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DE LAND-KO LONIE VAN HET LEGER DES HEILS TE KALA W ARA 
MIDDEN ... c EL EBE S. 

Ben gezellig koffieuurtje na de Zondagmor:gen-samenkomst. 
(Kommandant en Mevrouw Veerenhuis staande, de tweede en derde van links). 

De varkensfokkerij is een goede bron van inkomsten voor de kolonie; er zijn 
een 75 stuks, waarvoor een goede markt gevonden wordt in het Paloedal. 

Ats de mais rijp is, zijn er op de kolonie geen handen genoeg en wordt dikwijls de 
bevolking van de streek te hulp geroepen, die dan uitbetaald wordt, niet in geld 
maar in maiskolven. Het moet een aardig gezicht ziin, 's avonds de vrouwen te 
zien vertrekken, elk met een bundel mais op het hoofd. 

Op de kolonie bevinden zich ook flinke timmerlui, die er ook hard noodig zijn,. 
daar er, zooals te begrijpen is, voortdurend bijgebouwd wordt of oude gebouwen 
opgeknapt moeten worden. Dan hebben ook de kolonisten reeds menigmaal ge
holpen met het bouwen van scholen voor ons Zendingswerk in Celebes. De !aatst 
gebouwde school in het dorp Sibelaja moet 
er keurig uitzien, een sieraad voor den 
kampong. Het huis van den Directeur, 
Kommandant Veerenhuis, dat ook op deze 
pagina te zien is, spreekt genoeg voor de 
bekwaamheid van onzejavaansche timmerlui, 
die zonder verdere hulp onder leiding van 
den Directeur het werk verrichten. 

Den laatsten tijd hebben wij wat flinke, 
jonge werkkrachten naar. de kolonie kun
nen zenden van onze Bedelaarskolonie te 
Boegangan. Volgens berichten maken de 
jongens het er uitstekend. Wij citeeren 
weer uit een brief van den Directeur: 

"Met de jongens van Boegangan 
gaat het best. Natuurlijk zijn het jongens 
en zij zijn we! eens ondeugend, maar - Vader en moeder met kinderen en kleinkinderen. 
over het geheel hebben wij niets over' · 

p een afgelegen plekje in het groote lnsulinde vindt men een afdeeling van hen te klagen. Alleen klaagt mijn 
het Leger des Heils, die door haar Jigging weinig onder de aandacht van vrouw erover, dat ze zoo dik worden, 
het publiek komt n.I. onze Land- kolonie in het Paloedal, Midden-Celebes. en hun kleeren, van Boegangan mee-

Van Donggala uit staan twee vervoermiddelen ten dienste om Paloe te gekergen, zijn hun nu veel te klein; zij 
bereiken: Of de prauw over de schoone Paloebaai, - die echter 's middags scheuren bij de naden af. Dus dat be-
geregeld haar spiegelgladde watervlakte verandert in een wildbruisende, teekent voor 7 jongens elk twee stel 

kleine zee,- of per auto langs den nieuw aangelegden schitterenden weg, die met nieuwe kleeren. Mijn vrouw is druk 
ontelbare bochten Jangs de baai voert. Deze is echter pas van recenten datum en voor bezig om elk voor Paschen van een 
dien ti]d was het slechts mogelijk Pafoe te bereiken over ae baai. Van Paloe uit gaat nieuw stet te voorzien. Wat smullen 
de weg het binnenland in, totdat men na een 35 K.M. per auto of per wagen of grobak diejongens van de jongemais, waarvan 
de Kolonie kan bereiken. zij zooveel mogen eten, als ze lustenr 

Links en rechts vindt men de woningen der kolonisten, terwijl verderop het aantrek- Het ventje van Rogo Moelio is 
kelijke, met eigen krachten gebouwde landhuis van den Directeur en andere kleinere nog niet bekomen van zijn verbazing 
woningen van het personeel de aandacht trekken. over de groote djagoeng en over de 

In de nabijheid van het huis van den Directeur vindt men de veestallen, de varkensfokke- vele klappers aan een boom". 
rij, hoenderfokkerij, de schuren voor den oogst, de melkkamers, etc. Men is niet Jang op de Wij hopen in staat te zijn, geleidelijk 
kolonie, of men gevoelt zicb geheel overgeplaatst in de atmosfeer van een groote boerderij. Kommandant Veer:enhuis met zijn staf; links. bij kleine groepjes meer van zulk soort 

De kolonie beschikt over ongeveer 400 bouw gronds. De bevolking bestaat uit van hem de mantri, r:echts de kepala-kampong. jongens en ook meisies van Boegangan 
enkel Javanen, die, in hun eigen land geen bestaan kunnende vinden, zich daar neer- over te brengen naar Celebes, waar werk 
gezet hebben en er geheel thuis zijn. Ieder in overvloed is en het landleven op alle manieren een uitstekenden invloed op 
gehuwd kolonist heeft daar een aardig hen heeft. Het is uitvoering geven aan het schoone plan van den Stichter van 
huis met een flink stuk grond voor rijst- het Leger des Heils: werkeloozen terug brengen naar het land, en heeft ook 
bouw, katella of mais, terwijl natuurlijk vooral waarde daar bet hier gaat naar een schaarsch bevolkte streek, waar 
de geliefde pisang- en klapperboomen werkkrachten ~oo noodig zijn. De Javanen, die werken willen, behoeven geen 
niet ontbreken. Op het oogenblik bevin- bedelaars te zijn op den passar te Semarang of andere steden op Java'. maar 
den er zich ongeveer 200 kolonisten, kunnen zich een aangenaam levensonderhoud verschaffen op een kolome, als 
mannen, vrouwen en kinderen. De kin- hier beschreven wordt. Het voordeel is, dat zij eerst eenigen tijd op Boegangan 
deren bezoeken de school, waar tot op he- hebben doorgebracht en daar reeds aan regel, orde en arbeid gewend zijn, inplaats 
den ook de godsdienstoefeningen plaats- van recbtstreeks van een werkeloos !even en van een verkeerde omgeving naar 
hebben; binnenkort hopen wij echter Celebes te vertrekken. Wij hebben tot op heden 25 menschen van Boegangan 
in staat te zijn, zoowel een mooie bij- overgeplaatst naar de Landkolonie. 
eenkomstzaal als een nieuwe school te 

' bouwen. 
Op deze pagina geven wij een paar kiek

- jes van huisjes der kolonisten. V66r het 
eerste hui~J·e vindt men het kleine gezin, M. v; evrouw eerenhuis in de naailes. 
dat daar recht ,,senang" woont. Een ander 

huisje toont ons . een echt aartsvaderlijke 
familie, alien Javanen; grootvader en groot
moeder, - oude, trouwe kolonisten - zitten 
te midden van kinderen en kleinkinderen 
die allen op Kalawara wonen. ' 

Wie gelegenheid heeft de Kolonie te be
bezoeken, moet bereid zijn een flink stapje 
te doen, daar er heel wat te kijken is. Met 
trots zal de Directeur den bezoeker wijzen 
naar de prachtige, enorme maisvelden, de 
s'.lwahs, de groentetuinen, de keurig inge
rtchte varkensfokkerij en het bonte vee, 
grazende op de groene weide. Uit een 
schrijven,__ niet Jang geleden ontvangen, 
nemen w11 het volgende over: 

,,Over een maand is de rijst rijp, de 
Ben aar:tsvaderlijke fami/ie. velden staan er prachtig voor. Vroeger 
I . . mislukte de rijstoogst, maar de laatste 

twee 1aar 1s het prachtig gegaan. Hoe J~_nger hoe p1eer kolonisten komen vragen 
om sawahs te mogen maken, wat WIJ natuurllJk best vinden. Onze tuinen 
staan er ook goed voor, hoewel wij heel, heel erg regen noodig hebben. Wij 
hebben pas _I0~.000 kolven mais geoogst; per maand leveren wij er 3000 an 
de gevangenis in Donggala en een 3500 aan particulieren aldaar. 
Oo~ ~net den groentetuin gaat het goed. Wij zenden elke week geregeld 

een k1st1e groenten naar Donggala voor de Europeanen aldaar. Onze tomaten 
zijn schitterend. Wij zijn begonnen met het ontginnen van nieuwe tuinen. 
Het is een reusachtig stuk, dat nu reeds ontgonnen is. 

