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B e v o r d e r d t o t h e e r l ij k h e i d : 

Ka )iteine Wenas van Kalawara Midden
Celebes op 24 Juni '23. 

Bevorderingen: 

.Van Adjudcint tot .Komnulndant: 
D. Eccles. 

Van li'nsign tot Adjndnnt: 
E. Wolfson. 
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Terri toriaa I Ko m 111 andante. 

ttOOFOKW ARTIE!< NOO f JES. 

De Territoriale Kommaodante. 
Onze Kolonel was in staat de afge loopen 

maand een bezoek te brengen aan onze 
troepen te Semarang, Salatiga, I<ogomoeljo 
en Pelantoengan. Het was haar eene vreugde 
al de makkers weer te zien en te mogen con
stateeren, dat hun arbeid met z..egen bekroond 
wordt. Wij verwijzen naar het rapport op de 
4:e pagina. Overal waar de Kolonel komt. zou 
zij willen blijven, om te helpen, want overal 
is de ,,open deur" wijd open, zonveL:: kansen 
wachtende op en waardig het beste, dat wij 
te geven hebben. 

Het jubileum van onze Koningin 
De aandacht wordt gevestigd o .> het ar

tikel op de eerste pagina. Het Leger des 
Heils van Nederlandsch-lndie zal ni tachter
blij ven om zicb te vereen igen met de groote 
schare Harer onderdanen, die met lidde 
en dankbaarheid God loven voor Zijne 
gave aan het Nederlandsche vol I< vart zulk 
eene Vorstin, Godvreezend e:: van zullte 
ultnemende gaven van hart en geest, die alleo 
gewijd zijn aan bet welzijn van haar volk. 
Met de duizenden in bet vad .rland en de 
kolon icn brengen ook wij dank aan den groo
ten Gcvcr van al het goede voor Zijn hulp 
en zegen geschonken aan Haar, onze gecerbie,
digde Koningin, gedurende de eerste kwart
eeu w van Hare rcgeering en bidden c;lat ook 
in de toekomst Hij Zijn handen uitgcbreid 
houde over Haar, zegenend, leidend, bescher
mend tot in lengte van dagen. 

Bevorderd tot Heerlijkheid 
Onze Commissioner Howard i" in het 74ste 

Jevensjaar opgeroepen tot de ee11wigc w"nin
gen. En van Celebes kwam tot ons d, tij
ding van h7t hcengaan var. de jonge vro~;v 
van Kapitein Wenas~ de. moeder van z1~n 
zoontje. Zoo plotselmg 1s het gcgaan 111 

beidc gcvallen ! De roep~tem k~m! tot oud 
en jong, zondcr ondersche1.d. Kap1tem Wenas 
heeft ook zijn eerste, lteve vrouw .. en 4 
kinderen begraven te Kalawara, W11. b~
grijpen zoo zijn smart en deeJen er 111n1g 
in. God sterlre U, apitein I Onze gebeden 
omringen U. 

Luit.al<olonel Beaumont. 
Bericht is ontvangen dat onze nieuwe 

Chef-Secretaris en Mevrouw Heaumont te 
Priok arriveercn op Zondag 5 Augustus a.s. 
Zij zullen dienzelfden Zondag hun welko.111 
geven in het Europeesc11e korps om 9.dO 
f'n des avonds in het Chinecsche Korps. De 
WL11\ · , tsamenkomsten in Bandocng zullen 
plaats hebben op Zondag 12 Augustus, ook 
des morgens in het Europcesche en des 
avonds in ~Jet Chineesche korps. 

Welkom, ldeine 
Ook roepen wij een hartclijk welkom ·~oe 

aan de kleine Eleonora, die 4 Juli haa~ !n
trede deed in het gezin van de Kap1tcms 
Tanihatu te Solo Moge Clod l;aar d.oen op
groeien tot vreugde barer ouders en tot een 
dienstmaagd des Heeren. 

