar loopbaan aanving, en 
het is interessant haar van hare ~ 
oudste ervaringen te hooren ver- .... ./ ...... ...._. 

• 

( 
tellen. Acht jaar later werd zij 
overgeplaatst naar Noorwegen, 
wederom zes jaar later werd Bri
gadier Andersen eveneens Offi
cier en nu ontstond een hechte 
vriendschap tusschen deze beide 
Officieren. De Kolonel had toen de 
leiding van de Kweekschool, daar
op volgden cenige jaren als Divi
sie-Officier, waarna zij weder haar 
taak in ' de Kweekschool opnarn. 
Na een tusschenperiode van negen 
jaren als Secretaresse voo.r het 
jongelieden Werk, kwam zij voor 
de derde rnaal in de Kweekschool 
terug en bleef daar tot zij opge
roepen werd voor haar wereld
reis. Als Jongelieden Secretaresse 
had de Kolonel, vergezeld door 
de Brigadier wel getoond niet voor 
een klein geruchtje vervaard te 
zijn, waar het op reizen aankomt. 

Lt. KOLONEL A. ANDERSON ea BRIGADIER A. ANDERSEN. 

En behalve moed om in moei
lijkheden en zelfs gevaren stand te 

koelies aan boord I Hoe begeerde 
zij hen een woord toe te spreken 
en te vertellen van den wonder
vollen Verlosser I Maar o, die to
renbouw van Babel, met de 
spraakverwarring, die daar het 
gevolg van was I 

De Kolonel heeft heel wat te 
vertellen van haar ervaringen en 
overwinningen op haar reis door 
Britsch-lndie en van de meer dan 

. ; 
WEL TEVREDEN. 

Begroeting van nieuw aangekomen 
Officieren. 

0 
P Zondag 2Januari was 
een vereenigde satnen
komst in het Inland
sche korps uitgeschre-

ven onder leiding van Kolonel Cun
ningham en Lt.-Kolonel Visser en 
hierii:l werd welkorn geheeten aan 
Luttenant · Kolonel Anderson en 

Brigadier Andersen. 's Was een 
van die gloedvolle meetings die 
wij in Gang Klintji gewend zijn, 
waar een heerlijke jubeltoon klinkt 
en een groote liefde voor zielen de 
Soldaten in beweging brengt. Drie 
personen kwamen dan ook naar 
voren, onder wie de onlangs uit 
China aangekomen vrouw van een 
Chineeschen Sergeant. 

Maandag namiddag werden de 
's morgens aangekomen Officier-en 
vereenigd in een onderlinge bijeen
komst, waarin onze Leiders zoo-
wel als de gasten : Kolonel An
derson en Brigadier Andersen 
woorden spraken die ons alien 
goed deden en een groote hulp 
zullen zijn in den nieuwen loop
baan van de pas aangekomen .. 
makkers. 

's Avonds volgde een openbare 
samenkomst op Kramat die reeds 
in den aanvang deed blijken van 
de kracht die de toegewijde Chris
ten uit zijn geloof put. Hoe forsch 
klonk dat lied : 

,, Wenscht gij kracht te vinden, 
Moed voor 's Ievens strijd ...• _,> 

Die forschheid klonk ons ook 
tegen uit het door 4 Skandinavi
sche makkers met vuur gezongen 
lied. Ensigne Minneboo, Luitenant 
Postma en Kapiteine Cullen kre
gen gelegenheid hunne gevoelens 
te vertolken en uit hun getui
genis klonk ons die heerlijke erva
ring tegen : ,,Jezus wordt mij liever 
iederen dag I" Met die ervaring 
valt geen last te zwaar en is de 
toekomst, hoe onbekend ook, toch 
helder en vol goede beloften. 

Het slot van dezen avond vond 
wederom drie zielen aan 's Kruises 
voet. 

J. C. B. 

nZegenende zal IK u zegenen... , . 

Heb mijn al, o Jezus ! 

Die drie-en-dertig jaar 

en zoo veel droeve dagen, 

o Jesu, jesu mijn, 

voor mij hebt willen dragen, 

heb drie-en-dertig maal 

mijn hert, mijn hoop, mijn al , 

en geef mij eens een dag, 

die eeuwig duren zal ! 

GUIDO GEZELLE. 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN~ 

De Orde van den Stichter 
Tweede klasse (Alleen voor Offi

cieren) 
verleend aan : 
MAJOOR Dr. ,VILHELM 

A. WILLE. 
Voor zelfverloochenenden en 

zeer buitengewonen arbeid in 
verband met de oprichting en de 
leiding van het belangrijke werk 
van het Leger des Heils ten be
hoeve van de ooglijders in Ne
derlandsch-Indie. 

ADJUDANTE CHRISTINE 
STEWART. 

Voor bizondere toewijding in 
haar werk onder de lepralijders 
op Java, waarin zij groote on
baatzuchtigheid betoonde en 
zichzelve aan gevaar voor haar 
leven blootstelde. 

BRAMWELL BOOTH. 
Generaal. 

Internationaal Hoofdkwartier. 
· 1 November 1920. 

**"' Gehuwd: 
Kapitein LESLIE T. GLOVER, die 

op 20 Augustus 1914 in Enge
land in opleiding kwam, laatst 
gestationeerd aan het Territo
riaal Hoofdkwartier te Ban
doeng, met: 

Kapiteine ALICE RADCLIFFE, die 
op 22 Augustus 1918 in Enge
land in opleiding kwam, laatst 
gestationeerd in het Reddings
huis te Weltevreden, 

op den 29sten December 1920. 
Aanstellingen: 

Adjudant A. KRONENBERG naar 
Soerabaja, Leprozerie. 