Oisteren ziin de jongens weer begonnen met klappers plukken ;'de laatste 
oogst bracht 7000 stuks op". • 

* * * 
Kommandant en Mevrouw Veerenhuis zijn vader en moeder voor ae groote familie-. 

Op een bijgaand kiekje ziet men lY'l:evrouw Veerenhuis te midden van een aan~al 
meisjes, bezig met het geven van naailes. . ~~ 

De samenkomsten, waarvan vele door haar zelf in het Javaansch gele1d worden ,. 
warden druk bezocht. Over een juist gehouden altaar· dienst in verband met onze 
Zelfverloochenings-Aanvrage kregen wij een aardig raprort, dat el ders in zijn geheel 

(Vervolg pag. 4 kol. J,) 
..... 

De woning van de Kommandants Veerenhuis . 
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ZALIG ZIJN DE VREEDZAMEN. 

(Dit artikel werd in 1909 geschreven vooc 
het Juli-nummer van een der Hollandsche Legec
uitgaven). 

.Zalig zijn de vreedzamen, want 
zij zullen Gods kinderen ge
naamd worden.'' 

Mattheus 5: 9. 

Eenige jaren geleden werd de aandacht 
van heel de beschaafde wereld gevestigd 
op een stad in ons land, Den Haag, omdat 
in deze stad de alom vermaarde Vredes
conferentie gehouden werd. Bijeengeroe
pen op het initiatief van den Czaar en sa
rnengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle nat ien, was haar doe! - om het een
voudig uit te drukken - vrede te stich
ten, bestaanrle of dreigende geschillen 
tusschen de volkeren op vreedzame 
wijze op te lossen en aldus de bloedige 
broeder-oorlogen te stuiten en zoo 
mogelijk te verhinderen. Welk een op
schudding dit in 't kort omschreven doel 
teweeg bracb t in alle landen, standen 
en kringen, weten wij I De dagbladen 
schreven er heele kolommen over, in de 
studeervertrekken der geleerden zoowel 
als in de nederige woningen der landbou
wers was zij - de Vredesconferentie -
bet onuitputtelijk onderwerp der gesprek
ken, en druk werd er geredetwist over 
de mogelijke wijsheid of het nuttelooze 
ervan, naar gelang men er al of geen 
heil in zag. 

Het is hier niet de plaats om te be
oordeelen 6f en in h6ever deze paging 
aan baar doe! beantwoord heeft - een 
ding is zeker, n. m. I. dat het feit, dat 
zulk een conferentie plaats had, een 
machtige factor is om te bewijzen de 
groote beboefte aan, de diepe noodza
kelijkheid van vrede, met het oog op 
bet welzijn der natien. De menschen 

zijn eindelijk gaan inzien, dat alleen 
vrede de norm !lie toestand der volkeren 
is, en een voorwaarde tot hun ontwikke
ling e11 vo '.>ruitgang, terwijl strijd en 
oorlog geheel abnormaal zijn en hun 
ondergang b eteekenen. 

D~ diepe beh~efte aan vrede in de 
wereld ! Wte z::tl dele kunnen ontkennen? 
Vrede onder de volkeren tegenover elk
ander, vrede in eigen land, dat vaak zoo 
zwaar geteisterd wordt do~r felle partij
twisten ! 

En waar wij dit constateeren onder 
de natien, daar vinden wij deze zelfde be
hoefte terug in het gezinsleven, bij de 
individuen I Terwijl ik dit neerschrijf, zie 
ik in gedachten die vele, vele huisgezin
nen van armen en rijken, beschaafden 
en onbeschaafden, ontwikkelden en 
ongeletterden, waar onvrede, twist, ba
telijkheden aan de orde van den dag 
zijn, waar ontrouw, liefdeloosheid, af
gunst, nijd van den een jegens den an
der zooveel leed en droefheid meebren
gen ! 0, wat wordt er geleden, en meer 
nog dikw1jls in stilte ! Men doet zoo zijn 
best, om het familieleed aan vreemde 
oogen te onttrekken. Hoeveel tr an en vloei
en er in het verborgene, hoe menigeen 
draagt een bitter wee in zijn hart rond: 
soms over den echtgenoot en huisvader, 
die vrouw en kinderen verwaarloost; 
soms over de moeder, die dien zoeten 
naam niet waardig is; dikwijls, o zoo dik
wijls over den zoon, de dochter, die niet 
goed wil en de 00rzaak is van menig 
droevig tooneel in huis en van vele sla
pelooze nachten der ouders ! 

Er is onvrede, haat en twist onder bu
ren, kennissen en vrienden, onder rijk 
en arm, voornaam en gering, heer en 
knechtl Onvrede is er geweest door alle 
eeuwen heen. Sedert de mensch be
gonnen is zich te vermenigvuldigen op 

de aarde, hebben er strijd en tweedracbt 
geheerscht I De sterke onderdrukt den 
zwakkere, de machthebbende heerscht 
over zijn minderen op willekeurige wijze; 
en is dit niet het gevolg van het nood
lottig beginsel van zelfzuch~ en eigenbaat? 

En waar zelfzucht en e1genbelang op 
den troon zijn, daar vindt ge ook strijd 
en twist en vijandschap - daar is droef
heid, kommer en ellende ! 

Of er ,, vredestichters" noodig zijn? (In 
de Engelsche vertaling luidt onze tekst: 
.!::;1lig zijn de vredestichters.") Edel den
kende menschen - zelfs buiten God 
levend - hebben dit beaamd en 't hunne 
gedaan, O'Tl zulke toestanden te verbete
ren door bemiddelend optreden. Maar 
wij, als kinderen GJds, als Heilssoldaten, 
begrijpen wij wel, dat vrede te brengen 
onze roeping is bij uitnemendheid '? Zelf 
gered zijnde, is het onze leus ook an
deren te redden, en daartoe behoort 
toch zeker ook het schoone a'llbt, als 
middelaar op te treden? Haat en toorn 
te bezweren, het bi ttere antwoord te 
voorkomen, den angel uit het krenkend 
gezegde weg te nemen, te alien tijde 
te weten met tact en wijsheid • het" 
woord te zeggen, dat als balsem werkt 
op de ontstelde gemoederen, en vrede 
aanbrengt ! 

0, om bet ,,zachte antwoord, dat de 
grimmigheid afkeert", is het te doen; 
om de ,, zachte tong, die het gebeente 
breekt'', om den geest, die ,, vurige kolen 
hoopt op het hoofd dergenen, die u haten"! 

Menige brave makker-heilssoldaat 
heeft hiertoe gelegenheid in overvloed in 
zijn huiselijken kring, op de werkplaats, 
onder makkers, onder vreemden, daar, 
waar bet zicbzelf betreft, en waar hij 
geroepen is, des Meesters gebod op te 
volgen: "Hebt uwe vijanden lief; zegent 
ze, die u vervloeken; doet we!, dengenen, 
die u haten; en bidt voor degenen, die 
u geweld doen, en die u vervolgen". 
En ook daar, waar het beteekent: voor 
anderen als middelaar op te treden 
en zijn gezegenden in vloed te doen 
gelden ..... . 

De kleine F., het dochtertje van een 
onzer Staf-Officieren, gaf ons vanmorgen 
het bewijs ervan, dat zij dit beginsel, 
jong als zij is, b~grepen heeft. Op weg 
naar school vertelde zij met verontwaar
diging, hoe de meisjes op school zoo 
hatelijk en zoo onvriendelijk waren tegen 
Rebecca, het eenige jodinnetje, dat in 

HETTIE ' s KRUKKEN • 
'ti>at de Ze/fverloochening van een meisje uitwerkte. 

Een predikant van een kleine, maar 
welgestelde gemeente ontving een 
brief, waarin gesproken werd over 
den grooten financieelen nood, 

waarin een zeker Zendingsgenootschap 
v rkeerde. Nu kwam het verzoek tot 
h , of hij een bijzondere kollekte zou 
wil '1 houden en tevens in zijn preek 
de II fde voor de lending zou willen 
aanwakkeren. De literatuur, die het ver
zoek vergezelde, werd getrouwelijk door
gelezen en de vriendelijke predikant 
bereidde met groote zorg zijn preek voor. 