De nieuw bevorderde Officie1·en. 
Onzc hart el ijke zcgenwenschen 1an de 

Kommandants Eccles, Adjudante Wolfson en 
de Luitenantes Cardinaal en v/d Tang De te
rugkomst der. Adjudante is. moeten 11 itgcs_1 eld 
worden terw1Jle van haar minder gunst1gen 
gezondhcidstocstand. Zccr hopcn wij, dal 
het verblijf 1n het vaderland haar hee~~ 
mogen dienen tot versterki1~.g en dal z1J 
binnen niet al te l.1ngen t11d zal _mo~en 
wederk::eren tot haar werkkrmg, die haar 
zoo lief is. 

De Zdfverloochc:ning.;-aanvrage. 
Met vreugde en dankbaarheid _mogen wij 

melding maken, dat Je zoo nood1ge .bra~d
stof" voor het stokcn der ma.ch1nc 
aardig binnenkomt. Van vele kanten 1ubelt 
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Mijn Engelsche ,,Mildmay" kalender heeft een paar treffende regels voor deze maanden: 
,,So I would learn to keep a quiet mind 
Upon the tumult of the world 's highway, 
And in my secret place of refuge find 
New strength for every day." 

lk zal probeeren voor niet-Engelsch verstaande lezers ze over te zetten in onze 
taal en geef hier zoo goed en kwaad als 't is, het resultaat van mijn pogen. 

Zoo wilde ik stille van ziele gaan 
Op den drukken heirweg van 't !even; 
En bidden in 't innerlijk Heiligdom aan, 

. Waar kracht ,,als mijn dag" wordt gegeven. 

Bijna iede.ren dag lees ik deze regels en geniet ervan. Hoe heerlijk zou het zijn, 
denk ik dan, als a.l Gods kincieren, ja, als alle menschen dit deden. Die ,,groote 
weg" van deze wereld, wac:trop het meerendeel onzer toch moet verkeeren, is zoo 
vol van gedruisch en !awaa_i, drukte van menschen en zaken en gebeurtenissen. 
Het vergaat velen als wandelaars op de wegen van dit land, die 't maar druk 
hebben met op te Ietten op auto's en motorfietsen en nauwelijks tijd vinden voor 
genieten van het natuurschoon. Zoo rent er.i rost men mee door •t !even, of liever 
het !even d66r Zoo leeft men aan de oppervlakte en leert noch zichzelven, noch zijn 
God kennen. Het komt mtj voor, dat dit ook de reden is, dat er zoo weinig per
soonlijkheden onder de massa zijn. 

Oit .doen zooals anderen", dit meedrijven stroomafwaarts, dit leven aan de 
oppervlakte, is ook een verk!aring van het. weini~ geloof van onze dagen. Men 
rerliest zic:1 zelf in het drukke marktgewoel van den levensweg. 

Het jubileum der Koningin deed mijn gedachten teruggaan naar den eersten 
Oranje, Willem den Zwijger, den Vader des Vaderlands. Ten tijde, dat men hem 
met recht .de eenzaamste man in Europa', kon noemen en schier al zijn vrienden 
den moed ontzonk, schreef hij aan een hunner. 

"Gij schrijft ons, dat men zou Jaten weten, of wij ook met eenigen, grooten, 
,,machtigen Potentaat i.n vasten verbonden staan om alzoo door eenig treffelijk 
,,ontzet, die groote, geweldige m·acht van den vijand te mogen wederstaan, ... 
,,waarop wij niet la.ten willen ulieden voor antwoord te geven, dat aleer wij 
ooit deze zaak en de beschermenisse der Christenen en andere verdrukten 

::in dezen lande aangevangen hebben, ·wij met den alderoppersten Poten
,,taat der Potentateil alzulken vasten verbonde hebben gtomaakt, dat wij 
,,geheel verzekerd zijn dat Wij en al do:genen, die vastelijk daarop ver
,,trouwen, door Zijnl! gewddige en machtige hand, ten leste nog ontzet 
,,zullen worden ·•. 

Deze groote man had geleerd van den drukken heirweg af te keeren in een ge-
1eime schuilolaats, de oude beproefde, "de schuilplaats des Ailerhoogsten", in "ne 
.3chaduw des Almachtigen" - en dan trad hij weer het strijdperk in "geheel verze= 
kerd ontzet te zullen worden". -

A!s de kracht niet falen zal, a!s ·de knieen niet slap zullen worden, als de wereld 
,ms n1et overwinnen zal inplaats van wij de wereld, dan mag er we! komen een 
calmer, behoedzamer wandelen op de heirbaan, een d1eper bewustzijn van eeuwige 
dingen. . 

