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DE KLOPPENDE HEILANDt 
DOOR ADJUDANTE E+ WOLFSON • 

.,Zie. Ik sta aan de deur:, en lie klop: 
indien iemand Mijne stem zal hoor:en, en 
de deur: opendoen, Ik zal tot hem inkomen 
en Ik zal met hem avondmaal houden, en 
hij met Mij." Openb. 3: 20. 

T erwijl ik de plaat nauwkeurig bekeek om te probeeren, er iets bij te schrijven, 
kwam in mijn gedachten een ~edichtje van Jacq. v. d. Waals: ,.lk ben mijn 
zonden moe", waarvan de regels als volgt zijn: 

lk ben mijn zonden moe en mijn berouw. 
lk ben mijzelve moede · en ik ben 
bet zoeken moe naar God, Dien ik niet ken 
En Dien ik toch zoo gaarne kennen zou. 
Ik ben mijn zwakheid moe en n:i.iJn verdriet 
Mijn arbeid en mijn hoop en m1in genot, 
Maar bovenal het zoeken naar mijn God! 
lk ben het zoeken moe, maar God met I 

Hoe heerlijk, 

dat de dichter 

die wetenschap 

heeft, dat God 
het zoeken niet 

moede wordt ; , 

hoe heerlijk, zulk 

een gedachten

gang te mogen 

volgen, zulk een 

uitreep te mogen 

ho-0ren : "ik ben 

moe van het 

zoeken, maar 

God niet !" Als 

bij zulk een 

mensch de Hei

Jand aanklopt 

met die heerlijke 1 

woorden: ,, Zie lk 

sta aan de deur 

en lk klop", dan 

bestaat er geen 

twijfel, dat de 

deur niet wijd, 

niet geheel wijd 

geopend zal war

den en dat de 

Heiland toegang 
verkrijgt in dat 
hart, om daar

van geheel en al 

bezit te nemen. 

lmmers de we

tenschap, zooals 

de dichter het 

uitdrukt:,, Hij wil 

niet dat mijn 

ziele sterft maar 

leeft", moet een 

intens, een bran

dend verlangen 

inhouden om 

op het eerste 

kloppen van den 

Heiland open te 

doen en te zeg

gen: ,,Heer· kom 

in bij mij; ik ben 

z66 moe, moe 

Hij kent en ziet mijn zonde en vergeeft 
Ze zeventlg maal zeven maal en meer. 
Hij wil niet, dat mijn ziele sterft, maar Jeeftl 
0, Wonderbare goedheid van den Heer, 
Die naar zoo moedeloos een ziel nog vraagt, 
Die alle dingen, en ook mij verdraagt. 

van het zoeken, moe van alles, en maak Uw belofte waar ook aan mijn zoekende 

ziel: lk zal tot U inkomen en lk zal avondmaal rnet u houden en gij met Mij". En 

I " ·· ·et 1·n Gods woord · Zoovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja ezen w JJ ni · ., 
en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.'' (2 Cor. 1: 20) Zoovele beloften 

Gods als er zijn I Wat ruim en onbeperkt I Beloften voor hen die gestruikeld zijn; 

beloften voor de gevallenen, beloften voor de dwalenden, beloften voor de ver

brijzelden, beloften voor de stervenden. 
lndien zij slechts op Zijn kloppen open willen doen, dan zal Hij, die gestruikeld 

zijn, ondersteunen; die gevallen zijn, Hij zal ze oprichten; die dwalende zijn, Hij 

zal ze leiden; de verbrijzelden, Hij zal ze heelen; de stervenden, o, indien zij in die 
laatste ure nog slechts hun harten willen openen voor den kloppenden Heiland, dan 
heeft Hij ook nog voor hen in die allerlaatste ure in het Huis Zijns Vaders, plaats bereid ! 

En bestaat onze samenleving niet ult dergelijke schepselen? En heeft de Heer niet 
dikwijls op de een of andere wijze, of op den een of anderen tijd bij hen alien aan
geklopt? Velen hebben, door zooveel wat hun aandacht vroeg, door zooveel wat hen 
bezighield en aftrok, het kloppen, het vriendelijke kloppen van den Heiland niet 
gehoord. Anderen, Gode zij dank, hebben dat kloppen van den Heiland verno
men, deden open en werden onder de beademing van Zijn Heilandsliefde ver

teederd en er

yoeren, dat de 

allerzwakste op

wellingen huns 

harten geenszins 

aan Gods aan

dacht 011tgingen; 

dat hun hei

lige verlangens, 

die dikwijls nog 

maar half be

wust, op den 

bodem der ziel 

sluimerden, door 

den Heer ver
staan werden als

of ze met hoor

bare stem waren 

geuit. 

Lezer, kt!nt gij 

zeggen : Toen 

de Heiland klop

te aan de deur 

mijns 

deed 
hart en, 

ik open 

en nu ,,Hij is 
mijn vrede I" Ik 

beb Zijn rust
gevend woord 

verstaan; ik heb 

ervaren, dat ,,eer 

ik riep, Hij mij 

antwoordde'' en 

,, terwijl ik sprak, 

Hij hoorde'". Als 

bij het lezen van 

deze eenvoudi

ge overdenk!ng, 
de Heiland, nu 
aan Uw hart 
klopt, dan is het 

nu de ure der 

genade voor U, 
en is het nu 

het oogenblik, 
dat niet verwaar

Ioosd mag wor

den; is bet nu de 

tijd om open te 
doen en de op 

zoo kennelijke wijze uitgestrekte hand des Heeren in eerbiedig geloof te vatten. 
'k Heb kloppend reeds 100 gewacht, 
Reeds jaren lang bij dag en nacht. 

O, gij, gebukt door zonde en smart 

Ontsluit me U w hart. 
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De telegrafische berichten uit Japan 
zijn zoo schrikwekkend en ver
tellen ons van zooveel ell en de, 

kommer en dood, dat het ons haast duizelt 
bij de gedac!J.te aan den mogelijken 
omvang van het gebeurde. 

Schrijver dezer regels, die slechts kort 
geleden Tokio verliet, na 14 jaren aldaar 
werkzaam te zijn geweest, berekent, dat 
zeven van de meest bevolkte wijken der 
stad, bevattende anderhalf millioen in
woners bij den ramp betrokken zijn en 
dit nog slechts binnen de grens van de in 
telegrammen genoemde groote plaatsen. 

