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(EEN KARAKTERSCHETS DOOR COMMISSIONER MILDRED DUFF). 

zijn wem1g Officieren, die in 
Leger des Heilskringen de 
geheele wereld over, meer 

bekend zijn dan Commissioner Lawley. 
Zijn heengaan is daarom een 
internationaal verlies. Gedurende de 
laatste dertig jaar had hij een 
bijzondere posjtie ingenomen aan de 
zijde van ooze Leiders in veel van hun 
openbaar. werk over het gansche rond. 
der aarde en door zijn bevordering 
tot Hoeger Dienst treft het verlies, 
na de naaste familiebetrekkingen, zeer 
zwaar onzen geliefden Gene~~al. 

Geheel afaescheiden van z11n plat
formwerk ;n zijn arbeid in de 
bidstonden is er een bekwamere pen 
dan de m

1

ijne voor noodig, om het 
enorme werk, verbonden aan de 
overzeesche reizen van den Generaal, 
welke bij vaak had, te ktmnen 
voorb erei den. 

De Commissioner werd in de kleine 
stad Folder, dicht bij Swaffham in 
Norfolk geboren, in het laatst van 
1859. 

Op 12 jarigen leeftijd begon hij in 
een fabriek voor wollen artikelen te 
werken. Daar hij zich zeerinteresseerde 
yo<;>r machinerieen, werd hem op 15 
1angE'.n Ieeftijd de Jeiding van een 
machme toevertrouwd.in Messrs. Isaac 
Holden & Sons fabriek in Bradford 
1~. welke 1?.etrekking hij bleef, totdat 
h1J n'1;ar z11n eerste korps ging. Dit 
gebn11~te de ~ommissioncr dikwijls 
als een 11lustratie, w at God cioor middel 
van het Leger des Heils. maken kan 
van een gewonen fabrick ·jongen. 

Opleiding was in die dagen geheel 
onbekend, zoodat de 18 jaar oude 
Kapitein Lawley onmiddellijk naar 
Spennymoon gezonden werd als 
Bevelvoerenrl Officier, en gedurende de 
daarop volgende jaren volgden ver
schillende en wonderbaar succesvolle 
overwinningen als Korps-Officier. In 
jarrow hadden zij een voortdurend 
bombardement van steenen, modder, 
stokken en levende katten. Ten slotte 
begonnen zij om 5 uur iederen ~orgen, 
te midden van ijs en sneeuw, b1dston
den te houden. God bekroonde .hun 
geloof en hard werken, dat somnugen 
beschouwden als noodeloos kracht 
verspillen. 

I awley", zeide eens een vriend tot 
crn, ,,als gij naar den hem el gaat, dan 

zult ge terecht moeten staan voor het 
plegen van zelfmoord". 

,,Mijnheer'', was het gevatte ant
woord, ,,als U naar den heme! gaat, 
zult U terecht moeten staan wegens 
luiheid en ik zal er beter afkomen 
dan u." 

1:a!er werd hij aangesteld tot Oivisie 
Ofhc1er, en toen hij in bevel was van 
Zuid-Wales, huwde hij met Kapitein 
Harriet Charteris, een succesvol 
Veld-Officier. Onder de vele gelukkige 
Leger-huwelijken behoort wel dit. 
Vele en lange scheidingen werden 
nobel door beiden aanvaard in het 
belang van den strijd en een meer 
toegewijd man en vader. of een meer 
verbonden familie, zal moeilijk te 
vinden zijn. 

In verschillende Ianden vroegen de 
Officieren hem dikwijls: ,,Nu, Com
missioner, is dit geen wondennooi 
uitzicht ?" ,,Ja", was dan het Iachende 

antwoord, maar ik weet een mooier 
uitzicht," ,,Oat is niet mogelijk. Waar 
dan ?" ,,HET ERFJE achter mijn huis". 

In Spennywood w·erd de Commis
sioner veroordeeld tot 14 dagen 
gevangenisstraf, maar iemand betaalde 
de boete waarmede hij eraf kon komen. 
In Sunderland werd zijn naam door 
de politie opgeschreven, maar bet werd 
aan de stad Bungay in Suffolk over
gelaten, hem werkelijk in de gevangenis 
te zetten voor wegversperring. Zijn 
14 dagen in de Ipswich gevangenis 
do9rgebracht, gaven hem een kijk op 

r 

Het scheen, dat na den dood van 
Mrs. Booth, Lawley een speciale gift 
van God aan den Stichter was. Hij 
had oogen en gedachtei1 voor niemand 
anders. 

,,Ik gaf mijzelf", zeide hij, in die_ 
eerste uren van mijn bekeering, om 
voor de redding van de menscbheid 
te !even. Sinds dien is de Stichter mijn 
ideaal geworden als een onversaagd, 
door en door zielenwinnaar, en met 
hem te zijn en met onzen tegenwoor
digen Generaal en hen beiden te helpen, 
is nu mijn grootste vreugde. 

LAWLEY ZONG MET OPGEWEKT ENTHOUSIASME ,.GEEFT ZE EEN WELKOMI' 

een ander soort ervaring. Hij wuifde 
met een kleine gestreepte gevangenis
zakdoek van het venster van zijn eel, 
en Mevrouw Lawley stond tegen den 
gevangenismuur, in den tuin van een 
vriend en zong met karakteristieken 
moed, zoodat haar man haar h~)Oren 
kon: ,,Mijn jezus heeft alle d111gen 
welgemaakt." 

Zoo bleek het ook te zijn. Wa~neer 
in Iatere jaren hij zijn Le1ders 
begeleidde naar de een of andere 
groote gevangenis, was er ee~ to~n 
van wonderbaar medegevoelen 111 ~.11n 
zang, dien hij op geen andere w11ze 
verkregen kon hebben. 

Omdat Commissioner Lawley ge
lukkig was de laatste dertig jaar van 
zijn !even aan de zijde van zijn 
Generaaldoorte brengen,de bidstonden 
leidende telkens en tt=dkens weer 
dezelfde' woorden opnieuw zingende, 
en altijd daarin leggende diezelfde 
teederheid liefde en dat zelfde geloof in 
zij n werk kennen vele Heilssoldaten van 
de tegen~oordige generatie nauwelijks 
zijn eigen macht van lied en toespraak. 
In zijn eerste dagen was hij een 
onovertroffen solist. En zelfs, toen 
zijn stem grootendeels geheel ver
bruikt was in den dienst van den 
Meester, kan niemand, die hem heeft 

hooren zingen: ,,Zijn Bloed maakt 
zelfs den snoodste rein", of ,,Om zon
daars te redden als wij ", dit ooit vergeten. 
Lawley was een veelbereisd man. Hij 
was evenzeer thuis aan boord van een 
schip als aan zijn eigen haard, en de 
Stichter vond in hem gedurende zijn 
lange en vermoeiende reizen, een ge
trouw helper en een groote steun. ,,0, 
die Generaal !" schreef eens de 
Commissioner, ,,terwijl wij op zee 
waren, heb ik hem wel duizend
keer in zijn dekstot>l gezet. Als 
het schip geslingerd werd, heb 
ik zijn stoel in de hut vastgebonden 
en hem in den stoel, en daar zat hij 
dan urenlang, schrijvende en plannen 
beramende voor de redding van de 
wereld. 

