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Toen zeide Farao's dochter tot haar: .. Neem _dit knechtje 
en zoog het mij; en ik zal U loon g:even". 

E r zijn van die oogenschijnlijk kleine gebeurtenissen en kleine daden, die toch 
tot groote resultaten. leiden en zeer dikwijls richting aan her !even der men-
schen en de bestemming der volkeren hebben gegeven. . 

Bijna ieder beschaafd . volk heeft zijn groote mannen en vrouwen gehad, die 
op staatkundig, economisch of godsdienstig ·gebied, op het juiste, het critieke 
oogenblik een ·daacj verrichtt~n. een 
woord gesproken · hebben, dat over 
de bestemming ~an zulk ' een volk 
heeft beslotell. 

Bijvoorbee.ld: Jeruzalems muren wa-
. ren verwoest, het volk was verstrooid; 
dat n0g aanwezig was, ontmoedigd, 
doch het woord van Nehemia: "God 
van den heme!, Die zal bet ons doen 
gelukken", maakte de slappe handen 
sterk en Jeruzalems muren werden 
opgericht. 

Welk een siddering ging ' door de 
gemoederen in Oost-Europa, toen Lu
ther de 33 stellingen aan de deur van 
de kerk le Wittenberg bevestigde ! Is 
niet het Protestantisme met zijl'I go'ds
dienst-vrijheid hi~ruit voorfgekomen? 

. Is bet woordje .,never" (nooit), uit,;.. 
gesproken door wijlen Mevrouw Booth . . , 
niet het woordje, dat Dominee 
Booth deed besluiten, zich aan de lei
ding Gods over te geven, en uit te 

.gaan tot de verlorenen, de diepst
gezonkenen der sam~nleving? 

En zie eens welk een groat gevolg~ 
bet door God gezegende Leger 
des Heils, arbeidende. tot heil en 
verJosslng van alle volkeren I 

Ja, inderdaad: 

Kleine droppels water, ~leine korrels 

zand. 

· Vormen groote zeeen, en bet vaste land. 

------

G======================================================== 
een der haar vergezellende jonkvrouwen vindt bet kistje met zijn wonderlijken 
schat. Zal farao's dochter het lsraelietisch jongetje aan de golven prijs geven? 
Ook zij kent de bevel en van Farao; ook zij staat onder die wet. Maar neen. 
de Voorzienigheid waakt I' Het hart der koningsdochter wordt verteeder~. Even 
een aarzeling:_ wat zal zij doen? Wie zal he.t verzorgen? 

De oudere zuster, Mirjam, heeft ongemerkt alles gezien. Zij vat moed, 
zij durft vragen: ,,Zal ik · een voedster-vrouw der Hebreen v_ragen, dat die 
bet voede ?". De moeder komt, om haar kind uit de handen van 

\ 
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Farao's dochter terug te ontvangenl 
"Neem gij dit knechtje en zoog 

het mij en ik zal U loon geven". Hoe 
wonderlijk zi}n de wegen des Heeren: 
een koningsdochter, om de plannen 
Gods ten uitvoer te brengen ! 

"Neem gij dit knechtje' ' . Met welk 
een blijdschap heeft de moeder bet ge
nomen! ,,Voed gij bet mij". Hoe heeft 
zij het gevoed, verzorgd, het karakter 
gevormd, het van Israel's God en 
Hope gesproken ! 

"Ik zal U loon geven", zegt Fa
rao's dochter. Welk loon heeft zij 
gegeven ? Wij kunnen alleen veron- " 
derstellen: loon in geld, loon in meer
dere vrijbeid; wij weten bet niet, 
maar een ding zegt ons de geschie
denis: GOD GAF LOON . 

En welk een loon I Het kind werd 
jongeling, de jongeling man; een 
man in den waren zin des woords, 
een man van karakter, zacht als een 
duif, sterk als een leeuw I 

Een !eider, een profeet, een ge
zalfde des Heeren, een wetgever, een 

. raadsman, de redder van zijn volk.... 
Hoe groot zijn de werken des Hee

ren I Hij gaf loon; en welk een loon L 
Zeker al den arbeid waardig! 

* * * 
En nu een paar regelen 1ot U, mijn 

medearbeider in het evange' ie; in het 
bijzonder tot U, arbeiders _onder de 
jeugd. Dach laat .ons tot den tekst terug

keeren. Wie kent niet de levensge-· 
scbiedenis van den man Gods,_Mozes, 
den grooten !eider? 

Hoe sober is deze grQote gebeur
tenis beschreven. Daar, aan den 
oever van den Nijl, in een bouwval
·1ige hut, bewoond door- een lsraelie-· 

