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SP.REEKT NAAR HET .HART VAN INSULIN DE! 
(D 0 0 R LT. K 0 L 0 NE L MATTHEUS V l SSE R.) 

W AT BAAT HET EEN MENSCH, ZOO HIJ DE GEHEELE WERELD WINT 

EN H IJ LE I OT s c HADE ZIJ NE R z IE L ? MATTH: 16: 26. 

IN de laatste afgeloopen maanden zijn vele roepstemmen opgegaan, 
welke beoogden de belangen eh het welzijn te bevorderen van 
Nederlandsch-Indie. De ~agbladen d ienden als spreektrompetten, 
waarin die belangen beple1t werden. De ernstige toon, waarop die 

stem111en zich verhieven, gaf moed voor de toekomst, want immers als 
de aandacht op de oooden ".an_ een volk wordt gevestigd, mogen we 
ook hoop koesteren, dat voorz1enm& zoo mogelijk zal worden getroffen. 
En waar men Insulinde aanschouwt m haar natuurschoon dan moet het 
hart wel opengaan voor het welzijn van hare in woners ! ' ,, Gij hebt tot 

hart gesproken, daarom . wenschen . wij tot uw hart te spreken 
en u te zeggen hoe wij u mmnen en llefhebben. Hoe gezegend zijt 
g~j boven velen . Uwe bergen· druipen ~a.n vettigheid en uwe landerijen 
z11n overdekt met koren en most; uwe nv1eren worden van de bergtoppen 
vol gegoten en hoe weet gij de wateren her- en derwaarts te doen 
stroomen om den dorst te Jesschen van alles wat daar leeft; uwe kuipen 
vloeien over van alles wat dient tot spijze en drank van uwe inwoners, 
opdat welvaart binnen en buiten uwe poorten zijn zou I" 

Mogen wij hiervan niet afleiden dat de Schepper en Formeerder van 
het Heelal u bemint en zou dan ook ons hart niet naar u uitgaan? 
Mogen wij u dan zeggen wijl we u minnen, dat gij niet alleen omringd 
zijt van gevaren die het Jichaam aantasten ·en dikwijls duizenden van 
u sloope!: en ten grave doen dalen, doordat gij besmet .. word.t met ~.e 
verderfe1t1ke baci1Je 11 welke u omzweven, maar dat gl) omnngd z11t 
van een nog groote~ gevaar en dat is de bacil der zonde, die . d.e ziel 
der menschen besmet en waardoor niet duizenden, maar milltoenen 
worden aangetast en ten verderve worden gesleept. 

Terwijl men wel hoop heeft voor al le andere vraags~~kken en er steeds 
sternmen opgaan om hoe moeilijk het ook moge z1Jn, deze te helpen 
oplossen_, heeft men geen hoop voor de <?Ph~ffing .?.~; ziel. De st~!11 
der me111gte zegt: ,,geen hoop, tenminste met tn l~d1e. De gevar.en z.t.Jn 
te groot en wij zijn machteloos. De eenzaamhe1d doemt ons d1kw11ls 
ten val door spel en drank. Het geld of de weelde speelt dikwijls een 
groote rol. De opium en het dobbelen zijn en blijven. ste~ds een. gro<?te 
verzoeking, waarin velen reddeloos omkomen. He~ 1s _die b~c!l, w1er 
besmetting doodelijk is. O, is er dan geen balsern 111 Gilead, 1s er geen 
medicijn voor deze zielewonden ? 

Een · stem zegt: "Spreekt tot het hart van de inwoners van het 
schoone Insulinde, daar i s balsem en daar is medicijn. Ik ben haar 
Heelmeester. lk heb alle krankheden op Mij genomen ! O, verhef uw 
stem met macht, gij verkondigster van goede boodschap, zeg den vol
keren van Nederlandsch- Indie, ,,hier is uw God." Hij zal Zijne kudde 
weiden gelijk een herder. Hij zal de lammerkens in Zijne armen ver
gaderen en in Zijnen schoot dragen, de zogenden zal Hij zachtkens leiden. 

Gij, o inwoners van het schoone Insulinde, zegt: ,,maar ik ben niet 
oij machte om weerstand te bieden, ik word met de verdervingen me
degevoerd." Vreest niet, maar heft uwe oogen op tot Hem, Die u 
lief heeft met een eeuwige liefde, die liefde, die Hij geopenbaard 
heeft door . Zijn Zoon Christus Jezus, Die voor ons leed en stierf en het 
werk volbracht, opdat gij niet zoudt omkomen, niet zoudt sterven, maar 
!even en overwinnen !" Gij zegt: ,,maar waar moet ik vJieden om 
aan het gevaar te ontkomen ?" Doet gelijk Koning David deed en 
zegt hem na: ,,Ik neem mijne toevlucht onder de schaduw Uwer 
vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan." Geen 
betere schui lplaats op aarde dan te schuilen in de schuilplaats des 
Aimachtigen, daar toch zijt gij te midden van leed en strijd en aanvallen 
van den vijand uwer ziel veilig, maar ook daar alleen. Niet de droge 
letter of de kille vorm van den godsdienst zal u in de ure. wanneer 
de verderving u voorbij zal gaan beschermen, maar te schuilen aan 
Zijn boesem, daar zijt gij veilig en we! bewaard, niet voor een uur of 
voor een korten tijd, maar voor eeuwig en eeuwig. 

Dan zult gij niet levensmoede zijn, een prooi van Satan en zijn 
trawanten. Neen gij zult vroolijk zingen gij, inwoners van schoon 
Insulinde ! de verheffingen Gods zullen uw dee! zijn. Gij zult het lied 
der verlosten zingen ; uw gezang zal van af de bergtoppen gehoord 
worden; het geklank zal binnen in de woningen der armen en rijken 
doordringen, de winden zullen uw lied op hun vleugelen meevoeren, 
het zal gehoord worden door uw moeder, die voor u biddende is; bet 
zal gehoord worden alom en al de verlosten zullen met u juiche~! 
omdat de verderving u niet heeft kunnen aantasten, maa: u ".oorbtJ 
gegaan is. Spreekt dan tot het hart van lnsulinde; vreest niet, Z1et, uw 
God is Koning en Hij zal u Ieiden door de gevaren been, ter over
winning ! 



OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Gehuwd: 

. ENSIGN JOHANNES BEFRING, 
,die zijn eerste aanstelling ontving 
den 27sten Augustus 1912 te 
Kagero (Noorwegen) laatstelijk 
gestationneerd te _Solo, met, 

KAPITEINE JENNY THORESEN, 
die haar eerste aanstelling 
ontving den 9den Juli 1915 te 
Bergen (Noorwegen) laatstelijk 
gestationneerd op de Leprozen 
.Kolonie te Pelantoengan, 

op 11 October 192J. 

ENSIGN WILFRED PEARCE, die 
zijn eerste aanstelling ontving 
-Oen 16den juni 1915 te Poerwo
redjo (Java) met 

KAPITEINE MARGARET 
CUNNINGHAM, die haar eerste 
.aanstelling ontving den lsten 
Februari I 920, laatstelijk 
gestationneerd op Hoofdkwartier 
'Bandoeng, 

op 19 October 1921. 

. 
Bevordering: 

Kapitein P. Rollfs tot Ensign. 

Aanstellingen: 

Stafkapitein en Mevrouw F. Palstra 
naar Lepr<nenkolonie Poeloe Si 
Tjanang 

Adjudant en Mevrouw H . Loois 
naar Leprozenkolonie te Pelan
toengan 

Adjudant en Mevrouw A. Kronen
berg naar M.ilitair Tehuis te 
Bandoeng. 

Adjudant en Mevrouw A. W. 
Tilbury naar Leprozenkolonie 
Semaroeng, Soerabaja. 

Adjudante Harvey naar het Hulp
ziekenhuis te Toeren. 

Ensign en Mevrouw T. Bridson 
naar Leprozenkolonie Poeloe Si 
Tjanahg. 

Ensigne L Minneboo naar Lepro
zenkolonie Poeloe Si Tjanang. 

Kapiteine Engstrom naar Leprozen 
kolonie Koendoer bij Palembang. 

Kapiteine A. R. Beasley naar de 
Verloskundige- en Kinderkliniek 
Soerabaia 

Luitenante Webb naar Reddingshuis 
te W eltevreden. 

Bandoeng 1 November 1921. 

J. Cunningham, 
Territoriaal Leider. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 

DE TERRITORIAAL LEIDER. 
Meldden wij in een vorig nummer 
van den Strijdkreet, dat de Generaal 
besloten had Kolonel en Mevrouw 
Cunningham een verandering van 
aanstelling te geven, zoo kunnen 
wij thans mededeelen, dat nu 
definitief is vastgesteld, dat 
Kolonel en Mevrouw Cunningham en 
familie begin Januari 1922 hun 
afscheid aan Ned. Oost Jndie zullen 
geven. 

Den officieelen datum, waarop 
dit afscheid in Baridoeng zal plaats 
hebben, zal nader worden bekend 
gemaakt. 

KOLONEL I. UNSWORTH. Bij 
bet schrijven van deze aanteeke
ningen, is het mij een vreugde te 
kunnen mededeelen, dat Kolonel 
Unsworth, die vergezeld was van 
Kolonel Cunningham en Adjudant 
Lebbink, van zijn inspectiereis naar 
Celebes rn Bandoeng is terugge
keerd. 

De Kolonet was over zijn bezoek 
aan Celebes zeer opgetogen, niet 
alleen over de interessante en 
aangrijpende samenkomsten, welke 
hij daar heeft mogen leiden en 
waarin hij het voorrecht smaakte, 
honderden zielen tot God te zien 
komen, maq.r de Kolonel was ook 
zeer voldaan over het opvoedend 
werk, dat onze zendingsposten 
aldaar verrichten, zoowel wat het 
intellectueele van de jeugd en de 

Vervolg kol. 4. 
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K o I o n ·e) c:u n n i o Kha m 1.e id 1 .d e h u we I ij k s i n z e g e n i n g 
van 

fi o s i g n B e fr i n g e n K a p it e ii n e Th o r e s e· n . 

O p Maandag 11 October was 
het voor Kapiteine Tho.resen 
en Ensign Befring, beiden 
Noren, ee:i zeer gedenk

waardige dag, want zij werden op. 
dien dag in den echt verbonden. 

Kolonel Cunningham leidde de· 
plechtigheid, terwijl mede tege11-
woordig waren Kolonel Urrnwotih 
uit Engelamd, Majoor Dr. en 
Mevrouw Morrison uit Semarang en 
andere Offtcieren, die voor deze 
gelegenheid waren overgekomen. 

~ 
) 

I 

1. 

~ 

Adjudant en Mevrouw Veerenhuis 
met de makkers van het Tehuis 
voor Land- en Zeemacht zorgden 
voor alles zeer goed. Opvallend 
was de guile medewerking van de 
bezoekets van het Tehuis. Voor de 
familieleden van bruid en braide
gom daar gindsch in oud Noorwegen 
zal het zeker aangenaam zijn 
te vernemen, hoe Nederiandsche 
makkers het bruidspaar Befring, 
ver buiten hun bereil;<, zoo veel 
liefde en sympathie betuigden. 
Hulde aan Adjudants Veerenhuis en 
makkers ! 

ENSIGN EN MEVROUW BEFRING. 

De plechtigheid ten Stadshuize 
werd door een vriend van het 
Leger des Heils, den Weledelgestr. 
Heer Drossaers, voltrokken. Een 
goede gezellige middag volgde, 

doch de clou van den dag was de 
officieele inzegening des avonds in 
het Militair Tehuis. De zaal was 
stampvol ! Hartelijk werd er 
gezongen. Frissche, geestige 
toespraken werden gehouden door 
Komrnandante Bostrom, Mevrouw 
Majoor Dr. Morrison en Adjudant 
Veerenhuis. Bruid en Bruidegom 
spraken van het grootste geluk, 

Bezoek van Kolonels Unsworth en Cunningham I 
aan Soerabaia. 

