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BEZOEK VAN ZIJNE EXCELLENTIE DEN GOUVERNEUR· GENERAAL, 
AAN HET ~ LEGER DES HEILS IN BANDOENGo 

· EN der groote dagen in 
de geschiedenis van het 
Hoofdkwartier en het 
Kinderhuis te Bandoeng, 
was de dag-van heden, 
17 juni 1921. De nieuwe 

Gouverneur-Oeneraal deed ons het 
voorrecht aan van een bezoek aan 
de beide gebouwen, te: nadere 
kenoismakingmet den arbetd van het 
Leger des Heils in de gewesten 
welke th ans onder de hoogste leiding 
van Z. E. staan. 

DE AANKOMST. 

De Territoriaie Leider en de 
Chef Secretaris wacht n, met Me
vrouw Cunningham en Mevrouw 
Visser, het hooge gezelschap op 
aan den ingang van het Hoofdkwar
tier en verwelkomden Z. t., die 
vergezeld was van de dames 
Kroese, Tellegen en Bollqan, van 
de Heeren Eyken, resident der 
Preanger, Welter, gouvern ments
secretaris, Reitsma, Burgemeester 
van Bandoeng, Kapitein d'Engel
bronner, intendant, en de adjudants 
van den G G. 

L. ~- gaf aari den Koionei c1et 
groot genoegen te kennen, dat hij 
vond in zijn bezoek aan Hoofd
kwartier. Hij had reeds veel omtrent 
ons werk gehoord en zal zonder 
twijfel meerdere inrichtingen bezoe
ken, teneinde grondig kennis te 
maken met al de takken van den 
arbeid van het Leger des Heils, 
doch vond het 't beste aller
eerst den Kolonel en zijn staf in 
bet Hoofdkwartier,.het centrum, te 
ontmoeten. 

DE RONDGANG. 

In de vestibule en in de verschil
lende kantoren werden de Officieren 

van het Hoofdkwartier en hunne 
echtgenooten, en de bevelvoerend 
Officier van het militair tehuis, 
door den Kolonel aan Z. E. voor
gesteld 

edurende den rondgang door 
het gebouw nam de Gouverneur
Oeneraal met de meeste· belangstel
ling kennis van eenige bizonder
heden uit onzen veelzijdigen en 
uitgebreiden arbeid en van enkele 
plannen voor uitbreiding, zooals 
bijv. van het bouwplan der vrou;
wen en kinderkliniek te Soerabaja. 

Ook het handels-departement 
verheugde zich in de bizon
dere belangstelling en met genoegen 
werd kennis genomen van den 
uitgebreiden voorraad Bijbels en 
goede lectuur. Enkele !eden van 
het gevolg narnen als herinnering 
het Boek der boeken met zich 
me de. 

IN HET KJNDERHUJS. 

Door den tuin heen werd naar 
het Kinderhuis gew.J.ndeld. Hier 
stonden. de jongens en rneisjes in 
feestkleedij klaar en zongen Z. E. 
o.e, ter •ijl een fraai geschilderd 

bord van origineelen vo1 m in de 
vestibule door het eenvoudige 
woord: ,,Welkom Excellentie I" de
gevoelens van Officieren en kinde
ren vertolkte. 

De kinderen vormden een aller
aardigsten groep, zooals ze daar 
ongedwongen bij elkander stonden. 
Z. E. scheen ook nogal schik in 
hen te hebben en maakte een praatje 
met enkelen van de kleinste jongens. 

Onderwijl kregen de dames Kroese 
en Tellegen ieder een smaakvol 
opgemaakt boeketje van de twee 
kleinste meisjes. 

Een rondgang dn"r de verschil
lende kamers en zalen, die in hun 

Z. E. Gouverneur-Generaal Mr .. D. Feck. 

eenvoudige aankleeding en frisschen 
aanblik, zoo weldadig aandoen, 
ontlokte telkenmale goedkeurende 
woorden aan de !eden van bet 
gezelschap. Het werd ten zeerste 
gewaardeerd, dat het Leger in zijn 
huiselijke inrichting voor een niet 

ti:; groot aantal verpleegden, het 
mterste doet om de aan zijn zorgen 
toevertrouwde kinderen op te heffen 
tot een hoog zedelijk en rnaatschap
pelijk peil. 

VOLDAAN. 

Zijne Excellentie drukte telken
male zijne voldoening uit in bet 
woord ,.keurig" en roemde vooral 
?e mooie. luchtige, ruime slaapzalen 
tn het Kmderhuis. Twee of drie 
rnalen drukte hij den Kolonel de 
hand en complimenteerde hem over 
al hetgeen Z. E. gezien had. 

DE RECEPTIE. 

Des avonds gingen Kolonel en 
Mevrouw Cunningham en Lt. Kolo
nel en Mevrouw Visser op ter 
receptie, waar Z. E. nogmaals ge
legen heid vond den Kolonel te 
vertellen hoe'n groot genoegen het 
hem gedaan had on ze instellingen 
te b~zoeken en een blik op onzen 
arb~1d. te verkrijgen. z. E. zeide: 
.,U 1s m de goede richting ga in 
die richting voort, Kolonel'!" 
Oo~ tot den Chef-Secretaris sprak 

Z E. tn waardeerende bewoordingen 
over het vele goede dat door het 
Leger tot stand gebracht wordt. 

Wi.i waardeeren het ten zeerste, 
dat Z. E. ons de eer van zijn bezoek 
aandeed en temeer waar hij met 
zoov~el belangstelling en achting 
kenrns nam van ons streven en 
arbeiden. Dit bezoek zal ons dan 
ook in heugelijke herinnering 
blijven. 

Moge God den Gouverneur-Ge
neraal zegenen en 2ijn bewind over 
deze gewesten vruchtbaar en heil
zaam doen zijn. 

K I N D E R H U I S T E B A N D 0 E N G. A 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Gehuwd: 

LUITENANT KASWADI, die op 21 
Januari zijn eerste aanstelling 
ontving, thans aangesteld op de 
Landbouwkolonie te Kalawara, 
Midden-Celebes, met 

KADET MOEK1NA, die op 9 Sep
tember 1920 als zoodanig werd 
aangenomen, op den eersten Mei 
1921. 