~ ~ 

~~~~~~====~=~ 
Goeroe, Compagnie-l~ider (-ster), 

Zondagscbool-leider, wij weten, dat 
Uw arbeid moeilijk is; de k inder
harten zijn gee11 onbeschreven:bladen, 
waarop gij kunt schrijven wat gij wilt. 
Zij toonen ook besmet te zijn door de 
zonde. De arbeid is vaak moeilijk 

tisch gezin, zuchtend onder de' zware hand. van Farao's knechten, is een 
kindje gebbren, een jongetje, schoon van aanzien. 

Maar er "is geen vreugde in het moeder- en· vaderhart ! Met hoeveel smart 
.rust het oog van de moeder op haar pasgeborene, want, luidt niet het bevel van 
den wreeden Farao, dat alle jonggeborenen van bet ma:nnelijk geslacht, :in Isi:aels 
hutten, moeten warden gedood? 

O ! hoe zwaar wordt de hartd van den verdrukker gevoeld I Wat rnoet gedaan 
warden? De liefde is vindingrijk, deinst voor niets terug. Een b"ieien kistje wor.dt 
gemaakt, de liefdevolle moeder, geholpen door de oudere Zl!ster, maakt het keurig 
in · orde; het wordt met pek bes·m:eerd, en vindt een plaatsje tusschen de bieze n 
van den Nijl, - het wordt toevertrouwd aan de voorzienigheid van Israels God. 
Dele waakt, Hij slaapt of slulmert immers nooit I 

Wat zal het lot van dit jongetje zijn? Hoe angstig klopt : het moederhart 
en de oudere zuster deelt in de angstige spanning. ~Heb , :moed, bezorgde 
moeder, Israels~ God waakt, Hij heeft f groote plannen met ~ het jongetje in 
het biezen kistje en Zijn plannen zullen volvoerd warden t; 

Z_ie maar eens hoe Zijn voorzienigheid waakt I farao's dochter komt zich wasschen; 

doch de Heer gaf U de kinderen, gij moet hen verzorgen en Hij zal U loon geven. 
En dan U, mijn broeder en zuster, werkzaam in de een of andere maat

schappelijke instelling, · onder zieken en armen, wat is Uw arbeid moeil'ijkl 
Wat denken deze arme kranken veel aan u~ noooen van bun lichaam (wij · 

kunnen dat begrijpen); de Heer heeft ze U gegeve[l. Verzorg hen, lichaam en ziel, 
en Hij zal U loon geven. . 
. Ook een woord tot U, mede-arbeider in het zendingsveld. •Ja, die arbeid is 
moeilijk, hoe Jang moet er warden gezaaid, hoe hard is dikwijls de grand, 
hoe eenzaam gevoelt ge U op Uw post, wat duurt bet · lang eer bet zaad ontkiemt, 
hoe onwetend is Uw heidenbroeder! Dach de Heer heeft hem U gegeven, gij moet 
hem onderwijzen, opvoeden, hem jezus verkondigen en Hij .. zal U loon geven. 

Misschien .slecb ts een kind, do ch dat kan een Mozes, eene P e b or a word en. 
Misschien ~en der U toevertrouwde kranken, deze kan een juweel warden • 

in de kroon van Uwen Meester. 
Misschien een armen heiden, een kleinen jongen of klein meisje uit de heidenen, 

floch deze kuimen de redders warden van hun eigen volk. 
"Ver~cht den dag der kleine dingen ·niet." 
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cheen het uit een persoonlijk schrij
ven van Commissioner de Groot, 
oat zijne geliefde echtgenoote hem 
en het Leger teruggegeven zou wor

den, -deze blijde tijding werd spoedigge
volgd door mipder geruststellende berich
ten, gedateei:d 15 Janua~i en daarn.a, l7 )a
nuari, door de te1egraf1sche kenmsgevmg 
van. haar heengaan. 

IN MKlllORIAll~ de Groot aan een open bare plechtigheid 
deelnemen kon. 

MEVROUW COMMISSIONER DE GROOT TOT HEERLIJKHEIO BEVORDERD 

:fE BERN, ZWITSERLAND, OP 15 JANUARI 1924. 
Rijk waren de Kommandants in het 

bezit van hun t .vee zoons en eene doch
ter. Deze laatste is volgens haar eigen 

5 ] an.uari werd nog ~et zilvereo brui
lofts-feest gevierd en Mevrouw werd 
omringd door al wat de liefde bedenken 
kon aan blijken van aanhankelijkheid en 
dankbaarheid. De Z witsersche Strijdkreet 
van dienzelfden datum 'is · in het teeken 
van feestvreugde .. Melding wordt gemaakt 
van de vele boodschappen, die van heinde 
en ver. de Jubilarissen bereikten, alle 
uitingen van innige w·aardeering en 
zegen wenschen. Een aandoenlijk ver
slag - bijzonder aangrijpend in de gege
ven omstandigheden - van hun beider 
loopbaan zal zeker ook de belangstelling 
van onze lezers in Nederlandsch-lndie 
wegdragen. 

· Daarna volg
de de. over
plaatsing naar 
Japan, als Lei~ 
ders van het 
werk. Ook 
daar hadden 
zij veel] ze
gen op hun 
arbeid. Een 
groote slag 
tr·of de fami
lie de Groot, 
toen een zwa
re brand hun . 
huis in puin 
legde en de 
beide Kom
mandantsmet 
hun kinderen 
slechts · met 
moeite hun 
!even konden 
redden. Al 
hun aardsche 
bezit, al wat 
hun ·dierbaar 
was aan her
inneringen, is 
toen in vlam
men opge
gaan. 

· uitgesproken verlangen Offtcier geworden 
in Zwitserland, tot groote vreugde· der 
ouders. Zij was de laatste maanden de 
zonnestraal aan het ziekbeq harer rrioeder, 
die zij trouw hielp verplegen. De oudste 
zoon, thans in Amerika, schreef aan zijn 
o~dei:s vanuit dat land: ,,lk heb nu zelf 
Utt e1gen overtuiging besloten, dat . de 
God van mijn vader en mijn moeder 
yoortaan ook mijn God · zijn zal, Dien 
1k voor eeuwig volgen en di en en zal" • · 
· • • · .. Deze spontane geloofsbelijdenis 
was voor de lijdende moeder de vervul
lirlg van .haar harte-wensch. De tweede 
zoon gaat nog school, maar volgt in de 
voetstappen van .broer en zuster. 

Over den Kommandant schrijft de Striid
kreet zoo kenschets ~nd: En als ·de een 
of de ander uit hun tro"epen bang zou 
\YOrden voor den Kommandant,... in ge
stalte ·en energie een reus - daar wa:s het 
Mevrouw, die met fijnen takt en haar 
warm medevoelen met zwakkeri en lij
denden, ste.eds voile harmonie herschieo. 
Voor den . Kommandant was zij de 
,,bezielende kracht" en ook de ,,terug
houdende wijsheid" in den striid. 

Hoe groot zal het gem is gevoeld worden 
van die hoogstaande, edele vrouw eri 
