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H 
et is tien jaren gelede11, dat het Leger des lleils zijn vlag ontplooide in dat 

gedeelte van het schoone lnsulinde, wat Midden-Celebes heet. Mij is het 
voorrecht geworden, naar aanll!iding van dit feit eenige regelen voor de 

Strijdkreet te schrijven. 
De beer en mevrouw 

van Emmerik van de 
Witte Kruis Kolonie bij 
Salatiga begonnen bier 
met het st1chten van 
een Landbouw-Kolonie, 
die den naam "Kala
wara na Poetih" ont
ving. Het doe! der Ko
lonie was tweeledig: in 
de eerste plaats beoog
de men de annsten der 
armen onder dejavanen• 
een thuis te bereiden 
en in de tweede plaats 
in het Paloedal een dam 
op te werpen tegen den 
voortschrijdenden tslam. 

Deze Landbouw-ko
lonie werd later over
genomen door het Leger 
des Heils, terwijl door 
~n toenmaligen Leider 
in Ned. Indie, Komman
dant J. W. de Groot, het 
verzoek tot Zijn Excel
lentie den Gouverneur
Generaal werd gericht, 
het Le1?er des Heils in 
Midden-Cele bes een 
district aan te wijzen 
waar het zijn Zendings
arbeid zou kunnen be
ginnen. Als gevolg hier
van werd de onder- af
deeling Paloe, een opper
vlakte van een- twee
bonderd vierkante Kilo-
meters, ons toegew ezen. Zes meisjes van Palolo. tMidden-Celebes.) 

Zoo kon het L~ger des Heil~ in dit schoone eiland Celebes, zijn arbeid beginnen. 
Oat zulk een begm gepaard. gmg met groote moeilijk he den, kan ieder zich voor
stellen. Ook was aan het reizen door eenzame streken allerlei ongemak en soms 
zelfs levensgevaar verbonden. Hulde daarom aan de pionier-officieren, die op een
zame plaatsen volhardend hebben ge.zaa.id en geploegd, al was de grond hard. 

De Heer heeft zegen en overw111n111g gegeven en daarom vieren wij feest en 
jubelt ons hart "Eben-Haezer !" 

Zno langzamer hand heeft de arbeid .lich ontwikkeld. Op de kolonre:re Ka
lawara zijn een deel der gr~nden, w_elke eertijds woest waren, in cultuur gebracht, 
zoodat men nu op de Kolonte ~an v111den : groene sawah's en djagoeng velden en 
een groot aantal klapper-, p1sang- en kapokboomen, welke op geregelde tijden 
hunne vruchten geven. Er is ook een flinke veestapel groot 170 stuks vee. 
De kolonie voorziet de Europeanen aan de kust van groente en boter. De 
Javaansche kolonisten in totaal 140 personen zijn ,,senang" in hun nieuw tehuis, 
wat men bemerkt, wandelende do?r Kalawara. Uit de woningen der kolonisten 
dringt menig opgewekt lied naar bu1ten. 

Van uit Kalawara heeft zich het Zendings-werk uit~ebreid, zoodat op dit 
oogenblik het geheele terrein is v~rde~~d in 5 districten, well<e ~taan 0nder l_ei.ding 
van een Europeesch Officier, aan w1en z11n toe~evoegd een aantal inlandsche offlc_1er~n 
en goeroes (ondt'.rwijzers). Men zou het Zendmgswerk van het Leger des He1ls m 
Celebes gevoeeelijk in vier onderdeelt-n kunnen verdeelen. 

I. Het Ondt:rwijs. Jn Midden- Cele bes heeft het Leger des He its l 6 $Cholen, die 
gemiddeld per dag worden bezocht door. een 700-tal jonge!ls ~n meisjes. V~or het 
rneerendeel jongens, aangezien d~ be~ol.kmg nog van n:ieen1ng 1s dat onderwlJS voor 
meio;jes overbodig is. Uelukkig 1s h1erm een verandermg ten go.e~e op te merken 
en hebben wij zelfs in het Paloedal een sc.~ool, alleen door me1s1es bezoch~: Be
halve in de gewone vakken: lezen, schn1ven en rekenen, wordt natuur.l11k de 
Christelijke Godsdienst onderwezen. Welk een resultaten hebben de lessen 111 deze 
scholen reeds gehad t Er zijn reeds .eenige jong~ns, die ';lls kweekeling:.onder
wijzer dienst doen, terwijl reeds ee~~ge voormahge leerlm~~n ':11s schn1ver op 
Gouvernements·kantoren arbeiden. W11 vertrouwen, dat de llJd 111et zoo heel ver 
meer af is, dat wii in iedere school minstens een der onderwijzers uit de inboor
lingen van Midden-Cel@bes zullen hebben. 

Aan de meeste van deze scholen is een fluitkorps verbonden (zie foto). Het is 
aandoe111iik zoo'n ver afgelegen dessapost. te bezoeke~ en dan een vaderlandsch 
of Legerlied te hooren, gespeeld door het 1ongens-n:iuz1ekkorps. . 

(I. Ht't medische werk. In ieder district 1s op de hoofdpost een kleme 
apo1heek gevestigd. Het Gouvernement verstrekt de g~neesr:i:id~elen, welke door 
de officie1en worden uitgedeeld. Oo~ neemt de. offic1er brJ z11n bezoek a~.n de 
verschillende kampongs in zijn distr!ct geneesm1.~de.len mede, wat na!uurhJk er I 
toe bijdraagt om den officier of Pa11d1ka, zooals h11 h1er door de b~volk.mg wo~9t 

d een welkome gast voor de kampongbewoners te doen z11n. Uewoonh1k 
::;d~e~et uitreiken der medicijnen plaats na afloop der samenkomst. 

In een der districten, hetwelk kortgeleden door mij werd bezocht, blever 
een kleine kampong heel ver van het centrum verwijderd, na afloop der samen
J<omst van de 50 menschen, die tegenwoordig waren. een dertigtal achter die doo 
den Pardika medisch geholpen wenschten te worden. In de kampong, die den 
daaropvolgenden dag werd bezocht, waren wi1 nauwelijks aangekomen, of de hulp 
van den Officier werd ingeroepen voor een man, die stervende was. Medicijnen 
werden verstrekt om zijn Hjden eenigszins te verzachten, terwijl teve.ns gesproken 
werd over Hem, Die al onze krankheden op Zich heeft genomen. Is dat niet de 
arbeid van een echt Evangelist? 

Ill. De arbeid onder kinderen Afgescheiden van den arbeid onder de 
kinderen in de scholen is hier ook de gewone korpsarbeid, die door het korps 
onder de kinderen wordt verricht; b v. in vier districten worden de gewone Leger 
des Heils compagnie-samenkomsten (Zondagschool, in kleine klasjes verdeeld) 
gehouden, op dezelfde manier als in Europa met dit verschil. dat bij het overhooren 
een bijbelsche plaat ter verduidelijking wordt gebruikt. En de kinderen van Celebes 
houden van deze samenkomsten ! Het is dan ook op de kinderen, dat wij onze 
hoop hebben gesteld. Deze arbeid is nog maar in haar begin-stadium, doch belooft 
veel voor de toekomst. 

IV. De Korps-arbeid 0, wat een schoone gelegenheid heeft de Veld-offic1er 
de evangelist in dit land! leder huis staat voor hem open! Hoe gaare· luistert 
men naar de boodschap, die de officier heeft te brengen ! Welk een heerlijke taak 
om deze in de duisternis wandelende zielen tot het licht te leiden. De schoollokalen 
worden gebruikt tot het houden van bijeenkomsten. terwijl ook nog vele samen
komsten in de .openlucht plaatsvinden, en waar geen school 1s wordt de Lo 
het geestenhuis gebruikt. 