Vele makkers en vrienden 
meldden zich Zondagmorgen, 
den 18den September in het 
zaaltje op SOt:.LOENG, om 

Kolonel Unsworth welkom te heete11 
en te genieten van zijn bezoek:· 
Na door Kolonel Cunningham 
ingeleid te zijn, kwam Kolonel 
Unsworth aan het woord. Hij 
wilde niet beginnen, zeide hij, 
met ons te vertellen van waar hij 
kwam of wp.t zijn geboorteland 
was; hij was reeds 42 jaar Aeils
soldaa~ en dat was genoeg om 
,,thuis" te zijn in ieder dee! van de 
wereld. Daarna behandelde hij een 
gedeelte van Romeinen, er ons in 
het bijzonder bij bepalende, dat wij 
I even d e, w e r k e I ij k e Chris
tenen m o et en en k u n n e n zijn 
door den Ievendmakenden Geest 
van God. Orie zusters kwarnen tot 
den Heer om dien Geest te ont
vangen. 

's Middags was SEMAROEl'<G aan 
de beurt. Verschillende makkers 
uit de andere posten vergezelden 
de Kolonels, en de leprozen zate; 
vol verwachting in hun kleine 
bijeenkomstzaal en gaven alien 
een hartelijk welkom. De groeten 
van den Generaal, door Kolonel 
Unsworth overgebracht, werden met 
gejuich ontvangen. Een Officieren
zangkoor met Kolonel Cunningham 
als !eider en in heel weinig tijd 
samengesteld, ;zong een Maleisch 
lied en de leprozen zongen 
daarna zoo flink en mooi en zoo 
van harte, dat het een lust was om 
te hooren; het scheen of zij hun 
best deden, het zangkoor te over
treffen. Toen de Kolonel sprak 
over den 38-jarigen kranke van 
Bethesda, die door Jezus genezen 
werd, waren ze een en al aandacht; 
zij zagen ·als het ware hoe alles 
gebeurde en ik denk dat uit menig 
hart de verzuchting kw am: "was 
Jezus nog maar op aarde." Oat 
echter ook begrepen werd, dat 

genezing der ziel meer noodzake
lijk en begeerlijk was, toonden de 
vele handen die omhoog gingen 
toen gevraagd werd, wie de hulp 
van Jezus wilde aannemen. Het 
was aandoenlijk hun gebed te 
hooren~ God heeft dit zeker ver
hoord. 

·s Avonds waren wij in het 
Mi I i ta i r Te h u i s; het zaaltje 
was gevuld met yertegenwoordigers 
van Land- en Zeerpacht, en burgers; 
het zingen klonk krachtig en in het 
gebed werd ons samenzijn voor 
den Heer gebracht; wij gevoelden 
dat Hij daar was. Kolonel Unsworth 
vertelde, hoe hij 18 jaar geleden 
oak hier op Java was, en hoe hij 
nu den vooru1tgang zag, door het 
Leger des Heils in de afgeloopen 
jaren gemaakt. Hij herdacht nog 
eens onze lieve, reeds tot Heerlijk
heid bevorderde makkers, Kapiteins 
Hyle en Jesse, die, terwijl ze an
deren hielpe11 en verpleegden, zel
ven aangetast werden door pokken 
en cholera en hun !even lieten, 
maar wfer gedachtenis nog heden 
ten dage tot zegen is in de plaats 
waar zij werkten. 

Kapiteine Larsson, juist van Noor
wegen aangekomen, thans op weg 
naar Cele bes, vertelde ons hoe goed 
de Heer ook voor haar was. 
Daarna behandelde de Kolonel een 
gedeelte uit Uods Woord, ons 
overtuigende dat wij den storm niet 
kunnen ontloopen maar datwij veilig 
en behouden zijn als Jezus met ons 
in het schip is; verder h0e de 
zonde verwoest, maar hoe Jezus kan 
helpen en redden diegenen, die tot 
Hem komen om geholpen te worden. 
Ernstig werd in de uitnoodiging 
geoleit, veel werd er gebeden en 
een jonge man kwam tot Jezus om 
Zijn kracht tot redden te ervaren; 
anderen waren onder • diepe 
overtuiging. 

Moge de Heer hen helpen om 
zich niet te blijven verharden maar 
te vluchten tot Hem. 't Was een 
goede Zondag, waarvoor wij God 
danken en prijzen en waarvan· wij 
meerdere vruchten in de toekomst 
zullen zien. 

M.K. 

Jezus Christus ie mogen bezitten. 
De zeer hartelijke en opgewekte 

samenkomst ei.ndigde pas laat in 
den avond. Het was een heugelijke 

· dag geweest, een goede dag, 
waaraan het bruidspaar in latere 
dagen met vreugde zal terugdenken 

Frederik W. L. HIORTH. 

Ensign. 

Vervolg van kolom 1. 

volwassenen aangaat, al~ wat betreft 
de geestelijk_e resultaten, welke daar 
bereikt zijn. 

Voor meerdere bijzonderheden 
omtrent dit inspectiebezoek, ver
wi_izen wi.i naar het verslag, voor
komende op pag 4 van dit Blad. 

HUWELIJKSINZEGENINGEN. 
Op zijn terugreis van Celebes had 
de Territoriaal Leider de aangena
me taak te vervullen om in het 
Militair Tehuis te Soerabaja het 
lluwelijk in te zegenen van Kapiteine 
Thoressen en Ensign Befring. 

Er scheen in deze huwelijks
plechtigheid heel veel belangstelling 
te zijn. Dit bleek vooral uit de 
groote opkomst en de sympathie, 
di'e onze makkers, die onder de 
Bloed- en Vuurvlag ingezegend 
werden, dien avond mochten 
ondervinden. 

Soerabaja had echter niet alleen 
een bijzonderheid bewaard om door 
den Kolonel verricht te worden, ook 
Bandoeng wilde den Leider verras- . 
sen, door bij zijn terugk\,mst van 
Celebes den Kolonel een bijzondere 
plechtigheid te laten vervullen. Het 
betrof hier het huwelijk, hetwelk 
de Kolonel op Woensdag, den 19den 
October, zou hebben in te zegenen 
van zijn oudste dochter, Kapiteine 
Margaret Cunningham met Ensign · 
Wilfred Pearce. 

Ook bij deze plechtigheid was 
veel belangstelling. De . geheele 
samenkomst kenmerkte zich door 
een aangenaam medeleven van de 
zijde der aanwezigen in dezen zoo 
bij zonder~n d ienst. 