toegewijde ~ienstmaagd des Heeren! Wij 
weten het, de warmste deelneming van 
al hun makkers en vrienden ook in 
breederen kring van Ned .-lndi~ zal uit
gaan. naar den beroofden echtgenoot, 
~e kmde~en e.n het heele· Leger des Hei Is 
m ons moo1e Zwitserland daarginds. 

Mevrouw de Groot-de Zwaan, werd 
als jong meisje bekeerd en gevoelde toen 
reeds den innerlijken drang, om als 
.zendelinge uif te gaan en we! naar China·. 
Met het oog hierop wijdde zij zich aan 
de ziekenverpleging, doch werd echter 
toch niet sterk genoeg geacht hiervoor. 
Toen leidde haar weg haar in het Leger 
des. Heils, alwaar zij in verscheidene 
posities werkzaam was. In 1899 reikte 
zij haar hand aan Stafkapitein de Groot. 
Na gezamenlijk in Holland en Belgie 
als Divisie-Offtcieren gearbeid te hebben, 
kwam in 1912 ~e roep~tem voor Java. 
Onder hun leiding heeft het werk in deze 
eilanden een groote vlucht genomen. 
Veel heeft het Leger hen te danken, 
voor w'at zij in deze Gewesten tot stand 
hebben gebracht. 

In het voor
jaar van 1920 
werden Kom
mandant en 
Mevrouw de 
Groot naar 
Zwitserland MEVROUW COMMISSIONER DE GROOT. 

overgeplaatst. 
Ook hier we rd 
hun arbeid 
alleszins met 
.grooten ze
gen bekroond· 
Jn alle takken 
is vooruit
gang te con
~tateeren. Het 
aantal Offi
cieren en sol
daten is be
lfingrijk toe
genomen; 
nieuwe pos
ten en inrich
t!ngen werden · 
geopend ; ·het 
rnaatschappe
lijk werk uit
gebreid1 waar
van het stati
ge, mooie Kin
derhui.s met 
ruimte voor 
100 weesjes 
of verwaar
loosde kin
deren de laat
ste toevoe
ging is. Het 
werd in Juli 
van verleden 
jaar geopend 
en dit was de 
laatste maal, 
dat Mevrouw God sterke. en trooste alte bedroefden I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~ I 25 JAAR OFFICIER. i 
il Kommaodante C. SCHIPPER. . i! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hoe goed berinner ik mij den dag, ja 
het uur, dat ik bekeerd. werd, nu 
bijna 27 jaar geleden. lk was op 

- een keerpunt in mijn !even geko-
men en ik stond voor de keuze: Christus 
of de wereld. Na maandenlang hinken 
op twee gedachten, waarin de duivel 
alles deed om mij te behouden voor de 
wereld, koos ik Christus. en het KnJis, op 
een gezegenden morgen. q, de .. diet?e, 
goddelijke vrede, die toen m m11n ztel 
neerdaalde daor de verzekering, dat 

ik voor altijd een kind van God gewor
den was ! Zelfs in de meest · donker.e 
oogenblikken van mijn !even heeft die 

· ·verzekering mij nooit verlaten. 
Toen. ik zelf bekeerd was en Gods 

vrede smaakte, begon ik er naar te 
verlangen anderen te winnen. Ik woond~ 
in een groote stad en 'als ii< bedacht, 
hoeveel menscben daar woonden, onbe
kend met Gods verlossing, kwam er een 
stille bede in mijn hart: ,,Heer, zend 
mij". God zag mijn verlangen en ruimde 

DE BUITENPOST VAN HET CHINEESCHE KORPS TE W~LTEVRE!.DBN. 

al de hindernissen uit 
den weg, zoodat ik 
de groote vreugde 
smaakte aangenomen 
te worden voor het 
werk In bet Leger 
des Heils. Wat heb 
ik dat altijd een eer 
gevonden : waa.rdig 
gekeurd te zijn in 
het Leger des Heils 
voor den Heer te 
arbeiden I En met 
welk een moed en 
vertrouwen vertrok 
ik na een korte op
leidi!!g naar mijn 
eerste aanstelling -

• Utrecht Barmhar-
tigheidspost-. 
Oat w.as · een 
gezegend jaar, 
het jaar dat nu 
volgde en nog 
altijd dank ik 
God voor de 
lieve Kapiteine, 
die mijn leidster 
was en van wie 
ik zooveel leer
de, dat mij in 
lat ere jaren van 
nut was. . 

Daarna werd 
ik aangesteld 
als Luitenante 
in den Haag 1 
en achtereen
volgens te Enk-

A. B. G. 

huizen en Rot- M~VROUW KOMMANDANTE SCHIPPER. 
terdam Ill.· Nu 
kwam de opdracht om de ver- . Alkmaar, Zaandam, Zeist en Kampen. 
antwoordelijkheid en de leiding van Toen kwam de roepstem van het 
het werk in Utrecht II op mij te· Oosten. God had me in stilte al zoo 
nemen. Hiervoor gevoelde ik mij bereid gemaak~ om te gaan, waar 1:-lij 
echter zoo onbekwaam, dat ik naar wenschte dat 1k gaan zou, dat ik geen 
het Hoofdkwartierging om te smee- oogenblik noodig had om mij te bedenken, 
ken, hiervan ontheven te worden toen de vraag tot me kwam, of ik naar 
en. weer als assistente te mogen Java wilde gaan. Zoo gitlg ik dan in 
gaan ~~bei?en. Dit gebeurde; men 1905 met nog 5 andere Officieren onder 
gaf m11 m n zin, maar toen kwam geleide.. van Lt.-Kolonel van Rossum. 
het berouw. · Ik gevoelde me als daarheen. Nadat ik een klein beetje. 
een Soldaat, die voor den vijand van de javaansche taal geleerd had zond 
op de vlucht gegaan is. Gelukkig men mij naar . Sapoeran. Oat ~aren 
had de lieve Heer medelijden met moeilijke dagen en de duivel die een 
me; na 3 ma;rnden vertrouwde de even groote werkelijkheid is 'ats d 
Kommandant me het bevel1van een verzocht mij om den ·strijd op te v n'. 
Korps toe en zond mij de bood- Maar de Heer waakte over miJ af 
schap, dat ik nu moest gaan om me :volkomen overwinning. N 
te overwinnen. Ik ging in Gods daarna kwam er een vriendelijk 1 od 
kracht en overwon I Stroomen volks om niet !anger alleen door het lev n te 
hebben wij daar bereikt en een gaan, m~ar gezamenlijk den levcnsw g te 
gro9t aantal zielen kwam tot den, bewandelen. Daar wij beiden mee den, 
Heer; ik zag hierin Gods gunst op dat bet zoo de wil van God was, 
ons werk. • stemde ik er in toe met het gevolg, dat 

lk werd pevorderd tot Kapiteine 
en werkte achtereenvolgens in Rot
terdam V, Amersfoort, Weesp, 

op 9 September 1908 ons huwelijk door 
Majoor Scheffer te Semarang werd 
ingezegend. Toen ging het samen voor-

(Zie vervolg op pa!;. 4, kolom /). 

j 
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MEDEDEELINGEN. 