Laat mij den lezer iets omtrenC"zulk een samenkomst mededeelen. De bijeen
komst zal beginnen om 7 uur, maar de menschen hebben geen begrip van tijd zoo
dat de goeroe of de inlandsch officier vooruitgezonden is om door een inlandschen 
trom te slnan, tijd van aanvang aan te kondigen. Als wij k0men op de plaats waar 
de ~amenkomst zal gehouden worden, zijn de kinderen reeds aanwezig. Deze mi 
sen nooit. Zij houden van de Legersamenkomsten. 

-
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Ons fluitorkest te Lindoe (Midden~Celebes.) 

De volwassenen zijn wat traag. Um hun uit te noodigen gaan de offictere 
langs de huizen en dan komen zij van verschillende plaatsen. De samenkomst is 
een echte Heilssamenkomst. In de meeste gevallen draagt zij tevens een min of 
rneer onderwijzend karakter, terwijl een liijbelsche plaat ter toelichting van het 
gesprokene dient. Het verloop is als van een echte Leger des Heils-meeting. <;iebed 
door de soldaten en pas bekeerden. soms door enkelen hunner een getmgenis· 
waarnaar met diepe aandacht wordt geluisterd. Reeds verschillende malen heeft 
ondergeteekende het voJrrecht gehad om vele zielen tot den Heer te zien kornen. 

*** Een vraag die als vanzelf naar voren dringt is deze: W~.ttigen de uit~omsten 
den arbeid, die in Celebes geschiedt? JA ! Zelfs al zagen w11 nog geen z1chtbare 
vruchten, zouden wij zeker zijn van den oogst op Gods tijd. Maar Hij geeft ORS 

ret ds eeni~e eerstelingen om or.s hart te verblijden, b. v. 
t. Bakol'bakod_oe. Zij is een vrouwelijke sergeante, werd jaren geleden tireects 

aangetrokken door het Leger. Zij leerde jezus volgen en betoonde reeds vele\jaren 
haar trouw aan haar Meester en het Leger des Heils. 

Is er een samenkomst in haar kampong, Eakoebakoeloe gaat .. l~ngs de huizen 
om de mensch en uit te noodigen deze samenkomst te bezoeken. Z111s een. dergenen. 
die steeds bereid zijn een woord voor haar Meester te spreken- Is de u1tnoodiging 
aangebroken, ser12eante Bakoebakoeloe gaat met haar zusterkamponggenooten 
spreken en tracht haar te leiden tot Jezus. . . 

2 Onoe is een kampong, een uur afstands van Kantewoe. het district waar de 
Adjudants Woodward een gezegenden arbeid >1errichten. Jacobus, de tweede zoon 
van den Kapala, begon vijf jaren geleden de school te b.~zoeken ~n als gevolg van 
het Godsdienst-onderwiis op school ontvange~! l~e!de h!J den Hellan~ k~nnen. Hij 
is nu een jongen van 16 jaar en is een der vn1w11hgers 111 de school, die z1ch gereed 
maken om straks zelf goeroe te zi;n. Hij h~ef~ den echten geest van e~n ~eilssoldaat ; 
b. v. ongeveer een jaar geleden wendde h1J z1ch tot den Ad1udant. H11 walde gaarne 

(Zie vervolg pag. 4. ' 



----~ 

STR!JD KREET 

Verlossing, een persoonlijke openbaring Gods 
aan de individueele ziel. 
Door Kolonel S. L. Brengle. 

lk ,heb een stiefbroeder die een onge
loovige is. Na den dood onzer moe
der, toen ik nog maar een jongen van 
een jaar of veertiei:i. vijftien was ~n hij 

een ventje van negen 1aar, werden WIJ van 
elkanck!r gescheiden. Zijn vader - mijn 
sUefvader-nam hem mee naar het Zuiden, 
naar· de Ozark-Mountains in Arkansas, 
en later ging hij naar bet verre Westen 
na~r de ruischende stranden van den 
Ofooten Oceaan in Oregon en Washing
ton, terwijl mijn weg naar de kusten 
van den Atlantischen Oceaan voerde. 

Maar veel verder dan door deze af
standen, kwamen wij van elkander te 
staan in bet geloof. Hij is een man van 
de striktste eerlijkheid, groot van ziel, 
rein van leven, . achtbaar, trouw in zijn 
vrtendschap ~n verscheidene malen is 
htj door zijn medeburgers gekozen voor 
posten van vertrouwen, maar - hij is 
geen Christen. 

lk koester een groote, teedere liefde 
voor hem. lk heb met hem en voor hem 
gebeden. Eens kwam hij in een m\iner 
meetings aan de zondaarsbank; en met 
al den ernst m1jner ziel heb ik met hem 
ges·proken en aan hem geschreven; maar 
hij blijrt ongelo'lvig. En hij zegt, dat hij 
onze leer betreffende jezus Christus niet 
kan aannemen. 

Ben bewijs tegen Christus? 

Onlangs zond hij mij een artikeltje, 
•lit een co1Jrant geknipt, over een oud 
predikant in New-York, die, na vijftig 
jaar, zijn niet-gelooven in Ch btus e~ 
in den Bijbel heeft uitge_sproken; e~ h_IJ 

.. Rt te denken, dat d1t een bew11s 1s 

tegen het geloof in de Godhe.~d van 
Christus en bet gezag van den lJ1JbP.l. 

Wat is het, dat het geloof in Jezus 
Christus le vend houdt? Er zijn eeuw · in 7 
eeuw uit menschen geweest, die hun 
ongeloof hebben uitgesproken. Telkens 
en telkens weer zijn Evangelie-dienaren 
afvallig geworden. Een Zijner discipe1en 
heeft Hem verraden, en de elf anderen 
hebben Hem in Zijn ure van schande 
en dood verlaten, en toch gelooven er 
menschen in Hem en bewijzen bun geloof 
door een vernieuwd leven van volkumen 
overgave en levenslange toewijding. 

Vanwaar dat geloof? 

Wat is het geheim van dit volhcwdend; 
geloof 'i Hebbt:n geleerde en fijn-uitge
sponnen argurnenten, heeft hetgeen men
schen in boeken geschreven hebben 
tweeduizend jaar tang, dit geloof levend 
en onoverwinnelijk doen zijn? Neen, 
neen, dat is het niet I Zelfs niet, wat in 
den Bijbel geschreven staat, is op zich
zetf in staat dit geloof voortdurend te 
vernieuwen. Er kan slechts een verkla
ring voor gevonden worden, en dat is 
de im ner wederkeerende open baring van 
Christus door den Heitigen Geest in. 
berouwvolle, zoekende, geloovige zielen. 
De immer- tevende Christus, immer ko
mende tot barten, die bereid en willig 
zijn Hem te ontvangen, - dat houdt het 
geloof in Christus levend. 

Men bouwt zijn geloof niet op en m~n 
offert zijn leven niet voor dingen, die 
men niet kent, of slechts half gelooft. 
In een rechtzaal kunnen duizend men
schen zijn, die niets weten van de zaak, 

ADJUDANT EN MEVROUW WOODWARD, 
ONZE Pf0NIER3 TE KANTEWOE, MIDDEN-CELEBES 

door Lt.-Kolonel Gugelmann. 