Is er niet dikwij!s tijd voor nieuwsbladen, tijd voor uitgaan, tijd voor zaken, tijd 
voor stilstaan bij al wat er ,,op den grooten weg" voorvalt, en geen tijd voor in
treden in de schuilplaats der ziel en stille zijn ? Weinig wonder. dat men in d_en 
strijd dan zwak is. Men 11lucht voor den vijand, omdat eigen kracht tekort sch1et 
en men niet even als Willem van Oranje "hulp besteld heeft bij een Held". (Psalm 
89 : 20). 
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het: .. Het doelwit behaald", en wij hier aan 
H. K zijn niet minder blij. Blij dat we onzen 
arbeid niet behoeven in te krimpen en nie
mand de deur weigeren, die geholpen moet 
worden. 

Wij zijn er echter nog Jang niet en ver 
trouwen, dat het publiek van Nederlandsch 
Ir.die onzen dapperen collectanten nog heer 
lijke verrassin_gen zal bereiden. 

Nieuwe zaal voor oos Chineesche 
Korps te Bamtoeng. 

Spoedig na de verschijning van dit num
mer zullen Ensign Maatita en zijn korps 
hun nieuwe Tehuis betrekken. Het is een 
keurig gebouwtje op Kebon Djati, zeer 
geschikt voor onze doeleinden. De openings
plechtigheid zal door de Kolonel geleid 
worden, vergezeld van de Lt.-Kolonels Beau
mont op 12 Augustus a. s. 

Nieuw Miiitair·Tehuis te Soerabaya. 

Na Jang zoeken hebben de Adjudants 
Meyer te Soerabaya eindelijk een goed en 
geschikt ,,home" gevonden voor nun groote 
familie. En wel in het hu1s Lange Gatottan 
14, waar wij vroeger gewoond hebben, maar 
waar wij uit moesten trekken, omdat het 
huis verkocht werd. Stellig is het echter 
toch voor ons Leger bestemd en tot aller 
vreugde hebben we weer opnieuw bezit ervan 
genomen. Onze militairen hebben zoo dapper 
geholpen met schoonmaken, ~itten, verven, 
dat het een lust was om te z1en. Oat Gods 
zegen op hen alien ruste en op den arbeia 
voor hun zielen, is onze bede. 

INTERNAl IONAAL LEGER NIEUWS. 
Oe Generaal en Mevrouw Booth. 

In Londen hebben plaats gehad de jaar
lijksche congres-vergaderingen voor de 
Kapelmeesters onzer muziekkorpsen en Lei
ders van Zangkoren, geleid door den Generaal 
en Mevrouw Eooth. Niet minder dan 
1250 hunuer waren opgekomen. Onder 
hen waren gedelegeerden van Holland, 
Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Er 
zijn nu 915 muziekkorpsen van het Leger in 
Groot Britannie alleen 

Een heelen dag zaten die mannen en 
vrouwen in drie vergaderingen 's morgens, 
des namiddags en ·s avond tc genieten van 
de geestelijke, wijze lessen en raadgevingen 
van onze Leiders. Een biizonderheid was 
de aanwez.igheid van eeri aantal nieuwe 
bekeerlingen. Men schrijft, dat het een 
aandoenlijk ougenblik was, die mannen te 
zien kome- op het platform, ieder van hen 
gered uit een leven van zonde en zelfzucht. 
Een van hen was een bokser, een ander" 
een dansmeester, een derde een bekend 
communist, nu echter bekeerd en veranderd; 
nog een ander was een honden-fokker, die 
juisf na f 768.- in drank verdaan te hebben, 
verlo· t werd door de kracht van het geloof 
in jezus Christus. Diep roerend was het 
oogenbik toen deze mannen tezamen zongen. 
met opgeheven rechterhand: 

.. 0, Jezus, O. Jezus, welk heil hebt Gij 
bereid !" 