De laatste statistiek van Tokio geeft 
een totaal aantal inwoners van twee 
millioen, zoodat waarschijnlijk de helft 
der bevolkt g van deze stad bij den 
ramp betrokken is. Het is moeilijk te 
beoordeelen, wat dit werkeiijk. beteekent, 
tenzij men bedenkt, dat deze districten 
een net zijn van nauwe straten, apart van 

e gewone verkeerswegen, waar de huizen 
aaneen sluiten ·en elk plekje grand in 
beslag genomen is voor bebouwing. 
Tevens zijn de huizen opgetrokken van 
zulk een ontvlambaar materiaal, dat een 
groote brand alles vertee en zou, daar als 
bouwstoffen grootendeels bout, gips en 
papier gebruikt warden. 

Aardbevingen komen gedurig voor; 
Tokio registreert er een per dag. In 1855 
werd de stad verwoest door een 
aardschok. In de laatste jaren ziin groote 
gebouwen opgetrokken onder deskundig 
toezicht, sommige 6 tot 8 verdiepingen 
hoog, gebouwd van gewapend beton 
naar de nieuwste plannen, teneinde ze te 
vrijwaren tegen brand en aardbevingen. 

Het Marunochi gebouw, dit jaar ge
opend, is een van de grootste gebouwen 
ter wereld. Het heeft IO verdiepingen 
van het sousterrain tot het dak, bevat 

816 kantoren en ontvangt pl. m. 30.000 
bezoekers per dag. 

Er zijn 10 liften in het gebouw en 
tezamen gerekend IO mijl aan gangen. 

Het schijnt, dat een vloedgolf den 
aardschok gevolgd is en deze eerste zal 
vooral het !age gedeelte der stad geteis
terd hebben, waar de 4 dichtst bevolkte 
wijken gevonden worqen en circa I.000.000 
menschen verblijf houden. Twee of drie 
buurten zijn voortdurend aan gevaar 
blootgesteld gedurende het seizoen der 
typhonen of bij vloedgolven. Zes jaar 
geleden werden deze districten ook 
overstroomd, honderden huizen verwoest 
en waren er vele levens te betreuren. 
Een vloedgolf veroorzaakt door een 
aardbeving op de Noordkust in 1896 
was aanleiding tot den dood van 30.000 
mensch en. 

Het gevaarlijkste gevolg van een aard
schok is bet verbreken van gas- en 
electriciteit-leidingen, daar bijna ieder 
huis verlicht wordt door electriciteit. 
Brand is bet onvermijdelijke gevolg. 

Nu schijnt het bij dezen grooten ramp 
alsof vereenigde machten aan het 
werk zijn geweest, aangezien de berich
ten ons ook spreken van een windhoos. 
Dit is een onbeschrijfelijke macht, die 
de vlammen aanwakkert en het werk 
der verwoesting verbreidt. Het i.s 
onmogelijk zich in te denken, wa~ d1t 
werkelijk in beeft : instortende hutzen, 
groote overstrooming, hoog oplaaiende 
vlammen, het loeien van den storm en 
dan de groote menschenmassa met of 
zonder hun weinige bezittingen, trachten
de te ontkomen uit de stad van vloed 
en vlammen I Daarbij bedenke men, dat 
dit alles gebeurde temidden van de 
gewone dagelijksche drukte, zonder voor
afgaande waarschuwing. Het moet een 
van de grootste rampen zijn in de 

De bevordering tot Hemelschen Dienst 

van Luitenante Olive Dorey. 

O p den drempel van een veelbelo
vende loopbaan ! 

,,Stel je voor mij een heilige te noe
men !" En de jonge, onbezorgde, levens
lustige Olive lachte vroolijk bij die gedach
te. ,,U kunt niet verwachten twee heiligen 
in de familie te hebben, moesje," riep 
ze uit, na een grapje uitgehaald te heb
ben, ,,en Eva is immers onze heilige !" 
Eva was bet zusje, wat zij haast aanbad, 
zoo lief had zij haar .en wat z~ toch 
zoo gaarne plaagde. 

Want Olive was een vroolijk Fransjel 
Waarom zou dan . ook het dienen van 
God alle opgeruimdheid en vroolijkheid 
verbieden? Oeenszins - indien daar iets 
dieoers achter is; iets, dat de vroolijkheid 
co~troleert en bestuurt en in goede banen 
leidt en als er meer is dan enkel vroo-

lijkheid. 
En er was meer in Olive! Eene groote 

liefde en toewijding, verheven beginselen, 
en doorschijnende oprechtheid - dat was 
de achtergrond van het be_minn~lijk 
meisje. - Hoe menigmaal heb 1k gez1en, 
dat trane~ haar oogen vulden, als zij 
in onze Heiligings-meetings zat te l~is
teren en ik gevoelde hoe de ernshge, 
heilige dingen der Eeuwigheid door 
haar begrepen werden" .......... alzoo 
schreef een Officier aan haar ouders. 

Engeland. 

Het Officiersscbap in het Leger des 
Heils kostte haar veel. Haar ouders 
waren Officieren en met hen had zij 
vanaf baar prille jeugd gedeeld in de 
lusten en lasten van het pelgrimsleven 
van een Veld-Officier, maar diep in 
haar hart gevoelde zij dat zij zelf Officier 
moest warden; zij was geroepen I En 
juist dit kostte haar I Hoe kon zij het 
drietal - Vader, Moeder, zusje, aan wie 
zij met hart en ziel verknocht was, -
verlaten? Maar - het offer werd gebracht 
en Olive ging naar de Kweekschool 
om weldra als Officier naar haar eerste 
aanstelling te gaan. Kon het anders 
of de vriendelijke, jonge Luitenante, vol 
arbeidslust en begeerte om te dienen, 
won het vertrouwen en de liefde van 
allen, jong en oud, waar zij kwam? 

Haar mooie, lieve stem, nu geheel 
gewijd aan den dienst van haar Heiland 
was een machtig middel tot zegen. De 
grootste dronkaard te Walsall werd erdoor 
geboeid in de openluchtsamenkomst. Hij 
kwam naderbij om te luisteren en het 
einde ervan was, dat hij bekeerd werd. 
Dit veroorzaakte groot opzien en de 
Uemeenteraad was er zoo door getroffen, 
dat de heeren zelf de meetings gingen 
bijwonen om dit wonder te aanschouwen. 

Haar vriendelijke glimlach en aantrek· 
kelijke manieren maakten haar alom be-

geschiedenis der wereld; zeker in die 
van Japan, ofschoon dit land reeds door 
vele rampen getroffen werd. 