Zeven jaar geleden is het, dat de 
Adjudant en zijn vrouw de roepstem 
gehoor gaven en vaderland en vrie~den 
vaarwel zeiden om voortaan te arbe1 11en 
voor het heil der zielen in een ver land, 
waar de ze~ningen van het Christendom 
nog niet bekend waren. In Engeland ha~
aen zij reeds jarenlangen, trouwen arbe1~ 
verricht. Van plaats tot plaats waren z11 
get-rokken en hadden gewerkt en gestre
den voor bet heil van hun volk. Soms 
ls ·het ploegert op rotsen geweest, maar 
Qveral was er zegen en in al hun stand
plaatsen mochten zij een garde getrouwe 
strijders achter laten, gewonnen e~ ge
v.ormd tot soldaten van Jezus Chnstus. 
Toen was er nog geen gedachte aan, dat 
onze makkers aldus opgeleid werden 
voor den diens in een heidenland, maa.~ 
toen onze Cener I hen riep, werden z11 
beiden bereid gev 'lden. .. 

Zeven jaar gele en arriveerden z11 te 
Batavia en vertoefden aldaar 9 ma~nden 
als lntroductie in het zoo geheel nieu~e 
arbeidsveld. Toen maakte de toenmahge 
!eider, Kolonel Cunningham, hen bekend 
met zijn plan voor hen. ,,lk heb besloten 
U naar het Kantewoe-district te zenden 
In Midden Celebes en ik zend U erhcen 
om daar te leven en te sterven desnoods, 
teneinde U geheel te geveM voor het volk; 
Jeerende hun taal en hun adat, en hen 
te winnen voor Christus" •..• · • 

Dat waren krasse woorden, maar de 
!Colonel wist tot wie hij sprak en z~jn 
geloof en zijn verwachting werden met 
bet>chaamd. 

mevrouw Woodward niet de eerste 
blanke vrouw ooit aanschouwd in die 
gewesten? Slechts langzaam, heel lang
zaam kwam men dichter bij om te hooren 
wat toch die blanke toean wilde. Maar 
eerst het vertrouwen gewonnen, kwa~en 
er ook vorderi n .!en. 14 dagen tang on tvin,g 
mevrouw bezoek van s rnorgens tot s 
avonds van de vrouwen. die zich om haar 
verdrongen, hau handen betastten en 
eindelooze vragen stelden. Zoo groot 
was de belang
stelling, dat er 
eindelijk - even
als bij een dok
ter - bepaa(de 
uren aangewezen 
werden om me
vrouw Woodward 
te mogen bekijken. 

Oat was toen-
6 jaar geleden. -
Nu is de vtrhou
ding geheelanders 
geworden. De 
Adjudant en me
vrouw Woodward 
zijn vader en moe
der van het ge
beele district Een 
bejaarde vrouw 
met grijs haar 

die aanhangig is, en niemand interesseert 
zich voor wat deze zeggen ; maar laten 
er een of twee getuigen opkomen, die 
alles van de zaak weten - dan is ieder
een vol belanpstelling. 

Was Christus uod? Is Hij de Heer? 
Dat weet ik niet alleen door wat anderen 
hebben gezegd of geschreven. Paulus 
heelt een groot feit en grondbeginsel 
vastgetegd, toen hij aan de Korinthiers 
sch reef; ,,Niemand kan zeggenJezus den 
Heere te zijn, dan door den Heiligen 
Geest... Deze wetenschap komt door 
openbaring tot iedere ziel, die haar wit 
aannemen. De Bijbel verklaart het, maar 
tenzij ik een ervaring heb, die sluit 
op de uitspraken van den Bijbel, zoo 
nauwkeurig als een sleutel past op een 
yale-slot, weet ik het niet. 

lk lees den Bijbe-1 reeds jaren ; ik heb 
hem onderwezen. lk heb gestudeerd in 
de theologie. lk had boeken over de klaar
blijkelijkheid van het Christendom, die 
mij zeer overtuigend schenen, maar het 
volkomenovertuigend bewijs - lut bewijs, 
waarop mijn ziel kan rusten in iederen 
storm en in den zwartsten nacht - vind 
ik niet in boeken, maar in een persoonlijke 
open baring van Christus in mijn eigen hart. 

Het volkomen overtuigende bewijs. 

Het was een blijde, schoone dag in mijn · 
leven, toen Christus Zichzelf in mij open
baarde. lk kon hieraan evenmin twijfelen 
als aan mijn eigen bestaan. Mijn hart 
was vervuld met verrukking I Mijn ziel 
baadde zich in liefde. Mijn oogen vloeiden 
over van tranen der dankbaarheid voor 
Zijn groote liefde jegens mij, en van god
delijke droefheid, dat ik ooit aan H<!m 
had getwijfeld, of tegen Hem had ge
zondigd; en vanaf dien dag ben ik een 
heel nieuw mensch geworden. Wereldsche 
eerzucht was weggevaagd. Vleeschelijke 
begeerlijkheden werden volkomen ten 
onder gebracht. Zelfzucht verloor zich 

Het houden van den Sabbath houdt 
heel wat in zich, maar men gaat gesta
dig voort in de goede richting. Een der, 
schooljongens, de zoon van den Kapala, 
bizonder intelligent en die ret>ds zijn hart 
geopend heeft voor het Evangelie, treedt 
op als man doer. lederen Z mdagrnorgen 
vroeg arri veert hij aan het schoollokaal 
en lu1clt tang en fl ink de bel, en de men
schen weten, dat het Zondag is en dat 
ze geen werk mogen doen, maar z1ch 
klaar moeten maken voor de samenkomst. 
Ee_n aamal der eerste schooljongens, die 
6 1aar geleden, scholier werden zijn van
daag flinke toegewijde assistenten van den 
Adjudant. Sum.nigen bereiden zich voor 

zes jaren vol moeizamen arbeid heb
·ben de adjudant en mevrouw W uod
ward in djen een zamen post doorgebracht. 
z dagreizen te voet van K_alaw~ra, 
w~5ar het Divisie Hoordkwart1er z1ch 
bevindt, over de vermaarde, waggelende 
rottanbrug! -Toen Mevrouw Woodward 
deze voor het eerst vol moed en v_~stbe
radenheid gepasseerd. was, zat z11 neer 
en barstte in tranen uit. - zoo groot wa~ 
de spanning geweest. Nu :.chter heeft ztJ 
d ezelfde brug herhaaldel!Jk begaan en 

kwam bij den 
Adjudant om me
d•cijnen te halen. 
Toen de Adjudant 
haar vroeg waar 
zlj "'andaan kwam, 
lachte zij hardop 
en ri;!p: "O vader, 
kent U mij niet 
meer? lk ben im
mers een van Uw 
kinderen" .•..•• Adjudant en Mevrouw Woodward 

om het goeroes
examen af te leg
gen en Leger des 
Heils-off1cier te 
worden en de adj u
dants spreken met 
vreugd en begrij
pelijken vader- en 
moedertrots ook 
wel, van die en 
die en die, welke 
blijk hebben gege
ven van veran· 
dering des harten 
en die hun plaats 
als Christen en 
Heilssoldaat heb
ben ingenomen in 
hun familie en om
ge ving. Ook de 
meisjes blijven 
niet achter. De 
vorige controleur, 
die tegenwoordig 
was in een samen
komst, werd ge
troffen door het 
woord van een de· 
zer: ,, Als wij 
eieren aan onze 
moeder (njonja 
Adiudant) te koop 
aanbieden, dan 
legt zij ze in een 
kom water. Wat 

;imlacht thans bij de vreeze van de 
~ieuwelingen, die er voor het eerst o~er 
moeten. Over de rottanbrug, Ian gs sf h1er 
onbeaaanbare bergpaden, waar zel s de 

aard'ies van het land met kunn_en gaan, 
gver snelvlietende rivieren, khmmende 
n dalende soms op handen en v~eten, 

~agenlanE{~ totdat de plaats van bestem
mir.g bere1kt was. 