Wij wenschen hun van harte Gods 
zegen toe. Moge hun vereenigd 
!even tot grooter nut en zegen zijn 
voor velen in dit land. 

VERSTERKINGEN. Dit is een 
woord, waarover al onze makkers 
en belangstellenden in den voor
uitgang van het Leger des Heils 
zich altijd verblijden en het doet 
mij dan oak groot genoegen te 
melden, dat in de afgeloopen maand 
Kapiteine Beasly en Luitenante 
Webb in welstand op Java zijn 
aangekomen en reeds vol moed aan 
den arbeid zijn getogen. 

Van het lnternationaal Hoofd
kwartier te Londen hebben wij 
tevens de toezegging, dat spoedig 
meerdere Officieren zullep volgen. 
Op 10 November a. s. zullen 
Kapitein en Mevrouw Harris te 
Batavia arriveeren. 

TERUG VAN VERLOF. Boven
d ien is het mij een vreugde te 
kunnen mededeelen, dat wij bericht 

Vervolg pag. 3 kol. l. 
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VAN DEN LESSENAAR 
v.d. C.S. (Vervolg). 

van ons Internationaal Hoofdkwar
tier hebben ontvangen, dat Ensign 
en Mevrouw Uijlings, met hun 
dochtertje, Ensign en Mevrouw 
Strandlund te zamen met Ensign 
en Mevrouw Schulz, Ensigne Palm, 
Ensigne Pettersson en Adjudant 
en Mevrouw Meijer en gezin, 
welke Officieren thans met verlof 
in Europa zijn, respectievelijk op 
16 en 24 November, 8 en 22 
December en 5 januari 1922 te 
Batavia verwacht worden. 

Reeds in het September nummer 
van den Strijdkreet hebl5en wij er 
melding van gemaakt, dat Ensign 
Schulz gedurende zijn verloftijd in 
Holland op 29 Juni te Deventer is 
getrouwd met Kapiteine Vosselman, 
die thans met aar man medekomt 
naar ' lndie. 

Volgens door ons ontvangen 
bericht, heeft het verlof onzen 
makkers lichamelijk en geestelij k 
goed gedaan Behalve dat de 
Europeesche lucht hun ten goede 
kwam, smaakten zij het genoegen 
bun familie te mogen ontmoeten en 
hadden sommigen v~n hen ook het 
voorrecht om het lnternationaal 
MaatscllappeHjk Congres ~e Landen 
bij te wonen. De leenngen en 
indrukken daar opgedaan, zullen 
hun zeer ~eker in hun toekomstigen 
arbeid in dit land te stade komen. 

ONZB KOLLEKT ANTEN. 
Adjudante Kruschwitz, Ensign 

I Befring, Ensign Pearce, Lwitenant 
Lorier en Luitenant Postma zijn 
alien behouden van htl't'l kollektereis 
te Bandoeng teniggekeerd. 

Ofschoon de Jaatste maanden zeer 
inspannend zijn geweest voor onze 
makkers, daar door den aard der 
zaak zij zware tochten hadden 
af te Jeggen, was het opvallend, 
hoe opgewekt en voldaan zij er 
uit zagen. 

Ook mochten zij zich verheugen 
over het welslagen van hun 
financieele pogingen. Zij waren 
dan ook eenparig vol !of over de 
daadwerkelijke sympathie en den 
steun, welke zij op hun kollekte 
reizen van de bewoners dezer 
Gewesten mochten onderV'inden. 

OPBRBNGST VAN DE z. V. 
AANVRAGE. Met dankbaarheid 
aan God kunnen wij thans aan de 
geachte lezeressen en lezers van de 
S. K. mededeelen, dat onze vereende 
pogingen voor de Z. V. Aanvrage 
met welslagen zijn bekroond. Het 
doelwit, hetwel k wij ons hadden 
voorgesteld · te bereiken n. 1. 
f 80.000 - ;s bij het verschijnen 
van deze ,,Aanteekeningen·• bereikt. 

Nqoit te voren hielden wij een 
Aanvrage onder zul)<e moeil~1ke 
ornstandigheden. Oat zulk een 
schitterend resultaat bereikt werd, 
niettegenstaande d~n ~inancieelen 
druk, die zich ook m d1t land doet 
gevoelen, is zeker andermaa_l een 
bewijs, hoe groote sympath1e h~.~ 
geachte publiek in Ned; lnd1e 
onzen arbeid toedraagt. \JV ederom 
heeft de bevolking van ,,Groot 
Nederland" haar hartelijke belang
stelling getoond in ons werk en 
haar vertrouwen in het Leger des 
l:ieils. 

Mede uit naam van hen, die 
hierdoor gebaat zuJien zijn, zij h~t 
rnij daarom vergund om alien, dte 
op zoo. milde wijze gegeven hebben 
mt h~t diepst onzer harten · te 
danken. En dan past ook een woord 
van warmen dank aan al onze 
Officieren, Konektanten en Makkers . 
God zegene hun voor hun hartelijke 
rnedewerking en liefde ook in deze 
betoond. ' 

I 

~EV ORDERING. De Territoriaal 
Leider heeft goedgevonden Kapitein 
Roll fs te . bevorderen tot den rang 
van Ensign, waarmede wij hem 
hartelijk gelukwenschen . . ' 

KAPITEINE CARPFNTER. Onze 
rnakkers zullen ongetwijfeld zich 
e~ over v~r.he!-lgen, dat de Kapiteine 
mt het M1l!ta_1r Hospitaal te Tjimc;thi 
als genez~n 1s ontslagen en terug 
J?ekeerd 1s naar het Kinderhuis te 
Bandoeng, om haar werkzaamheden 
aldaar wederom te hervatten. 

* * * 

S T R IJ D K R E E T 

Kolonel Cunningham leidt de huwelijksinzegening 
van 

Ensign Pearce en Kap it e i ne Cunningham. 

W 
OENSDAG 19 October was 
er feest voor de Heilssol
daten van Bandoeng. Dien 
dag was n. I. voor ooze 

geliefde Leiders, Ko lone! en 
Mevrouw Cunningham een zeer 
bijzondere dag, daar hun oudste 
dochter trouwde. Van Hoofdkwar
tier en Kinderhuis wapperden de 
vlaggen. 

