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ER IS EEN HEL! · De Bijbel en de toekomstige straf 
der goddeloozen. 

do~r KOLONEL SAMUEL BRENGLE. 

,,Elke ::011da11r moet 1•crgevi11g 011tva11gcn of gcstrajt wordu!''. Deze woorden hoorde deelen, welke is in ,,alle eeuwigheid". Doch laat de mem:chen in hun dwaasheid 
ik eens uitspreken door den Leger-Stichter middenin een vurig pleidooi tot het meenen wijzer, medelijdender en rechtvaardiger te zijn dan God en daardoor deze 
volk om toch vrede te maken met God; en zij zijn mij in herinnering gebleven leerstelling te niet doen, dan houdt de overtuiging van zonde op; met de onmid
steeds een ontzaglijke waarheid vertegenwoordigende, waaraan geen ontkomen is'. dellijke en krachtige bekeering van zielen wordt de spot gedreven; het boven-

Niet dikwijls ontmoeten wij in onzen tijd aanhangers van de Leer van het natuurlijke element in den godsdienst wordt dweperij genoemd; de Heilige Geest 
universalisme, die inhield, dat alle menschen, hetzij rechtvaardig of goddeloos wordt vergeten en het werk van God komt tot een stilstand. Maar iemand brengt 
in hun stervensure de zaligheid deelachtig worden. Maar andere, nog gevaarlijke; wellicht hiertegen in, dat God niet rechtvaardig handelt door den mensch 
dwalingen, omdat zij sch~jnbaar meer overeenkomstig het natuurlijk verstand voor immer te straffen voor de zonde, .die hij bedreef gedurende zijn kort 
en het aangeboren begnp van verblijf op deze aarde. Wie zoo 
rechtvaardigheid van den mensch spreek1, denkt daarbij aan zekere 
zijn, zijn er voor in de plaats ge- zondige daden, zooals: vloeken 
komen en verzwakken het geloof liegen, bedriegen, moord of over.: 
der menschheid in de straffen van spel. Doch het is niet voor deze 
Gods heilige wet; inderdaad, er 1 zonden, dat de mensch naar de hel 
schijnt zelfs een ver verbreide, \ gezonden wordt. God heeft ver-
steeds toenemende neiging te zijn \ giffenis geschonken aan duizenden,_ 
om aan het bestaan van een hel die zich schuldig gemaakt hadden 
en de eindel6oze straf, der god- ! aan deze dingen en heeft hen ,.thuis" 
deloozen te tWijfeJen. r gehaald in den heme). fJ, 111 IH,;h 

Wanneer wii ons een opinie vor- ,~ ~aat naar d1 !Id door d1 -, ac 1
1t ·01 

men over dit onderwerp, behooren /tel ::cljE;cko::c11 ku and lat n 1aa1 
wij ons te houden aan den Bijbel. /1,.,udcn tr kt. l11t>1 11 1at11m 1 rt 11 
Al wat wij weten omtrent de toe- Ii" in dish r1111 11'e ;11 ll{t G t 1, I 
komende din gen, is hetgeen God en omdat hij zich niet wil bekeeren 
heeft geopenbaard en doen te boek f en afwenden van de zonde tot God, 
stellen in ,,de wet en het getuigenis" ~ doch vervuld wenscht te bltjven 
en .indien zij niet spreken naar dit van onoeloof, dat trots en zelfzucht 
woord is het, omdat het Licht in . voortb;engt. Dientengevolge is hi' 
hen ni'et is". (Vo/gens de E11/;dscltl' i een tegenstander van God en a! 
Bijl1tlt1cr/a/i11.({). \ Zijn gehoorzame vo\gelingen. De 

Het rnenschelijk versfand zoowel ' menschen willen niet tot jezus 
als de men~chelijke ervaring schieten komen, opdat zij verlost mogen 
h1er tc kort; en w1j kunnen ntet worden van hun zonde n Ctu 
vertrouwen op de z.oo~enaamdhe . nieuw hart den Hlev

1
en dont~angen. 

openbaringen van het sp1rit1sme,noc 1• Zij weigeren en ei an ; z11 w1llen 
op de droomen van .. degenen,. die Zijn stem niet hooreu; zij keeren 
beweren in staat te ztJn de gehe1men zich af van Ziin woorden; zij 
der ecuwigheid te doorgronden.. blijven onver.~chillig vo?r Zijn 

Indien de Bijbel deze vraag 111et smeekingen; z11 wandelen 111 onge-
beantwoordt, kan zij niet bean1- hoorzaamheid en opstand: ziJ ver 
woord worden. Telkens en telkens werpeo Zijn geboden; zij kiezen 
zegt Jezus, dat de goddeloozen de duisternis in plaats van het Licht; 

zulle11 uitgeworpen warden in de zij verkiezeo de zonde boven hei-
buitenste duisternis, waar weening Jiaheid, llun eigen weg boveo Gods 
zal zijn en knersing der tan den''. ...;eg: zij weerstaan den Hei!igen 
Orie rnalen in hetzelfde hoofdstuk Geest· zij verwaarloozen en ver-
spreekt Hij over ,,den worm, ~ie werpe~ Jezus, Die gekruisigd werd 
niet sterft en het vuur, dat 111et om hunnentwil - en voor dit alle 
uitgebluscht wordt". Paulus zegt, worden zij gestraft. 
dat ,,verbolgenheid en to?rn, ver- Is de zonde slechts een onbe-
drukking en ben~uwdhe1d zullen duidend gebrek, waarvoor wij nie 
komen over alle ztel des menschen, behoeven te vreezen en dat zich 
die het kwade doet", en J.?hannes onderwerpt na een zachte berisping? 
zegt in de Openbaring ,,z11 zullen Was de komst van den Zoon van 
gepijnigd worden". God op aarde en Zijn sterven om 

Kan dit a\les een andere betee- onzentwil slechts een spel? Of is 
ken is hebben dan een bewuste straf? de zonde een groote misdaad tegen 
Verder \eert ons de Bijbel, dat de God en Zijn schepselen, die slecht 
straf der goddeloozen na hun dood door. het storten van bloed kan 
eindeloos zal zijn. De sterkste kwijtgescholden worden? God zendt 
uitdrukkingen, die gebruikt kun~en geen menschen naar de hel, die 
worden, zijn gebruikt om deee~_w1ge geschikt zijn voor den hemel De 
straf te verl<ondigen. Zoo w11 van maatstaf daarvoor wordt duicfelijk 
iets zeggen dat het voor immer aangegeven in den Bijbel en Gods 
zal duren, 'hebben wij ons reeds teerdere, medelijdende liefde, heeft 
st erk uitgedrukt, doch wann~er iederen zondaar vergeving van zonde 
wij zeggen, ·dat het in alle .. ee~w1g• bereid door den dood van Jezus. 
heid zal duren, kunnen WIJ h1eraan En Hij heeft reinheid, kracht en 
niets meer toevoegen; we hebben overvloedige hulp voor het heden 
dan a\Jes gezegd, wat gezegd kon en de toekomst bereid door de gift 
worden. Dit is wat de Bijbel doet, van den Heiligen geest, zoodat er 
sprekende over de straf de~ god- voor niemand een verontschuldiging 
deloozen. De uitdrukking ,, rn a lie overblijft. 
eeuwigheid" wordt daarin 11erhaal- Zoo iemand zegt: "lk geloof in 
deliik gebruikt. Dezelfde woorden, een hemel maar niet in een hel" 
die· gebezigd word en om de ei~de- beteekent 'dit hetzelfde als wan nee; 
Jooze zaligheid der rechtvaard1gen hij zeide: "Ik g~toof. in bergen> 
en het bestaan vao God aan te maar niet in valle1en, m hoogten~ 
duiden, warden evenzoo gebruikt maar niet in diepten". Er kunnen 
om de eindelooze straf van den geen bergen zijn zonder valleien 
Satan uit te drukken: ,,En de duivel, geen hoogten zonder diepten; er:: 
die hen verleidde, werd geworpen evenmin kunnen er zedelijke en 
in den poel des vuurs en des sulfers, alwaar het b~est en de "'.'alsc_h~, profeten geestelijke hoogt~n zijn zonder de vreeselijke mogelijkheid van zedelijke en geestelijke 
ijn . en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht 111 alle eeuw1gbe1d . (Open- d!epten; en de dtepten zijn altijd in evenredigheid met de hoogten. Hooge bergen 

z ri~ 20: 10.) . . vtn~t men tegenover. di~pe zeee~, zoo ook. staan. h~mel. en hel tegenover e kaar. 
bal ~et I 5de vers wordt ons gezegd, dat de goddeloozen de stt af van den du1vel Ind1en de heme I one111d1g hoog 1s, de hel 1s onemd1g d1eiJ. 

