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EEN BEKNOPTE LEVENSSCHETS VAN KOLONEL M. J. VAN DE WERKEN, 
DE NIEUW AANGESTELDE TERRITORIAAL KOMMANDANTE v.h. LEGER DES HEILS IN NED.-INDIE. 

D
aar Kolonel van de Werken, wanneer deze Strijdkreet verschijnt, r'°.._.,.,_..,..._.~._,,~~,,_,, .,_...,._..,_...,_....._..,_..G--.:.,_.,._..,_.,..._...._.._.,,__.._.,.._...._...._.., 

nog niet Nederlandsch-Indischen bodem betreden zal hebben t ~ 
en de Redactie dus geen gelegenheid heeft gehad, haar te ~ ~ 
interviewen, dachten wii het goed? ee~ artikel over te nemen uit i S 

~e Hollandsche Strijdkr~et van 1917, waartn bqzond_erheden v~orkomen ~ 7 
in verband met het feit, dat de Kolonel op 3 Met van dat Jaar haar ~ ; 
25~jarigen loopbaan in het Leger des Heils herdacht. ~ ~ 

Op verzoek van de Redactie heeft de Kolonel toen eenige herin- ~ S 
neringen aan die 25 jaar en haar getuigenis neergeschreven voor de ~ I 
,,Strijdkreet", wat wij hieronder laten volgen. ~ I 

,,Een oud, geel geworden velletje schrijfpapier ligt hier bij me. ~ i 
Het is in het handschrift mijner nu zalige moeder en werd mij door r,;: S 
haar gegeven v66r 25 jaar op den dag, dat ik naar de kweekscJ:tool € :.I 
g ing. Het bevat de volgende woorden door haar zelf gedicht : i; ~ 

' ~ i 
,,Mijn dierbaar kind, was het uw keuze \;'. :I 
Geheel te !even voor den Heer, /; ~ 
Uzelve Hem ten dienst te wijden ~ i 
En alles t'off'ren voor Zijn' eer, I:: :I 
Ga dan, waar gij u weet geroepen, ~ ~ 
Aanvaard met God die heil'ge taak. i i 

0 Wees wakend, biddend in 't geloove, ~ 'i 
Strijs voor uw God en Zijne zaak. ~ i 
Kan 't moederhart u noode missen ~ ~ 
En wellen tranen in haar oog, ~ :I 
Zoo blijven steeds haar smeekgebeden: € ~ 
Heer, schenk mij krachten van omhoog, ~ ~ 
En geef het lieve kind uw zegen, \; :.I 
Wees haar nabij op al haar paan, ~ ~ 
Bewaar haar hart en ziel en zinnen, ! ! 
Opdat zij rein voor U mag staan I ~ i 
Zoo leer ons, Vader, U verbeiden, ~ 
Volgen waar Gij ons wilt leiden ! I 
l:.n, voor d' uitkomst willig blind. ~ i 
Stil ziiJ1 als 't gespeende kind. i i 

Uwe innig teeder liefh. moeder. i KOLONEL M. J. VAN DE WERKEN. i 
Apel do o rn 3 Mei 1893. .,_,,.._,,.,_,,~.,_,,.,_,,.,_,,.,_,,.,__,,.,_,,~.,_,_ .,_,,.,_,,.,_..,-.,.,_,,c.-,,;.-....-...~.,_,,.,_,,.,_,,.,.-.._,,.,_ 

Zoo trok ik, ik mag wel zeggen als een gelukkig kind van 
negentien jaren, met den zegen mijner lieve moeder naar de kweekschool. 
lk wist mij door God geroepen en zag in de eindelijk verkregen 
toestemming en de innige zegenwenschen van haar, die mij zoo lief 
was, de verhooring van vele en vurige gebeden. Met een gevoel 
van i;a!ige zielsbevrediging kwam ik in de kweekschool aan, 
doordrongen van dat eene, dat heerlijke: nu geheel en alleen voor 
God te kunnen arbeiden, den Heer gewijd te zijn met al wat in en 
aan mij was. Door middel van het Leger gered, was alle Leg~rarbeid 
mij dierbaar en als Kadet en later als jong Officier kon ik naar 
hartelust meew erken in het doen van huisbezoek, kroegenbezoek, 
samenkomsten, enz. 

lk kan niet nalaten melding te maken van het jaar 1896, dat zulk 
een __ grooten :z:~gen tot mijn ziel bracht. Unvergetelijk vandaag nog 
is mtj een Offic1erssamenko111st in de oude Vrede" waarin het woord 
van Jezus: ,,Indien het tarw~graan in de" aarde 1~iet valt en sterft, 
zoo blijft het alleen, maar indien het sterft, zoo brengt het veel 
vruchten voort", voor mij •geopend werd en ik in een dieper en 
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heerlijker gemeenschapsleven met God werd ingeleid. Wat zielsverkwik
kende samenkomsten hebben wij destijds gehad l Velen van onze oudere 
Officieren zullen ze nog IJelder voor den geest staan. Daar leerden wij 
het kruis beminnen, het blijmoedig dragen en God dienen "om'. niet''. Caar 
werden ons de allerhoogste, de heiligste beginselen onde1we2en en zongen 
wij, menigmaal met diepe omroering: 

"lk heb den prijs berekend 
Van het apostel zijn: 

Voor and'ren in den dood gaan. 
lk wist, dat was 't geheim." 

De jaren kwamen en vloden. Zij brae ht en at beid, heiligen, reinen, heerli1ken 
arbeid, die drong tot gebed; a1beid aan de zielen der menschen, waar 
veel, ja, alles aankwam op de ve1houding van eigen ziel tot God. ,,De 
rank, die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij rneer vrucht drage.'' 
Zoo werden m en door den arbeid zelven diepe lessen geleerd en ik 
verheug mij nog dagelijks in Gods school te zijn. Eens hoorde ik iemand 
zeg-gen: "In de hoogste klasse van Gods universiteit zijn zij, die weten, 
dat zij niets weten." 

Een groote, diepe danktoon welt op in mijn hart bij den terugblik 
over deze vijf en twintig jaren. lk zou ze op g:een andere wijze 
willen besteden, als ik ze nog eens te !even had. ja, zeker, ik zou 
ze alle en ieder uur er van beter en reiner willen hebben, maar 
geven zou ik ze, wijden aan den heerlijken dienst van God, zonder 
voorbehoud en zonder vreeze . lk heb als vrouw mogen arbeiden voor 
Gods Koninkrijk onder grooten en kleinen, zocals nergens elders dan 
in ons Leger mogelijk is. en daarvoor ben ik onuitsprekelijk dankbaar. 

Met bijzondere gevoelens vau liefde en gehechtheid denk ik aan het 
heidenland, waar vier jaren werden doorgebracht, die ik altijd onder de 
schoonste mijns levens zal rekenen. 0, gezegende zendingsarbeid ! Hoe 
zijn zij bevoorrecht, die dar:irtoe geroepen warden! 

En nu, hoelang nog? Hoe natuurlijk komt de vraag op dit tijdstipl 
Door de ger ... e des Heeren zal bet zijn : tot d at H ij k o m t 

M.J. v. d. WERKEN. 

God zegene onze nieuwe Leidster en ge"e h<iar in ons land een tijd van 
heerlijken vooruitgang te aanschouweli. Hij geve haar de begeerte haars 
harten, vele zielen in deze Gewt~ten te mq2e winnen en Zijn Koninkrijk 
te helpen bevorderen door de opbouwing en uitbreiding \an ons Leger in 
het schoone lnsulinde. 