* * . * 
Holland heeft nu ook een Pa,.dvinders

brigade als laatste toevoeging aan onze 
Leger des Heils-acti viteit: 30~. i<?ng~n~ en 

. meisjes Padvi11ders, er ke?-ng m11Ita1r U1tz1end 
in hun bijzondere umformen waren op
gesteld buiten het Concertgcbouw om de 
nieuwe Leiders, Kommandant en Mevrouw 
Povlsen bunne opwachting te maken. Deze 
nieuwe tak van arbeid is zeer populair on
der ons jonge Leger en belooft 8:an een 
bijzondere .behoef1~. te vold?en: onze 1ongcns 
en meisjes van tw11felachtige genoegens af 
te houden behalve hun allerlei zeer nuttige 
dingen te' leeren en nobele principes bij 
te brengen. 

In Groningen is een tweede schip in 
gebruik genome? als ~rcrgaderzaal. Het rui~n 
van het schip b1edt u1tstekende gelegenhe1d 
hiervoor en reeds om het ongewone ervan, 
stroomen de menschen er heen om op het 
water het Evangelie te hooren prediken. 

T'ervulg nrn pr1g. 2. 

Door zijn verstandig beleid, zijn 
bekwaamheid en onwrikbare beginsel
vastheid zijn vast geloof en innemende 
vriendelijkheid heeft hi" aller vertrouwen 
verworven en is e der hoog aange
schreven Leid-ers, b , ind en geacht oor 
de Officieien over heel de we1 eld 

Hij was een Heiligings-predtk van 
groote kracht en het boek doo ~lern 
geschreven "Stand~rd ~f Life.~nd Service" 
getuigt van een d1ep rnnerllJ.k leven. 

Al zijn kinderen volgen in het spoor 
der ouders· twee der zonen zijn Ufficier 
De oudste' van deze was de Leider van 
ons '.Verk in Nederland gedurende de 
laatste 4 jaren. De jongste zoon had zich 
gegeven voor den a.~beid op het Zen dings 
veld in Britsch-In die. De veel belovende 
jonge man stierf aan het begin van zijn 
loupbaan aan cholera en was ..algemeen 
betreurd door de inlanders zoowel als 
door de 'Europeanen, om zijn hoogstaand, 
beminnelijk karakter. 

Nuode rnissen wij onzen Commissioner 
Howard. - de wereld is armer door zijn 
verlies. Voor hem echter is het sterven 
gewin. 
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KOLONEL VAN DE WERKEN OP TOURNEE 

Arbeid I 

VERGEZELD DOOR LUIT.-KOLONEL GUGELMANN 

Kinderpret 1 Zegen 1 
De Kolonel bezoekt Semarang, Salati· 

ga, Rogo Moeljo en Pelantoengan. 

Een vol programma was het voor de 
Kolonel. Er moest zooveel gedaan worden, 
interviews, besprekingen metdeOfficieren, 
inspectie van den arbeid, samenkomsten 
- openbare en beslotene-,ingespannen 
arbeid, maar toch zoo vreugdevol meteen. 
ls er schooner arbeid dan juist de onze? 
Te !even voor het tijdelijk en eeuwig 
heil van anderen, ja voorwaar dat brengt 
reine, diepe vreugde en voldoening. - ,,U 
hebt zeker ook Uw dee! aan ondank 
van den kant dergenen, voor wie gij 
werkt en wie gij tracht te helpen?,, wordt 
ons weleens gevraagd. ja dat wordt ons 
niet. bespaard, maar vergeleken bij de 
zui vere blijdschap, die het doen van den 
arbeid met zich brengt zonder dat we 
steeds de vruchten er van mogen zien
ja dan valt iedere teleurstelling weg. 
Voor den waren Heilssoldaat moet het 
i mm er heeten: 

Ik d"en niet om loon, niet om gewin 
a dankbaarheid, dat ik dienen mag'. 

e Ju andoen van Semarang, 
want w J zo1.t 1ar immers terugkomen 
en d"n volgende orgen op naar Sala-
t'ga, naar ons Kinderhuis aldaar; waar 
de dag gewijd wordt aan de onder onze 
hoede zijnde kinderen en hunne belangen. 

