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GREPEN UIT DEN LEGER DES HEILS ARBEID TE SOERABAJA 

HET MOEDERHUIS EN VROUWEt< EN KINDER-KLINIEK TE SOERABAJA. 

IETS OVER DEN ARBEID IN DE KLINIEK. 
,, Hij heeft Mij gezonden om den armen het 
Evangelie te verkondigen, om te genezen, 
die gebroken zijn van harte." 

·,, Voor zoo veel .gij dit een' van deze Mijne 
minsten gedaan hebt, zoo hebt gij dat Mij 
gedaan." 

Zoo is het werk van een gezant des Heeren, van een Officier van 
bet Leger des Heils, en in de Kliniek te Soerabaja vinden wij mime 
gelegenheid dit werk te verrichten. 

Er is niet veel tijd om rustig en stil te blijven zitten, maar wij 
willen voor een oogenblik ons den tijd veroorloven om een beetje na 
te gaan, wat of er hier reeds tot stand is gebracht. Gedurende de 
laatste vijf jaren zijn er ongeveer 178,000 patienten geholpen in de 
Polikliniek. wij hebben ongeveer 1450 vol wassen patienten kunnen 
opnemen t'er verpleging in . de .~liniek, eveneens 580 kinderen, terwijl 

babies in dat tijdperk hter z11n geboren. 
Van de verschillende afdeelingen willen wij eerst de Verloskuodige 

Kliniek noemen. Hier hebben wij patienten van verschillenden landaard 
en alien worden met dezelfde Jiefde en toewijding geholpen. Evenals in 
tijden van oorlog alle soldaten van welken stand dan ook, zich een 
gevoclen, en rang en stand uit het o?_g worden verl_oren, en ev~nals in 
groote gebeurtenissen, betzii van bhJden of droev1gen aard d1tzelfde 
feit ook geldt, zoo onder de verpleegden in de klin.ie~ kunnen wij zeggen 
dat er eenheid is, en menig moeder heeft de khmek verlaten met de 
woorden lk voelde mij bier zoo thuis; het was alsof alle~ in familiekring 
verkeerden~" Een verblijdend iets is ?~t vertrou~en m ons gestel_d 
door de Inlandsche bevolking. Zoo 1u1st sprak 1.k een javaan die 

·· ·ct v oeger was miJ'n vrouw zoo bang om hter te komen, maar 
m11 ze1 e, ,, r .. .1 1 1- h' 
nu heeft zij gezien hoe of het bier gaat en z11 w1 vee 1ever 1er 

k " geholpen worden dan in de ampong. . . . 
Een zeer aantrekkelijk en interessant . ple.~Je 1s .de Kmde~

afdeeling. Hier hebben wij kleine babies, die b11zondere zor? nood~g 
hebben en ook kindertjes van 2 tot 6 jaar. Wil men een klem beetJe 
afleiding hebben van de gewone allerdaagsche, soms ook wel droge 
zaken, een kijkje in de Kinderkamer verschaft zeer zekerdeen aa;g~~a~e 
afwisseling. Hier is een heerlijk werk ons to.evertrouw ,, om e t e1knte 
teere leventjes te verzorgen totdat de kindert1es weer z11n aanges er , 

en de moeders ze met een blij hart komen afhalen, dankbaar dat er 
bijtijds de noodige hulp kon worden verleend. Of mocht bet gebeuren 
dat het klein wezentje zoo uiterst zwak is dat het niet rneer opleven 
kan, en de moeder ziet met droefheid baar lieveling van haar weg
genomen, dan hebben wij de schoone taak de moeder te wijzen op Hem 
Die genezing heeft voor de gebrokenen van hart en Die troost brengt 
in smart. Maar met dankbaarheid zien wij op vele kinderen, die flink 
en sterk zijn geworden. Met welk een trots brengen de moeders de 
kinderen bier van tijd tot tijd om de zusters te laten zien hoe goed of 
ze het maken. 

Wij hebben nog een Afdeeling voor Vrouwen, meestal Javaansche 
vrouwen, lijdende aan verschillende ziekten. Gelukkig is nu grootendeels 
de vroegere vrees van de lnlandsche bevolking voor alles wat Europeescb 
is, overwonnen en wij zien deze vrouwtjes vol vertrouwen zich onder 
onze behandeling stellen. 

Dan moeten wij niet vergeten het werk van de Polikliniek. I-tier 
komen dagelijks gemiddeld 150 patienten met wonden en allerlei ziekten. 
Oud en jong, arm en minder arm, van hoogeren stand en van lager~n 
stand, schoolkinderen, kleine babies, van alles vindt men hier en van 
7 uur tot 11 uur 's morgens hebben de zuster en twee of drie assistenten 
druk werk om ze alien te helpen. 

Ook wordt onze hulp dikwijls ingeroepen voor ziekte gevallen in de 
kampong en het is een heel gewoon iets ook midden in den nacht te 
worden opgeklopt of opgetelefoneerd, (meteen een uitstekend manier om 
iemand goed wakker te maken) met verzoek of de zuster hulp wil 
komen verleen~n. Meestal geldt dit een moeilijk geval waarin tot het 
laatst is gewacht alvorens Europeesche hulp in te roepen. Hoe 
dankbaar zijn dan vele van deze menschen, wanneer zij beseffen dat 
iemand hen tot hulp komt in hun uur van nood. 

Wij hebben een werk, dat ons voldoening geeft; ons is gegeven 
gelegenheid om tal van menschen te helpen en te verplegen, en terzelfder 
tijd hun door ons !even en door onze woorden te wijze11 op Hem in 
Wiens Naam wij dit alles mogen doen : 

,,Om hen te brengen aan Zijn voet 
Die hen gekocht heeft met Zijn bloed". 

Adjudante A. BECKLEY. 



2 STRIJDKREET 

JN DE OPERA TIE-KAMER LEPRA-KOLONIE SEMAROENG. 