1 
n zullcn deelen. En Jezus sprekende over het vonnis van de goddeloozen op I Elke weg voert in twee richtingen. De weg, die leidt van New-.York naar Boston 

~~nvOordeelsdag, zeide : ' l~idt ook van Boston naar New-York. Ieman d k_an den. kant opgaan, di en bij ver-
Dan zal Hij zeggcn ook tot degenen, die ter klindkerhadn~ z

1 
ijn : g~at weg ~an k1est, zoo ook op den Ievensweg. De mensch, die de dmgen k1est, "elke door God 

M!.' ,.. vervloek1en ! in het eeuwige vuur, hetwel en u1ve en z11nen enge en 
be';~i~IJis". Dit toont dus aan, dat de goddeloozen de straf van den duivel zullen Vcn·o!g op pa . 2 • 
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GOEOE TIJOING VAN DE TERRl

TORIALE KOMMANDANTE. 

Verblijdende berichten bereiken ons 
week na week van een alleszins voor
spoedige, gelukkige ~ourne~ van onze 
geliefde Kolonel daar m de bmnenlanden 
van Celebes. 

Eerst de aankomst te Kalawara, waar
bij zij feestelijk werd begroet door groat 
en klein, inbegrepen den ouden. Kapala, 
hoofd van de kampongbevolking De 
Leger des Heils-Kolonie, nu dubbel 
liefelijk onder de gr~ote, ?ude boo~en, 
met zijn twee keunge m~u~.e hut.z~n, 
de woning van den D1y1s1e-offlc1er 
en zijn familie en de wonmg van den 
Chef der Kolonie, Kommand~nt Veerer,t
huis en mevrouw Veerenhu1s, staat ~n 
bet teeken van vooruitgang. Inspeche 
der Kolonie en den toestand van het 
werk alsook de audit der Kasboeken 
had 'plaats, afgewisseld door br!jde en 
toch ernstige samenkomsten met Jong en 
oud. Op een avond had een besloten sa
menkomst plaats voor de vrouwen ~lleen. 
Stafkapitein Lebbink. de ~ecretan.s v~n 
de Kolonel, schrijft, dat b1j vanuit ztJ~ 
kamer dit samenzijn goed kon vol gen; h11 
was dus op een afstand getuige van wat 
plaats had. (Of hij dus gesnoept heeft 
stilletjes !) En zoo kon hij het navertel
len hoe E':n der vrouwen op de vraag 
va~ de Kolonel waar Jezus ru was, heel 
beslist antwoordde: ,,Hier in het midden 
der bijeenkomst. '' 

Dat er groote vreugde heerschte over 
het lang verbeide b~zoek der Kolonel, 

as duidelijk. Heel mteressant was de 
rondgang over de Kolonie., De ~olonel 
wilde alles zien: de Kolomsten m hun 
eigen huisjes en tuinen, den staat van 
den klapperhtin, de djagoeng, de ka~ella, 
de sawahvelden, dan den gro ntetum en 
natuurlijk ook de koeien en varke.ns en 
het pluimvee. Waar toch een Le1dster 
van ons Leger al verstand van moet 
hebben ! 

Na Kalawara werd de reis voortgezet 
naar Koelawie, de bergen in. Van het 
aan breken van den dag tot ongeveer 
9 uur 's morgens ging het per wagen, 
getrokken door 2 ponies. Daarna echter 
heel den langen weg naar Koelawie, tot 
ongeveer 3 uur namiddags, te paard, 
met een kort oponthoud langs ~en w~g 
voor een echt Hollandsch koffieuurt1e, 
dat echter geen uurtje duren m<;>cht. To~h 
moet het er in het bergacht1ge terrem 
fangs diepe ravijnen wonderbaar r~man
tisch en schilderachtig geweest z11n_, ~n 
wij gelooven het gaarne, Stafkap1tem 
Lebbink I 

Reeds een half uur buiten bet dorp 
wachtten de schoolkinderen met h~t onver
mijdelijke fluitkorpsje en heel stattg, ond~r 
de tonen van het Wilhelm us, ~oo ~rapp1g 
klinkend in dit vergeten hoekJe, gmg bet 
in optocht he. dorp in. Groote belang
stelling van alle 'anten ! Een allerhar~e
Hjkste ontvangst n de vermaarde ,,nJO
nja besar", die zic.. i onder hen zoo ge
beel op haar gemak voelde~ Een druk
bezochte lichtbeelden-samenkomst had 
plaats in den dorpstempel, de Lobo. 0, 
wat werden de platen besproken . en 
bewonderd I Ook een besloten, kleme 
meeting had plaats, waarbij de Kolonel 
de verschillende waardigheids?ekleed~rs 
van het dorp : Magaoe, Merd1ka en m
landsche bestuurs-ambtenaren, op een 
kopje thee ontving. 

D Lobo" is zeer hoog gelegen en de 
Kol:n:l, met alpenstok gewapend_,. onde~
nam telkenmale de steile klimparhJ: Eemg 
r f 1 .. k en ontroerend was het, m deze 
~fa!t~ de aloude lieder en va~ !' V.: elk) ee~ 
Vriend is onze ]ezus" en ,,Ve1l1g m .ezus 
arm en" door de inwoners, vooral de .kmde
ren zoo Jmtig te hooren zin.gen ! Dt\ladnd, 
<iat' no s!echts enkele 1aren ge e en 
zuchtte gonder de vrees V<?or booze gees= 
ten I Een aardig taferee1t1e wa? de ,,~p 
drachts-dienst" van het zoont1e der n-

sigTns R6e~. t Staf kapitein Lebbink. 
ot h1er oe . h t Noor-

Morgen gaat deze brief naar e 
den en wij Zuidwaarts . . . en hopen 
wij 'Gimpoe te bereiken op weg naar 

Kantewoe". d an vrouw 
H I r hoe ver er v 
~e ange d t h t wat in dien 

en kmderen - was ~ e ' hf deze 
man en vader omgmg, toen 1
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De 

d h ef? Oat was op -
~°r::be~~ ~c. ~e .. Nu is het al janu~~i 
en wij hebben dezer dagen het verbhJ
dende bericht ontvangen, dat de K?~onel 
en haar getrouwe begeleiders ve1!1g te 
Kalawara teruggekeerd zijn. HalleluJa I 

A. B. G. 

S T R IJ D K R E E T 

De eerste steen g_elegd van het 
William-Booth-Memorial-Hospitaal 

te SO ER A BAVA. 
Komt laat ons zingen al te zaam 

God is goed I 

Met het zingen van deze welbekende 
woorden en met dank aan God voor al 
Zijn goedheid werd op Woensdag 3 Janu
ari des namidctags 5.~ .uur de korte 

· dienst begonnen, voorafgaande aan het 
leggen van den eersten steen voor het 
William Booth Memorial Hospitaal te 
Soerabaya. Een aardig gezelsc.hap was 
vergaderd op den Reiniersz Boulevard 
om Mevrouw Hillen, de echtgenoote van 
den Resident, bij te staan, die zich bereid 
verklaard had de plechtigheid te vemch
ten. Oeze vond plaats in wat de voor
galerij zal worden van het niem~e Hos
pitaal en het tijdelijke gebouwtje, voor 
deze gelegenheid opgetrokken, '"'.'as 
smaakvol versierd met vlaggen en slm
gers. Ofschoon in de stad zware regen 
neerviel, hadden wij gunstig weer, w~t 
veel tot het slagen van deze gebeurtenis 
bijdroeg. 

Eerst werd een gedeelte uit den Bijbel 
voorgelezen en daarna God gedankt 
voor Zijn groote goedhe1d, dat zoove!~n 
onzer Zijn medearbeiders mogen ziJn. 
Enkele woorden van welkom werden 
gesproken door Lt. Kolonel Beaumont, 
den Chef-Secretaris, die opmerkte, dat 
de Territoriale Kommandante gaarne 
tegenwoordig zou zijn geweest, doch 
hierin verhin derd was door haar tour
nee in Celebes. 

Onder degenen, die Mevrouw Hillen 
ter zijde stonden, waren de Resident, de 
Assistent-Resident, de burgemeester en 
Mevrouw Dijkerman, Dr. van Oorsten, 
Dr. Ouwerkerk, de Regent, de Majoor 
·der Chineezen en vele anderen. 

De Kolonel gaf een · beknopt overzicht 
van het werk en het doel van het Hos
pitaal, waarna Brigadier Wolters enkele 
financieele bijzonderheden meedeelde met 
betrekking tot de beschikbare fo~ds~n 
voor dezen bouw. Hierbij deed z11 uit
komen, dat, waar wij niet in staat waren 
te bouwen volgens de gemaakte plannen, 
we maar begonnen met het Hoofdgebouw, 
hopende in de gelegenheid te zijn in de 
toekomst het geheele complex van gebou
wen op te trekken. Een pleidooi werd 
gedaan voor de benoodigde som van 
f 20.000 voor de inrichting van het 
nieuwe Hospitaal. 

Adjudante Beckley gaf een belangwek
kend overzicht van het werk in de Kliniek; 
belangstelling en sympathie werden 
opgewekt voor de arme kleinen, die 

menigmaal bijna stervende worden 
binnen gebracht, zoodat zij door zorg
vuldige verpleging als het ware tot het 
!even moeten worden teruggevoerd. 
Een lied getiteld: "Lief de o, zoo grootl.'. 
werd door 2 Officieren gezongen en w11 
weten, dat door die liefde gedreven de 
zusters- Officieren van het Moeders
Hospitaal trachten een hulp en zegen te 
zijn voor al degenen, die aan haar zorgen 
worden toevertrouwd. 