Eene rondgang ter inspectie, wanneer 
alles in oogen~chouw wordt genomen: 
bedjes, matrassen, 1aapkamers, eetkamer, 
v blijfplaats de.. kleinen, keuken met 
het kookgereeds ap, het voedsel en de 
bereiding er van, enz. enz., een werk 
dat tijd vraagt, zeker, maar dat nuttig is 
en door de Officieren gewaardeerd. Want 
dit is hun gelegenheid om met hun reques
ten voor den dag te komen.-~Dit zou 
ik zoo gaarne zien vernieuwd, dat ver
beterd, zoo en zoo aangekocht," - alles 
tot het welzijn der kinderen, in het belang 
der lnrichting. Wat dan de Kolonel 
wenscht? Een zak met geld te hebben, 
zoodat zij met ruime hand alles, wat zoo 
noodig vernieuwd of aangekocht moet 
worden, kan toezeggen. Want nu betee
kent het met beperkte middelen werken 
en "zuinig, zuinig" is het wachtwoord. 

De Kommandants Eccles hebben veel 
gedaan tot instandhouding en verbetering 
der Inrichting. 

Ja, ook de kinderen kregen hun deel, 
tot de kleine peuters toe. Wat vonden 
ze het prettig om zoo met de Kolonels 
in den kring te dansen en te spelen : 
,,Zoo zijn onze maniere~"· Allen alles 
zijn", is hier van toepassrng I 

Des avonds eene Iieve samenkomst in 
de Protestantsche kerk, zoo welwillend 
afgestaan door Predikant en Kerkvoogden. 
Hun tegenwoordigheid werd zeer gewaar
deerd. 

de hoogte in, met een "bevriende" auto 
naar Ampel en van daar 11/ 2 uur in een 
draagstoel naar onzen dessapost. Welk 
een natu urschoon bekoorde onze oogen, 
naarmate wij klommen I Het heuvelachtige 
terrein tot in de verste verten in den 
wazigen mist gekleurd in de teederste 
nuances van ontwakenden morgen in de 
tropen; de gansche schepping parelend 
in frisschen ochtendauw. Hoe zingt het 
binnen in ons hart van !of en dank aan 
den Schepper van dit schoone en vrucht
bare ! En Hij is onze Vader I 

Hoor daar klinken tonen van gezang 
en fluitspel in onze ooren ! Het spiedende 
oog ontwaart weldra een liefelijk tafereel ! 
Daar bij den ingang van het dorp staat 
Kapiteine Harris, het jonge vrouwtje van 
den Kapitein, onzen geleider, en zij diri
geert het zingen der Kinderschaar, 
die ons uit voile borst bet "Sia
mat datang" toezingt. Met stille bewonde· 
ring kijk ik naar die jonge vrouw. jong
gehuwd, nog maar kort op Java, uit het 
groote Londen gekomen, begaafd mu
sicienne, wat is baar geheim? Wat is 
het, dat haar zoo gelukkig doet zijn mid
den in deze wildernis, ver van alles af? 
0, het evangelie van onzen Heiland jezus 
Christus heeft nog dezelfde kracht, die 
wondere bekoring, die een mensch, 
alle dingen, die de wereld hoog 
schat, slechts schade en verlies doet ach
ten om Zijn roepstem· te volgen: ,,Gaat 
been in de geheele wereld en predikt 
het Evangelie aan alle kreaturen" ... 
Zij heeft die roepstem gehoord en daar
om is zij daar, in de eenzaamheid, 
gelukkig en rijk in de vervulling van 
haar zending. 

met berijder gaat, enz. Vermakelijk, aan
doenlijk en alles in het teeken van een 
zendelingen-leven. 

De groote be! wordt geluid, - van alle 
kanten komen de menschen toestroomen 
naar de samenkomst in het feestelijk 
versierde schoolgebouw Eene geestdrif
tige meeting had plaats, er was blijheid, 
gepaard met vriendelijken ernst. De 
aanschouwelijke les door de Kolonel 
gegeven met behulp der twee drinkvaatjes 
over de nobdzakelijkheid dat de binnen
kant - het hart - gereinigd worde, 
maakte indruk. De beide Kapiteins ver
rasten ons door hun kennis van het 
Javaansch, dat zij in d1e samenkomst 
reeds gebruikten. Ofschoon nog slechts 
een 6 maanden in Rogo Moeljo zijn zij 
in staat om met hun menschen in hun 
eigen taal te spreken. Hoeden af voor 
hun ij ver en vastberadenheid in het 
moeite doen om zich de ingewikkelde 
taal eigen te maken. Wij voorspellen, dat 
wij den volgenden keer het zonder de 
bekwame hulp van Adjudant Hiorth, die 
als vertaler fungeerde, kunnen stellen. 