Een vriend in Soerabaya vertelde aan 
een onzer Officieren, dat hij uit Amerika 
vernomen had, dat ook het Hoofdkwartier 
van het Leger des Heils verwoest is. Dit 
was een modern gebouw, 4 verdiepingen 
hoog en pas in 1919 opgetrokken. Bebalve 
de kantoren bevatte het een bijeenkomst
zaal met p!aatsruimte voor 1400 personen. 
Op het oogenblik, dat ik dit neerschrijf 
hebben wij hier persoonlijk nog geen 
bericht van. Binnen het getroffen gedeelte 
heeft het Leger des Heils: 

IO Korpsen. 
2 Slumposten 
I Metro pool, tevens daaraan verbon

den een speelplaats voor kinderen 
en een bibliotheek. 
Werkverschaffing voor mannen, 
met plaatsruimte voor 100. 
Mannen-toevlucht met meestal 60 
verpleegden. 
Hospitaal. 
Polikliniek voor armen, waar ge
middeld 100 @ 150 buiten-patien
ten per dag behandeld worden. 

Laat ons trachten onszelf een oogenblik 
in te denken, wat het beteekent voor 
het Leger des Heils als een Organisatie 
zoo opeens uit elkander gerukt te zijn 
en onmachtig te helpen, daar waar hulp 
zoo dringend noodig is. We mogen er 
echter verzekerd van zijn, dat offi
cieren en soldaten uit andere districten 
zich zullen haasten om de helpende hand 
te bieden. 

Zulk een ellende te lenigen uit de 
plaatselijke hulpbronnen zou de krachten 
te boven gaan, te mee1 daar Tokio, de 
plaats, die het zwaarst getroffen is, bet 
middelpunt is van bet Gouvernement en 
den handel, terwijl de naastbijgelegen 
stad Yokohama op dezelfde wijzegeteis
terd werd. 

mind. De fotograaf van Nqrtbwich zeide, 
dat hij we! een duizend exemplaren van 
bet ,,kiekje" van haar aan de menschen 
van de stad verkocht had, want alien 
wilden een aandenken van haar, zooals 
zij dagelijks in bun midden was, bezitten. 

Zoo onverwacht en plotseling kwam 
het einde van dit schoone, veelbelovende 
I even I Op de fie ts, h uiswaarts keerende 
van een openluchtsamenkomst, werd zij 
door een aansnellenden auto overreden. 
Nog 4 uur duurde het lijden. Een werk
man, op straat naast haar neerknielende, 
hield langen tijd met zijn vingers een 
gebroken slagader dicht, terwijl de 
tranen tangs zijn wangen liepen. Dank
baar streelde zii zijn ruwe handen. Men 
hoorde haar bidden: ,,jezus, red mij uit 
deze pijn" ... zij werd bewusteloos en 
zachtkens nam haar geest de vlucht tot 
jezus. 

Een der nieuwsbladen sch reef: "In de 
k-:>rte spanne tijds tusschen het ongeval 
en het overbrengen naar het Ziekenhuis 

' toonde de dappere, j0nge vrouw den 
geest van Christus en een won de re kracht, 
zoodat velen tot tranen toe bewogen 
waren. Liggende op den grond, tezeer 
gewond om nog geholpen te kunnen 
worden, bad zij voor de omstanders 
en vroeg God alien, die haar hielpen, te 
redden. 

Aandoenlijke brieven werden ontvangen 
na haar heengaan. Van eenige \eden 
van den Gemeenteraad heette het : ... 
,, ... Ofschoon nog niet Jang in ons 
midden, heeft zij door haar energie en 
toewijding een voorbeeld gegeven van 
opoffering en waar Christendom, dat 
gevoeld werd door alien, die met haar 
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Ter hulpverleening is er een fonds 
geopend aan het Hoofdkwartier te Ban
doeng onder directie van de Territoriale 
Kommandante, Kolonel M.J. v. d. Wer
k.en. Vrienden en lezers worden verzocht 
bij te dragen tot dit Leger des Heils
hulpfonds, waarvan de opbrengst naar 
Japan zal worden gekabeld. Er zal aldaar 
verwacht worden, dat bet Leger des 
Heils te hulp komt, daar wij i!l het ver
leden in vele gevallen van nood hebben 
~eholpen. 

Het diep treurige van de omstandig
heden vraagt ieders practische sympatbie; 
spoedige bulp is de meest afdoende. 
De Japanners zijn een dankbaar volk 
en zullen nooit vergeten, hoe door 
Nederlandsch-Indie bijstand werd ver
leend. 

De Christus in ,, Het visioen van Sir 
Launfal" zeide: 

Hij, die zichzelf geeft 
met al wat hij heeft, 
helpt drie personen: 

Zichzelf, zijn buurman en Mij. 
Zoo het u niet vergund is persoonlijk 

hulp te verscbaffen, zenJt Uw gaven naar 
het Leger deS Heils, dat bet werk voor 
U zal doen in J<ipan. Bijdragen te 
adresseeren aan: 

Kolonel M. J. v. d. Werken 
Javastracit 16, 

Ba,ndoeng. 

Mogen wij· voorstellen dat gezinnen, 
scholen, vriendenkringen belangstelling 
opwekken en praktische Jiefdadigheid 
beoefenen door Of onderling een lijst te 
laten circuleeren, Of een beurs te vullen. 

J. W. B. 

In alle Leger des Heils korpsen en 
inrichtingen werd een collecte voor Japan 
gehouden. De opbrengst zal in ons 
volgend nummer worden vermeld. 

in aanraking kwamen en wij hopen, dat 
degenen onder wie zij arbeidde, bezield 
mogen worden tot eenzelfde streven" .. 

Hier volgt een uittreksel uit een schrij
ven, door acht verschillende kerken 
vereenigd gezonden : 

"Wij gevoelen, dat door het heen
gaan van Luitenante Dorey, uit ons 
midden gegaan is eene, wier !even 
en ede1e geest en gezegende invloed 
andereri bielp om Christus gelijk
vormig te worden; iemand die het 
Koninkrijk Gods me er tot een werke
lijkheid maakte in deze wereld"., .• 

*** 
Kort voordat het ongeluk plaats vond 

drukte de Luitenante zich aldus uit in 
een gesprek: ,,Zou de dood van iemand, 
dien ze ( de menscbel'l van de stad ) 
Jiefhebben en die een echte Leger des 
Heils-begrafenis had hen tot de Leger
zaal trekken ?" Zij bedoelde, zoo iets 
bijzonders plaats had, dit wellicht de men
schen uit hun onverschilligheid aangaande 
de eeuwige dingen wakker zou scbudden. 