En moei rnam als de reis wa~ daarheen, 
h b tn van den even moeizaam was et eg 

b .d De menschen vol wan1rouwen; 
a~ de1 . die schreeuwend we~vluchten 
kin eren · · want was 
woor de witte toean en nJonJa. 

In Kantewoacbe fe.stkleeding. Twee kleine 
kinderen in een 
kainoong wel 8 uur gaans van Kantewoe 
verwijderd zeiden: ,0 ja, wij kennen U, 
U is onze vader van Kantewoe". 

* .. * Dadelijk begon de Adjudant met een 
da~school en Zondagschool te openen ; 
eerst met een ldein aantal kinderen, Wt:lk 
aantal gestai..lig aangroeide, zooi..lat ff nu 
een geregelde ookomst i; van meer dar1 
JOO kinderen, waaronder ook een mooi 
percentage meisjes. 

Een Z•lndagschool werd ook begonnen 
voor vrouwen en een naabchool die 
door een 20 tal vrouwen bez icht wordt. 
De grontste bel 1ngste11ing werd bt>toond 
in de naa1machine v n mevrouw Wood
ward; dat was dan ook iets wonderbaars I 

goed en versch is hedt gewicht en 
daalt op den bodern ; wat nlet versch en 
slecht is, is licht en s1ijgt aan de opper
vlakte. En deze worden dooronze mot!der 
geweigerd. Alzoo is het met God. Hij 
beproeft en weegt ons en als wij te licht 
zijn, zijn wij niet goed en zal H1j ons 
111et aannemen en den toegang tot den 
hemel weigeren. 

Toont dit niet aan, hoe de waarheid 
ingang vindt en begrepen wordt? Zoo 
zijn er nog meer teekenen van zegen op 
lien arbeid van het toegewijde ech1paar 
Z1j spreken er sobertjes over, want zij 
gevoelen, dat hun arbeid is in het teeken 
des zaaiens en ploegens. - "Voelt het niet 
eenzaam maand in maand uit, jaar na jaar 
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in lief de, en had ik -duizend I evens gehad. 
ze zouden alle gewijd zijn geworden 
aan Zijn dienst I . 

En sedert d1en dag beb ik voortd'urend 
diezelfde transformatie in anderer leven 
waargenomen lk bevind, dat mijn ervaring 
en de bijbel voortdurend overeenkomen. 
Zij kloppen met elkaar. Zij sluiten ;0p 
elkaar, zooals een sleutel op een slot 
past. En dit houdt mijn geloof in Christ s 
leve_nd. De bijbel is het tekstboek, waarjp 
mjj wordt aangewezen, hoe ik deze 
ervaring krijgen kan. Als ik deze ervar iRg 
heb gekregen, bevestigt zij mijn gel~of 
in den bijbel, terwijl de bi.Jbel mij m1jn 
ervaring verklaart. 

* * 
Ik herinner mij, * hoe ik vele jaren 

geleden tezamen met anderen was neer
geknield om te bid.Jen voor een jong· 
meisje, dat tot den Heiland kwam om 
heiliging te zoeken. 

Terwijl wij baden, barstte zij eensklaps 
uit in tranen en riep in een soort geest
verrukking uit :. ,,0, jezus I" en toen zij 
opstond, was haar gelaat als verheerlljkt. 
Het licht des Hemels omstraalde haar. 
Zij had tranen in haar oogeo, en daar 
ttoorheen glansde de regenboog. Zij had 
een blik op jezus geslagen en haar aao
gezicht blonk. Zij was schoon I Zij was 
jong, sterk en gezond I Het jonge lev~n 
klopte in haar aderen, maar z11 was bere1d 
binnen zes maanden haar ouderlijk ht.tis 
en vaderland haar beminden en vrienden 
te verlaten ~m naar de donkerste deelen 
van Afrik~ te gaan. En daar in het hart 
van den Congo, leefde en werkte zij 
voor de arme, duistere heidenen en bad 
hen lief totdat de Heer op zekeren dag 
tot haa'r sprak: ,,Het is genoeg; kom 
hoogerop"; en zij ginR naflr den_ hemel 
via Afrika. Zij zei.; dat ChristtJs Zich aan 
haar en in haar had geopenbaard. 

( Wordt i·crvoigdj. 

met U beidjes daar in de wildernis ?' 
Wonderbaar toch, slechts een gelukk1ge 
glirnlach is het antwoord.- ,,. Wij zijn z~o 
geheel thuis. in hd midden van ons volkJe 
en de tijd gaat zoo snel .midden in z~lk. 
een eenzaamheid ! I I W1j komen er met 
toe iets anders te begeeren" .... meende 
mevrouw Woodward,-,,ik verlang al weer 
om naar hLJn terug te keeren" . · .. Dat 
was verleden jaar, toen de AdJudants 
naar Java kwamen om zich onder ge
neeskundige be._handeling te stellen. En 
hun verlof naar liet moederland, dat dit 
jaar zou plaats hebben, hebhen zij volgens 
eigen wensch uilgesteld, omdat het zoo 
zwaar valt, weg te gaan. Eerst nog dlt, 
nog dat organis1oeren en op peil brengen, 
ja het eigen thuis en je vrienden trek ken 
w~I. maar, - en wie heeft dat niet onder
vonden,-waar je werk is, daar is je tbul& l 

Een Kweekschool voor officieren -
eenvoud1g begin - is met September be
gonnen onder leiding van Adjudant 
Woojward, den vader van Kanfewoe. 
Zts der kadetten zijn de bekeerlingen 
der Adjudants, Kaelische jonge manneo, 
de eerstelingen van den oogst onder het 
volk, voor wie zij zich bebben gegeven. 

Op het oogenblik heerscht, er hoo~e 
verwachting onder Kant<:w~e s volk1e 
want de Kolone1 - de n1on1a. besar -
zal nog voor het eind van het 1aar. D. V. 
haar eerste bezoek brengen aa~ dte t:te
westen. ,, Komt U maar ~~rust, - . ze1de 
Adjudant Woodward, "w11 zullen zorg~~· 
dat U veilig over de rot1anbrug. ve1l1g 
over de bergen en rivieren komt eo de 
vreugde over Uw komst zal U alle ver
moe1enis verzoeten''. 

De vreuade zal dus wederkeeriR zljn, 
want ook "'de Kolonel verblijdt ;zich in 
het vooruitzicht van de a. s. ontmoeting. 
Onze gebeden rij zen op, dat God alle 
dingen met ziin zegen mo~e bekroonen t 
Tot ziens Adjudants, met het Kerstfeest t 

KOMENDE GEBEURTENIS EN 
15 - 18 November 

CONORES TE BANDOENO. 

29 November - 2 December 

CONORES TB SOERABAJA. 
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'R: ~cheffer. 
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M. J. v. d. WERKEN, 

Territoriale Kommandante. 

V~ , OBN LBSSBNAA~ YAN DEN 
. :'' ·. . . CttBF-SECRB f AR.IS. 

pe . Territoriale Kommandante io bet 
.,Cladethuis te Salatijta. 