LEPRAKOLONIE TE 
SE•MAROENG, 

door ADJUDANT A. w. TILBURY. 

Het Semaroeng Gesticht (onze 
Leprakr:ilonie) moet een van de 
oudst lnrichtingen zijn van Soe
rabaya en toch :i!:ijn er zoo weinig 
menschen, die van het bestaan 
ervan weten. 

Vele jaren geleden was het een 
militaire gevangen is en werq 
achtereenvolgens een Armhui.s 
en Leprakolonie. Wij kunnen ons 
indenken, dat de aanteekeningen 
nu verborgen in de archieven, vele 
geschiedenissen bevatten van zonde 
en lijden, verhalen die, indien het 
ons vergund werd ze te Jezen, ons 
hart zouden ontroeren, doch ze 
behooren tot het verleden en we 
laten ze liever rusten. 

Toch is Semaroeng ook nu be
volkt door lijdenden, de meesten 
zonder vrienden, sommigen openlijk 
in opstand tegen hun lot, anderen 
een kwijnende hoop koesterende 
op genezing. Doch de meerderheid 
wacht in min of meer onverschillige 

TEHUIS VOOR LAND- EN 

ZEEMACHT. 
-Ooor ADJUDANT B. MEYER. 

Tehuis, klinkt het niet bijna te 
'1tlooi? Wat drukt dit woord niet 
uit, hoeveel schoons, gezelligheid, 
moederzorg en wat al niet meer. 

Zouden wij in staat zijn dit alles 
'onzen kameraden, de militairen, 
te kunnen bieden, zou ons huis 
werkelijk een ,, Tehuis", kunnen 
zijn? 

Zouden we in staat zijn den 
mmtair te geven wat hij misschien 
bet meest mist, "het familie-leven''? 
h: denk aan onze mannen der 
zeemacht, velen hebben vrouw en 
kinderen achter moeten laten in 
Holland om bier twee of meer 
jaren door te brengen, ontrukt aan 
bet liefste wat ze kennen op aarde; 
de nauwste banden los moeten 
maken, gescheiden van eigen 
vleesch en bloed. Het klinkt bijna 
wreed, zouden we dat kunnen 
vergoeden? Neen en nog eens 
NEEN, zeker niet I 

En toch we doen ons uiterste 
best en we mogen met den zegen 
van God er in slagen tenminste iets 
te vergoeden. lnzonderheid door 
den geestelijken invloed mogen we 

. :velen voor ondergang bewaren en 
velen vinden voor hun vrije uren 
een tehuis, wat ze niet gaarne 
zouden missen. Brieven aan moeder, 
of vader aan vrouw of vrienden 
worden ~r geschreven, de huiselijke 
tafereelen warden er opgehaald en 
dan onder een kopje thee of koffie 
heeft het toch werkelijk iets van een 
'TEHUJS. Hier volgt een persoonlijk 
getuigenis van een der trouwe be
zoekers. 

berusting op den dag hunner 
bevrijding. 

Dit is de sombere zijde van Se
maroeng. 

Er is ook een lichte kant. 
t:r is gelukkig ook een and ere klas

se en dan bedoel ik degenen, die het 
!even vonden in Cbristus. Deze 
w·achten, zooals Paulus het zoo 
wondermooi zegt in Phil. 3: 21 
tot "Hij ons vernederd lichaam 
veranderen zal, opdat het gelijk
vormig worde aan Zijn heerlijk 
lichaam ..... ". Wat een zalige 
hoop voor iemand, wiens misvormd 
en pijnlijk lichaam de last geweest 
is van zijn gansche bestaan. Ja, 
lezer, er zijn dezulken, die de 
vochtige verblijfplaats tusschen de 
muren van het Semaroeng-Gesticht 
zulren verwisselen met die heerlijke 
Stad, wier Bouwmeester God is. 

Wat biedt de godsdienst zijner 
vaderen hem?? Het antwoord is 
NI ETSI 

Het is een koude troostelooze, 
krachtelooze vorm die geen bal
sem brengt voor een gewonden 
geest. Maar het vinden van Chris
tus verandert dit alles en geeft 
=== === 

,,Gedurende ongeveer achttien 
maanden bezoek ik geregeld !:let 
Militair Tehuis van het Leger des 
Heils te Soerabaia en wanneer mij 
verzocht werd enkele regelen over 
hetzelve te schrijven dan voldoe ik 
daaraan met blijdschap. 

Het Tehuis was voor mijzelven 
gedurende al dien tijd een goede 

een ander inzicht in vele dingen, 
want de godsdienst van jezus 
Christus is bij uitnemendheid de 
godsdienst van nieuwe hoop, hoop 
op onsterfelijkheid. Hoop, welke 
de vermoeide oogen der pelgrims 
opwaarts doet blikken, weg van de 
alledaagsche dingen dezer wereld, 
op naar het nieuwe Leven hierna
maals. 

Dit te brengen is ons hoogste 
doe I bij ons werk onder de Leprozen. 
. Een dame, die vele jaren van 

haar !even heeft gegeven aan de 
verpleging van de Lepralijders in 
de kampongs, zeide kortgeleden 
tot mij: 

"O' Adjudant, ik ben altijd zoo 
blij, als ik een patient bij U kan 
brengen omdat ik weet, dat hij dan 
het Evangelie zal hooren I" 

Zij erkende met ons, dat de 
waarde der ziel de voorrang moet 
hebben boven alle andere beschou
wingen. 

Een wandeling door de verschil
lende afdeelingen van onze kolonie 
is zeer interessant, vanwege de 
vele verschillende rassen, die wij 
onder onze patienten aantreffen. 

HET MILITAIR TEHUIS TE SOERA'BAIA. 

haven, waar ik zonder kans op 
geestelijke of zelfs ook lichamelijke 
haverij kon binnenloopen en er 
mijn anker laten vallen voor de 
uren, waarin de dienst mij vrijlict. 