NOOT van de Rt.DACTIE. 

Wij hopcn spoedig in 
volgende nurnmers van ;de 
Lt. Kolonel Gugelmann, die 
verge~elt en de Koloncl in 
Gewesten zal assisteeren 

staat gesteld te wcrden om in een der 
Striidkreet een lt-vt nHchtts te geven van 
Ko it nel v<rn de Wukrn naar Ned.-Indi~ 

het werk van het Leger des Heils in deze 



AANTEEKENINGEN VAN 
DEN CHEF SECRETARIS. . 

KOLONEL VAN OB WERKBN 
EN Lt. KOLONEL GUGELMANN. 
Gaarne had ik in mijr. aanteekeningen 
onzen makkers en vrienden den 
juisten datum opgegeven van de 
komst van onze nieuwe Territoriale 
Leidster, doch tot op heden hebben 
wij geen nader nieuws, dan dat de 
Kolonel, vergezeld van Lt. Kolonel 
Gugelmann, in den loop dezer 
maand op Java zal arriveeren. 

Moge God de Kolonels behouden 
in ons midden doen aankomen. 
In het eerstvolgend nummer van 
de S. K. zullen wij ongetwijfeld 
meerder nieuws orntrent de Kolonels 
kunnen melden. 

BEVOROERlNGEN. Voordat de 
Territoriaal Leider Ned lndie verliet, 
werden ondervolgende makkers 
bevorderd: 

Kapitein 0. Koning tot Ensign. 
,, L. lVilson ,, ,, 

Luitenant J. Andersson ,, Kap1tein. 
,, T. Englu11d ,, ,, 

M. Lorier ,, ,, 
,, Kaswadi ,, ,, 
,, Par,,ni ,, ,, 

l(dt. Luit • eiwan ,, Luitenant. 
,. I. Taroreh ,, ,, 

a H. Salomon ,, ,, 
,, G Ende ,, Kdt. Luit. 
,, Badiman Si Tanggan,, ,, 
Van harte feliciteeren wij deze 

makkers met hun bevordering. 

AANSTELLINGEN. Verder kon
den og, voor het vertrek van 
Kolo I Cunningham, de volgende 
vera deringen warden getroffen : 
Adj dante E. Ingham naar Kinder-

huis Salatiga (in bevel). 
Adjudante M. Kruschwitz naar 
Reddingshuis Semarang (in bevel). 
Ensigne C. Koning naar Red
dingshuis Semarang. (2de in bevel:. 
Kapiteine I. Andersson naar Red-

dingshuis Semarang. 
Kapiteine C. Barbier naar Kinderhuis, 

Salatiga. 
Kapitein S. Cullen naar Kinderhuis, 

Bandoeng. 
Kapiteine I. Engstrom naar Pelan

toengan, Leprozen Kolonie. 
Kapiteine E. Warnes naar Vrouwen

en Kinderkliniek, Soerabaja. 
Kapitein C. Waters naar Reddings

huis, Semarang 
Kapiteine L. Wilkens naar Toeren, 

Hulpzieken huis. 
Wij bidden dat God deze Officie

ren tot grooten zegen stel le in 
den arbeid, welke aan hun handen 
is toevertrouwd. 

VAN VERLOF TERUG. De vorige 
maand keerde met het ss. ,,Sindoro" 
Ensigne E. Pettersson van verlof 
terug en het doet mij genoegen 
door deze aanteekeningen te kun
nen rnededee1en, dat de Ensigne 
opnieuw is aangesteld voor de· 
Leprozen Kolonie te Koendoer, 
waar zij gestationneerd was voor 
zij met Europeesch verlof ging. 

Eenige dagen later keerden Adju
dant en Mevrouw Meijer met 
gezin en Ensigne H. Palm op Java 
terug, en ook deze makkers hebben 
reeds hun aanstelling ontvangen, 
n. I. Adjudant en Mevrouw Meijer 
voor het Militair Tehuis te Soera
baja en Ensigne Palm ter assistentie 
op de Leprozen Kolonie te Pelan
toengan. Dezen kameraden, die met 
hernieuwde krachten en vol goeden 
moed teruggekeerd zijn naar het 
land, waarheen God hen riep, 
wenschen wij Gods zegen toe in 
hun werk. Moge de Heer hun toe
wijding kronen met kostbare zielen. 

NAAR HET VAOERLANO. 
Tevens kan ik melding maken dat 
wij schikkingen hebben kunnen 
treffen voor ondervolgende makkers, 
die in aanmerking komen voor 
Europeesch verlof: 

Adjudante N. Roslund die .25 
Januari j. I. per ss. Johan de Wt~!· 
naar Zweden is vertrokken, terw~Jl 
Adjudant en Mevrouw Veerenh.ms 
en hun kleinen jongen en Ensign 

(Vervolg pag. 3 kol. 4) 

AFSCHE AN 
PELANTOENGAN &SEMARANG . 

Misschien is het den schrijver 
dezer regelen vergund om van de 
gewone wijze van verslaggl!ven af 
te wijken en hem toe te staan te 
trachten, een paar tafereelt•es 
weer te geven, die niet alleen 
een onvergetelijken indruk bij 
Kolonel en Mevrouw Cunningham 
zullen nalaten, maar die tevens 
voor de 8.anwezigen een getuigenis 
waren. hoezeer onze Leiders hier 
bemind waren. 

Het eerste tafereel is een 
officiersbijeenkomst op de lepro
zerie te Pelantoengan. De Chef
Secretaris nee mt het woord 
en vertelt op ongekunstelde en 
onopgesmukte wijze van den arbeid 
van den Kolonel gedurende de 
laatste vi.if jaren en van den voor
uitgang, dien het werk onder zijn 
leiding gemaakt heeft. Oaarna 
krijgen de officieren een gelegen heid 
eenige wo,orden tot de scheidende 
Kolonels te richten. Ieder rekent 
het zich een eer dit te mogen doen 
en de een volgt den ander op. 
Uit bet hart gesproken woorden 
van dank en waardeering, is de 
grondtoon van alles wat gezegd 
wordt. Adjudant Laois dankt den 
Kolonel voor alles wat hij voor 
Pelantoengan had gedaan. 

Zeer geroerd zegt Mevrouw 
Kolonel. Cunningham dank voor al 
de hartelijke medewerking, die den 
Kolonel steeds van zijn officieren 
ondervonden heeft. Daarna komt de 
Kolonel aan het woord en op de hem 
eigen sympathieke wijze gaat hij de 
afgeloopen vijf jaren terug, getuigt 
hoe hij bij al zijn handelingen altijd 
getracht heeft, Gods naam te 
verheerlijken en groat te maken. 
Na eeniae welgemeende raadge
vingen is,.,deze afscheidsbijeenkomst 
ten einde. 

Een tweede tafereeltje. Bij de 
brug aan het einde van de dessa 
Pelantoengan op den weg naar 
IJonornerto staan zij daar. Een veer
tig-tal Inlandsche leprapah~nten, 
op hun best gekleed in kleurige 
sarongs en kabaja's. Vroeg in den 
morgen zijn zij reeds op weg 
gegaan van de leprozerie. uit het 
dal den steilen berg beklimmende 
totdat zij den top bereikt hebben. 
Een moeizame wandeling voor de 
meesten hunner. Daar staan zij, 
wachtende op Kolonel en Mevrouw 
Cunningham, die zij een laatst 
vaarwel willen toeroepen. 
Treffend en aandoenlijk wordt het 
lied door hen aangeheven: ,,Toehan 
moega beserta kamoe". Kol on el en 
Mevrouw Cunningham zijn gear
riveerd en danken geroerd. Een paar 
laatste woorden van vaarwel en ook 
dit is voorbij. Pelantoengan heeft 
en zal steeds een groote plaats in 
het hart van den Kolonel hebben. 