'' 
Oilge •eer 14 dagen zijn de Territorja~e 

Kp,p.11~aodllnte en Lt -Kolonel Gugelmann 
af¥Tez.ig geweest van Bandoeng om een kort 
verfot te genieten in ons Kinderhuis te Sa
laUga. Dit was even een verademing _na de 
altijd drukke taken op net Hoofdkwaruer en 
naar wij hopen heeft deze rust haar belden 
'liieel ~oed gedaan. 

ff.et. Dlelf.we Ziekenlallis te Bandoeng. 

Op vriendelijke ultnoodiging van den bur
'gemeester waren de T~rritoriate Komman
.dantc, Lt.-Kolonel Gugelmann, de Chef
Seeretaris en Mevrouw Beaumont tegen
woor<Jig bij de opening van bet nieuwe 
Geroeente-Ziekenhuis te Bandoeng. Het 
verbHjdt ons zeer, dat dez.e inrichting, 
waaraan zulk een dringende behoefte bestond. 
thans geopend is en het werk der barm
.harligbeid kan j!anvangen. 

.l'.uirlijkscbe Coogresse~. 
,., .. il4tt doet ons genoegen te kunnen aan
' .. ,:«:o!ld,igep, d.at de. i'erritoriale Kommandante 

':bijgestaan dOor Lt.-Kolonel Gugelmann, den 
Chef-Secretaris en Mevrouw Beaumont het 
]aarlijksch Congres voor I nlandsche · officie
ren te Ojokja hoopt te leiden van 20 tot 23 
Qctober, wat bij het verschijnen van dit 
nummer dus reeds voorbij zal zijn. De 
congressen voor Europeescheofficieren zullen 
plaatshebben in 8andoeng van 15 - 18 No
.vember en te Soerabaja van 29 November 
1ot 2 December 

B~vordering van Stafkapiteln Scheffer. 

Ongetwijfeld zullen alle makkers zich met 
QoS vereenigen in l:tet aanbieden van harte
Jijke gelukwenschen aan Majoor en mcvrouw 
Scheffer bij hun bevordering. Bijna 21 jaar 
heett de Majoor met toewijding en ijver 
gearbeid in Ned.-lndi~ en kan tevens terug 
zien op 30 dienstjaren als een Officier van 
,het Leger des Heils. Wij waardeeren den 
trouwen arbeid van den Majoor en zijn toe
gewijde vrouw ten zeerste. God geve hun 
steeds meerderen zegcn en vrucht op hun 
werk op de Leprakolonie !e Poelau si Tja
:nang, over wel!ce lnrlchting de Majoors het 
bevel voeren. 

Ee111 nleuw Militafr-Tehuis. 

Mevrouw Beaumont en schrijver dezer 
1lootjes hadden bet voorrecht de opening te 
Jelden van bet nieuwe Tehuis in Djokja. 
De. verkrijging van dit gebouw is een groote 
verbetering voor ons werk in die stad. Het 
ls meer in bet centrum gelegen en beant
woordt beter aan· het doe! dan het vorigc. 

Er is tevens een flinke bijeen komstzaal 
aan verbonden. 

Waardeerlog van den Plaatselijlcen Com
mandant. 

Kolonel Willemse verecrde de openings
pJechtigheid van dit nieuwe Tehuis ~et 
zijn tegenwoordigheid en spralc eemge 
vrlendelijke en bemoedigende woorden v~n 
:waardeering met betrekking tot onzen arbe1d. 
Met toestemming van den Kolonel speelde 
bet Garnizoens-muziekkorps op onze voor
galerij v66r en na de opening, wat .. veel 
bijdroeg tot het wels!agen van dez~ b11zon
dere bijeenkomst. Oominee Karamoy was 
eveneens tegenwoordig en gaf den mannen 
eenige ernstige woorden van raad en hulp 
mee. 

Jaarbeurs Bandoeng, 

Door het jaarbeurs-comite werd ons ee~ 
diploma ioegezonden voor on.len stand met 
tentoongestdde handwerken van onze 
Tehuizen en boeken, bijbels, etc. van ons 
Handels-departement op de kortgeleden ge
houden jaarbeurs alhier. 

Edelmoedlge geest van de militairekapel. 

In verband met de betoonde medcwerking 
ter gelegenheid van de jubileumsfeesten 
werd aan 1et Garnizoen muziekkorps te 
Bandoeng een gift overhandigd. De Kapel
meester stclde zijn mannen hiervan in kennis 
en met onderling goedvinden werd besloten 
dit geld te verdeelen onder drie lief~adig
iheidsinstellingen, wa.aronder o~k ons Krnder
,huis. Oeze cdelmoed1ge geest 1s navotgens
waardig en namens all.~ bewone~s va~. het 
Kinderhuis brengen w11 de~ vnendell)ken 
gevers llierdoor onzen hartell1ken dank I 
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Wij waren een paar dagtm in het k1nderhuis te Sala,tiga, Lt.-Kolooel Gugelmann 
en ik, - in kl;!uterland. Daar kwee!t en kwinkeleert het van zonsop- tot zonson
dergang in he.t groene. nesrje m t t zJjn vogeltjes van velerlei ·pluimage. Nooit zag 
men aindoenl!Jker troep1e ea nooit zag men blijder t De stemmetjes wedijveren met 
het vogelenkoor om den tuiq met muz.iek te vullen Zij bebben een uitgebreid 
re)ertoire, dat blijktlaar iederen dag geneel gegeven wordt. 

~De kleine pelgrims kornen 
Uit iedre stad en land." 

is een der meest geliefde versjes; wat dan plots op grappige wijze gevarieerd wordt met: 

.. Regen op de brug 
En ik wordt nat: 

• k heb zooveel te vertellen 
En ik weet niet wat." 

Een .. kleine. pelgrim a_r~iveerde in kleuterland toen wij er waren. Van Semarang 
kwam z11_. vanutt ons ~e1s1es-Tebuis: Ensigne Koning bracht haar. Och, och. z66'n 
heel klem Eu_r:opeaantJe rnet zwarte glinsteroogjes ! Loopen kon zij, maar praten 
nog n1et en d1t ~~s r~eds haar tweede tehuis. Z1j bracht een uitzetje mee; liefde
vol do~r de rne1sjes- m Sem~:ang gemaakt. Arme kleine I lk had een fo16tje van 
haa~ w1llen hebbe~, ~ooals ~tJ daar stond op de voorgalerij. anderhalf jaar oud 1 
J~. twas me. als riep teder d1er klernen om een moeder en een ouderlijk huis, vol 
ll~fde en warmte; d~t, waar .het_ een natuurlijk recht op heefl. Het kan schrijnen in 
e1gen hart, - gelukktg nog met 111 het kinderhart - bet groote gemis dat zij onbe-
wust lijden; het teed, dat hun niet toekomt. ' 
. Als d1t lieve kleutervolkje aan tafel gaa~. w<?rdt er op Leger des Heils wijze 

zmgende gebeden. Dan khnken de baby-stemmet1es, meest nog in gebroken taal: 

.. Wil Heiland, onze Gastheer zijn 
En zegen spijs en drank. 
Hier brengen wij U lo{ en eer 
£,1 in den hemel dank". 

- Da-a1k !" .-galmt er nog eentje alleen achterna.- ,,Als ik weer zing van 
den hem~I voor 1k ga eten, mag Willie niet zoo hard schreeuwen", zegt Ella ver
ontwaardigd. 

ja, ,,zingen van den heme!'' dacht ik - dat willen we jullie Jeeren lieve kleine 
pelgrims .. Oat is de manier om straks den wellicht ruwen weg met ~oed en op
gewekthe1d te trede~ en_ een Ji~_htend spoor te vinden. Zingen, zingen van een 
betere wer~ld, van re1~he1d en vn1heid, van vrede en liefde I En ten spijt van zoo.
veel, dat met moest z1jn, bet alien vroeg bijbrengen: 

,,/k ben een kind, van God bemind 
.,En tot gelµk geschapen.'' 