Het is zoo waar, dat hier in lndi~ 
een sterke benedenwaartschc stroo
ming, een zuiging als h~t ware 
bestaat en dagelijks levende in de 
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Daar vindt U als goede vrienden 
tezamen Javanen, Chineezen, T imo
reezen, Madoereezen, bewoners van 
Celebes en Borneo . ja, zelfs is te 
een pati~nt thuishoorende in het 
vergelegen Calcutta. Wat een familie 
hebben wij, nietwaar? 

Ste! U voor onze 5 kleine Lepra
jongens vroolijk en btij spelende 
met hun knikkers en let eens op 
die groep, die daar rustig zit te 
lezen. 

Wat zien zij verlangend uit naar 
de Maleische en Chineesche Strijd
kreet I 

Anderen brengen den tijd door 
met visschen in de rivier en enkele 
van de "gevangenen" onder onze 
patienten (die zijn er ook) vinden 
ontspanning in bet bebouwen van 
een stuk grond. 

Hier vindt U een armen stakker, 
wiens misvormde ledematen ons 
innig medelijden opwekken. De 
Grieken zouden zeggen: Nemisis 
- (de Godin der wraak) - heeft 
hem vervolgd vanaf zijn jeugd. 

Eerst bedreef hij een moord en 
terwijl hij in de gevangenis was 
viel hij in een brandenden houtskool 
put, waarvan hij nu nog de vele 
Iidteekenen draagt. Later ontdekte 
men, dat hij een Lepralijder was. 

Ik wilde, dat onze lezers een 
samenkomst konden bijwonen en de 
pati~nten konden zien zitten in 
rijen op den vloer, met opgeheven 
gezichten, terwijl zij zingen : 

Daar is, zegt men, een beter land. 
0, zoo schoon I 

of dat U Qude Gieman kon hooren 
bidden: ,,0, God, ik dank U, dat 
ik nog eens mocht ontwaken om 
de zon te zien en de vogeltjes te 
hooren zingen en omdat ik nogeens 
Uw woord zal hooren uitleggen 
door Toean Adjudant'', want zoo 
begint deze man, die sedert 28 jaar 
een lepralijder is, meestal zijn 
morgengebed. 

Ge zoudt heengaan uit die sa
menkomst Uw zegeningen tel.lende 
en Uzelf voornemen nooit meer te 
murmureeren en ik denk, dat ge 
ook zoudt beginnen, God elken dag 
te danken voor degoedegezondheid, 
die ge geniet. Neen, meer, - ik ben 
er zeker van, dat ge het een vreugde 
zoudt achten om door middel van 
het Leger des· Heils deze arme 
lijdenden te helpen en een warm 
welkom geven aan de Officieren, 
die, als de tijd van collecteeren 
daar is, bij U aankloppen. 

=== 

kazernes of aan boord van oorl 
schepen, missende alle verzacll
tende en remmende invloede11 van 
het ouderlijk huis of andl rz111s, 
welke in Holland dikwrjisont~~r~lllg 
voorkornen, gevoelen wij m11ltairen 

;,;i:e pag. I kol .. 'J. 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

lnternationaal .Hoofdkwartier 

Bevorderingen: 

Ko Ione I W. Simpson tot 
Commissioner 

Edward Higgins 

Chef van den Staf. 

' 'Territoriaal Hoofdkwartier 

A a n s t e I l i n g-e n: 

A d j u d a n t e N. R o s 1 u. n d 
Pelantoengan-Leprakolonie 
sistente) 

K a p i t e i n e A. Bot h 
W eltevreden-Reddingshuis 

1bevel) 

naar 
(as-

naar 
(in 

K a p i t e i n e B. W e b b naar 
Bandoeng-Kinderhuis (assistente) 

Bandoeng, 1 Februari. 

M. J. v. d. Werken. 

Territoriaal Kommandante. 

NOOTJES VAN DEN 
CHEF-SECRET AR IS. 

De T. K. op pad. De Territoriale 
Kommandante en Lt.-Kolonel Gugel
mann brachten de Ker'Stdagen en 
()udejaars-avond door in Bandoeng en 
mochten aldaar zeer gezegende samen
komsten Ieiden. Bij het verschijnen 
van dit nootje is de Kolonel vergezeld 
van Lt.-Kolonel Gugelmann en den 
schrijver dezer aanteekeningen op een 
inspectiereis naar de Leprakolonie te 
.Poeloe si Tjanang en het Kinderhuis 
te Medan. 

~· Het gevierde Kerstfeest 1922. Van 
de verscbillende posten bereikt ons 
het verblijdend nieuws over heerlijke 
tijden, die men ha.ct met bet Kerstfeest. 
·Gaarne verwijs ik dan ook de lezers 
van onze Strijdkreet naar de rapporten 
hierover, die U aantreft op pag. 4 
en interessante mededeelingen bevat
ten. 

Veranderingen. Eenige makkers 
hebben, zooals uit de officieele mede
·deelingen blijkt een verandering van 
aanstelling ontvangen. Wij bidden, dat 
God hen in hun nieuwen werkkring 
·rijkelijk zal zegenen en ook tot rijken 
zegert stellen voor de velen, die 
dage!ijks aan bun zorg zijn toever
trouwd. 

Brigadier Wolters is na een wel
verdiend verlof te hebben doorgebracht 
in Z.uid-Afrika, alwaar de Brigadier, 
ruim 11 jaar geteden voor haarkomst 
naar Java, werkzaam is geweest, weer 
in welstand teruggekeerd in Bandoeng 
om met vernieuwde kracht en moed 
zich aan baar taak, als Financieele 
Secretaresse, te wijden. 

Ensign Hiorth en gezin. Het doet 
ons genoegen te kunnen melden, ~at 
de Ensigns Hiorth en hun be1de 
kinderen verwacht worden met h<:! s. s. 
.. Prinses Juliana", dat vermoedehJk op 
10 Februari te Priok zal aankomen. 