Sedert haar heengaan is de zaal inder
daad steeds gevuld met een belangstel
lende schare en vele zielen komen tot 
bekcering. 

lnderdaad ofschoon gcstorven 
zij nog en is haar dood eve 1 

!even tot een grooten zegen n 
Rijst niet de bede uit ons ha 

maak mij, ook mij, goed, 
!even en sterven ten zegen zij !" 

ekt 
haar 
den. 

mijn 

.,~ij bebt om ~ijn.5 naam.5 wil 
gearbetb, en gij ?iit niet moebe ge 
t:uorben." -

l!>prnb 2 : 3b. 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Nationaal Hoofdkwartier. 

Aanstellingen: 
.fffajoor K. Giebler naar bet Kinderhuis 

te Salatiga (in bevel). 
Ensign L. T. Glover naar Cheribon. 
Ensign P. Rollfs naar de Lepra-kolonie 

te Semaroeng (in bevel). 

Kapiieine A. F'arrne1· naar het Kinderhuis 
te Bandoeng (tijdelijk). 

Bandoeng 1 October 1923. 

M. J. v. d. WERKEN. 

Territoriale Kommandante. 

VAN DEN LESSENAAR VAN DEN 
CHEF=SECRET ARIS. 

Audientie. 

De Territoriale Kommandante, vergezeld 
van Mevrouw Beaumont en schrijver dezer 
nootjes nam dee! aan de receptie ten huize 
van den Resident bij gelegenheid van de 
herdenking van het 25 _jar!g Jubileum van 
Hare Majesteit de Kon1ng1n. De Kolonel 
sprak namens het Lege~ des Heils in Ne
derlandsch-lndie haren d1epgevoelde11 dank 
uit voor de voorspoedige regeering van 
Hare Majesteit en Haar verheven voorbeeld 
van toewijding aan haar volk en hun belan
gen. 

De Resident sptak in zijn antwoord aan 
alle afgevaardigden over het Leger des Heils 
als zijnde ,,een milde bron van liefdadigheid". 

Jubileum. 

Het Jubileum onzer geeerbiedigde Vorstin · 
is ook door de Heilssoldaten vol enthousi
asme gevierd. Tevens werd getracht 
vreugde en licht te brengen in het !even 
van allen, die aan ooze zorg zijn toevertrouwd. 
Vo!lr verdere bijzonderheden verwijs ik 
gaarne ooze Iezers naar pag. 4. 

Lt.-Kolonel Gugelmann. 

Met Ieedwezen zullen ooze lezers vernomen 
hebben uit het September-nummer van 
ooze S. K., dat de Kolonel plotseling ge
opereerd moest worden. Het was een tijd 
van groote spanning, doch alle makkers 
vereenigden zich in her gebed en wij mogen 
ons erin verheugen, dat God ons ver
boorde en de Kolonel bijzonder vlug 
bersteld is. Zij is ook vol van dankbaar
be•d voor de bekwame en zeer vriendelijke 
behandeling van dokter Adam en dokter 
fiovenkamp en wenscht hiermede ook aan 
alle makkers en vrienden haar dank te 
betuigen voor hun gebeden en sympathie. 

De Chef-Secretaris op bet oorlogspad. 

Gedurende de afgeloopen maand bracht 
schrijver dezer nootjes met Mevrouw Beau
mont zijn eerste bezoek aan Semarang. Des 
Zondags werden gezegende samenkomsten 
gehouden in de Centrale gevangenis, op 
Boegangan en in het Ooglijders-Hospitaal, 
terwijl op de Aloon-aloon een welbezochte 
openluchtsamenkomst plaats had. 

Dit bezoek heeft een onuitwischbaren 
indruk op ons beiden gemaakt en ons een 
ruim inzicht gegeven in het werk van onze 
Organisatie in Ned.-Indie. Voor verdere 
bijzonderheden verwijs ik onze Iezers naar 
pag. 4. 

De Financieele Secretaresse. 

Tot ons Ieedwezen moeten wij berichten, 
-dat Brigadier Wolters genoodzaakt geweest 
is zich onder dokters behandeling te stellen, 
waardoor zij voor eenio-e weken van het 
kantoor afwezig zal zij;. Wij bidden, dat 
de rust en vriendelijke zorgen van den 
d~kter haar veel goed zullen doen en zullen 
blJdragen tot een spoedig herste!. 

Overgeplaatst. 

Van het lnternationaal Hoofdkwartier is 
tot ons leedwezen bericht ontvangen, dat 
Kommandante Bostrom, Adjudante Wolfson 
en de Ensigns Befring om gezondheidsredenen 
niet na.ar Ned.-Indie kunnen terugkeeren, 
doch in hun Vaderland verder voor God 
zullen arbeiden. In het Iaatste geval is de 
gezondheidstoestand van Mevrouw Bcfring 
de oorzaak. De Ensigns Befring zijn reeds 
werkzaC1m in een korps in Noorwegen en 
de and ere Officieren zullen ook zeker spoedig 
een aanstelling aanvaardcn. Moge Gods 
zegen imrner hun dee! zijn I 

Naat het Vaderland. 

Bij het verschijn~n va.n deze St~ijdkreet 
is het groepje Offlc1eren m ons yong num
mer genoernd: de Komma~dants Eccles, 
de Adjudants Tilbury, de Ensigns Proud en 
Adjudante Birkhoff reeds 14 d'.1gen op d~ 
groote wateren op weg naar hu1s, "."aar z11 
eeh welverdiende rust hopen te genieten. 

STRIJDKREET 

Achter alles staat de levende Christus I - Dat is de eenige verklaring van het 
anders on verklaarbare, het oude en toch altijd nieu we, het heerlijke van jonge 
!evens aan zijn dienst gewijd ! 0, hoe verkwikkend zijn zulke ontmoetingen in dezen 
verwarden, wilden tijd ! 

Hier was weer die wonderbare macht in onzen dag geopenbaard, evenals toen 
de Zone Gods wandelde· aan het meer van Gennesareth. 

lk '.heb IHem hooren roepen: 
"Volg Mij ! " 
Anders niet 

En ziet: 
Dat woord heeft het mij aangedaan; 
Mijn goud van alien glans ontdaan; 
Mijn ziel Hem achterna doen gaan; 
Wie zou niet volgen. Als H ij roe pt? 