Adjudant V. A. WEB13 naar Celebes. 
Adjudante E. INGHAM naar Sema

rang, Reddingshuis. 
Ensigne L. MINNEBOO naar Wel

tevreden, Reddingshuis. (tijd.). 
Kapitein L.T. GLOVER naar Koen

doer, Leprozerie. 
Kapiteine L. WILSON naar Wel

tevreden, Reddingshuis. 
Kapiteine E. CARPENTER naar 

Weltevreden, Reddingshuis. 
Kapiteine L. WILKENS naar Ban-

doeng, Kinderhuis. 
Kapiteine S. CULLEN naar Serna
. rang, Reddingshuis. 
Kapitein P. WIKDAL naar Celebes. 
Kadet-Luitenant H. KARLSSON 

naar Ambarawa, Militair Tehuis. 
Kadet-Luitenant M. LORIER naar 

Weltevreden, Militair Tehuis. 
Kadet-Luitenant F. POSTMA naar 

Soerabaia, Militair Tehuis. 
Bandoeng, 20 Januari I 921. 

v5:?6 
Territoriaal Leider. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS 
20 Januari 1921. 

Op ·zaterdag l Januari begaf de Ter
ritoriale Leider zich met den Chef
Secretaris en enkele Stafofficieren 
naar Batavia om Luitenant-Kolonel 
Andersson en ~Brigadier Andersen, 
die op Zondag 2 Januari te Priok zou
den arriveeren, te ontmoeten en ook 
de eerste groep Officieren, welke dit 
jaar ter versterking der Heils-krachten 
in Nederlandsch-Indie met het s. s. 
"Koningin der Nederlanden" zou ar
riveeren. Deze groep bestond uit de 
volgende Officieren : Ensigne L. Min
neboo, Kapiteins Carpenter, Cullen 
en Wikdal, Kdt. Luitenants Karlsson, 
Postma en Lorier. Al deze makkers 
zijn goed aangekomen en wij hebben 
reeds zeer gezegende welkomstsamen
komsten met hen gehad in W eltevre
den. 

*** 
MEERDERE YERSTERKINGEN. 

Kort v66r Kerstfeest zijn Adjudante 
Webh en Kapiteine Wilkens, respec
tievelijk uit Australie en Nieuw-Zee
land, aangekomen om in Insulinde 
werkzaam te zijn. 

S 'T R IJ D K R E E T 

WERELD=VELDTOCHT 
GEDURENDE HET JAAR 1921. 

OP NU· TEN STRIJ DE! 

A LLE Heilssoldaten van 
Nederlansch lndie war
den nu opgeroepen om 

hun aandeel te nemen in den ·groo
ten Werem. Veldtocht. De roepstem 
van onzen Generaal tot de Heils
soldaten van de geheele wereld 
om met grooter kracht den strijd 
aan te binden tegen alles wat de 
lichamen en zielen der menschen 
verwoest, komt ook tot ons. 

Hooren wij niet dagelijks de 
noodkreten opstijgen van hen die 
door den maalstroom der zonde 
worden meegesleurd ? Hooren wij 
niet dagelijks van moord en dood
slag? 

Hoeveel zielen die ·de wanhoop 
nabij zijn, plegen niet zelfmoord ! 
In het afgeloopen jaar werden in 
een Europeesche stad mee'r dan 
1200 zelfmoorden gepleegd, alles 
doordat men den grooten leidsman 
Christus Jezus niet kent. Hij toch 
kwam niet alleen om de zonden 
van het menschdom te vergeven, 
maar om de harten der menschen 
te veranderen en daardoor de be
geerte tot de zonde weg te nemen. 
Het hart te vervullen met een god
delij ke geest van liefde, reinheid en 
vrede. 

Slechts enkele dagen selede 
lazen wij het verschrikkend nieuws • 
dat alleen aan de Oostkust van · 
Sumatra over het jaar 1920 niet 
minder dan twaalf millioen gulden 
is uitgegeven aan opium. Zij, die 
de verschrikkelijke gevolgen ken
nen van het schuiven van opium, 
kunnen zich eenigszins indenken, 
wat een verwoesting hierdoor o!'.lt
staat, niet alleen voor hen die 
daaraan verslaafd zijn, maar ook 
voor hunne naaste betrekkingen. 

0, laten wij ons opmaken om 
elke zonde onder welken naam, 
vorm of gedaante ook, in den 
Naam van Jezus te bestrijden. De 
mensch geeft zich over aan de ver-

leiding der zonde, meenende daarin 
het geluk te vinden, terwijl het 
eenige en blijvende geluk toch 
alleen in Jezus te vinden is. 

Wat is de verantwoordelijkheid 
groot van de kinderen Gods die 
bet waarachtige geluk deelachtig 
zijn geworden, om het mede te 
deelen aan de dorstigen om hen 
heen. En wij weten dat deze tal
rijk zijn. Als schapen zonder herder 
worden zij voortgedreven, ver
strooid en verdwaaid, moede en 
mat, zonder het Water des Levens, 
otn hun dorst te lesschen. 

Kunnen wij bij het aanschouwen 
van die schare stil zijn en zwijgen ? 
Neen, wij moeten getuigen van de 
hoop die daar is in Christus jezus. 
Dat de Geest Gods dan vaardig 
over ons worde. Wij zijn, het is 
waar, gering in aantal, maar de 
God van Gideon is ook onze God 
en in den Naam des Heeren zullen 
wij immers kloeke daden doen, in
dien wij slechts volhardend zijn en 
moeilijkheden weten te trotseeren. 

Misschien zijn daar moeilijkhe
den met de taal en anderszins, 
maar laat u dat niet verhinderen. 
Er zijn ongeveer 75.000 Europeanen 
op Java. Gij, die hun taal spreekt, 
doet een paging in Gods kracht om 
hen voor Christus te winnen. Er 
zijn 500.000 Chineezen. Laten al 
onze Chineesche kameraden er 
voor ingaan om een opwekking te
weeg te brengen in de Chineesche 
kampen. Er zijrt 30.000.000 Jnlan
ders, waarvan duizenden nog niet 
den Naam van jezus, den Verlosser 
der zondaren, hebben gehoord. Wie 
zal tot hen gaan ? 

