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DE KIN DEREN VOOR JEZ US. 
Door w-ijlen Generaal -W-illiain Booth. 

·ijn onderwerp kan zeer gepast worden ingeleid met de woorden van 
: onzen dierbaren Heiland: ,,Laat de kinderkens tot Mij komen en 
: verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk der hemelen". 

Dikwijls wordt de vraag gedaan: ,, Wat zullen wij met de kin· 
dereo doen? Daar zijn zij, overal om ons been, waarheen wij ons ook wenden. 
Meestal zijn zij lief, · vol !even, geestkracht en vroolijkheid ; hun belangstelling 
wordt lie ht opgewekt, zij vermaken zich gauw, en het is gemakkelijk, in vloed op 
hen uit te oefenen ten goede of ten kwade. Wat zullen wij met hen doen ?" 

Welnu, ik zou zeggen: Blik in de toekomst der kinderen, tot dat het u dui
delijk voor oogen staat, welke kansen op geluk en op ellende voor hen liggen. 

Om het u gemakkelijk te maken, 
dit te doen, beh )eft gi{ slechts een 
oogenblik te zien op de mannen en 
vrouwen om u heen. • 

Beschouw ze op de plaatsen van 
vermaak en ontspanning, in de kroe
gen en speelholen, in de huizen der 
schande, en in de gevangeniscellen, 
Iachend, dansend, zwoegend, drinkend, 
vloekend~ op weg naar de linkerzijde 
van Gods Troon, en naar de he! van 
eeuwigdurende ellende. 

Eenmaal waren die mannen en 
vrouwen precies zulke jongens en 
meisjes als de uwe nu zijn. Even 
onschuldig, aanhankelijk en veelbe
lovend, en het was toen even gemak
kelijk, in vloed op hen uit te oefenen 
in de richting van waarbeid, eerlijk
heid en goedheid, van Christus en 
God, als nu het geval is met die 
vroolijke schepseltjes, die daarbuiten 
spelen, of zich vermaken om u heen . 

Maar sla daare tegen eens een 
blik op de scharen dappere mannen 
en vrouwen, die, toen zij kinderen 
waren, geen betere kans hadden dan 
de uwe en dan de kinderen, die ge 
om u heen ziet, en die nu toch onder 
den zegen Gods en tot verbazing der 
menschen strijden .. tegen de booze 
machten van aarde:en he!. Zie op som
migen, die wij kennen , die bezig zijn 
de smarten, waardoor:menschenharten 
gekweld warden, te verzachten, de 
slachtoff~rs der zonde :te bevrijden, 
en die zich : voortspoeden naar bet 
,,Wei u" uit den mond van hun Heer 
en naar de onverwelkeli1·ke kroon der heerlijkheid". 

" Waarom, o waarom zouden uw kinderen zich niet scharen bij deze door God 
bezielde, in het bloed gewasschen menigte? Het was rnijn hoogste verlangen, 
toen ik voor de eerste maal blikte in het aangezicht van mijn kinderen, dat dit 
hun lot zou zijn. Woont dat verlangen ook niet in uw hart? 

Ten einde u aan te moedigen, om de redding der kinderen te zoeken, zou ik 
willen, dat ge u bewust zoudt zijn van verschillende dingen: 

L Oat jezus Christus werkelijk verlangt, cl at zij f(ered zullen worden. Hij 
zegt in dezen tekst: ,,Laat ze tot Mij komen. lk ben bun Vriend. lk wenscb bun 
Helland te zijn". 

2. lk zou willen, dat ge u bewust zoudt zijn, dat zij Zijn eigendom zijn. Zij 
behooren Hem toe. Hij heeft ze gekocht met Zi!n kostbaar bloed. Zij zijn niet 
gegeven, om als speelgoed te dienen, of om uw ijdelheid te voeden, of om uw 
inkomen te vermeerderen, of om u den een of anderen persoonlijken dienst te be
wijzen, zonder acht te slaan op het koninkrijk Gods. Uw kinderen zijn het 
eigendom van Jezus Christus. Zij zijn hestemd om in Zijn voetstappen te treden 

en redders van menschen te worden. 
3. Jk zou willen, dat ge u bewust zoudt zijn, dat Jezus Christus inderdaad 

uw kinderen liefheeft. Als Hij zeide: ,,Laat hen tot Mij komen", en dat zegt Hij 
nog altijd, dan bedoelde Hij uw kinderen. Hij heeft hen lief. Zij ook waren 
inbegrepen in het mededoogen, dat Hem in deze wereld deed komen en Hem 
deed gaan naar het kruis. 

4. lk zou willen, dat ge u goed zoudt indenken , dat Hij een gelukkig, heilig, 
nuttig !even voor hen op het oog heeft, en dat Hij de rniddelen beeft verschaft 
om hen in staat te stellen zulk een leven te leiden. 

5. En ik zou willen, dat gij zoudt beseffen, dat Hij op uw schouders de 
verantwoordelijkheid heeft gelegd, om Zijn bedeeling in dit opzicht te helpen 
uitvoeren. 

Hij zal voor hen pleiten. Hij zal 
hun namen noemen bij Zijn Vader. 
Zijn Geest zal tot bun harten spreken. 
Zijn Voorzienigheid zal werken in 
overeenstemming met zijn Geest. Gij 
moet met Hem samenwerken, en met 
elke andere macht, die aan het werk 
is, om de kinderen op te voeden tot 
heiligheid en voor den heme!, in 
weerwil van elke macht, die daar
tegen strijdt. 

Nu, vaders en moeder~ , doet gij 
uw plicht tegenover nw kinderen ? 
Zoo niet, wat een droeve verant
woordelijkheid Jaadt gij op u I En gij 
Heilssoldaten, draagt gij op uw hart 
de kinderen, die door hun ouders 
warden verwaarloosd of door hen 
word en opgevoed voor bet verderf? 
O. redt hen I 

In een merkwaardige bijeenkomst. 
die ik eens in een der groote steden 
van Japan leidde, kwam een vrouw 
aan de zondaarsbank. Zij vond ver
giffenis, en ging regelrecht van de 
registratie-kamer terug naar de plaa ts, 
waar zij had gezeten, en bracht haar 
twee kinderen naar de zondaarsbank ; 
en terwijl zij tusschen hen neer
knielde, wees zij d ie twee jeugdige. 
gebroken har1en op den Heiland, 

Terwijl zij daarmee bezig wai>, 
kwam er een Heilssoldaat bij , die 
meende, dat zij beter in staat 
zou zijn , de kinderen bet Koninkrijk 
b innen te leiden en bood daartoe 
haar hulp aan; rnaar de moeder scboof 
haar vriendelijk op zijde en sprak: 

,, Laat ze maar aan mij over ik ben hun moeder". 
Oat was volkomen juist en heel schoon. De kinderen totcjezus te leiden was 

de~ eerste plicht der moeder, en het is ook de~ eerste plicht van iedere andere 
moeder; ia,, ook van iederen vader. 

Maar wanneer de vader en: de moeder deze taak verwaarloozen dan w.oet 
het de plicht zijn van elk, die zielen liefheeft, om dit heilig werk op zich te nernen ; 
en dat belijdt de Heilssoldaat immers? 

fuoeder, zuster, makker, vriend, doet gij uw~ plicht, wat de kinderen betreft ? 

c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
~ z 
~ ,,Begin bij de kinderen, waar God begint : bij het eerste ~ 
~ uchtendgloren van bet verstand". ~ i GENERAAL BRAMWELL BOOTH ~ 
c~~~~~~~~~~~~~"'-A"-'~~~"'~""~"'~~~NNa 
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~et berltlisselb boor ben palmtak. 
l}. 1!\. ban it\ossum. 

Niet om gediend te warden, maar vervolgens tot Officier in bevel van ons werk in Belgie en 
Noord-Frankrijk. Na eenige jaren later in Nederland terugge
keerd te zijn, bekleedde de nu tot Brigadier bevorderde Majoor 
van Rossum, voor zijn aanstelling als Leider van Nederlandsch
Indie, nog de positie van Chef-Secretaris. 

om te die11en. 
1l-Iatiheus 20 : 28. 