Het toe val Wilde, dat kort gelden, beiden op een dag kwamen op mijn kantoor: 
het Duitsche meisje en het Eagelscl1e meisje. Beiden flinke, jonge vrouwen, beiden 
met necz<!lfde d().!l. Niet g<!.>cneiden door nationaliteits-begrippen, maar rechte 
.;eallieerden in ou.en Leger d~s Heils ,,Volkerenbond", die in Nederlandsch-Indie 
alleen 12 nationaliteiten vertegenwoordigt. · 

's Morgens was het Duitsche meisje geweest. Wat wilde zij? Zoo spoedig mogelijk 
dee! hebben aan den heerlijken arbeid van het Leger. En hoe dat verlangen zoo 
was opgewekt? In Stuttgart, jaren geleden, had zij in een Leger des Heils samen
komst den Heiland gevonden. En sedert? ]a, sedert door de jaren heen bleef het 
die eene roepstem: ,, Volg Mij !". De vader had zich verzet. De dochter nam een 
w111stgevende positie in en daarbij :- ,,Die Heilsarmee ! Du bist verriickt I" had hij 
gezegd. Hier in Indie k warn het opnieuw,- de innerlijke drang tot geven en volgen.
,, Ik ben niet voldaan met het !even, wat ik nu Ieid. lk maak het anderen maar 
gemakkelijk het vermaak te dienen. Altijd heb ik voor God willen werken. Steeds heb 
ik aan het Leger gedacht. Da kann man ja so vie! arbeiten. Darf ich kommen ?"-

lk wist van een vacantie doorgebracht bij een Heilsofficier in een dessapost; 
een, die kort geleden over haar werk schreef in de woorden: ,,'t Is in een woord 
bezielend ! Veertig huizen staan nu voor ons open, waar we altijd welkom zijn. 
De openluchtmeetings op den passar zijn heerlijk ......... ".- lk begreep. De 
vacantie had het vuurtje van verlangen om evenzoo te volgen helder doen oplaaien. 
Haar goud werd dof. Dat !even, al was het vergeleken bij het tegenwoordige: 
armoede en zelfopoffering- dat trok haar onweerstaanbaar. De betrekkelijke 
waarden kwamen in de weegschaal en toen was de keuze licht. 

* * * 
's Middags kwam het Engelsche meisje. Zij zat, waar baar Duitsche zuster had 

gezeten. Wonderbare, elkaar onbekende geallieerden ! Ik luisterde naar wat zij mij 
vertelde. Zij kan niet lezen, wat ik schrijf, en kon zij het, ze zou het goed vinden. 
Er lag blijdschap op het frissche gelaat; er was een groot verlangen om zoo spoedig 
mogelijk te mogen gaan tot de meestbeklagenswaardigen. Maar even kwamen de 
tranen. Er was strijd geweest. Moeder was reeds zeventig. Een oudere broer kon 
haar maar niet begrijpen en toen zij den weg, den smallen, smallen weg koos 
van een Heilsofficier, wendde hij zich van haar af. Met Kerstmis was de familie 
bijeen geweest, maar al richtte de zuster zich tot hem, de broeder wendde het 
hoofd af. Twaalf lange maanden had het zoo geduurd. Toen kwam het vaarwel 
naar 't verre land. 

,,George, je laat me toch niet gaan zonder mij vaarwel te zeggen ?" Toen 
sloeg de broer zijn armen om zijn zuster's hals en snikte: 

,,Alice, jij bent de beste van ons allemaal." 
Met een lachje veegde zij de tranen weg .. '?Ik ben niet bed~oefd, Kolonel''.1 z~! 

ze. ,,Ik ben heelemaal gelukkig" I Zoo zag z11 emit ook. Als kind, vertelde z.11 m11 
nog, had zij behoord bij ,, The Kings messengers" (De boodschappers des Komngs), 
een jeugdvereeniging van de Kerk van Engeland. Nu is zij bier in dit groote 
land als des Konings boodschapsler ! 

* * * 
Zijn er wellicht onder mijn jonge lezers en lezeressen, die ook Zijn roepstem 

hoorden en die aarzelden tot op heden? 0, sla een langen blik op Uw Meester, 
als Hij U voorgaat, zegenende en goeddoende onder de menschen, immer bezig 
zijnde onder blinden, kranken, melaatschen, gevallenen! 

Wie zou niet volgen 
Als Hij roept? 

Korn, gij ook; ga achter Hem aan. Hij zal U de wegen des !evens bekend ma
ken en Uw ziel zal verzadigd zijn. 
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C Een leven slechts! 0, waarom staat gtj ledig? C 
2 Hoort gtj het niet? De Meester roept oak U ! C 
! Duizenden kennen niet Ztjn zondaarsliefde, C 
2 Duizenden roepen om Uw hulp juist nu! ! 
C Haast U, aan 't werk! De tjjd, de ttjd vliegt henen, ! 
2 Straks is Uw kracht, Uw beste kracht vergaan ! 
2 En gtj, o ziel, met Uw verkwiste !even, ! 
2 Zult voor Gods troon met leege handen staan. ! 
2 

Mevrouw C. Oliphant-Schoch. 2 
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Hartelijk W elkom. 

Aan het eind van deze maand hopen wij 
aan de Stafkapiteins Lebbink, Adjudante 
Kruschwitz en Ensigne Whur een hartelijk 
welkom toe te roepen bij hun terugkeer 
van ver!of Wij verheugen · ons, dat zij on 
weer komen helpen in den heerlijken arbeid 
in deze Gewesten . 

. V ersterking. 

Kapiteine Farmer, een Engelsch Officier 
is op 8 September de strijdkrachten kome~ 
vermeerderen en tijdelijk aangesteld ter 
assistenti~ i1_1 het Kinderhuis te Bandoeng, 
al waar z11 z1ch reeds met hart en ziel aan 
haar arbeid heeft gewijd. 

Luitenanb Steen van Amerika zal tegelijk 
met de bovcn vermelde groep arriveeren op 27 
October om zich te wijden aan den dienst 
van God in dit land. Moge God deze beide 
makkers tot grooten zegen stellen voor 
Ned. lndiel 

Opening van?de :Kweekschool in Ce~. 

Onze makkers zullen verblijd zijn te ver
nemen, dat de kweekschool in Kantewoe -
Ce!ebes - op 10 September geopend is en 
dat een achttal flinke jonge mannen aan 
den eersten cursus zal deelnemen. Adju
dant en Mevr. \Voodward zullen de ver
antwoordelijke leiders zijn van dit mooie 
werk. Wij wenschen Majoor Palstra, den 
Divisie-Officier, van harte geluk met dezen 
vooruitgang van het werk in Midden-Celebes 
en gelooven voor groote overwinningen in 
de toekomst, wanneer deze 8 Kadetten als 
flinke Officieren zullen uitgaan temidden 
van hun eigen volk. 