Als wij denken aan de honderd
duizenden mijlen, die de Commissioner 
gereisd heeft, dan schijnt Gods 
beschermende genade geen kleinezaak. 
Toen hij dicht bij werkelijk bewust 
gevaar was, is dit geweest bij gelegen
heid toen hij met een trein over de 
Rockies in Canada met den Stichter 
ging, en de trein juist intijds totstilstand 
gebracbt werd en voorkomen werd, dat 
hij van de rails afgeworpen werd en 
in den afgrond zou storten door een 
boom, die dwars over de rails geval
len was. Toch zijn William Booth en 
zijn gezelschap dikwijls in noodweer 
vertrokken. 

Nooit zal ik vergeten, toen ik achter 
in de Ieeszaal voor mannen in Clapton 
zat, toen de Stichter zijn staf ontmoette 
voor een afscheid, ik geloof voor 
Australie. Een orkaan woedde op dat 
oogenblik. Wij hadden juist gehoord 
van bet vergaan van de ,,Berlin" aan 
den Hoek van Holland, en onze beminde 
Leider en zijn geze!schap in dien storm 
uit te sturen, scheen vreeselijk. Den 
volgenden morgen, toen zij Londen 
verlieten, vonden zij bij aankomst te 
Dover dat geen boot overstak. Zij 
spoedden zicht toen naar Folkestone 
en terwijl de meesten van de passagiers 
wachtten tot de storm was gaan liggen, 
gingen de Stichter en zijn Staf aan 
boord. Lawley herinnerde zich, staande 
op het dek, uitziende over de wilde. 
razende golven, te beseffen dat zij 
hun leven waagden. 

De pennevruchten van den Commis
sioner zijn van grooten zegen geweest 
voor de geheele wereld. En sommige 
van zijn liedere behooren tot de 
Leger-muziekscha .n. Van deze zijn 
misschien het me bekend: ,,Come 
with me- visit Cal ry" (Bezoek met 
mij den Kruisberg) ,,Hark, hear the 
Saviour knocking" (Hoor des Heilands 
kloppen) and ,,Wanted, hearts baptized 
with fire", (Gevraagd harten gedoopt 
met vuur). 

Tot zijn Jaatsten veldtocht kon hij 
beslag leggen op zijn gehoor en dit 
boeien. Het was zijn onleschbare dorst 
voor de redding van zielen, die John 
Lawley's geheele wezen bezielde. Het 
was deze, die hem bekwaamde en hem 
bemind en geeerd deed zijn overal in 
de Leger des Heilsrangen in ie~er 
<land. En het is deze lief de, vereemgd 
met zijn goedheid, zijn geloo£ en zijn 
toewijding, welke hem verheft als eE'.n 
voorbeeld voor al zijn makkers, die 
nog in de gevechtslinie sta~n. ~oge 
zijn mantel en zijn geest op 1eder Jong 
heil!!soldaat van heden vallen. 



OFFiCIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Kommandant J. Schipper naar 
Chineesch Korps Weltevreden. 

(tijdelijk)· 
Adjudante E. Andersson naar 

Kinderhuis Medan. (In Bevel). 
Adjudante W. Midteide naar 

Ooglijders Hospitaal. Semarang. 
Ensigne H. Lauter naar Kinderhuis 

Bandoeng. (In Bevel). 
Ensigne Whur naar Hulpziekenhuis. 

Toeren. 
Kapiteine C. Barbier naar Hoofd

kwartier. Bandoeng. 
Kapitein M. Maatita naar Chineesch 

Korps Bandoeng. 
Kapitein Sariman naar Militair 

Tehuis. Djocja. 

Bandoeng, October 1922. 

M. J. van de Werken. 

Terntoriaal Kommandante. 

AANT EKENINGEN 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 

Oe Territoriaal Kommandante 
bracht de vor'ge maand een bezoek 
aan Rogo M eljo, Salatiga, Toeren, 
Malang e Soerabaja en was 
daarbij vergezeld van Lt. Kolonel 
Gugelmann en schrijver dezer aan
teekeningen. Wij mochten de offi
cieren dezer respectievelijke posten 
alien in goeden welstand aantreffen. 
Natuurlijk was de verwaohting voor 
<lit bezoek zeer groot, en onze 
makkers zagen dan ook hun moeite 
rijkelijk beloond, want niet alleen 
overtrof de opkomst van belangstel
lenden onze verwachting, maar de 
zegeningen Gods in die meetings 
waren bijzond~u groat. 

Oe Gouverneur Oeneraal in 
Soerabaja. De Territoriaal Kom
mandante kon, in verband met haar 
bezoek aan den Oosthoek van Java, 
een dag te Soerabaja overblijven, 
om tegenwoordig te zijn in de 
Vrouwen- en Kinderkliniek bij het 
bezoek van Mevrouw Kroesen, 
Mevrouw Hillen en Mejuffrouw 
Tellegen, welke dames vergezeld 
waren van den Ass. Resident en 
Or. Meurs, teneinde deze bezoekers 
te begroeten en rond te leiden. 
De dames betuigden haar groote 
ingenomenheid met deze zoo zeer 
nuttige instelling voor de stad 
Soerabaja, en maakten Majoor 
Salet haar compliment, dat zij elk 
plekje van het gebouw had weten 
te benutten, om zooveel als maar 
eenigszins mogelijk was, patienten 
te kunnen opnemen. De gesprekken, 
die de Territoriaal Kommandante 
met de dames mocht voeren, waren 
zeer aangenaam en onderhoudend. 

Sumatra- Celebes. 
Op 5 October a s. zullen Kapitein 
Lorier, onze kollektant van Sumatra, 
en Eosigne Minneboo van de Lepro
zen Kolonie te Poeloe Si Tjanang, in 
het huwelijk treden, en zal Stafka
pitein Palstra de huwelijksinzegening 
leiden. 

Kapitein Midtbo van onze 
Landkolonie te Kalawara (Midden
Celebes), en Kapiteine Styve, 
Jaatstelijk werkzaam te Pelan
toengan, zullen op 17 October e. k. 
in den echt verbonden worden. 
Het huwelijk zal warden ingezegend 
door den Divisie-Officier van 
Celebes, Majoor Thomson. . 

Oaarne neem ik deze gelegenhe1d 
te baat

1 
onzen makkers hartelijk te 

feliciteeren met hun voorgen?.men 
besluit, biddende d~t Gods n1kste 
zegen op hun huwelt]k moge rusten, 
en dat God hun !evens meer dan 
ooit moge gebruiken, en tot zegen 
stellen voor anderen. 

Vervolg Pag. 3 kol. 2b. 
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KOLONEL VAN DE WERKEN EN TOUR 
DE CHEF SECRETARIS EN LT. KOLONEL GUGELMANN VERGEZELLEN HAAR. 