Wellicht kunt gij geen groote 
schare bereiken, maar maak uw 
besluit gedurende deze maand om 
minstens een ziel voor God te Win
nen. Zijn woord is nog steeds van 
kracht : ,,Die bidt, die ontvangt, 
die zoekt zal vinden en die klopt 
wordt opengedaan." 

OP DAN TEN STRIJDE IN DEN NAAM O~ZES GOD EN HIJ ZAL I 
ONZE VEREENIGDE POGING MET ZIJN ZEGEN BEKRONEN. 

De tweede groep Officieren uit 
Europa die met een Spaansch schip 
in de tweede week van Januari te 
Priok aan zouden komen, hebben aan
zienlijke vertraging in hun reis onder
vonden. 

Wij zijn echter blijde te kunnen 
mededeelen dat wij telegrafisch be
richt uit Londen hebben ontvangen, 
dat Stafkapitein en Mevrouw Fokke 
Palstra en Adjudante Beckley per s s. 
,,Jan Pietersz. Coen" op 7 Januari uit 
Amsterdam zijn vertrokken en wij dus 
deze makkers in de tweede week van 
Februari hier kunnen verwachten. 

lnmiddels is Majoor Thomson van 
zijn verlof uit Australie teruggekomen 
verkwikt naar geest en lichaam. Me
vrouw Thomson was echter nog niet 
sterk genoeg de reis mede te maken, 
doch hoopt een maand later te arri
veeren. 

Met den Majoor kwam Adjudante 
lnghctrn mede van Australie. 

*** 
Bij het verschijnen van dit nummer 

zullen Luitenant - Kol on el A n d er -
s o n en B r i g a die r A n de r's e n 
reeds verschillende korpsen en in
richtingen op Java hebben be:.i;ocht 
en wij hopen dat haar bezoek een 
groote aanmoediging en bezieling voor 
alle Officieren, So Ida ten en V rienden 
zal inhouden. 

God bekrone haar arbeid met de 
redding van vele zielen ! 

*** 
Ofschoon zeer dankbaar voor deze 

versterkingen zijn wij helaas nog niet 
in staat om in alle nooden te voor
zien, terwijl voortdurend de kreet 
klinkt : ,, K o m o v er e n h e Ip 
on s !" 

Van Tjepoe kwam er een dringend 
verzoek om aldaar de blijde mare des 
Evangelies te verkondigen en van uit 
Bandjermassin werd onze hulp voor 
Borneo ingeroepen. 

Moge de Heer meerdere arbeiders 
opwekken om hun leven te wijden 
aan de redding van de volken van 
Nederlandsch-1 ndie. 

*** 
EUROPEESCHVERLOF. Nu wij verster

kingen hebben ontvangen, heeft de 
Territoriale Leider er in toegestemd 
dat Ensign en Mevrouw Strandlund 
van de Leprozerie te Soerabaia, Ensign 
en Mevrouw Uijlings van de Leprozerie 
Koendoer en Ensign Schulz van het 
Chineesche Korps te Bandoeng op 2 
Februari a. s. met het s.s. ,,Riouw" 
met Europeesch verlof gaan. 

Wij wenschen hen een behouden 
aankomst in Nederland toe en hopen 
dat hun verlof hen allen goed zal doen 
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en zij met vernieuwde krachten naar 
het schoone Insulinde mogen terug
keeren. 

*** 
BELANGRIJKE AANSTELLINGEN. In 

verband met bet vertrek dezer Officie
ren moesten wij schikkingen treffen de 
open gevallen plaatsen aan te vulleq. 
De Adjudants Kronenberg zijn aange-
teld over de Leprozerie te Soerabaia. 

De Adjudants zijn na hun ver!of in 
Bandoeng, hetwelk hen veel goed 
gedaan heeft, verlargend weer aan 
den arbeid te kunnen gaan. 

De Kapiteins Glover zijn aangesteld 
over de Leprozerie te Koendoer en 
zijn vol goeden moed daarheen gegaan 
om te doen wat in hun vermogen is 
het lijden aei; patienten te verzachten 
en zoo dragelijk mogelijk te maken. 

Majoor Thomson is weder naar 
Celebes vertrokken om zijn verant
woordelijkheden als Divisie Offider 
op te nemen. 

Met hem zijn Adjudante Webb en 
Kapitein Wikdal derwaarts gegaan 
om de strijdkrachten in dat zendings
gebied te versterken. 

DE ORDE VAN DEN STICHTER. 
Het is ons een vreugde deze maand 

de namen te publiceeren van de eerste 
personen in Nederlandsch-lndie aan 
wien deze belangrijke onderscheiding 
is toegekend door den Qeneraal. 

Deze orde werd eenige jaren geleden 
ingesteld, teneinde Officieren en Sol
daten te onderscheiden, die, naar het 
oordeei van den Generaa1, zulke bui
tengewone diensten hebben verricht 
of dit op een z:oodanige wijze deden, 
dat zij zich in de bizondere goedkeu
ring van den Stichter van het Leger 
des Heils zouden hebben kunnen 
verheugen. · 

De orde be •at twee 'klassen : 
De eerste, voor Heilssoldaten, 
De tweede, voor Officieren alleen. 

De orde draagt een internationaal 
karakter en wordt slechts voor ver
diensten verleend, zonder onderscheid 
van rang of positie. 

De waarde van de onderscheiding 
is even groot in het geval van een 
Kapitein of Soldaat, als in dat van een 
Commissioner. 