Nationaal Hoofdkwartier. 

~evorderingen: 

Van ~Adjudant t~t Stafkap.itein: 
Adj!ldant L. Woodward. 

Van Adjudant tot Kommandant: 
Adjudant Liem Giok Hio. 

Van Kapi'tein tot Ensign: 
Kapitein A.· Both. 

Vail Luitenant tot Kapitein: 
Luitenant P. Berge. 
Luiteitant J. Cardinaal. 
Luitenant E. Rosendahl. 
Luitenant P. v. d. Tang. 

Van Kadet-Luitenant tot Luitenant: 
Kadet~Luitenant A. Kuioers. 
Kadet-Luitenant W. Klih. 

. Aanstellingen: 

Adjudant .M. Kruschwitz naar Rorro 
Moe'Ilo. 

Bindo.eng 1 Maart 1924. 
M.J. v. d. WE:RKEN 

Te.rr. Komm andante .. 

NOOTJBS VAN DBN CHBF
SECRETARIS. 

·rerugkeer der Territoriale Kommandante 
van Celebes. · 

Na een afwezi~heid van bijna 2 maand.en 
van de Territoriale Komni'andante was het 
het voo~recht van de-Offi'cieren van Bandoeng 
tezamen te komen in de bovenzaal van het 
Hoofdkwartier voor een gezellige theemeeting 
ter eere van de· terugkomst der Kolonel. Een 
bijzondere verr.assing was een groote taart, 
gebakken door Kapiteine Farmer, wa.arop 
de woorden: Oost, West, Elim best, waren 
aangebracht. (Het huis van de T. K. draagt 
den naam ,,Elim"). 

Stafkapitein Lebbink gaf ons enkele bij
zonderheden omtrent de reis door Celebes, 
gevolgd door een zeer interessante b·eschrii
ving door de Territori<ale Kommandante 
zelf over den arbeid in dlt Zendingsveld en 
den vooruitgang, die daar is waar te nemen. 
Wij kregen een kijkje. in de oorspronkelijke 
omstandigheden en Ieefwijze van het volk 
en mochten ons verheugen over de blijde 
tijdingen van gezegende samenkomsten ge
durende dit bezoek. Schrijver dezes had het 
genoegen de Kolonel een gunstig rapport 
te kunnen uitbrengen over het werk in het 
algemeen en haar te vertellen over de prettige 
samenwerking van alle Officieren. 

Bezoek van de Territoriale Kommandante 
aan Sumatra. 

Volgens de gemaakte plannen zal de Kolo
nel, vergezeld . van Lt. Kolonel Gugelmann 
en Stafkapitein Lebbink, 12 Maart vertrekken 
naar Sumatra voor het houden van inspectie 
en het leiden van bijzondere samenkomsten 
rin Poelau si Tjanang en Medan.• Majoor 
Scheffer en Adjudante Anderson maken 
grootsche. voorbereidselen en hebben groote 
verwachtingen. Openbare samenkomsten 
zoowel als besloten meetings op de Leprako
lonie en in het Kinderhuis staan op het 
program ma. 

De nieuwe KHniek te Soerabaya, 

De Territoriale Kommandante was zeer 
verrast bij haar terugkeer uit Celebes 
te zien, hoever de bouw van de Kliniek 
reeds gevoiderd is. De architect, de heer 
v. d. Werff. vertelde glimlachend, dat 
niets . in· den weg was gekomen om het 
werk te belemmeren. Het is inderdaad 
wonderbaar I Een Engelsch spreekwoord 
z~gt: ,,One brick upon another and the 
highest wall is made" (De eene steen op 
den anderen, zoo wordt de hoogste ~uur 

· gebouwd.) Bedenkende, hoe op 3 januan de 
.eerste steen. werd gelegd en nu na 1.8 dagen 
reeds het gebouw in ruwe trekken z1chtbaar. 
is, blijkt wederom wat tot stand kan gebracht 

·worden door sa~enwerking en ges1a\iigen 
arbeid. 
. Mede was bet een groote vreugde voor 
de Terr. Kommandant.e van Adjudant Johan
son ·t.e vernemen, dat een aanmoedigend 
begin gemaakt is met het inzamelen van 
ge!den voo~ de inrichting van deze ~~eu"".e 
Khn1ek. lndten. er vrienden mochten ztJD, dte 
belang stellen in ons werk te Soerabaya en 
hiervcwr wenschen bij te dragen, zullen wij · 

,gaarne h.trn gift'!n in ontvangst nemen. 

Mevrouw Commissioner de Gr:oot bevor-· 
derd tot heerlijkheid. 

Den dag na aankomst van de Terr. Kom
mandante te Soerabaya ontvingen wij e7n
telegram meldende, dat onze lieve Mevrouw 
de Groat was bevorderd tot heerlijkheid. 
De herinnering aan haar toegewijd !even 
zal in liefelijke nagedachtenis blijven ook 
voor degenen, die haar in Java .gekend heb
l>en. Mevrouw Beaumont en ikzelf hadden 
het voorrecht haar persoonlijk te Ieeren 
kennen gedurende den tijd, dat Commissioner 

S T R IJ D K R E E T 

,, Waar is de .Heere Jezu.~ nu?" .. Op de ruime achtergalerij van het directeurs huis 
zaten ze gezelhg, knus, bIJ elkaar, de vrouwen van ooze landkolonie te Kalawara met 
hun kinderen . . 't Was een onderonsje, waar 't wat minder offtcieel toeging, dan 
wanneer de. heeren det sch~~ping mede tegenwoordig zijn. Het antwoord kw am 
van een klein Javaansch m~1s1e, een heerlijk, treffend antwoord. Zij zei niet~ Hij 
is in den heme!. Neen, t.erw1jl de zwarte kijkers me ernstig-blij· aankeken, zei z~ 
zacht: 

,, Hij is in)ons midden !" . . 

Het antwoord in zijn eenvoud en waarheid ontroerde ons en deed ook de vreug
deklokjes in de ziel klingelen. Ook Java's zonen etl dochteren zull~n het ervaren 
en belijden: Hij is in het midden van . ons l Ook wij aanbidden den levenden 
Christus, den Zoon van God. · · 

.·De woorden van d~ze· kleine kwamen me menigmaal in den geest bij ons reizen 
en .trekken d?.or M1dden-qe1ebes. En o, \\'."at was er gelegenheid te over om de 
~ondere b~WI]2';en van Zt]n .tegenwoordigheid, van Zijn lev:endmakende kracht te 
z1en l. lk h~b meer dan een~. mets anders kunnen doen dan diep ontroerd, stil luisteren 
en sttl genieten van wat H11 doet heden ten ·ctage in het. midden van ons. 

Komt eens mee naar de groote Lobo (heidentempel) van Kantewoe op Kerstmis. 
Het penseel van een schilder waardig is · het tafereel voor .ons. Tot in den nok, 

tot op de· zware balken zitten de menschen in.feestkleeding hoewel van boomschors. 
Toradja's-heidenen, ja hun ouden - vaders eo grootvad'~rs - koppensnellers. De 
kindere.n-hun kinderen-zingen: Stille Nacht, heilige NaGhtl 

Een ]Onge man treedt. naar voren, zoon van den ouden Kapala. Het is doodstil 