Reeds om half 9 's morgens 
waren alle Bandoengsche Officie
ren vereenigd in het huis van de 
Kolonels, om het Bruidspaa~ bij hun 
terugkeer van het Stadshu1s geluk 
te wenschen en toen de auto 
stil hield klonk hun plechtig tege
moet: 

Leid hun trouwe Gnd en Vader." 
" Na een kort gezellig samenzijn, 
ging ieder weer aan den arbeid, 
om 's middags om 5 uur nogmaals 
tezamen te komen, thans op Hoofd
kwartier, waar op echte Leger des 
Heils wijze ,,feest" gevierd zou 
warden. De keurig versierde tafels, 
de mooie bloemguirlandes, de 
prettige geest waarin allen waren, 
deden een goed samenzijn voor
spellen en dit is het inderdaad ook 
geweest. 

Toen Kolonel Unsworth, Kolonel 
en Mevrouw Cunningham en het 
bruidspaar binnentraden, werden 
zij op hartelijke wijze begroet. 

Na een zeer gezellig intiem 
feestje begaven de genoodigden 
zich daarna naar de bijeenkottist
zaal, waar om 7 uur de groote 
openbare samenkomst zou gekou
den worden. Over deze samen
komst lezen wij in de Preanger 
8ode van 20 October: • 

jarig officiersschap in het Leger 
des Heils hopen te vieren. 

Als vertegenwoordiger der ou
ders wenschte hij den zoon God's 
rijksten zegen toe. 

Zeer aardig was bet lied, door 
het jongelieden zangkoor van 
het L. d. H. ten gelloore ge
bracht. De "Kleuters" had den op 
het platform plaats genomen, alien 
met palmtakken gewapend, terwijl 
de groote kinderen achter in de 
zaal zich hadden opgesteld. 

Bij het zingen van het lied werd 
bij het begin van iederen regel, · 
door een der kinderen een letter 
omhoog gehouden, zoodat men 
aan het einde van het lied de bede : 
,,God zegene het bruidspaar" te 
lezen kreeg, terwijl de kleuters op 
het platform bij het zingen van het 
koor dapper met hun palmtakken 
wuifden. 't Was origineel en aller
aardigst. 

Daarna volgden toespraken · van 
Adjudant ~ebbink en Kapiteine 
Barbier, waarna het publiek een in 
zeer kernacht1ge woorden uitge
drukte speech van den Chef Secre
taris Luitenant-Kolonel Visser, te 
hoor'en kreeg, die met -onverdeelde 
aandacht werd gevolgd. 

Een groot aantal telegrammen 
en gelukwenschen, zoowel van de 
zijde van het publiek als uit de 
Leger des Heils-kringen werd daar
n a door Ensign Glover voorgelezen. 
Het telegram "Welkom in de Ver
eenigde Staten," gezonden do~r 
Adjudant en Mevrouw Veerenhu1s 
van Soerabaja, verwekte groote 
hilariteit. 

1" 

\ 1· 
ENSIGN EN MEVROUW PEARCE. 

Gisterenavond had in de Leger 
des He1ls zaal de huwelijksplech
tigheid plaats van de oudste 
dochter van den Leger des Heils 
leider, Kapiteine M. Cunningham 
met Ensign Wilfred Pearce. 

Er was voor deze pleclHigheid 
groote belangstelling. Om 7 uur 
was de zaal geheel gevuld met een 
zeer sympathiek publiek, terwijl de 
ruimte voor het platform ingeno
men was door fraaie bloemstukken, 
door vele ingezetenen van Bandoecg 
gezonden. · 

Het was kolonel Cunningham 
niet aan te zien, dat hij zich ,,zenuw
achtig" gevoelde, zooals de Leider 
bij het begin der samenkomst deed 
opmerken. Zijn inleidend woord 
Wfl.S, hoewel diep ernstig, toch 
ook vol geestige opmerkingen. 

Na het zingen van een openings
lied en het voorgaan in gebed 
door mevrouw luitenant-kolonel 
Visser, werd een toepas:sel1jk 
g<'deelte voorgeleze n uit Gods 
Woord, waarna kolonel Unsworth, 
de Vertegenwoordiger van den 
Generaal, door den Kolonel uitge
noodigd werd, te spreken. 

Als aangenaam causeur wist de 
kolonel op hem waardige wijz_e ~e 
ouders van den bruidegom, die m 
China waren, te vertegenwoordi
gen. Hij schetste Commissioner 
en Mevrouw Pearce als ,, ware 
Heilssoldaten" als hoog-st aande 
officieren, die eerstdaags hun 40-

· De daarop gehouden korte toe
spraak van den Ensign, in goed 
Hollandsch, werd gevolgd door het 
zingen van een lied , waarna 
mevrouw Kolonel Cunningham, de 
moeder der bruid, enkel.e zeer 
sy111pathieke · woorden sprak en 
tevens den aanwezigen dank bracht 
voor al de liefde, haar kinderen 
dien dag geschonken. 

Kol one I Cunningham bracht 
daarna · in herinnering, hoe hij 5 
jaar geleden een beetje bevreesd 
naar Java gekomen was, niet we
tende hoe hij als ,,buitenlander" 
ontvangen zou worden. Hij ge
voelde echter thans, dat hij een 
plaats in het hart en de gedacht~~ 
van de inwoners van Ned.-Indte 
heeft gekregen. W oorden van diep 
gevoelden dank werden uitgespro
ken, waarna tot de iluwelijksin- . 
zegening werd overgegaan. 

Heel plechtig was dit gedeelte 
van den avond. Beloften van trouw 
werden zoowel van de zijde des 
bruidegoms, als van d~e der bruid 
afgelegd, waarna het ]Onge P°;ar, 
geknield onder de Leger des He1ls
vlag, in ernstig gebed door den 
vader van de br11id aan God en 
den Leger des Heil5strijd werd 
opgedragen 

Na een korte toespraak in het 
Hollandsch van den bruidegom en 
enkele woorden van de bruid, werd 
dit samenzijn met dankgebed door 
den Chef-Secretaris gesloten. 

3 

INTERNATIONAAL NlEUWS. 
• MEVROUW GENERAAL BOOTH, 

die gedurende de laatste twee en 
half jaar het bevel heeft gehad over 
het 8ritsche Territorie, heeft van 
den Generaal vaarwelorders ont
vangen. Mevrouw Booth zal op
gevolgd worden door Commissioner 
James Hay. 