~olonel van Rossum is heengegaan, gegaan naar 
f: bet land der zaal 'gen; hij heeft]zich gevoegd bij de 
k groote schare ,,bekleed met Jange witte kleederen, 
· en palmtakken zijn in hunne handen". Zijn aardsche 

gestrijd is streden en hij is overwinnaar gebleven. Die strijd 
is gestreden in een zwc. k, broos Iichaarry, 
maar Gode zij dank, Die hem de over
winning gaf door Jezus Christus, zijn Heer. 
Nu draagt hij den palmtak der overwinning. 

Vijf en dertig jaar geleden vond hij in een 
zaal van bet Leger des Heils zijn Heer en 
Heiland, ervaarde hij de wedergeboorte 
van zijn hart door het levend geloof in 

Jezus Christus. 

In 1905 kwam de Kolonel naar Indie en arriveerde te Semarang, 
waar destijds het Hoofdkwartier gevestigd was. 

Vee! kwam onder zijn leiding tot stand. De stichting ,,Het 
Leger des Heils" werd in het !even geroepen, 
waardoor ook hier het Leger des Heils als 
rechtspersoonlijkheid werd erkend. Het werk 
onder de lepralijders werd aangevangen met 
het beheer over de leprozen-inrichting Pelan
toengan. 

Boegangan werd overgenomen. Het Red
dingswerk onder vrouwen en meisjes werd 
begonnen. Dokter Wille kwam naar Java en 
.begon zijn zoo gezegenden arbeid. Een 
tehuis voor Javaansche kinderen werd 
geopend. En veel zou nog aan die lijst 
kunnen worden toegevoegd. 

In 1909 werd Kolonel van Rossum over
geplaatst als Provinciaal Officier naar 
Transvaal en eenige jaren geleden nam de 
Kolonel de positie op zich als Financieel 
Secretaris in Nederland. 

Vijf en dertig jaar geleden gaf hij zichzelf 
om Officier te worden in het Leger des 
Heils. Niet om gediend te worden, maar om 
te dienen. Hij gaf zichzelf geheel, en al die 
1aren heeft h j getoond, waar zijn hart naar 
uitging; hij vroeg niet om rang, om gemak of 
om eer, maar om beter, nuttiger, vuriger en 
krachtiger voor zijn God in het Legerte wer
ken, waar het dan ook mocht zijn, in Holland, 
in Belgie, in Schotland, op Java of in Zuid
Afrika 

KOLONEL P. D. VAN ROSSUM. 
Kolonel van Rossum was een onver

moeid, gestadig werker. Zijn beginsel-vastheid, zijn onwankel
baar geloof in God, zijn nauwgezette plichtsbetrachting waren 
eigenschappen, die hem schijnbaar onoverkomelijke bezwaren 
deden overwinnen en hem de moeilijkheden met succes het 
hoofd deden bieden. 

In 1889 kwa Kadet van Rossum in de Kweekschool, uit
gezonden door het Korps Utrecht. Na verschillende veld
a anstellingen te hebben bekleed, werd hij aan het Hoofdkwartier 
werkzaam gesteld, waar hij een groot aandeel had in de or
ganisatie van bet nog jonge Heilslegerwerk in Nederland. 
Achtereenvolgens werd de Kolonel als Stafkapitein en 
Majoor aangesteld tot Handels- en Ass. Chef-Secretaris en 

©en ~Ce-ii.nne-iin9. 
Uit de gevangenis. 

Nu wij in de laatst verschenen Strijd
kreet de artikelen gelezen hebben, gewijd 
aan de nagedachtenis van wijlen Kolonel 
Gugelmann, kan ik niet nalaten U te 
melden, dat velen van ons, gevangenen 
in de Centrale gevangenis voor Euro
peanen te Semarang, ontroerden, toen wij 
lazen, dat de Ko lone! zelfs op haar sterf
bed nog aan zieken en gevangenen heeft 
gedacht, zooals door Adjudante Hallman, 
die de Kolonel verpleegde, is vermeld. 

'1 een inrichting als de onze houden 
ni steeds dezelfde personen verblijf, 
mer: komt en gaat, en dat is de reden, 
dat e nog slechts een kleine groep over 
·s van de gevangenen, die in 1921 tegen
woordig waren bij het welkom van U bei
den. Maar die weinigen herinneren zich 
nog zeer goed, dat de Kolonel voor de ge
vangenen staande, in tranen uitbarstte en 
van aandoening geen woord kon spreken. 

Voor zulk een medegevoel zijn wij zoo 
dankbaar. Het roept een stuk verlangen 
naar bet goede in ons wakker; bet brengt 
velen nader tot den Heer en Heiland, 
aan Wiens dienst het leven van de Ko
lonel gewijd was en in Wiens voetstappen 
zij is gegaan. 

Ik bid, Kommandante, dat God U en 
de vrienden en betrekkirgen van wijlen 
Kolonel Gugelmann moge troosten I 

Een der gedetineerden. 

( Over:genomen • uit een brief • gericht aan de 
Terr:. Kommandante). Red. 

EEN ZOON, DJE ZIJN GEESTELIJKE 

MOEDER GEDENKT. 

Ofschoon aeen Heilssoldaat, doch 
m;t Gods hulp en door Zijn genade 
wel een kind van God, neem ik de 
vrijheid om eenige regels te sc~~ijv~.n 
o veronze Ji eve ,,Soldaten-moeder , w11-
len mevrou w Kommandant Schipper-
Schageo, hopende, dat 9~z~ onder het 
oog van mijn makkers-M11tta1ren zullen 
komfn. 

Wij danken God voor het rijke Ievcn van den Kolonel. 
Moge Hij Zijn rijkste zegeningen en troost toezenden aan 
Mevrouw Kolonel van Rossum en de kinderen I G. L. 

lk ben zelf ook Militair en heb de 
vreugde gesmaakt, anderhalf jaar in de 
nabijheid van de familie Schipper te 
mogen doorbrengen. Ik heb Mevrouw 
leeren kennen als een vrouw, die haar 
alles gaf om hetgeen wij, Militairen, 
misten, aan te vullen. Het deed ons 
goed te weten, dat, als wij op Kramat 
No. 18 kwamen, daar menschen waren, 
die met ons meeleefden en met ons 
sympathiseerden. Wij zeiden dan dik
wijls tot elkander: ,,Het is toch onb~
grijpelijk, hoe een moeder van dne 
kinderen zich zoo kan geven voor 
anderen," wijl zij, volgens ons oordeel, 
reeds genoeg had random haar heen. 
Toen ik persoonlijk eens met haar 
daarover sprak, kreeg ik ten antwoord: 
,,Dat kunnen jullie ook niet beseffen, 
het begrijpen daarvan is alleen mo
gel ijk voor een kind van God. De 
liefde, die wij geven, ontvangen wij 
van Hem en omdat de liefdebron 
Gods steeds overvloeiend is, kunnen wij 
geven, want Hij zendt zijn gaven aan 
diege11en, die ze willen aanvaarden". 

Kort daarop was een van de jongens, 
die ook veel in het Tehuis kwam, 
plotseling weggebleven. Wij dachten 
daar niet verder over, daar men er 
aan gewoon raakt, dat kameraden komen 
en gaan. Eenigen tijd later echter 
hoorden wij, dat die jongen zich ver
grepen had aan het geld van een 
ander, voor een aanzienlijk bedrag. 
Het ontstelde ons, wij spraken erover 
tezamen, doch weldra was de zaak 
weer vergeten. Niet alzoo met Me
vrouw Schipper. Een dag of drie later 
kwam ik in het Tehuis en liep naar 
het kantoor van den Kommandant. 
Daar vond ik Mevrouw, weenende. 
Ik nam de vrijheid haar te vragen: 
,, Wat is de oorzaak van Uw verdriet, 
Mevrouw ?" Zij keek mij aan met 
betraande oogen en zeide: ,,Wij wa
ren verantwoordelijk voor zij11 ziel 
en ik vrees, dat wij niet genoeg 
getracht hebben, hem de liefde van 
Christus onder het oog te brengen". 
Ik verbaasde mij over een zoo reine 

l iefde voor anderen, die op dat oogen
blik mij werd geopenbaard. Liefde 
voor een ziel, liefde voor een dief ! 
Ik antwoordde haar: ,,Nu Mevrouw, 
denk U dat maar niet, want ik en 
velen met mij, zijn er van overtuigd, 
dat U alles voor hem gedaan hebt, 
wat U doen kon". 