Nog een tafereel. Zondagmorgen 
zeven uur. Plaats: de Centrale 
Gevangenis voor Europeanen in 
Semarang. Een groat aantal Offi
cieren met Kolonel en Mevrouw 
Cunningham. Het meerendeel der 
gevangenen heeft zich opgemaakt 
om de afscheidsbijeenkomst bij 
te wonen. Opgewekt klinken 
de liederen. Hartelijk wordt 
medegezongen. De Ko!onel gevoelt 
zich thuis, hij is geen vreemde 
onder hen. Voor hem beteekent een 
bezoek aan Semarang oak een 
bezoek aan de gevangeni$. Duide
lijk komt dat naar Voren, als een 
der gedetineerde den Kolonel in 
gevoetvolle warden toespreekt. 

Daarna spreekt de Kolonel met 
een hart vervuld van liefde naar 
aanleiding van de in jesaja 
opgeteekende woorden. 

.,Och, dat gij naar mijne geboden 
geluisterd hadt ! Zoo zou uw vrede 
geweest zijn als eene rivier en uwe 
gerechtigheid als de golven der zee." 

Vier mannen geven zich dien 
morgen aan den Heer Jezus. Moge 
het een begin van een nieuw 
!even voor hen zijn. Aan het slot 
vraagt een der gevangenen of 
de zangbrigade der gevangenis den 
Kolonels een lied mag toezingen. 
Forsch en krachtig klinken de uit 
voile borst gezongen woorden door 
de zaal ,,Uod zij met u tot ans 
wederzien." 

Lebbmk. 

SOERABAIA. 

Het was met zeer gemengde 
gevoelens, d<it wij op Maandag 
I 9 December j. I. waren opgekomen 
naar de Vrijrnetselaarsloge om de 
afscheidsmeeting van onze be
minde !eiders, Kolonel en Mevrouw 
Cunningham, bij te wonen. lmmers 
gedurende de v1jf jaren, waarin zij 
hier arbt::idden voor den Meester 
waren vele en rijke zegeningen ons 
dee! en het is mede daarom, dat 
wij hen straks met leede oogen· 
lndiE! zullen z1en verlaten. 

Ue samenkomst, welke geleid 
werd door den Chef-Secretaris, 
Lt.-Kolonel Visser, droeg echter in 
geenen deele een droef karakter, 
m:.iar getuigde veeleer van op~echte 
dankbaarheid jegens God en jegens 
onze Leiders voor al het goede der 
laatste jaren. Reeds het eerste lied, 
met enthousiasme gezongen, bracht 
ons in gemeenschap met den Heer 
en gedurende het verdere verloop 
van de meeting werd dit gevoelen 
grooter en sterker. Majoor Salet 
ging ons voor in gebed, waarna 
de Chef-Secretaris ons een beknopt 
overzicht gaf van al hetgeen onder 
de leiding van den Kolonel tot 
stand gekomen is en van den 
vooruitgang, die over het geheele 
Leger des Heils front te constateeren 
is. Ook werd gerept van plannen, 
die door omstandigheden geen 
uitvoering vonden, maar waarvan 
wij de totstandkoming toch in de 
naaste toekomst mogen verwachten. 

Hierna werden de Kolonels door 
den Hoogedelachtbaren Heer Faubel, 
Burgernee::>ter van Soerabaia, uit 
naam van de gemeente, in zeer 
waardeerende bewoordingen toe
gesproken. Onder meer memoreerde 
ZHEA. het werk onder de lt::prozen, 
hetwelk door de zorg en hekwame 
lei ding van den Kol oner ZL1lke groote 
vorderingen heeft gemaakt. 

Nadat Mevrouw Veerenhuis ans 
uit Gods Woord den heerlijken 
27sten Psalm had voorgelezen, 
werden de Kolonels toegesproken 
door Majoor Salet, de directrice 
der Vrouwen- en Kinderkliniek 
en door de Broeders Steenbakker, 
Pols en Swart, die namens het 
Tehuis voor Land- en Zeernacht 
van het Leger des He1ls den 
Kolonels dankten voor hun vrien
delijke leiding en hulp gedurende 
de achter ons liggende jaren. 
Adjudants Tilbury brachten nu een 
schoon duet ten gehoore, waarna 
Mevrouw Cunningham de menigte 
toesprak. Het waren J iefdevolle 
woorden, • woorden van dank aan 
God voor alle zegeningen hier 
genoten en woorden van dank aan 
makkers en vrienden voor onder
vonden steun en medewerking. 

Als laatste spreker voerde de 
Kolonel het woord en als altijd 
vonden zijn diepgevoelde woorden 
ingang in onze harten. Stilstaande 
bij alles wat geschied is in 
de vijf jaren van arbeid en strijd, 
bij alles wat in dien tijd tot 
stand is gekomen, vermocht ook 
de Kolonel slechts dank aan God 
uit te spreken voor het voorrecht, 
dat Hij hem tot zulk heerlijk werk 
heeft willen gebruiken. Goed deed 
het ooze harten, de verzekering 
van. den Kolonel te hoorcn, te zullen 
en te willen gaan waar God hem 
voor Zijn dienst zal roepen. 

Nadat den Kolonels staande 
toegezonden was, dat wondermooie 
lied: ,,God zij met u tot ons weder
zien" werd dit heerlijke samenzijn 
door Luitenant-Kolonel Visser met 
dankgebed gesloten. 

Oat Gods zegen de Kolonels 
vergezelle en dat Hij hen bij 
voortduring tot zegen stelle voor 
alien die met hen in aanraking 
zullen komen, is ons aller bede. 

Br. Dick Ramaker. 

BANOOeNG. 
De Preanger-Bode van Dinsdag 

3 januari schrijft over deaf scheids
meeting van Kolonel en Mevrouw 
Cunningham het volgende: 

,,In de vergaderzaal van het Leger 
des Heils waren gisteravond velen 
bijeengekomen om de atscheids 
samenkomst van kolonel en Mevrouw 
Cunningham bij te wonen. Onder 
hen merkten wij op den resident en 

1 FEBRUARI ·J922 

KOLONF:L 
den regent met hunne dames, gene
raal Neeb chef van den militairen 
geneeskun

1

digen dienst, burgemeester 
Coops en Jhr. Van Suchtelen. 

Verscheidene bloemstukken waren 
gezonden. De sarnenkc m_st we~d 
geleid door Juit. kolonel Visser, die 
kolonel Cunningham als een man 
uit een stuk schetste. Spreker 
herinnerde aan de aangena e 
samenwerking met den kolonel, die 
v66r hij naar lndie ging, Chef-Secre· 
tans van het Leger des Heils in 
Ho! land was. 

Spreker gaf een opsomming van 
wat gedurende de 5 jaren van het 
verblijf van kolonel Cunningham 
door het leger was tot stand gebracht. 

Spreker sprak ook woorden van 
dank tot mevrouw Cunningham, 
die den kolonel in zijn arbeid zoo 
trouw ter zijde stand. 

Door de kinderen van het 
Kindertehuis werd daarna een 
afscheidslied gezonden. 