Aan het station van de S. C. S. te 
Semarang! De trein op het· punt 
om te vertrekken. Nog een Iaatste, 
warme handdruk van het groepje 
Officieren, vergaderd om de ver
trekkende Kolonels te groeten, het 
uitwisselen van woorden van zegen 
en dankbaarheid en bemoediging, 
een hartelijk : Tot wederz1ens, een 
laatste vaarwelgroet aan een van 
het groepje, op het punt om Java 
te verlaten na trouwen dienst, en 
weg waren we, meegevoerd door 
den onverbiddelijkc:m trein. En 
daarmede werd gesloten een dier 
Iiefelijke, zegenrijke bezoeken van 
onze Kolonel aan haar getrouwe 
garde. Met dankbare voldoening 
zagen we op de afgeloopen dagen 
van arbeid terug ! Is er iets dat 
zoo voldoet in dit aardsche !even 
dan de wetenschap, de opgelegde 
taak trouw en consciencieus ver
richt te hebben ' Gelukkig de man 
en vrouw, die een hooge plichtsop
vatting bezitten en wier lev~n gevuld 
is met degelijken, trouwen arbeid, 
die aangespoord warden door een 
ernstig streven om nuttig en ten 
zegen te zijn. Maar driewerf zalig 
diegenen, die. als hun streven het 
hoogste gekozen hebben: te arbeiden 
en te !even voor het Koninkr ijk 
Gods, voor de dingen, die n i e t 
vergaan, maar eeuwig blijven, het 
heil van onsterfelijke zielen I 

Djocja-Semarang-Salatiga en 
Rogo Moeljo waren ditmaal de 
bevoorrechte plaatsen. Djocja met 
de lieve, bruine kinderschaar in 
het mooie, nieuwe Kinderhuis. Nog 
enkele aanwijzingen voor verbete
ring en verfraaiing met het oog op 
de aanstaande inwijding ervan, 
een tete a tete met sommigen, die 
de Kolonel ontmoeten wilden en 
weg waren we, in den vroegep, 
ochtendtrein met bestemming 
Semarang. 

De volgende morgen, Zondag 
was het en 7 uur, vond ons in de 
Gevangenis in een volle zaal, onze 
broeders aldaar toesprekende. Zoo 
jong, zoo jong nog is de groote 
meerderheid van hen en met diepe 
deernis was ons hart vervuld bij 
hun aanblik. Ook hun bootje was 
in den storm geweest op de 
Ievenszee, in stormen van verzoeking 
en verlokking en omdat de beste 
Stuurman niet aan boord was, was 
het wonder dat er schipbreuk werd 
geleden 7 Er was vreugde over de 
vier jonge mannen, die zoo 
,,gewilliglijk", zooals het Evangelie
woord het uitdrukt, ,,den Heiland 
in het schip namen". 

Zulk een prettig gesprek met 
den Directeur volgde. Hoe goed 
was het, die warme, hartelijke 
belangstelling te bemerken voor 
,,zijn mannen", die oprechtebegeerte 
om hen te helpen, hen bij te staan 
met raad en daad. Wij hebben ems 
mede verheugd over den mooien 
brief voor waardeering en dank
baarheid aan den Directeur van 
een der mannen, en zoo reiken we 
elkaar de hand in ons streven, de 
mannen weer op te helpen om 
straks als flinke burgers hun plaats 
weer in te nemen. 

Van de Gevangenis naar 
BoP,gangan. Nog meerellende-maar 
ook vreugde, want ook daar 
geschiedt een heerlijk werk uiterlijk, 
wat de lichaamsverzorging betreft 
en innerlijk, voor de ziel. Wij 
hadden zulk een lieve, blijde 
samenkomst, maar de kroon van al
les was wel het slot. Zoo aandoenlijk 
hen te zien naderen naar het front 
om te bidden tot hun Heiland. 
Met verminkte ledematen, het 
aangezicht in verband, blind of 
bijna blind, kreupel, lam en blind
zoo kwamen ze, net als in den 
tijd van Jezus op aarde. 0, welk 
een wee en wat doet het pijn van 
binnen bij het aanzien daarvan I 
Eene nog jonge vrouw stood zoo 
kordaat op en ging naar den kant 
waar de mannen en de jongens 
zaten, riep een jongetje van een 

achttal jaren bij zich (haar eigen 
zoontje, fluisterde mij iemand in) 
en samen, hand in hand, knielden 
ze neer. De moeder in diepe 
ontroering, tranen stroomende over 
de wangen. Zij bracht haar een en 
haar al tot den Heiland. Zalig 
die kinderen, die door hun moeder 
tot den Heiland gebracht worden I 

Des namiddags dichte scharen 
menschen op de a loon- aloon ver
ga<;lerd om Kolonel Visser, die hun 
toesprak. De rnenschen bleven 
maar - 't was net alsof zij er niet 
genoeg van te hooren kregen - van 
het eeuwige-levenbrengende Evan
geliewoord. Daarna werden de 
troepen gesplitst. Kolonel van de 
Werken, bijgestaan door den Chef
Secretaris, leidde de samenkornst 
in het Ooglijders Hospitaal, terwijl 
Lt. Kolonel Gugelmann de meisjes 
van het Meisjestehuis toesprak. 

Vroeg op slap den volgenden 
morgen, op weg naar Rogo Moeljo, 
vier uren afstand van Salatiga. 
De Kolonels in draagstoelen, het 
overige gezelschap te paard. Groote 
belangstelling onder de inlanders
't is iets niet alledaagsch, zulk een 
processiel Wij zijn er-twee keurige, 
eenvoudige billikhuizen, het eene 
voor school en samenkomsten, het 
andere de woning van onzen 
Kapitein Dimoen, die den scepter 
voert over deze gewesten, bijgestaan 
door zijn vrouw en den goeroe. 
t::en typisch Javaansch dorp, klaar
blijkelijk welvarend, te oordeelen 
naar de flinke, ruime huizen en de net 
gekleede menschen. Wij trachtten 
vrienden te maken met de kinderen, 
maar tevergeefs-ze zetten het op 
een hollen zoodra wij naderbij 
kwarnen. Toch hadden wij een 
goede sarnenkomst met hen en met 
hun ouders ! Hoe verlangen wij, 
dat ze alien voor Jezus gewonnen 
worden. Hem te kennen is het 
eeuwige !even ! Het kindje der 
Kapiteins was ziek, had koorts en 
wij hebben sedert vernomen, dat 
het overleden is. Onze innige 
deelnerning den bedroefden ouders ! 

Terug naar Salatiga, waar het 
lieve Kinderhuis ons steeds zoo 
gastvrij ontvangt. Voor onzen terug
keer naar Semarang een kort, 
allerprettigst bezoek bij die bekende 
,,Liefhebbers van Java's volk", Br. 
en Zr. van Emmerik. Edele men
schenvrienden, gij hebt ons goed 
gedaan I . Innige bewondering ge
voelde 1k voor dien heerlijken 
arbeid, die daar geschiedt. Acht en 
twintig lange jaren heeft Mevrouw 
van Emmerik daar gearbeid zonder 
ooit met verlof te gaan I 'Oat is 
toewijding I Hoed en af, ook voor 
hun zoon en dochter, die zoo blij
moedig in de voetstappen hunner 
ouders volgen en hun tot zulk een 
hulp zijn ! 

Een besloten samenkomst voor 
Officieren te Semarang was ons 
laatste samenzijn. Majoor en 
Mevr. Morrison spraken hartelijke 
woorden van afscheid voor hun 
a~.nstaanden terugkeer naar Amerika. 
Z~J hebben zonder reserve hun 
d1ens!en gegeven aan het Ooglijders 
Hosp1taal, de dokter aan de 
P!iti~nten,_ Me':;ouw op de haar 
e1gen. vnendelijke wijze aan de 
Zusters-Officieren ! 