U kunt er. van overtuigd zijn, Kom
mandant Schipper, dat Uw lieve vrouw 
een blijvende herinnering heeft achter
gelaten bij alle Militairen, die haar 
hebben Ieeren kennen, en dat haar 
beeltenis diep in ons hart gegnft is. 

1. L. Baas. 
Weltevreden. (Brigadier). 

.ffliin ~etutgenis. 
lk ben blij, ct.at mij de gelegenheid 

gege_ven. wordt 111 de Strijdkreet een 
getu1genis te mogen geven. 

Welk een ommekeer heeft er in mi"n 
!even plaats gegrepen, sedert ik Jez~s 
leerde kennen I V66r ik Hem kende had 
i~ ook ~!le reden om tevreden en g~luk
k1g te z11n, zoover het mijn aardsche 
begeerten betrof. Ik bezat en bezit 110 
ee_i: goede ~ro~w, die alles voor mij is e~ 
m11n huwe!11k 1s gezegend met vier kin
deren. Ja, 1k had bijna alles wat ik be
geeren kon .. Mijn liefste ~ensch was 
e~hter dag 111 en dag uit, avond na avond 
tut te gaan om te gen ieten van de we
reldsche genoegens I En toch .. , .. nooil 
was .~r een ontevredener man dan ik 

M11~. hart zocht tevergeefs naar iets. 
dat m11 _bevredigen kon: naar rust, naa; 
voldoenmg en, vroeg ik mijzelve af w 
voor l~~f ik eigenlijk en wat is h~t ~ar-1 van mqn !even? oc 

De Strijdkreet. kreeg ik op een dag te 
lezen. Er stone! tn: ,,Wat het gcbed van 
een rnoeder beteekent " 

's Zondags daarop ·ging ik naar de 
sa_menkomst van het Leger des Heils en 
Iursterde met alle aandacht naar het 
gesprokene. I let geheeJ, het zingen zoo
:-vel als het spreken, maakte een diepen 
111.~ruk op mij en Gods (Jcest sprak t t 
m11n hart. o 

Aan het einde van die samenkomst in 
den nabid tond werd gevraagd, of er 

INTERNATION11AL LEGERNJEUWS 

De Oeneraal leidde kortgeleden bij· 
zondere samenkomsten te Mildmay voor 
jonge menschen, die de een of andere 
positie in onze Organisatie innemen. 
Zestienhonderd jonge mannen en vrou· 
wen waren tegenwoordig, die alien 
aangemoedigd en geholpen werden ?oor 
de krachtige woorden van bun Leider. 

De Generaal heeft imrner een Jange 
lijst van bezoeken en bijzondere samen· 
komsten op zijn programrna, waarvan 
wij, door gebrek aan plaatsruimte, helaas 
maar weinig kunnen vertellen. 

Mevrouw Booth bracht een bezoek 
aan het ~Borstal lnstituut", een soort 
van opvoedingsgesticht voor jonge~~ 
te Portland. Doodstil was het, t e rW~J 
Mevrouw Booth tot de 300 in brUl~ 
en blauw gekteede knapen spra 
van de kansen die dit !even hun nog 
aanbiedt. Wij

1 

geven een ige van 
haar roerende woorden weer: "JVmineer 
ik U !lier zoo zie zitten, den!c ik aa0 een andere schm·e. Ile zie de moede7·s v~7in l l l tU -allen, clfgenen, die U eemn<tct a 8 

1 1
• 

1Jelooze, ieerbeminde wicht;·es in icta 
· ·· zou· annen hielden. Ile weet, wed .zy 

1 · ·on· den get·oelen als ::.ij U nu Iner 1 

. ' .,. U een den zien en daarom b1·eng ii~ 

rnoeder-boodschap". as 
De stem van Mevrouw Booth W 

plotsel!ng opgewekt, helder als de 
klanken van een bazuin opklinkend tegen 
de hooge, witte muren: ,, Gij z(jt d~ 
lrnjlitein van Uw eigen schip I G'{j kunr 
den koe1·s van Uw leven bepalenl ]Joo 
de 111tl]le Gods kunt ge rechtsch apen 
mannen zijn". r 

De moeders van sommigen hunne 
hadden Mevrouw Booth g:evraagd eens 
met bun ,, boys" te spreken en na des amen: 
komst sprak zij tot hen ieder afzoncter 
lijk alsof 't haar eigen jongens waren. 

Latvia. (Oostzee-provincien)· 
Ofschoon het werk in dit land . nog 

zeer moeilijk en weinig bekend is, 1sb:: 
toch een rnerkbare vooruitgang te 
speuren. 

Kor tgeleden werd de eerste Kwee~; 
school-cursus geopend en bet groepk 
Kadetten doet een zeer gezegend w~r -~ 
vooral wat bezoek van huis tot t~! 
betreft. Openluchtsamenkomsten z~n 
verboden door de autoriteiten, doch .. e 
Kadetten zien toch kans, op andere w 11ze 
de Leger- lectuur onder de menschen te 
brengen. . 

Een Russisch Officier, die ook 1 ~ 
Czecho-Slovakie werkzaam is gewees ' 
wijdt zich aan het Slurnwerk en ver.j 
scheid~ne keeren per week kookt ~~ 
krachtrge soep, die ze ronddee lt aan. g 
arme oudjes in de plaats harer inwonrn · 

Finland. ct 
t" wer Een ontroerende demonstr_a ie s ten 

kortgeleden gehouden in Hels111gfor men 
bate van den arbeid onder doofstom de 
en blinden. Het meest indrukwekkenhet 
nummer op het programma was een 
vereenigde zingen met teekens door 
aantal doofstommen. 

Italie. 
· oor dit Een belangrijke gebeurte_ms v de 

Territorie was de opening van toe 
Kweekschool te Florence. Tot nu un 
ontvingen de Italiaansche Kadetten h al 
opleiding in andere landen, wat voor i· 
door de vreemde taal een groote moe 
lijkheid was. .. a 

De eerste curs us bevatle uit btJO n 
ieder korps een Kadet; twee ~~ctetbe 
kwamen van Sardinie en Sictlre. e· 
welkomstsarnenkomst was bijzoncter _g or 
zegend en door velcn bezocht. M~JOht· 
Muller, de algemeene Secretaris, ber;.~ ke 
te, dat twee gewezcn Roomsch Kath? .1 rs
priestcrs zich opgaven voor het omc1e 
schap. 
-ie_n_ia_1_1d_w_a-s,-d-ie_G_o_d_~ 
stond van mijn zitplaats op en kntel e
neer aan de zondaarsbank. lk wer<l <lg or 
red en ontving vrede en bevrediging 0 

bet geloof in onzen Heiland. eft 
~ict, zusters en broeders, hoe God Jbe ar 

ingegrepen. lk ben Hem uwig dank ach 
dat Hii mij niet verhin heeft, .. doiel 
mij aangenomen in Z.• ndc. MtJ'dio-
is gered en behotrd llelujal en 
rie aan jeZlls ! Vro bet cen.Iedve tl 
voor de wercld en 1bevred1g al1 
ontevreden. lk was broken tn ar'. 
die steeds vroeg: ,,W 111 <lit en wa 
om da t ?" .. van 

Mijn lcvcnsdoel is nu - ten sprJt .. Je l'I 
boon en spot - met ( 1od h1tlp te stnJt 
in het Leger van den Uecr. y 
Malang. H. A. vcrsiCJU ·• 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij volmacht van den Generaal) 

Aanstellingen 1 

Majoor F. Palstra tot Divisic-Officier van de 
Java-Divisie. 