Versterking. Ook verwach~en wij 
tot onze groote vreugde met d1ezelfde 
boot vanuit Holland twee verpleegsters-

. ....ieren n. 1. Lt. J· Cardinaal en 
Lt. P. v/d Tang. Wij heeten deze 
beide makkers harte!ijk welkom op 
Java. 

Onze scheurkalender. Het deed <;>ns 
zeer veel genoegen uit een bestelhng 
voor scheurkalenders o. a. bet volgende 
te mogen vernemen : .. . 

De reden van dit schn1ven hgt 
hi~rin, dat ik mij ervan bewust be;11 
dat U goede werken verricht en m 
de teksten uwer kalenders meermalen 
troostvolle woorden gevonden heb, 
die dikwijls op mij betrekking hadden, 
zoodat ik deze kteine gave er dan 
ook voor over heb en 111 ij n dank er ken, 
speciaal aan de(n) verv~ard\~er(s) 
wier werken van God getu1gen . 

Wij hebben nog enkele kalenders 
voor 1923 fo voorraad. Mocht er 
dus iemand zijn, die er nog een wil 
hebben, die gelieve zich dan te wenden 
tot ons Handels-Departement, java
straat 16, Bandoeng. 

Kapiteine Sayer. Tot ons leed~e:l'.en 
is de gezondheid van .de Kap1te111e 
van dien aard, dat ~et n1et gewenscht 
is, dat zij !anger 111 de tropen zal 
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t Uit een particulieren brief van 
de moeder van wijlen 

Ensigne S. lstad, 

Gedachten, die mij het laatste jaar veel h~bben beziggehouden, hebben 
een echo gevonden in een schrijven, dat ik eenigen tijd geleden ontving. 
De schrijver is Kommandant Howard, als Leider van ons Leger des Heils 
in Nederland algemeen bemind, en de brief is gericht aan zijn Officieren, 
waartoe ik het genoegen had te behooren, voordat ik naar Nederlandsch
lndie kwam. 

...... "Ik heb ~pnieuw de levensbeschrijving van John Paton, 
den bekende~ z:en~elmg van de Nieuw Hebriden-Eilanden, gelezen. 
Meer dan twmtig iaar geleden las ik dat boek voor de eerste maal, 
e!1 werd daardoor diep in mijn ziel ontroerd. Mijn toewijding aan het 
z1elreddend werk werd krachtiger en mijn geloof in God werd 
grootelijks versterkt. Als ik nu wederom dezen toegewijden dienst
knecht des Heeren bij zijn onophoudelijk zwoegen en lijden voor 
?e zaak va~. Christus on.der deze barbaarsche kannibalen volg, en 
1k. terzeifderhJd o~_merk die v~eugde en die geduldige vertjraagzaam
hetd, waarmed': hlJ door de ltefde van Christus gedrongen dit alles 
doormaakte, ntettegenstaande ernstige teleu-rstellingen en verlieien 
en he~ dagelij~s in levensgt;!_vaar verkeeren, dan word ik nog eens 
weer m het diepst van m11n wezen bewogen, en dan roep ik tot 
den Heer voor mij~elf en voor u om een grootere mate van dien
zelfden geest. Er z11n twee of drie kenmerken, die daarbij zeer op 
den voorgrond treden en waard zijn, in ons eigen !even en werken 
te worden toegepast: 

1. Hij leefde nabij de Poort der Eeuwigheid, altijd bereid 
zijnde in de tegenwoordigheid van Zijn Koning te verschijnen. 

Er waren lange 'tijdperken, waarin hij letterlijk bij het oogenblik 
moest !even. He~.haaldelijk vond hij zich omringd door de opge
heven knotsen, btJlen of vuurwapenen van de woeste barbaren die 
slechts door een onzichtbare hand tegengehouden werden. Vele ~alen 
werd hij op wonderbare wijze uitgered, en hij voelde den ernst er 
van, slechts een schrede van den oordeelstroon verwijderd te zijn. 

Hoe noodzakelijk is het, dat ook wij zoo in God zouden !even, 
ons bewegen en zijn, zoodat wij altijd bereid gevonden worden in 
Zijn heilige tegenwo~rdighei~ te verschijnen. Wordt ons werk, dag 
aan dag, uur na uur 10 het llcht der Eeuwigheid verricht? 

2. Een volgend zeer belangrijk kenmerk in het leven van den 
Zendeling was: · Liefde voor zijn vijanden, de vijanden van zijn 
godsdienst. Wanneer zij hem dreigden, vervolgden, verwondden of 
beroofden, was zijn voortdurend antwoord: ,,lk heb u all en lief!" 
Nimmer nam hij wraak, doch drong er steeds bij hen op aan, zich 
aan den Heer Jezus te onderwerpen. Met veel geduld zaaide hi.i het 
zaad der liefde en bevochtigde dit door gebed en ofschoon de grond 
van het heidendom zeer hard was, en de telkens losbrekende 
stormen van barbaarschheid alle vooruitzichten den bodem schenen 
in te slaan, bracht dit zaad toch ,,na vele dagen," ja jaren, een 
heerlijken oogst voort tot eer van God. Doen ook wij ons werk in 
<lien geest? Laat ons ons eigen hart onderzoeken I 

3. Nu rest mij nog slechts ruimte voor nog een punt uit dit schoone 
leven van zelfverloochening en toewijding, en dat is: zijn voortdurend 
rekenen op de belofte des Heeren: ,,Zie, lk ben met u al de 
dagen tot aan de voleinding der wereld". Hij gevoelde zich veilig 
in den wi,l van God. Altijd was hij zich bewust van de tegenwoor
digheid van den Onzienlijke. Zijn geloof in zijn Hemelschen Meester 
was alles-overheerschend ! Hij had vele kansen om er alles aan te 
geven en ook zijn vrienden drongen er met goede bedoelingen bij 
hem op aan om zifn waardevol leven te redden, doch hij liet het 
schip wegzeilen en stond op zijn post tot in het uiterste oogenblik. 
0, laat ons ook vertrouwen toonen in Hem, Die getrouw is en altijd 
trouw zijn zal aan zijn beloften, indien wij slechts getrouw zijn aan 
onze toewijding I'' 

Nu geef ik deze ernstige, heerlijke gedachten door aan onze Officiet~ 
in Nederlandsch-lndie. 