Door luit.-Kolonel Visser werd 
vervolgens medegedeeld dat kolonel 
Cunningham van den legercom
mandant een hartelijk schrijven 
had ontvangen, waarin Z. E. 
mededeelde aat hij door zaken 
verhinderd 'was de samenkomst bij 
te wonen en kolonel en Mevrouw 
Cunningham dankte voor hetgeen 
zij voor de militairen hadden gedaan. 

De resident nam daarna het woord 
en wees op de vijf vruchtb~re 
jaren, die kolonel Cunningham ht~r 
1n Jndie achter den rug had, waann 
steun en hulp verleend was aan 
hen die dien steun noodig hadden. 
[)ui~enden zijn Kolonel Cunningham 
dankbaar. · 

Spreker zeide. ~at Kolonel 
Cunningham het et1sch beginsel 
steeds hoog gehouden heeft_. Oat 
beginsel is van el ken godsdtenst: 
Hebt Uw naasten lief" 

., Spreker bracht kolonel en 
mevrouw Cunningham namens de 
ingezetenen van zijn gewest dank 
voor hetgeen zij gedaan hebben. 
Met een gedicht van Longfellow, 
dat begint met de woorden ,,Life 
of great men, etc," en een .,Good 
bye" nam hij afscheid van kolonel 
en mevrouw Cunningham. 

De Heer van Suchtelen zeide, dat 
het niet zijn bedoeling was dezen 
avond financieel rapport over het 
Leger des Heils uit te brengen. 
Spreker heeft eenige jaren Jang de 
boeken nagezien; hij was nieuws
gierig naar de ,,reuzensalarissen'' 
die zooals verteld werd. aan de 
offi

1

cieren werden gegeven. 
Maar als er duurtetoeslag ergens 

op" zijn plaats is, dan is h~t we! bij 
het Leger des Heils," aldus spreker. 

Voorts werd ook wel gezegd, 
dat het geld naar Engeland gaat, 
doch wat Londen geeft, is het 
zesvoud van wat van hier naar 
Londen wordt gezonden. .. 

Spreker richtte daarna persoonlt]k 
eenige woorden van waardeering 
tot kolonel en mevrouw Cunningham. 

Burgemeester Coops wenschte 
namens de gemeente Bandoeng 
een afscheidswoord tot kolonel en 
mevrouw Cunningham te richten. 
Hij wees op het voorrecht, dat 
Bandoeng gehad had, om het werk 
van het Leger des Heils van nabij 
te kunnen beschouwen. 

Spreker herinnerde aan de moei
lijke tijden, die het Leger had 
medegemaakt. Doch de groote 
kracht van het Leger· des Heils is 
het vertrouwen. 

Hij geloofde namens ta! van 
gemeentenaren te spreken, indien hii 
Ko!onel en mevrouw Cunningham 
het beste toewenschte. 

Een koor van militairen zong 
vervolgens den kolonel een af
scheidslied toe. 

Oeneraal Neeb, wees op het 
bizonder gebied van de genee 
kundige faculteit, waarop het Le 
d~s ~ieils zich beweegt, n. l 
z1ekenverzorg1ng in Ncd.-lndi~ 
taak, waarvoor groot plichtsl 
en naastenliefde noodig is. In 
eerste plaats. n. I. de verzor 1 
van de paria's der maatschapptj 
de groote klasse van zieken, de 
melaatschen, een categorie, die de 
grootste toewijdir.1g vraagt van de 
verpleegster . 

Vervolg pag. 3 kol. 1. 
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EN M EVR 
T wintig 1aar geleden werd op 

.gebied der leprozerie zoo goed als 
niets gedaan. En als men dan ziet 
wat thans door het Leger des Heils 
is verricht? Wij zien, aldus spreker, 
daar zusters werken , die h are 
gezondheid er aan geven om de 
zieken op te beuren. De genees
kuridige faculteit kan het Leger niet 
genoeg d ankbaar zi_in , dat het de 
verzorging van deze z ieken op 
zich genornen heeft. 

Doch behal ve voor de leprozerie 
heeft het Leger des H eils z1ch 
ook o p ander gebied verd ienstelijk 
;gemaakt n. I. op dat van de 
oogheelkunde. Spreker herinnerde 
aan de kliniek van dr. Wille te 
·Semarang. Verder is het Leger 
.des Heils werkzaarn op het gebied 
van de kraam- en zuigelingen ver
pleging, o. a te Soerabaia waar de 
inrichtmg reeds te klein is. Thans 
is een terre i n gevonden buiten 
·Soerabaia, waar een grootere kliniek 
zal w arden gebouwd. 

Spreker ge1oofde namens de 
.geneeskundigen in Ned.-Jndie, 
kortom namens de geneeskund1ge 
faculteit te spreken, als hij kolonel 
Cunningham hiervoor dank bracht. 

De regent van ~and?eng sprak 
.zijn groote sympathte mt voor d_en 
arbeid van liet Leger des He1ls, 

-die onder zijn landgenooten nog 
veelal onbekend is. Spreker heeft 
~r reeds naar gestreefd het werk 
van het Heilsleger onder de 
lnlandsche bevolking bekend te 
maken. Hij .,dankte namens zijn 
landgenooten koloneh~n mevrouw 

'Cunningham voor hetgeen zij voor 
de lijdende menschheid gedaan 
badden en wenschte hun een 
spoedig weerziens toe. 

Vervolgens werden waardeerende 
woorden tot kolonel en mevrouw 
·Cunningham gesproken door de 
officieren van het Leger, mevrouw 
Visser en zuster Stewart, laatst
genoemde v an de lepra-kolonie 
Plantoengan, die uitweidde over 
het werk onder de ongelukkige 
Jepra- lijders. 

Mevrouw Cunningham, daarna 
1het woord verkrijgend, dankte 
.geroerd voor de vriendelijke 
woordcn, die hedenavond tot haar 
en den kolonel waren gericht. 
Sedert tien jaren werkte zij samen 
met Hollanders, van welke samen
werking zij niets dan goeds kon 
zeggen. Zij zou altijd terugdenken 
aan Java, dat zij een mooi land 
vond. 

Daarna nam k olonel Cunningham 
het woord. Hij erkende dat, toen 
hij 5 1aar geleden hier naar Indie 
kwam, hij een "arme" buitenlander 
was, die de Hollandsche taal hee
lemaal niet macht1g was. Zes en 
dertig jaar geleden begon hij zijn 
arbeid voor het Leger des Heils. 
H ij bracht dank aan alien, die 

·hedenavond zulke waardeerende 
woorden tot hem richtten, dankte 
de Heeren van Suchtelen en 
Hulster voor het nazien van de 
boeken, de militairen en kinderen 
voor hun lied. Hij schetste zijn 

·opvolgster koloneJ Van de Werken, 
~ls een bekwame vrouw, die geknipt 
ts voor de positie op Java, ,, We 
leven in de dagen, dat de vrouwen 
<lol< een kans krijgen. Oat hebben 
ZIJ reeds lang gewenscht" aldus 
kolonel Cunningham. Voor Java 
was een groote toekomst weg
.gelegd, meende spreker. Der 
lnlandsche bevolking stelde hij den 
regent tot voorbeeld en wenschte 
hem en zijn volk het goede toe. 

. Geroerd bracht hij allen aanwe
·Ztgen hartelijken dank voor hun 
·opkomst. 

Hiermede was de samenkomst 
afgeloopen. Van de gelegenheid 
om kolonel Cunningham en zijn 
echtgenoot ~e hand te drukken, 

· werd door velen gebruik ge-
maakt." 

WeJtevreden. 