COMMISSIONER MITCHELL, die 
voor jaren een belangrijke 
positie heeft bekleed op Interna
tionaal Hoofdkwartier, is door den 
Generaal aangesteld tot Territo
riaal Kommandant van bet Leger 
des Heils in Zweden. 

COMMISSIONER MCALONAN 
zal Commissioner Mitchell op
volgen als Leidend Directeur van 
de Leger des Heils Verzekering 
Maatschappij. 

. COMMISSIONER CHARLES SOWTON, 
die twee jaar Leider van het Leger 
des Heils in Zweden is geweest en 
daar wonderbaar gezegende tijden 
heeft gehad, is nu aangesteld tot 
Territoriaal Leider van Oost-Canada. 

COMMISSIONER WILLIAM J. 
RICHARDS, Territoriaal Leider va 
Oost-Canada en Nieuw Foundland, 
is nu aangesteld tot Leider van he 
Territorie Zuid-Australie me 
Hoofdkwartier te Melbourne. 

COMMISSIONER WHATMORE, hier 
in lndie welbekend, is aange
steld tot Territoriaal Leider van 
Oost-Australie met Hoofdkwartier 
te Sydney. 

l:N ZwrTSERLAND waar COM
MISSIONER en MEVROUW DE 
GROOT Leiders zijn, werd onlangs 
de kweekschool geopend met_ 52 
Kadetten, waaronder ook Frieda, de 
dochter van de Commissioners. Bij 
de Welkomstmeeting dezer kadetten, 
die door een duizendtal menschen 
werd bijgewoond, zegende de 
Commissioner twee Officieren in 
voor dienst in China, terwijl 22 
ziele!l verlossing zochten. 

KOLONEL WIEBE PALSTRA, die 
9 jaren in Australie de positie van 
Chef-Secretaris heeft vervuld, is in 
eenzelfde aanstelling geplaatst in 
Noord-China. Deze verandering 
van aanstelling bleek noodig in 
betrekking tot de gezondheid van 
Luitenant Kolonel Brouwer, den 
vroegeren Chef-Secretaris van 
Noord-China 

LUITENANT KOLONEL PIETER VAN 
Rossu,M, een der eerste Leiders van 
het Leger des Heils in Neder
l andsch-l nd 1e is na een hijna twaalf 
jarig verblijf in Zuid - Afrika 
aangesteld tot Financieel Secretaris 
in Holland. 

S 0 E R A K A R T A. 

Het bezoek van Mevrouw Majoor 
Dr. Morrison op Zaterdag en 
Zondag 24 en 25 September, . was 
een groote zegen voor de makkers 
hier in Solo. 

De Bijbelonderwerpen waren zeer 
Ieerzaam en zullen de Heilssoldaten, 
die zoo getrouw in de Militai~e 
kazerne voortgaan, waar de moe1-
lijkheden zoo groot zijn, Z:e~er 
gesterkt hebben. Deze we1nt~e 
standvastige militaire makkers z11n 
werkelijk als een schijnend licht in 
een dmstere plaats en zulle_n, d3;~f 
zijn wij zeker van, een g1ds z11n 
voor velen om hun te redden ·van 
den geesteliJken dood. 

De goede resultaten van de 
meetihgs waren o . a. de volgende: 

Toen des ZaterdagsavonQs de 
uitnoodiging begon, kwamen twaalf 
zielen vrijwillig uit aan de 
Zondaarsbank. Zondagsavonds 
kwamen vijf kinderen, die Jezus 
zochten en wie kan zeggen hoeveel 
viuchten de redding van deze 
kleinen zal voortbrengen. 

Zaterdagsavonds werd tevens het 
huwelijk van twee paar rnakkers 
ingezegeod onder de Leger des 
Heilsvlag. Wij wenschen hun veel 
zegen toe. Dit geldt ook de 
bekeerden. 

David Eccles. 
Adjudant 
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H E T E E R S T E D I V I S I E = C 0 N G R E S 0 P M I D D E N = CE L. E B E S 
ON DER LEIDING VAN KOLONELS UNSWORTH EN CUNNINGHAM 

16 Scholen vertegenwoordigd. - 1000 Deelnemers. - 6 Fluit-muziekkorpsen. - Inzegening v:an 50 Soldaten. -. Uitzending 
van Officieren en goeroe's voor opening Benasoe en Tobakoe. - Meer dan 300 ztelen yoor verlossmg. -

Van Rouwiga in het _Noorden, 
van Kantewoe in het Zmden, van 
Paloe in het Oosten, van de vlakten 
in de vruchtbare Paloe-vallei, van 
de bergen in 't Palolosche, Koela
wische en Kantewoesc-he waren de 
deelnemers, Kajeliers en Toradja's, 
onder leiding van velen hunner 
Hoofden hun Officieren en goeroe's, 
rtaar Ka'Iawara opgetrokken om te 
zamen met de Javanen aldaar een 
hartelijk welkom toe te roepen aan 
Kolonels Unsworth en Cunningham. 
De meesten hunner hadden lange 
dagreizen achter den rug, maar de 
opgewekte melodien, ge~peeld door· 
de verschillende flu1t-korpsen, 
schenen de afstanden te verkorten 
en des Donderdags war.en de 
meeste deelnemers in nog fnsschen 
toestand op Kalawara aangekomen. 
Dien dag werden ook de Kolonels en 
"djudant Lebbink verwacht. Per 
telefoon was reeds de aankomst 
uer Kolonels den vorigen dag 
te Donggala verwittigd. De D. 0., 
Majoor Thomson, was .naar 
Donggala getogen om de le1ders 
te ontmoeten en om 1 uur 
kwam Kolonel Unsworth, vergezeld 
van Majoor Thomson per auto op 
Kalawara aan, terwijl Kolo!lel 
Cunningham met Adjudant Lebbmk 
om 4 uur te paard arriveerd_en. De 

olonie was feestelijk vers1erd en 
het eene korps na het andere kwam 
zijn opwachting maken om d~n 
Kolonels te verzekeren, hoe hartehJk 
welkom zij op Celebes waren. 