Dien nacht herbergde Rogo Moeljo 
zeven t:uropeesche officieren. De broeders 
onder hen ,,wachtten op den morgen" in 
het schoolgebouw. Even voor het lichten 
van den dag meldde hun vroolijk gelach, 
dat opgewektheid een goede remedie is 
voor stijve Jedematen. 

Terug naar Salatiga waar eene rijk 
gezegende Officiersmeeting plaats had. 
Wij tel den maar 9 officieren, de kolonels 
inbegrepen, maar het was er zoo goed, 
want Hij, de meester zelf kwam tot ons 
af. Des avonds waren er lichtbeelden 
voor de kampong-bewoners. 

In optocht gaat het nu naar het ,,home" 
der Kapiteins, een bilik huis met leemen 
vloer. Toch bemerkt men de beschaafde 
vrouwenhand aan de geheele inrichting. Semarang. 
Doodeenvoudig all es- geen kostbaarhe- Zaterdag en Zondag waren aan Se1r a.-
den-en toch ligt over alles zoo'n echte rang gewijd. De ochtend- samenkomst van 
huiselijkheid en warme gezelligheid. Met Zondag met de gedetineerden in de Euro
verwondering .zitten we ten tijde van het peesche Gevangenis zullen we zeker niet 
middagmaal aan de keurig gedekte tafel licht ver get en I De zaal was vol met de 
neer ! Die mooie kopjes en het tafelgerei; rnannen en vanaf het begin was er een 
Neen, dat wordt stellig niet door het band van begrijpen tusschen de Kolonels 
Hoofdkwartier verschaft. Stil, - iemand en haar gehoor. Ue diep-ernstige woor den 
vertelt het geheimpje: allemaal huwelijks- gesproken met zoo'n teederheid vonden 
cadeautjes en dit is de eer ste keer, ter een echo in de harten. Wij gedenken in 
eere van de gasten, dat zij dienst doen I liefde en geloof die mannen, die zoo 
En het blozend Kapiteintje heeft het beslist zich overgaven aan den Heer en 
plots erg druk in de keuken. ook aan de anderen, die diep bewogen 

Rondgang in den kampong, waarbij de - toch nog aarzelden I 0 laat de won-
elasticiteit van onzen tred zeer belemmerd dere boodschap voortklinken in onze 

zijn gewaardeerde hulp in alle samene 
komsten te mogen genieten. 

Maandagmorgen cpnieuw gepakt en 
gezakt naar Pelantoengan. Welk een 
verkwikking- die tocht naar boven om 
en oin den met weelderigst ti opengroen 
bekleeden berg met de .prachtigste ver
gezich ten, die heusch aan Zwi tserland 
doen denken. Vooral ook de blik op de 
mooie, blauwe zee daar in 't verschiet I 

:000 warm was het welkom van zoo
wel Officieren als patienten - den dokt~r 
met zijn pas uit Europa gekomen vrouwt1e 
inbegrepen I Men kan het bespcuren 
Majoor en Mevrouw Thomson zijn wer 
"thuis bij de hunnen ". Inderdaad a .5 

vader en moeder gaan ze daar in en uit 
en alien weten, dat het belang van ~e~ 
ieder, trouw en zorgzaam behartig 
wordt. Samenkomsten in de beide afdee
lingen hadden plaats, waarbij de oam~
lau op de javaansche afdeeling prachtlg 
dienst doet als begeleiding van h<7t &e
zang. Deur in deur uit, in de wontnkJ~5 
en in de zalen gaat de Kol one!, en h 1~ 
weet hoe haar hart vervuld is met e 
innigste verlangen om de vertolk~ter \e 
zijn van Gods wondere liefde, d1e-::-a ~ 
we haar binnenlaten-in smart en t11de 
toch vrede en vreugde brengt. d 1 De goedang, de keuken, het voe se ~ 
a Iles passeert de revue en in de gehoud~ 
besprekingen is altijd weer ~~t welz~ft 
en de verzorging on.:er pat1enten 
onderwerp. 5 Ten spijt van de aanhoudende rege~ 
dag aan dag wilde het turopeesc e 

' · den muziekkorps gaarne de Kolonels 111 n 
tuin vergasten op een uitvoering, hetgee 
tenzeer5te gewaardeerd werd. _ 

Een kleine samenkomst met de Eurod 
peesche patienten volgde nog. Treffel1 d 
was het zingen van een onlangs gey.?r~ 11 zangkoor van Officieren en pat1en e 
dat onder leiding van den ka~ elmeester 
twee schoone l ie"deren deed hooren. . 