Malang en Toeren. 

En met het bezoek aan deze 
beide posten is de welkomsttour 
en eerste kennismaking van Kolonel 
v~n de Werken he~indigd, d. w. z., 
z11 heeft alle korpsen en inrichtingen 
yan den arbeid van het Leger 
tn Nederlandsch- lndi~ in persoonlijk 
oogenschouw kunnen nemen met 
uitzondering van de Zendingsp~sten 
te Koelawi en Kantewoe in Celebes 
waar zij toen, als gevolg van haar 

val van het paard, niet kon gaan. 
Oit wacht dus op haar volgend 
bezoek. 

Het is haar en ans allen een 
oorzaa~ van voldoening en dank
~aarhe1d, dat zij in staat geweest is, 
tn betrekkelijk zoo korten tijd sedert 
haar aankomst in Ned. lndie ons 
werk in deze gewesten perso~nlijk 
te l~ere~ kennen, hetgeen van 
begriJpellJk groote waarde is voor 
het vormen van een oordeel en 
daaraan sluitend de beslissingen 
die genomen zullen worden voo; 
de consolidatie en uitbreiding der 
verschillende takken. • 

De eerste gewaarwording dezer 
kennismaking is voorzeker een 
gevoel van warme dankbaarheid 
en waardeering voor den arbeid 
die r~eds tot stand is gekomen: 
Een drng staat vast,-er is gewerkt 
en hard gewerkt, om zooveel tot 
stand te brengen,-en daar zijn de 
teekenen, de sporen van een groote 
toewijding, van wijs beleid der 
vroegere Leiders, alsook der Officie
ren en de onmiskenbare teekenen 
van den zegen Gods op den arbeid. 
Alles zoovete redenen om als een
maal een Paulus, God te daHken 
en ;noed te grijpen; om met 
vern1euwden ijver, met toewijding en 
trouw de zaak,-die des Heeren 
is,-te bevorderen en tot steeds 
rneerderen Maei en grooter welslagen 
te brengen. 

Toeren ! Eene oase midden in 
het inlandsche leven- die vroegere 
pestbarakken, veranderd in keurig 
nette zalen, hoe eenvoudig ook, 
ge.!egen In behoorlijk aangelegden 
tu!."· Van zaal tot zaal bezochten 
WIJ onze zicken, J avanen, binnenge
bracht of zelf er heen gestrompeld 
n:et hun veelvuldige kwalen, wooden, 
z1ekten. Hoe heerlijk hen te kunnen 
helpen en zoodoende meteen 
den weg te openen tot het begrijpen 
van de groote liefde van ons aller 
God en Vader, geopenbaard in 
Zijnen Zoon. 

Of ze het begrijpen? Ze zullen 
het leeren verstaan door de liefde 
hun betoond, door de oprechte' 
warme b~langste_I.ling in hun tijdelijk 
en eeuw1g welz!Jn. 

Aandoenlijk was de kleine bij
eenkomst van de Kolonel met de 
patie~~en in de eetzaal. ,,N-gee, 
n-gee kwarn zoowat na ieder 
gesproken zi~netje van hun lippen, 
leeken van insternming? of van 
hun welwillendheid. 

Warmen dank aan de jonge 
Javaanschedame, die ons Hollandsch 
zoo rap overzette in het Javaansch. 

Mslang met ons Militair Tehuis 
presenteerde een geheel verschillend 
arbeidsterrein. Wij brachten er een 
rijk gezegenden Zondag door. De 
gasten van het pension van Zr 
M., waar wij gast waren waren i~ 
de beide samenkomsten 'vertegen
woordigd, de meesten hunner voor 
het eerst in een Leger des Heils
meeting. Oat het gesproken woord 
ook hun hart bereikte werd 
duidelijk .. in de daarop v~lgende 
persoonl~1ke gesprekken. Ja, ook tot 
de ~uropeanen voert ons onze 
roep111g en mogen wij imrner trouw 
beyonden warden bij elke gelegen
he1d. Het. korte. verblijf van de 
Kolonels. rn "Hu1ze Hermina" was 
al!erprctt1g~t, zoowel door de 
m 1t1 z!1am he1d der gastvrou we alsook 
der m.~degasten. Ei1 mogen wij niet 
daarb.tJ voegen : gezegend in diepe
ren zm 7 

Ensigns Schulz mochten wij in 
welstand ontmoeten. ze hebben alles 
gedaan °111 • het bezoek van de 
K.?lonel nutt1g en gezegend te doen 
Z•Jn, en s<;t.men met hen mogen wij 
ons v~rbliJden over de ontvangen 
zegen 111gen. • 

A.B.0. 
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LEGERNIEUWS. __ ._ 

'Vooruitgang in Duitschland. 

Luit. Kolonel Friedrich, de Chef 
Secretaris van het Leger des Heils 
in Duitschland, schrijft dat een van 
de meest treffende vooruitgangen 
van onzen arbeid in dat land is, 
bet verkrijgen van een eigen g~bouw 
in Stuttgart, de stad waar het Leger 
vele jaren geleden zijn eerste samen
komst in Ouitschland hield. Een 
groof gebouwen-complex werd 
gekocht en de zaal, verbonden aan de 
gebouwen, ~Is Leger des Heiistempel 
geopend. Een bekwaam Officier 
We;!rd in bevel gezet, en 111 korten 
tijd werd het kleine korps meer dan 
zesvoudig uitgebreid en herschapen 
in een prachtig korps met bekwame 

'soldaten, die een vreugde zijn voor 
God en menschen. 

Verder heeft men zich in Berlijn 
een antler complex gebouwen weten 
te verzekeren, voor het Nationaal 
Hoofdkwartier en een Centrale 
zaal, welke in een fang gevoelde 
behoefte voorzien. Wij hebben een 
vroegere danszaal, die een slechte 

...-eputatie bij de politie had, her
schapen in een van de mooiste zalen, 
·die het Leger des Heils in eenig 
dee! der wereld heeft. De zaal heeft 
twee ruime galerijen, en het nieuwe 
korps met zijn muziekkorps en 
Zangbrigade, maakt goeden vooruit
gang en belooft veel voor de 
'toekomst. 

De melkversc~. affing in vele steden, 
onder de arme indereH, .. doet onuit
sprekelijk vee goed aan de lijdende 
jeugd en heeft ons den onsterfelijken 
dank van de menschen verzekerd. 
Onlangs gebeurde het in een open
luchtsamenkomst in Berlijn, dat een 
vrouw, voordat de Heilssoldaten 
een kans hadden om de kollekte 
te vragen, met kollekteeren begon 
en uitriep: "Het Leger des Heils 
hielp mij, toen mijn kind ziek was, 
door mij iederen dag een blik melk 
te verstrekken, en ik zal altijd blijde 
zijn, om iets in de kollekte te mogen 
geven." Haar voorbeeld, om zelf een 
Mark te geven, werd vrijwillig 
door de anderen gevolgd. 

Het voorzien in een Rusthuis 
waar zwakke en zieke kinderen 
gedurende den zomer kunnen zijn, 
wordt zeer gewaardeerd en dit 
Tehuis, dat dicht bij Berlijn gelegen 
en gemakkelijk te bereiken is 
echt landelijk gelegen in een heer~ 
lijken tuin, heeft reeds wat de 
gezondheid der jeugd betteft die 
daar opgenomen werd, heerlijke 
resultaten opgeleverd .. 