De Zondagmorgen brak aan en hij 
stond op, om de gemeente toe te spreken. 
Maar, - wat de red€n ook mocht zijn, -
zijn woorden schenen geen warme ont
vangst te vinden. Die bankier daar, die 
gemakkelijk een f 500.- zou kunnen ge
ven, keek we! twee of drie maal op zijn 
borloge - heel beleefd achter zijn hand, 
dat spreekt vanzelf. Aan het einde 
van zijn rede ging de predikant zitten, 
innerlijk wel wat ontmoedigd, en in stilte 
bad bij, dat de uitkomst beter zou zijn dan 
hij vreesde, terwijl de kollektanten hun 
werk deden. 

Intusschen bad een klein voorval plaats 
in een der acbterste banken, waar een 
krcupel meisje zat, een kind van een 
jaar of negen, tien. Een ongeluk had 
haar voor haar )even verminkt en de 
toekomst bood een danker en bopeloos 
vooruitzicht. Toen brachten enkele edel
moedige vrienden geld bijeen en kochten 
.een paar krukken voor haar. Dat ver
anderde a!Jes en Hettie was voortaan, 
terwijl zij op haar krukken rond sprang, 

zoo vlug en vroolijk als een zonnestraal. 
ledereen hield van haar zonnig gezichtje 
en vriendelijke manieren. 

Zij zat alleen in de ruime kerkbank, 
luisterde vol aandacht naar de preek en 
zei in zichzelf: .,lk wou, dat ik iets kon 
geven; maar ik heb niets, zelfs geen 
stuiver !". 

Toen fluisterde een inwendige stem 
heel zacht : "Je hebt je krukken im
mers !" 0, haar krukken I Zij kon 
baar krukken niet afstaan I .Ja ze
ker", ging de vreemd-rustige stem 
voort, ,,dat kun je we! en als je dat 
wilt doen, beteekent het, dat men in de 
heidenlanden over den Heer Jezus zal 
hooren. Hij heeft zooveel voor jou gedaan, 
doe ook iets voor Hem. Geef je krukken !" 
.Neen, neen !" zei ze hartstochtelijk. ,,Ja, 
ja!" herhaalde de zachte stem onverbid
delijk; 

Hettie streed haar strijd ; ieder men
schenleven kent zijn grootere en klei
nere veldslagen. Langzamerband kwam 
de overwinning en ze zei: ,,Ja !" En ze 
zat rustig terneer, met vochtige, maar 
stralende oogen en een glimlachje om 
haar mondhoeken, die nog zenuwachtig 
trilden van den,. innerlijken strijd, dien 
ze gevoerd had. 

Ondertusschen ' was de kollektant aan 
haar bank genaderd. Alleen kreupele Het
tie zat daar; hij aarzelde even - eigenlijk 
was het niet de moeite waard, haar om een 
bij zondere gift te vragen. Maar een zeker 
fijngevoelig instinct drong hem, haar toch 
de schaal voor te houden. Met kinder
Iijken een voud nam ze haar krukken op 
en probeerde, ta111elijk onhandig, ze op 

de schaal te Ieggen. De kollektant tracht
te iets weg te slikken, terwijl hij Iang
zaam het middelste gangpad afliep met 
de schaal met de krukken er boven op. 
ledereen staarde er naar I Zij kenden al· 
len Hettie met haar krukken. Hettie had 
haar krukken gegeven? De bankier snoot 
zijn neus - het is eigenaardig, welke 
emoties men kan verbergen achter zoo'n 
onbeteekenende handbeweging als neus
snuiten I En de rijke koopman greep naar 
zijn vulpenl En de predikant zeide diep 
getroffen: ,,Ons klein vriendinnetje 
heeft ons een wondervol voorbeeld 
van zelfverloochening gegeven." Ie
mand in de vergadering zeide: • lk moet 
die krukken hebben; ik 7.al er vijfhon
derd gulden voor geven." En ze werden 
terug gestuurd naar de bank, waar I let
tie verlegen, maar verrukt de uitwerking 
van haar daad ga:.iesloeg. Toen ging de 
kollektant op algemeen verLoek nog eens 
rond met de schaal en toen hij klaar was 
lag er om:itreeks negen duilend guld ' 
op. En kleine Hettie sprong op haar kru~~ 
ken de kerk uit, rijker dan ze gekornen 
was. De negen dui~end gulden waren 
een v~udig de interest van het kapitaaI 
van 1'.efde, dat zij in llaar hartje OnHiroeg. 

lndren ge het beste geeft, dat ge bezit 
zal God het zegenen. ' 

DB BELOONINGEN <lODS. 

D >or .'v\~vrouw Kolonel Bren rle. 

De maatstaf wanrna r G d den intrest 
ber~kent, welken Hij schenkt op onze 
gennge beleggingen biJ. Hem ·is 

5 b . • oms ver azmgwekkend. 

AUGUSTUS 1925. 

dezelfde klas zit. ,,Zij kan het ir~1m_ers 
niet helpen, dat ze een jodinnetje ~?? 
Ik had ook een Jodinnetje kunn~n z11n, 
en Jettie en ik nemen het ook alt11.~ voor 
haar op en laten niet toe, dat ztJ .haar 
leelijk behandelen". Goed zoo, Fneda, 
blijf altijd die dappere, kleine voorstand
ster van geringen en verachten. Onbe
wust hebt ge het goed begrepen, ':"at 
het zeggen wil, den geest van een herls
soldaat te hebben door onverschrokken 
een Iaffe handelwijze te bestraffen. 

En die andere heilssoldaat - een jonge 
man - de eenige, die gere~. is van een 
groot huisgezin en langen t11d heel wat 
hoon en spot en vervolging gedragen 
heeft en nog steeds draagt, en daar~ij toch 
ontegenzeggelijk een beslisten. 1nvloed 
ten goede uitoefent, die als ol1e. werkt 
op de woelige wateren der verschr llende 
karakters en naturen. "Wij zouden onzen 
Jan niet kunnen mi5sen", zeide de m_?eder, 

want niemand verstaat zooals htJ, een 
" " goeden geest erin te houden . .. 

J a, en to ch beteekent "vreedzaaf!I''., z~1n 
vo!strekt niet hetzelfde als .,goed1g 

1
z11n 

- vrede te hebben met alle mensc 1en, 
door alles maar blauw-blauw te laten, 
of door de vingers te zien. Om den wa~~n 
vrede te brengen zal het ook noodig ZIJ 11• 
voor recht en waarheid op te staan ~n 
niet te zwijgen, als het geldt de zon e 
te bestraffen. 

Een vredestichter te zijn - voor':"a~r 
een schoone taak I Mogen wij toe~ hrenn 
niet te kort schieten ! Maar h1ervoor 
moet ge belanaelooze menschen hebbe~5· n ter 1 Evenals zelfzucht de voortbrengs 

0 van nijd, afgunst, haat en onvrede - z~n 
zal alleen hij vrede kunnen aanbre.117de' 
die onbaatzuchtig, belangelo.os is. L•~aart 
de lief de van Christus, die z_1ch ope~. is de 
in ware, oprechte naa.5tenl1efde, ztJ iefde 
sleutel tot de•menschenharten! Deze: voor 
is het, die allereerst de oogen ope~ie ons 
de nooden rondom ons heen, en 

01 
te 

ook den zoo noodigen takt geeftt ~u is, 
spreken en te handelen. - Of he t n de 
om op straat in de achterbuur e vrou· 
vechtende en twistende mannen e2en in 
wen te scheiden; of op te tre·ncteren 
familietwisten, om ouders e~ k~ het is 
weer bij elkander te brengen' 0 nschen 
op een platform, waar we den mezoenen, 
biddend raden zich met God te ~e~ vrede· 
- het is deze liefde, die ons ~ij zulletl 
stichters bekwaamt, en · · · · "den". 
Gods kinderen ~enaamd wor 

. n voor· 
De discipelen gaven een klerne en 

raad van zeven brooden aan Jezuscteze 
verwachtten niets anders, dan dat nblik 
paar kleine broodjes in een ooge zou
onder de groote schare verdwenen jets 
d .. .. . top dater 

en z11n; ztJ rekenden er me ' stellig 
van zou overblijven en hoopte_n 
nog veel minder op een belooning. t ren 

Zij kregen echter een veel gro~t:an, 
voorraad terug, dan zij had den af_ge zevell 
want, nadat de duizenden met dre er 
broodjes gespijzigd waren, bleven 
nog 

z even voile manden over. 
. ze!f dell 

God beloont nog altijd naar ~ien t het 
maatstaf; Hij beperkt Zich met t~t elk 
beloofde honderd voud, maar gee ver· 
Z1jner kindercn, die Hem volkotnenl eer 