Mij dunkt dat ik, om onzen lezers 
een del"lkbeeld te geven van de 
afscbeids-samenkomsten, niet beter 
doen kan dan . den correspondent 
van het Batav1aasch Nieuwsblad 

... aan het woord te laten, die een 

ST R lJ D K RE T 

uw CU NNINGHAM. 
zeer u ivtoer ig verslag aan zijn blad 
van 4 Januari zond. Hierbij zal ik 
echter de vrijheid nemen enkele 
gedee lten , die voor de lezers van 
de Str ijd kreet van minder belang 
zijn , weg te laten en hier 
en daar een enkel woord toe te 
voegen. 

,,Gisterena vond heeft Kolonel 
Cunningham, de in breeden kring· 
gewaardeerde en beminde !eider 
va;-i het Leger des Heils in Indie, 
wien in verband met zijn gezond
heidstoestand een andere werkkring 
is aangewezen, met zijn echtgenoute 
afscheid genomen van de afd. Batavia 
en wel in het Kunstkringgebouw 
alhier. 

De opkomst was zeer gering, 
hetgeen we! grootendeels op rekening 
van het ongunstige weer zal moeten 
worden gesteld, maar de stemming 
onder het kleine kuddeke was voor
treffelijk. Voor een buitenstaander 
die slechts sporadisch en dan 
plichtsgetrouw een buitengewone 
samenkomst van het Heilsleger 
bijwoont, is het steeds weer een 
verrassing dien blijmoedigen, opge
wekten geest aan te voelen, welke 
daar doorgaans domineert en ook 
gisteren weer was te constateeren." 

Nadat de samenkomst op :de 
gebruikelijke wijze geopend was, 
sprak de Chef-Secretaris. Lt.-Ko
lonel Visser een belangwekkend 
inleidend woo rd Vervolgens 
werden de brieven van den Directeur 
van Onderwijs en Eeredienst en 
van den Hoofdinspecteur, Hoofd 
van den Burgelijken Geneeskundigen 
Dienst voorgelezen. 

Oe eerste. Mr. Creutzberg, gaf 
in zijn eigenhandig geschreven brief 
te kennen hoezeer hij tot zijn spijt 
verhinderd was persoonlijk regen
woordig te zijn om van ziine achting 
voor den vertrekkenden Leider blijk 
te geven. Or. van Lonkhuyzen 
schreef in een hoogst sympathieken 
brief van de aangename samen
werking met het Leger des Heils 
onder zijn nu afscheid nemenden 
Kolonel en van zijn eerbied voor 
den arbeid onzer organisatie die 
het leeuwendeel neemt in de 
verpleging van Ieprozen en andere 
ongelukkigen, die anders tot gevaar 
voor anderen en tot ongerief van 
zichzelf zouden ronddolen. 

,,De Resident, de heer Hunger, 
die daarop bet woord kreeg, ver
klaarde te spreken, omdat hij uiting 
wenschte te geven aan de achting 
en waardeering, welke hij gevoelde 
voor het Heilsleger en zijn !eiders. 
lndien bet Heilsleger grout is ge
worden, dan is dit natuurlijk in 
de eerste plaats te danken aan 
de kracht van den godsdienst, 
maar in de tweede plaats aan 
de kunst om geschikte · leiders 
te kiezen, !eiders van de kracht van 
kolonel Cunningham. Het doet spr. 
leed, dat personen, die zooveel ge
daan hebben voor lndie, thans het 
land verlaten, maar waar zij een 
leidende positie in het Leger inne
men, zullen zij steeds in de gele
genheid zijn nog in het belang van 
Jndie . te werken. Spr. rekent er op 
dat d1t zal geschieden en spreekt 
de hoop uit dat de eigen wenschen 
van de scheidenden in vervulling 
zullen gaan. 

Burgemeester Meijroos, de aan
wezigen aansprekend met ,,kolonel 
en strijdmakkers" zeide getroffen 
te zijn door het feit dat vreugde en 
blijmoedigheid het kenmerk waren 
van den zang op deze bijeenkomst. 
En vreugde en blijmoedigheid ken
merkten niet alleen de woorden, maar 
ook den geest. Sprekers hulde gold 
ook de zaak, waarvoor het Heilsle
ger strijdt. De cijfers die werden 
voorgele.zen hadden betrekking op 
verbetenngen, welke echter niet in de 
eerste plaats het werk van het L. 
ct. H. uitmaakten. Te werken 1och voor 
het stoffelijk welzijn was nuttig, 
maar hooger stond naar sprekers 
meening de arbeid voor de geestelijke 
opheffing van den mensch. 

De manschappen van .het _H~ils
leger, waarin alle .. nahonal~te1tea 
vertegenwoordigd z11n, leven m den 
geest van ?ffering. Zij hebbei:t hu~ 
leven gew1jd aan de zaak dte z11 
voorstaan, ofschoon velen hunner 
elders eeo veel meer op den 
voorgrond tredende functie zouden 
kunnen innemen. Deze menschen 
hebben we thans noodig, zegt spr. 
We leven in een overgangsperiode, 
maar een nieuwe tijd kan alleen 

worden verwacht indien broeder
s~hap en zelfopoffering toenemen. 
Zich ten slotte wendend tot het 
scheidend echtpaar wendend zeide 
de burgemeester dat de beste 
w ensch die hij hun kon meegeven 
was in het getoof voortdurend kracht 
te vinden om warme gevoelens van 
broederschap te blijven koesteren." 

Vervolgens sprak lv'l.evrouw de 
Graaf Kooman een hartel ij k woord tot 
Kolonel en Mevrouw Cunningham. 
HEd . herinnert zich zoo goed de 
ver welkoming van den Kolo nel en 
het krachtig getuigenis van de hope 
des Christens, toen door hem gege
ven. Hoe aangenaarn was steeds 
de samenwerking bij onderscheidene 
gelegenheden, waarin de arbeid der 
barmhartii{heid Mevrouw de Graaf 

· en Kolonel Cunningham tezamen 
bracht. 

Mevrouw Cunningham sprak met 
enkele gevoelvolle woorden over 
de hartelUkheid die haar en haar 
gezin steeds ten dee! gevallen was, 
gedurende den tijd harer i11woning 
onder de Nederlanders. 

De Kolonel, ten slotte sprekende, 
dankte de vorige sprekers en 
spreeksters en merkte op dat hunne 
toespraken geheel in den lijn vielen 
die hijzelf zich had voorgesteld. 
Het maatschappelijk werk van het 
Leger des Heils moge niet gering 
zijn en zich tot een onmisbare 
factor in de samenleving hebben 
ontwikkeld, zonder God en Zijn 
liefde, zonder ons dienen van dien 
uod van Liefde zou alle arbeid 
nutteloos zijn, zoo niet onmogelijk. 

Met kracht wees de Kolonel er 
op dat het geheele geheim van 
bereidwilligheid van den heilsof
ficier om te gaan onder de lepra
lijders, over wie hij met innig 
gevoelen en begrip van hun lijden 
sprak en onder zoovele andere 
lijdenden is dac het gedaan wordt 
voor den Meester. 

De Kolonel dankte voor de har
telijke ontvangst bij alle ambtenaren, 
van den Gouverneur-Generaal af, 
en bij particulieren, wanneer de 
Legerarbeid hem bij hen bracht. 
Na deze rede werd de samenkomst 
met zang en gebed gesloten. 

MILIT AIR TBHUIS 
SOERABAIA. 

Bij den aanvang van het nieuwe 
jaar moesten wij tot ons leedwezen 
afscheid nemen van onze broeders 
Zwart en Lindenberg, welke met 
Hr. Ms. ,, Tromp" naar Holland 
zullen terugkeeren. 