Dokter van Dorsten, de inspecteur van 
den B. G.D. voor Midden-Java, sprak vol 
lof over den arbeid van het Leger des 
Heils, en wees er op, dat de oprichting 
van dit Hospitaal, waar moeder en kind 
liefderijke verzorging zullen vinden, in 
een reeds lang bestaande behoefte voor 
den middenstand zal voorzien. Daarna 
werden door Brigadier Wolters eenige 
telegrammen van gelukwensching voor
gelezen en we! van den Hoofd-lnspecteur 
van den Burgerlijken - Geneeskundigen 
Dienst, Dokter van Lonckhuizen, en een 
van Dr. Deggeler, Adviseur van het 
Ziekenhuis-wezen. 

.Toen was het oogenblik van de steen
legging daar, doch alvorens hiertoe over 
te gaan, hield Mevrouw Hillen een sym
pathieke toespraak over den arbeid van 
het Leger des Heils; zij zeid<", dat, 
toen haar gevraagd werd den eersten 
steen voor dit nieuwe Hospitaal te 
leggen, zij hierin zonder aarzelen had 
toegestemd, daar het haar een groat ge
noegen was dezen plicht te vervullen. 
Verder sprak Mevrouw over den ,,dienst 
der lief de", verricht door de Officieren 
van de Kliniek, met wie zij persoonlijk 
bekend was. Zij sprak de hoop uit, dat 
dit liefdewerk ook in het nieuwe Hosptiaal 
zou voortgezet worden en wenschte 
ons des Heeren zegen op deze nieuwe 
poging. Zij verzekerde, dat het toegewijde 
werk dat dag aan dag gedaan werd in 
de Moeder- en kinderkliniek, zeer op prijs 
gesteld wordt en. dat velen me~ haar 
zich verheugden Ill dezen vooru1tgang. 
Zij achlte het zich een eer den eersten 
steen te mogen leggen. Een zilveren trof
fel, belangeloos door de firm a van Kempen, 
Begeer en Vos vervaardigd, werd haar 
overhandigd, waarna zij tot de steenleg· 
ging overging. 

De plechtigheid werd beeindigd met 
een slotzang, waarna de zegen werd 
uitgesproken en men uiteen ging. 

ARK. 

LAATSTE BERICHT! 
JUIST BIJ HETTERPERSE GAAN MOCHTE.N WIJTELEFONISCH VERN EM EN. 

DAT 

KOLONEL V. D. WERKEN 

ONZE BEMINDE L.EIDSTER. 
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gekozen zijn, die liefheeft V\<at God lief
heeft en haat, wat God haat en die in ge· 
hoorzaam geloof zijn kruis opneemt en 
jezus volgt, zal ook komen tot de hoogten 
van Gods heiligheid en geluk in den 
hemel. Maar de mensch, die de andere 
richting opgaat, zal terecht komen in 
den donkeren bodemloozen afgrond van 
de hel. leder 'mensch kiest zijn eigen weg. 

.Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij 
op zoo groote zaligheid geen ach t ne.
men?" ,,want zoo wa~ de mensch zaa1t 
dat zal hij ook maaien." 

KERST V RE U G D E. 
Medan-Kinderhuis. 

Kerstfeest I- Wat een gedachten komen 
in ons op bij het hooren van dat woord; 
niet alleen aan een kerstboom, geschenken 
of feestviering, doch bovenal aan ~e groote 
gave ons door God geschonken m Jezus 
Christus! In deze war.e kersts~emming v._raren 
wij tezamen in ons Kmderhu1s met de kmde
ren en een aantal genoodigden rondom den 
stralenden kerstboom. . 

De kinderoogjes schitterden I Helder, JUbe
lend en toch zoo gevoelvol klonken de oude 
bekende kerstliederen. Met groo~e belang
steUing werd nog eens weer ge.lu1ste.rd ~.a~r 
de geschiedenis van het "Ko~mgskmd m 
de kribbe en toen de versnapenngen werden 
rondgediend, werd er echt van gesmuld. Met 

den Engelenzang" sloten wij dit samenzijn 
en ;as ook het kerstfeest 1923 alleen een 
blijde he rinnering. E. A. 

Toeren-Hulpziekenhuis. 

Ofschoon het heel moeilijk is in Toeren 
de Javanen binnen onze zaal te krijgen, 
hadden wij toch op een 50 tal gerekend, 
maar toen de tijd voor de kerstfeest-viering 
daar was waren 128 volwassenen en kinde
ren aan~ez1g. Vol bewondering keken zij 
naar den verlichten kerstboom, want zooiets 
moois hadden zij nog nooit gezien I Eerst 
was het heel moeilijk de aandacht af te 
leiden van den boom, toen de Kerstgeschie
denis verteld werd, doch toen zij hoorden 
over het Kindeke Jezus in de kribbe en de 
herders in Bethlehem's velden waren ze 
vol belangstelling en luisterden aandachtig. 
Zoo mochten wij ook in Toeren de boodschap 
verkondigen van Hem, Die arm werd, opdat 
velen rijk zouden kunnen worden. W.M. 

oe KOLONEL wenscht hiermede haar 
hartelijken dank uit te spreken voor de 
tallooze warme brieven van geluk-en 
zegenwenschen met het Nieuwe Jaar 
ontvangen, die haar in Celebes bereikten. 

Evenzoo voor het hartelijk ~ welkom 
thuis" van de Officieren van Java. Het 
is haar onmogelijk cen voor cen deze 
zeer welkome brieven te beantwoorden, 
daarom doet zij het langs dezen weg en 
wenscht alien Gods rijksten zegen toe I 
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BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID 

TWEE VAN GOOS BEMINDEN. 

KOJL~ft.EU .. 10A ~· L~'l"li". 

Het Leger des Heils in de Vereenigde 
Staten van Amerika heeft een groot 
verlies geleden. De alom bekende, hoog
geachte en beminde Chef-Secretaris van 
het Centrale Territorie te Chicago, Kolonel 
Gauntlett, is in December, na een kort
stondige ziekte en geheel on verwacbts, 
overleden. Lan,.;e jaren heeft hij in dezelf
de capaciteit uitnemende diensten gege
ven in Duitschland, Zwitserland in welk 
Jaatste land hij I 0 jaren arbeidde om 
daarna in 1916 overgeplaatst te worden 
naar Chicago, alwaar hij gedurende de 
laatste 7 jaren zich ook ge~erd en bemind 
maakte. Hoogstaand man, muntte hij uit 
in trouwe plichtsvervulling en groote 
vriendelijkheid jegens alien. Hecht door 
zee in al zijn handel en wandel, over
tuigd beoefenaar der beginse.len van on.~ 
Leger van innige vroomheid, was h11 
een ~oorbeeld voor alien. Zijn zoon en 
dochter zijn in zijn voetstappen getreden 
en arbeiden beiden als Officier in onze 
rangen, de dochter aan de opleidingssch~ol 
te Berlijn, de zoon aan het Hoofdkwarher 
in Denemarken. 

Aandoenlijk is het te hooren, dat de 
Kolonel nog juist een bezoek, wat nu 
blijkt zijn afscheidsbezo~k - gebracht 
heeft aan zijn beide kinderen. 

Onder diepe ontroering van alien, die 
hem kenden en groote belangstelling is 
hij grafwaarts gedragen. Zielverheffend 
was het moedige woord der diep be
droefde wedu I'\ e, toen zij zeide, dat zij 
aan haar hu welijksbelofte trouw zou 
bl ij ven tot aan den dood : ,, Voort te gaan 
te strijden voor God en zielen in het 
spoor van haren echtgenoot". 

'M ~VROUW IK.0'4!IYJIA'MbA1'Sll"f ~ 
DB !OROO"f' .. 

Een tweede van ooze voornaamste 
strijders - ditmaal een vrou w - heeft het 
zwaard verwisseld met de kroon. Orize, 
ook indeze Gewesteo, zoo welalsinjapan, 
Holland en Z witserlan d, bem in de Mevrou w 
de Groot, echtgenoote van Kommandant 
de Groot, thans werkzaam als Leider 
van den arbeid in Zwitserland, is Don
derdag 17 januari opgeroepen tot haar 
Heer en Heiland. Smartelijk was het 
lijden, dat haar gedurende het Iaatste 
half jaar aan haar kamer kluisterde, 
maar boven het lijden verrees haar edele, 
vrome ziel: ,,Laat ons met onzen kommer 
en smart tot Codgaan, en laat de 111enschen 
ooze vreugde ~ien in Zijnen dienst", aldus 
sprak zij tot haar man. ,,En haar kamer 
was als een heiligdom, als je daar bin
nen trad'', schreef hij, .geen klacht 
ontglipte ooit haar lippen, altijd wist zij 
ons op te monteren, deed zij ons ver
trouwend opzien ... ·.: .. Welk een 
rijkdom heeft God mJI.! 1n haar ge
geven" ...•. 

Is het niet alsof onze aarde armer is 
geworden door haar heengaan? (Wij 
stelleu ons voor meer uitvoerig te schrij
ven over haar in ons volgend nummer.) 