Een lang programma werd den 
Leiders voorgelegd, wat de eerste 
d . olgende dagen zou I?laa.ts 

ne v . h" g h1er 111 grijpen en m1ssc ien ma 
het begin van dit verslag al gezegd 
worden, dat alles goed van stapel 
is geloopen. Het waren ~agen vol 
rijke zegeningen, begunst1gd door 
prachtig weer. Er heerschte ~en 
heerlijke, blij opgew~kte st~mmmg 
onder al de aanwez1gen, die door 

enkelen wanklank werd 
geen d" h "d gestoord. Gods tegenwoor __ 1g e~ 
werd op kennelijke w11z:e m 
iedere bijeenkomst, zoowel _m de 
Officiers-bijeenkomsten als m .de 

roote vereenigde demonstraties 
~n bijeenkomsten erva;en en er 
beerschte een danktoon m ons hart 
voor wat reeds t<?t st_and gekomen 
was in de wei~1ge )aren, dat het 
Leger des Heils rn Midden- ~elebes 
heeft gewerkt. 

Zooals reeds aangehaald, w~rden 
door Kolonel Unsworth versc~1.llen
de bijeenkomsten yoor de Offlc1eren 
der Celebes-Divis1e gehou_den. De~e 

aren kostbare oogenbhkken, ~1e 
~ gauw voorbij zijn ~egaan. Ntet 
alleen werd een overz1cht gegeven 
van het werk op Java, ~an ons 
Internationaal Hoofdkwarttei::, 1!1aar 
den Officieren werd een 1u1~ten 
blik gegeven op de belangstellmg, 
die onze Generaal en Mev~ouw 
Booth koesteren voor het zendmg~
werk in dit dee! van onzen a_rcht
pel. Leerzame lessen, geput Ult de 
.. k ervaringen van de Kolonels, 
~a~en in die bijeenkomsten .. ?ns 
dee! en een algeheele toew11d1!1g 
was in het kort het resultaat dter 
meetings. 

Vrijdagmorgen om 6 uur werden 
in de verschillende gebouwen op 
de kolonie bidstonden gehoude,n, 
onder leiding van de goeroe s. 
Schrijver dezer __ regelen had het 
voorrecht een b1J te wonen van 
het district Kante_woe. In de verte 
konden wij de hederen en koren 
van andere korpsen hooren ; 
dit deed echter geen afbreuk aan 
de harmonic van het geheel.. Gods 
zegen werd in de versch11lende 

bidstonden door Officieren en sol
daten afgesmeekt en wij geloovt:!l• 
dat .die gebeden verhoord zqn 
geworden. 

Om 9 uur was de groote 
welkomst-demonstratie. Alie deel
nemers waren tezamen gekomen in 
een groote ,, pendoppo". ledere 
school en ieder korps had zijn plaats. 
De verschillende muziekkorpsen 
eveneens. De loods was met vlag
gendoek versierd, terwijl banieren, 
vlaggen en wimpels in groot aantal 
aanwezig waren. Vooral een banier, 
waarop de Generaal levensgroot 
was afgebeeld, geteekend door een 
der schooljongens, trok de aan
dacht. Het was een belangrijke 
samenkomst. Het openingslied 
deed ons als het ware gevoelcn, 
alsof wij in een reuzendemonstratie 
in Europa aanwezig waren. 
Daarna gaven de verschillende 
fluitkorpsen en zangbrigades hun 
liederen ten gehoore. Rouwiga 
muntte uit door zuiver spel. 
Hun lied : ,, Treed binnen Heer 
bij mij", drong tot in het hart door. 
Een prachtig uitgevoerd welkomst 
adres werd den Kolonels namens 
het korps Kantewoe overhandigd 
Een groote gebeurtenis had plaats 
door de inzegening van ongeveer 
40 Soldaten. Dezen, ieder een 
Maleisch Nieuw Testament in de 
hand, hun voor deze gelegenheid 
overhandigd, werden namens den 
Generaal door Kolonel Unsworth 
ingezegend. Daarna werden 
Luitenants Nelwan en eenige 
goeroe's uitgezonden om een nieuw 
district te openen en wel in 

werd de eerste dag van - het 
Congres geeindigd. 

Den volgenden dag stond op het 
programma: 
bidstonden over he.t terrein 
een Officiers bijeenkomst 
de revue 
een vereenigde verlossingssa

menkomst 

De revue toonde duidelijk en klaar 
aan welk een groot en heerl ijk werk 
reeds in de binnenlanden van 
Celebes tot stand is gebracht. Uit het 
primitieve ruwe heidendom is een 
groot Leger des Heils ontstaan met 
duizenden Volgelingen, honderden 
Soldaten en Recruten, en een 
bevolking, die vertrouwen heeft 
gekregen in den arbeid onzer 
Officieren. De Makaoe van Koelawi 
en de verschillende Merdika's en 
dorpshoofden kwamen hun opwach
ting bij de Kolonels maken. Ieder 
onderdeel van de revue te beschrij
ven zou te veel plaats vergen. 
In marsch kwamen de verschillende 
groepen aan, voor de tribune werd 
stilgehouden en ieder had op zijn 
beurt, een of meer Jiederen op de 
fluit, meer - stemmige Jiederen, 
driloefeningen met vlaggen en 
sjerpen, gyrnnastische oefeningen, 
toespraken door schooljongens. Het 
was als het ware een competitie. 
Om een klein denkbeeld te geven, 
mag ik misschien het programma 
afschrijven, of:;choon dan de belft 

. " n1et vertetd is," van wat het 
feitelijk was. 

r Het woord des Heeren licht ons voor 
Als een lantaarn voor de voeten, ' 

In's werdds nacht, op 't duister spoor 
Daar 't leven staat gevaar te ontmoeten; 

Men houd' zich bij die leidstar dicht, 
Tot Hy ons brengt in 't eeuwig licht. 

Benasoej Zuidelijk van Kantewoe. 
Vier jaren hebben de Luitenants 
onder Adjudant Woodward met ijver 
en toewijding in Kantewoe gewerkt 
en nu werden zij bevoorrecht om 
het werk in Benasoe te beginnen. 
Ook werd het dochtertje van de 
Ensigns Proud door Kolonel 
Cunningham opgedragen. Vermel
ding verdient nog het fluitkorps 
van de Regeeringspupillen, alien 
een sjerp om met de 
woorden. 