Aanstellingen: 

KADET GABRIEL ENDE, naar 
Ch_eribon. 

Bandoeng, 24 /uni 1921. 
J. Cunningham, 
Territoriaal Leider. 

VAN DEN LESS~NAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 
24 /uni 1921. 

ZELFVERLOOCHENINGS AANVRAG_E. 
Bij het verschijnen dezer aantee

keningen zullen onze officieren 
druk bezig zijn met het inzamelen 
der bijdragen. 

Als bizondere kollektanten voor 
districten, die niet door de be
staande afdeelingen bewerkt kunnen 
warden, zijn aangesteld: Adjuda'.lte 
Kruschwitz, Ensign Pearce, Ensign 
Befring, Luitenant Lorier en Luite
nant Postma. 

L eze maand werden wij op H. K. 
verrast met de eerste bijdrage 
VAN DUIZEND GULDEN. De tweede 
groote bijdrage was van A. Z te 
Soekaboemi, groot TWEE HONDERD 
GULDEN. Wie zal het voorrecht 
hebben om in Juli de eerste te zijn, 
die ons op zulk een wijze zal ver
blijden? Laat ieder medehelp~n, o~ 
de tachtigduizend gulden, die w11 
dit j!lar noodig hebben, te behalen. 

* * * 
BEZGEK VAN KOLONEL UNS

WORTH. Van het lnternationaal 
Hoofdkwartier te Landen hebben 
wij bericht gekregen, dat de Ko
lonel opdracht heeft ontvangen 
Nederlandsch-lndi~ te bezoeken in 
verband met onzen arbeid. 

De Kolonel bezocht ook in 1902 
dit land en zal dus kunnen consta
teeren welk een vlucht onze arbeid 
genomen heeft sinds dien tijd. De 
Kolonel wordt per s.s. Tabanan in 
de tweede week van Augustus te 
Priok verwacht. 

Mage dit bezoek al).eszins geze
gend en vruchtbaar zlJn. 

* * * 
0NS KINDERHUIS. TE MEDAN. 
Een paar weken geleden heeft 

dit tehuis haar vijf-jarig bestaan 
gevierd. Adjudante Henkens en 
hare mede-officieren mochten heel 
wat blijken van belangstelling en 
w~ardeering gedurende den feest
dag ondervinden, zoowel _van de 
zijde der families van de ktnderen 
als van anderen. 

Gedurende de vijf jaren, dat bet 
huis bestaan heeft, bleek het in een 
groote behoefte te voorzlen. Gaar
ne grijpen wij deze gelegenheid 
aan om Adjudante Henkens, die 
het voorrecht had dit tehuis vanaf 
de opening te leiden, geluk te 
wenschen met den goeden uitslag 
en met den gezegenden arbeid, die 
zij met hare officieren, in deze zoo 
nuttige instelling heeft mogen ver
richten. 

* * * 
HET KINDERHUIS TE SALATIGA. 
Een aantal klnderen welke den 

Jeeftijd van zes jaar hebben berelkt, 
werden gedurende deze maand over
geplaatst naar het tehuis te Ban
doeng. Een groote \feranderlng voor 
deze kleinen, niet alleen de veran
dering van woonplaats, maar ook 
het felt dat thans hunne schooljaren 
zijn aangebroken. • 

De ledige plaatsen werden ter
stond zoo goed als ingenomen door 
kleintjes, die reeds op een plaatsje 
wachtten. Kapitt:ine Koning heeft 
dan ook hare handen weer vol, maar 
verricht haren arbeid te Salatiga 
met blijdschap en toewijding. 

* * * 

S T R lj D K R E E T 

De groote ~oepstem tot de Bevolking 

van ederlandsch·lndie 
door 

Luitenant-Kotonel 'M. VISSER. 

ln de laatste maanden lieeft de 
pers ons kolo,rnrnen vol roerende 
tooneelen vanuit de rechtszalen 
medegedeeld. Een der .dagbladen 
schreef boven een harer verslagen 
DE AUTOBANDIETEN, terwijl een 
ander blad boven haar verslag had 
staan EEN GERAFFINEERDE MIS
DADIGERSBENDE. Met Welke woor 
den wij ook de verschrikkelijke 
tooneelen bestempelen, welke zich 
in den laatsten tijd in het schoone 
Insulinde hebben afgespeeld, en 
deze ziin er niet weinigen, daar
mede maken wij die misdrijven 
toch niet ongedaan en ik vrees 
dat ook de bekl.aagden er niet veel 
mee geholpen zullen zijn. De pers 
wil natuulijk de aandacht van het 
publiek er op vestigen in de hoop 
dat er iets tegen gedaan zal warden. 

En dat gevoelt ieder weldenkend 
mensch, nu de noodkreet vanuit de 
rechtszalen zich heeft doen hooren, 
moet er wat gedaan warden. We 
mogen en wij kunnen niet !anger 
stilzwijgend dit groot kwaad hand 
over hand zien toenemen, en alleen 
maar de schouders ophalen en het 
,,ach" er over uitspreken. Neen, ook 
wij hebben onze stem te verheffen 
tegen zulk een ontzettende plaag die 
zoovele !evens ten verde1 ve sleept. 
Of moeten er nog meer slachtoffers 
gemaakt worden, moeten er nog 
meer drama's worden afgespeeld 
v66r wij ee~parig den strijd zullen 
aanbinden, om, kostte wat het 
kost, het kwaad met wortel en tak 
uit te roeien? 

Hoeveel ouders en bloedverwan
ten en anderen die mede hebben 
geholpen, aan de opvoeding en 
ontwikkeling van zoovele veelbe
lovende jonge menschen, waarv.afi 
velen nu geknakt zijn, zooal niet red 
deloos verloren, zitten thans niet te 
weenen over deze gebroken !evens? 