A.B.G. 

STIL ZIJN. 

O Jaat mij stille zijn, 
'stille in U, 

God, in mijn droeve pijn, 
Niet klagen nu. 

Nimmer in strijd en smart 
Laat Gij alleen, 

Zacht legt Uw Liefdeann 
Zich om mij heen. 

Zacht zegt Uw Liefdestem 
't Troostend woord, 

A ls 't hart maar stille is 
Wordt 't gehoord. 

Als het zich geven wil, 
Gansch, gansch aan U, 

Als het maar rusten wil, 
Rusten in U, 

Dan kunt Gij heelen zacht 
Bloedende wond, 

Z66, dat de ziel verstaat 
.. - .. glimlacht de mond 

Pijn, die mij lout'ren moet, 
'k Drage haar nu, 

'k Drage haar stille nu, 
Stille in u. 

. ' . 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Nationaal Hoofdkwartier. 
Aanstellingen: . 

Ensign G. Hermes naar het Militair-Tehuis 
te Bandoeng. 

Ensigne E. W. Se11r naar het Kinderhuis 
te Bandoeng(assistente). 

Kapiteine E. Carpenter naar het Ooglij
ders-hospitaal te Sema
rang. 

Kapitein T. Poutiainen naar het Militair
Tehuis te Weltevreden. 

Luitenant A. Kuipers naar de Verloskun
dige Kl in iek te Soera
baya ( verpleegster). 

Luitenant TV. K1tli naar het Hoofdkwar
tier te Bandoeng. 

Bafldoeng 1 Februari 1924 
M. J. v. d. WERK EN 

Terr. Kommandante. 

AANTEEKENINOEN VAN DEN CHEF
SECRET ARIS. 

De reis van de Territoriale Kom• 
mandante in Celebes. 

Met groote vreugde hebben wij ~eri~~t 
ontvangen uit Kalawara over het koninklqk 
welkom aan onze Kolonel gegeven. Allen, 
grooten' e·1 kleinen, waren samengekomen 
en de samenkomst'!n waren zeer belang
wekkend en gezegend. 

De reis in die gewesten, vooral naar 
Koelawie en Kantew~~· I tn!.? s~alle berg
paden en diepe rav11nen, is met zonder 
voortdurend gevaar. Daarom was het ons 
eene groote b!ljd~chap het volgende tele-
gram te ontva igen: . • . 

Kantewoe - Koelaw1e - prachhge sa
;;,enkomsten - mooie opkomst- veilige 
terugkomst Kalawara - alles wet. 

Van de Werken" 

Bezoek van den Chef-Secretaris aan 
Semarang. 

Op onze doorreis naar Pclantoengan 
brachten wij den Zaterdag en Zondag door 
in Semarang. Ons program ma bevatte ond~r 
meer een samenkomst in het Meisjes-Tehu1s 
en een zeer opgewekte bijeenkomst in Hoe
gangan, onze Bedelaars-kolonie, waar 5 
zoekende zielen naar voren kwamen om 
vrede te vinden. 

Zondagmorgen waren wij in de Europee
sche gevangenis. 

Oak brachten wij een bezoek aan het ~raf 
van Majoor Bojsen, die ongeveer 13 1aar 
geleden van Denemarken na~_r Jaya kwam 
en na 17 dagen reeds tot heerltJ khetd bevor
derd werd, tengevolge van ee~ cholera·aanval. 
Wij plaatsten bloemen op zi~n graf e~ her
dachten zijn weduwe en kinderen in het 
gebed. · t d 

De openluchtsamenkomst kon me oor-
gaan vanwege den zwaren regen, en o~ 
dezelfde reden was oak de samenkomst in 
de l'rotestantsche Kerk niet zoo druk bezocht. 
De Maandagmorgen werd in bes lag geno~en 
door het bezoeken van. Brigadie~ Dr .. Wi!le, 
Ad'udant Laois en Ensigne Koning, die zi.e~ 1 en niet in staat de samenkomsten oii 
war~onen. Voor wij Sema'.ang verlieten, 
te de Adjudant en de Ensigne reeds weer 
wa\e~ ter terwijl wij sedert be~.ich.~ hebben 
vee e ' an Dr Wille, dat h11 zi1n werk
ontvalngcteenn vheeft kunnen hervatten. 
zaam 1e 

Kerstfeest in Pelantoengan. 
t van Weleri naar Pelan-

De tocht per au 0 "I is onbeschrijfe-
toengan, ongev~er 2~ m~e~ + 1200 voet te 
lijk I Tracht U in te . en d;iingen en stij
klimmen, met kromminge_n, lend panorama 
gingen, een steeds . afwissi: een rijkdom 
van zee- en berggezichten en bber cacao-

. t "I nen ru -, van plantengroe1, erw~! 1 . .. t -en mais-
en koffietuinen vo?rbi1snelt' ~ii~ortige ver
velden en versche1dene vreem llig gelegen 
voermiddelen passeert, en de .. geze en om met 
huisjes er het hunne toe btJdragdeze streek 
de palmen, vogels en bloem~.n 
te maken tot een waar paradiJf' ie is zeer 

Het cerste gezicht op de !< 0 on tk'e met 
indrukwekkend I Het is een 1deaal pl l de 
de bruisende rivier, bouwvallig~ bru~~~rin 
verspreide huizen met hun tuinend, 60 een versch~idenheid van meer an 
soorten rozen. d !ken 

Bijzondere gebeurtenissen vul. en . el op 
dag, en de aangename geest, die vie als 
te merken, zoowel in de samenkomst~n a
in de persoonlijke gesprekken met . e Puk 
tienten, maakte inderdaad een diepedindr de 
op ans. Alie feestelijkheden war~n oar d 
pati.cnten zelf georganiseerd en llepen g~e 
van stapel, en patienten, Officieren en. e
zoekers war en in de rechte l<erstste~ ~mg. 
Wij besloten ans bezoek met een Officiers
samenkomst. 

Soerabaya Moeder- en Kinderkliniek. 
De eerste steenlegging van het "William 

Booth-Memorial" Hospitaal. had plaats op 
3 Januari door J\levrouw Hillen, de echtge
noote van den Resident. Een uitgezocht 
gezelschap was bijeengekomen, waarond~r 
vele autoriteiten van Soerabaya, . die 
evenals de Hesident zelve, ~~vrouw Hillen 
ter zijde stonden. Naar aanleidtng van dezen, 
zoo gedenkwaardigen dag hield Mevrouw 

STRIJDKREET 

HBT ONSTERFELIJKE VAN 
DIENST VOOR CHRISTUS, 

,,En als Hij te BethBnie was, in het huis van Simon den melaatsche 
daac Hij aan tafel zat, kwam een vcouw, hebbende e;n albasten flesch 
met zalf van orwecvalschten nacdus, van gcooten pcijs ; en de albasten 
flesch gebcoken hebbende, goot die op Zijn hoofd. (Markus 14:3). 

'' Voorwaar zeg lk'. U: )lwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de 
geheele wereld, daar zal;ook tot hare gedachtenis gesproken:worden, van hetgeen zij 
gedaan heeft". 

Dit was het liefderijk getuigeni~ van Jezus Christus over een vriendelijke daad, 
Hemze!ve bewezen door een Z11ner eenvoudige volgelingen. Hij roemde deze 
handeltn .~ en maakte ze tot een Evangelie voor de geheele wereld. Dit is het 
onsterfel11ke van oprechten, god vruchtigen dienst voor den Meester. 

· Heeft ons denkbeeld omtrent het verdienstelijke in ons doen ons er welicht toe 
g.eleid den dien.st voor Jezus ged~.an te Jaag te schatten? L~at de gedachte ons 
l1ever aanmoed1gen, da~.' waar WlJ ons niet mogen beroemen op onze werken, 
J~zus da~.ra~n onsterfe111ke eer toekent. In zijn wire verhevenheid beschouwd, 
vmden w11 h1er een van de schoonste tafereelen uit het !even van onzen Heer. De 
daad zel ve is schoon, doch even verheven is de geest en de bedoeling van haar 
die ze volbracht. ' 

De daad w:as even krachtig als moedig. Bedenk, waar deze vrouw voor stond. 
.oe v.errnetelhe1d van een ~ng.evraagd binnenkomen, de tegen woordigheid van mannen, 
1~ d1t geval nog .~el d1sc1pelen, met een begrensd begrip van wellevenheid; dat 
met alle~n, maar zi1 .~aat ~en voudig voort, ondanks hun verwijten. In deze gansch e 
vergadermg heeft z11 sch11nbaar slechts een Vriend. Doch welk een Vriend ! Wie 
kan zich ooit a Ileen of verlaten gevoelen, wanneer Hij daar is I 

W elriekender dan ·· nardus. 
Laat ons haar gave eens beschouwen. Het was~ slecnts een Tie'Schmet za1r, aoch 

zeer ko5tbaar. Gewoonlijk slechts een gift der rijken en zij was ongetwijfeld maar 
een arme vrouw. De gelegenheid, de persoon, de geest, de bedoeling van dezen 
dienst droegen echter alle bij tot de kostbaarheid van dit offer. Het schenken van 
deze groote liefde was welriekender dan de kostelijke nardus zelf. 