Stafkapitein L. Woodward tot Divisie-Offi
cier van de Selebes-Divisie. 

Korn mandantj. Schipper naar het Chineesche 
i(orps te Soerabaya (in bevel) 

Ensign L . Glover naar het Militair-Tehuis 
te Ambarawa. 

Ensign A. Loois naar het Militair-Tehuis 
te Solo. 

Ensign G. Nyheim naar Magelang. 

Ensign E. Warnes naar het Meisjeshuis te 
Weltevreden (assistente) 

Ensign K. Whur na.ar het Vrouwen- en Kinder
ziekenhuis te Soerabaya (assistente) 

Ensign M. Ohrstrand naar het Meisjeshuis 
te Semarang (assistente) 

Kapitein M. Lorier naar Tjerebon. 

Kapitein S. Tanihatu naar Rembang. 

Kapitein B. Webb naar P-!lantoengan (tijd.) 

Kapitein M. Berge naar het Chineesche Korps 
te W eltevreden. 

Kdt. Luit. Lay Seng naar het Chineesche 
Korps te Soerabaya (assistent) 

Luitenant ]. Kuhne nac.r het Kinderhuis te 
Medan. 

Bandoeng 18 ]anuar:i '25. 

9n/:oUi>~· 
Territoriale Kommandante. 

--~~~~~~~~~ 

VAN DEN L~SSENAAR VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier 18 Januari '25. 
De Territoriale Kommandante. 
Het zal zeker een groote vreugde zijn voor 

onze lezers te vernemen, dat de Kolonel 
voornemens is het Congres te Soerabaya te 
Ieiden en tevens de opening van het nieuwe 
ziekenhuis aan den Reiniersz-Boulevard, 
gedurende de laatste week van Januari. Ook 
hoopt de Kolonel het inlandsche Congres te 
leiden te Djokja v.an 14-17 Februari. Het 
Congres te Soerabaya zal, als dit nummer 
in handen van de lezers komt, reeds voorbij 
zijn, doch wij hopen in het Maart-nummer 
verdere bijzonderheden over deze samen
komsten te geven. 

De Chef-Secretaris en Mevrouw Beaumont. 
Het was ons een vreugde de samenkom

sten, verbonden aan het Kerstfeest en Nieuw
jaar te l:3andoeng, te leiden een totaal van 
13 bijeenkomsten. Hct prog~amma bevatte: 
2 feestvieringen in het Kinderhuis, 3 in ver
band met het werk onder de Militairen, 2 
samenkomsten op den eersten Kerstdag in 
het Europeesche korps en het Zondags
schoolfeest. 

Den Zondagavond na Kerstfeest brachten 
~ii doo: in het Chineesche Korps, waar de 
tnzegenrng van de Jongelieden-Sergeant
Majoor en 2 nieuwe Soldaten p!aats had. In 
deze samenkomsten zochten 3 zielen verlos
sing van zonde. 

De Halve nacht van Gebed in het Euro
peesche korps en de samenkomsten op den 
eersten Zondag van het nieuwe jaar waren 
zeer goed bezocht. 

Het zingen van de aloude kerstliederen 
bracht een grooten zegen en een blijde 
geest was merkbaar in alle samenkomsten. 

Wijlen Lt.-Kolonel Gugelman~. .. 
Vele brieven van sympath1e z11n ont

van aen bij het verlies, dat het Territorie 
heett geleden door de bevordering tot Heer
lijkheid van onze geliefde Kolonel. Alie ge
tuigen z.ij van haar schoon, onzelfzuchtig 
!even en toegewijden dienst, ook de hrieven 
uit andere landen spreken over hetzelfde. 

Commissioner de Groot, ook een derge
nen, die vol waardeering schrijft over 
wijlen de Kolonel, eindigt zijn schrijven met 
de woorden: ,,geef mijn groeten aan alle 
oude kameraden en vrienden.'' 

Een Java-Divisie. 
Het is ons een genoegen bekend te kun

nen maken, dat de reeds lano- gehoopte en 
noodige Java-Divisie nu i; wording is. 
Majoor Palstra heeft vaarwel van Selebes 
en is aangesteld als Divisie-Officler voor 
Java met Bandoeng als Divisie-Hoofd
kwartier. De Majoor is een Officier met 30 
dienstjaren, waarvan hij 26 jaar doorbracht 
in Holland en 4 in Ned.-lndie. Hij aan
vaardt dus deze aanstelling met cen grondi
ge ervaring van Leger- en Divisie-werk, daar 
hij ook gedurende 6 jaar Divisie-Officier was 
in Holland. 

Deze schikking is niet a Ileen een stap van 
vooruitgang, doch de Territoriale Komman
dante heeft alle hoop. dat bet nauwkeuriger 
toez.icht en de geregelde bezoeken van den 
Divisie-Officier niet slech1s goede resul
taten zullen hebben, maar ook een aanspo
ring zullen zijn voor alle korpsen tot 
vereen igd werken en l1et jaar 1925 zullen ma
ken tot een gedenkwaardig jaar. 

De nieuwe Divisie· Officier voor Selebes. 
Het zal onzen lezers zeker interesseeren 

te vernemen, dat Stafkapitein Woodward 
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Heim wee! 

DE f\OLONEL~ 
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In een tijdschrift voor Officieren van het Leger des Heils las ik zooeven van een 
jong Officier in een heidenland, blijkbaar in Britsch-Indie. 

Haar gedachten dwalen naar haar vaderland, ver over de zee en heimwee over
valt haar. Zij verlangt naar den aanblik van het roodborstje; na~r het lied van den 
leeuwerik; naar een oogenblik te kunnen zitten onder den gouden regen met een 
geur van bloeiende seringen om haar heen ! 

Zij zegt, dat zij moe is van het gedreun der Mohammedaansche gebeden en het 
eeuwige ge-tong-tong van de Hindoes. Maar meer dan dat ! Zij ziet een met 
klimop begroeid huisje, met rozestruiken tegen de ram en k!im mend en haar moeder 
die het tuinpad afkomt met haar handen vol versch gep!ukte bloem~n I Het heimwe~ 
bekruipt haar ziel, totdaar een.andere herinnering zich tusschen de voorgaande 
olaatst. 
· Eens ho~rde zij een stem in die heiligste oogenblikken van haar !even, die tot 
haar zeide: ,,Wien zal ik zenden? en wie zal Ons henengaan ?"en zij antwoordde: 
,,Hier ben ik, zend mij, zend mij I" 

Zij eindigt met te zeggen, c!at de rnacht van die stem, die eerst zeide: .. Korn 
tot Mij", en toen: "lk heb U uitverkoren en U heengezonden, opdat ge vee! vrucht 
zoudt dragen", sterker bleek dan de macht van het verlangen naar bet liefelijke 
en dierbare, dat zij verlaten had. Gaarne blijft zij, waar ·ooct haar plaatste.: 

* * * 

____ ... _ 
Het is jaren geleden, dat ik in Be!gie een Officier bezocht. Het Korps was arm 

het werk was moeilijk en terwijl ik zoo rondkeek in de kale kamer was het me, 
'.!ls ontbrak er al!es om het .g~zellig en geriefelijk te maken. De Kapiteine, bij wie 
1k __ te gast was, was een me1s1e van goeden buize, tenger en ver van sterk. Terwijl 
w11 al!een zaten 1e praten, kwam het gesprek op haar ouderlijk huis. Met warmte 
vertelde zij van de gezel!ige avonden, toen broers en zusters muziek maakten en 
zongen. 

Toen gleed er een schaduw over haar lief gelaat en een zucht ontsnapte onwil
Iekeurig aan haar borst, terwijl ze rondom zich keek. 