Zeg niet het is al1es eigen schuld, 
wees niet zoo wreed. Ontegen
zeggelijk is er eigen schuld bij, 
wellicht heel veel maar wij mogen 
aannemen dat velen hunner ook 
goede eigenschappen bezaten, doch 
dat sommigen zwak van wil en 
geest waren, gemakkelijk te ver
lokken door den geest des tijds, 
die bet menschdom al her schijn
genot der wereld aanbiedt en hen 
daardoor op de paden des '(erderfs 
meevoert. 

ls het niet gelijk koning Salomo 
zegt: ,,Gelijk een vogel is, die uit 
zijn nest omdoolt. alzoo is de man 
die omdoolt uit zijne plaats." Spr. 
27:8. Deze spretik is helaas op ve
Jen in deze gewesten van toepas
sing en niet alleen qp de jeugd die 
hi er, so ms ver verwijderd van ouders 
en bloedverwanten, hun weg door 
het leven .moet banen en dan be
zwijken voor de verzoekingen waar
mede zij te kampen hebben. Maar 
hoevelen zijn er niet die, inplaats 
van een hulp te zijn voor de jeugd, 
soms de oorzaak zijn door het 
slechte voorbeeld dat zij hen geven, 
dat zij tot den val worden gebracht. 

Mr. Vrijheid, de verdediger der 
zoogenaamde autobandieten, heeft 
kart geleden in zijn pleidooi te 
Soerabaia er zoo ernstig en met 
klem op gewezen dat de prikkel
lectuur en de sensatiefilms die in 
de bioscopen vertoond worden, 
zulk een fascineerende invloed 
uitoefenen op de jeugd. 

Moeten er nog meer bewijzen 
aangevoerd warden om ons van dit 
ontzaggelijk kwaad te overtuigen 7 
Moeten er eerst nog meer slacht
offers vallen, voor wij den strijd 
tegen dit kwaad zullen aanbinden 7 
En niet alleen daartegen, maar 
tegen alles wat lichaam, ziel en 
geest verwoest. Den strijd tegen 
het gebruik van be~welmende 

dranken, van opium en morphine, 
den strijd tegen dobbelen en gokken 
en andere spelen, waaraan zoovelen 
verslaafd zijn, uit hartstocht o_f door 
jacht naar het gewin van groote 
summen ~elds Wat een wee is er 
al niet gebracht over zoovelen die 
zich daaraan hebben overgegeven 
en steeds moeten wij zien en hooren 
dat nieuwe slachtoffers Worden ge-
maakt. _ 

Als wij op al dat naamloos lijden 
zien, dan moeten wij uitroepen dat 
we reeds te Jang hebben gezwege
te Jang hebben toegekeken. Mis
schien zegt iemand dat dit zaken zijn, 
waartegen de Hegeering maatrege
len dient te treffen ; onderwijl gaat 
het verwoestend werk maar steeds 
voort. Magen we dat dan !anger 
zoo blijven aanzien zonder hiertegen 
onze stem te verheffen? Waar is 
dan toch ooze verantwoordelijkheid 
in deze? Uf zullen wij er ons maar 
mee afmaken door· te zeggen: ,,ben 
ik mijns broeders hoeder"? 

Neen, de tijd is _nu aangebroken 
dat wij ten strijde moeten trekken 
fegen alle verderfelijke invloeden 
om ons heen. Het is genoegzaarn 
bekend dat vele zwakkelingen tot 
slechte daden worden aange
spoord, doordat zij de slechte voor
stellingen in zich opnemen die hen 
zoo a vontuurl ij k word en voorgesteld. 
Met deze enkele regels wordt be
oogd om aflen die het welzijn van 
hun medemenschen en van de jeugd 
op het oog hebben, op te wekken 
om met alle kracht, hetzij indivi
dueel of in vereeniging met a11de
ren, aan het werk te gaan om d __ 
ze groote plage die over deze ge
westen zoo welig tiert, uit te roeien. 

Laat de noodkreet, welke in de 
rechtszaal gehoord is en ook tot 
ons is doorgedrongen, geen ijdele 
klank voor ons zijn maar een 
spoorslag om met vereenigde krach · 
ten alles te bestrijden wat lichaam, 
ziel en geest van het menschdom 
dreigt te verwoestel'!. Er kan veel, 
ja heel veel warden gedaan om al 
dit kwaad te weren. Begin in de 
eerste plaats om in uw eigen om
geving een krachtig voorbeeld te 
geven door absolute onthouding en 
anderen op te wekken zich te 
onthouden en door pogingen in 
het ~rk te' stellen om het kwaad 
in haar wortel aan te tasten 

Het spreekt van zelf dat we den 
menschen iets beters moeten geven 
dan prikkellectuur, sensatiefilms en 
al de reeds opgenoemde verderfe
lijke zaken, waarmede velen zich
zelf en anderen ten verderve sleepen. 
Als er een land ter wereld is waar de 
mensch kan genieten van de b..eer
lijke, schoone natuur, dan is het wel 
Nederlandsch-lndie. Waarom zou
den b. v. de jongelieden niet meer 
kunnen genieten, onder goede lei
d1ng, van de rijke. en schoone na
tuur, waarover men hier zoo vrij 
te beschikken heeft? Wij moeten 
het daarheen weten te leiden dat 
zij de natuur zullen liefkrijgen en 
van alles wat God in de natuur 
ons heeft geschonken, zullen ge
nieten, dan zullen zij ook Hem zelf 
in Zijn kracht en goddelijke reinheid 
beter leeren kennen, want in Hem en 
Hem alleen, is het waarachtige !even 
te vinden. Hij is de· weg, de waar
heid en het !even. Laat ans daarom 
niet !anger oogluikend toestaan, dat 
zoovelen geheel warden verslonden 
en meegesleurd door de prikkel
lectuur welke zoovelen van alle 
onschuld en reinheid berooft. Laat 
de geheele samenleving van Ne
derlandsch-lndie thans de handen 
ineenslaan om hen, die dreigen 
te vergaan, de reddende hand toe 
te steken. 

I ,,Red degenen, die 

ter dooding, zoo gij 

ter dood gegrepen zijn; want zij 

u onthoudt." Spr. 24: 11. 
wankeleu I 
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HET lNLANDSCH KINDERHUIS TE 
DJOKJA. Oak dit tehuis is tjokvol. 
Adjudant eli M v1 ouw Pedersen 
zien dan ook met verlangen uit 
naar uitbreiding. De kinderen had
den deze maand nogal veel met 
ziekte te kampen, doch zijn geluk
kig, door Gods goedheid, alien 
weer hersteld. 