N aar nieuwe oorden I 

Zooals de officieele mededeelingen ons 
berichten is in de afgeloopen maand een 
aantal makkers vertrokken naar hun nieuwe 
aanstellingen om de opengevallen plaatsen 
in te nemen van onze verlofgangers. Vol 
geloof en vertrouwen gingen zij er heen, 
vast besloten te doen, wat hun hand zou 
vinden te doen. 

Japan. 

Op de voorgaande pagina van dit nummer 
lezen wij een pleidooi om hulp voor de 
lijdenden in japran, die door de laatste groote 
ram pen getroffen zijn. Giften, groot en klein, 
zullen dankbaar door ons worden aanvaard 
en doorgezonden. 

Ben welkome gift l 

Een Chineesch heer bezocht deze week 
ons Hoofdkwartier en toonde op practische 
wijze zijn belangstelling in onzen arbeid 
door ons een som gelds ter hand te stellen. 
Hem dankende voor zijn vriendelijke hulp 
maakte ik de opmerking, dat het wijs van 
hem was gedurende zijn !even goed te doen 
met zijn geld. Zijn antwoord hierop luidde: 
,,Ja, ik zie gaarne de gelukkige gezichten van 
degenen, die ik mag helpen". Wat heerlijk 
is het in staat te zijn goed te doenl lets 
van de vreugde van het geven lag ook op 
zijn aangezicht. 

Zelfverloochenings-Aanvrage. 

Gedurende de laatste weken hebben wij 
inteekenlijsten terugontvangen van de buiten
bezittingen o. a_ • Nieuw-Guine0:. en Borneo, 
van vrienden, die ofschoon z11 ons werk 
niet zien er toch gaarne toe bijdragen om 
dit voort te zetten. Van harte brengen wij 
hiermede onzen dank foe aan dezulken en 
noodigen hen vriendelijk uit bij gelegenheid 
eens een bezoek te brengen aan onze 
verscheidene inrichtingen, zoodat zij mede
genieten kunnen van de vruchten van 
onzen arbeid, die ook door hun practische 
hulp kan worden voortgezet. 

INTERNATIONAAL LEOERNIEUWS 

De Generaal is nog bezig de dorpen en 
dorpjes van Engeland af te reizen in een 
auto. Geestdriftige berichten bereiken ons van 
dezen triomftocht. want daarop gelijkt het 
well Schoolkinderen wachten hem op langs 
den weg en brengen hem h_un ~ubadi;:s •. ter
wij l menige burgemeester, m z11n offtc1eeJe 
capiciteit, den Generaal "."elko.'!1 heet e~ als 
welsprekend president m z11n meetmgs 
fungeert. 

Emigratie. Onze Generaal in be~ig zijn 
olan uit te werken om een 10.000 JOngens 
van de groot~. overbevolkte steden van Groot
Britannie 1usschen den Ieeftijd van 14 tot 
18 jaar, een gezond en gelukkig ~.est~an te 
verschaffcn in Canada en Austral!e. D1t plan 
heeft veel enthousiasme verwekt en honder
den jongens zijn reeds met succt:!s geplaatst 
op de groote farms in de prairies van deze 
landen. Van de Jaatste 300 jongens in Canada 
geplaatst was er slechts een, die niet aan 
de gekoesterde v7.rwachtingen b~antwoordde. 
Al de anderen z11n zeer gelukktg en ontwik
kelen zich op verrassende wijze, terwijl hun 
werkgevers bun voile tevredenheid hebbea 
uitgesproken over hun nieuwe werkkrachten. 
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HET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIE 
viert bet 25 jarig J ubileum van Hare Majesteit de Koningin. 

O ver het ganscfle Territor1e ts deze 
grootsche gebeurtenis op waardige 

wijze gevierd. Tot zelfs in het verre Cele
bes en de kleinste dessaposten waren 
onze inrichtingen en Tehuizen in feestdos 
en blijde naklanken bereikten ons Hoofd~ 
kwartier, waarvan wij hier enkele bij
zonderheden laten volgen. 

Bandoeng. Hier werden gedurende 
deze dagen de feestelijkheden geleid door 
de Territoriale Kommandante bijgestaan 
door den Chef- Secretaris. 

Op 3 l A u g us tu s des morgens 9.30 
uur vergaderden de Officieren en een 
aantal vrienden zich tot een Bids ton d 
in onze zaal, waar wij een oogenblik 
stilstonden bij den grooten zegen een 
Vorstin te hebben, die God dient en 
baar volk voorgaat in de vreeze des 
Heeren. Deze geest van lof en dank 
kenmerkte alle bijzonderheden van die 
dagen. Een groote, aandachtige ~chare 
was tegenwoordig in de 0 p e n I u c h t
s amen ko ms t in he t Pi et er s
pa r k op Z o n d a g 2 S e p t e m b e r, 
waar de Kolonels vanaf de muziektent 
de menschen toespraken en door de 
Offi eren en kinderen hun mooie liederen 
gezongen werden, die zeker een blij
venden indruk hebben achtergelaten bij 
de toehoorders. Plechtig klonk het 
W1lhelmus door het Park, alsook de 
slotzang door alien tezamen gezongen : 

,,Bescherm 0, God, bewaak den grond, 
Waarop ooze adem gaat." 

En wie deze woorden had hooren 
zingen aan het slot van on ze 
samenkomst in het Mi Ii ta i r
H o s p i t a a I t e T j i rn a h i, 
ontroering had zich van hen 
meester gemaakt, zoo hartelijk we1 d 
bet gezongen door de "jongens" 
ver van huis en land. Ook het 
blijmoedig doch tevens ernstig 
woord van de Territoriale Kom
mandante za1 door hen niet spoedig 
vergeten worden. 

Een Kinderfeest in ons Kinder
huis met zakloope11, spelletjes en 
versnaperingen en een theemeeting 
in bet Chineesche Korps waren 
eveneens in ons programma opge
nomen. Tot slot een flinke open
luchtsamenkomst geleid door 
onzen Chef· Secretaris, in de Chi
neesche buurt, waar aan velen de 
blijde boodschap werd verkondigd 
en - ook deze dagen behoorden 
tot bet verleden. 

*•* 
·Semarang. 

.,noo ZEGENE KONINGIN 
W HELMINA" 1898- 1923. 