onder de honderden - vier a vijfhonderd - die· de ·groote Lobo vullen. Helder schit
tert zijn ~o~ .en met krachtige stem zegt hij: ,lk ben juist van Pada teruggekeerd 
en ben bit] 1u1st voor het Kerstfeest hier te zijn. M ijn vader ging vroeger naar Pada 
om slaven .te vangen, maa-r nu heb ik er de menschen verteld van Jezus en hoe 
heerlijk het in ons dorp is geworden en nu zijn er · zes mannen en vrouwen 
meegekomen naar Kantewoe. Zij zeggen, dat zii gelooven en willen ook Christen 
worden". . 

Pada I Zes dagen loopen naar het Zuidenl Er zijn nog oude slaveri van ·die plaats 
in Kantewoe I lk had ze gezien en ook hun vreeselijke geschiedenis geh:Oord. Stond 
niet vlak voor d ~zelfde Lobo ·de verticale, ruwe steen, waar tot tweemaal toe voor 
hun arme, oude oogen een volwassen zoon geofferd was aan. de geesten? 6 men
schen van Pada vreest ge niet in dit dorp te komen? Neen, want de zoon van 
den Kapala heeft ons ·verteld val! de groote verandeiing in het dorp. 
~Waar zullen die mensche_n van Pada nu eten?" vroeg ik. 
,,In het huis van den Kapala", was het antwoord. 

Een andere jonge man treedt naar' voren, zoon van een Merdfka: ,,Het is niet 
all~en voor arme menschen en kinderen, maar ook voor menschen van rang, zooals 
Merdika's. Toen ik een jongen was, moest · ik doen wat de heidenpriester me 

_gebood, maar nu ben ik door de krach.t van God vrijgemaakt van al dit heidendom. 
Onze vaders waren heel slecht, .toen ze menschen vingen en dood<len. Nti kunnen 
ze dat niet meer vanwege de Kompanie .. Maar ik volg niet alleen bet bevel van 
de Kompanie, maar Gods. bevel". 

Een fl.ink, volwassen meisje, dochter van een Kapala uit een naburig dorp zegt: 
,,lk ben blij, dat ik geleerd heb God te gehoorzamen. Wij moeten alien naar Zijn 
stem luisteren en Zijn wil doen, dan zullen we allen gelukkig worden"~ 

Deze dochter der Toradja's leidt reeds een Zondagschoolklas eh zij is niet de 
eenige van de jonge meisjes, reeds in den dienst des Heeren werkzaam. 

ja, de vreugdeklokjes klingelden in onze ziel l ,,Hij is in het midden van •ms!" 

*$* 

't ·is donker, geheel donker als we ons te G. van de goeroe's woning naar d~ 
school begeve.n, die -reeds stampv_ol gelqopen is. In het duister ontwaren we een 

·. stille gestalte tegen den muur aan. 't Is maar een jongen van een vijftien jaar, 
van heiden-ouders, maar zie, hij bidt. Stil bewegen zich zijn lippen en als wij 
geruischloos op korten afstand voorbij gaan, ?:ien we hoe het jongenshart den weg 
tot God gevonden· heeft. lk had hem lief di~n brui)len knaap· van Midden-Cel~bes I 
Bad hij in zijn ,,binnenkamer" voor t:>nze samenkomst en hadden wij het daarom 
zoo goed? . "' >!< 

U merkt we!, dat ik ook in M_idden-Celebes het lichtende pad heb. gevonden en 
wilt het me niet· te.n kwade duiden, als i.k ditmaal over niets ander.s ~chrijf. 

Geest en hart ·zijn er nog vol van en het eene tafereel na het andere komt me voor 
den geest. Ik zie een lief, j_ong moedertje met een . blonden baby-jongen in 
een dorpje neerzitten temidden van een bewonderende schare vrouwen en 
kinderen. Speelsch trekt 't ventje de mutsjes af van de kinderen, die schateren van' 
de pret. ja, de kleine Jar! moet al meehelpen en hij doet het wonderbaar goed. 
Hij ;,trekt de menschen" en dan vertelt vader ¥an de Bijbelscbe plaat. En moe<ler -
met het rechte zendelingenhart-moeder vindt bet heerJijk I· 

Zij werden beiden aan Gods dienst gewijd, Jar! en Arthur Sverre, een tijdge
nootje in een ander Officierskwartier op Midden-~elebes: 

de · Groot de Leider was .van ons werk in 
Japan .. Wij gevoelen de diepte van dit ver
lies, doch verheugen ons bij de gedachte 
aan het· mooie toegewijde !even, dat zij 
Ieidile. ,,Zalig zijn de dooden, die in den 
Heere sterven". (Openb. 14 : 13.) • 

De Chef~Secretaris op rei,.. -Vergezeld van Mevrouw Beaumont braCht 
ik mijn eerste bezoek aan Toecen en de 
tocht hierheen vanaf Matang gaf ons een 
kijkje op een van Java's schoonste streken. 
Het Hutp-Ziekenhuis is mooi gelegen, doch 
onder de patienten vindt men bijna alle 
zieJ<ten vertegenwoordigd, waaraan het 
menschdom kan lijden en het register gaf ons 
een overzicht van wat in dezen afgelegen 
post (waar de dokter slechts eenmaal per 

• 

week komt, behalve in d,ringende gevallen) 
verricht wordt. ...,,;; _.., 

T.erwijl wij een rondgang maal<ten door 
de Kliniek, bemerkten· wij een kleine kast, 
waar een beenspalk geborgen was. Lachend 
verklaarde de Adjudante: ,,Niemand mag het 
rechterbeen br.eken, want wij hebben alleen 
een spalk voor het Iinkerbeen" .. 

· 35 patienten lagen in de ver.scnillende 
zalen en dien morgen werden ongeveer 
20 buitenpatienten geholpen. 's Avonds 
hadden wij een zeer gezegende samen
komst en wij mochten ons. verblijden 
over alles, ·wat Adjudante. Midteide hier 
mag doen, bijgestaan . door. Komman.~a~te 
Liem die door haar .ernshge toew11dmg 
een groote geesti:~ijke kracht is. Een. dame 
was zoo vriendehJk haar auto besch1kbaar 
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te stellen om ons naar Malang terug te 
brengen. 

Hier bestond ons bezoek in het houden. van 
~nspectie e,n. h~t leide~ van een samenkomst 
rn. het M1hta1r Tehu1s des avonds. Een 
fltnk aan~al me~_schen_ was tegenwoordig en 
de pretttge, vn1e gee·st, die er heerschte 

· gaf ons groote verwachting voor ons werk 
daar ter plaatse. 

In Soerabaya stond oak de inspectie op 
het program ma en tevens had ik het genoegen 
de Zondagsamenkomsten te leiden. De; 
m.orgens herdachten wij het heengaan van 
Mevrouw de. Groot en des avonds had de 