Hier gekomen als matrozen, 
vreemd ten opzichte van de Indische 
wereld en omringd door velerlei 
verzoeking, vonden zij na korteren 
of langeren tijd den weg naar ons 
,, Tehuis" en werden in onze samen
komsten bekeerd. God deed een 
groot werk aan hun harten en in 
Zijn kracht mochten zij op de 
vloot getuigen van de reddende 
kracht van Golgotha. Niet gemak
kelijk hebben zij het gehad in het 
uitleven van hun beginsel en velerlei 
tegenstand hebben zij ondervonden. 
Maar onder alles zijn zij trouw aan 
God, trouw aan het Leger en aan 
de eens gedane beloften gebleven. 

Het was een aanmoediging voor 
ons als zij op Nieuwjaarsdag in de 
meeting hun getuigenissen gaven 
en Gode lof en eer brachten voor 
Zijn genade aan hen bewezen. 

Onze twee makkers gaan heen. 
Wij, die hier blijven zullen trachten 
met Gods hulp anderen, broeders 
van leger en vloot, te winnen en 
de ledige plaatsen te doen innemen. 

Gods zegen vergezelle onze 
makkers en brenge hen behouden 
terug in het Vaderland. 

Correspondent . 

-

AA T EE EN I NGE 
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en Mevrouw Nyheim met gezin 
die u p 15 Februari e. k. met het 
ss . ,,Geln a" van Hatavia zullen 
vertrekken, respectieveliik naar 
Holland en N oorwegen. 

Moge de Heer onzen makkers 
een voorspoeaige reis en een 
behouden overtocht geven, h un 
een gezegenden verloftijd in hun 
Vaderlan<l scnenken en hen op
nieuw op krachten.,doen komen. 

VERSTERKINGEN. Op Zater
dag, 14 januari J. l. had ik het 
voorrecht, vergezeld van Adjudant 
Lebb1nk, drie vrouwelijke Otficieren. 
welKe met het ss. ,,Houtman" te 
Soerabaja aankwamen, te ver
welkomen. 

Wii hadden op den daaropvol
genden Zondag zeer gezegende 
samenkomsren met deze nieuwe 
ma1<.kers in onze Vrouwen- en 
Kinderkliniek op Tambak tsajan , op 
onze Leprozen Kolon1e,,Semaroeng" 
en 1n ons Tehms voor Nlilitairen 
van Land- en Zeemacht op 
Kalongan. 

Een rapport over deze meetings 
zal, wegens plaatsgebrek, m 
de eerstvolgende StnJdkreet ver
schijnen. 

lntusschen doet het rnij genoegen 
te kunnen mededeelen dat Kapiteine 
Warnes is aangesteld om onder 
Maioor Salet m de Vrouwen- en 
Kmderkliniek te SoerabaJa te hel
pen en Kapiteine Wat:crs ter 
assistentie van Adjud~nte Krusch witz 
naar het ~eddingshuis te Semarang 
is gezonaen, terwijl Kapiteine 
Sayer spoedtg haar aanstel!mg zal 
ontvangen. 

WAT' STAFKAPT. SCHEFFER 
MEOEDEEL T. Uit bneven van 
Starkap1tem Scheffer, die met 
Mevrouw behouden in Holland 
is aangekomen, vernarnen wij het 
volgende ; 

Uit Colombo meldde de Staf
kapitein ons, dat hij met Brigadier 
Dr. Wille, Mevrouw Scheffer en 
Ensigne Istad gezegende samen
komsten heeft gehouden aan board 
van de ,,j. P. Coen", in de eerste 
klasse kinderkamer, welke meetings 
zeer goed bezocht waren. De drukker 
aan boord was zoo vriendelijk 
geweesr, de programma's hiervoor 
gratis te drukken. 

In een juist ontvangen schrijven 
meldt de Stafkapitein: ,,In de Golf 
van Lyon hebben wij ook een 
samenkomst gehouden en het speet 
sommigen van de passagiers, dat 
wij niet dadelijk den eersten en 
tweeden Zondag dit hadden gedaan. 
In deze meeting gaven zij, zonder 
dat door ons om kollekte gevraagd 
was, f 23.20. 

Bij aankomst te Colombo zagen 
wij den Hollandschen onderzeeer 
,, lrreus" waarop de Vlag balfstok 
woei. De douane beambte deelde 
ons mede, dat een kwaniermeester 
in het Central Hospital was 
opgenomen en dat hij het zeker 
aardig zou vinden, als wij hem 
bezocnten. Twee manschappen 
waren bij de ontploffing gedood. 
Brigadier Dr. Wille en ik hebben 
hem bezocht en ik beloofde hem, 
naar zijn vrouw in Vlissingen te 
gaan, hetgeen ik natuurlijk gedaan 
heb." 

Tot zoover betreffende de reis 
van de Stafkapiteins. 

Gelukkig vonden Stafkapitein en 
Mevrouw Scheffer hun zoon 
Jonathan, die in Holland studeert 
en ernstig ziek was geweest, veel 
beter. De toestand is thans, na een 
verblijf van drie maanden op de 
Leger des Heils Landkolonie te 
Lunteren, bevredigend. Op bevel 
van den dokter moet hij echter nog 
drie maanden rust houden. 

Wij zijn inderdaad bhjde, 7:ulk 
goed nieuws omtrent hun eemgst 
kind te hooren en danken ook in 
deze den Heer voor Zijn wonderbare 
genade eR hulp. 

• 
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KERSTKLA.N KEN V A-N HEIN DE EN ER. 
"VREDE'' AAN DUIZENDEN GEPREDIKT, EN GODS NAAM DOOR GROOT EN KLEIN VERHEERLIJKT. 

BANDOENG. 

De Kerstfeestviering begon op 
24 December, des avonds om 7 uur 
in het Kinderhuis. Een groot aan~al 
genoodigden was tege!'woord1g, 
waaronder wij den Resident, den 
Burg€meester en den Regent met 
bun dames opmerkten. .. 

Op prettige, ongedwongen w11ze, 
hield Kolonel Cunningham. nadat 
gezamenlijk een kerstlied gezongen 
was en door Mevrouw Lt.-Kolonel 
Visser den zegen van God over dit 
feest gevraagd was, een toespraak. 

Toen kwarnen de kinderen van 
bet Kinderhuis aan de beurt. Hun 
programma, dat gezien en gehoord 
mocht worden, werd keurig uitge
voerd. Aardig was ,,het welkom 
der kaboutert]es", onder leiding van 
Kommandante Bostrom. 

Het kinderzangkoor, gedirigeerd 
door Mevrouw Lt.-Kolonel Visser, 
zong uitstekend, waarna Mevrouw 
Adjudante Bakker door haar 

kleinqes" een lied met gebaren 
deed hooren en zien, dat zoo 
alleraardigst, zoo fijn werd uit~e
voerd en waarbij iedere bewegrng 
der krnderen paste bij de teere 
wo rd1es die gezongen worden._ 

Correct was de ster-oefenmg, 
or een aantal jongens verricht 

onder leiding van Mevrouw Ensign 
Pearce waarna het kinderzangkoor, 
aang v'oerd door Ensign Pearce 
het m oie lied ,,Hemelboden roepen 
luid" zongen. 

Een inderdaad prachtnummer was 
de Lampion-oefening waarna de 

uectrice van het Tehuis. Komman-
dante Bostrom een hartelijken 
kerstwensch uitsprak. 