Oat as bet opschrift van de 
groote et. epoort opgericht aan den 
ingang van het Ooglljders-ttospi
taal, versierd met groen, vlagge~ 
doek en wimpels. Hollandsche 
vlaggetjes wapperden langs het 
beele front van bet Hospitaal, wat alles 
een feestelijk aanzien gaf. Op Zondag 
::z Sept. was Brigadier Dr. Wille .tegen
woordig bij de receptie op het Restdents
huis om als vertegenwoordiger van het 
Leger des Heils ln Semarang hulde te 
brengen aan Hare Majesteit. Voor ~e 
patienten was een bijzonder fe~st beretd, 
zoodat, ofschoon niet in staat mt te gaan, 
ze toch mee konden genieten van de 
feestvreugde. 

Groot en klein heet baar welkom, 
ar~ en rijk gaat uit haar tegemo~t", 
schreef Kolonel v. d. Werken de vong~ 
maand sp1ekende over ,,fees!vreugde 
en dit 'was letterlijk het geval m Boega
ngan onze Bedelaarskolonie. De pa
tient~n gingen in twee groote vracht
auto's de stad door om aan de feestvreugde 
deel te nemen en die van anderen te 
verhoogen door hun blijden. zang en 
vroolijk wapperende vlaggetJes. Wed
strijden in zakloopen, ho.?gspnngen, etc., 
een extra Jekkere maalttJd aan alle ver
pleegden, maakten mede deze dagen tot 
een bijzonder feest voor de beklagens-
waardige menschen. 

*•* 
Onze Nlilitaire 1 ehoizen. Waar zou-

den wij beter naar fee?tvreug~e kunn.~n 
zoeken dan onder de ,Jongens de "ltJf
garde" van hare Majesteit ! 

In Bandoenv was de opgang naar 
bet Tehuis geh~el versierd met lampio~s 
en vlaggedoek behalve nog een moo1e 
eerepoort door een hunner zelf gemaakt! 
Ook de binnengalerij bood een gezel-

ltgen aanblik toen wij op Vrijdagavond 
met de Territoriale Kommandante en 
Kolonel en Mevr. Beaumont als gasten 
voor het feest tezamen kwamen. 

Korte toespraken, afgewisseld door 
vaderlandsche liederen, maakten dien 
avond tot een gezellig, huiselijk samenzijn. 

In Weltevreden had de samenkomst 
op Zondag 2 Sept. het karakter van een 
h~rdenkingsdienst, waar in het bijzonder 
stll werd gestaan bij de beteekenis van 
de woorden: 

"Mijn schilt ende betrouwen 
Zijt gij 0, God. Mijn Heer". 

naar aanleiding van . de feiten uit onze 
geschiedenis, die dien morgen naar voren 
werden gebracht. ,,Het was een goed 
uur", wordt ons gemeld en zeker een 
waardige herdenking van dit Jubileum. 

In -:4mbarawa werd in het bijzonder 
den kmderen een feest bereid, ,,Door de 
gewaardeerde medewerking van een 
vri.end", ~. S€hrijft Ensign Nyheim, -
,,gingen w11 de kinderen van de verst 
afgelegtm plaatsen afhalen in vrachtauto's, 
waarna wij tezamen met de kinderen 
van de Zendingscho!en uit Koepang in 
grooten optocht, van p.m. 300, alien 
met rood, wit en blauw versierd, en vaan
dels en vlaggen in top. een au bade gingen 
brengen bij den controleur, welke zeer 
gewaardeerd werd. Onze kinderen ver
dienen een pluimpje voor hun mooie 
zingen ! Daarna ging het verder in 

.. Ook .~n Poerworedjo werd op soortge
ltjke w11ze feest gevierd en hulde gebracht 
aan Hare Majesteit in een gezellig 
samenzijn. 

* * * 
Onze Leprakolonies. 
En nu gaan wij nog een kijkje nemen 

op e~n plaats waar we waarschijnlijk 
de mmste vreugde zouden verwachten 
en wel op onze Leprakolonies. lJoch indien 
ge dit denkt, waarde lezer. hebt ge het 
mis, van deze plaatsen komen de meest 
enthousiaste rapporten. 

Een der patienten van Pelantoengan 
zeide tot een officier: "Ze hebben in Se
marang, Soerabaija en andere groote 
pla~tsen feest, doch niet beter dan wij 
en 1k geloof zelfs, nog lang niet z66 pret
tig." Op 31 Augustus om 5 uur 's morgens 
klonk reeds het "Wilhelmus'' over de 
stille kolonie vanuit de smaakvol ver
sierde muziektent, waarop de vlaggen 
wapperden. Een uitgezocht programma 
werd ten gehoore gegeven. Ook hier werd 
op 2 September een herdenkingsdienst 
gehouden, waar verscheidene sprekers 
het woord voerden en uitjng gaven aan 
hun d.ankbaarheid voor de voorspoedige 
regeenng van onze geliefde Vorstin. Dins
dag 4- September was een 01.vergetelijke 
dag voor de patienten, een, zooals zij in 
lang niet beleefd hadden. Enkele honder
den kinderen van de omliggende kam
pongs kw amen in optocht met vlaggen en 
vaandels en zelfs een gamelan erbij door 

HE'I' NIEUWE ZAALTJE VAN HF.T CHIN. KORPS TE BANDOFNG. 

optocht naar den Aloon-aloon om 
de volksspelen te zien en tot slot- en 
zeker voor de kleinen bet voornaamste -
ging het in marsch terug naar de 
Legerzaal om te genieten. van de 
versnaperingen ., . 

Ook Solo vierde feest onder de Am
boneesche militairen en hield een her
denkingsdienst op Zondagmorgen, waar 
vooral het ,, Wilhelm us'' in het Maleisch 
gezongen, zeer indrukwekkend was. Allen 
stonden op en beloofden trouw aan God 
en onze Vorstin. 

Sapoeran. 
* * * 

,,Ook in dit afgelegen dorp op de hoog
vlakte van het javaansche binnenland heb
ben wij de verjaardag en het jubileum van 
Hare Majesteit de Koningin feestelijk ge
vierd" - aldus Ensigne Lauter in haarrap
port over deze dagen." - Het front van ons 
huis was versierd met groen, vlaggen en 
guirlandes wat veel aantrekkelijks had 
voor de kampongbewoners. Al heel spoe
dig was een 50-tal kinderen en een 3U
tal volwassenen bijeen om onze mooie 
liederen te zingen. De kinderen deden 
daarna spelletjes en lachten en sprongen 
als alleen onbezorgde kinderen kunnen 
doen. Nadat zij moe gespeeld waren en al
len hadden genoten van de versnaperingen 
hielden wij een gezegende samenkomst, 
waarin bijzonder de nadruk werd gelegd 
op het feit, dat onze Vorstin een Christin 
is en hoe Zij zeker niets liever wenscht, 
dan dat ook Haar volk God zal dienen. 

een. gedeelte van de Kolonie, zoodat alle 
pat1enten een gelegenheid hadden ervan 
te genieten. 