Gaarne grijp ik deze gelegenheid 
aan om onze beide makkers, Majoor 
Dr. WILLE van ons Ooglijders-hos
pitaal te Semarang en Adjudante 
STEWART van de leprozenkolonie te 
Pelantoengan van harte te feliciteeren 
met de onderscheiding welke hen te 
beurt is gevallen door de verleening 
van de Orde van den Stichter, tweede 
klasse, door den Generaal voor de 
belangrijke diensten in hun tegen
woordige aanstelling bewezen. 

lk ben er zeker van dat alle Offi
cieren, Makkers en Vrienden in Neder
landsch-Indie zich hierin verblijden l 

*** 
F AMILIE BERICHTEN. Onze hartelijke 

gelukwenschen aan de Adjudants 
Pedersen van Djokja, die zich verheu
gen over de geboorte van Ernest 
Bramwell en aan Kapiteins Sariman 
van Sapoeran die een dochtertje, 
Kasminem, hebben gekregen. 

Onze makkers, de Kapiteins Jahman 
moesten daarentegen hun jongetje, 
dat kort geleden geboren werd. missen. 
De Heer nam hem tot Zich en dit 
wetend gevoelen de ouders zich ge
troost en dragen dapper hun verlies. 

*** 
DE ZIEKENLIJST. 

ADJUDANTE VAN STRAATEN heeft 
kort voor Kerstmis haar taak weer 
met blijmoedig vertrouwen opgevat. 

ADJUDANT SOEDIRO daarentegen is \ 
na een paar weken arbeidens weder 
ingestort en moet rust houden. 

KAPITEIN ROLLFS van Kapiroei is 
ernstig ziek geweest tengevolge van 
een infectie aan de voet, Adjudant en 
Mevrouw Woodward moesten hem 
voor een goede verpleging opnemen 
in hun woning te Kalawara. 

ADJUDANT MEYER is nog steeds niet 
erg we!, terwijl KAPITEINE DIGBY van 
Soerabaia wederom het bed moest 
houden. 

KAPJTEINE CUNNINGHAM is reeds 
eenigen tijd ongesteld en is thans voor 
herstel van krachten naar Pelantoengan 
vertrokken. 

Geve de Heer onzen zieke makkers 
vernieuwing van kracht en gezondheid 
en stelle Hij hen in staat den arbeid 
waaraan hun hart hangt, weder ter 
hand te nemen. 

*** 
INTERN A TIONAAL NIEUWS. 

De Generaal heeft beslotcn dit jaar 
in Mei een Maatschappclijk Congres 
te beleggen in London, waar verte
genwoordigers van de geheelc wereld 
verwacht worden. 

Wij verwachten dat hierdoor een 
groote zegen zal worden verspreid 
over de aarde en er groot nut door 
gesticht zal worc!en. 
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KAPITEINS A. RADCLIFFE EN L. T. GLOVER 
in den echt vereenigd door 

den T E R R I T 0 R I A L E N L E I D E R. 

E R zijn voorzeker velen 
· in den lande en ook 

daarbuiten die met har
telijke belangsteHing kennis hebben 
genomen van het huwelijk van 0nze 
beide makkers. waarvan wij dan ook 
de blijken zagen in de vel teleg-ram
men en brieven die op den 29sten 
December 1920 werden voorgele
zen in de samenkomst, waarin de 
plechtige bezegeling van de huwe
lijks-verbintenis door Kolonel Cun
ningham plaats vond. Daar waren 
boodschappen van gelukwensch en 
belangstelling uit Nieuw-Zeeland 
en China, uit het Oosten en Wes
ten van Insulinde, terwijl onder
scheidene Officieren, uit verschil
lende deelen van Java," persoonlijk 
getuige wenschten te zijn van hun 
vreugde. 

Nadat in den morgen aan de 
wettelijke formaliteiten voldaan 
was, kwamen des namiddags de te 
Bandoeng aanwezige vrienden van 
bet Buidspaar in de feestelijk ver~ 
sierde bovenzaal va.n het Hoofd
kwartier bijeen. Enkele makkers, 
namelijk Adjudant Lebbink, Kapi
teine Robinson, Kapitein Pearce en 
Kommandant Bostrom kregen ge
legenheid hun goede wenschen te 
vertolken en sommigen der kinde
ren van aanwezige Officieren kwa
men daarna parmantig binnen 
marcheeren met kleine mandjes in 
de band en bestrooiden, onder het 
·opzeggen van een aardig kort 
versJe, Bruid en Bruidegom, het
geen ee11 vroolijk momentje be-

Nagalmen der 
DE TERRITORIALE LEl

DE!R IN SOERABAIA. 
Vele waren de verschillende 

Kerstfeestsamenkomsten en om ze 
allen te beschrijven, zou te veel 
plaatsruimte in beslag nemen ; sta 
mij daarom toe ze juist even te 
noemen. 

VRIJDAGAVOND een samen
komst in het militair hospitaal, 
waar eenige honderden patienten 
vereenigd waren dm den Kerst
boom. De chef van het militair hos
pitaal en eenige militaire autoritei
ten gaven door hun tegenwoordig
heid van hunne belangstelling blijk. 
De zang klonk hartelijk ; eenige 
Officieren, waaronder de juist uit 
Nieuw-Zeeland aangekomen Kapi
teine Wilkens, spraken eenige 
woorden uit het hart, waarna de 
Kolonel op krachtige wijze de ver

·schillende gebeurtenissen beschreef 
in verband met de geboorte van 
het ,,Kindeke van Bethlehem." Het 
moet een groote voldoening voor 
Majoor Salet en haar Officieren 
geweest zijn om zooveel vrienden 
en oude patienten bijeen te zien in 
de groote gymnastiekzaal der H.B. 
S. De zaal was smaakvol versierd, 
de Kerstboom prijkte , in zijn voile 
glorie en een paar gezegende en 
aangename uren brachten wij daar 
door. De Inlandsche verpleegsters 
gaven eenige toepasselijke aan
schouwelijke voorstellingen te zien, 
de kinderen voerden een ,,Bloe
menmarsch" uit, die zeer veel bij
val oogstte. Tot slot sprak de Ko
lonel eenige zeer waardeerende 
woorden over den arbeid van de 
verloskundige kliniek 