1 en slo1te vermelden wij nog 
bet lied der kerstklokken. Wat was 
het aardig onder het zingen der 
kinderen, de verschillende ,,gong
klokken" te hooren, die werkelijk 
aan kerstklokken deden denken. 

Een ,,goeden nacht" door zes 
rneisjes was het slotnurnmer. 

Toen volgde voor de kinderen 
het oogenblik, waarnaar zij reeds 
dagen te voren reikh_alzen~ hadden 
uitgezien n. I. de u1tdeelmg der 
cadeaux, hetgeen een mooi slot gaf 
aan een mooien avond. 

Oen lsten Kerstmorgen was de 
leiding der bijeenkomst in handen 
van kolonel Cunningham. Een 
groote en aandachtige schare 
Iuisterde zoowel naardesympathieke 
toespraak van Mevrouw Adjudante 
Kronenberg als naar de gevoelvolle 
woorden van Nievrouw Kolonel 
Cunningham er was onverdeelde 
aandacht toen de Kolonel, die 
inderdaad de gave heeft zijn gehoor 
te boeien, de Kerstgeschiedenis 
behandelde. Om ruim elf uur werd 
deze samenkomst met dankgebed 
gesloten. 

's Middags om 4.30 presideerde 
Kolonel Cunningham de thee in 
bet Militair Tehuis, waarbij alle 
Bandoengsche officieren tegenwoor
dig waren zoomede de getrouwde 
bezoekers met hun vrouwen en kin
deren en de ongehuwde militairen. 
Vo~rdat de Kerstcadeaux uit

gedeeld werden, richtte de Kolonel 
eerst eenige woorden van dank 
tot de Adjudants Kronenberg 
voor hun vriendelijke zorgen en 
daarna sprak een der militairen 
een stoer Adjudant. Hoewel zelf 
geen Heilssoldaat zijnde, bracht 
hij op gevoelvolle wijze dank voor 
alles en zeide, hoe hij zich altijd 
bet best bij de heilssoldaten ,,thuis' 
had gevoeld etc. I >aarna kw amen 
de cadeaux, zoowel voor de 
kinderen der militairen als voor 
benzelf. Mooie geschenken waren 
het · wij zagen vulpenhouders, 
Dagboeken van Dr. Laurillard en 
Ds. Ulfers, enz. waarbij ouk de meer 
practische. zooals sokken, zak
doeken etc. niet vergeten waren. 
Geestdriftig handgeklap, toen de 
Kolonel als zijn kerstcadeau Kadet 
Salomon bevorderde tot den ra~g 
van Luitenant. 't Was een prett1g 
ongedwo11gen samenzijn. 

Ofschoon de regen bij stroon~en 
neerviel, was dit geen verhrndenng 

geweest voor velen, om tegenwoor
dig te zijn in de laatste openbare 
samenkomst van dien dag, die 
wederom door Kolonel Cunningham 
geleid zou worden. Toen wij dan 
ook om 7 uur de bijeenkomstza2l bin
nentraden, was deze geheel bezet. 
Telkens weer treft in de Leger des 
Heilssamenkomsten de ongedwon
gen geest, die er heerscht. De 
electrisch verlichte Kerstboom gaf 
een gezelligen aanblik. 

Aardig klonken de Kerstliederen 
van het Kinderzangkoor en welk 
een kracht ging uit van de 
Bijbellezing van den Kolonel. Wij 
gevoelden, dat hier een man aan 
het woord was, die beleefde wat 
hij predikte; een man, die Christus 
Jezus op eenvoudige wijze liefhad 
en wiens levensdoel het reeds dertig 
jaar was, die liefde uit te !even 
en te prediken aan anderen. Ruim 
9 uur werd met dankgebed gesloten 
en keerden al!en in geheiligde 
stemming huiswaarts. 

E.A. W. 

Op den tweeden Kerstdag werd 
den Militairen van Bandoeng, 
Tjimahi en Soeka Miskin een 
Kerstfeest aangeboden in het 
Militair Thuis. Reeds vroeg in den 
morgen verzamelden zich velen, die 
gewoon zijn het Tehuis te bezoeken, 
in het gebouw. Des avonds om 5.30 
kwamen vele andere militairen, 
daartoe door het Leger des Heils 
uitgenoodigd, de gezelligheid ver
hoogen. Verscheidene officieren van 
het Hoofdkwartier waren ook ge
komen. 

Onder gezelligen kout en het 
uitvoeren van verschillende spelen, 
werd de avond bij den electrisch 
verlichten Kerstboom, welke 
verlichting hier, evenals in de 
bijeenkomstzaa! in de Sumatra
straat, welwillend door de firma 
Ulrich was aangebracht, doorge
bracht. Het uitreiken der prijzen 
onder het genot van verver:.>chin
gen, welke den geheelen dag werden 
rondgediend en waartoe het Tehuis 
door de vele Leger des Heilsvrienden 
in- en buiten Bandoeng in staat 
was gesteld, bracht een echte 
feest-stemming onderdeaanwezigen. 
Laat in den avond werd dit Kerstfeest 
gesloten. 

H.S. 

SOERABA.JA. MILITAIR TEHUIS. 

Het meerendeel der kerstmeetings 
werd geleid door den Chef
Secretaris, Lt.-Kolonel Visser, en 
onder zijn leiding werden wij rijk 
gezegend. 

Den eersten Kerstdag, 's morgens 
om zeven uur, werd de eerste 
meeting gehouden. De Kerstboom 
was prachtig verlicht en wij makkers 
en vrienden, die de zaal vulden, 
knielden neer in den geest bij 
Bethlehems kribbe en brachten onze 
eerbiedige hulde aan Hem, Die 
kwam om ons te verlossen. 

Het Kinderfeest 's morgens om 
10 uur werd eveneens door den 
Kolonel geleid en zoowel voor de 
kinderen als voor de grooten, was 
het een tiid van genieten. 't Was 
vol en w·.arrn in ons zaaltje, maar 
de vreugde der ruim tweehonderd 
kleinen was hiertegen wel bestand. 
De geschenken werden met groote 
blijdschap ontvangen. De avond
meeting alsook de samenkomst op 
den tweeden Kerstdag om half tien 
's morgens, met een aantal ouden 
van dagen stond onder leid111g 
van onze Adjudants. Hoe verheugd 
waren de oudjes toen wij hun 
koek en cacao aanboden en hun 
ten slotte nog een Kerstmandje 
overhandigd werct. Het vervulde 
onze harten met b1ijdschap iets voor 
hen te kunnen doen 

Den tweeden Kerstdag des avonds 
bereikten wij in de same11koms1 
met de Tehuisbezoekers en 
genoodigden den climax van het 
feest. De weltoegerich1e feestmaal
tijd, de aangename leid1ng van den 
Kolonel. de harteliJke woorden van 
wederzijdsche sympa1h1c, de uit· 
gesproken dank aan God voor al 
Zijn zegeningen en ten slotte de 

uitreiking van de cadeaux, maakten 
alles tot een schoon geheel. 

Terug z1ende op deze wonder bare 
dagen wenschen wij onzen dank te 
betoonen aan den Heer door ons 
leven bij voortduring te wijden aan 
Zijn zaak en daardoor aan de 
menschheid. 

Correspondent. 

,,SEMAROENG". 

Den €ersten Kerstdag leidde de 
Chef. Secretaris des middags de 
samenkomst met de leprozen. Het 
bijeenkomstzaaltje waster gelegen
heid van het Christusfeest heel 
aardig versierd en den eenvoudigen, 
maar juist daardoor mooien Kerst
boom gaf het geheel een aangename 
indruk. 