Ook in andere opzichten is het 
Leger des . Heils vooruitgegaan. 
On ze versch 1 llende Maatsch a ppelij ke 
Inrichtingen doen, over het geheel 
genomen, een goed werk. Een nieuw 
Tehuis voor werkende meisjes in 
Freiburg is geopend. Het eigendom 
werd ons aangeboden door een 
bijzondere samenloop van omstan
digheden. Een ziekenhuis, dat een 
philantroop geopend had met de 
bedoeling, dat - op Christelijken 
grondslag te leiden, Ieverde een 
groote teleurstelling voor hem op. 
Een vriend van het Leger des Heils 
drong er bij hem op aan om het ons, 
voor het bedrag dat het hem gekost 
h~rl over te doen en ofschoon er 
wee maal de prijs, dien hij ervoor 

gegeven had voor werd geboden 
indien hij het aan een Hotelveree
niging had willen verkoopen, werd 
het tegen kostprijs aan het Leger 
a!~estaan. Hier zullen wij in staat 
?:IJh, vele meisjes een goed Tehuis 
te ~eve~, waar zij veilig zijn voor 
ven..oekmgen, die het stadsleven 
medebrengen. Een goede zaal in 
~~tzelfde gebouw zal den plaatse
hjken Korpsofficier in staat stellen 
zijn werk voort te zetten. ' 

De verko?p van de Strijdkreet gaat 
heel goed_,_ tn .~anmerking nemende 
dat de pn1s VtJftien maal zooveel is 
als hij in 1~14 ... was. Verleden jaar, 
met ~erstf~st, bereidden wij een 
maalt11d voor vele duizenden men
schen ; bet daarvoor benoodigde 
geld was gekollekteerd. 

Wij ht::bben geloof voor groote 
dingen in de toekomst. God zal 
ons niet beschaamd doen uitkomen. 

... 

S1RIJDKREET 

Een paar dagen geleden ontving ik een brief uit Londen, die mij 
ontroerde. Het was een met bevende hand beschreven velletje papier. 
lk zocht naar de onderteekening. ,,John Lawley." Bovenaan stonden 
d~ woorden: ,,in bed." Reeds maanden fang ligt die dappere veteraan, 
die held van vele veldslagen, onze algemeen bekende en beminde Com· 
missi<?_ner Lawley. aan het zie~_bed _gek~uisterd. Wij wachten het bericht 
van ztJn bevordenng tot heerltJkhetd e1genlijk iederen dag. 

. _Van. de oevers der _doodsrivier zendt hij zijn Jaatst~ groeten en zijn 
gefmgenis v~n vrede m de woorden, die ik aanhaal uit den brief: ,, I 
send you this to. say, God has not failed me. My faith in Him is 
unshaken. He will carry me through. (Ik zend u dit om te doen 
weten, dat God mij niet heeft beschaamd. Mijn geloof in Hem is 
ongeschokt. Hij zal mij er doorheen helpen). 

Hoe ju~elt ons harte bij iedere nieuwe overwinning van het geloof in 
J.ezus Chnstus. En _ hier spreekt ~iet het jeugdig entl1ousiasme van den 
rekruut,. ( dat ook m hem gegloe1d heeft in de dagen van 't verleden), 
maar h.~er .. spre~k_t het b_eproefde geloof van een ouden strijder, nu op 
een p11nl1Jk z1~_Kbed ~1tgestrek.~. Commissioner Lawley vergezelde 
onzen o~vergetell1ken Stichter, w11len Generaal William Booth, op al zijn 
wereldre1zen. In de "~~r Cry" (de Engelsche Strijdkreet) van 12 
Augustus 1._1.,,herdenk~ h11 .~n een roerend_ artikeltje, getiteld: "I miss my 
old.. Capt.~rn (lk __ mis m11~ ouden Kap1tein) de jaren van rusteloos 
s~=11den ZIJ aan ZIJ. Het is zoo mooi in zijn aandoenlijke trouw aan 
z11n held en tevens z66 sprekend voor het levend geloof in Christus 
van dezen ouden schildknaap, dat wij het op pagina 4 in zijn geheel 
overnemen. "Hold on to the old story." Stick to the old paths I 
~on't give up an inch of the Bible! (Houdt u aan de oude geschiede
ms. Voigt de oude paden. Geeft geen stukje van den Bijbel af) 

Mage onze bazuin een even duidelijk geluid geven in !even en sterven I 

Op ons reisje in den Oosthoek hebben wij weer velen ontmoet, die 
verwonderd yroegen met de Sa'tlaritaansche vrouw: ,,De put is diep 
en __ ge hebt met .. om te putten. Vanwaar hebt gij dan dit levende water?"' 
W_1J hebben bl11de heengewezen naar Christus, Oie zegt: ,,Zoo wie 
dnnkt van het water, dat lk hem geven zal die zal in der eeuwigheid 
niet dors1en." ' 

Met groote vreugde werd te Kalawara htt eerste Oogstfeest gevierd 
en bovendien daar en in alle Zendingsposten deelgenomen aan de 
Zelfverloocheningsaanvrage. Zoo trachten wij vroeg de vreugde van het 
geven voor Gods werk te doen kennen aan ons lieve volkje daar. 
De Officieren beschrijven zoo aardig. hoe van alles werd aangebracht 
door kleinen en grooten. De altaardienst, waarin de gaven den Heer 
gewijd werden, moet bijzonder hartroerend zijn geweest. Tranen van 
dankbaarheid blonken in de oogen der Officieren. Zij hadden loon van 
hun arbeid. Het was licht in hun ziel. 

Gelukkige menschen, Heilssoldaten, en een schoone arbeid de hunne! 
Het. komt mij voor, dat wie van het leven 't meest genieten wil, het 
moet stellen in dienst van God in het Leger. Als ik aan dit onderwerp 
begin zou ik uren kunnen voortgaan. Een ander keer meer. De tijd 
ontbreekt om u te schetsen het schoons wat ik ook ditmaal van onzen 
arbeid hoorde en zag. Tafereeltjes in de Verloskundige Kliniek te Soerabaija, 
in het Hulp-Ziekenhuis te Toeren, in het Militair Tehuis te Malang 
komen voor den geest. In het midden van allen staan de arbeiders, de 
vrijwilligers in dienst des Konings, dienende den dienst der liefde. 

P.S. 
Juist toen het bovenstaande was geschre ven, bereikte ons het bericht 

van het lnternationaal Hoofdkwartier, dat Commissioner Lawley op 9 
September werd bevorderd tot heerlijkheid. 

Zoo is dan ook deze dappere strijder ,, thuis." 

AANTEEKENINGEN v. d. C. S. --·--Vervolg Pag 2: kol. 1. 