Sia deze vrouw een oogenblik gade temidden van deze bijzondere omgeving, 
laat dit tifereel in onze ziel gegrift worden en haar aanwijzen als een der meest 
roerende verschijningen in de gansche geschiedenis. Dagenlang was zij wellicht 
bezig ge weest dezen liefdedienst voor te bereiden. Ze had zich afgevraagd waar 
en hoe zij dien zou kunnen volbrengen, zeker niet droomende over die bijzondere 
en ge;;chikte gelegenheid, die zich zou voordoen. Ten laatste was het volbracht 
en we! op zulk een tactvolle wijze en met zulk een onzelfzuchtige toewijding, dat 
al de verwoesting uit haar vroeger !even was weggevaagd en zij daar stond, 
volmaakt in Hem, Die Zichzelf voor haar had gegeven. Dat is genade, wonderbare 
genade I Het was over den Christus, dat zij haar offer uitgoot, over het eenige 
menschelijke Hoofd, dat zijn kroon noo~t verloren had. 

Ste! niet uit ! Wacht niet met iemand te eeren tot na zijn dood I Spreek de 
vriendelijke woorden, die de liefde U ingeeft. Bedenk, dat een liefdevol woord de 
beste vc:!rsterking is, die gegeven kan worden, zelfs aan den gelukkigste aller 
stervelingen . 

Het geeft hem moed' 
,, Welgedaan !" Vriendelijke woorden hebben waarde1 Spreek ze dikwijlsl Sta 

niet toe, dat in Uw tegenwoordigheid minachtend over een derde wordt 
gesproken. Moedig dengene, die getrouw is, aan door een vriendelijk woord. Waar
deer hem, thuis, in den vriendenkring, ja overal. Het zal hem moed geven en hel
pen de boodschap van verlossing met grooter vrijmoedigheid te bren.gen en .. meer 
geestdrift te leggen in zijn veelvuldige plichten. Hij zal steeds overwmnaar z11n en 
gij zult de vreugde smaken te weten, dat Uw aanmoedigende woorde~ een ver
sterking voor hem ge weest zijn en dat gij hem geholpen hebt te zegev1eren, waar 
hij, zoo hij alleen had gestaan, zeker nooit de overwinning behaald zou hebben. 

De heer Spurgeon vertelde eens van een ouden, getrouwen dienstknecht, die op 
z ekeren dag zijn meester den dienst opzegde. .. ,, 

"Wat, Johan," zeide de meester, "gaat ge m11 verlaten? 
"Jawel mijnheer," antwoord9e Johan, ,,ik ga weg." .. 
"Maar Johan, betaal ik je met geno~.g loon?" vroeg Z!Jn .. meester. 
"Jawel, mijnheer, het geld wat U m11 geeft is voldoende. 
"Waarom gaat gij mij dan verlaten ?" 
,, Wei," zeide Johan, omdat ik besloten ben te gaan.'' 
,,Maar Johan, gij hebt de gehe~le wereld met mij doorg~~eisd." " 
,,Ja, dat is zoo, mijnheer, en met eenmaal hebt U tot m11 gezegd: Welgedaan, 

Johan I" -

Iedereen zoowel heer als dienstknecht, heeft behoefte aan een vriendelijk woord ; 
geen vleie~ij, doch een woord van werkelijke waardeering. Bloemen! gestrooid ~p 
de lijkkist, geven geen welriekenden geur op .. den harden, steenachttgen weg, d~e 
werd afg-:ilegd en de vleiendste lofspraak bl!Jft ongehoord door hem of haar, die 
heenging. . . .. .. 

Een vriendelijk woord zal ~1euwen, fnsschen m~e~ geven aan den stn1der en h11 
zal overwinningen behalen, die den heme! met ge1u1ch zullen vervullen. 

Hillen een ernstige, gevoelvolle rede, waarin 
zij de behoefte en waarde van zulk een 
inrichting naar voren bracht. Wij hebben 
alle vertrouwen, dat dit te bouwen Hospitaal 
door zijn grootere geschiktheid en gunstiger 
Jigging tot groat nut zal zijn voor Soerabaya 
en omstreken. Het is zeker aanmoedigend te 
bespeuren, dat in onzen tegenwoordigen 
tijd in alle deelen der wereld zooveel meer 
aandacht dan vroeger wordt geschonken 
aan de verzorging van moeder en kind. 

Versterking uit Holland en Finland. 
De groep nieuwe Officieren, Ensigne Seur 

en de Luitenantes Kuipers en Kilh van Hol
land en Kapitein Poutiainen van Finland, 
werd hartelijk verwelkomd op Zondag 30 
December 1. I. in h~t Europeesche korps te 
Bandoeng. Ik had het genoegen deze sa
menkomst te leiden en hen namens de Terri
toriale Kommandante te verwelkomen en 
bun aan tellingen te overhandigen. De Kerst
boom en de voor het Kerstfeest versierde 
zaal brachten ons op de gedachte, d~t 
deze groep Officieren een Kerstcadeautie 
was van Holland en Finland en er werd 
besloten een dankbetuiging te zenden voor 
deze 4 jonge, gelukkige Officieren. Ze~er 
zullen hun aanstellingen met belangstellmg 
gelezen warden. 

Tevens werd bekend gemaakt, dat wij op 13 
fanuaci de Ensigns Hermes verwachten, die 
Kommandant en Mcvrouw Kronenberg zullen 
opvolgen in het Militair-Tehuis te Bandoeng. 

Kerstfeestviering te Bandoeng. 

Lt. Kolonel Gugelmann had de leiding 
van alle feestelijkheden te Bandoeng en 
vertelde ans over zeer gezegende en succes
volle samenkomsten. Verschillende Officieren 
zeiden, dat zij een zeer gezegenden tijd 
hadden gehad. Een hunner, die zeer druk 
was geweest, zeide: .Ja, het gelukkigste 
Kerstfeest van mijn heele !even!" Door an
deren gelukkig te maken, warden wij zelf 
oak gelukkig. Wij danken God, dat de Ko
lonel in staat was zulk een groat program
ma af te werken. 

De halve Nacht van Oebed. 

Mevrouw Beaumont en schrijver dezer 
waren mede tegenwoordig in den halven 
Nacht van Gebed, geleid door ~alone! Gu
gelmann. Een flink aantal vnenden was 
tezamen gekomen en we werden alien bepaald 
bij Gods groote goedheid gedurende het 
afgeloopen jaar. 

"Wat zal ik den Heere vergelden voor al 
Zijn weldaden. aan mij bewezen? Ik zal 
den beker der verlossingen opnemen, en den 
Naam des Heeren aanroepen." (Psalm 116: 
12-18.) 

Dit is een bemoedigende gedachte. Neem 
den beker der verlossing met al wat hij in
houdt. Hij zal in al Uwe behoeften voorzien 
dag aan dag I 

DE "JUL"-KLOKKEN LUIDEN 
IN PELANTOENGAN. 

Het deed ans veel genoegen, toen wij 
hoorden dat onze Chef-Secretaris en Me
vrouw Beaumont besloten hadden Kerstmis 
met ans te vieren, te meer, omdat dit hun 
eerste bezoek aan Pelantoengan zou zijn. 

Vee! woorden waren niet noodig om den 
Kolonels te doen gevoelen, dat ze inderdaad 
welkom waren. Ze waren heelemaal bij ons 
tehuis, en wij voelden ons als oude vrienden 
tezamen. 

De Zondagschool van Adjuda-nte Buijsman 
stand het eerst op ans program ma voor den 
24sten 's avonds. Reeds maanden Jang had 
de Adjudante de kinderen geleerd en daarom 
ging alles prachtig. De KERSTB00.\11 scl:it
terde, maar oak schitterden de oogjes der 
kinderen; het waren net sterren. Wat zono-en 
ze heerlijk. hoe mooi was de hoepel-oefenlng 
en hoe treffend klonk de boodschap van de 
Kolonels I 

De ouders, - velen hunner waren onze 

l 
eigen employes - hadden groote reden om 
trotsch te zijn op hun kindcrtjes I Er was 
oak groote vreugde, toen het uitdeelen van 
de cadeautjes .began; ieder k.ind ontving iets. 

Oak werd 111 deze meeting aan iederen 
employe of koelie van onze lnrichting een 
kleedingstuk gegeven. Koffie, stroop en 
koekjes waren naar aller smaak. Dadelijk na 
aflC!DP van deze samenkomst begonnen wij, 
Officieren, met ons Kerstmaal. In de nabij
heid van onze tafel stand een moo·e Kerst
boom. Wij waren gezellig bij elkaar; zongen 
een paar kerstliederen, luisterden naar de 
woorden van onzen Kolonel en namen de 
pakjes in ontvangst, die voor ons bestemd 
waren. Daarna wenschten wij elkander een 
.. GEZEGEND KERSTFEEST' en .. goeden 
nacht". 

Op den 25sten om 9 uur 's morgens 
hadden wij een samenkomstmetdelnlandsche 
patienten. ja, het was een heerlijke kerstmee
ting, waarin onze bezoekers een woord van 
hart tot hart spraken. 