OP DEN EERSTEN KERSTDAG 
bevm1den wij ons 's morgens om 
7 u ur in het militair Tehuis . 
In de- geheel gevulde zaal beleef
den wij een morgen van wijding 
en aanbidding. De kindcren zongen 
heerlijk . Het ,,Eere zij Ood" en 
,,Stille Nacht" waren in volle har
monic met den geest, die in de 
samenkomst heerschte. God was 
goed en Zijn Geest was op won
dcrbare wijze met ons. Na de gloed
vollc bespreking van een der 
Kerstverhalen door den Koionel, 
werd de voor ons allen veel te 
tc korte bijeenkomst gesloten. 

zorgde. Bij het overhandigen van 
een fraaie Bijbel aan de . Kapi
tein, las de Kolonel daaruit Psalm 
23 voor en merkte op dat hierme
de een exemplaar van het schoon
ste en meest belangwekkende 
Boek werd meegegeven in het ver
dere, thans vereenigde leven van 
de Kapiteins. 

Om zeven uur ving de avond
samenkomst aan, waarin een sym
pathiek publiek - was opgeko!flen. 
De Chef-Secretaris opende deze 
samenkomst na den gebruikelijken 
zang met ernstig gebed en na het 
lezen van Psalm 46, zongen enke
len der trouwe . bezoekers van de 
Zondagsschool een opgewekt lied 
met goede wenschen voor hun 

Sergeant-majoor · en zijn jonge 
vrouw. Kapiteine Wilson vertegen
woordigde de Officieren van het 
geboorteland def" Kapiteine, Enge
land ; Adjudante Webb sprak van 
de hooge achting die in Australie, 
het groote ·tand vanwaar zij nog 
pas onlangs is aangekornen om op 
Java te arbeiden, toegedragen 
wordt aan de ouders van Kapitein 
Glover ; Kapiteine Wilkens sprak 
namens Nieuw-Zeeland, vanwaar 
Mevrouw Brigadier Glover en de 
zusters van den Kapitein bizondere 
groeten zonden voor het Bruids
paar ; Kapiteine Kyle gaf eveneens 
in hartelijke bewoordingen uiting 
aan hare gevoelens. Zoo werden 
vele heerlijke herinneringen opge-

KAPITEIN EN MEVROUW GLOVER. 

IN DE HOOGERE BURGERSCHOOL. 

Niet tang daarna was weer de 
groote zaal in de H. B. S. het cen
trum der Kerstvreugde. Het was 
treffend te zien, hoe een arme 
kranke door enkele broeders op een 
Ian gen · stoel binnen gedragen 
werd, opdat hij met de Heilssol
daten Christus' geboorte mocht 
herdenken. Na eenige getuigenis
sen nam de Kolonel h~t Woord 
van God ter hand en bcpaalde de 
vele aanwezigen bij het doel van 
de geboorte van den Christus van 
Bethlehem. 

Ofschoon het stortregende wa
ren des avonds ruim 200 personen 
opgekomen. Het was een avond 
,,vol Evangelie" en met kracht 
werd het woord van Koning Hero
dus tot de Wijzen van het Oosten: 
,,onderzoek naarstiglijk naar dat 
Kindeke" door den Kolonel op de 
schare toegepast. Meesterlijk wer
den de hoedanigheden van dat 
,,Kindeke" beschreven al was de 
Kolonel er zelf van overtuigd, dat 
de ,,helft niet werd vermeld." 

LEPROZERIE SEMAROENG. 
Onder leiding van Ensign 

Strandlund hadden de leprapatien
ten de bijeenkomstzaal prachtig 
versierd en het was een genot voor 
ons allen om daar met de patienten 
het Kerstfeest te mogen vieren. · 
Met welk een gloed zongen zij de 
Kerstliederen en met welk een 
aandacht werden de verschillende 
getuigenissen aangehoord. 

TWEEDE KERSTDAG. 
De kind'erfeesten werden even

eens in de H. B. S. gehouden. 's 
Morgens verzamelde zich een 
groote schare Europeesche kinde
ten met hun ouders en des avonds 
een vijfhonderdtal javaantjes. 

Op bevattelijke wijze vertelde de 
Kolonel een Kerstgeschiedenis, ter
wijl ook de verschillende werkers 
onder de jeugd een gelegenheid 
kregen eenige wootden te spreken. 

MILITAIR TEHUIS. 

Zeer veel bezoekers en vrienden 
waren 's . avonds bijeengekomen. 
Het geheel had een feestelijk aan-
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haald, waaruit bleek dat alle spre
kers overeenstemden in hun ach
ting voor de beide Kapiteins, als 
oprechte Christenen en toegewijde 
Soldaten van het Leger des Heils . 

.l\ilenige gedachte en ook menig 
woord werd gewijd aan de ouders, 
die . alien zoo ver weg wonen en in 
den geest dezen dag verwijlen bij 
hun kinderen, wier plicht en god
delijke roeping zulk een grooten 
afstand vordert. Maar wat is af
stand ? Het leven van Gods kinde
ren is een eeuwigheidsleven f Daar 
tegen valt de tijd weg en met den 
tijd valt afstand weg. Terecht 
merkte de Kolonel dan ook op dat 
Gods Geest sneller werkt en in
niger gemeenschap teweeg brengt 
dan eenige telegraafinstallatie ter 
were Id. 