* * * 
0NS KINDERWERK· IN BANDOENG. 
Uit het verslag in dit nummer 

kunnen belangstellenden zien hoe 
ook dit jaar de J. L. Oemonstratie 
prachtig geslaagd is. Wij feliciteeren 
de]. L.-Sergeante-majoor, Kapiteine 
Cunningham en hare medearbeiders, 
met dezen mooien avond. 

* * * 
DE WERELD VELDTOCHT. 
Wij krijgen uit verschillende dee

len van ons land zeer aanmoedigen
de berichten bmtn~nt Glen veldtocht, 
die nu in vollen gang is. Schrijver 
dezes had het voortecht deze maand 
in het tehuis voor militairen van 
land- en zeemacht te S1)erabaja, 
eenige makkers in te zegenen tot 
soldaten van het Leger des Heils. 
Bij die gelegenheid was de zaal 
meer dan vol met een aandachtig 
publiek. 

Adjudante Beckley van het 
Hoofdkwartier, bracht een bezoek 
aan onze korpsen te Cheribqn en 

. Ambarawa. In de eerstgenoemde 
plaats smaakte de Adjudante het ge
noegen elf zielen tot God te zien ko
men, terwijl in.Ambarawa zeventien 
makkers onder de Bloed- en Vuur
vlag tot soldaten werden ingezegend, 
en twintig zielen uitkwamen in de 
heil igi ngsscimenkomst. 

Zoo'n voortgang stemt blij ! 

* * * 
MAATSCHAPPELIJK CONGRES IN 

LONDEN. Adjudants Meyer, Ensigns 
Uylmgs_ en Ensigne Midteide 
zijn uitgenoodigd om als verte
genw~rdigers van lndie dee! te 
nemerPaan dit congres. 

* * * 
ENSIGNE KYLE is naar Semarang 

vertrokken om · tijdelijk de plaats 
in te nemen van Ensign Pearce in 
de administratieve afdeelin& van 
het Ooglijders-hospitaal. 

* * * 
• KAPITEIN TANIHATU is welgemoed 
teruggekeerd van zijn verlof in 
Ambon doorgebracht, en heeft zijn 
arbeid in Cherib )n weder opgevat. 

"' * * 
Langs dezen weg willen wij onze 

gelukwenschen aanbieden aan LUI
TENANT KASWADI die in het huwelijk 
is getreden met KADET MOEKINA. 
Moge de Heer onzen makkers een 
Iang en gelukkig !even schenken en 
moge het hun gegeven zijn nog 
vele jaren aan den heilsstrijd te 
wijden. 

* * * 
ADJUDANTE VAN STRAATEN, die 

met verlof naar Europa 1s gegaan, 
was kort na aankomst in Holland 
verre ~van wel. Het doet ons echter 
veel genoegen een brief van de 
Adjudante te hebben mogen ont
vangen, waarin zij ons kon melden, 
dat zij weer heel wat beter was. 
Willen al onze kameraden de Adju
dante in de gebeden herdenken? 

* * * 
ANDERE VERLOFGANGERS. Wij 

hebben goede berichten ontvangen, 
van Adjudant en Mevrouw Meyer, 
Ensign en Mevrouw Uylings, En
sign en Mevrouw Strandlund, En
signs Palm, Pettersson en Schulz, 
die alien met Europeesch verlof 
zijn. Zij zijn behouden aangekomen 
op de plaats van bestemming en 
genieten ten voile van hun verlof. 

* * * 
MEVROUW KAPITEIN LOOIS. Het 

spijt mij te moeten vermelden. dat 
Mevrouw, die een operatie onder
gaan heeft nadat zij pas in lndie 
was gearriveerd, nog zeer zwak is 

• en wellicht nog geruimen tijd aan 
den strijd onttrokken zal zijn. 

'* * "' 
Zoo juist bereikt ons het bericht, 

dat een meisje haar intrede gedaan 
heeft in de woning van ENSIGN EN 
MEVROUW PROUD Wij heeten de 
kleine Gladys hartelijk welkom. 

Moge zij opgroeien tot vreugde 
harer ouders. 
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GEVONDEN. 
Op het kleine plateau, vlak boven 

het bergrneertje, lag het dorpje Jo
ka vama, waar verscheiden Lappen. 
woonden in hun leemen hutten. In 
een daarvan woonde Ravna met 
zijn vrouw Seima. 

Op een mooien, helderen dag in 
September zat Ravna in de deur
opening en staarde over de velden 
-en het meer heen naar de bergtop
pen aan de overzij. Oe zon scheen 
door een opening tusschen twee 
bergspitsen en verleende aan het 
heele tafereel een he.erlijken, fees
telijken aanblik. Het scheen hem 
toe, dat de natuur nog nooit zoo 
mooi was geweest als vandaag. Er 
lag zulk een wonderbare stemming 
over alles. Het ruischen van het 
kleine riviertje l<lonk hem in de 
ooren als een zachte, eigenaardige 
melodie. Het was of de heele na
tuur daarbuiten, de hemel boven 
hem, de aarde onder hem, heden 
tot hem sprak Zijn v1ouw Seima 
zat ook stil, in gedachten verzonken. 

Plotseling verbrak zij de stilte 
,,lk voe! mij zoo treurig en zoo be
klemd om het hart," zei ze ,, Weet 
je we!, dat het vandaag precies drie 
maanden geleden is, dat ... ' 

"Ja, ja," viel Ravna haar in de 
rede, ,,gelooft ge niet, dat ik daar 
ook aan zit te denken? Het is mij, 

f ik telkens dat vreeselijke hart
verscheurende tooneel opnieuw 
doorleef. lk kan nog niet begrijpen, 
hoe het eigenlijk kwam, of waarom 
ons dit muest treffen. We hadden 
toch maar enkel ons kleine meisje. 
En ik was zoo gelukkig met onze 
kleine Rolla, ze wa:; zoo lief en 
zoo aardig. 0, wat mis ik haar! 
Dat zij op zulk een wijze moest 
sterven !" 

Ravna zuchtte diep. Bij zag fn 
den geest, hoe hij dien dag kwam 
aansnellen op het hartverscheurende 
gecoep van Seima, dat Rolla in de 
rivier was gevallen. Het k~am hem 
voor, alsof hij opnieuw het kleine 
levenlooze lichaarnpje naar de hut 
droeg. Wat hadden zij niet gewerkt, 
om te probeeren dat hartje weer te 
doen kloppen ! Maar tevergeefs. 
Het spel der kleine was verwisseld 
voor stilheid des doods Hun geluk 
was van korten duur geweest; 
slechts drie korte zomers had de 
kleine bij hen gewoond. 