·¥!-~ ____ a_lk'_. _dL!J_. -~-

-blijven, waarom wij schikkingen hadden 
te treffen haar terug te zenden naar 
Australie, waar zij reeds als Officier 
werkzaam is geweest. 

De Kapiteine is dan ook met het 
s. s. "Tasman'' op 13 Januari j. I. van 
Priok vertrokken. Wij hopen, dat zij 
in Australie haar loopbaan als Officier 
met veel zegen zal mogen voortzetten. 

. . 

Wij vernamen tot onzen spijt, dat 
de vader van Mevrouw Eccles is 
heengegaan. Ongetwijfeld zullen al 
onze makkers deelen in dit smartelijk 
verlies van de Adjudants, temeer daar 
zij gehoopt hadden hem dit jaar 
gedurende hun Europeesch verlof te 
zullen ontmoeten. Moge God de 
beproefde familie troosten en sterken I 

§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ll . M 
ii ,,wmtant on~t licf)tt berbruhking, bit ~eerf)aa~t boor= il 

B bjjg:aat, illerkt ons een g:anstb )ctr uit nemenb eenillig: B 
ii ll n geb:Jicbt ber f)eerlijkf)eib." n 
§ . 2 :itorintbe 4 : 17. fi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aan Mevrouw Majoor Thomson. 

,,U vraagt mij iets te vertellen over 
de laatste dagen van mijn geliefde 
dochter, wat ik dan ook gaarne doe. 

Ze was lijdende aan galsteenen, 
waarvoor zij op Vrijdag 12 Mei werd 
geopereerd. Aanvankelijk ging alles 
goed, doch ze kon niet slapen, daar 
ze maar steeds braakte, hetwelk door
ging tot het laatste. 

Een avond toen ik bij haar waakte 
zeide ik: ,,Nu Sofie, ik zal hier gaan 
zitten en je handen vast houdenen 
dan moet jij probeeren om te gaan 
slapen". lk nam haar beide handen 
vast in de mijne, en ze sliep zoo voor 
3 uren, dit was echter al den slaap, 
dien ze had voor zes dagen en nachten. 
Zondag werd ze erger en zeer zwak, 
zoodat wij niet bij haar toegelaten 
werden voor 's avonds. Toen wij bij 
haar kwamen om te waken gevoelde 
zij zich wat beter en konden wij met 
haar lezen en bidden; zelf bad zij 
ook, dat, in di en het Gods wil was met 
haar, haar dan te genezen, opdat zij 
terug zou kunnen gaan tot haar 
patienten. Woensdag was zij weer zeer 
zwak en toen ik haar vroeg. ,, Wat 
denk je ervan?" antwoordde zij: 
,,Moeder, ik ben bereid; het zal zijn, 
zooals God het wil." ··-~ .. ...lo-... 

's Avonds was de koorts heel hoog. 
Toen de geneesheer-directeur binnen
kwam, gaf hij, nadat hij haar had 
onderzocht, orders aan de verpleegsters 
al bet mogelijke aan te wenden haar 
te behouden, omdat ze nog zooveel 
had te doen voor de heidenen. Beide, 
de dokters en de verpleegsters, deden 
al wat mogelijk was, doch zij was reeds 
te ver; haar kracht te klein. Toch 
weten wij. dat, indien het Gods wil 
geweest was, Hij haar had kunnen 
genezen. 

De koorts waa heel hoog tot 
Dinsdagavond toe en haar gedacbten 
dwaalden terug. Ze was weer in Java 
temidden van haar patienten. Telkens 
vroeg ze of dit of dat wel gedaan 
was, want, het was Gods wil, dat 
het gedaan zou worden. 

O, wat zou ik gaarne dien laatsten 
· dag nog eens met haar beleven I 

Nooit zal ik dien verge ten I Toen wij 
den dokter nog eens bij haar brachten, 
'keek zij hem recht in de oogen en 
zeide met haar reeds brekende stem 
,,God is goed, Dokter"'. 0, dat di 
woorden diep in zijn hart mogen 
gegrifd zijn I 

Daarna I ag zij stil; ze ken de ons 
allen en lag daar denkende aan Jezus. 
Men had ons gewaar schuwd niet 
teveel te spreken, zoodat zij wat 
zou kunnen slapen, doch de slaap 
kwam niet. 

Kolonel Anderson was Zaterdag bij 
haar en vroeg : ,, W elk.e boodschap zal 
ik geven aan Uw makkers en Uw 
menschen in Java?"- ,,Zeg hun" 
antwoordde zij, .,Alles is well Te leven 
is mij Christus, maar te sterven is 
mij gewin".- Wonderbaar I 

Di nsdagmorgen zag zij J ezus en 
vroeg ons of ook wij Hem konden 
zien. ,,Hij wacht op mij, kom ti1 me 
op, zoodat ik -mij kan spoeden naar 
Hem"! zeide ze. Daarna lag zij stil 
voor zich uit gelijk te zien en 
zeide: ,,lk kom nu!'' Toen glimlachte 
ze, alsof zij i ets wonderschoons zag 
en zeide: ,,Ik ga naar Jezus". Om 
12 uur was zij heengegaan, vredig 
en kalm. 

Een van de verpl.eegsters, die bij 
haar was zeide: Het is wonderbaar 
hoe rustig zij steeds was! Er was 
zulk een vrede en kalmte over haar 
gedurende den heelen tijd. Wanneer 
wij bij haar kwamen en vroegen: Hoe 
gaat het? antwoordde zij : - ,,Heel 
goed, Jezus is met mij". 

De Dokter getuigde: Zij wijdde 
haar laatste kracht aan de heidenen. 
Het speet hem, dat zij stierf. 