Adjudant Lebbink las de bood
schappen voor, waarop wij in het 
begin doelden en hierop voltrok de 
Kolonel de plechtigheid die het ge
sloten huwelijk bezegelt. De hu
welijksartikelen werden gelezen en 
de ceremonien verricht, waarna de 
Kolonel in ernstig gebed het jonge 
paar aan God opdroeg en Zijnen 
zegen afsmeekte op het gesloten 
verbond. 

Ten slotte namen Bruid en Brui
degom het woord, getuigende van 
hun liefde tot God en van hun vast 
geloof in Zijn krachtige en onwan
kelbare leiding in den heden geda- • 
nen stap en in de toekomst die voor 
hen ligt. · 

Van harte vereenigen wij ons 
met de goede wenschen die uit
gesproken zijn. Kapitein en Me
vrouw Glover, die God boven alles 
liefhebben, zullen ervaren <lat Zij
ne beloften waar zijn ; dat Hij eert, 
die Hem eeren en dat Hij alle 
dingen ten goede aanwendt voor 
hen, die Hem liefhebben. 

J.C. B. 

Kerst-Klokken. 
zien. Ensign Strandlund en Kapi
teine Wilkens gaven hun getuigenis. 
De Kolonel sprak naar aanlei
ding van de vreugde en de zalig
heid die de oude Simeon onder
vond, toen hij het Kindeke Jezus 
in den tempel mocht aanschouwen 
en in zijn armen nemen. 

De kollektes gedurende deze 
dagen opgenomen in het Militair 
Tehuis werden bestemd voor de 
leprozerie in Poeloe si Tjanang en 
bracht~n totaal tweehonderd gul
den op. 

De Kerstfeestviering in Soera
baia kan wel geslaagd genoemd 
worden. Grootere scharen dan ooit 
tevoren werden bereikt, duizenden 
werden zoowel stoffelijk als gees
telijk gezegend en bovenal Gods 
naam werd verheerlijkt en groot 
gemaakt. 

0. L. 

De Chef-Secretaris in 
Semarang en Salatiga. 

00 GLIJ DERS-HOSPITAAL 
. Het was ons een vreugde onzen 

Chef-Secretaris, Lt.-Kolonel Visser 
op Kerstavond in ons midden te 
hebben. De Kolonel arriveerde 
ongeveer half zes 's avonds in het 
Hospitaal en, na een kop thee ge
bruikt te hebben, begaf hij zich 
met zijn gansche hart in de samen
komst. Zijn komst in de zaal werd 
met een ovatie begroet, waaruit 
bleek hoe hartelijk zijn tegenwoor
digheid op prijs werd gesteld. Wij 
werden niet teleurgesteld ! Wat 
de Kolonel zeide, was het toehoo
ren ten volle waard. 

Duidelijk en eenvoudig sprak hij 
over de misterieuse ster, bekend als 
de Ster van Betlehem en verklaar
de hoe de Wijzen deze ster zagen 
en hem volgden, alle persoonlijke 
moeilijkhedeR en ongemakken trot
seerende om Jezus te aanschou
wen. Wij alien zagen het als een 
schilderij ons voor oogen gesteld 
en God sp!'."ak tot menig hart. Voor 
dat de samenkomst werd gesloten 

· smaakten wij de vreugde 23 zielen, 
mannen, vrouwen en kinderen, 
naar voren te zien komen met het-
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zelfde doel van de Wijzen uit die 
dagen van ouds: Jezus te vinden. 

W.B. P. 
INRICHTING VOOR ZIEKE EN 

BEHOEFTIGE INLANDERS. 
Indien er een plaats op aarde is, 

waar meer behoefte is aan vreug
de dan op alle anderen plaatsen, 
dan is het voorzeker op Boegan
gan, en het is de taak van het Leger 
des Heils om dit te brengen waar 
het 't meeste noodig is. Op Kerst
morgen om negen uur verzamelden 
zich de vrouwen en kinderen in de 
zaal, die vroolijk versierd was met 
groen en bloemen, en natuurlijk 
met den Kerstboom, voor een korte 
opgewekte samenkomst onder lei
ding van Kolonel Visser. Na har
telijk deelgenomen te hebben in 
den zang en oplettend geluisterd 
te hebben naar de toespraak van 
den Kolonel, mocht ieder om beur
ten naar voren komen om een 
nuttig geschenk en wat versnape
ring in ontvangst te nemen. Later 
op den dag kwam de beurt aan de 
jongens en de mannen, die in een 
dergelijke samenkomst onder lei
ding van den Kolonel, hun ge
schenken enz. ontvingen. 

Ik denk, dat, wanneer de men
schen, die het door hun gaven 
mogelijk maakten voor het Leger 
des Heils om dit feest te bereiden, 
bet hadden kunnen aanschouwen 
en hadden kunnen hooren hoe 
gedurende den geheelen dag overal 
stukjes der liederen werden her
haald, hun eigen Kerstfeest daar
door zooveel vroolijker zou zijn 
geweest. Knpiteine Robinson. 

CENTRALE GEV ANGENIS . 
Op den Tweeden Kerstdag werd 

de Heerlijke Tijding gebracht aan 
de Gevangenen, waarbi vier man
nen zich gewonnen gaven. Hicrom
trent hopen wij echter een uit
voeriger verslag te plaatsen in ons 
volgend nummer. 

REDDINGSHUIS. 
De Officieren en de meisjes had

den zich verheugd in het vooruit
zicht van het bezoek van den Chef
Secretaris voor een samenkomst in 
den avond van den 'J'weeden 
Kerstdag, maar de gebeurienis 
zelve overtrof de beste verwach
tingen. Het Tehuis was smaakvol 
versierd en toen de Kolonel bij den 
Kerstboom stond, werden wij 
herinnerd aan de geboorte van 
Christus, waarna Majoor Dr. Wille 
en andere Officieren hun getuige
nis gaven of een lied zongen. Bi
zonder indrukwekkend was het 
zingen van ,,Eere zij God ... " ter
wijl de meisjes het tafereel van de 
verschijning van den engel aan de 
herders in het veld in beeld brach
ten. De Kolonel greep deze gele
genheid aan om de boodschap van 
den Engel met kracht op het hart 
der toehoorcters te binden en wij 
gevoelden hoeveel meer wij nog 
kunnen doen om eer te brengen 
aan den Vredevorst. 