··ct vee 111 trouwen en Hem hun al w11 en, 
dan dat terug. dt iS 

In elk land, waar Hij gekend wor die 
een groot aantal Christenen te vincten, dig 
kunnen getuigen, dat Hij hun overvloe oit 

·· Heni 0 
heeft weer-gegeven, hetgeen ztj d ren 
ga ven, of dat zij gebruikten 0111 an e 
te verrijken orn jeZlls' wil. ven 

Zij brachten Hem een gebroken le g· 
teru ' en ontvingen een gelukkig leven . niet 

zij gaven Hern hun krachten, die htell 
gcbruikt, of vcrspild wcrden, en 111°~ te 
daarvoor de vreugdc srnakcn, -~ut ~ben 
zijn in den dicnst van Goel; ztJ ~te Zijll 
gl!ld, kleeding, voedsel gcgeven 111

0
tere 

naarn en kregen terug veel gro 
mate 

vreugde en vred 

Zij gaven cchter a 

hernels. 
diS' o·tls de 

.'. . , 1 ver-
ci pcl en het dedcn: t rw jl z11 nrt!. tlell 
wachttcn, er ict vo >r tcrn 1 tc itt it 

u11de. Ll ontvangen, brachtcn zlj met ~.re ,., 11 e11 
wedcrliefde tot God, wat H1J van 
vroeg. 



1 AUGUSTUS 1925. 

L OFFICIEELE 
MEDEDEELI NGEN 
(Bij volmacht van den Generaal) 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 

MEVROUW M. WILLE-BORRE, 
gekomen tezamen met Dr. Wille uit 
Kjoge, Denemarken, in I 906, 
te Kopenhagen, Denemarken, op 24 
April 1925, gedurende Europeesch verlof. 

MEVR. ADJ. F. MEYER-BOEKEL. 
gekomen uit Zaandam, Holland, in 1907 
te Soerabaja op 4 ]uni 1925. ' 

Bevorderingen. 
Van Brigadier tot Lt.-Kolonel: 

Dr. V. WILLE. 
BDWARD 'HIGGINS 

Chef van den jStaf. 

Van Kad.-Luitenant tot Luitenant: 
E. Lolaroh. 

Aanstellingen : 
Kapitein F. Harnmerli naar het Kinder

huis te Salatiga. 
K £ipitei11 PMm! naar het Kinderhuis te 

Djokja. 
Lttite1uuzt Snphie naar Sapoeran. 

Bandoeng, 17 Juli 1925. 
M. ]. v. d. WERKEN 
Terr. Komrnandante. 

Al\.NTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

De Territoriale Komma11dante. 
Sedert mijn laatste aanteekeningen heeft 

de Territoriale ~ommandante haar voile 
aandacht gewijd aan belangr~ke zaken op het 
Hoofdkwartier. De Kolonel bracht een bezoek 
aan Weltevreden voor besprekingen inzake 
een nieuw gebouw voor het Meisjeshuis 
aldaar, nam dee! aan het uitstapje van het 
Europeesche jonge-Liedenkorps te Bandoeng 
en leidde ter plaatse een officierssamenkomst, 
eenopenbare bijeenkomst in het Europeesche
en cen in het Chineesche korps. De Kolonel 
is nu op een tien-daagsche reis door Midden
Java, waarbij het nieuwe Kinderhuis te 
Salatiga ge'lns;Jecteerd zal worden en een 
drie-daagsch bezoek wordt gebracht aan de 
lepn~zen-kolonie ~Pelantoengan". De maand 
Juli zal worden besloten met een lezing te 
Bandoeng, gepresideerd door den Hoo gEd
Gestr. Heer den Resident der Preanger Re
gentschappen. 

Vo or de m aand Augustus staat een to er door 
de java-Divisie op het program ma. 

Lt. -Kolonel Dr. Wille. 
Onze lezers zullen met belangstelling 

kennis nemen van de bevordering van den 
Dokter tot den rang van Lt. -Kolonel. Bijna 
de geheele loopbaan van den Dokter in 
het Leger werd gewijd aan den medischen 
arbeid te Semarang, eerst op ,,Boegangan" 
en gedurende de laatste tien jaren in het 
Ooglijders-Hospitaal. Het was een gelukkig 
samentreffen, dat de dokter de bevordering 
juist ontving op den dag waarop het Hos
pitaal tien jaar geleden geopend werd. 

Hartelijk fdiciteeren wij den Dokter met 
deze bevorderi ng. 

Cursus voor Kweekschool-Officieren te 
Londen. 

Op een bijzonderen cursus voor Kweek
school-officieren, die te Londen gehouden 
wordt zal Adjudant Hiorth Oost-lndic ver
tegen~oordigen . De Adjudant ver~re~t den 
29sten Juli met het s. s. ,,De Konmgin der 
Nederlanden" van Priok. 

Deze gewichtige tak va~ . onzen Legerar
beid. de opleiding tot Off1c1~r vo~~ den Le
ger dt:s Heils-dienst, heeft ztch altt]d mo~en 
verheugen in de bijzondere belangs~ellmg 
van den Generaal, en de cursus, dte een 
maand zat duren, zal ongetwijfeld de ze~r 
groote vooruitzichten aantoonen van dtt 
belangrij ke werk. 

Wij voorspellen den Adjudant een dru\oken 
tijd, een boek vol aanteekeningen en veel 
nuttige kennis, opgedaan door een bezoek 
aan de Internationale Kweekschool en door 
deelname aan dezen cursus. 

Het Rusthuis te Bandoeng. 
Adjudant en Mevrouw Loois van Boe

gangan en Ensign en Mevrouw Uylings van 
Koendoer brachten met hun kinderen een 
korten vacantietijd door in Bandoeng en 
hebben veel genoten van de rust en de 
verandering van klimaat. 

Adjudante Anderson, de plaatsvervangend 
Officier voor de lepra-kolonies, heeft als 
zoodanig reeds dienst gedaan op ,, Poelau 
Si Tjanang" en ,, Koen doer", en is nu m~t 
verlof in het Rusthuis. De Adjudante ts 
zeven jaar in Sumatra werkzaam geweest. 

Ook Kapiteine van der Tang van het 
Ooglijders-Hospitaal te Semarang brengt 
haar rusttijd thans in Bandoeng door. 

Giften van Engeland en Schotland. 
Kort geleden schonk het Korps Leicester 

I Engeland, aan het muziekkorps van de 
l~prozen-kolonie ~Pelantoengan" een mooie 
verzilve rde cornet. Majoor fhomson schrijft, 
dat de Kapelm eester en de mutikanten zeer 
verblijd lijn met dit kostbare geschenk. 

Stafkapitein Woodward deelde ons mede, 
dat de naai machine, gegeven door het korps 

S T R ij o:K R E E T 

<!&p bet JLicbtcnbc ~ab 
t!loor be Jkolonel. 

Door brieven van en gesprekken met Officieren zijn mijn gedachten terug ge
dwaald naar een oude, welbekende legende, aantoonende de waarde van onze kansen. 

Z66 Iuidt het veelzeggende verhaal : 
De weg van een prinses voerde haar eens door een schoon korenveld en zij 

verkreeg vergunning, om al gaande haar handen, ja haar armen te vullen met de 
goudgele halmen . Slechts een voorwaarde werd gesteld: recht doorloopen zonder 
terugkeeren op haar schreden. Vol vreugde began zij haar toe ht. Links en rechts en 
zoover het oog reikte de sierlijke halmen met hun zware korrels. Al voortgaande 
zei ze tot zichzelf: ,, Ik heb geen haast en zal wachten met plukken; verderop 
zijn wellicht nog schoonere". Maar zie, de halmen van ginds waren iets minder 
mooi, iets minder vol. ,, Wellicht worden ze verderop beter", peinsde zij en liep 
onbezorgd door. Toen kwam het einde van het veld in 't zicht en rondom zich 
blikkend, zag zij niet dan dunne, schrale halmen. Nu wierp zij verlangende blikken 
achter zich, maar terugkeeren was niet toegestaan. Snel vulde zij haar handen met 
wat restte en verliet beschaamd en teleurgesteld het korenveld. Waar zij voile, 
rijke, gouden aren had kunnen dragen, bracht z\j nu halfleege, kleine halmen thuis. 