Ik kan slechts zeggen ,,De Heer 
heeft gegeven, de Heer heeft geno
men. De Naam des Heeren zij geloofd"'. 

Hoe hard het ook voor mij is. toch 
dank ik Hem, dat Hij mij nog veroor
loofd heeft haar tehuis te hebben, 
zoodat ik bij haar kon zijn in de 
doodsvallei en haar geleiden naar 
haar Iaatste rustplaats. 

(Het zal zeker iederen Jezer 
interesseeren te vernemen, dat 
Mevrouw Istad reeds jaren lang 
een trouwe Heilssoldaat is en 
ook nu nog dapper strijdt in het 
Leger des Heils in Noorwegen.) 
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DE KOLONEL VIEl{T l(ERSTFEEST MET HAAR TROEPEN TE BANDOENG 

,,Er ruischt tangs de wolken .een 
lieflijke Naam" . · . • . . 

Daarmede openden wij de eerste 
van onze Kerstfeest-samenkomsten 
in Bandoeng op Zaterdag 23 De~ 
cember j. L en die Naam ruischte 
voortge durende al die on vergetelijke 
dagen, waarop wij de geboorte 
van onzen Zaligmaker herdachten 
en feestelijk vierden. Wat klonk 
het kracbtig uit al die kindermon
den en met hoeveel gevoel zongen 
de ouderen het, dat oude lied, 
herinneriog aan de kinderjaren. 
Het klonk zoo echt hartelijk en 
zette den stempel op ons heele 
sarnenzijn, een prettig hartelijk 
bijeenzijn met de kinderen om feest 
te vieren. De kerstlichtjes flikkerden 
ons tegen, de kinderen zongen 
hun schoone Kerstliederen en be
paalden ons door woord en beeld 
bij den Vrede ons door de komst 
van onzen Heiland gebracht. Toen 
kwamen de versnaperingen en het 
mooie Kerstverhaal door Kolonel 
v/d Werken. Allen luisterden 
aandachtig en geen wonder ook, 
want wie kan zoo boeiend vertellen 
als de Kolonel, vraag het den 
kinderen maar t Doch dat was niet 
alles daar een lag een geheimzin
n ge stapel pakjes van allerlei 
grootte en vorm en wat een blijde 
gezichtjes toen zij in de handen 
der eigenaars waren overgegaan ! 
Heerlijk om zoovelen blij te kunnen 
maken ! 

Kerstfeest te W eltevreden 
onder leiding van 

L T.-KOLONEL EN MEVROUW 
M. VISSER. 

Het beste van alles: ,,God met 
ons''. 

De afgeloopen Kerstdagen over
denkende en de vele zegeningen 
nogeens nagaande kwam ik tot de 
slotsom, dat de tegenwoordigheid 
Gods toch de vreugde in ooze 
harten veroorzaakt had. 0, de 
Kerstdagen zijn beerlijk geweest 1 
De aanwezigheid van Lt.
Kolonel en Mevrouw Visser in de 
smaakvol versierde zaal op Kramat 
op Zaterdag 23 December j. 1., de 
opgewekte stemming onder de 
bezoekers van het Militair-T ehuis 
en een goede openings-samenkomst, 
deden ons met verwachting van 
veel goeds uitzien naar de volgende 
dagen. 

Zondag was een drukke dag 
voor de drie verschillende posten; 
zoowel op Kramat als in bet 
Meisjestehuis en het Chineesche 
Korps werd feest gevicrd. De blijde 
boodschap, dat "ons heden geboren 
was de Zaligmaker" werd in 
vcrschillende vormen gcbracht. 
Kolonel en Mevr. Visser wenschten 
op dien dag de eigenschap te 
bezitten zich op drie verschillinde 
plaatsen gelijktijdig te kunnen 
bevinden, doch daar dit onmogelijk 
was spoedden zij zich van de eene 
plaats naar de andere om mede 
feest te vieren. En dan de Hospi
taal-meetings. Eerst 's morgens in 
St o v i a, waar de meeting met de 
patienten zeer op prijs gesteld werd 
en 'savonds in het Militair-Hospi
taal. Onvergetelijk, al die jonge 
mannen luisterende. Hoe machtig 
aangrijpend klonk bet oude lied : 
,.Er ruischt langs de wolken" en 
hoe ontroerend klonk de solo van 
M.evrouw Visser: ,, Waar zwerft 
mijn jongen rond ?" 

In stilte werd bier en daar een 
traan weggeveegd en menig hart 
werd aangeraakt door den voorbij
gaanden Heiland. Toen kwam 
Dinsdag weer feest in het Meis
jeshuis en een lichtbeeldenmeeting 
in de oude stad voor ooze 
Chineesche broeders. Elk wat wits 1 
Tot besluit Woensdagavond 
onze feestmaaltijd op Kramat 
aangeboden aan on-ze minderbe
deelde broeders: een echt feestelijke 
tijd, een mooi versierde zaal, 
srnakelijk eten op aangename wijze 
rondgediend en ten laatste een 
bartig opwekkend woord van den 
KoloneJ, dat een ieder van ons goed 

BIJ6ESTAAN DOOR LT.-KOLONEL A. B. 6UGELMANN. 

Zondagavond, vooravond van I 
ons Kerstfeest, waren wij weer 
bijeen. Wat al herinneringen wer
den opgewekt onder bet zingen 
van onze schoone Kerstliederen . 
door bet Officieren zangkoor, de 
kinderen en ook door dien krach
tigen samenzang : 

,,Stille nacht, Heilige nacht". 
Davids Zoon, lang verwacht. 