*** Van de jeugd werden mijn ged"chten geleid naar de grijsheid. Een lieve, oude 
Christen. de vader van onze adjudante Kronenberg, is in het verre Holland heen
gegaan. Deze pelgrim heeft 81 jaar op aarde gewandeld, een stillen, bescheiden, 
vreedzarnen weg. Hij was eell van hen, die "een kinderlijken geest bewaren" en 
die zich verheugen in hunnen God. Mij trof het woord, dat een der zonen gezegd 
had: ~Vader genoot zoo van zijn god:;dienst". 

Wat een heer~ijk getuigenis I Wat een ge1uigenis ook voor zijn Ood t 't Was 
hem, den eenvoud1gen,. onbekenden man, een lust zulk een Uod te dienen Hij 
genoot ervan. Is dat met het w11re Christendom, het eenige ware? Geen klagen, 
geen treu~en, geen spreken van opoffering en lijden en wat dies meer zij; wat alles 
oorzaak ts van bet valsche beeld, dat de wereld zich van een Christen schildert: 
som?ere blikken, ee" Ian~ gezicht. zuchten en klagen, bidden en nooit ontvangen, 
moe1zaa~ .~oorwaarts gaan. Anders de man, die van zijn God geniet, ook al is de 
weg moe1ll1k. 't Was voor dezen ouden pelgrim ook niet altijd een gaan op rozen 
geweest. Zijn jonge vrouw verliet hem voor de herrelsche gewesten, toen de zes 
kinderen nog klein waren. Moedig en vastberaden wijdde de eenzame man zich 
aan de g 1oote taak . zich alles ontzegge11de, zelfs alle veree11igingsleven om bij zijn 
kinderen te zijn. die hem nu dankend nablikken. Volwassen · zonen en dochteren 
zien een lichtend spoor, dat deze stille in den lande, die van zfjn God genoot 
achterliet. ' 

fa, 'k g e l o o f ~ e n d a a r o m z i n g i k, 
Daarom zing ik U ter eer, 
·s Wen•lds Heiland, Hoogepriester, 
A llet heeren Opperheer. 
Zoon van God en Zoon des menschen. 
0, kom ~poedig in Uw kracht 
Op des hemels wolken weder I 
Kom, Heer Jezus k:m ! ik wacht. 

. (N. de Jonge.) 

y~aavno v. di.lJ~ 

E"" typisch officierkwartier 
H~t Aleuwc bubr van de Ensigns Rosenlund In Bora. 

.,Het ieveo vaa Jezus" in het Mar ~h. 

Oaarn-: vestige~ ~ij de aandacht op de 
aanbe".eh_ng van ~It meuw uitgegev n br.;ek. 
~omm1ssiQner Mildred Duff, de sc:hrq, ~e ... , 
is een van de best e auteurs voor J " :: 
menschen in onze Legerwereld. Ve j r 
tang rnaakte zij de Internationale Zo .:.g
schoolless~n klaar e'l ~einigen verbete ,. 
haar de w11z~, w~_arop ztj de hoofdwaarhcde-. 
van het ChnsteltJk geloof den kinderen ui
delijk maakt. 

Deelneming. 

Qnze diepgevoelde sympat ie gaa( 
naar Me".r_!luw .. Adjudan~e Kron nbe-g 
haar fam1lte b11 bet verhes van hu vader.: 
in Holland. De familie-banden doeo zlctr 
sterker gevoelen, wanneer berichten va 
ziekte .. en dood ons bereiken. Het verlies 
van 71Jll heengaan wordt echter verzac 
door de wetenschap. dat hij gedurende zfja 
~ levensjaren. d~n Heer getrouw heeU g -· 
d1en~ e_o nu is mgegaan in de rust, we Ice 
bere1d 1s voor degenen. die God geeerd • eb
ben en Zijn geboden bewaard . 

Ensign en Mevrouw Lools. 

Onze makkers in Rembang hebben ee 
zee_r angstigen tijd doorgemaakt met hun· 
klemen Henny . die z~!la! ziek is geweest. 
Den avond v6ordat ht) 1n het Ziekenhuis· 
m0est ~orden opgenomen, maakten zij 
echter z11n toe~tand tot een ernstige za.atc 
van gebed en den volgeoden morgen Wali 
d '.. koorts wonderbaar gedaald en C01J$fa· 
teer?e ~e dokter tot hun groote vreugd¢ 
v~rhchtmg, dat opna~~ in het Ziekenbuis 
met !anger noodzake1t1k was. Met onze 
rnakkers vi::'1eugen wij ons ten zeerste i 
deze heerhJke gebedsverhooring. 

Ensigne Ohrstrand. 

Brigadi«:~ ~r. Wille meldde ons, dat bet 
noodzake11Jk is gebleken de Ensigne in bet: 
Juliana Ziekenhuis te doen opnemen tcneinde 
e.en operatie te ondergaan aan den blinden
darm .. De laatste berichten melden ons een 
gestad1ge beterschap, doch wij kunnen nog 
niet zeggen, wanneer de operatie zal plaats
bebben. 

Ensigne Cullen van het Kioderhuis te 
Medan en kapiteine Priddle van het Meisjcs
tehuis te Weltevreden moesten ook op de 
ziekenlijst geplaatst worden. Laat ons a 
deze makkers gedenkeo in onze gebeden t 

De Finaocieele Secretaresse. 

Het zal onze makkers verblijden te ver
nemen, dat Brigadier Wolters steeds voor
uitgaande is en haar werkzaamheden eeft 
kunnen hervatten. Zij zal echter voorloopig 
nog wat langzaam aan moeten. wat zeker 
geen gem<>kkelijke taak is, waar zoovefe 
zaken haar aandacht vragen. 

Officieren met verlof. 

Schikkingen worden getroffen voor 
Adjudante Cornelius van het Klnderhuis. te 
Bandoeng en Ensigne Beck van de Soerab~ya
kliniek om _op 10 November met het s. s. 
,,Johan de Witt~ metverlofnaarhaarvaderland 
te vertrekken .. Wij wenschen haar beiden 
een goede re1s en veel zegen en een aan
genamen rusttijd temidden van familie en· 
vrienden. 

Soerabaya-klinlek. 

Met het s. s. "Grotius" die te Tandjong
Priok arriveeren zal D. V. op 4 November 
verwachten wij dokter Haug, een vrouwelijk~~ 
dokter, die aangesteld is als inwonend
arts voor de Kltniek te Soerabaya. Hare 
komst is een g1 oote aanwinst voor bet werk 
i11 oie inrichdng en zal onzen arbeid :r;eker 
ten goede komen. 

Bezoek van <lea Chef .. Secretaris ua 
DJokja. -

Mevro;iw Bea:.mont en schrijver dezer 
nootjes brac~te~ een bezoek aan het Kin
derhuis te l>JOkJa en waren zeer getroffen 
door de wijze, waarop deze inrichting 
bestuurd .~or~t. Alles ~ag er _zoo geze!Hg 
en huisel!Jk mt I De w1tte led1kanten met 
eenvoudig witte spreien en kleedjes oyer 
de kussens waarop in frissche, roode letters 

Emanuel" gemerkt was, gaven alles een 
~angenaam. helder aanzien. 