Kansen, kansen links en rechts, als gouden halmen in den zonneschijn wuivend 
en ons toeroepend: ,,Korn en pluk mij !" Gelegenheden om anderen tot troost, tot 
steun, tot bernoediging, tot eeuwigen zegen te zijn. Onze Officieren-kollektanten, 
nu bezig met hun moeilijke taak in Sumatra, vertellen mij nu en dan van hun 
ervaringen. Zij hebben de meest interessante ontmoetingen en gelukkig heeft God 
hun oogen gegeven om hun kansen te zien. Terwijl zij de noodige fondsen 
bijeenzarnelen, dragen zij het water des Levens overal met zich en menig dorstige 
ziel hebben zij daardoor lafenis gebracht. "Die Off icier van het L~ger des Heils, 
die hier eens per ,iaac kornt kollekteeren, is de eenige, die met mij over God 
spreekt. lk zou zijn bezoek niet gaarne missen", alzoo sprak iernand, woneftde op een 
afgelegen plekje. Ongetwijfeld is het sorns weleens moeilijk om het gesprek op 
eeuwige dingen te brengen, maar wie getrouw is ook hier in den dienst des ,V\eesters, 
zal zijn weg met blijdschap reizen. 

"Op deLe tournee heeft zij tweemaal kunnen bidden met haar gastheer en gast
vrouw" :-- vertelde mij een Officier over een ander en voegde en aan toe: "Wat is 
zij toch trouw en dapper!" 

Nu citeer ik uit een schrijven, onlangs van een ander Officier ontvangen: 

, Wij hielden openluchtsamenkomst in een ander dorp, toen ik door de 
telefoon werd geroepen naar een stadje elf paal van hier, waar een dame, aan 
wie ik geregeld de Strijdkreet verkocht, op sterven lag. ,, Korn gauw, want ik 
wil U graag bij me hebben", zei haar dochter. Dus bleef ik er dien nacht. 
De oude dame was bewusteloos en bleef zoo, totdat zij overleed. Hoe blijde 
was ik, dat ik 14 dagen geleden nog een onderhoud met haar gehad had over 
den heme! en wie er binnengaan. Ztj meende toen: ,,lk heb toch niets kwaads 
gedaan''. - ,,Daarmede kornt niemand tot God", - zei ik haar toen, - ,,U moet 
bekennen, dat UN hart zondig is en alleen door Jezus verlossing ontvan~t. Met 
dit vertrouwen op Jezus' werk alleen kunt U tot G'.>d komen, niet anders". Had 
zij dat gedaan? Ik weet het niet, toch had wellicht de Heilige Geest haar deze 
dingen duidelijk gemaakt. 

Toen ik vroeg, wie de begrafenis zou Ieiden, kreeg ik ten antwoord: ,,U 
natuurlijk, daarom heb ik U geroepen". Ik kreeg geen kleinen schrik, daar met 
al die deftige Europeanen, die natuurlijk de kist gingen volgen. En ik had 
in al mijn ondervinding alleen een Javaan begraven I Zij wilden echter 
van niemand anders hooren. ,,U heeft haar gekend, doe het uit liefde 
voor haar". Oat was beslissend. De Heer steunde rnij ook wonderbaar 
en ik deed, zooals een Heilsofftcier en vrouw het kan doen, eenvoudig 
maar ernstig, de aanwezigen verrnanend het eeuwige !even, dat nu al gezocht 
moet worden en dat in Jezus te verkrijgen is, toch te willen zoeken. "Zij 
spreekt tot ons'', - zei ik, op de kist wijzend, - "want zij had geen tij~ f'.leer tot 
nadenken op haar sterfbed, dus doe het nu". Een tiental jonge me1s1es, met 
wie i~ een piar liederen had doorgezongen, hielp mij p~~chtig. Ik .~enmin~.te 
zal dten begrafenisdienst niet vergeten. Het was voor m11 een hee~li]k be_w11s, 
dat God Zijn dienaressen ook helpt, als zij worden geroepen om 1ets buiten
gewoons te doen. Hem alleen !of en eer I" 

I • •• 
Ja, de weg van ons, Heilssoldaten, en van alle Christenen voert door een r_ijk 

veld, maar - en o, vergaten wij soms, het goed in ons op te nemen? - ook hter 
S!?nd bij den ingang het on verbiddelijk: Terugkeeren niet toegestaan. .~r 
z11n er ontegenzeggelijk op dien weg, die de d:igeltjksche ge.legen~eder_i heerlt]k 
be.nutten en wier oogst straks rijk zal wezen. Ook zijn er, dte geltJk .. die dwaze 
prinses wachten op toekornstige, betere kansen en straks tot hun sp11t ontwaren 
~ul!en, dat de schoonste voorbij zijn en er nog maar dunne halmen resten, of ..... 
in t geheel geen. . . . 

Nog staat mij helder voor den geest, hoe tk eens las _van een Off1c1er van het 
Leger des Heils, die een droeve herinnering had en die tot haar dood zou be
houden. Zij had een broer, aan wien zij van kinds-af 1nnig was verbonden geweest, 
maar tot haar smart was hij geheel van God vervreernd. Uaar haar verlof op han
den was, hoopte zij gelegenheid te hebben eens van hart tot ~.art me~ hem te sr.reken 
en nam zich dat ook ernstig voor. Ztj was reeds eenigen t11d thu1s v?6r ztJ kans 
had gezien voor dit intieme gesprek, toen hij op zekeren dag een roe1tocht voor
stelde. Gretig stemde zij toe. Blij gleed het bootje over de blauwe wateren. 
Hartelijk en vertrouwelijk was de toon tusschen broer en zuster. Toen sprak 
zacht een stem binnen haar: ,,Nu, spreek met hem nu. Schooner kans kunt ge 
niet wenschen I" 

Zij aarzelde. H ij vertelde juist zoo gezellig. Zou 't niet storen, als zij nu over 
zulke ernstige dingen begon? - ,.Straks", beloofde zij zichzelf. Ach, waarom 
wachtte zij? Zij wist het zelf niet recht. Ongemerkt was de steven gewend en 
voor zij 't goed besefte, had het bootje den oever bereikt. Beiden stapten uit. 
De kans, de van God gegeven kans, was voorbtj. De zuster ke.~r~e terug naar 
haar post in het Leger des Heils en moest kort daarop de droeve t11d1ng vernem~n, 
dat haar broer b ij een onaeluk het !even had verloren. Haar gevoelens laten z1ch 
beter indenken dan besch;ij ven. 

Gr:ijp toch de kansen, door: God U gegeven I 
Kor:t is Uw z ijn hicr, Uw tijd snelt daar:heen. 
Wat toch blijft over:, o zeg van dit Leven? 
De ar:beid der: liefde, gedaan om U heen. 

Gee{ dan Uw tijd niet aan ijdele zor:genl; 
Help hen die vielen. br:eng troost in hem smart I 
0, laat Uw Licht schijnen, blij als de morgen I 
Spr:eek van den Heiland , Die rust geeft voor: 't har:t II 
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Aberdeen I, Schotland, te Kantewoe in Ce
lebes is aangekomen. 

Hartelijk danken wij de vriendelijke gevers 
voor hun gift; de een brengt muziek en 
vreugde op een leprozen-kolonie en der 
ander is een nuttig geschenk voor de 
vrouwen van Kan tewoe, die tot voor kort 
hun kleeding nog maakten van boomschors. 

De vrouwelijke Kadetten van Celebes. 
Ensign Midtbo schrijft, dat de zes vrou

welijke Kadetten vol goeden moed in de 
kweekschool zijn aangekomen. Met den 
schoolcursus werd dadelijk aangevangen en 
ook met het geestelijk werk in de Buiten
posten is reeds begonnen. Enkelen harer 
niet bekend met de taal, worden door twe~ 
Kadetten van Kantewoe vertaald met een 
dapperheid, als hadden zij reeds rijke erva
ringen op dit gebied opgedaan. 

Vreugde. 
In de woningen van de Ensigns Jahman

Saridjem en de Kapiteins Wenas heerscht 
blijdschap en dankbaarheid door de geboorte 
van een lieve baby. Het doet ons genoegen 
te kunnen melden, dat de moeders en de 
beide kleintjes het we! maken. 

INTERN A TION AAL LEGERNIEUWS. 