,,Soms". z_eide z~, ,,~oms overva!t me zoo'n heimwee I Het was bij ons thuis 
net een hemelt]e en hter is bet zoo hard en de menschen nemen mijn boodschap 
zoo weinig aan." 

Ik wachtte met te antwoorden, ziende baar diepe ontroering. Toen herinnerde 
ik haar met een enkel woord aan t:en, Die ook Zijn hemel ver!iet, de tegen
woordigheid Zijns Vaders en al de heilige engelen, om arm en veracht te worden 
om onzentwil. Ook Zijn boodschap werd niet aangenomen, dan door een enkele 
hier en daar. 

Oat wa:.; genoeg. Z1j droogde haar tranen en zei ie: ,.Ja, ik ben Zijn volge
ling", en met blijdschap zette zij haar arbeid voort op die moeilijke post, bier en 
daar een enkele winnend voor het koninkrijk Gods. 

*** 
Is niet het beste geneesmidde tegen heimwee, vee! verkeeren aan de voeten 

van den gezegenden Meester? Als de handen zich uitstrekken naar gestalten van 
geliefden, buiten ons bereik; a!s het hart roept om een stem, die wij niet meer 
kunnen hooren, dan treedt een andere Gestalte naar voren en legt Zijn doorboorde 
hand op ons en zegt: ,,Volg mij I" Dan gaat Hij ons voor onder de menschen in 
droefheid en duisternis gezeten en dan Jeeren wij kennen de vreugde, de heilige 
vreugde van Zijn gemeenschap op den eenzamen weg. Dan spreekt Hij tot ons, 
tot ons hart, want wie kan het beter dan Hij ! Sia Hem gade met de Zijnen, zoo
a!s wij dit kunnen doen in de Evangelien. Voor er een woord uiting geeft aan de 
plotselinge ontroering bij Zijn aangekondigd heengaan tot den Vader, zegt Hij 
reeds: ,,Uw hart worde niet ontroerd". En als twee der Zijnen, diep bekommerd 
en in een ge\·oel van verlatenheid daar heengaan, voegt Hij zicb bij hen op den 
weg en verlaat hen niet, totJat het licht weer is doorgebroken in hun hart. 

,,Geen vriend als Jezus, zoo trouw en teeder, 
Neen, niet een ! " 

Iemand schreef mij deze week: ,,Zijn schoonste titel zal voor U op bet oogen
blik zijn: "Man van smarten". Ja, zoo komt Hij in alle levensomstandigheden 
naast ons staan en zegt: ,,lk weet a\!es. Uw hart worde niet ontroerd". En dan 
wijst Hij ons vriendelijk noodend Zijn voetspoor en zegt nogeens met zachte, 
doordringende stem : 

,, Volg Mi;j I De Vader heeft Mij gezonden om den armen het Evangelie te 
verkondigen; om te genezen, die gebroken zijn van hart; om den gevangenen te 
prediken loslating en den blinden het gezicht ; om de verslagenen heen te 
zenden in vrijtieid. Gelijkerwijs m;j de Vajer gezonden heeft, zend lk ook U !" 

0, doe mij zien den afdruk Uwer voeten 
mijn Meester, Wien ik eeuwig toebehoor. 
Doe m'in Uw heil'gen dienst U ied'ren dag Or.ltmoeten, 
dan volgen ook mijn schreen dat lichtend spoor. 

<U ~~~~@:::::Q)~~~~~~~~~@;::"ij>@;::"ij>~~~i} 

~ ~ $ ,,1!\t bosscn bcbflcn bolen, en be bogelen bes ~ 
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aJ.ngesteJd is als de nieuwe D. O. voor Mid
den-Selebes. De Stafkapitein en Mevrouw 
word~n terug verwacht van verlof op 7 Fe
bruan en zullen, na enkele dagen in Bandoeng 
te hebben doorgebracht, naar het inlandsche 
Congres te DJokja vertrekken, vanwaar zij 
v~r~e! doorretzen _naar Kala wara, waar het 
D1v1s1e-Hoofdkwarher is. Het is interes
sant te vernemen, dat de Stafkaoitein bijna 
22 jaar Officier is en tezamen met Mevrouw 
y.rood~ard in 1916 naar Ned.-lndie kwam; 
tn Apnl 1917 werden de Stafkapiteins over
geplaatst naar Selebes. Zij zijn welbekend 
en geliefd bij het volk daar en zullen on
getwijfeld allerhartelijkst ontvangen worden 
in hun nieuwe positie als Divisie-Officier 
van Midden-Selebes. 

De K weekschool te Kantewoe. 
Ensign Midtbo, die tijdel".s het verlof van 

de Stafkapiteins Woodward het bevel van het 
werk in Kantewoe alsook van de Kweekschool 
op zich had genomen, is nu aangesteld in 
b~vel aldaar. Wij wenschen den Ensign en 
z11n vrouw geluk met deze aanstelling, als
ook de kameraden van Kantewoe met hun 
nieuwe !eiders. Onder de leiding van den 
nieuwen D.0. zal het werk in het Kantewoe
district zekerlijk in het teeken van vooruit
gang blijven. 

Korpskadetten in Selebes. 
Met veel vreugde kunnen wij melden, dat 

de eerste 12 Korpska~~tten voor Selebes zijn 
aangenomen. W11 fehc1teeren Majoor Palstra 
en alle Officieren van Selebes met deze 
gebeurtenis. De ontwikkeling van het Jonge
Iiedenwer~ zal niet slechts een groote hulp 
voor de 1onge menschen zijn, doch hun 
ook aansporen zich te vormen voor grootere 
bruikbaarheid in de toekomst, hetzij als 
Plaatselijk-Officier of Veld-Officier. 

V ersterking van Holland. 
Van harte roepen wij een bartelijk welkom 

toe aan Luitenante Kuhne, die aangesteld 
is ter assistentie in het Kinderhuis te Medan. 
De Luitenante hoopt te arriveeren met de 
,,Prins der Nederlanden" op 5 Februari te 
Belawan Deli en wij zijn er van verzekerd 
dat onze makkers van Sumatra's Oostkust 
haar een hartelijk welkom zullen geven. 

Adjudante Hallman. 
Na de bijwoning van het Soerabaya-Con

gres hoopt de Adjudante wederom het bevel 
van het Kinderhuis te Djokja op zich te 
nemen. Wij willen deze gelegenheid aan
grijpen, om onzen hartelijken dank uit te spre
ken voor haar bereidwilligheid om destijds 
oogenblikkelijk naar Bandoeng te komen 
teneinde wijlen Kolonel Gugelmann te ver~ 
plegen. Onze lezers zullen vernomen hebben 
hoe toegewijd en bekwaam zij haar best~ 
diensl.en gaf en haar zorg voor onze· heenge
gane Kolonel zal steeds dankbaar door alien 
worden herdacht. 

Ensigne Seur, die zoo blijmoedig tijdelijk 
bet bevel van het Djokja-Kinderhuis op zich 
heeft genomen, zal eerst haar jaarlijksch 
verlof genieten, alvorens haar nieuwe aanstel
ling te aanvaarden. 

Kapiteine P. Berge, 
Met blijdschap kunnen wij melden, dat de 

operatic, die de Kapiteine rnoest ondergaan 
goed geslaagd is en zij bij het ter pers~ 
gaan van dit nummer het ziekenhuis weer 
mocht verlaten. Wij bidden haar een spoe
dig, volkomen herstel toe. 

Kdt. Luitenant Andreas. 
Ten gevolge van den beet van een dollen 

hond achtte de dokter van Sele bes het raad
zaam, datde Luitenant een behandelino- zou 
ondergaan in het lnstituut ,,Pasteur" t;Ban
doeng. De Luitenant is nu als genezen ont
slagen en heel dankbaar voor de genoten 
zorg. 