Terug van Verlof. Het doet 
ons genoegen melding kun nen 
maken, dat Kommandant en 
Mevrouw Schipper en gezin en 
Ensign en Mevrouw Rosenlund, 
wier komst wij reeds hadden 
aangezegd, op Vrijdag, den 8sten 
September, behouden te Tandjong 
Priok zijn aangekomen. Deze mak
kers waren blijde, hun voeten 
wederom te mogen zetten op Ned. 
Indisch bodem. Zooals uit de 
Officie~le Mededeelingen blijkt, zijn 
Kommandant en Mevrouw Schipper 
aangesteld voor het Chineesche 
Korps te Weltevreden, terwijl Ensign 
Rosenlund voor eenige weken is 
aangesteld voor kollektereis, waarna 
hij zich zal begeven naar Cel~bes, 
om zich daar aan den arbe1d te 
wijden . 

De Uwe om te dienen: 

Versterkingen. Het is ons een 
groote vreugde thans definitief te 
kunnen mededeelen, dat Stafkapi
tein en Mevrouw Scheffer en 
Adjudante Roslund, die van hun 
verlof zullen terugkeeren per ss. 
"Prinses Juliana", welke boot 
aangegeven staat den 20sten0ctober 
te Tandjong Priok te zullen 
arriveeren, ook een groep Officieren 
ter versterking voor Ned.-lndie 
medebrengen. De namen dezer 
Officieren zijn: 

Ensigne Elli Vallo van Finland. 
Kapiteine Edith Bates van 

Engeland. 
Luitenante Edit Rosendahl van 

Zweden. 
Luitenante Petra Berge van 

Noorwegen. 
Wij heeten Stafkapitein en 

Mevrouw Scheffer en hun zoon 
Jonathan en Adjudante Roslund, 
alsook de nieuwe Officieren hartelijk 
welkom! 
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Congressen. Bij bet ter perse 
gaan van dit nummer van de 
Strijdkreet heeft de Territoriaal 
Kommandante, vergezeld van Lt. 
Kolonel Gugelmann en den Chef
Secretaris, zich begeven naar 
Ojocja, om daar haar eerste Congres 
voor de lnlandsche Officieren te 
leiden, waarnaar deze makkers met 
verlangen hebben uitgezien. Naar 
wij vernemen zijn de verwachtingen 
voor dit Congres zeer groot. In de 
volgende Strijdkreet zullen wij 
meerdere bijzonderheden hierom
trent melden. 

Van Zondag 22 tot Dinsdag 24 
October zal de Territoriaal Kom
mandanie een Congres voor Euro
peesche Officieren houden te 
Weltevreden_ Des Zondagsmorgens 
om 9. 30 en des Zondagsavonds om7 
uur zullen openbare samenkomsten, 
door de Kolonel geleid, gehouden 
worden in de Loge te Weltevreden 
terwijl om 5 uur een openluchtsa~ 
menkomst zal plaats hebben op 
het Waterlooplein. De volgende 
congressen zullen gehouden worden 
in de maand November, respectie
velijk te Soerabaja en Semarang. 
Nadere bijzonderheden hopen wij 
in de volgende Strijdkreet te 
vermelden. 

Adjudant en Mevrouw 
Woodward, die reeds eenige jaren 
in het gebergte van Midden-Celebes, 
n. l. Kantewoe, hebbert gearbeid, 
komen voor eenige weken hun 
zeer noodig verlof op Java door
brengen en zullen, bij het verschijnen 
van dit nummer, reeds hier zijn 
gearriveerd. Wij hopen, dat hun 
welverdiende rust beiden, Mevrouw 
en den Adjudant, ten goede zullen 
komen, om daarna weer terug te 
keeren tot den arbeid, waarin God 
hen reeds zoo rijkeiijk heeft geze
gend, en dien arbeid bekroond 
heeft met zulke heerlijke resultaten. 

Kapitein en Mevrouw Harris. 
Tot onze spijt moeten wij melding 
maken dat wij genoodzaakt zijn 
geweest, deze beide makkers van 
Celebes over te plaatsen naar Java 
en vvel om gezondheidsredenen 
van den Kapitein. De dokter, die 
hem behandeld heeft, achtte het 
niet raadzaam dat de Kapitein 
!anger op Celebes werkzaam zou 
zijn. De Kapiteins hopen aan het 
begin van deze maand op Java aan 
te komen. 

De vorige maand moesten onze 
rnakkers, de Kapiteins Oimoen van 
Rogo Moeljo hun lieve kleine missen. 
Den dag, dat de Territoriaal Kom
mandante deze post bezocht, was 
het kindje reeds ongesteld, maar 
niemand onzer kon vermoeden, dat 
de Heiland de kleine Tresminah 
reeds zoo spoedig tot Zich zou 
nemen. 

Moge God onze makkers in deze 
dagen van droefheid · op zeer 
kennelijke wijze dicht nabij zijn, en 
Zijn gezegende tegenwoordigheid 
doen gevoelen. 

Adjudante 0 Beckley, die tijdelijk 
aangesteld was als Directrice van 
ons Kinderhuis te Medan, zal tegen 
het einde dezer maand naar Ban
doeng terugkeeren. Wij heeten U 
hartelijk welkom weer op Java, 
Adjudante ! 

Vier woorden. 
In de Catacomben, de onderaardsche 

gangen te Rome, waarin zooveel graven 
van de eerste Christenen gevonden 
worden, vindt men overal aan de wan
den het beeld van jezus als den goeden 
Herder voorgesteld. 

Dit is een beeld, dat het best Zijn 
geheele wezen weergeeft: de Heiland 
met het lam op den schouder I Onder 
alle beelden, waarin de poezie Hem 
bezongen, de kunst Hem voorgesteld 
heeft, is er geen, dat Zijn trouw en 
lief de zoo diepzinnig en waar teekent 
als dit: bet Lanr Gods. dat de zonde 
der wereld draagt en dat tegelijk de 
goede Herder is met het lam op Zijn 
schouder, welks won den Hij met zorg 
verbindt en dat Hij teeder in Zijn armen 
draagt. 

Het lam Gods-dat is de Heer, op 
weg naar 't kruis, om alien te redden. 

De goede Herder is bet beeld van 
den Heer, op weg door de wereld, 
terwijl Hij alle geredden tot Zich roept. 

In deze vier woorden is de levens
beschrijving van ieder Christen vervat: 

Verloren, - gezocht, - gevonden,
naar huis gebracht. 
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,,I K I JN OU E KAPITEIN." 

Sedert onze groote, oude Pro
feet en Stichter overstak naar 
bet Eeuwige Land, heb ik 
zijn zoon, thans onze Leider, 

de woorden hooren uitspreken: "Ik 
mis mijn ouden Kapitein ! Als hij 
nog eens onder ons terug kon 
keeren, wat zou ik dan graag 
opnieuw zijn Luitenant worden !" 

Mijn ouden Kapitein missen? ja, 
Generaal daar kan ik de diepte 
van ver;taan I U mist hem in een 
gewijden zin, waarin dat met. mij 
niet het geval is. En toch ben 1k er 
zeker van, dat de ,,Strijdkreet" 
lezers mij zullen gelooven, wanneer 
ik zeg, dat ik hem mis als vad.~r 
en vriend - mijn Generaal en m11n 
Leider. 

Kon dat we! anders? Opgesloten 
als ik ben · zittenct aan den oever 
van de D~odsjordaan; van iedere 
vier en twintig uur er vier en twintig 
doorbrengend in ,,de vallei der 
schaduwen" - is het een wonder, 
dat ik hem mis? Mijn ziel zou 
da sen tot zij er moe van werd, 
als ook , maar een schijn van een 
kans rad om nog eens zijn Luitenant 
te wezen. 