Nederland. 
Een ui tgelezen gezelschap woonde de 

opening bij van het nieuwe gebouw voor 
den 8armhartigheidspost in Den Haag, 
waarvoor de 13urgemeester der Residentie 
zich vriendelijk bereid had verklaard. De 
toespraak van Zijn HoogEdelAchtbare waar
uit een ongewone bekendheid met en ~arme 
sympathie voor den arbeid der ,,Zusters" 
bleek, werd met grooten aandacht aange
hoord. Vee! wordt er, volgens Z. H. E.A., 
gesproken en getheoretiseerd over liefda
digheid, maar de Zusters hebben de daad. 
,,Zij hebben gewoond te midden der heel 
arme menschen, te midden der zonde. Zij 
hebben er gebracht hun schitterend voor
beeld en hun godsdienst. ... lk beschouw 
dit werk als mede van het mooiste, dat in 
onze stad geschied". Nadat de Burgemees
ter het gebouw geopend had verklaard, 
heette Os. Vermeer, Ned. Hervormd Pre
dikant, in sympathie!<e bewoordingen, me
de namens het Bestuur van den Diaco
nessen-arbeid dier wijk, de Zusters hartelijk 
welkom en uitte den wensch, dat de arbeid 
der Diaconessen - welke zich vournamelijk 
uitstrekt tot de zieken - die der Zusters -
we Ike zich richt tot de arm '!n en behoefticren 
der wijk - elkaar zouden aanvullen. "' 

Ter gelegenheid van het 35ste jaarfeest 
v~.n den Leger~rbeid in. Den Haag voerde 
Z11ne Excellentte, de .IVhnister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen in een 
bijwndere samenkomst het woord. Hoewel 
een warm vriend van de Kerk der Vaderen 
reikt Z. E. gaarne den Heilssoldaten de hand' 
om samen met hen den goeden strijd de; 
geloofs te strijden. 

Finland. 
Gedurende den laatsten winter werd in 

Helsingfors wekelijks een samenkomst ge
houden voor Russen. hetgeen grootelij ks door 
hen gewaardeerd werd. Een leerkamer der 
Kweekschool was hiervoor beschikbaar ge
steld. De laatste dezer reeks samenkomsten 
geleid door den Terr. Kom .nandant, Lt.~ 
Commissioner Palmer, werd door ongeveer 
70 personen bijgewoond. 

Te Teryoki, nabij de Russische grens, 
werd een bijeenkomst, alleen voor militai
ren, bijgewoond door ruim driehonderd 
soldaten, die niet alleen gretig luisterden 
naar de toespraak. maar ook met graagte 
Leger-Iiteratuur en Evangelien aannamen. 

Vij f mannen, beruch t als de me est hope
looze dronkaards van het Karis-district wer
den bekeerd en de verandering hierdoor in 
hen gewerkt is zoo groot, dat velen erkennen, 
dat een wonder aan hen werd gewrocht. 

Italie. 
In Milaan we rd een bij wndere campagne 

geleid door den Terr. Leider, Majoor Ebbs. 
Plannen waren zorgvuldig opgemaakt, om 
ieder huis in de stad te bezoeken en geen win
kel , geen cafe, geen publiek huis ontiewam 
den aanvallen van de Leger des Heils-bestor
mers. De samenkomsten werden druk bezocht 
en 37 personen zochten verlossing. 

Britsch-In die. 
Onder de groote scharen menschen, die 

de wekelijksche Heiligingssamenkomsten 
bijwonen in Madras, zijn studenten, die 
iedere week in hun bijzonder Tehuis be
zocht worden door den Korps-Officier. De 
invloed van het Leger op de studenten
bevolking in de stad gedurende de afgeloo
pen jaren heeft er toe geleid, dat ver
scheidenen hunner thans in zijn rangen 
meestrijden als officier. 

WIJ ZOBKEN 
CORNELIUS A. ZIPP, 

geboren 22 October 1889 te Haarlem, Ho~
Iand. was in 1920 verbonden aan het arch1-
tecte~-bureau Reyerse en de Vries te Wel
tevreden, vanwaar hij in het Jaatst van dat 
jaar vertrok, . z mder ad res achter te lat~n. 

Zijn broer in de Ver. Staten van Amenka 
is zeer verlangend, met hen in contact te 
komen. Inlichtingen omtrent bovengenoem
d ~ n persoon worden gaarne i ngewacht 
aan het 
Hoofdkwartier van het Leger des Heils 
Javastraat 16 Bandoeng, 
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(Ver:volg van pag. 1.) 

te lezen is, en dat duideliik aantoont welk 
een Christelijke eenheid en offervaardigheid 
er op de kolonie heerscht. 

De Kommandants Veerenhuis worden 
bijgestaan door Kapitein Kalangi, een Me
nadoneesch Officier met zijn vrouw, Kapitein 
Kaswadi, een Javaansch Officier, de kepala
kampong en verder door den mantri, die 
de Landbouwschool in Menado heeft door
loopen en destijds ons gerecommandeerd 
werd door den voormaligen Resident van 
Men ado. 

Dat de arbeict van onze makkers :niet al
tijd gemakkelijk is, 
laat zich licht begrij
pen voor wie eenige 
kennis heeft van zoo
wel het land, waar 
gewerkt wordt. als 
bet soort menschen, 
dat de werkkrach
ten uitmaakt. Daarbij 
heeft men een voort
durenden strijd te 
strijden tegen onge
wenscht bezoek van 
wilde zwijnen, apen, 
kakatoes, etc. Het is 
niets ongewoons om 
een e:roer> van een 

STRIJDKREET 

en voor de schoolkinderen waren kleine 
envelopjes gemaakt, die een week tevoren 
uitgedeeld werden; en ook voor enkele klein-
1jes, die nog niet de school mogen bezoeken, 
werd er door broertje of zusje een ge
vraagd. 

Op Zaterdagmiddag kwamen de menschen 
aandragen met hun gaven voor het Oogst
feest: pa di, mais, katella, pisang, ananas, 
tomaten, kool, sawi, toontjes, klappe1s, kof
fie, eieren, kippen, een paa r kussensl oo
pen gevuld met kapok, 2 groote hanen, een 
mand met vuurroode lombok; natuurlijk 
ontbraken ook de boter, melk en klapper
olie niet en zelfs een bos bloemen uit 

den schooltuin was 
niet verge1en. 

scuoonuctb ban 
Uit de verschi!Jende rapporten, die inge

komen zijn van de gehouden altaardiensten 
in verband met onze Zelfverloochenings
Aanvrage in de afdeelingen en posten, blijkt 
zooveel schoons, dat het ons hart geroerd 
heeft. Wij vinden daar toch zulk een geest 
van offervaardigheid en zulk een vreugde 
in het brengen van de gaven, hoe gering 
ook, dat het vooral in onzen tijd een aan
moedigend teeken is. Vooral de gaven der 
armen en der kleinen moeten een bijzondere 
waarde hehben gehad in het oog van Hem, 
Die eenmaal, zittende bij de schatkist des 
tempels, Zijn oog liet vallen op de twee 
penningskens der arme weduwe en daarbij 
zeide, dat zij meer ingeworpen had dan de 
rijken, die veel gaven. Uit enkele der inge
komen rapporten kan ik maar een staaltje 
geven, maar het is dan met de bedoelirg, 
dat dit dan ook een staaltje zou zijn van 
den geest, waarin in alle afdeelingen en 
posten de vrijwillige ga ven voor het Konink
rijk Gods samen gebracht werden. 

Be~innen wij met 

d e l\edelaars.-ko14:1nie t e nuegangan. 

Wae wenwaclDt er mJ1 .ee'l'J gift wan bede
Jaars? En toch - op di en gedenkwaar
digen Zondagmorgen is er ook in Boe
gangan een a11aar germproviseerd en zelfs 
tot verbazing van den Directeur, Adjudant 
Loois, komen ze naar voren bijna zonder 
uitzondering, en brengen vanaf een cent1ot 
een kwartje. Het totaal, dat ons Boegangan
volkje heeft samengebracht, was f 7.-. 
Maken zij niet vele rijken beschaamd? 

50 groote apen bezig 
I# zDen, .un pa~ g.e. 
oogst maisveld na te 
Jez.en. Kakatoes zijn 
er bij honderden te
gelijk, zoodat alle 
producten te velde 
terdege moeten be
schermd, en bewaakt 
worden, reden waar
om men zich dubbel 
verbHjden kan, wa. -
neer een goede, rijke 
oogst is binnenge

Kolonisten voor: hun huisje. 