Daarna hadden de zusters het erg druk 
met het versieren - er waren natuurlijk onder 
de verpleegden, die als helpers optraden - het 
uitdeelen van versnaperingen en het kerst
maal, waaronder oak een heerlijke Engelsche 
kerstpudding. 

Om 6.30 's avonds waren wij weer bi} . 
elkaar in de eetzaal. Een ruim platform stand 
aan een kant en de kerstboom aan den an
deren, in 't midden van de zaal zaten rondom 
kleine tafels de patienten en Officieren. Er 
was overal een rijkdom van bloemen. 

Wij wenschten elkaar Gods rijken zegen 
en zongen toen tezamen ,,EERE Zlj GOD 
JN DEN HOOOE". 

Nu, Luitenante van der Tang had haar 
groepje zondagschooJ-kinderen goed geoe
fend (dit zijn kinderen van de Ko!onie zelf). 
Ze deden enkele voordrachten z. a. Het 
Evangelie-schip" en een tableau voo(~tel
lende: ., Wat de lief~e vermag". Hoar, de 
stemmen van onz~ km.deren I - er is altijd 
iets zeer treffends in kmderstemmen, vlndt 
U niet? Duidelijk hebben ze de woorden 
van de Iiederen uitgesproken en met heldere 
stem de wonderbare boodschap uit Gods 
woord op de bestemde plaatsen opgezegd. 
,,Gods liefde", ,,Gods groote gave" was de 
grondroon van alles. 

Onze muzikanten speelden een paar heer
lijke stukken. Een lied werd gezongen door 
een gemengd koor en het mannenkwartet. 
De Chef-Secretaris en .Mevrouw Beaumont 
spraken ans heerlijk toe. De Kerststemming 
heerschte inderdaad onder ans. 

Chocolade en koekjes waren daarna zeet" 
welkom en toen kwam de uitdeeling van de 
cadeautjes, wat alles een prettige drukte 
teweeg bracht .. 

,,Stille nacht, he1!Jge nacht" werd toen 
gezongen en daarna sloot de Kolonel dit 
samenzijn met gebed. 

Woensdag den 26sten was het feestdag 
op de Inlandsche afdeeling. Oak daar 
heerschte vreugde. 

Om 6.30 uur 's avonds waren alien, die 
eenigszins konden loopen, verzameld in de 
Berney-zaa!. Daar stand de boom met de 
schitterende lichtjes. Vlaggen en groen 
gaven hier, evenals op de .. Europ~esche 
afdeeling, de zaal een feestel!Jk aanzien. 

Nu k\\ amen onze gasten binnen en werd 
met de meeting begonnen .• Eere zij God" 
werd eerst in 't Maleisch gezongen, daarna 
voerden de Zondagschool· kinde:en hun 
Zangdienst en l<erst-demonstrat1e onder 
Ieiding van Luite~ante van .der Tang nog 
eens ui1, doch nu m het Maleisch. Hartelijke 
woorden werden gesproken door onze beide 
Kolonels. versnaperingen werden rondge
diend en daarna volgde de uitdeeling van 
cadeaux. 

Last but not least"! Tot onze groote 
vr~ugde hebben de Kolonels toch tijd gehad 
om met de Officieren een aparte meeting te 
houden. Gretig hebbe!l wij naar de woorden 
van den ~alone! geluts!erd: Als tekst woord 
kregen w11 mee: ,,In stilheid en vertrouwcn 
zal uw sterkte zijn". Aan God brengen w .. 
alle eer el) dank voor deze dagen ! IJ 

H. Thomson. 
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NAGALMEN DER KERSTKLOKKEN 
VAN HEINDE EN VER. 

Bandoeng. 

Ons vie! het groote voorrecht ten dee! 
Kolonel G ugelmann als Leidster te hebben 
gedurende de Kerstdagen. Reeds Zaterdag 
22 December begonnen we met de eer~te 
Kerstfeestviering in "sprookjesland", waarin 
bet Kinderhuis was herschapen. Als sterretjes 
schitterden de 45 paar oogjes om het hardst 
met de kaarsjes, en blijde en liefelijk klon
ken onze Kerstliederen. Het was de inleiding 
tot de heerlijke samenkomsten, die vo!gden 
op den lsten Kerstdag in de zaal en met 
onze vrienden, de militairen, in Bandoeng 
en Tjimahi. Overal was het even gezellig 
en heerschte de echte Kerststemming. Zulk 
een ernstig, maar vriendelijk woord werd 
door de Kolonel gesproken tot de verga
derden in het Militair-Tehuis ! Het was als 
sprak een moeder tot haar zoons en ook 
de hartelijke woorden der andere Officieren 
vonden een gereeden ingang. Niet alleen 
genoegelijk, doch ook zeer gezegend moch
ten wij dezen avond noemen. Den volgenden 
dag ging het met een groote S.S. auto naar 
Tjimahi, waar wij in hd Militair-Hospitaal 
om den verlichten Kerstboom voor een 
stampvolle zaal jonge mannen het heerlijke 
Kerst-Evangelie mochten brengen en de 
Kerstfdokken luiden. Voor de kinderen was 
Vrijdagavond, de avond, want toen vond 
d~ prijsuitdeel ng plaats en ontvingen de 
ktnderen hun K rstpakjes en a1 kinderen 
hebben alle aanwezigen geaeeld in hun 
vreugde Het was een goede avond en ge
durende al deze dagen hebben we de waar
he1d van llet Bijbelwoord ervaren: ,,Zege
nende zal lk U zegenen." 

Ook de halve Nacht van Gebed werd door 
de Kolonel geleid. Het was een liefelijk 
samenzijn, dit laatste uur van het oude jaar, 
en vol vertrouwen en met vernieuwde toe
wijding gaan wij 1924 in I C. B. 

Cheribon. 

Op Zondag 23 December hadden wij onze 
eerste Kerstfeestviering met de kinderen 
van onze Zondagschool te Tega!. Broeders 
Nassy en Voorneman hadden hard gewerkt 
om alles in orde te krijgen en alien waren 
in een prettige stemming. Maandagmiddag 
hadden we bet groote fees! in Cheribon 
onder lei ding van Ensigne Kyle; daarna 
volgde het feest voor de Chineesche school
kinderen en onze makkers. Het was er echt 
gezellig en voldaan en blijde gingen alien 
huiswaarts. 

He! feest met de Europeesche kinderen 
was zeer druk bezocht .en reeds voor den 
aanvang was geen plaats onbezet. Kerst
liederen werden gezongen en door oud en 
jong werd aandachtig geluisterd naar wat 
de Ensigne ons vertelde over de aloude 
Kerstgeschiedeni:o; en haar eigen kinderjaren. 
Wij kunnen in Cheribon terugzien op een 
nuttig en gezegend Kerstfeest. L.T.G. 

: Ojokja-Militair-Tehuis. 

Na de vele voorbereidingen hadden wij 
dan op den Eersten Kerstdag 's avonds onze 
Kerstfeestviering met de kinderen I 

'1~~nuuL:;5;;::~en hiervoor waren wi;d en?:!}~ 
rondgestuurci en ,.,ok de kazetnes bezocht, 
teneinde de kinde n der militairen te be
reiken. Onze ven chtingen werden dan 
ook niet beschaamd de zaal was tjokvol. 

De kerstboom was f, plaatst in het midden 
der zaal en maakte met de vele vroolijke 
lichtjes een prettigen indruk. De kinderen 
waren verrukt en ge.voelden zich o, zoo 
gelukkig I En wat hebben ~ij geluis_terd, toen 
Adjudante Hallman en AdJudant H1orth hun 
de geschiedenis van Jezus' g_~b?orte ver
telden I In de pauzes konden ZIJ z1ch te goed 
doen aan de versnaperingen. die hun ge
presenteerd werden, terwijl bij he~ naar h_uis 
gaan ieder kind nog een cadeaut1e ontvrng 
als herinnering aan dit geboortefeest van 
den Vredevorst. 

Den tweeden Kerstdag kwamen wij des 
avonds weer bijeen maar nu met de vol
wassenen. Een flink aan1al militairen was 
tegenwoordig. Er was een goede geest te 
bemerken en wij verheugen ons, dat we nog 
eens weer het Kerst-evangelie mochten 
brengen aan zoovelen .. Van d7 versnape~ 
ringen werd een gretJg gebnnk gemaakt, 
ook h~dden wij het genoegen aan. al on~e 
bezoeker:o; van dien avond een kleme, bhJ-
vende verrassing te bereiden. . 

Mage de Heer het zaad, da~ ook m deze 
dagen is gezaaid, doen ~rntk1emen e.? op,~ 
wassen tot glorie van ziJn ,,wonderh1ken 
Naam ! D.R. 

Rem.bang. 