Seima zat in stilte haar tranen af 
te drogen. Toen zeide zij snikkend: 
,.Ik denk er zoo vaak aan, wat 

ST RIJO KREET 

Mons Persa eens zeide - ge weet, 
dat hij veel plad1t te lezen en soms 
ook preekte - hij zei, dat dien God 
liefheeft, dien kast11dt Hij. God 
moest ons we! kastijden, want je 

- weet, hoe weinig wij aan Hem en 
aan ons eigen heil ~edacl!t hebben; 
wij zijn altijd zoo gebonden geweest 
door de aards•he dingen". 

,, Oien de Heer liefheeft", zei 
Ravna halfluid, alsof hij tot zichzelf 
sprak - ,,gelooft ge, dat God ons 
liefheeft"? 

,,Ja" antwoordde Seima. ,,geloof 
Fi uan niet, dat God ons liefheeft? 
Hij heeft immers alle menschen lief". 

Toen . zwegen beiden en gaven 
zich aan hun gedachten over. 

Het daglicht stierf langzaarn weg; 
de zon "'{as achter de bergen ver
dwenen, en het duister daalde neer 
over de hoogvlakte en ook in de 
harten van Ravna en Seima. 

Het was ruim twee maanden na 
den dag, waarop dit gesprek plaats 
had. De sneeuw lag wit en rein over 
de vlakte; het was een winterdag in 

November Een vreemde man was 
op sneeuwschoenen naar Jokavama 
gekomen, en er was aangekondigd, 
dat een bijeenkomst zou warden ge
houden. Overal werden de sneeuw
schoenen voor den dag gehaald, en 
oud en jong begaven zich op weg 
naar de hut, waarin de bijeenkomst 
zou plaats hebben. Het kwam niet . 
zoo dikwijls voor, dat men een pre
diking kon hooren; soms gebeurde 
het we!, dat er maanden, ja jaren, 
verliepen, eer er een gehouden werd. 
Oaarom was de blijdschap algemeen 
Ravna en Seima waren ook aan
wezig. De geheele vergadering luis-
terde aandachtig. . 

Men begon met het zingen van: 

,,Nja alga Jesus mi laep dast 
gullam diti aellem saned!" 

(Dierbare Jezus, wij zijn vergaderd 
Om te luisteren naar Uw stem I) 

Ravna zong met een nooit te 
voren gekend gevoel. Er werd ge
sproken over het verloren schaap 
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~ STERK IN DEN HEER. ~ 

~ 
Weet gij het niet? 0 

(f Hebt gij het niet gehoord. 0 
dat de eeuwige God, de HEERE, 

~ 
de Schepper van de einden der aarde, ~ 
Noch moede, noch mat wordt? 0 

lA.l Er is geen doorgronden aan Zijn verstand. DC! 
lYJ Hij geeft den moeden kracht, ~ 

J!J
~/1 en Hij vermenigvuldigt de sterkte ~ 
LI dien, die geene krachten heeft. O 

De jongen zullen moede en mat warden, 

E 
en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; ~j 
Maar die den HEERE verwachten, 0 
zullen de kracht vernieuwen. 

~ 
Zij zullen opvaren met vleugelen, ~IJl_,1. O gelijk de arenden. (f 
Zij zullen loopen en niet moede warden. 

f]J Zij zullen wandelen en niet mat warden. ~ 
[QJ Jezaja 40: 28-31. !]] 
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DE J. L.-DEIONSTRATIE IN BET KORPS BANDOENG. 
K ol o n e 1 C u n n i·n g h am i n b e v e .1. 

In hoe goede handen het werk 
onder de kinderen in ons korps te 
Bandoeng is, en dat ook hier in 
lnd1e met veel geduld en liefde 
tot het werk, veel bereikt kan 
warden, is wel duidelijk gebleken 
op Woensdagavond, den 8sten Ju
ni, toen het J. L.-korps zijn de
monstratie gaf. 

Van het begin tot het einde 
kenmerkte zich deze samenkomst 
door keurige uitvoering der kinde
ren en groote waardeering van de 
zijde der aanwezigen. 

Het feit, dat Kolonel Cunningham 
de Ieiding der demonstratie had, 
was een heele aanmoediging voor 
de jongel u i. 

Voor de geheel gevulde zaal 
werd het uitgezocht progamma 

·zonder een enkel foutje uitgevoerd. 
Na het eerste lied en een kort 

inleidingswoord van den Kolonel, 
kwarnen de kaboutertjes op. Aller
aardigst zagen de kleuters eruit. 
Hun leuke roode kaboutertjespak
jes en-mutsjes, hun lange baarden 
en groote snorren, hun kabouter
tjes-maniertjes en-stemmetjes ver
wekten groote hilariteit, en hun 
mimiek was zoo koddig, hun 
optreden zoo vrij en waardig, <lat 
het niet anders kon of oud en 
jong in de zaal moesten genieten. 

Na het · kinderzangkoor, dat zon
der schroom zijn lied ten gehoore 
bracht, kwam ,,het vogelnestje.'' 
Wat w'.iren d_e vogelpakjes prachtig. 
De artist,. die ze schilderde en in 
de zaal aanwezig was, komt alien 
!of toe. En toen een viertat meisjes, 
die nog in 't ei zaten, de schalen 

verbraken en hun verlangen te 
kennen gaf, ook uit te vliegen om
dat hun vleugels de ,,slagpennen 
al hadden en, de daad bij den 
wensch voegende, de schalen ver
braken ' en rnee gingen vliegen met 
moeder- en vader- musch, toen 
had het nummer zijn toppunt be
reikt en werd door hartelijk hand
geklap blijk gegeven, hoe aardig 
men deze uitvoering vond. 