Na de samenkomst werden de 
meisjes met haar Kerstgeschenken 
verblijd. Kapiteine Kyle. 
SOMPOK (EUROPEESCH KO RPS). 

De· kinderen van de Zondags
school hebben den 1 sten Kerstctag, 
onder groote belangstelling van de 
ouders, recht gezellig feest. ge
vierd. Heel aardige voordrachten 
werden zoowel door grootere als 
door de kleinere kinderen ten beste 
gegeven. Het was een allerprettigst 
gezicht om die lieve kincteren met 
van blijschap stralende gezichten 
bij den Kerstboom te zien zitten. 
En na het afwerken van het pro
gramma kwamen de pakjes met 
de verrassingen voor den dag. Wij 
gelooven, dat deze avond voor 
velen, groot en klein, een zegen is 
geweest, daar de Heer met ons 
was. Wij geven Hem de eer en 
zullen voortstrijden onder de 
banier van ons geliefd Leger tot 
redding van velen. 

Envoy B. De Rave. 
KINDERHUIS TE SALATIGA. 
Wie weet niet, die Adjudante 

Van Straaten kent, dat zij dan pas 
de Kerstfeestviering volkomen 
acht, wanneer zij een twee- a drie-

. honderd javaantjes gelukkig kan 
maken en in nog eens zoovele, 
glinsterende, dankbare oogen kan 
blikken, lovende en dankende God, 
Die jezus Christus in de Wereld 
zond. Doch nu zou dat niet ge
beuren ! Neen, pas hersteld yan 
een ernstige ziekte en nog zwak
neen, daar was niet aan te denken ! 
Maar de Liefde overwint en de 
Heer heeft voorzien ! 

27 December had Kolonel Visser 
de leiding van het feest met de 
kinderen- een gezegende, heerlijke 
avond. Oat kleine volkje te zien 
en te hooren is onbetaalbaar. Wat 
een rein genot. 

Op Oudejaarsavond kwamen .de 
javaantjes, 225 in getal en hielden 
feest met koek, stroop, rijst en 
presentjes. Wat waren ze blij en 
wat ging alles ordelijk toe. 

·onder al deze vreugde aanbid
den wij het Kruis, want als wij niet 
wisten met God verzoend te zijn 
door jezus' komst op aarde en Zijn 
overwinning op Golgotha, dan zou 
ons hart niet in die mate kunnen 
uitgaan naar de kinderen, van 
wien de Heer zeide : ,,Hunner is 
het Koninkrijk der Hemelen." Ka-

het groote gebeuren; de geboorte 
van onzen Heiland. 

's Avonds vierderi onze jongens 
Kerstfeest, zooals op Kramat feest 
gevierd kan worden. Piano muziek 
en voordrachten brachten de noo
dige opgcwektheid. Den tweeden 
dag werd op echte gezellige wijze 
met een tachtigtal kleuters het 
Kerstfeest herdacht en Zuster 
Frans kan dankbaar terugzien op 
dit prachtig geslaagde kinderfeest. 

Dien avond togen wij met Ma
joor Wolters naar het mj!itair 
Hospitaal. waar met aandacht de 
samenkomst gevolgd w.erd. Maan
dagmorgen werden de armen in 
ruime mate bedeeld door onze 
Officieren, terwijl wij 's avonds een 
goeden tijd hadden in de militaire 
gevangenis met een veertigtal 
jonge mannen aan wien wij het 
Blijde Nieuws konden brengen. 

B. IJ. J. 
BANDOENG. 

Door de milde giften van onze 
vrienden daartoe in staat gesteld, 
hebben wij ook in 1920 weer een 
heerlijk Kerstfeest kunnen bereiden 
voor velen, zoowel in het Kinder
huis, bet Militair Tehuis als in het 
Korps. De samenkomsten die ge
houden werden, waren bezocht 
door een groot aantal burgers en 

BI J BE LS. 
Het Handels-Departement is het beste adres voor 

B IJ BEL 5. 
Wij stellen de prijzen zoo laag mogelijk daar ons doel in de 

eerste plaats is het mogelijk te maken <lat het Woord van God 
in ieders handen komt. 
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piteine Koning, Joh. De Corte en 
ik zijn besloten de kindertjes voor 
J ezus te winnen. 

Adjudante van 8traaten 

Majoor Wolters te 
Weltevreden. 

H ET R E D D ING S H U I S. 
Op Kerstavond waren de vele 

vrienden van het Leger des Heils in 
Weltevreden genoodigd om het 
Kerstfeest bij te wonen in het 
Reddingshuis, waartoe Majoor 
Wolters was overgekomen. Keurig 
hadden de Officieren alles in orde 
gemaakt en na een korte samen
komst, waarin de beteekenis van 
jezus' komst op aarde voor I:iet ge
heele menschelijke geslacht werd 
verklaard, werden de zoolang ge
sloten deuren geopend en het ge
zelschap in de binnengalerij ge
nood. De meisjes hadden eenige 
tableaux ingestudeerd en gaven 
deze op onberispelijke wijze ten 
beste. Het was een prachtige 
avond die aan menig hart een 
heerlijke zegen gebracht heeft. 