En niet alleen ,, verwacht'', doch 
ook gekomen in bet hart van velen 
der aanwezigen. Wat een wonder 
van liefde en vrede werd er ont
vouwd in bet woord van Lt.-Kolonel 
Gugelmann en de getuigenissen 
van enkele makkers. En was het 
niet, alsof wij bij de kribbe kwa
men toen Kolonel v/d Werken ons 
er heen voerde door haar Bijbel
woord. Ja, wij gevoelden het alien, 
niet alleen aaobidden, maar ook 
volgen dat Christuskind in het ver
dere leven ! Ontroering was op veler 
aangezicht, weerspiegeling der ziel. 
0, dat velen de bede, gezongen in 
een der liederen door de Officieren, 
tot de hunne mogen maken: 

Godes Zoon, kom eo woon. 
In mijn hart, vest daar Uw troon ! 

Kerstmorgen. Gewijde morgen, 
waarop wij nag eens vertoeven bij 
dien eersten Kerstmorgen in Bethle
hem, lang geleden. Een gewijde 
morgen was bet in dubbelen zin, 

deed en zeker door velen nogeens 
herdacht zal worden, ook al zijn 
de Kerstklokken verstomd en de 
lichtj~s uitgedoofd. 

Gelukkig, dat Hij, Die eens zeide: 
"lk ben het licht der wereld" wit 
schijnen in het hart van een iegelijk, 
die Hem aanneemt. En zoo hadden 
wij hier te Weltevreden kostelijke 
Kerstdagen, maar toch het beste 
van alles was: God was met ons I 
Halleluja I C. S. 

Na-klanken van blijde geze
gende Kerstfeest-vieringen van 

bier en daar op ons 
Zendingsveld. 

In het Meisjes-tehuisteSemarang 
was de tuin vol met auto's, die 
alle welkome gasten hadden aan
gebracht. De Britsche Consul was 
een hunner, alsmede sommige 
onzer trouwe vrienden, die nooit 
mQede worden onze Officieren op 
alle mogelijke wijze te steunen. 

Het was een liefelijk samenzijn. 
Het zingen van Kerstliederen, 
bet bezoek der Herders en der 
wijzen, de scbitterende Kerstboo
men, alles werkte er toe mede om 
wijding er aan te geven. 

Op den Eersten Kerstdag vroeg 
in den morgen vierden de Officieren 
Kerstfeeest met de vrouwen in de 
Gevangenis. Roerend was het de 
265 vrouwen te zien luisteren met 
diepe aandacht naar het Kerstver
haal, verteld door Ensigne Koning 
en het mooie lied door haar meis
jes gezongen. 

Te Malang, schrijft Ensign Rolffs, 
gingen de makkers in den vroegen 
morgenstond denvan Eersten Kerst
dag zingen voor de patienten van bet 
Hospitaal. De samenkomsten waren 
alleszins gezegend voor groot en 
klein. De aanschouwelijke voor
stelling van bet Kerstverhaal in de 
,,zandbak" wekte groote belangstel
ling onder bet kleine volkje. 

De Courant van Djocja schreef 
dat de viering van bet Kerstfeest 
in ons Kinderhuis schitterend was 
geweest. Mooie Kerstboomen, alle 
kamers vol bloemen en licht vele 
gasten, groot en klein, waren' aan
wezig en alien genoten. 

Een "deelnemer" schrijft over een 
gezegend bezoek van de Adjudants 
Kronenberg, enkele andere Offi
cieren en Militairen aan het Milit&ir
Hospitaal te Tjimahi. 

Zaal na zaal werd bezocht, er 
werd gezongen, gesproken, een 
aardigheidje present gedaan - en 
het versierde Kerstboompje bracht 
zijn bijzonderen luister aan. 

want 2 onzer makkers, Adjudant en 
Mevrouw Strandlund, wijdden dien 
morgen het beste, wat zij hadden 
aan God, bun eerstgeborene. Ont
roerend was bet oogenblik, toen 
onder het opstaan der gansche 
vergadering, onze Kolonel de 
kleine Brita in haar arrnen nam en 
haar in ernstig gebed opdroeg 
aan God en het Leger. 

Kon zij ooit aan betere hoede 
worden toevertrouwd, dan aan 
Hem, Wiens geboortedag wij vier
den, de trouwe Leidsman, ook 
voor kinderen? 

Heerlijk vertrouwend klonk ook 
bet woord der ouders, vol van 
dank en overgave aan den Heer, 
Die bun dien schat had geschonken. 
God zegene U makkers en helpe 
U alle geloften gestand te doen I 
God zegene ook Uw lieve Brita en 
doe haar wandelen in de voet~ 
stappen harer ouders ! Hoevelen 
waren er dien morgen, die zich 
geloften herinnerden uit eigen 
leven en misschien ontrouw waren 
geworden? 

Oe avond vond ons ternidden 
van "onze jongens" in het stamp
voile Militair-Tehuis. Een gezellig 
huiselijk tezamenzijn, juist een 
groote familie I Met wat een warmte 
werden ook hier de Kerstliederen 
gezongen en hoe aandachtig werd 
geluisterd naar de hartelijke woor
den van de twee moeders want 

Den volgenden dag maakte de 
Kommandant gewag van het bezoek 
der Heilssoldaten en stelde voor 
ter herinnering aan bun bezoek 
het Kerstboompje te planten in den 
tuin van het Hospitaal, onder al
gemeene instemming der patienten. 

Ook vanuit Tega! kwamen goede 
berichten. Op 23 December werd 
daar het Kerstfeest gevierd onder 
leiding van Stafkap tein Lebbink, 
Reeds bij het begin der samenkomst 
was er geen plaats onbezet en 
velen moesten zich zelfs met een 
staanplaats vergenoegen. De tegen
woordigheid des Heeren was op 
merkbare wijze met ons en het lied 
door de Ensigns Proud, alsook het 
krachtig getuigenis van Luitenant 
Ende getuigden van dank aan God 
voor Zijn zegeningen en liefde. Het 
Bijbelwooi"d door den Stafkapitein 
de aloude Kerstgeschiedenis, sprak 
van de kracht Gods, die er is voor 
alien, die het noodig hebben. 