Dit is de eerste der inlandsche Officieren 
van Selebes, die Java bezoekt. Hij was korten 
tijd ter assistentie in het Chineesche korps 
te Bandoeng en zal nog enkele weken de 
KweekschooJ-cursus te Djokja volgen, om 
na het inlandsche Congres weer naar zijn 
post in het binnenland van Sele bes terug te 
keeren. 

De Leger des Heils-zaal te Kapiroei. 
De Decembermaand van 1924 rapporteerde 

een nieuwen vooruitgang in Selebes, en wel 
de opening van de eerste Leger des Heils
zaal. Majoor Palstra schrijft: ,,Een korte 
samenkomst werd gehouden voor de zaal 
waarna zingend werd binnengemarcheerd'. 
De menschen zijn verrukt over hun eigen 
gebouw voor het houden van bijeenkomsten. 
Het ziet er dan ook aantrekkelijk uit met 
het platform en den katheder, waar op rood 
doek de woorden : ,,Zoekt den Heer" zijn aan
gebracht. ln de openingssamenKomst kwamen 
velen naar voren om verlossing te zoeken. 

Een Chineesch Korps te oerabaya. 
Het plan is om aan het Congres te 

Soerabaya ook de opening van een nieuw 
Chineesch korps te Soerabaya te verbinden. 
Kommandant Schipp~r. en Kdt. Luit.. Lay 
Seng zijn de eersteOff!c1eren. Rt>eds germ men 
tijd was er dringend gevraagd, om het werk 
onder de Chineezen aldaar te beginnen en 
het is ons een geno~gen, dezen vooruitgancr 
van het werk in Soerabaya te kunnen rap": 
porteeren. 

Korps te Magelang. 
Het zal verschillenden kameraden belancr 

inboezemen te vernemen, dat Ensign Nyhei~ 
aangesteld is in bevel van het nieuwe korps 
in bovengenoemde plaats. Het werk daar 
heeft Iangzamerhand goede vorderinoen 
gemaakt en de Territoriale Kommanda~te 
heeft besloten, het tot een korps te maken. 
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MEDAN - Kinderhuis, DE CHEF~SECRET ARIS L T.~KOL. J W BEAUMONT tenposten nog feest te vieren. W ij hadden 
• • t heerli1ke Kerstdagen, de beste, die ik in drie De Kerstfeestviering in het Kinderhuis te 

Medan zal als een heerlijke herinnering in 
ons blijven veortlev~n ! Geen w<?_nder, ~at 
alle kinderen enthusiast waren btJ het z1en 
van dien bijzonder m0oien kerstboom I Ook 
vele genoodigden met hun kinderen waren 
aanwezig en namen dee! aan de feestvreugde. 

Kapiteine Stapleton open~~ deze Kerst
feestviering met eeu harte.l!Jk gebed. H.oe 
aardig klonken daarna d~ 11eve stemmeties 
bij het zingen der kerstltedere_n en ~P een 
eenvoudige, zelfs voor het kl~tnste ktnd be
grijpelijke wijze, vertelde Ad1udante Ander
son de aloude Kerstgeschiedenis <lien avond ! 

Ook het verhaal van Mevrouw Vlaardin
gerbroek werd met belangstelling aang€
hoord. Daarna werd door alle aanwe
zigen het •. Stille Nacht" en tot besluit de 
Engelenzang gezongen. Na het . dankgebed 
der Directrice werden versnaperrngen rond
gediend en ontvingen de kind~ren hu~ c~deau
tjes. God zegene al de klet!1en, die rn het 
Kinderhuis in den waren z1n des woords 
hun .. thuis"hebben ! 

Een der genoodigden. 
KERSTFEEST OP TWEE LEPRA

KOLONIES, 
Pelantoengan. 

Hoe mo0i versierd was de groote voor
galerij. waar de kinderen van onze kampong
Z ndagsschool et de employe's feest vier
den op den 2-lsten December. In den hoek 
stond een mooie, groote kerstboom, waar
in later de lichtjes schitterden net als de oog
jes van ooze kinderen. De kleinen h~bben hun 
Jeidster alle eer gedaan door de w11ze, waar
op zij de liederen zongen. ~ok de vlag- en hc;ie
peloefening was er~ m~?'· H?or ook de vier 
kleintjes zingen I LtefellJk kltnken de te~re 
stemmetjes I Aan het etnd werden pakies, 
koekjes en koffie uitgedeel~ en to~n gingen 
ouders en kinde en opgeru1md hu1swaarts . 

*•* 
's A vonds om half zeven verzamelden wij 

ons met de Europeesche patienten in de 
keurig versierde eetzaal. Allen, die eenigs
zins konden komen, waren tegenwoordig. 
Rondom kleine tafels, waarop vaasjes met 
mooie bloemen, zaten wij gezellig bij elkaar. 
De kerstboom prijkte voor ons en de licht
jes schitterden ons tegen. ,,Eerc zij God" 
klonk het door de zaal, waarmee alien in
stemden. Uit Gods heerlijk Woord werd 
gelezen en toen kwam ons gemengd 
;tangkoor aan de beurt. Ook las een 
der ratienten een kerstverhaal voor, 
afgewisseld door liederen. Muzieknummers 
werden gegeven door ons muziekkorps, als
ook eenige stukjes op de gramaphone van 
een der patienten. De tijd sn.elde voorbij. 
Versnaperingen werden rondged1end, gevolgd 
door het uitdeelen van pakjes, wat een 
vroolijke drukte teweeg bracht. 

Op den 26sten was het de .beurt van ooze 
inlandsche makkers en vnenden. Een 
blik in de keurig versierde zaal gaf mij een 
gevoel van voldoening. Daar, n~t gekleed, 
op matten, in rijen zaten ze, bere_1d om van 
ieder oogenblik te genie ten. Het Europeesch 
zangkoor had vrijwillig zijn diensten aange
b ~en, terwijl onze inlandsche makkers met 
dr mooie liederen voor den dag kwa1!1en. 
Allt oogen waren op den kerstboom gencht. 
Achtt. den boom stood cen voile bak met 
een p kje voor elk hunner. Verlangend 
keken ze ook daarnaar, maar ~et heeft hun 
niet belet om flink mee te z1ngen, als de 
tijd daar was. Toen werden de pakjes en 
versnaperingen rondgedeeld, waarna de 
kinderen samen een dankgebed opzongcn 
en deze samenkomst gesloten werd. Gode 
zij eer voor dit heerlij ke Kerstfeest ! 

Mevr. Majoor Thomson. 

KOENDOER. Sumatra. 
Reeds dagen tevoren was de spanning 

onder de patienten duidelijk merkbaar ~n 
de dag voor het Kerstfeest stood vooral 10 

bet teeken van voorbereiding. Van 's mor
gens vier tot 's avonds half twaalf waren 
we in touw. 

24 December waren we te Bagoes Go~
ning de woonplaats der Europeanen, dte 
bij 'de B. P. M. werkzaam zijn, en hepben 
daar voor de kinderen der empl.oye s de 
Kerstgeschiedenis verteld en door Itchtbeel-
den verduidelijkt. . 

Heerlijk blijde gezichten om den verl1ch-
ten kerstboom I 

25 December 's morgens heerschte . er 
ewijde stemming. Op e~nvoud1ge 

ee_i;i g trachtten wij de beteekems van· het 
~i1z;feest duidelijk te maken in een samen-

k ers t die door alle patienten werd bezocht. oms, 
Een boottocht. 

D Van 10 tot t uur maakten wij met 
aaroa "t t . 1 11 • t n een m s ap1e a e patien e . d 1 .. " medewerking van D de vnen e 1111.e .. . 

t oor te handelshuizen waren w11 hter-

twe~ grtoo t De eene firm a leendc ons een 
oe m s aa · . ) aarop de patien

reuzen prauw (d1oego.eng ~den Deze werd 
ten al!en een plaats~~ ~~n al.le patienten 
pracht1g vers1erd Een flinke stoomboot, 
a~n boord gebrach~ re firma ten gebruike 
die ons door de an e n een spele
was afgestaan, sleepte . 0~~r ~olop genoot. 
v~!lrt begon. waarvan ie hte slamatan 
TtJdens het varen werd een ec 

:1N BANDOENG. jaar gehad heb." 
== SEMARANG - Meisjeshuis. 