En dan, wat te zeggen van de 
feestelijke gezichten dier arrne 
verpleegden. Hun blijdschap en 
hun vrede bracht ons een 
wonderbaren zegen. Het spontane 
zingen, het met aandacht luisteren 
naar de woorden van den Kolonel 
en anderen was aandoenlijk. Het 
gesprokene getuigde van liefde tot 
God en den • medemensch en zoo 
was alles in schoone harmonie met 
el kaar. 

Het was voor ons een blijde 
aanmoediging en zeker zullen de 
engelen in den heme) er over 
gejuicht hebben toen op de vraag 
van den Kolonel. tientallen blijken 
gaven den Heer te willen dienen 
en liefhebben. Mevrouw Veerenhuis 
bad met hen en zij baden alien 
mede. Dit schouwspel was wonder
baar en greep diep in onze harten. 

God zegene deze armen naar de 
wereld en doe hen rijk zijn in 
Hem. Correspondent. 

SEMARANG REODINGSHUlS. 

Den eersten · Kerstdag 's morgens 
om 10 uur begonnen wi_i met onze 
heerlijke liederen van ~ vrede" te 
zingen voor de Javaansche pati~n
ten in het Militair-hospitaal. waar 
wij het voorrecht hadden door lied 
en gebed enkele zonnestralen te 
brengen. 

's A vonds 6.30 uur was het feest 
voor de contribu;inten en genoo
digden in ons Tehuis. Ondanks 
den regen waren ongeveer een 
zestig-tal bezoekers gekomen, waar
van meer dan een getuigde "veel 
genoten·• te hebben. Het was dan 
ook een heerlijke Kerstboodschap, 
die Majoor Giebler, onze gast, en 
Mevrouw Majoor Morrison, de 
leidster van deze samenkomst, ons 
op zulk een ernstige, maar toch 
opgewekte wijze brachten. 

De tweede Kerstdag zag ons 
reeds vroeg op weg naar de 
Javaansche vrouwen gevangenis, 
brengende een goede hoeveelheid 
stroop en biscuits en ook een 
kleinen kerstboom, want onze 
heerlijke taak was het dien morgen 
om kerstvreugde te brengen in het 
hart en leven van ongeveer drie
honderd in afzondering vertoevende 
vrouwen, waarvan sommigen voor 
meer dan vijftien jaar daar ver
toeven. 

Er was veel ernst op die aan
gezichten te lezen, maar bij het 
sluiten ook menig opgehelderd 
gelaat, omdat ~kerstllcht'' gebracht 
was. We_ gelooven zeker dat wij 
eenmaal rn den heme) ook eenige 
vrucht van deze Kerstdagen zullen 
vinden. C. B. 

SOM POK. 

Op Maandag den 26sten Decem
ber om 5 uur 's middags kwamen 
de kinderen t~zal!1e11 met ~an geluk 
btralende gez1chqes, omdat het dien 
avond ,,hun avond" was en alien 
verlangend waren om lof te zingen 
aan den Verlosser der menschheid. 

Onder leicling van Kapiteine 
Barbier, bijgestaan door de J. L. 
werkers, voerden zij een keurig 
prograrnma u1t; zoowel de liede
ren als de tableaux, vielen zeer in 
den smaak. 

En~ign ~ollfs bepaalde op zeer 
erns11~e wqze de aanwezigen bij 
d<:_ betetkerns van het Kerstkest en 
WIJ hopen <Jat de uitkomst ook van 
deze samenkomst een goede zijn zal. 

Nadat ververschingen rondgediend 
waren, ontvingen de kinderen hun 
geschenken en werd dit samenzijn 
met een hanelijk vereenigd gezang: 
,,Eere zij God in den Hooge'" 
gesloten. t:. I. 

SOLO. 

Heerliike, goede Kerstdagen heb-
ben wij in Solo gehad. De· 
Kerstboom was in een woord prach
tig. De Electrische Maatschappij 
had 60 lampjes aangebracht, zoodat 
onze zaal met de door ons aan
gebrachte versiering en Bi_ibels.che 
platen, we! een klein paleis leek. 

De meetings waren rechtgezegend 
en werden zeer goed bezocht, 
zoowel door volwas~enen als 
kinderen. Orie Soldaten werden 
ingezegend; een huwelijksplechtig
heid had p1aats en acht zielen 
knielden neer aan de zondaarsbank. 

Gode a Ileen de eer voor al I es 
D. Eccles Adjudant. 

SALATIGA. 

Oen 25sten December vierden 
wij ons Kerstfeest, waar groot en 
klein reeds met vreugde naar had 
uitgezien. Het was een goede avond 
en God was met ons. 

Den 27sten Decernberwashetfeest 
voor ruim drie honderd javaantjes. 
Kapitein Dimoen van Rogo Moeljo 
was overgekomen om de bijeen
komst te leiden ; hij sprak den 
kleintjes in het javaansch toe, en 
wat luisterden ~e aanda~htig. 

Welk een stralende gezichten, 
toen aan het einde der Kerstfeest
viering de kinderen hun geschenken 
ontvingen. Mogen zij ook iets van 
de werkelijke Kerstfeest-vreugde
hebben leeren kennen door dit 
samenkomen. 

God zegene al deze kinderen en 
Hij helpe ons, velen voor Hern te 
winnen. 

De Officieren. 
MALA NG. 

Den eersten Kerstdag hadden wij 
een feestelijke samenkomst met de
bezoekers van ons tehuis en maakten. 
van den tweeden dag een feestdag 
voor de kinderen; 's morgens.. 
voor- de kinderen van Inlandsche- en 
Amboneesche en 's avonds voor 
die der Europeesche militairen. 

Hoewel wij om tien uur zouden 
beginnen, kwamen even over half 
negen reeds vele k inderen aan. 
Door vriendelijke medewerking van 
den PJaatselijken Commandant 
waren zij die komen wilden, 
vrijgesteld van school en kwamen 
onder geleide van hun goeroe's 
bij ons. 

Om IO uur waren 170 kinderen 
gekomen, die alien genoten van 
stroop en koekjes en suikertjes en 
hetgeen hun met behulp van den 
zandbak werd verteld van de 
geboorte van den Heiland. Nadat 
zij ieder nog een cadeautie hadden 
gekregen, gingen onze kleine 
bezoekers opgetogen naar de 
kazerne terug. 

's A vonds om 6 uur waren 
een 50tal personen, Europeesche 
Onderofficieren met hun dames 
en kinderen gekomen bii onzen 
verlichten kerstboom Ook de zand
bak was weer in 't front, thans met 
kaarsjes verlicht en de kinderen 
luisterden aandachtig naar het 
verhaal van jezus' geboorte. Een 
zestal beloofde Zonda!ls naar de 
Zondagsschool te zullen komei:i. 
Nadat de kinderen een cadeautJe 
ontvangen hadden, gingen allen 
zeer voldaan naar huis. 

Ensigns Schulz. 

CHERIBON. 

Bij ltet ter perse gaan 
blad · bereikte ons hct ber 
de l<erstfeestviering. ond 
van Ensign Strandlund, 
gezegende is geweest. U 
komst voor volwasse 
een tijd van geestelijk 
De altijd nieuwe en one 
Kersthoodschap werd m t I<racht 
gebracht. Ook het Kerstfeest met de 
kinderen is in ieder opz1cht we.l
slagend geweest waardoor menig 
kinderhartje verblijd is geworden~ 
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