Prachtig werd de oefening met 
de smaakvol met gele bloemen 
versierde hoepels, door een 16-tal 
meisjes uitgevoerd, waarna door 
het volgend nummer op aanschou
welijk wijze werd voorgesteld, hoe 
waschvrouw, kruidenier, dokter, 
kindermeisje, bakker, schooljuf
frouw, groenteman en naaister in 
hun dagelijksch leven konden uit
leven, dat zij jezus lief hadden. 
Alleraardigst bedacht was <le toe
spraak van hun ,,aanvoerder," die 
ieder persoonlijk aan het publiek 
met een korte aanbeveling voorstel
de, waarna een voor een de ver
schillende jongens en rneisjes hun 
toespraakje hielden, om later geza
menlijk, al zingende, een wandel
tochtje over het podium te houden 
en de liefde van God te bezingen. 

Een echt ,,jongensnummer" was 
,,de pyramiden . ., Keurig gedaan, 
jongens ! Waarna aan een .,vrien
delijk verzoek," door een pittig 
kereltje uitgesproken, zeker door 
de aanwezigen op milde wijze is 
voldaan. 

Na het zangkoor werd een halter
oefening door een 9-tal jongen.s op 
kranige wijze uitgevoerd. 

Het ,,raadseltje" door een aardig 
meisje met vrijmoedigheid en zeer 
duidelijk verstaanbaar opgegeven, 
had veel succes. 

De oefening met de ,,lampions'' 
was in een woord magnifique, en 
tot slot kwam het ,,bloemenkruis," 
waarna de prijsuitdeeling voor de 
kinderen van de Zondagsschool 
volgde. 

Oat het publiek genoten heeft 
van de uitvoering der kinderen, is 
zonder twijfel waar; dat velen 
gedacht zullen hebben : ,,'k Wist 
niet, dat het Leger des Heils z66 
de kinderen wist te leeren en op 
voor kinderen z66 prettige wijze 
godsdienst en spel weet te combi
neeren, daaraan heb ik nooitgedacht. 

Het Bandoeng-kinderkorps is 
dien avond inderdaad schitterend 
voor den dag gekomen en het 
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en den goeden Herder, Die uitgaat 
en zoekt, totdat Hij het schaap 
vindt, en het dan op Zijn schouders 
legt, om het met blijdschap thuis 
te brengen in de schaapskooi. 

Het kwam Ravna voor, alsof de 
predjkant uitsluitend tot hem sprak. 
Hij had een gevoel, alsof hij het 
verloren schaap was, en dat Jezus, 
de Herder, hem vandaag zocllt en 
hem bij zijn naarn noemde. Ravna 
keek even omzichtig rond, maar al 
de anderen luisterden aandachtig 
en keken niet naar hem. 

Ravna begreep zoo goed de ge
lijkenis van den herder en hetschaap. 
Hij had immers zelf zoo dikwijls 
de wacht gehouden bij de rendier
kudde, en wanneer het soms ge
beurde, dat een rendier wegraakte, 
dan kon hij soms den geheelen 
dag omzwerven om het terug te 
vinden, en, o, hoe blij was hij dan, 
als hij het vond ! Maar was dat 
waar. dat Jezus even blij zou 
zijn om hem te vinden? Hij was 
immers zoo zondig, onrein en slecht! 

Plotseling werd hij uit zijn over
denking gewekt, toen de predikant 
met kracht uitriep: ,,Oaar is vreug
de in den heme! over een zondaar 
die zich bekeert." Ravna Iuisterd~ 
opmerkzaam toe. Het was zeker 
waar, dat hij een zondaar was
maar was het even waar, dat er 
blijdschap zou zijn in den hemel, 
als hij zich bekeerde? Ravna s hart 
begon zich te ontsluiten voor J ezus. 
Hij Iiet zijn hoofd in zijn handen 
zinken, en terwijl de tranen hem 
over de wangen stroomden, bad hij 
in stilte: 

• Heer Jez us. neem mij, verloren 
schaapl hier ben ik neem mij een 
leid mij naar Uw schaapskoo !" 
Zijn hart klopte heftig; zijn tranen 
stroomden. Nu gevoelde hij, <lat 
jezus hem in Zijn armen sloot; ja, 
het was hem, of de hemel hem zoo 
nabij kwam. Nooit te voren had 

"hij zich zoo innig blijde gevoeld. 
Seima had ook onder de samen

komst h'.'lar hart voor J ezus geo
pend. Dien avond bogen beiden 
voor het eerst sarhen hun knieen 
en baden zij zoo innig tot hun God 
en Verlosser. En beiden gevoelden 
zich zoo gelukkig. Rist-lbmel (der 
Christenen God) trad ook hen ge 
vonden, hoewel Hij Zich door 
droefheid een weg tot hun harten 
had moeten banen. 

woord van !of, door den Kolonel 
gericht, niet alleen tot de kinderen 
maar ook tot de Zusters-off1cieren 
Mevr. Visser, Kommandante Bos
trom, Mevrouw Bakker, Ensione 
Kyle en K~piteine Cunningh~m, 
die zoo memgmaal haar rustuurtje 
hebben opgeofferd, was wel ver
diend. 

Met verlangen wordt door velen 
naar een volgende demonstratie 
uitgezien. 

E. A. W. 

Vei-volg van pag. 2 kol. 4.; 

NIEUWE KRACHTEN. Het zal 
onzen makkers ongetwijfeld genoe
gen doen te vernemen, dat de vol
gende officieren zullen worden 
uitgezonden naar Nederlandsch-ln
die: Kapitein en Mevrouw W. Har
ris van Engeland, de Kapiteines 
A ... Beasley van Engeland en I. Eng
strom van Zweden, de Luitenantes 
B. Webb van Engeland eR K. Lar
sen van Noorwegen. 

De vier laatstgenoemde officieren 
zullen per ss. Kawi op 13 Augustus 
van. R_otterdam vertrekken, terwijl 
Kap1te111 en Mevrouw Harris op 11 
Octc;iber a. s van Hotterdam zullen 
afre1zen per ss. lnsulinde. 

Moge God onze nieuwe makkers 
een voorspoe.dige reis geven en in 
welstand. in deze schoone gewesten 
doen arnveeren. 



DE CHEF-SECRETARIS 
in de Krokodillenstad. 