Bim ! Barn I Luistect, hoe schoon ! 
Kecstklokken luiden op heldecen to.Jn f 

volle borst meegezongen. Kommandant Over de feestviering in !Jet Meisjeshuis 
Schipper gaf een gloedvol getuigenis. ,,Moe- schrijft Ensigne Koning het volge~de: ,,Den 

Het was als hoorden wij de echte kerst
klokken op 22 December 's avonds half zes, 
toen we met de bewoners van het Kinder
huis tezamen kwamen voor de eerste Kerst
feest-viering in de speelplaats van het Te
huis. Terwijl de Officiereo met de ,,kleintjes" 
zich om de gezellig versierde tafels schaar
den, zong een groepje der grootsten het klok
kenlied en de nagalmen dier ,,klokken'' 
bleven bij ons gedurende de geheele 
kerstweek. Kolonel en Mevrouw Beaumont 
waren onze !eiders en zij wisten zich geheel 
aan te passen bij het jonge volkje. Alles 
werkte ook mee tot de rechte kerststemming: 
de geur van het dennegroen, de flikkerende 
kaarsjes, de huist en voor de kinderen zeker 
niet- het minst de schotels met allerlei heer
lijkheden, terwijl het pakje, datlater ontvan
gen werd, de vreugde ten top deed stijgen. 
Het begin was gemaakt en nu was het 
fee~t, iederen avond ergens anders. 

der" Kronenberg sprak een woord, dat recht- eersten Kerstdag gingen de meisi es kerst-
streeks ging tot de harten der aanwezigen. liedcren zingen, o. a. bij een heel oude dame, 

Ook hier zong de Zangbrigade enkele van die z66 geroerd was door de mooie woorden. 
haar schoone Jiederen. Verder hadden wij ecn gezelligen, geza-

Na sluiting der bijeenkomst gingen de pa- menlijken maaltijd met onze meisjes en de 
tienten naar hun respectievelijke zalen en buitenmei~jes. Een der Jaatsten was van Ma-
werd alien hun ,,kerstrantsoen" uitgedeeld. getan gekomen om deze dagen ,,thuis" te 
De zangbrigade en enkele vrouwelijke Of- zijn en bleef logeeren. Ze was een jaar weg-
ficieren zongen nogmaals de kerstliederen geweest en z66 blij weer bij ons t~ . ~ezen. 
op de verschillende zalen, waarna deze kerst- Nu gaat zij met de familie, waar ZIJ in be-
vier ing weer tot het verleden behoorde." trekking is, naar Holland. 

T. Sr. Ook namen wij dee! aan de groote kzerst-

23 December voor de genoodigden in het 
Kinderhuis, welke bijeenkomst geopend 
werd door Mevrouw Beaumont. Vee! werd 
genoten van de mooie, keurig gezongen 
lie deren der kinderen en de Kerstboodschap 
van den Kolonel. 

Terzelfder tijd van deze feestviering 
was een ander groepje Officieren op 

.,INDISCH BRONBEEK" 
om met de oud-strijders Kerstfeest te vieren. 
Een bezoeker van het Militair-Tehuis schrijft 
ons hie rover het vol gen de: 

,,Het zaaltje van het dagverblijf was ge
heel gevuld, zooweJ met de ouden van dagen 
als met de vrouwen en kinderen der bewo
ners. De kerstboom straalde in voile glorie. 
De Resident en Mevrouw Eyken benevcns 
enkele andere autoriteiten gaven door hun 
aanwezigheid blijk van belangstelling. 

Na opening met gebed hield de Kolonel 
een toespraak. 

Het oude Kerst-evangelie werd voorge
lczen, waarna verschillende Officieren een 
woord· van getuigenis spraken. Ook hicld 
d::! Resident een toespraak tot de aanwezigen. 

De toespraken werden afgewisseld door 
kerstliederen van het, door de Militairen en 
bezoekers van het Tehuis gevormde zang
koor. Aan het slot van dit samenzijn werden 
cadeautjes uitgedeeld aan alien. 

Den volgenden dag om 5.- uur n. m. 
stond een groote autobus van de t:uc,1tvaart
afdeeling, welwillend ter besch1kk1ng ge
steld door het Legerbestuur, voor het Militair
Tehuis gereed om ons naar 

bet Militair-Hospitaal 
te Tjimahi te brengen. Bij aankomst vonden 
wij de zaal reeds geheel gevuld met naar 
schatting 250 patienten, terwijl ook ~e. chef 
van het Hospitaal alsmede enkele Offtcteren 
van gezondheid tegenwoordig waren. . 

De Kolonel hield een toespraak, waann 
hij de aandacht vestigde op de beteekenis 
van het Kerstfeest voor a 11 e volkeren. De 
kerstliederen werden door de patienten uit 

**" 
25 December l Nu eerst was hct echt 

Kerstfeest I Velen waren or.gekomen tot de 
eerste samenkomst om half tien. De stra
lende kerstboom, de aanwezigheid der kin
deren, de kerstliederen en het bijbelwoord 
door den Kolonel. alles tczamen maakte 
dezen morgen tot een zeer gezegendc. 
Ook des avonds waren velen tegen
woordig. Deze bijccnkomst werd bijna ge
heel door de kindcren in beslag genomen. 
Verscheidene mooie liederen en een zang
dienst werden met aandacht aangehoord. 
Een plechtig slot was het door en kele groote 
meisjes gezongen lied: ,,0,. kom in mijn 
hart, Heer Jezus." 0, dat velen Hem hun 
hart als woning zouden geven, de plaats, 
die Hem,, den Koning der koningen",toekomt. 

Op 26 December was er feest voor de 
Militairen en bezoekers van het 

Militair-Tehuis. 
Het Tehuis was in fcestdos, terwijl de schit

terend verlichte kerstboom alien als het 
ware een hartelijk welkom toeriep. 

De Kolonel open de het feest met een opge
wekte tocspraak, waarna door de Officiercn 
en het militairen-zangkoor cnkele liederen 
werden gczongen, afgewisseld door een 
woord van de Kommandants Kronenberg, 
die den wensch uitten. dat de Millitairen 
niet alleen een "Tehuis" zouden vinden, doch 
dat zij er ook Jezus zouden Jcercn kennen 
en volgen. Namens de Militairen dankte ecn 
hunner voor dczen hcerlijken feestavond 
ons hereid welkc tocspraak met luid ap
plaus werd' begroet. Nadnt ieder c~n kerst
v errassing had gekrege1~ blcven WIJ nog ~e
ruimen tijd onder het ztngcn van kerstl1e
deren en een gczellig praatje bijeen.'' 

Tot slot hct T. Sr. 
Zondagsschoo: feest. 

op 27 December voor cen lOOtal kinderen. 
Zeker zagen wij dezen avond de meeste stra
lende oogen, voornl toen eindelijk hct kleed 
weggenomen wcrd en de cadeautjes in 
geheimzinnige vormcn en grootte zichtbaar 
werden. ,,Wat zou er in zijn ?" die vraag was 
op al de gezichtjes lccsbaar. Heel gauw 
was het een lachen en praten en druktc van 
bclang. Met het ,,Ecre zij Gori" werd dezc 
samenkomst gesloten en hie1mede ook de 
reeks Kerst-samenkomstcn. 

a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

(feestmaaltijd) opgediend en de muziek zorg- met groote aandacht gcluL tcrd werd. Nog 
de voor de goede stemming. Bij el~e <less.a, dient vermeld te worden, de 
die wij passeerden, was er een u1tbund1~ aardige attentie 
gejuich I We hadden wat regen,_ maar d1t van een Duitsche vereeniging, die een dag 
kon niets afdoen aan de stemmtng. tevoren in dezclfde zaal Kcrstfeest gcvierd 

Natuurlijk werd de prauw goed gedesinfec- had en den prachtigen, elcctrisch verlichten 
teerd bij thuiskomst. 's Avonds hebben de kerstboom had laten staan ten gebruike van 
patienten zich vermaakt met voordrachten het Leger des Heils. 
en spel, terwijl steeds gezorgd wcrd voor Den 2den Kcrstdag was hct feest op 
de noodige vcrsnaperingen, een vo?rnamf' Boegangan. 
factor in de feestvreugde van deze rnland- De verpleegdcn verblijdden zich over de ex-
sche patienten. tra voeding en vcrsnapcringcn, die dien dag 

Den tweeden dag was er een uitdeeling hun dee! werden. Kleincn en grootcn vermaak-
van geschenken. . ten zich met allerlei spelletjes en velen moch-

Een bidstond apart met onze Clmstenen ten met een aardig prijsje gaan strijken. Des 
werd nict vergcten en het Kerstfeest werd avonds een samenkomst om den verlichtcn 
besloten met een prachtig geslaagde licht- Kerstboom, waarna ieder een cadeautje ont-
beelden-avond. ving. 