Er zijn 36 javaansche ldnderen opgenomeo 
in dit Tehu1s, die e~n heel aardig zang
koonje vormen, wat m de bovengenoemde 
bijzondere samenkomst een lief driestcm
mig lied voor ons zong. 

Ook hadden wij het voorrecht verschil
lende vrienden van ons werk in Djokja te 
ontmoeten terwijl het .Grand Hotelk ons 
als g .sted ontving. Wij zullen ons eerste 
bt:zoek aan Djokja niet spoedig vergeteo. 

Hulp voor Japan. 
Door den "Winkelbond'' te Soerabaya on

der directie van den heer Stemme ik, were! 
een hoeveelheid goederen geschonken ten 
behoeve var. de noodlijdenden van japan. Een 
liefdadigsheids-vendutie werd gehouden ia 
de Loge, daartoe _belan,\{cloos afgestaan, ter
wijl de beer Wienng z11n gew ardeerde hulp 
gaf bij den verkoop. De totale opbrengst was 
f 900.-. Wij betuigen onzen hartelijken dank. 
aan genoemde heeren voor h io n medewerkiug 
en wenschen Adjudant en Mevrouw Mcyer:
gel~k met de verkregen resultaten van hun 
pogmg 

Wij hebbeo nu f 1500._ overgemaakt 
aan Japan en zeggen alien die hie•toe 
bijdroegen hartelijk dank. • .. 
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EEN ROEREND TAFEREELTJE TE 
PELANTOENGAN. 

Van onze Leprozen-kolonie te Pelantoe
ngan ontvingen wij een zeer interressant 
rapport over den Allaard1enst geho.uden 
in verband met onze Zelfverloochemngs
Aanvrage, op Woensdag 15 Augustus 
voor de Javaansche pati~nten. Wij laten 
hieronder enkele bijzonderheden volgen. 

. Twee maanden tevoren hadden de 
pati~nten reeds een steener spaarpot 
ontvangen om hierin zoo af en toe wat 
af te zonderen voor de Zelfverlooche
nings-Aanvrage. Een hunner noemde het 
vol trots TJelengan dari Goesti Jesoes" 
(spaarpot "voor den Heer jezus). 

· Voor den altaardienst was een altaar. 
.gfbouwd, ~temmig met groen en rozen 
versierd terwijl erv66r de woorden : 
.. Geeft 'met liefde aan God" waren 
aangebracht. Bij het binnenkomen plaat
sten alien hun spaarpot op het altaar. 
Sommigen hadden hem gebroken, doch 
de liefde is vindingrijk en nu brachten 
zij hun offer in een lucifersdo<;>_sje of 
in een stuk bamboe.. In de l-11belbe
spreking door Majoor Thomson en het 
woord ,, van hart tot hart" van mevrouw 
werd ons de waarde van offrren aan 
God ui1eengezet; daarna gingen wij 
over tot· bet openen der spaarpotten. 
Orie Chineesche makkers warer. hierbij 
behulpzaam ; de potjes werden stukge
slagen en het bedr::ig genoteerd. On der 

et gel k krak van de scherven en het 
va n der geldstukker. klonken de op
gewekte koren der meer dan 100 aan
we ~en. Toen de laats1e spaarpot 
stu;kgeslagen werd was de spanning 
voelbaar, doch nog even moest geduld ge
oefend worden. Eer.,t zongen wij tezamen: 

Mijn jezus ik min U ! 
En hoe het gezongen werd? Won

derbaarl Wij gevoelden mmers, dat wij 
alien een weinig meehielpen om het 
Evangelie van Christus aan alle volkeren 
te verkondigen. 

Toen we1 d bekend gemaakt, dat een 
1otaal bedrag van f 54.- was bijeenge
bracht, wat tezamen. met de bijdragen 
der Europeesche pat1t!nten f J 10.- be
droeg. Daverend applaus volgde en geen 
wonder als men bedenkt, hoelang ge
spaard moest worden om deze f 54.
bijeen te krijgen. Vol liefde werd het 
gegeven voor den dienst de~ Heeren. Na 
een ernstig woord van Adtudante Ros· 
Jund, de korps-off cier, gingen alien vol 

,. t)lijdschap weer heen. 
B. N. 

OPENING VAN NET NIEUWE 

MILIT AIR-TEHUIS 
TE DJOKJA. 

Vrijdagavond 28 September om 7 
uur opende Adjudant Hiorth deze bijzon
dere en druk bezochte samenkomst met 
een hartelijk woord van welkom aan de 
gasten-0.tficieren alsmede de Oflicieren 
van bet garr izoen Djokja. 

Hierop werd de honderdste Psalm gele
zen en bracht een kinderkoor van het 
Kinderhuis een keurig afgewerkt lied ten 
gehoore. 

Adjudant Hiorth nam daarop wederom 
het woord memoreerende op welke wijze 
dit Milita'ir-Tehuis verkregen werd. Hij 
besloot zijn toel3praak met vriendelijke· 
uitnoodiging aan alle Militairen van wcl
ken Jandaard ook en zonder onderscheid 
van geloof of richting, rang of stand, 
om dit nieuwe Tehuis met een bezoek 
te vereeren. 

Vervolgens nam de Chef-Secretaris, 
Lt. Kolonel Beaumont, die de leider was 
van deze plechtigheid, het woord. Of
schoon er wat van het idea le, het inpulsive 
verloren ging door de vertaling, mochten 
wij toch genieten van zijn onopgesmukte 
opgewekte, maar toch diepgevoelde 
woorden. God zegene dezen stoeren 
werker ! .. 

Onder de aanwezigen bemerkten w11 
o. m. den plaatselijken militairen Comman
dant overste W1llemse, met den dienst
doen'den Luit: Adjudant alsmede kapitein 
Klaij De overste sprak een 1oepasselijk 
woord eu uitte daarin zijn verwachting, 
dat dit Tehuis volkomen aan zijn be
stemming zou beantwoorden Zoover zijn 
bevoegdheid strekt mag op den steun 
van zijn HoogEd. Gestrenge gerekend 
word en. 

Na een Solo van Ensigne Walo en het 
dankgebed van Kolonel Beaumont was 
het officieele gedeelte van dezen avo~d 
voorbij en bleet men nog eenigen t11d 
in intiemen kring gezellig bij elkaar. 
Moge dit nieuwe Tehuis een waar,, Thu is" 
worden een home" voor velen. God 
zegene 'ook dit werk tot eer van Zijn 
naam I 

x. 

In een volgend nummer van de Strijdkre~t 
hopen wij een foto van dit nieuwe Tehu1s 
op te nemen. Red. 

Proeve van illustratie 

~ 
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DITAl<OEHNJA TANGA
N DlATAS KEPALANJA AKAN MEMBERKATI DIA-ORANG. 

INTERNATlONAAL LEOERNIEl]WS. 

De Generaal Jeidde op 13 September een 
bijzondere samenkomst als blijk van deelname 
met Japan en een Gedenkdienst voor de 
slachtoffers in de ,,Royal Albert Hall" te 
Lon den. 

Tevens richt de Generaal zich tot alien 
die helpen kunnen, om dit _land bij tc staan 
in deze g1 oote ramp, d1e ook het werk 
van bet Leger des l:lcils heeft getroffen in 
dit veelbelovende Zending5veld. 

Japan. 

Wij hebben .bericht ontvangen van ]~pan 
ons bijzonderheden meldende van het 1t1dcn 
en den dood van onze makkers en de ver
woestin g va11 de Legerei11endommen door 
de groote ramp. die dat land heeft getroffen. 