'.:' Het schoolgebouw 
was aardig versierd 
met wat vlaggedoek 
en het platform had 
den volgenden mor
gen we! iets van een 
echte loofhut, want 
niet alleen waren er 
geheele katella· plan
ten met haar vele 
bladeren en groote 
wortels, maar ook 
heele pisangboomen 
met wortel en vrucht, 
en klcine ldayper
boo m pj es, 't Was 
wer1<:e1f1k moof en er 
heerschte een goede 
stemming. In een 
korte toespraak gaf 
Kommandant Vee
renhuis ui1in g aan 
zijn dankbaarheid je
gens God voor het 
vele goede, dat Ka
I.awara het afgeloo
pen jaar had mo!len 
ontvangen uit Zijn 
hand. Terwijl daarna 

In bet Ooglijders-bospitaal. 

haald en bet Oogstfeest~ in onze bijeen
komstzaal wordt dan ook met dubbele 
blijdschap gevierd. 

OOGSTFEEST 

VAN HET L ,GER DES HEILS 

TE KALAWARA MIDDEN-CELEBES. 

Met blijdschap kunnen wij melding ma
ken van een wel geslaagd Oogstfeest en 
een indrukwekkenden Altaardienst. Gedach
tig aan de Oud-Testamentische fees1dagen 
vonden wij het een treffend idee, deze beide 
gelegenheden op den eersten Pi11ksterdag te 
doen samenvallen. Voor alle volwassenen 

de vrouwen zacht een koor zongen, brach
ten de mannen hun gaven naar voren; op een 
enkele uitzondering na deden alle kampong
mannen hun dee!. Toen zij hun plaatsen weer 
hadden ingenomen, zongen zij op hun beurt 
een koor en kwamen de vrouwen bun gaven 
brengen en daarna ook de Officieren. Het 
was zoo plechtig en zoo aandoenlijk ook I 
Daar .. was een vader met 4 groote zoons 
en ztJn vrouw met 3 dochters, die alien naar 
voren kwamen. om den Heer van het hunne 
te brengen; drie generaties van een geslacht : 
vader en moeder, zoon en schoondochter, 
en kleindochter, allen gaven hun bijdrage. 

Met een kort bijbelwoord besloot Me
vrouw Woodward hierna deze rijk gezegende 
samenkomst. 

Mevr. Veerenhuis. 

De helder verlichte zaal op Zondag 7 juni 
was stampvol en erkwam heel watorganisatie 
bij te pas, in dit overvolle lokaa! den optocht 
naar het al1aar - velen van hen zulke be
hoeftige stakkerds - te organiseeren. Hier 
namen ook meer gegoeden deel, zoodat de 
inzameling f 135.- bedroeg. Het is echter 
aardig te hooren, hoe ieder probeerde wat 
te doen en soms op een heel wonderlijke 
wijze. Zoo was er b.v. een jongen van 
een jaar of zes, die drie cent kwam bren
gen, ,,verdiend" door het uittrekken van de 
grijze haartjes bij een zeker ietwat coque1te 
patient. 

In een kindersamenkomst van bet Leger 
des Heils in Semarang, in verband met het 
Meisjeshuis is het ook zoo aardig gegaan. 
Het rapport hierover is reeds verschenen 
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~ EEN BEZOEK AAN ,,SEMAROENG". ~ 

dat de kracht geeft en de bereidwilligheid, 
om te aanvaarden, wat God ons toezendt. 
Dat zijn geen dingen, die menscben elkaar 
kunnen leeren; dat wordt geleerd al!een 
achter den Heiland en dat moet worden 
geleerd, ik geloof tot aan den dood toe I 
Het gebeim van Gods wil hadden deze 
beide lijders geleerd in deze kolonic . Dat 
geheim is het kruis: het kruis van Golgotha 
en, zich daaraan vas1klemmend, ook het ei
gene kruis, dat wordt opgelegd, opdat wij 
!even zouden met onzen Heiland en Heere. 
Geen berusten, doch een moedig aannemen 
van dat kruis als uit 's Heeren hand, omdat 
wat God beslissen moge, het be5te is en 
achier die beslissing het Huis des Vaders 
reeds wenkt. 

C~NNNNNNNNNNNNN"'NNNNNNN"'-.NNNNNtl 

Door een clubje jongelui, leerlingen van de 
Muloschool te Soerabaja, was afgesproken, 
een fietstochtje te maken, naar de melaat
schen-kolonie .. ~emaroeng". Dit leek mij te 
meer van belang, daar vele inwoners van Soe
rabaja niet eens weten, dat ongeveer een uur 
wandelens buiten de stad, in de nabijheid 
van et zeestrand, aan den rechteroever 
der S mampir-rivier een heerlijk werk der 
liefde oor een der Officieren van bet Leger 
des He s wordt verricht onder een honderd
tal uit{>~s1ootenen der maatschappij, die 
daar in afzondering hun verdere levensdagen 
doorbrengen. Voor de meesten hunner is 
de dood eigenlijk een gewensch1e gast, die 
hen uit dit dal van moeite overbrengt in 
ee.f! Jand van ongekende en volmaakte 
bhJdschap. Hoe heerlijk is het daarom, dat 
er nog menschen gevonden worden die, 
door Gods liefde daartoe bewogen, in dat 
zware lijden eenige verlichting en in die 
levens zonneschiin trachten te brengen. 

Na war te hebben gerust van den warm en 
tocht naar dezen uithoek van Soerabaja, 
werd ons door den beheerder der Jeprozerie 
voorgesteld, een rondgang door de inrich
ting te doen. 

Aangenaam deed het ons aan, een goe
den, welaangelegden tuin te zien, met allerlei 
soort bloemen op de binnenpleinen. Waar 
eenige jaren geleden de groote strafgevan
genis stond, in welker omgeving slechts 
zwart zand met hier en daar wat gras werd 
bespeurd, staat nu de kolonie te midden van 
een vroolijken bloemengaard. Door de ver
pleegden zelf, door hen, die nog werken kun
nen, wordt deze tuin onderhouden en dat dit 
met lust wordt gedaan, daarvan Jevert u 
de aardig aangelegde tuin zelve het beste 
bewijs. 

Na bijgebouwen en keukens in oogen
schouw genomen te hebben, werden wij 
gebracht naar de afdeel ing der vrouwelijke 
verpleegden. Hoe zindelijk zagen deze 
vrouwen er uit in bun frissche, eenvoudige 
kleeding I Aardig ook was haar groet, waar
mede wij werden ontvangen. De !eider der 
kolonie begaf zich naar een kamertje in 
den hoek dcr groote zaal, waar hij een 
vrouw aansprak, wier einde niet ver 
meer was; - doch wat hoorden wij van 
die bevende, stervende lippen? - ttet 
waren de in het Maleisch gezongen woor
den van het bekende lied : ,,Aan uw 
ooeten, Heer, leg ik mijn !even neer". Het 
.ontroerde ons alien, dit schoone lied daar 

als een heerlijk geloofsge1uigenis te hooren 
zingen. Straks zouden Gods engelen komen, 
om de ziel dezer arme. mismaakte vrouw 
hemelwaarts te voeren. Wij gevoelden het, 
hier stonden we op gewijden grond ..... 

Vervolgens kwamen we in de afdeeling 
der gehuwden, waar op vindingrijke wijze 
in een aparte zaal door nette ~chu1sels af
zonderlijke kamertjes zijn afgeschoten . Hoe 
trof het ons ook hier weer diep in de ziel, 
in een dier kamertjes een Chineeschen 
Christen-pa1ient aan te treffen, blijkbaar in 
het Jaatste stadium zijner ernstige ziekte. 
Met zachte, vriendelijke stem sprak de di
recteur hem en zijn vrouw toe. Op de vraag, 
hoe hij stond tegenover de toekomst, ant
woordde de patient met gebroken s1em: 
,,Saja senang kalau Toehan Allah panggil sa
ja". (lk zal gelukkig zijn, als God mij oproept). 
Even daarna, ziende naar zijn bedroefde 
vrouw, zeide hij in 't Maleisch: ,,Ja, als 
de Heere God mij roept, zal ik gelukkig 
zijn, doch ik zou ook gaarne nog wat blijven 
!even. De Heere doe maar, wat goed is; 
ik ben tot alles bereid". 

Welk een heerlijke zekerheid schenkt ons 
toch het geloof, 't kinderlijk geloof en 
vertrouwen, om te aanvaarden Gods wil 
en weg. Hier zagen wij dien morgen de 
realiteit van het geloof, dat goed vindt, wat 
ons alles behalve goed scbijnt; het geloof, 

Eij dit aangrijpend tooneel, waardoor wij 
andermaal bij den ernst des !evens werden 
bepaald, welden tranen in onze oogen en 
wij weerhielden ze niet ••... 