inzegening plaats van een der bekeerlingen 
van het Congres tot Soldaat van het 
Leger des Heils. Er was een prachtige op
komst en het is een verblijdend teekenr zoovele 
makkers in uniform te zien. Ook wordt in 
dit korps een zeer gezegend werk onder de 
kinderen gedaal).. 

Bevorderingen. 
De Iijst van officieele mededeelingen bevat 

heel wat namen deze maand en met vreugde 
lezen w)j hieronder den naam van de Adju
dan.ts Woodward. Deze Officieren zijn bijna 

· 7 1aar werkzaam geweest in Celebes 
en mochten daar een heerlijken arbeid 
verrichten. Behalve het bevel over het 
ltorps in Kantewoe hebben d& Stafkapi
teins ook de zorg voor de Kadetten der 
Celebes-Kweekschool. -

Een andete belangrijke bevordering is die 
van Adjudante Liem, de. oudste vrouwe)ijke 

. inlandsche Officier, tot Kommandante. 24 
dienstjaren van onvermoeiden ijver en toe
wijding zijn zeker noemenswaard en wij 
zijn er van verzekerd, dat. alle makkers zich 
over deze bevordering zullen verblijden. 
Ook de. bevorderingen der andere Officieren 
zijn alle teekenen van waardeering van den 
arbeid dezer kameraden. Moge Gods bijzon
deren zegen rusten op hen alien l 

De Bristol .,Sunbeams". 
Brigadier Wolters leidde kortgeleden een. 

voor de kinderen van het Chineesche Korps 
te Bandoeng, zeer belangrijke samenkomst. 
In deze bijeenkomst werden cadeautjes 
(speelgoed) uitgereikt. welke gezonden waren 
door de ,,Sunbeams" (de voorbereidem1e klas 
der Padv•nders voor jongere kinderen) van het. 
korps Bristol in Engeland. ln9.ien de ,,Sun
beams" de rnim 30 stralende gezichtjes 
hadden kurinen zien, zou de vreugde van 
het geven zeker verdubbeld zijn geworden. 
Adjudant Estill, de Officier in bevel van 
genoemd korps, is een zoon van Commis.:. 
sioner Estill, een vroegere !eider van ons 
werk in Holland. 

Kommandante Schipper. 
Gaarne brengen wij onze gelukwenschen 

aan Kommandante .Schipper, die door de 
Territoriale Kommandante is aanbevolen 
voor het insigne van 25 jarigen trouwen 
dienst als Officier van het Leger des 
Heils. Van ~dit tijdperk zijn bijna 19 jaren 
doorgebracht in Ned.-lndie. Voor verdere 
btjzonderheden verwijzen wij onze lezers 
naar het persoonlijk getuigenis van de 
Kommandante op pag 2: 

Zieke Officieren. 
Reeds vecscheidene dagen was Stafkapitein 

Lebbink gedwongen, thuis te blijven ten 
gevolge van bloedvergiftiging in zijn Iin
kerarm. 

Kommandante Henkens wa~ ~vettzeer 
genoodzaakt, enkele dagen rust te lfouden. 

Kommandante Webb is voorloopig naar 
Rogo MoeU~ vertrokken en van harte hopen 
wij, dat de rust haar ten goede zal komen. 

Ensigne Cullen moest worden opgenomen 
in het Ziekenhuis te Bandoeng, terwijl .Ka
pitein Harris eveneens genoodzaa-kt was zijn 
aanstelling te verlaten en naar Bandoeng 
te komen. lk ben er zeker van, dat al-le makkers 
VOoi:t zullen gaan VOOf hun zieke kameraden. 
te bidden. · 

Adjudante Krusehwitz vertrok, na terugkeer 
van haar verlo.f, met goeden moed ;naar Zuid
Celebes en Borneo teneinde gelden in te 
zamelen voor onzen ar.beid. Geheel vervuld 
met goed nieuws is zij teruggekeerd en ver
telde ons opgetogen over de vele blijken 
van hartelijkheid, die zij mocht ondervinden. 
Op praktische wijze hebben onze nienden 
blijk gegeven van hun 'Sympathie en mildelijk 
bijgedragen om ons werk voort te ze-tten. 
Onzen warmeil dank aan alien I . 

De Adjudante heeft nu het bevel over 
Rogo Moelio op zich genomen, een dessapost 
waar een heerlijk werk gedaan wordt. • 

Bezoeke·rs van onze Tehuizen ~ Inrich
tingen. 

Bezig met den verkoop van e Strijdkreet 
inviteerde een onzer Officieren een dame om 
een bezoek te brengen aan het Kinderhuis 
te Bandoeng. Het gevolg was, dat die dame 
zeer veel belang ging stellen in ons werk 
en een geregelde contribuanfe werd .. Een 
andere dame was blijde verrast, zulk een 
keurig Tehuis te vinden en toonde eveneens 
veel belangstelling. 

Het zou ons een genoegen zijn, zoo al 
onze vrienden onze Tehuizen en lnrichtingen 

. eens kwameµ bezoeken. Hun cor.tributies 
zijn ons een groote hulp, doch wij zijn er 
zeker van, dat hun belangstelling zou toe-· 
nemen indie·n zij het werk, dat gedaan wordt 
onder kindere~, j_ong.e meisj_es, en verpleeg
den in onze mnchtmgen, m oogenschouw 
konden nemen. 
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Een Kerstf eestviering onder de 
Tor ad ja== bevo I king 

van bet Pipi-Koro-gebied, onder Jeiding van de Territoriale 
Kommandante. 

D
e meest bekwame pen zou niet in 
staat zijn, de indrukken weer te 
geven van de verschillende fees
telijkheden en gebeurtenissen in 

de, door de natuur zoo meesterlij!< ge
vormde versterking Kantewoe. op de 
dagen, die door de Christenheid vast
gesteld zijn voor de herdenking van de 
komst op aarde van het Kindeke jezus, 
den Zaligmaker der wereld. 

Het trof mooi, dat de Kolone\ "'voor 
de viering aanwezig kon zijn pa e_en 
rcis van bijna drie weken, die achter
eenvolgens afgelegd werd per trein, boot, 
au-to, bendy, paard, draagstoel en 'te voet, 

naar de twee kerstboomen vol lichtjes, 
die aan weerskanten van het opgerichte 
platform prijkten. In die ruwe, van onge
schaafde, dikke balken en planken opge
trokken lobo ontbraken atleen de kribbe 
met het Kindeke Jezus en de os en de 
ezel, qm geheel in overeenstemming te 
zijn met de meesterstukken der Vlaam
sche en Hollandsche school, die de ge
boorte van den Heiland voorstellen. 

Alles i!l die bijeenkomst werkte er toe 
mee om een geest van lof en aanbidding 
te verwekken. De liefelijke kerstliederen, 
zooals ,,Mal am Koedoes" (Stille ·Nacht), 
door de Kadetten gezongen, het lied der 