Zondag 29 Mei j . I. badden wij 
bet voorrecht onzen Chef-Secreta
ris in de avondsarnenkornst met 
ons te hebben ter inzegening van 
een zestal makkers tot soldaat 
van ons geliefd Leger des Heils. 
Dit feit stemt ons dankbaar aan 
God, Die onzen zwaren, moeilijkel} 
strijd met zulk een zegen heeft 
bekroond. Groot waren de moei
lijkheden, maar nog grooter zijn de 
zegeningen. Ons korps was er 
trotsch op onder de makkers, die 
zich gaven als strijders in bet Le
ger, een viertal rnilitairen van L_and
en Zeemacht te zien, mannen lll de 
kracht van bun !even, mannen die 
op de vloot en in de kazerne dur
ven getuigen van Zijne macht en 
liefde. 

Het was een indrukwekkende 
avond die door de vele aanwezigen 
niet licht zal worden vergeten. 
Vooral \·oor de nieuwe soldaten, 
die wij een welkorn in de rij der 
dapperen toeriepen, hopen en wen
schen wij dat deze stap hen dichter 
bij hun Heiland heeft gebracht, op 
Wien zij iQ de toekomst mogen 
bouwen en vertrouwen. 

Wij danken u Kolonel voor den 
heerlijken avond, voor den zeg~n 
dien u bracht en hopen u spoed1g 
weder in ons midden te zien, nu 
ons tehuis uitgebreid is, door het 
aantrekken van cje naburige 
woning. 

Ook gisteren (12 Juni) wa
ren wij trotsch heilssoldaat te 
mogen zijn. God was ons in 
beide meetings zeer dicht 
nabij. In de avondsamenkomst 
gaf de Luitenant tijdelijk 
vaarwel en zegende onze 
harten door zijn heerlijk ge
tuigenis, dat Zijn kruis niet 
te zwaar valt. Wij hopen hem 
na de kollekte~is weder in 
ens korps terug te zien. : 

M. 

INTERNATIONAAL 
NIEUWS. 

KOLONEL SPOONER, een 
dapper, toegewijd heilssoldaat, 
is tot hooger dienst opge
roepen op 6 Mei 192 l. De 
Kolonel, die anders een uit· 
stekende gezondheid genoot, 
was aangewezen om tijdelijk 
de plaats in te nemen van 
Commissioner Blowers in de 
zuidelijke territorie van Britsch 
Indie. Kort na aankornst ech 
ter begaf hem zijn gezondheid 
en de dood overviel hem, voor hij 
naar Europa terug kon keeren. Zijn 
verscheiden laat een ledige plaats 
achter, ook in de harten van zijn 
vele vrienden en van de talloozen 
voor wien zijn !even ten zegen is 
geweest. 

KOLONEL J. RAUCH, geen onbe
kende in Jndie, neemt thans het be
vel over bedoelde territorie waar. 
Vergezeld van zijn dochter, is hij 
naar Madras vertrokken. 

Op 11 Juni jl. zou de Generaal 
het huwelijk inzegenen van zijn 
zoon ADJUDANT BERNARD BOOTH 
met KAPITEINE JANE I. LOWTHER 
Aan 1>elangstelling uit alle deelen 
der wereld zal het niet ontbroken 
hebben. 

KOLONEL UNSWORTH schrijft 
naar aanleiding van een zijner 
jongste inspectiereizen het volgende: 
,,In jeruzalem smaakte ik de vreugde 
samenkomsten bij te wonen in som
mige plaatsen waar de Stichter 
tijdens zijn bezoek aan het Heilige 
land predikte. In dit verband ver
nam ik een zeer prett_ige. mededee
ling. Iemand die in een der samen 
komsten van wijlen den Generaal 
aan de zondaarsban,k kwam, be 
kleedde een vertrouwenspost. Hij 
had dit vertrouwen geschonden 
door zich tien pond sterling toe te 
eigenen. Nadat hij was uitgekomen 
ging hij naar zijn chef en beleed 
zijn schuld. Bierdoor was deze 
beer zoo getroffen, tj.at hij vergiffenis 
schonk. 

Sedert dien verworf de bekeer
Jing zich een goeden naam om zijn 
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LIEDER EN. 
DE REDDINOSLIJN. 

Hoort gij den noodkreet? 
uw broeder vergaat: 

Haast u ter redding : 
. 't is anders te laat 

Springt in de reddingsboo.t; 
stuwt haar m zee 

En werpt uit de lijn ! 
met het redden helpt mee ! 

Koor. Werpt toch de lijn uit I 
Hoort het: uw broedervergaat 1 

Werpt toch de lijn uit ! 
Haast u I 'tis anders te laat ! 

Werpt uit de lijn ! 
doet het zeker en vlug ! 

Waarom geaarzeld? 
wat houdt u terug? 

Ziet-zij verzinken ! 
' ontroert u dit niet? 

Springt in de boot. ·. 
opdat hulp gij hun biedt I 

Snel gaat de tijd 
om te redden voorbij ! 

Neer in den donkeren 
afgrond gaan zij ; 

Haast u dan, rnakkers ! _ 
zij wachten op u ! 

Werpt uit de lijn 
en behoudt hen juist nu I 

BEDE. 

Rots, waarop ik steeds mag bouwen, 
Bronwel van mijn levensvreugd, 
't Is op U, dat 'k ~ii vertrouwen, 
Want Uw dienst maakt mij verheugd.· 

KOOR. 

U alleen, . U a Ileen, 
U begeer ik, anders geen. 

U alleen, Die mij het !even 
Hebt verwor\len door Uw dood, 
Zou ik U niet alles geven, 
U, mijn Redder uit den nood ? 

U ·alleen, 'k breng U mijn !even, 
U mijn krachten en mijn tijd ! 
Leer mij naar dien rijkdom streven, 
Die geen mot of roest verslijt ! 

U alleen, mjjn Licht, mijn Leven, 
U behoor 'k in vreugd of pijn; 
·k Heb mijn al aan U gegeven, 
Ik ben d'Uwe, Oij zfJt mijn. 

KA M P D AG TE D E P 0 K. 

• 
Hieromtrent verscheen een kort verslag in ans vorig nummer. 

eervol gedrag en zijn !even is 
rnenigeen in Jeruzalem ten zegen 
geweest." 

Commissioner en Mevrouw Sow
ton hebben een congres te Goten
borg (Zweden) geleid, waaraan 150 
DOOVEN, STOMMEN en BLINDEN 
deelnamen, die uit alle deelen des 
lands saamgekomen waren. 