Ook het Hulp-ziekenhuis, waar AdJ~
dan te Buysman den scepter zwaait, 
werd in oogenschouw genomen. oe 
netheid en vriendelijkheid van het geheel 
maakten een aller-prettigsten indruk. 

1 Een der avonden waren wij te ga~ 
bij de zusfers in het vriendelijk ZusterhUl~ 
en wij dankten God voor haar eeT vho~s 
een, dat zij h11n Vaderland en e t~n 
met blijdschap. hadden willen opgi~ · n 
om hun jonge leven te wijden aan 1)e 
liefdedienst op deze eenzame Kol0111 

wordt door de klodden aan onze schoe- harten: ,, Haast U, kom af; want ik moet * * 
nen-, verschgevallen regens zijn verant- heden in Uw huis inkeeren" . . . Dankbaar, zoo* dankbaar keerdenb:a~ 
woordelijk hiervoor. Bespreking van den en als men Hem binnenlaat, worden alle terug naar ons Hoofdkwartier. dank te 
arbeid der Kapiteins in de verschillende dingen nieuw ! fficie ren 
kampongs, hun onderwijs aan jong en oud, Meetings volgden nog door de Kol one! zoovele 'an onze lieve 

0 
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waarbij allerlei bijzonderheden aan het in het Ooglijdershof:pitaal en door Lt. Ko- hebben kunnen ontrnoeten; dand · ~chafa 
licht kwamen van het niet ongevaarliJ"k lone! Gugelmann in het Meisi·estehui·s en wij dee! uit mogen make~ van ie Ko11in

stille werkers in het onz1chtbare 
. doorwaden der beekjes, ineens door de daarmede eindigde ons bezoek aan Se-