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fangs gebaande en ongebaande wegen, 
cffen en oneffen paden, door bergen en 
dalen, over kunstig gewrochte en zwie
pende rottan-bruggen, enz. Ten laatste, 
na een moeilijke klimpartij, stond de 
Kolonel voor den eeuwenouden boom, 
iangs welks dikke wortels zij naar 
boven had te klauteren, waar zicb de 
groote kampong Kantewoe, het doe I harer 
tocht, met den heiden-tempel, de grootste 
van Midden-Celebes, voor haar oog 
vertoonde. 

Om van alles· een beschrijving te 
geven, b. v. van het hartelijk welkom 
der Kolonel door de Officieren, de 
bevolking, de schoolkinderen en hun 
goeroes en de acht, daar in opleiding 
zijnde Kadetten, over de vele ver
sierde woningen; de opgerichte eere
poorten met 'lepasselijke spreuken ; de 
reeks van sarr nkomsten, die geho.uden 
werd; de zeger ' e marsch en revue en 
ten slotte het t r ffend afscheid aan de 
,,Pembesar'', dit zou te veel plaats vragen. 
Laat mij daarom volstaan met te verhalen, 
hoe de Kerstdag'en gevierd werden. 

*.;:* 
Den eersten Kerstdag 's morgens om 

vier uur werd de Kolonel reeds gewekt 
door de heerlijke Kerstliederen, door het 
Kadetten-zangkoor gezongen. Hoe schoon 
klonken die liederen in den stillen nacht, 
terwijl de sterren .nog in al haar glorie 
schitterden I 

Spoedig daarna trokken de Kolonel en 
de haar vergezellende Officieren, ieder 
gewapend met hun trouwen bergstaf, die 
de Jaatste dagen al zooveel hulp en 
steun gegeven had, op naar de plaats der 

· samenkomst, ditmaal de lobo, - het gees
tenhuis - aangezien het groote schoolge
bouw 'voor die gelegenheid toch nog 
Wei te klein zou zijn. 

En ·terwijl wij zoo op weg waren, 
konden wij ons duideli.Jk een voor
stelling maken van den tocht der Wijzeo 
uit het Oosten, zich opmakende om 
bet Kindeke jezus te aanbidden in den 
stal te Bethlehem. 

Bij het biilnentreden der lobo wer~en 
wij aangenaam verrast door het gez~cht 
van die groote, samengepak~e memgte 
van mannen en vrouwen, die vol ver
wachting opgekomen was, o~ de eerste 
in Kantewoe zoo vroeg gehouden Kerst
sam.e.nkomst bij te wonen. Onze gedach
ten voerden ans naar menigen Kerstmo~.
gen in Holland, toen wij ons Of!l VJJf 
uur opmaakten om Kerstfeest te v1eren. 
Bijna vierhonderd menschen waren daar 
vcrgaderd en keken vol bewondering 
naar de met kaarsen verlichte Jobo en 

scboolkinderen, het • Eere zij God in 
den Hooge" door de drie aanwezige 
Hollanders (de Kolonel, Majoor Palstra en 
Stafkapitein Lebbink) gezongen, eenige 
duizenden mijlen van hun vaderland, ver 
in de binnenlanden van Celebes, gaven 
wijding aan het geheel, terwijl met veel 
aandacht geluisterd werd naar de aloude 
kerstgeschiedenis, door de Kolonel verfeld, 
die, als altijd, de harten harer toehoorders 
wist te bereiken. Het was inderdaad een 
waardige Kersffeestviering dien morgen! 
Na afloop der bijeenkomst began het 
daglicht door te breken en hoe werd 
het oog bij het uiteengaan aangenaam 
verrast door de prachtige kleur-effecten, 
bereikt in de kleederdrachten dier hon
derden vrouwen van Kantewoe en 
omliggende kampongs, toen zij z1ch in 
de dorpsstraat voortbewogrn. Het was 
feest in de lobo, feest in de kampong 
en feest in veler, veler hart! 

De middag- bijeenkomst stone! in het 
teeken van blijheid; velen der Soldaten, 
vertegenwoordigers van Kantewoe en 
de buitenposten 0noe, Pian a en Moeroei, 
plaatsen, die van 3 tot 5 uur gaans van 
Kaote\\ oe verwijderd zijn, kregen een 
gelegenheid hun getuigenis te geven. Oak 
Jacobus, de zoon van den Kapala van 
Karitewoe, een flinke jonge man, sprak 
op boeiende wijze. Hij vertelde, hoe hij 
zoojuist van een lange reis van Pada 
(zes dagreizen) teruggekomen was. ,,U 
weet alien,'' vertelde hij, .hoe mijn vader 
en de oudsten van dit dorp dikwij s 
naar Pada gingen, om df.ar met de be
volking te strijden, hoe menigmaal zij 
slaven hebben meegeb{acht van hun 
overwinningstochten en hoe dan bij 
Offerfeesten hun ,,koppen" gesneld wer
den" .- En terwijl hij dit vertelde, zagen 
wij in onze gedachten dien grooten, 
ruwen steen voor de lobo, langwerpig, 
van ongeveer 1.50 M. hoogte, waaraan 
nog maar 15 jaar geleden, de slachtoffers 
gebonden werden om geofferd te worden. 
.Maar nu ben ik in Pada geweest", 
ging Jacobus voort, .en ik heb daar den 
Kapala en den menschen verteld van de 
groote verandering, die plaats gegrepen 
heeft in onze kampong en in .onze harten 
door de komst van het Leger des Heils, 
dat ans de boodschap des Heils gebracht 
heeft, waardoor wij nu in vrede !even. 
En zes menschen van Pada zijn nu met 
mij meegekomen om te verklaren, dat 
ook zij Christen willen warden en een 
.soerat Christen" te vragen. Er is geen 
vrees meer in de harten der bewoners 
van Pada voor de menschen in Kan
tewoe". Hoe dankbaar zijn wij voor 
dien invloed van het Evangelie van 

jezus Christus oak op deze menschen I 
In de avond-samenkomst waren weer 

meer dan 300 menschen opgekomen om 
de lichtbeelden te zien, die dien avond 
op het doek gebracht werden. Telkens 
klonken kreten van verrassing en bewon
dering, van ouden zoowel als van jongen. 
Het grappigst hierbij was, dat de bewoners 
van Piana het geblaat der schapen na
bootst~n als uitroep van bewondering·: 
be, be, be I, doch niettemin ging geen 
woord verloren en werd met onverdeelde 
aandacht naar de Kolonel geluisterd. 

Den tweeden Kerstdag hadden wij den 
marsch en de revue van ans werk in Kan
tewoe en de buitenposten. Om 9 uur 
werd deze opgesteld op het schoolplein 
en vandaar ~ erd gemarcheerd naar de 
lobo, waar ~en Soldaten-inzegening zou 