I zou zi1n deur bewaken ;_· ik 
z katheder bevestigen; het 
zonaaar ~nkkleed leggen; de gor
dijnen le en zakken voor de zon
bestraalde vensters; de schermen 
rondom de de r zetten; op de ven
tilatie letten; de midden vakken 
eerst vullen; de laatkomers niet 
meer toelaten; de registratiekamers 
in oogensc ouw nemen; degenen, 
die voor de zielen aan de zon
daars an zorgen, ondervragen; 
zijn treinen opzoeken I ja, en ik 
zou er nog altijd mijn vreugde in 
vinden, mijn nachten in den trein door 
te brengen; de beste hutten voor hem 
te verzekeren aan boord van de 
schepen; in zijn hut te zitten en 
zijn arm, pijnlijk hoofd vast te hou
den als het schip stampte en stei
gercie, en hem me! onuitsprekelijke 
blijdschap dienen 1eder uur van den 

DOOR COMMISSIONER LAW LE y. 
-----· 

Comm·issfone1' John Lnwley, cUe nlt een e1·nsUge en pijnlijke ziekte, op 9 Sep

tembe1, j. l. tot heerlijkheid werd bevorde1·d, zond vanaf den oeve1· der Doods

jordaan, doo1• niidclel van een vriend, onderstaand3 ontroerende woorden. 

hoogte der hemelsche heuvelen; 
en toch werd Hlj de nederigste 
Dienaar van alien. Laten wij ons 
kruis opnemen - indien . bet een 
kruis is - en onzen eenigen Heer 
en Heiland navolgen. 

Maar hoewel mijn oude Kapitein 
aan het sterfelijk oog is onttrokke~! 
laat hij mij niet Jang alleen. Ht] 
komt tot mij in mijn droornen; en 
dan zie ik hem zoo duidelijk. Hij is 
nog altijd dezelfde, en hij ziet eruit 
als in de dagen vanouds. Zijn mooie, 
oude hand met de zachte, zijden 
vingers wordt op mijn voorhoofd 
gelegd, en ik voe! de nerveuze 
trilling als in het verleden:. lk heb 
met mijn lieve vrouw over z11n komst 
gesproken, en zij heeft gezegd: ~,Ja, 
lieveling, hij komt terug om te z1en, 
dat ge nog met het oude werk bezig 
zijt en niets van uw geloften 
terugneemt!" 

Terugnemen? Waarom zou ik? 
Staande op de grens van twee werel
den, zeg ik, en ik zeg het zonder 

aarzelen, dat er heel weinig is in 
mijn geloof en in rnijn strijden, ~aar 
ik spijt van heb. ]a, ongetw11feld 
helpt mijn oude Kapiteln mij om 
mij erbij te houden I Met hem n<;last 
mij, en zijn grootsche, oude gez1cht 
naar mij op glanzend door de lange 
rij der jaren, durf ik niets terug te 
nemen! 

Mijn kameraden, de oude landpalen 
zijn waard om er voor te strijden ! Ik 
weet, dat sommigen getracht hebben 
en nog trachten, den toegang tot den 
bodernloozen afgronti te bedekken. 
Maar dat kutmen zij niet I De hel en 
bet hellevuur zijn er nog altijd; het 
is waar, da t de worm nimmer sterft; 
dat de zwartestorm van den eeu wigei:i 
nacht altijd over den oceaan aanrolt. 
naar de kusten der eeuwige wan hoop. 
Versta mij goed - ik geloof in een 
duistere, ontzettende hel evenzeer 
als vroeger I "Laat God waar zijn 
en iedere mensch een leugenaar I" 

En indien de verdoemden nog 
altijd zuchten, zingen nog immer de 

rr===================================~ 

·oe Psalm van den Goeden 

De Heer is mijn Leeraar: 
Ik zal van den weg der wijsheid niet dwalen. 

Hij Ieidt mij in het nederige pad der leering, 
Iederen dag bereidt Hij een Jes voor mij. 
Hij vindt de helde.re fonteinen des onderrichts, 
Meer en meer doet Hij mij aanschouwen de 

Leeraar. 

schoonheid Zijner 
waarheid. 

De wereld is een groot boek, dat Hij heeft geschreven, 
Hij slaat de bladen langzaam om voor mij : 
Zij allen zijn beschreven met figuren en letters, 
Van Zijn aangezicht straalt licht op de beelden en de woorden. 

dag en van den nacht, in ieder land Als ik Zijne bedoeliF1g doorgrond heb, dan vult 
der wereld I verheugenis mijn harte, 

Dit alles en nog veel meer gevoel Hij Jeidt mij aan de hand tot den bergtop der aanschouwing; 
ik en dat na vier en veertig jaren Ook in de vallei gaat Hij aan mijne zijde, 
v~n dienen onzeStichter het schoon- En in de donkere plaatsen spreekt Hij zacht'kens tot mijn hart. ste en het beste waard was, dat 

ik of iemand anders hem kon ge- Voorwaar, schoon mljne les moeilijk zij, ik zal niet wanhopen, 
ven; ja, mij dunkt, d~t zelfs die Want de Heer is zeer geduldig met Zijn tragen leerling; 
bevoorrechte wezens mt de sfeer Hij zal een wijle wachten om mijn zwakheid, 
der seraphim en cherubim blijde En zal mij helpen de waarheid te lezen door tranen. zullen geweest zijn hem te dienen. 
Was hij niet all er dienaar? En allen Zekerlijk zult Gij mij dagelijks verlichten door vreugde en 
werden zijn dienaars op hun beurt. door leed : 

Niet zooveel van den geest des En eindelijk zult Gij mij leiden, He~re, tot de volmaakte kennis 
dienens als er placht te zijn? Wei, van Uwen naam. 
misschien niet bij sommigen - en J 
toGh weet ik het niet. In ieder geval Naar HENRY vAN DYKE. 
behoort er geen terugnemen te zijn. 
~nze~eeste~jezus,zatopdeAlp~n- ~:~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~======~======~=======~======== 

OOGLIJDERS HOSPIT AAL SEMARANG. 
WELKOMTHUIS VAN BRIGADIER DR. WILLE EN V AARWEL VAN MAJOOR DR. EN "MEVROUW MORRISON. 

Op Maanda!ffe', den 28st_en Augustus, 
kwam Brigadier Dr. Wille behouden 
aan; Majoor Dr. Morrison, verg.~zeld 
van de Officieren van het Oogh1ders 
Hospitaal, Boegangan en bet Reddings
huis, begroetten den Dokter aan bet 
station en gaven hem een warm en 
hartelijk welkom. Ook waren. er ver
schillende javanen en . Chm.eezen, 
oud-patienten van Dr. Wille, die hun 
auto's afstonden om den dokter naar 
het Ooglijders Hospitaal te brengen, 
zoodat voor deze zaak wel gezorgd 
was. 

Bij aankomst aldaar werd de dokter 
door 150 lnlandsche verpleegden en be
dienden begroet met het welbekende 
welkomstlied: "Selamat dateng", en 
toen brak een hartelij~ hoerah~eroep 
Jos Na deze begroeting, omnngden 
zij ·den dokter en wilden niet heengaan, 
voordat zij hem de hand hadden ge
drukt en in sommige gevallen, die 
hadden gekust. . 