,,Celebes voor Christus." Zij 
kwamen goed voor den dag. Een 
lied d'oor al de aanwezigen 
gezongen op de melodie van het 
overwinningslied van Judas 
Macabeer: ,,Ziet, Hij komt met eer 
gekroond" maakte een onvergete
lijken indruk. 

's Middags hadden wij een 
bijeenkomst voor de goeroe's. Een 
dertig-tal wat'en aanwezig. Oe 
belangrijkheid van hun werk ten 
opzichte van de hun toevertrouwde 
kinderen was het onderwerp van 
Kolonel Unsworth. Daarna sprak 
Kolonel Cunningham over hun 
invloed, het geven van een goed 
voorbeeld en het bezitten van 
zekere karaktereigenschappen, die 
noodig zijn om hun werk welslagend 
te doen zijn. Zeventien goeroe's 
maakten een algeheele toewijding 
in die bijeenkomst en zeker zullen 
de vruchten daarvan in de naaste 
toekomst gezien worden. Met een 
meeting 's avonds voor de Officieren 

JAN LUIJKEN. 

1. Koelawi-school. Fluit-korps. 
,, Wien Neerlandsch Bloed." 
,,0, dierbaar plekje grond." 

2. Bora. Lied der schoolkin
deren. 

3. Pa Io e-district. Kinderen der 
3 scholen: Menoesi, Karere 
en Kapiroei vereenigd in hun 
veel kleurige baadjes.-Lied. 

4. ! o b a k o e. Twaalf groote 
1ongens, zoo juist dien dag 
aangekomen. De jongste 
school in Midden Celebes. 

5. Rouw i g a. Oefeningen met 
vlaggen en sjerpen, begeleid 
door hun eigen fluit-orkest 
onberispelijk uitgevoerd. ' 

6. G i mp o e. Fluit-korps. Lied 
op WJJze van: ,, Li eve Lente, 
schenk uw zegen." 

7. W_ in at o e. r!uit-korps. Had 
dne dagen reizen achter den 
rug; speelde zeer goed. 

8. S i be I a j a jongens en een 
groot aantal meisjes zongen 
een meer stemmig lied. 

9. Kant e woe. Twintig j on-
g ens, bijna volwassen 
alien Heilssoldaat, voerde~ 

oefeningen op de plaats uit, 
die op een turners feest wel 
voor den dag zouden komen. 
Het was op dien dag vier jaar 
geleden dat de Kantewoe
school geopend was. Lied 
door de schoolkinderen in het 
Engelsch: 
,,joy, joy, joy, there is joy in 
the Salvation Army." 

JO. Lindo e. Een zeer goed 
gezongen lied door de school
kinderen een flink fluitkorps; 
alle !eden zijn Regeerings
pupillen. Een der jongens 
spree kt den Kolonels 
toe. Een lied: "Door 't Bloed 
getuigt, Zijn Geest met klem. 
En zegt ik ben een kind 
van Hem.'' 

Kolonel Unsworth sprak iedere 
groep toe, en dankte voor de 
gesproken goede wen·schen, moe
d igde hen aan, vertelde van het 
genoegen dat hij smaakte om alles 
te zien, enz. 

De vereenigde verlossi11gssamen
komst in de groote loods was om 
nooit te vergeten. Met geestdrift 
werden de verschillende liederen 
gezongen. En, nadat de Kolonel 
gesproken ha'd en de uitnoodiging 
begon, kwamen van alle kanten, van 
de eerste en de achterste rijen, van 
links en rechts, tientallen uit om 
verlossing te zoeken, totdat meer 
dan 300 zielen uitgekomen waren. 
En toen Kolonel Cunningham hun 
voorging ifl gebed en al die 300 
zielen meebaden, woord, na woord, 
toen was het een schouwspel, 
waarover niet alleen de engelen 
in den hemel zich verheugc!en, ma~r 
ook alle Officiere11 en werkers in 
Cele bes. 

Dien dag was de Jaatste dag van 
het Congres aangebroken. f':ladat 
om 6 uur weer de zes versch1llei:i
de bidstonden over het terrem 
gehouden waren, werden om 9 uur 
twee groote bijeenkomsten gehou
den, een waarin de lnlandsche 
bevolking opgekomen was onder 
leiding van Adjudant Woodward, 
terwijl de andere bijeenkomst voor 
de Javaansche kolonisten was. Oeze 
laatste meeting werd geleid door 
Kolonel Unsworth. In haar kleurige 
baadjes waren de vrouwen opge
komen, terwijl ook de mannen in 
hun gestreepte kleeding een goeden 
indruk maakten. Voordat de Kolonel 
den Bijbel ter hand nam, had de 
opdrachts-dienst plaats van een 
der K:inderen der kolonisten door 
Kolonel Cunningham. Daarna had 
nog een inzegening plaats van 
twaalf Soldaten en Recruten. Een 
eenvoudige Bijbelbespreking vond 
ingang in de harten der aanwezigen 
en drie zielen kwamen dien morgen 
tot verlossing. Ook in de andere 
bijeenkomsten hoorden wij, dat 
een aantal zielen uitgekomen was. 

Ofschoon dien dag meerdere 
samenkomsten op het programma 
stonden, moest de Jeiding daarvan 
aan den D 0. worden overgelaten,. 
aangezien het voor de Kolonels tijd 
was om Kalawara te verlaten, 
teneinde de boot in Donggala te 
kunnen halen. Het Congres was 
uitstekend geslaagd, Off1cieren en 
goeroe's hebben daartoe hartelijk 
medegewerkt, terwijl Majoor 
Thomson en Adjudant Johansson 
de Kolonels ter zijde ~t en door 
het gesprokene in aleisch 
over te brengen. 

Ons moto is: 

Celcbes voor is tu st 

HET VOLK DAT IN DUISTERNIS WANDELT, ZAL EEN GROOT LICHT ZIEN, DEGENEN DIE WONEN IN 
HET LAND VAN DE S_CHADUW DES DOODS, OVER DEZELVEN ZAL EEN LICHT SCHIJNEN. JRSAJA 9:1 
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