plaatshebben. De Kolonel en haar staf 
hadden zich opgesteld op een hoogen 
rotssteen bij den hoofdweg naar de kam
pong en konden den stoet zoodoen.de 
zien aankomen, terwijl hij zich voort
bewoog langs het pad, dat zich midden 
door de groene sawahvelden slingert. 
Twee aan twee kwamen zij li.laar aan 
gemarcheerd, alien in feestdos, vooraf
gegaan door de Legervlaggen en het 
fluit-muziekkorps. Vroolijk klonken ons 
de tonen der muziek tegemoet en heel wat 
begroetingen en geju-ich had de Kolonel in 
ontvangst te netnen. Het Kantewoe-korps 
bad zijn banier; de buitenposten en 
iedere afdeeling een naambord. Aan het 
hoofd van den stoet liep de Divisie-Offi
cier, Majoor Pal~tra, vol begrijpelijken 
trots, met Adjudant Woodward, die in
g~lukkig was, de Kolonel de resultaten 
van zijn zesja1 igen arbeid, alsmede die 
van het werk van Mevrouw Woodward, 
te laten zien. 

Die marsch, bestaande uit 450 personen, 
was een zegetocht. De bevolking zelf 
was er verrukt over, zij had nooit 
zooiets aanschouwd en de marsch was 
het onderwerp van vele gesprekken dien 
dag. In de lobo had ieder spoedig z'n 
plaats ingenomE!n en de Kolonel werd bij 
haar binnenkomen met daverend gejuich 
ontvangen. Deze bijeenkomst was grooten
deels gewijd aan de inzegening van 
Sol daten en J onge Soldaten. Achtereen
volgens schaarden zich beide groepen 
onder de vlag en iedere grocp werd 
afzonderlijk ingezegend. 1·n afwijking van 
dergelijke inzegeningen in Europeesche 
landen kreeg hier iedere Soldaat en 
jonge Soldaat een nieuwen naam, ont
leend aan den Bijbel. Deze vervangt 

een, in dit dee! van de wereld 
onbekend instrument, trokken scharen ' 
menschen v66r en na de meetings, die 
van alle kanten het orgel be.keken om 
te zien, hoe het geluid werd voortgebracbt. 
.Lampe! Lompe!" (hun:woord voor mooi) 
werd telkens en telkens gehoord. 

Aan alles. komt een einde, zoo ook 
aan de heerlijke Kerstdagen in Kantewoe 
onder het gastvrije dak van de Adjudants 
Woodward. Den 27sten December werd 
de lange en moeilijke terugreis aanvaafld. 
's Morgens~vroeg begaven wij ans op weg, 
de stoet nu vermeerderd met de Adju
dants Woodward enKapitein Nelwan ende 
goeroes, teneinde de Officiers- en goe
roes-bijeenkomsten bij te wonen, die op 1, . 
2, en 3 Jan uari r. oor de Kol one I in Kala wa-
r a zouden warden geleid. In de kampong 
zelf, bij dien ouden boom, hadden zich 
de Soldaten en schoolkinderen opgesteld, 
alsmede vele kampongbewoners. Een har
telijk woord van dank werd de Kolonel 
toeges1;1roken voor haar gezegend bezoek 
aan Kantewoe. Nadat onze Leidster nog 
even vertelde, hoe dit haar zelf zooveel 
goed had gedaan, werd het vaarwellied 
ingezet: ,,Toehan moega beserta kamoe", 
(God zij met l.J tot ans wederzien). 
Hoe treffend was dit afs.cheidl De 
schooljongens, die· vanwege de Kerstva
cantie vrij hadden, volgden ons nag een 
geruimen tijd en toen wij bij het afdalen 
van tijd tot tijd eens omkeken, zagen wij 
daar heel hoog tusschen de struiken en 
het hooge alang-alang de jongens staan, 
die telkens ons hun ,,slamat, slamatl" toe
riepen. 

Nadat wij de rivier wareo overgestoken 
en het plateau hadden bereikt, wachtte 
de Kolonel nog een aardige yerrassing. 

Eenige jonge vrouwen, HeilsspJdaten, 
hadden zich daar verzameld en boden de 
Kolonel een ruiker bloemen aan. Dankbaar 
werd die aanvaard en aan den alpenstok 
gebonden, waar hij den geheelen dag 
bevestigd bleef en ons vergezelde berg 
op en af, tot we omstr~eks 4 cur Moei 
bereikten, waar wij zeer vermoeid 
aankwamen. Maar Kantewoe was al die 
vermo·eienissen meer dan waard. 

G. LEBBINK 

(Het rapport, over het bezoek van de 
Kolonel aan de andere posten op Ce
lebes, zal in het volgend nummer ver
schijnen. Red) 

HET HUJS VAN DE KOMMANDAN1S VEERENHUIS TE KALAWAllA. 

hun ouden heidennaam, die veelal niets 
beteekenend of dwaas is, zooals b. v. 
,,aangebrande rijst" en dergelijke. Dien 
morgen had de Kolonel dus 26 nieuwe 
namen te geven, die haar stof gavcn voor 
even zo?veel uiteenloopende toespraken, 

.doch die de verheerlijking van Gods· 
naam ten doel hadden. 

Des_ middags had in de openlucht een 
J ongelleden- demonstratie plaats, waarbij 
het g~heele ~orp tegenwoordig was. 
Versch1ll.~nde IJederen werden geion
gen, vnie- en orde-oefeningen wer-
den door de jongcns uitgevoerd 
de Kadetten zongen liederen be~ 
geteid door verschillende inheemsche 
muziekinstrum~nten en het geheel 
was een moo1 succes voor den volhar
denden arbeid van Mevrouw Wood
wardi de Kapiteins Nelwan en de goeroes. 

Ad1udante Ingham, die eveneens de 
Kolonel op haar reis door Celebes Vfir
gezelde, had haar draagbaar orgeltje 
meegenomen. De tonen, ontlokt aan 

. 
Ver:volg van pag. 2, kolom 4. 

waarts en werden we eerst aangesteld te 
Plellen (een dessapost) dan te Soerabaya. 

Na ons Europeesch verlof volgden: 
Poerworedjo, Malang - Militair-Tehuis,. 
Weltevreden en nu de leiding van het 
Chineesche korps te Batavia. Welke rijke 
zegeningen schonk de Heer ans in den 
loop der jaren I God gaf ons ook drie 
aardige kinderen. Wanneer ik al de 
bijzondcre zegeningen, die God on al 
de bovengenoemde plaatsen scl101 
Willen verm~lden, ZOU de Strijcfk 
klein zijn om ze te bevatten, 1 
was wonderbaar I En nu gaan w w er 
voorwaarts, want nog zijn wij de tnJd 
niet moe. Zalig is hct om God tc d rten 
en, tcrugziende op den afgelegden lcvens
weg; dank ik Hem voor al Zijn trouw 
en kracht en genade, want Hij wa het, 
Die Zijn kracht in mljn zwakhcid heeft 
volbracht. Hem zij al de eer I 

C. SCHIPPER. 
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