Des avonds ontmoette .Dr. Wille 
Majoor en Mevrouw Mornson ~n de 
Officieren aan de welkomstthee m h~~ 
Hospitaal waar onze "teruggekomene 
no een~ hartelijk welkom werd ge
he:ten. Den volgenden Zondag~voi;id, 
den 3den September, had Bngad1er 
d Wille zijn openbaar welkom. De 
z~~l was vol, verschillende Europeanen 

---··---
en Inlanders van buiten het Hospitaal, 
waren opgekomen. Majoor .. Dr. Mor
rison heette den dokter hartehJk welkom 
terug in het hospitaal uit naam van 
Mevrouw Morrison en hemzelf, terwijl 
Adjudante Midteide en Ensigne Wilson 
dat deden uit naam van de Europeesche 
Staf en Ensign Pearce namens de 
aan het hospitaal verbonden employe 's 
en Kapitein jahman namens de In
landsche patienten. 

Toen daarna Brigadier Dr. Wille 
opstond om. te spr7ken, werd hij met 
een uitbund1g ge1u1ch begroet, zooals 
alleen gegeven kan worden in het 
Ooglijders Hospitaal. De dokter bracht 
de groeten over van den Generaal en 
vele van onze makkers in Europa, 
waaronder ook Mevrouw Dr. Wllle, 
en zeide ons ook, hoe verheugd hij 
was. weer terug te zijn. Hij bedankte 
in zeer hartelijke bewoordingen Majoor 
Dr. Morrison voor zijn werk, en voor 
den prachtigen vooruitgang, die ge
maakt was gedurende zijn afwezigheid 
en deze uitdrukking van dank voor 
den arbeid van den Majoor vond war
m en bijval. 

De dokter vertelde verder, hoe 
moeilijk het was geweest voor Me
vrouw Wille om in Denemarken achter 
te moeten blijven en ook, hoe zeer 
hij het gemis voelde om zonder haar 

terug te keeren. Maar hij wist ook 
dat zijn plaats bier was en dat hij 
teruggekeerd was, vertrouwende in 
God, dat Hij hem hier zou helpen en 
tezelfder tijd zou zorgen voor zijn 
geliefden in Denemarken. Mevrouw 
Majoor Morrison sprak daarna en 
bracht hulde aan de toewijding van 
Mevrouw Dr. Wille die zoo bereld
willig den Dokter • naar hier had 
laten gaan. De samenkomst werd met 
dankgebed gesloten. 

W.B.P. 

Sinds velc jaren nu is ons Oog
lijders Hospitaal in Semarang het 
middelpunt van liefdevollen, toe
gewijden arbeid van de zijde van 
den Dokter en zijn Staf, en gedu
rende de afgeloopen maanden 
hebben wij dat weer bewaarheid 
gezien onder de lei ding van Majoor 
Or.- en Mevrouw Morrison, die op 
zoo bekwarne wijze de plaats van 
Brigadier Dr. Wille hebben ingeno
men ge<lurende het welverdiend 
verlof van dezen om te trachten, 

gezaligden. Ik heb hen gehoord~ 
Zij zingen evenveel en even liefelijk 
als ooit. En mijn prachtige, oude 
Kapitein is een van de. zangers. 
Wacht tot wij elkaar ontmoeten, 
misschien zal dan het engelenkoor 
zwijgen, terwijl hij en ik het lied 
des Lams tezamen zingen I 

Mijn geloof in den Bijbel staat t 
Mijn geloof in het Bloed blijft I Mijn 
geloof in de kracht des Heiligen 
Geestes in ongeschokt. En van mijn 
vertrouwen, dat de beginselen van 
ons heerlijk Leger . des Heils de 
wereld zullen omstormen, in bewe
ging brengen en redden, is nog 
geen jota weggenomen I Ik vraag 
mij af, of gij de gezichten en de 
gestalten opmerkt, die tot u op
blikken uit het verleden, en of zij 
u helpen om u te houden bij wat 
heilig en gewijd is. Zeker, ge hebt 
wellicht niet bet voorbeeld, de 
gebeden en de hulp gehad van 
onzen geliefden, ouden Stichter 
zooals ik. Maar hij hebt de woorden 
en het geleide van iemand anders. 
Zijn naam is jezws. Zegt Hij nieh 
"Satan heeft u zeer begeerd, om u 
te ziften gelijk de tarwe ; maar ik 
heb voor u gebeden"? 

Daarom, mijn makkers en vrienden. 
houdt vast aan de beginselen van uw 
vertrouwen ! Weest eenvoudige,. 
grondige, tot alles bereide Heils
soldaten, en tracht niet iets of iemand' 
anders te wezen I Houdt vast aan 
de oude ge$.chiedenis1 Voigt de oude 
paden ! Geeft geen stukje van den 
Bijbel af I 

Als gij deze dingen zult doen, ik 
herhaal het - en doe dat met mijn 
gansche hart - dan zullen scharen 
uw gedachtenis zegenen, uw naam 
in liefde gedenken, God !oven voor· 
uw voorbeeld, en Hem danken, dat 
zij u ooit op hun pad ontmoetten. 

lichamelijk en geestelijk licht te 
brengen aan de blinden. Nu 
de tiid gekomen is om Majoor 
en Mevrouw Morrison en Lillian 
vaarwel te zeggen, doen wij dat met 
gemengde gevoelens. Op Zondag, 
den 20sten Augustus, was de 
openbare vaarwelsamenkomst die 
geleid werd door Kolonel 'van 
de Werken, bijgestaan door 
den Chef- Secretaris. Deze samen
komst werd in de bijeenkomst
zaal van het Ooglijdershospitaal 
gehouden. ledere zitplaats was 
ingenomen. Terwijl de Kolonel 
sprak over de Paarl van groote 
waarde, was de aandacht van de 
patienten en makkers onverdeeld. 
Op veter gelaat was vreugde te 
zien doordat zij, in contact ge
gek~men zijnde met het Ooglijders 
Hospitaal, den grooten Paarl hadden 
gevonden. De geheele ~amenkomst 
stond in het teekeri van dankzegging. 
Aan het slot dermeetingstonden vele. 
paticnten op als een uiterlijk blijkt 
van hun besluit, om Christus, den 
Gever van alle goede gaven, te 
volgen. 

Vrijdagavond, 25 Augustus, was 
een tijd voor ons alien om nooit 
te vergeten. Het was onze vaar-

1 t ,, N " wel-s ame an. og eens weer 
was de zaal gevuld. De bijeen
komst werd geopend door een 
zeer goed voorgedragen vers 
in het javaansch. Toen gaf 
de dokter een prachtige solo op de 
piano, terwijl het volgcnde uur 
gevuld_ werd door het vertoonen 
van hchtbeelden over hospitaal
~erk _etc. Voor de patientcn, die 
n1et z1en. konden, gaf de grarnapho
ne moo1e. selecties ten gehoore. 
Het rondd1ener~ der versnaperingen 
bracht geenszms storing in het 
goed georganiseerd geheel. De 
samcnkomst werd met het zingen 
van een .af~chcidslied gcsloten, 
waarna Kap1teme Saridjem in innig 
gebed Gods zegen afsmeekte over 
den Dokter en zijn gczin. 

A. Rose Beasley, 

Kapiteine. 
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