MILIT AIR TEHUIS. 
Op den eersten Kerstdag 's mor

gens hadden wij het voorrecht 
Majoor Wolters met ons te hebben. 
Wederom gingen wij in den geest 
naar Betlehem om te aanschouwen 

Aanbevelend, 
HANDELS-DEPARTEMENT 

Leger des Heils. 
javastraat 16, BandoengJ 

militairen en wij gelooven dat het 
Christuskindje in veler harten een 
plaats gevonden heeft. 

In de avondsamenkomst van den 
eersten dag gaven een aantal kin
deren van de Zondagsschool een 
aanschou welijke voorstelling van 
gebeurtenissen in verband met 
Christus' geboorte. Een woord van 
waardeering voor den arbeid der 
leidende Officieren is hier zeker 
wet op zijn plaats. 

Het feest in bet Militair Tehuis 
is ook heel goed geslaagd. De 
feestdisch was geheel bezet en bij 
den aardig verlichten Kerstboom 
bleven onze ,,jongens" tot laat in 
den avond gezellig bijeen. Met 
een blijvend aandenken aan dit 
Feest des Vredes ging einctelijk 
iedereen huiswaarts. 

II. L. 
LEPROf:ERIE PELANTOENGAN. 

Adjudant en Mcvrouw Meyer en 
hunne Officieren hebben het heel 
druk gehad door voor ongeveer 
250 personen, patienten en perso
neel, een prettig en gezegend 
Kerstfeest te bereiden. 

Den Eersten Kerstctag, klokslag 
5 uur 's morgcns, begon bet mu
ziekkorps het ,,Eere zij God" te 
spelen. Daarna zongcn de Offi
cieren een lied, nogeens speelde de 

muziek en dan vereenigden zich 
muzikanten en Officieren in het 
heerlijke oude lied : ,,Stille Nacht.'" 
Een Duitsche jongeman, voor en
kelc dagen werkzaam op de kolo
nie, kon zijn tranen niet bedwin
gen. Om n~gen uur werd de Kerst
boodschap gebracht in de javaan
sche Afdeeling en des avonds 7 uur 
was het feest in de Europeesche 
Afdeeling. 

De tweede Kerstdag was gewijd 
aan twee geestelijke samenkom
sten, waarin de opkomst niets te 
wenschen overliet en de Officieren 
met gretigheid hun persoonlijk 
getuigenis gaven. 

Den 27sten December vierden wij 
Kerstfeest met de javanen in hun 
prachtig versierde zaal, waar de 
talrijkc lichtjes van den Kerstboom 
flonkerden. Na de uitreiking van 
de geschenken werd onze laatste 
Kerstdag gesloten. 

Ensigne Bnysman. 
HU LP Z IE K•E NH UIS 

Ook hier haQ.den wij dit jaar een 
gezegend Kerstfeest. Onze kinder.:. 
tjes in de bergen zien niet vaak een 
blanke man of vrouw en gaan 
spoedig op de vlucht, Maar wij 
hebben ze n slotte toch bij bet 
Kerstfeest gekregen en wel een 
honderdtal. Alie bedienden en koe
lies van de inrichting vereenigden 
zich met hen rondom den Kerst
boom. 
· Moge ook dit Kerstfeest er toe 
mede hebben gewerkt om in Nieuwe 
Jaar velen van deze groote en kleine 
javanen voor den Meester te win-
nen. Kapitei·ne S=its. 

Plaatsgebrek verhindert ons alle 
berichten omtrent de viering van 
Kerstmis in hun geheel op te nemen, 
waarom wij bier in het kort het 
een en ander laten volgen. 
POERWOREDJO meldt, dat on-

ze makkers een Kerstfeest bereid 
hebben in de Gevangenis en het 
Ziekenhuis, beide in Poerworedjo 
en in Koetoardjo en voor een 80-
tal kinderen in de eigen zaal. Het 
groote Kerstfeest had plaats in de 
Bioscope, waar aan meer dan 400 
menschen de Blijde Tijding ver- . 
kondigd werd. 

Het KINDERHUIS TE MEDAN 
vierde ook op heerlijke wijze feest, 
dat echter zijn hoogtepunt bereikte 
in een 14-tal kinderen die hun hartje 
aan den Heer gaven. Voorwaar, de 
Heiland kon geen schooner ver
jaarscadeau begeere·n. 

Van de Ll.:Pi<OZERIEEN te KOEN
DOER en te POELOE Sl TJANANU, 
beide op Sumatra, droegen de be
richten ook een blijde jubeltooh. 
Oat door de patienten met ver
Iangen werd uitgezien naar het · 
Kerstfeest, bleek wel uit wat de 
lnlandsche lslamitische Ueestelijke 
van Koendoer zeide, toen hij 
ernstig ziek was : ,,lk hoop zoo dat 
de Heer jezus mij zal willen helpen 
om het Kerstfeest mede te vieren." 
Zijn verlangen werd bevredigd. 

Van CELEHES komen eveneens 
heerlijke berichten. Adjudant 
Woodward ondernam de tocht van 
Kalawara naar Kantewoe, terwijl 
Mevrouw Woodward op Kalawara 
het Kerstfeest liedde. 

Ensign Proud van Roegiwa in 
Midden-Celebes, schreef ons hoe de 
leerlingen van verschillende scholen 
in zijn district met uziek en aan
schouwelijke voorstellingen het 
daar gevierde Kerstfeest op wel
slagende wijze opluisterden. 

Uok Ensign l<osenlund schreef 
heel opgewekt over de blijdschap 
onder de Koelawiers. Tweehon
derd vijftig kinderen van zijn ver
schillende scholen waren bijeen
gekomcn, en tal van volwassenen 
kwamcn kijken naar de aanschou
welijkc voorstellingen die ook hier 
gegeven werden. 

Zoo werd door geheel lnsulinde 
hcen de komst van onzen Heiland 
op aarqe op vreugdevolle, doch . 
waardige wijze gevierd door onze 
Officieren en de duizcnclen die on
der hun invloed staan. 
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