Hoewel geheel 0>11bckend voor 0 °lo van 
Soerabaja's ingezetenen, wordt hier op ,,Sc
maroeng" een zeer bel:rngri1k werk der 
Christelijke barmhartigheid verricht. 

Op allerlei wijzen en met de nieuwste 
methoden wordt getracht, herstel en ver
betering aan te brengen in het leven van deze 
verworpenen. 

Uit pieteit voor den wensch van den be
heerder sprak ik niet over het groote gevaar 
van besmetting, waaraan Jeider en personeel 
dagelijks bloot staan. 

Het is hun grootste lust, 1e doen w~t in 
hun vermogen is, om de smarten van hen, 
die toch ook onze breeders en zusters zijn 
te lenigrn en zoo mogelijk op te heffen. ' 

Heerlijk symbool van de eenheid, die er 
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De Pijbel Gods Woord . 
De Navolging van Chrislus . . 
De Christus der Schriften (2 deelen) 
Zeven wonderen van Genade 
De Weg der Zalighei<l . 
Overeenkomstig de Belofte 

1 Gaat in door de Enge Poort 
ja en Amen. . 
Christus Legenden . . . 
De kleine Pelgrim in het Ongeziene 
Kijkjes door 's Levens venster. 
Langs vele wegen 
Ben Hur 
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C. H. Spurgeon. , . ., 2.00 
C. H. Spurgeon. ,, 2.00 
C. H. Spurgeon . ,, 2.00 
C. H. Spurgeon. ,, 2.00 
C. H. Spurgeon. ,, 5.00 
Selma LagerlOf. ,, 6 to 
W. Huynink . • ,, 0.80 
A. van Hoogstraten - ,, 2.50 

Schoch ,, 3.CO 
L. Wallace ,, 3.50 

Boeken voor jongens en meisjes va1! f 2.00 tot f 3.25 van be ken de schr ijvers(-sters) 
als C. van Abcoude, L. Alcot_t, ]. Spyr1, P. Louwerse, P.j . Andriessen, J. H. Been, 0 . a. 
Pietje Bell Klerne ve1halen Verkeerd begreprn 

II 
Robinson Crusoe Gouden spreuken De zilveren scbaatsen 
De twee neven Kle!ne Heidi thuis Twee zeemanszoons \I 
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Op eigen wieken Kleme Heidi in den vreemde Onder Moeders vleugele-n. 

1 

Nergens thuis De negerhut .van Oom Tom 
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be ~ltaarbtcnstcn. 
in een vorig nummer, maar ik wil het bier 
nog even aanhalen, omdat het r.og eens 
aan1 oont, hoe den kinderen zoo heerlijk kan 
geleerd worden, vreugde te vinden in bet 
offeren voor een goede, heilige zaak. Het 
is aanmoedigend in onze dagen te hooren 
van kinderen, die niet altijd bezig zijn om 
aan zichzelf te denken, maar nu eens te 
hooren van een jongen, die zijn kip verkocht 
voor de goede zaak; een ander, die voor 
moeder koper poetste en weer een an tler, 
die naar school Jiep om het tramgeld te 
kunnen geven, rn nog een antler, die haar 
snoepgeld bewaarde om het voor het betere, 
het ~choonere doe! te besteden. Het moet 
roerend geweest zijn, dezen optocht van 
Jieve kleinen te zien, die daarin bli;k gaven 
reeds iets te verstaan van den geest 
van Christus. 

Cele bes. 

Van den Jaatsten altaardienst in rde 
Celebes-Divisie hebben wij nog geen 
bericht, maar die is natuurlijk de voortzet· 
ting van die van bet vorig jaar, toen ook 
groo\en en k\e\nen a\\en \mTI \1and den 
H_eer vulden : een tros pis.ang. een paar 
everen, enz. enz. 

!Van de LandkoJonie te KaJawara 

kregen wij een aardige !Jescl1rijving, rnaar, 
daar het hi er ook een Oogs1feest ~eJd1, l at ~? 
wij dit apart plaat&en. Alleen vermelden wtJ, 
dat alle schoolgaande kinderen hun ~aven 
bra ch ten en de bedragen op de lijst vanec ren 
van twee en een halven cent tot f 5 .-

Op de Leprakolonies, 

vooral op Pelan1oengan, is het een h~erlii k: 
met vreurde tegemoet gezien, gebru1k ge 
worden. Onze lieve inlandsche patienten ver
zamelen daar in een spaarpotje, wat zij rna~~ 
misi:en kunnen,,en met groote vreugde wor t 
in een, bijzonder daartoe belegde samenkorns. 
de inhoud uitgestort op het altaar des Heeren • 
ook de Europeesche patienten doen zoo 
gaarne hun dee!. 

En hiermede sluiten wij dit kleine stukje. 
Jk denk, dat bij het overleggen van deze 
dingen het lichter wordt om ons been en 
wij 1och nog veel schoons bespeuren in deze 
wereld. Maar het alles vindt zijn oorspro

1
ng 

in de liefde Gods. werkend in de har en 
der menschenkinderen. 

M.J.v.ct.W-

eenmaal zijn zal, als wekelijks een sarnen
komst wordt gehouden op de kolonie, wa~r 
een groot aanfal der patienten van verschtl· 
lenden Jandaard samenkomen, om God te 
ontmoeten en Hem lof te zingen ! 

Zoo zal de woestijn gaan bloeien als een 
roos en tot een vruchtbaar veld worden, 
waar de Heere geprezen wordt ! 

Door een belangs1e1Jende, 
,,Poeang". 

MA LANG. 

Wij hadden het voorrecht, den Divisie
Officier 3 dagen in ons midden te h~bben 
en gedurende dien tijd leidde ~e Maioor 5' 
samenkomsten terwijl bovend1en nag een 
vertelavond v~or de manschappcn van land
en zeemacht 1en beste werd gegcven. 

Den 22sten Juni hadden wij om 5 uureen 
goeden tijd met de jeugd. Voor de Evange
lische samenkomst des avonds was de. zaa! 
tot in alle hoeken bezet; ook de Pred1ka.n 
van de plaats, Os. Tongeloo, was aanwez1g. 
Velen werden diep gcroerd door het onder
werp dat de Majoor behandelde. 

Na' de inspectie Dinsdagrnorgen 'h'.as er 
des middags een samenkomst voor inJan
ders belegd. Wei had deze beter bezocht 
kunnen worden, maar we zijn ioch dank
baar. dat we hen, die opgekomen waren, 11et 
Evangelie mochten brengen. Om 7 uur was 
de zaal weer geheel gevuld met een belangt 
stellende schare; nu gold het de opdrach 
van een lief, klein meisje, de inzegening van 
een soldaat en een lezing over den Leger
arbeid in Midden -Celebes. Het was een wel
geslaagde samenkomst en na afl?.OP dankten 
velen den Majoor voor dezen leerr11ken avond. 

Den volgenden morgen ging het per auto 
(door vriendelijke schikking gratis voor d~t 
doel afgestaan) naar het hulp-ziekenhuts 
te Toeren. Hier eerst een rondgang do?r 
de zalen en daarna een samenkomst. d~ 
doo:r een 60-tal Javanen werd bijgewoon · 
De Mohammedaansche, inlandsche hooMfd
onderwijzer was zoo vriendelijk, den . a· 
ioor te vertalen, nadat hij de verzekertng 
had gegeven alles te zullen overbrengen 
wat gesprok~n zou worden. Ook hier was 
de Heer kennelijk met ons 

Om half zeven weer 11 Malang terug 
waar .. de jongens" reed<> 1et r ngeduld op 
den Majoor wacht1cn, w; n L zou nu h~0 
avond worden. Allen t n een ptaats1e 
om de tafel en met a;1 ht werd gelui-

M · verteJde. sterd naar alles, wat de ai oor olc 
Vele vragen werden ge. te ld, soms 0 w 
werd er hartelijk gelaclH't' en veel te gaud 
sloeg de klok het uur van s luitcn. ! 0 en w: 
janncn vertrokken, zeiden zc: .MaJ?.or, 

1
en 

hebben heerlijke dagen gehad en w11 hOJ 
U spoedig weer te zicn I" 

Een voor alien. 
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