Na de toespraak van den Com
missioner zag men een doofstom
men heilssoldaat een vriend, die 
even ongelukkig was en die nooit 
tevoren het Leger des Heils gezien 
had, naar den zondaarsbank leiden 

Men treft in Zweden ook een 
troep doofstomme padvinders aan, 
die onder leiding staan van een 
doofstomme troepleider, poor mid
del van l!andgebaren. 

DE CLICHES 

van Z. E. den Gouverneur · Gene·· 
raal en van den Kampdag, danken 
wij respectievelijk aan de welwil
Jendheid van de directies van het 
weekblad ,,De Revue" en van 
,,Het lndische Leven." A 

IN DANK ONTVANGEN: 

Aan het Hoofdkwartier te Ban

doeng van W.W. 

eenige ZILVEREN VOORWERPEN. 

DE EER VAN HET GEVEN. 

Lt. Kol. v. d. Werken vertelt, 
dat zij op het eiland Ceylon er 
getuige van was, hoe de Boe
dhistische priesters met hun bedel
nap langs de huizen gingen om 
de offers der dorpelingen in ont 
vangst te nemen. Wanneer nu de 
gaven in den nap geworpen 
werden, bedan~n de priesters 
daar niet voor, doch de gevers 
maakten een buiging en dankten 
voor de eer, te mogen geven. 

Welk een diepe les ligt er in 
de eenvoudige handelwijze dezer 
menschen - voor ons, Christenen, 
verborgen ! Maar al te veel nog 
wordt in ons midden het geven 
beschouwd als een plicht, en dan 
nog wel als een min of meer 
Iastige plicht, waarvan men zich 
zoo gemakkelijk mogelijk moet 
afmaken . Wanneer zal de dag 
komen, dat wij geven voor de 
zaak van onzen God zullen be 
schouwen als een groote eer? Of 
is het geen eer, dat Hij, Die de 
groote Bezitter is aller dingen, ~n 
dus eigenlijk niets van ons noodtg 
heeft, in Zijn liefde van ons gaven 
wil aanvaarden? 

Geven aan God is een eerl Als 
zoodanig hebben wij het te be
schouwen. Als wij dat doen, zullen 
wij er niet meer naar streven, zoo 
weinig mogelijk, maar zooveel 
mogelijk te geven. 

1 JULI 1921 

MILITAIR TEHUIS 

WEL TEVREDEN. 

Zondag 12 ]uni jl. hadden op 
Kramat de samenko.msten plaats in 
verband met het- naar alle makkets 
hopen tijdelijke-vaarwel van Lui
tenant Lorier, die het korps voor 
een z. V.-reis naar Sumatra ging 
verlaten. 

In de avondrneeting spraken ver
scheidene makkers den vertrekken
den Luitenant een hartelijk woord 
van vaarwel toe en ook van waar
deering voor het werk, dat deze 
officier gedurende zijn verblijf op 
Kramat voor Oo'd en Zijn Koninkrijk 
heeft mogen helpen tot stand bren
gen. Broeder Van Haarler:i herdacht 
in vriendelijke bewoordmgen het
geen de Luitenant voor hem en voor 
het jonge muziekkorps gedaan heeft. 
De mejsjes van het Reddingshuis 
zongen een lied. Ue Luitenant zelf 
gaf een selection op de mandoline 
en een afscheidswoord, dat diepen 
indruk maakte op de aanwezigen. 
Kommandant Schipper hield daarna 
een korte, maar krachtige foespraak 
en aan het einde dezer zoo ken
nelijk door God gezegende bijeen
komst zochten vier zielen snikkend 
verlossing aan den voet van het 
Krui~. 

De !eiders, makkers en bezoe-
kers van het militair tehuis 
te Weltevreden roepen Luite
nant Lorier een harte!ijk vaar
wel en . . . . . tot spoedig 
weerzien toe. 

~ V 001· de Officie1·en : 
M.S. 

.HUWELIJ KS-KLOK
KEN OP KALAWARA. 

Zondag I Mei was een da~ 
van groote beteekenis te Ka
lawara, want het was de dag 

· waarop onze makkers LurrE
NANT KASWADI met KADET 
MOEKINAH en GOEROE PAN
GALO met MARIA RAHAMIS in 
het huwelijk traden. 

Toen de be! voor de mee
ting geluid werd, stroomden 
de mens-chen van links en 
rechts en overal, naar de 
zaal die smakelijk versierd 
was' voor deze gelegenheid. 
Toen de Officieren dan ook 
met de beide paren de zaal 
binnen kwamen, was deze 
reeds geheel vol. 

Van het begin af was de 
zege11 van God met ons. In 

zang, in gebed, onder het lezen van 
den Bijbel en tijdens de huwelijks
inzegening was Gods tegenwoor-
digheid merkbaar. . .. 

Luitenant Kaswad1 heeft v11f 
nuttig besteede jaren op Kalawara 
doorgebracht. Ooeroe Pangalo ~~eft 
jaren dienst gedaan als onderw11zer 
en is thans Kandidaat. 

- Wij gelooven dat onze makkers 
in hun verder vereen igd I even een 
steeds grooter werk tot stand zullen 
kunnen brengen en wenschen hen 
van harte Gods rijken zegen toe. 

Onder onze jonge men~chen zijn 
er enkelen die de Krijgs-artikelen 
geteekend hebben en binnenkort 
ingezegend zullen worden. Twee 
van ' de vroegere gouvernements
jongens hebben zich hjer g":vestigd 
als kolonisten. Mogen deze JOngens 
een gezegend !even hebben. 

God zegene Kalawara! 
Rr·engengi. 

LEUN STERK. 

Als stonnen om u hcnen loeien, 
En zorg en vrees uw hart verrnoeien, 
Als alies om u heen vergaat, 
Weet, dat de Heer u gadeslaat! 

Lenn sterkl 

Zijt gij vermoeid en zwak. verslagen, 
Is "t kruis te zwaar om 't blij te dragen, 
Voelt gij u eenzaam soms, mijn kind, 
Weet, dat de Heiland u bemint Iii 

Leun sterkl 

De Heer vermeerdert alle krachten 
Van die geloovig op Hem wachten; 
Hij werkt is hen en deelt hun mea 
Zijn blijdschap, zielerust en vree. 

Leun sterkl 
Olcwu.. 
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