Den tweeden Kerstdag was het K7rstfeest 
voor de schoolkinderen en onze C!:11neesche 
en Javaansche ma~kers. De vers1erde zaal 
en de mooie verl1chte kerstboom hadden 
veel aantrekkelijkheid en de zaal was dan 
ook meer dan vol. Met opmerkelijk~ aan9acht 
werd geluisterd naar de Kerstgesch1edems ~n 
wij gelooven, dat voor velen het f?'.vangehe 
veel duidelijkeris geworden door d1t samen
zijn. Donderdag 27 December hadden we een 
mooie samenkomst in de Protestantsche 
Kerk. De kinderen van de Rembangscbe 
zondagscbool verleenden vrijwillig bun h~lp 
met het zingen, dat een aangename a_fw1s
seling was. Voldaan en gezegend gmgen 
alien buiswaarts. A. L. 

R-0go Moelio. 
Onze Kerstfeestviering had plaats in he! 

schoolgebouw, dat vroolijk versierd was. 
Op echt javaansche wijze, zittende op matten 
op den vloer, vierden wij feest. Het was 
een schilderachtige groep, de vrouwen met 
de babies op den rug, sommigen van onze 
jongens in ,,natuurkleeding" en de mannen 
in hun ,,Zondagsch best''. Er werd volop 
genoten van het feestmaal, opgediend in 
pisang-bladeren en alles ging heel ordelijk 
en netjes. Na het feest werden presentjes 
uitgereikt aan de schoolkinderen en de trouwe 
!eden van onzen Liefdebond. Ruim 130 vol
wassenen en kinderen waren aanwezig, die 
alien aandacl)tig luisterden naar onze Kerst
boodschap. 

W.H, 
Semarang-Meisjeshuis 

Den tweeden Kerstdag 's morgens vroeg 
hadden wij ons opgemaakt om Kerstfeest 
te _vieren in de vrouwen-gevangenis, een 
klemen Kerstboom en allerlei versnaperingen 
met ons nemende. Wat een gelukkig oogen
blik, toen alles uitgedeeld werd l Kapiteine 
Roos bracht de vrouwen de heerlijke Kerst
boodschap, waarnaar met aandacht geluisterd 
werd. Na afloop brachten wij een bezoek 
aan de zieken en de zwaar gestraften, die 
niet hadden kunnen komen. 

s' A vonds badden wij het feest in het 
Tehuis. Een groote schare kinderen met 
hun ouders was opgekomen alsook velen 
onzer vrienden. Het was een gezegende 
avond; de meisjes en kinderen zongen hun 
mQoie kerstliederen en voerden een keurigen 
Zangdienst uit, Na bet dankgebed werden 
de pakjes uitgedeeld en gingen alien huis
waarts. Magen. de vruchten, ook van <lien 
avond, straks 10 de eeuwigheid gevonden 
warden l C. C. K. 

_____. _ Salatiga-Kinderhuis. 
Een van onze kleintjes kwam tot me, 

zeggende: ,,Majoor, morgen is de verjaardag 
van den lieven Heiland". ,,Ja, mijn kind, 
heb je den Heiland lief?", vroeg ik. En 
daarop kwam het antwoord, bekrachtigd met 
een knik van he1 hoofdje, ,,ja !" Bij bet vie
ren van's Heilands geboortedag hadden een 75 
ta! vrienden en kinderen zich met ons ver
eenigd 0111 nogeens het aloude Engelenlied 
te zingen en ik ben zeker, dat er hemel
scharen mee instemden. De toespraak van 
mevrouw van Emmerik was ons alien tot 
zegen, alsook het verhaal der kerstge
schi~denis door mevrouw Alm. Den volgen
den dag ging het in een auto met de kin
deren naar de Witte Kruis-kolonie, waar 
zij hun kerstversjes zongen Op den 28sten 
December hadden wij het voorrecbt aan 
een 175 kampongkinderen met hun onder
wijzers een feest te bereiden, met mede
werking van enkele vriendinnen. He.t 
muziekkorps van Broeder van Emmerik 
was gekomen ter assistentie, waarvoor wij 
onzen warmen dank brengen. Liecleren 
werden gezongen en versnaperingen rond
gedeeld. 

K. G. 
:soerabaya-Militair· Tehuis. 

Het Kerstf.eest 1s ook door ons heerli;k 
gevierd. Reeds om 5 uur des morgens op 
den eersten Kerstdag waren wij bijeen om 
de verlichte boomen en zongen onze zangen 
des heils. Des namiddags om 5 uur was 
het kinderfeest en met de kleinen hebben 
wij genoten van alles, wat wij zagen, 
hoorden en ontvingen, want versnaperingen 
werden rondgedeeld en ieder kind ontving 
een cadeautje. 

's Avonds de bijzondere Kerst-demonstra
tie, waarin de kinderen weer een groot 
aandeel hadden door hun tableaux en oefe· 
ningen. Ook dit was een goede avond. Den 
24sten December hadden wij reeds ons 
Kerstfeest gevierd in het Hospitaal en ook 
daar gezongen het ,,Eere zij ~od in den 
Hooge, Vrede op aarde, in de menschen een 
welbehagen !'' 't Vond weerklank in menige 
ziel. 

31 December eindigden we op onze knieen 
in den Gebedsdienst en 1924 begonnen wij 
meUHem, van Wien al onze kracht is. 
-· F.M.B. 

Semarang-Ooglijders-Hospilaal.: 

Op Kerstmorgen zongen de Officieren van 
het Ooglijders-Hospitaal het "Eere zij God'' 
in het javaansch voor Dr. Wille. Daarna 
werd een KerstdiP.nst geleid voor de patien
ten door Adjudante Stewart. Later op den 
dag was het feest met de patienten en de 
employe's, terwijl ook de Officieren hieraan 
deelnamen en alien tezamen op echt Javaan
sche wijze aanzaten. Voor muziek was ge
zorgd en het Hospitaal was aardig versierd. 
Verrassingen werden uitgedeeld aan de 
employe's en de kinderen van de Zondag
school en echte Kerstvreugde was den gan-
schen dag merkbaar. T. B. 

W eltevreden - Meisjeshuis. 

Den eersten Kerstdag hadden wij de feest
viering met onze contribuanten; ongeveer 
een 60 tal waren tegenwoordig. De samen
komst werd geleid door Adjudant Strandlund 
eu was zeer gezegend; de meisjes badden 
eenige oefeningen en recitaties geleerd en 

allen waren zeer voldaan. Den volgenden dag 
hadden wij een feestje met de meisjes a Ileen 
terwijl wij haar alien met een Kerstpakj~ 
ko~d~n v7rblijden. Wij mogen ook in het 
Me1s1eshms terugzien op een zeer gezegend 
Kerstfeest. A. B. 

Solo. 
Op 24 December kw«men wij bijeen des 

avonds om half zeven voor de l<erstfeest
viering. Wij werden bepaald bij het groote 
~oel van Jezus' komst op aarde, namelijk 
IJcht le brengen in het -hart van alien die 
~em willen aannemen. Ook zong het Jo'nge
l1ede~-zangkoor eenige mooie liederen. Na 
de b11eenkomst werden versnaperin·gen rond
~edeeld en kregen de kinderen hun present-
1es. Het was 9 uur voor wij ons samenzijn 
sloten en alien verheugd er. tevreden huis-
waarts gingen. T. 

Semarang - Boegangan. 
.~ls inleiding tot ons Kerstfeest hadden 

WJJ op Zaterdag 22 December hel bezoek 
yan onzPn Chef-Secretaris. De samenkomst 
m B<;>egangan was goed bezocht en op een
voud1ge, voor ieder verstaanbare, wijze 
bracht de K olonel den Javanen het Evan o-e!ie. 

. Z?oda~morgen hadden wij de l<erstf~est
v1enng in de Europeesche gevangenis. Een 
groot aantal gcdetineerden was bijeengeko
men, . de rnandoline-band zette het beste 
beent1e voor" en verschillende "van onze 
makke1s hi el pen mede deze samenkomst tot 
een aangenaam samenzijn te maken door 
hun muziek- en zangnummers. 

Ook de samenkomst in de Protestanlschc 
Kerk werd door den Kolonel geleicl c n bracht 
zegen tot ons hart: 
.~a~ndag was het Kerstviering voor de 

mlli1a1ren. Na de samenkomst was het feest 
en onze ,,jongens", alien van Ambon en 
~1mor afkomstig, lieten zich de versoape
nn~en goed smaken, terwijl hun ook een 
kle111 aandenken aan dit Vredefeest werd 
medegegeven. 
B Dinsdag, feest voor onzc verpleegden in 

oegangan I Door de vriendelijke hulp van 
velen onzer vrie~~en konden wij hen alien 
een. extra maalt11d bereidcn en om den 
~erl1chten ~erstboom zongen on.i:ejavaantjes 

un kerst!Jederen en genoten van alles 
wat hun werd aangeboden. ., 

Toea i Lodo. 
Soerabaya-Verloskundige K lfniek. 

Het. K~rstf_eest werd begonnen met een 
feestv1enng rn de gevangenis onder leiding 
van Adjudant Meijer. Daarna werd Kerst
vreugde gebracht in bet Stadsverba~d. 

Op de Javaansche afcteelingen gingen 
de .zusters van de. Kliniek rand onder de 
patie_nten met kleine verra5singen en na 
het z10gen der Kerstliederen in het Maleisch 
random den vriendclijk stralenden Kerst~ 
boom! werden lmn persoonlijk eenige be
moed1gende woorden gcbracht. 