Ohgeveer 9 uur gingen de kin
deren, die bet grootste gedeelte 
van het publiek vormden alien met 
een kl~ine verrassing, die hun heel 
gelukktg maakte, huiswaarts 

' 
Hoe zalig is het toch te kunnen 

geven, soms dat, wat ons iets kost 
om a~de:en een weinig troost e~ 
verkw1kktng en blijdschap aan te 
brengen. L~~t dit immer de grootste 
vreugde z11n van iederen Heils
soldaat. 

A.B.G. 

Ve1·volg van pag. 2 !col. 4 . 

deze ~uiging maar al te goed en 
heb ik ook zelven menigmaal 
daartegen moeten strijden. 
. 2 1:11k tegen den stroom oproeien 
15. met gemakkelijk en voor degenen 
die zul~s toch in allen ernst door: 
zette~ ts het Militair Tehuis een 
heerh1ke hulp. De Officiercn in beve l 
trachten ons met goeden raad en 
daad bij te staan en ons op alle 
denkbare wijzen het gemis van 
onze eigen tehuizen te vergoeden 
en ons bovendien den weg naar 
Bov~n te wijzen en <?ns oog te 
v~st1gen OP. d.E: ~~uw1ge dingen. 
Hterdoor z11n z11 m11 ook menigmaal 
tot een hulp en zegen geweest. · 

Moge bet L. d. H. blijvend in 
s~aat gesteld worden, dit zeker 
~tet onbelangrijke werk op even 
llefdevolle wijze voort te zetten 
tot tijdelijk een eeuwig welzijn van 
den militair in Nederlandsch-lndi~. 

br. D. RAMAKER. 
Marini er 1 e klasse. 

zoowel het woord van Mevrouw 
Thomson, als dat van de ,,moeder' 
van het Tehuis, Mevrouw Kronen' 
berg, ging ,,erin". 

Ook Kapitein Harris sprak een 
"goed woord op de rechte plaat.s", 
een woord van eigen ervarmg 
uit den Militairen dienst en de 
kracht Gods om te bewaren. Toen 
kwam Kolonel v/d Werken weer 
met de heerlijke waarheden uit Gods 
eigen Woord. "Groote blijdschap" 
werd ons geboden, niet zooals de 
wereld, die geeft, maar zooals ons 
die verkondigd we rd door de engel ~n 
in Efratha's velden, "blijdschap ~1e 
al den volke wezen zal." Menige 
teere snaar werd aangeraakt dien 
avond; bier en daar boog zich bet 
hoofd dieper op de borst. Waren 
het herinneringen aan tang vervlogen 
dagen, toen die ,,groote blijdschaP'. '. 
een persoonlijk bezit was? W tJ 
weten bet niet, maar God is de 
Kenner der harten ! 

En nu nog een kijkje in het 
,,sprookjesland" op Oinsdagavond. 
Ja, dat geleek de speelkamer van 
het Kinderhuis werkelijk met al de 
brandende kaarsjes en dennegroen 
versiering, en wij zouden bet beste 
van de kinderen te weten kunnen 
komen, h6e lekker de boterhammen 
en h6e mooi de vertelling van 
Kolonel v./rl Werken was. 

Een klein meisje opende haar 
hartje voor den Heer. Moge Hij daar 
altijd blijven wonen ! C. B. 

De lndische Reis van den Geneneraal. 
De reis naar Britsch-Indie, weJke 

de Generaal zoo juist begonn~n 
is, houdt th ans a Iler gedachten bez1gd 

Voor zijn vertrek uit Engetan 
werd de Generaal in het Bucking
ham-Paleis door Koning George. 
ontvangen, die zeer belangstellend 
informeerde naar den arbeid in 
In die. 

Thans is onze Leider op reis naar 
Colombo. Hij hoopt verder Madras, 
Calcutta, Lahore en Bombay ~e 
bezoeken en einde Februari -~n 
Engeland terug te zijn, zoodat ziJ~ 
geheele reis dan drie maanden :za 
hebben geduurd. 

Moge de Heer onzen Leider ~?t 
rijken zegen stellen, en moge z11n 
reis rijke vrucht dragen ten behoeve 
van onzen Zendingsarbeid ! 

lnternationaal Leger Nieuws. 
De Generaal en Mevrouw Booth 

wijdden kort geleden een heele~ 
Zondag aan samenkomsten mJ 
jonge menschen, tusschen e 
I 5 - 25 jaar. De nieuw gere~; 
taureerde zaal van Mildmay teen 0 zich uitnemend h iervoor. _ 170 
meis"es en jongens waren b1jeen, 
een J waarlijk inspireere~d gehoor 
om toe te spreken. De 1eugd, zoo 
vol van heerlijke mogelijkhed~n 
voor de toekomst, hoe belangr~~ 
dat zij vroeg gewonnen .:-vordt! ich 
dezer jonge menschen w11dden d n 
aan den Heer om Officier te wor e • 

* ... * 
Wij vernemen uit Holl~nd i~:~ 

onze Leger des Heils arbeid.
1
f nde

vorderingen maakt. In verschi ~ uw 
Korpsen ziin teekenen van i{'~ps 
leven. In Zeist, waar het 0 e~ 
gedurende vele jaren ~lei1: v.:as ens 
van minder beteckents, 1s 1ne en· 
eene heele opwekking geko~e<d 
Een gehuwd Officierspaar bool 
kersversch uit de KweeksC een 
daarheen gezonden en op . ren 
Zondagavond zagen deze offic t~en · 
17 zielen het heil in J us zoe van· 
Sedert komen er s en dell• 
menschen en iederenZ wor 
zielen bekeerd. 

"' • • · we· 
Een heel interes n1eu 11 

opening had plaats m ster~~.11<~ 
Door de bestaande groot rnoeiltJ st 
heid om geschikte b11cenkO~et 
zalen te krijgen, kwam men op en 
denkbeeld om cen schip te ko0 Pte 
van ongeveer 40 meter JengSO' 
zitplaats bevattende voor een ~er 
personen - dit te meren in een tad 
grachten in het hartje van de ;ten· 
en aldaar ons werk voort te ze 
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