Verder was een sport-comitee ge
vormd en de goed-georganiseerde volks
spelen brachten groote hilarit eit on
der de patienten. Majoor Thomson 
s~hrijft ?ns persoonlijk: "Het loopen met 
htndern1ssen was zoo vermakel ijk en 
veroorzaakte zulk een ongedwongen pret 
dat o.ns lie~e volkje voor een oogenblik 
h~n z1eke llchaam vergat Ofschoon som
m1gen zeer belemmerd waren in het wed
loopen.' ~treefden zij vol moed naar de 
overwmning. Oo.k het ringwerpen en de 
andere spelen v1elen zeer in den smaak 
alsook de daarvoor uitgeloofde prijzen' 
Met het Vaderlandsche Volkslied werd dit 
gedeelte van het programma afgeslo
ten."-

Een blijde, opgewekte geest heerschte 
onder de Europeesche zoowel als onder 
de Javaansche patienten en ook hun werd 
9e vreugde te machtig, zoodat zij hand 
tn hand een kring vormden en een 
vreugdedans deden, om het feest comite 
en Majoor Thomson, den Directeur der 
Kolonie. Ja, ware vreugde komt van God 
en is onschuldig als die van een kind I 
Door een goed vriend was gezorgd 
voor prachtig vuurwerk waarvan 
natuurlijk door alien genoten' werd. 

Koen doer. 
Vanuit dit afgelegen hoekje van Snrna

tra meldt men ons: 
• Het waren alle Zondagen voor de 

patiente11 ! Op 31 Augustus kwam 's 
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middags een boot van Palembang met 
een groote versierde prauw, welke alle 
patienten kon opnemen. Daarna ging onze 
geheele bevolking, een paar zieken 
uitgezonderd, uit varen. We hadden een 
heerlijke picnic op het water en brachten 
de prauw tot in de nabijheid van Palem
bang, waar wij des avonds konden 
genieten van het prachtige vuurwerk. Om 
half elf kwamen wij thuis en was het 
afgeloopen, maar de herinnering aan dien 
dag zal in ons geheugen blijven voort
leven. 

Op 6 September, de Kroningsdag, 
kwam de Administrateur van Pladjoe 
ons verrassen door een schitterend ge
slaagde voorstelling van Jevende beelden 
te geven voor de patienten. Velen hunner 
hadden nog nooit zoo iets gezien, dus 
kunt U zich de uitroepen van vreugde en 
verbazing wel eenigszins voorstellen." 

EERSTE INDRUKKEN VAN ONS 
WERK IN SEMARANG. 

Door den Chef-Secretaris. 

Een zeer interessant bezoek brachten 
Mevr. Beaumont en ikzelf aan Semarang 
op Zondag 10 September I. I. 

Wij begonnen met een samenkomst in 
de Centrale Gevangenis, welke een zeer 
indrukwekkend karakter droeg, waartoe 
vooral ook het zingen van de mannen 
veel bijdroeg. Hierop volgde een samen
komst 1n Boegangan, waar ruim 200 
verpleegden tegenwoordig waren. Het 
zien van zulk een vergadering: blinden, 
lammen en kranken, deed mij in het bij
zonder den ken aan de geschiedenis uit den 
Bijbel van Johannes tjen Dooper, toen 

hij eenige zijner discipelen uit
zon d tot jezus met de vraag: 
.,Zijt Gij degene, die komen zou, 
of verwachten wij een ander ?". 
Het antwoord van jezus was: ,.Gaat 
heen en boodschapt Johannes 
weder, hetgeen gij hoort en ziet; 
De blinden worden ziende; de 
kreupelen wandelen; de melaat
schen worden gereinigd en de 
dooven hooren; de dooden worden 
opgewekt en den armen wo,dt bet 
Evangelie verkondigd". (Lukas 
7: 22.) 

Wanneer men bedenkt, dat dit 
werk van barmhartigheid meer dan 
20 jaar lang is voortgezet, kunnen 
wij niet anders dan het een levend 
getuigenis noemen van de toe
wijding der Officieren gedurende 
al deze jaren. Het is een practisch 
brengen van de boodscbap des 
Heeren: een boodschap van hoop 
ook aan hen, die geen hoop op 
betere dingen meer hadden. 

Den volgenden dag was ik 
ooggetuige van het verbil~~en der 
patienten en ik was b11zonder 
getroffen door de goede eu zorg
vuldige behandeling, die zii genoten. 

Om" 4 uur des Zondagsmiddags 
waren wij op de Aloon-aloon te
zamen voor een openluchtsam~n
komst, waar een groote schare zt~h 

om ons verzamelde en aandacht1g lms-

terde. 
Deze dag werd beslo~en met ee~ zeer 

gezegende samenkomst m het Oogltjders
Hospitaal. Dokter. Wille nam . een be
langrijk aandeel 1n deze meeting, waar 
8 kinderen opgedragen werden aan God 
en het Leger. In de toespraak, die hierop 
volgde wees ik de ouders er vooral op bun 
kinderen op te voeden in de vreeze 
des Heeren en tot goede Heilssoldat~n. 
Orie zielen zochten vrede bij het krws. 

Den volgenden dag werd het Hospitaal 
bezichtigd, alsook Boegangan, wat o_r:s 
een dieper inzicht gaf in het heerllJk 
werk daar verricht. 

oo'k het Reddingshuis werd bezocht, 
waar een samenkomst geleid werd voor 
de meisjes, waarin zij op een nieuwe 
wijs het lied: ,, Doe mij het verhaal van 
den Heiland" voor ons zongen. 

De Maandagavond werd hesteed aan 
een Officiersmeeting met de maran~~cbe 
Officieren, waarin wij allt n heerl11ke11 

zegen mochten ontvanget hezoekaan 
Semarang zullen wij ni ht vergeten. 

STERVEN ZUI T GIJ. 
Alles zweeg ..... mijne oog, ~elok~~' 
'n liet geen toegang naar 11111n zie ' 
toen, al stotmen losgebrok en, 
mij dit woord te binnen viel: 
"Leveling, 't is uitgesproken : 
Sterven zult ge, en g' hebt een ziel l" 

G-iiido Gt::l'lle . 
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