Eerste Kerstdag ! Eindelijk was de Kerst
morgen aangebroken I Wij begonnen dien 
met voor . ~mze dokt

1
7r te zingen ,,Stille 

nacht! He11lge nachtl en daarna ging het 
naar ~e Hoogere Burgerschool, waar de eerste 
meettr:ig om 5 :-i~r plaats had. Onder mecr 
""'.crd m vereerngm~ met de Zor.dagschool
kmd~ren een Kerstl1ed gezongen en deden 
~e kmderen enkele ster-oefeningen. Om half 
!1en was er een samenko~st in Semaroeng 
1r:i de openlucht. De kolon1e was keulig ver
s1e:ct en erhe~_rscht~ een feestelijkestemming 
Ad1udant Mei: er le1clde deze bijeenkomst en 
Adjudante Beckley deed ons het Kerstver
haal. s'Middags 5 uur was het feestviering 
voor de kinde1 en. Twee versierde boom en 
stonden aan weerskanten van het smaakvoi 
versierde platform. _Na het spreken en zingen 
werdeo door ct~. kinderen. eenige tableaux 
vertoond, waarbIJ toepassel1jke I iederen we r
den gezongen. Daarne deden de Zondag
scho~lkinderen een ster-oefening, 's Avonds 
wederom een samenkomst in de H. B. s. en 
daarmee besloten wij dezen eersten kerstdag 
Den volgenden dag: n. m. 5 uur het 
kerstfeest voor de oud-patienten der l<li
niek en 's avonds een fecst voor de vrienden 
en makkers van het Militair-Tehuis Toen 
volgde een huiselijk ieest den derd~n dag 
vo~r ~e Europeesche patienten in onze 
Innchting. De thee was aangericht aan klei
ne taf~.Jtjes en de patienten waren zooveel 
mogehJk op. Een kersthoom was in het mid
den van de zaal g_eplaetst en de geschenken 
er .. om heen gesch1kt. Last not least haddcn 
"".ll den _volgenden morgen tot slot van di! 
u1tgebre1de programma de uitreiking van 
speelgoed aan de kinderen van rle Polikliniek. 
Om 8 uur waren ze al verzameld voor de 
deur en het was een gejoel en duwen van 
belang. Om half negen stroomde de schare 
(hoevelen er. waren zou ik niet kunnen zeg
gen) naar bmnen en het was vermakelijk 
om te zien, hoe blij ze met all es waren. Wij 
hebben dus wel een veelomvattend Kerst
fe~st gehad en zijn verblijd over alles, wat 
w11 mochten doen. Luit. J. C. 

Weltevreden.Chineescbe Korps. 
"Vreest niet, want, ziet. ik vcrkondig U 

groote blijdschap die al den volke wezen 
zal", klonk het eenmaat in de velden van 
Efrata en omdat die heerlijke boodschap 
7euwen gele~7n vanuit den heme! gcbracht 
ts, konden w11 nu met onzc Chineesche mak-

kers zulk een heerlijk Kerstfeest vieren. 
Want gezegend waren onze Kerstfeest
samenkomsten. Den avond van den eersten 
dag was Adjudant Strandlund met ons. We 
waren gezellig bijeen; de lichtjes aan den 
kerst~oom brand den helder, de koffie smaakte 
heerlt1k en er was blijdschap en vrede in de 
~arten der aanwezigen. Aan het einde ontving 
1edere_en een klein geschenk a!s herinnering 
aan d1~. Kerstfeest. Den vol gen den dag vier
den w11 Kerstfeest in den Buitenpost. Welk 
een opgetogen gezieh!en, toen de kerstboom 
in vol Jen luister brandde I (ve!en hunner 
hadden nog nooit een kerstboom gezien.) 
~ok hier werd aandachtig geluis1erd en 
1edereen was "seneng" (in z"n schik) met 
de cadeautjes en versnaperingen. Zeker zal 
de herinnering aan dezen Kerstavond nog 
Jang naleven. C. S. 

Poelau si Tjanang-Leprakolonie. 

Wat een gezellige drukte heerschte er 
onder onze patienten, toen we eamen kwamen 
om den kerstboom en de eetzaa! te versieren. 
Enkelcn hunner hadden slechts stompjes van 
handen, maar toch hielpen ze me•e. Weldra 
was de dag aangebroken, waarop zij de 
cadeaux zouden ontvangen en niet te vergeten. 
het lekkere eten, door hun zelf klaargemaakt; 
tel kens hoorden wij hen zeggen ,,enak betoel!" 
(erg lekkerl) 

.:s A yonds warcn alien zooveel mogelijk 
b11ecn In de zaaJ rond den verlich·ten kerst
boom. Niemand dacht aan ziekte of verdriet 
en wie het meest glansden de kaarsjes a<1;n 
den boom of de oogen der pa1ien1en 1s 
moeilijk uit te maken. Toen de .,Moeder" 
der Kolonie, mevrouw ScheJfer. sprak was 
het doods1il. Da,.rna kwam de beurt aan 
,,yadcr" Majoor ~cheffer. Dagen tevoren had 
h~) zit1en rekeocn en bedenkcn, wat hij 
ZIJll 400 kindercn zou kunnen geven. En 
hoe aandoenlijk vertelde hij, d<1t even
als de kaarsjes nu de eetkamer verlichtten, 
J~zus alzoo het hart wil verlichten van a!Jen, 
die nog in duisternis wandelen, ook al zijn 
ze op een Lepra-kolonie. Den volgenden dag 
hadden wij de volksspelen waaraan alien 
deelnamen en die grootc prct veroorzaakten. 
Ze werden gevolgd door een lichtbcelden
samen_komst des avonds, waar o.a. de l<erst
ge;;cl1_1_ec!enis op het dock werd gebracht. 
Heerl11k mochtcn wij alien gcnieleu 1 Tot 
slot hadden wij ee11 besloten samenkornst 
m~t de Officieren en Heilssoldaten, waarin 
w11 ons opnieuw aan den Heer loever-
trouwden. H.P. 

'Militair-Tehuls· Weltevredeu. 

Maandag was het feest voor de inlandsche 
bedelaars, die 1:'-'eemaal daags hij ons komen 
om hun hongenge magen te vu lien. Adjudant 
St~and.l_und .!1ad de leiding en op eenvoudige, 
du1del!1k w11ze verklaardc hij de beteekenis 
van den .~erstboom. lleerlijk werd gesmuld 
van de n1stiafel, stroop en koekjes en too 
slottc kreeg ook ieder nog een nieuw baadje 
mee naar llllis. 

25 December, Kerstmorgen, vond ons reeds 
om 6 tllir vergaderd om den verlichten kerst
boom. Heerlijk werd door de kinderen ge
zongen en vol aandacht wen! geluisterd 
naar de aloude l<erstgeschiedenis. 's Avonds 
was het fees! voor de Militairen en makkers. 
Wat ecn blijde gezichten waren er te zien I 
. 28 December Kinderfeest ! Ifoim 80 klcin-

11es warcn opgekomen en Adjudant Strand
lund heeft ons inclerdaad feest laten vieren. 
o_'.1vergetclijk al die blijdc gczichtjes zoo 
bljcen te zien random den stralenden boom. 
Tot slot van deze reeks feestvieringen een 
kerstsamcnkomst voor de ziekc militairen 
in he! !lospitaat. !3cgonnen werd !llet het 
schoone lied .. Er ruischt tangs de wolken", 
wat dadelijk de gedachten naar lrnisvoerde. 
waar wellicht Moeder met de andere huis
genooten nu c:!atzelfde lied zongen. Ook 
het getuigenis van Mevrouw Strandlund 
maakte dicpcn indruk. Na afloop we1d door 
de makkers op iedere krib ecn pakjc gelegd, 
dat dankbaar door de patienten aanvaard 
werd. 

H.v.E. 
Poerworedjo. • 

Een viertal feestvicringcn stonden op ons 
prog;amma voor de Kcrstdagen en daarom 
begonncn we reeds op Zondag 23 December . 
in de Javaansche gevangenis, welk feest 
gevolgd werd door een samenkomst in het 
javaansche ziekenhu_i_s. Toen kwam de kerst
avond met het heerl~Jke, blijdc ki11derfcestl 
Een 200 kampongkrnderen stonden reeds 
Jang voor den aanvang vol ongeduld te 
wachten en toen de deuren opcngingen e 
ze binnen ,,s_troomden", klonk het als 
ccn mond, b1J bet zien van den verlicht 
kcrstboom : ,,0, bagoes betoel I " En 
:-verd er gezongen en geluisterd I De gez1 
JCS straalden van vreugde, niet het 1 
under het ronddeelen van cadeautjcs 
versnaperingen I 

Tot besluit van ons Kerstfeest kwa111 
wij den eersten kerstdag tezamen met ooze 
makkers en vrienden. Van af het begin was 
ecn liefelijke geest merkhaar en mochten 
wij op wondcrbare wijzc Godfl tegcnwoor
dighcid ervaren. Nu is hct kerstfeest voorbij 
doch de kerstvreugde blijft in onzc harten. 

T. E. 
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