De gewone middagbidstond in ht t Ho_of?
kwartier was juist begonnen. Staf~_ap1tem 

· Sakai had de leiding en er werd b11zo~de_r 
gebeden voor de kameraden in Oncm~tcht, 
een stad in het Westen, waar de Boeddhtsten 
groote moeite veroorzaakten. Plotseling deed 
de aardbeving het gebouw wankelen ; 
de buitenste muur (3 verdiepingen hoog) 
vie! en Ensigne Yamanaka. va~ het v~ld
departement vie! mee. Br1gad1er Sash1da, 
redacteur van de Jaransche Strijdkreet, 
werd getroffen door de vallende balken 
waardoor ziin hoofd werd openge
spleten. Stafkapitein Sakai zakte door 
den vloer en raakte beklemd tusschen de 
brokken en was waarschijnlijk reeds dood 
voor het vuur hem bcreikte. Stafka11itein 
Uyemuia, prive-Secretaris va~ den Terri
torialen Kommandant, en Ensign Arakawa 
werden op 11et platform in de zaal ge
worpen. 

De andere k<>meraden vormden dadelijk 
een recdings-brigade, waaraan ook Kolonel 
Yamamura, de Chef-Secretaris, deeln<im 
Het Jichaam van Stafkapitein Sashida werd 
bevrijd, terwijl Stafl<apitein Yuemura en 
de Ensigns Yamanaka en Arakawa naar het 
Militair-Hospitaal werden vervoerd. A I le 
drie waren zwaar gewond, doch tot onze 
vreugde vernemen wij. dat zij reeds goed 
vooruitgaan. 

De verwoesting van het Hoofdkwartier, 
een stet-nen gebouw van vier verdiepingcn, 
en de centrale zaal met plaatsruimte voor 
1500 menschen, is een groot verlies. Cit 
gebouw was opgetrokken gedurende den 
tijd, dat Kommandant de Groot in bevel 
van Japan was. (De Kommandant w~s 
vroeger Territoriaal Leidervan ons werk rn 
Ned.-lndie) Het kostte met inbegrip van 
meubilair, etc. f 165 000.- en werd geopend 
in 1919 door wijlen Markies Okuma. .. . 

Twaalf korpsen en 5 maalschappe 1t1ke m
richtingen, inbegrepen. het hosl?.ttaal voor 
armen, juist herbouwd m 1922, z11n evenzoo 
verwoest. . 

Het Leger des Heils was heel spoedig bcz1g 
met hulpverleenen Het Gouvernement en de 
autoriteiten van Tokio zelf gaven ons alle 

vrijheid en groote hoeveelheden voedsel en 
kleeding worden rondgedeeld. De Generaal 
zond £ 3.COO (f 36.000) ter Jeniging van den 

no~~t Stadsbestuur Iaat nood-k~mpe~·Hau
wen en heeft het Leger des Heils g~vra!igd· 
in ieder kamp een Officier aan te stelleh 
om de menschen te troosten en ook geeste-
lij~ te helpen en te raden. . 

Wij vragen voortdurend gebed voo1 de 
lijdenden in deze groote ramp en · 06¥· 
voor den arbeid der liefde van onze toege-: 
wijde makkers aldaar. 

( Vervolg 'Vltn pay. 1): 

dat in zijn kampong ook kindersamen
komsten gehouden zouden worden des 
Zondags, zooals dit in Kantewoe gedaan 
wordt. Als de Adjudant geen tijd had, 
of hij dan deze samenkomstrn mocht lei
den. Hij werd op proef aan~esteld als 
Sergeant en ziehier het resultaat. De 
Adjudant geeft hem voor iederen Zondag 
een bijbelplaat; vertelt hem eerst de 
beteekenis der plaat en daar gaat onze · 
jeugdige evan~elis~. De Heer hedt. de 
weinige visch1es u1t de hand van dezen 
jongen gezegend. Trouw is hij voortge.,. 
gaan met het houden van genoemde 
samenkomsten. Eenige volwassenen kwa
men ook eens zien en zoo zijn daar· 
uitgegroeid geregelde Zondagsamenkom~· · · 
sten, voor kinderen en volwassenen, en 
eens per week een samenkomst voor be-'" . 
keerlingen. De schrijver dezer regels h~d ·, ' 
het voorrecht om in de samenkomst m 
Onoe gehouden, 35 zielen tot den Heer 
te zien komen, waaronder de vader, de 
oudste broer en twee zusters van Jacobus, 
den jongen evangelist. . 

Is dat niet de geest van den Christen 
en de geest van den echten heilssoldaat? 

En nu geven ''wij God de e_er~ De 
zendeling-heilsofficier heeft gezaa1d, doch 
Hij heeft den wasdom gegeven. Wlt 
hebben ook reeds mogen oogsten en ver
blijden ons in de zichtbare vruchten. De 
statistiek van het Zendingswerk van het 
Leger des Heils in Midden-Cele.bes g~+ 
aan: . 

175 Soldaten. 
132 Recruten. 
85 jonge Soldaten. 
l t Kandida•en. 

7739 Volgeli;igen. 
~79 Kinderen die de school bezoeke!OI. 

ne Kweekschool is nu gereed en B 
Kadetten alien behoorend tot de bevot.
k ing van' Celeb~s, zijn in opleiding voor 
01ficier. Halleluja l 

HET LEVEN VAN JEZUS. 
VOOR KINDEREN. 

UITGAVE VAN HET LEGER DES HEILS. 
. ..... r! 

Hiermede hebben wij bet genoegen aan de vrienden van d~ 
d h I d ... b kendMaleisch sprekende, inlandsche jeugd, van Nederlan sc - n ie e . 

te maken, dat er ter perse is een f\~aleische vertaling van het in 

Engeland en Nederland zoozeer gewilde boek ,,Het Leven van 
Jezus" aan kinderen verteld, uitgave van het Leger des Heils. 

Het boek bevat 52 verhalen uit bet leven van den H eil~n~ 
een voor iederen Zondag van het jaar, liefelijk en boeien 
geschreven. 

Tegenover ieder verhaal bevindt zich een d.aaro~ betrek~in~ 
hebbende, aantrekkelijke illustratie. Ter kennismakmg b1eden WlJ dit 
proefblad aan. Papier en formaat en wijze van illustratie zijn 
geheel zooals daarop aangegeven. 

B~stellingen kunnen aan het Hoofdkwartier van het Leger de& 
Heils, Javastraat 16, Bandoeng, worden ingewacht. De prijzen bif 
voldoend aantal bestellingen zijn als volgt : 

Ingenaaid. per exemplaar f 1.....--
In cartonnen band met linnen rug: per exemplaar .. 1.50 
In geheel linnen band per exemplaar .. 2 . ....-
Per 10 exemplaren en me er wordt 10 °/o korting gege n 

@/@)@/@l@/@)@li)@l@)~@I@@/@)@;@ ~ @/@@)'- @/@)@/@@;®@/@@l@@l@@l@l@l@l@/@@/@@/@@I@~ liJ4Pjdl)@f@I 

I Verder steeds voorradig een ruime collectie: 

~ Bijbels, Oude en Nieuwe Testamenten, afzonderlijke Evangehcn 1ll het 

~ Hollandsch, E~gelsch, Javaansch, Chineesch. Maleisch en Arabiscb; 

i Teksten, carton, glas en fluweel. Prenteboeken. 

! Boeken voor oud en jong. Belooningskaartjes, etc. 
@ · ~ 
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