Rogo MoelJo. . regens tot wil_de rivie~en aangezwollen; marang: Het was ons een groote vreugde krijk Gods. . G 
Vroeg den volgenden morgen g1ng het van bet paardJe, dat !Iever zonde dan Dr. Wille weer hersteld te zien en van A· B 

~~~~~~~~x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Twee gezegende samenkomsten 

te Djokja. 

Ats een voorbereiding voor de plechtige 
inzegening van zuster Christina en broe
der Toeroet hielden wij Zondagmorgen 
een bijzondere , kleine Heiligingsmeeting 
met de allergrootste meisjes der Zondag
-chool en enkele Soldaten van het Leger dPs Heils. Adjudante Hallman had de 
leiding dien morgen. Zij bepaalde ons 
bij het volge~ van .9en . Heer en den 
strijd, dien WIJ als Z11n krnderen hebben 
te strijden. . 

Daarna noodigde de AdJudante .. ons 
uit opnieuw ons aan den Heer te w11den 
en Zijn kracht en hulp in t~ roepen over 
ons !even. Er werd waarltJk gestreden 
ctien morgen, maar elke hindernis tusschen 
den Heer en ons werd dan ?Ok ver
wijderd, en YI ij mo~hten opmeu_w ~n
dervinden, hoe heerlljk de vrede 1s, d1en 
de Heiland ons schenkt. .. 

's A vonds had voor een vn1 groot 
ehoor in de zaal va~ het ~eger des 

~eils de bovengemelde mzegemng plaats 
van drie onzer jonge Javaansc~_e makkers. 
Hoe goed doet het ons alt11d weer te 
zien, als jonge menschen hun !even ~an 
den Heer wijden. Er ~erden heerll1ke 

t ·genissen gegeven d1en avond, ge
g7 w . sen van veel strijd, maar ook van u1gents 

de overwinning door jezus Christus. 
Hem zij de eer, ook van dezen onver
getelijken avond ! 

Zr v. d. WETERING. 

Nieuws uit Celebes. 

Van Kommandant Veerenhuis van de 
Landbouw-Kolonie te Kalawara ontvingen 
wij een opgewekt verslag over den 
altaardienst, ook in dit dee! van ons 
arbeidsveld gehouden in verband metonze 
Zelfverloocheningsaanvrage, waaruit wij 
een en andt'r laten volgen: 
"- Het was alles met zulk een liefde 

en blijdschap geschonken. Zaterdagmid
dag kwamen ze aandragen met pisang 
(2 boomen waar de trossen nog aan zaten) 
ananas, katele, boontjes, rijst, padi, eieren, 
kippen en ganzen, papaja, zuurzak, enz. 
t Was zoo mooi, het platform geleek juist 
'een stukje tuin, waar van alles door 
elkaar groeide. 

Zondagmorgen leidde Majoor Palstra 
den Altaardienst en maakte door zijn 
Bijbellezing aan alien heel duidelijk, wat 
Zelfverl9ochening beteekent. I-lierna ver
zocht de Majoor om hun gave naar voren 
te brengen, en bank na bank, heel kalm, 
maar toch blijmoedig kwamen ze en 
brachten hun gaven ineen kleine en
veloppe gestolen. 

Er . .vas een Kael.~sche jongen in de 
meeting en toen h11 zag, dat iedereen 
wat. bracht, vond hij er~ens een stukje 
pap1er, de~~ er .gauw dT1e centen in en 
met een bh1._gez1cht, kwam hij ook naar 
voren om z11n gave te offeren. 

Het was een plechtig oogenblik en het 
d~e.d ons hart goed te zicn, wat de pre
?•k111g van het Evangelie had uitgewerkt 
•n .. de ha~ten van deze eenvoudigc Javancn. 
B11na memand was weggebleven en het 
beste. van alles Was. dat aan het einde 
een Jongeman, een ex-pupil met een 
h~el slecht record, naar voren kwam en 
z11n hart aan Jezus g-af." 

Ook in de gewone samenkomsten is 
Gods Geest op zichtbare wijzc aan het 
werl< In een van de laatste meetings 
stonden een vader en zoon tegelijk op 
om te getuigen, maar de zoon was den 
Vader vo.or! V<?6~ zijn bekeering was de 
vader lu1. onw1ll1g, ongeschikt voor eenig 
werk en verwaarloosde vrouw en kinderen. 
Nu is hii. be,ke~rd en een gelukkig en 
voor.b!:'.cld1g Christen. Blij, ijverig altijd 
bere1d 0111 te hclpen, een sicraad voor 
de Kolonie De oudste zoon is nu ook 
bekcerd en tegelijk wildcn zij gctuigcn 
van de liefde Gods. 

Het werk in Poeworedjo. 

Ook vanuit Poerworedjo, een van onze 
be

lnlandsche korpsen, bereiken ons 
· g Een 

richten van zegen en overwi11n 1n ·· teine 
brief deze wetk ontvangen van Kapi ,, ' . w wer ... , 
Englund, sprak ons van een nieu he 

J aansc 
Onlangs begonnen onder de av 11 ·•esse · 
meisjes n. I. het geven van naat. men 
Eiken Zaterdagmicldag om 4 uur ~o van 

2 . t hUIS er een Ota! ternmen Ill ll,e cter· 
de officieren en ontvangen ctaar .011 de 
richt. Zcker wordt in dcze uurlJ::tige 
grondslag gelegd tot vor 1 ~an 11 ete~ 
jonge vrouwen en tee 13d de g Zijfl 
genheid benut om ha God en cte 
dienst te vertellen. pport van ed 
Kapiteinc luidde: ,,Z 'n tee!. gWii 
vooruit' I Zc voegt e aan toe." 

· de samen· 
kriJ"gen heel vcel men cl 1 111 1 ·n 

·· te k e1 komsten zoodat onzc voorgalerl] 
' .. za·11t1·e1aten 

is. Wanncer mogcn w1J c ·n ' ii< 
bouwen 7 Luitenantc l~osendahl en 
zijn zcer gclukkig in ons werl in Poer• 

woredjo." 
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