De blijdschap dezer arme melaatschen, Den daarop volgenden dag spocdden wij 
zal zeker Gode welgevallig gewccst zijn. ons naar de kazcrnc te Djatingalch waar 

]. Uylings. Ensign. de Ambonecsche militaircn met hun vr~uwcn 
SEMARANG.-(Boegangan). aandachtig luistcrden naar de boodschap 

Door omstandigheden konden wij niet van .,v:ecte op a~rde". Wij hopcn, dat 
gedurende de Kerstdagen zelf een samen- hct Christuskind tn deze dagen in vclcr 
komst hebben in de gevangenis voor Euro- hart geboren wcrd, want daarvoor levcn en 
peanen, zc.odat wij daar tczamen kwamen streven wij 1 Toca i Lodo. 
op den laatsten Zondag voor Kcrstfeest. ROGO MOELIO. 
Het kerkje was gcheel vol en het was ,,De groote Kcrstfecstviering had plaats 
heerlijk te zien, hoe al die jonge mannen den ecr~ten ~erstdag", schrijft Adjudantc 
onze kerstliedcrt!n meezongen. Kruschw1tz. ,.Ecn Ker. tmaal wcrd gegevcn 

Op den avond van den eerste~ ~erstdag aan ongevccr ecn 200-tal javanen, rondom 
waren de Officieren en me1s1es van d~n kerstboo~. Na afloop dcden cle 
het Meisjeshuis en de Zondagsschoolkin- ~mdcrcn allerlc1 spcllrtjes en later ontving 
deren, vcreenigd met de Officieren van 1cder dcr schoolkinderen ccn klecdingstuk 
Boegangan en een aantal Javaansche en de tro~we bezockers van de samenkomst 
kinderen in de Loge om daar gezamelijk oud en 1011g, ecn kleinigh id. ' 
een groote Kerstfeest-samenkomst te hou- De ouders van ver chillendc schoolkin-
den. Onder de aanwezigen bernerkten deren ?rachtcn ons rij t, kool en klap-
wij den burgemeester van Semarang en pers. 01t ~onden. wij heerlijk !lCbruikcn voor 
anderc autoriteiten Hoe aardig klonk de ~en fee !Jc, dat 1k ercgcld had op Oudc-
zang van de meisjes en de kinderenl Ook 1aarsavond. Na dit fee tmaal haddcn wij ecn 
de verschillcnde oefeningen vielcn zeer in zeer gezegende samenkomst, waarin wij 

0115 den smaak. Enkele Officiercn richttcn hct vcrbond met den Heer vcrnieuwdcn. Over 
woord tot de aanwezigc schare, waarnaar een paar dagcn hupen wij in ccn der bui-

dcmonst ratie in de Loge tezamen met de ~n
dagsschoolkinderen en de Officieren en kin
deten van Boegangan. 

26 December hadden wij feest voor o~ze 
meisjes in het Tehuis. Het was een prettige 
en zeer gezegende avond." 

SALATIGA - Kinderhuis. 
Aan een brief van Adjudante Cornelius 

ontleenen wij het volge_nde.k ijkje : ,,Wa.~ een 
glunderc, stralende gez1cht1es zagen w11 de.n 
eersten Kerstmorgen! Het: Adoe, z66 mood 
klonk van alle kanten bij het zien van speel
goed, nieuwe kleeren en lekkers. .. 

Hoe lief klonken ook de stemmetjes btJ 
het zingen van: ,,Hoort, hoe de kerstklok
kcn kli nken" en de andere liederen met oefe
n ingen die in de samenkomst voor genoo
digden' des avonds werde~ gezonf{en I H~t 
muzickkorps van de Witte J:<n11s-~olon1e 
assistcerde en Mevrouw van Emmenk ,yer
telde ons over ,,den Zoon ons gegeven en 
hoe Hij door ve1en ontvan'gen wordt. Eokele 
!eden van het kerk-zangkoor zongen en zo<> 
vierdcn wij Kerstfcest in Salatiga ! De boom 
was ons gratis toegezonden door d~n he;~ 
van Maurik van Merbaboe, de knarsies w . 
ren c;n gcschen k van de B.P.1'.\. en ~el~
monadc ecn verrassing van den beer Vo !~ · 
A I dezcn vrienden onzen warmen dank I 

SOERABA YA - SEMAROENG. 
Met groote dankbaarhcid aan God en ~ok 

aan de vrienden , die ons aan het noodigf 
hielpcn, zien wij tcrug op het Kersfees · 
'tWas heerlijk ! Meer dan 100 gasten war~~ 
annwezig, benevens het f lu itJrorps va ~ 
marine. Stafkapitcine Reckley had d /cr~lng 
van de samenkomst. Wat hebben de pat1e~
tcn gcnotcn l Voor dcze gclegcnhcid ha -
den wij cen ,,noodkerk" gebouwd va11 ba ~.
bocs en palm en tusschcri hct hoofd- en blJ~ 
gcbouw. Op die plaats hebben. wij juist et~
tuin aangelegd, zoodat de pattcntcn plattet 
vonden tusschen plantcn en bloemen. 
gt heel was cen intcressant gczicht ! 

Ensign P. Rollfs. 

MALANG. 
Het was een liefclijk gezicht Wocnsda~ 

avond voor Kerst mis: de ve£1ichte kerstb00de 
en daar omheen de van gcluk straten.es 
kindergezichtjes, terwijl de blijde stcmmetJde 
hct ,,Eerc zij God" zongcn. Di~ was 

00
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inwijding van het Kcrstfcest. spcc1aal veer 
schoolkinderen, waaraan door ongevuit
een 10<1-tal Wlrd dcelgenornen. De van 
roepcn bij het in ontvangst nc~~en dat 
de gcschcnken waren mcdc bew!Jzen, 
hct fcest gocd geslaagd was. 

5 
uur 

Op den cerstcn Kerstdag wcrd om aall 
's morgens een dankstond gchouden waarEel1 
door velc militairen werd dcclgenome11· eel\ 
uur na afloop van dcze samenkomst wer~ de 
kerstgroet gebracht aan den zoo~ va spi
Majoors Scheffer, die in ltct Milita1r 1H~bel1 
taal wordt verplcegd, en ook he111 1e 
wij het .. Ecre zij God" tocgezong~n. der 

Om 0.30 uur de kcrstmeeting. Gee~ 11et 
vaste bewekers ontbrak en zelfs de 111 vril 
Hospitaal vcrplccgdc vricnden hadd~n 1111en 
gckregcn om aan hct Kerstfcest te u or de 
declncmcn. Om 5 uur wcrd hct fccst voenalS 
Zondagsschool bcgonncn ; ook ~u ~v en 
Wocnsdags verruktc kindcrgez1cht1es 
blijdc jubelstcmmctjes. door-

l>e tweede Kerstdag werd tot 12 uur Jllet 
gebracht met schakcn en damme\ erst
de Militairen, tcrwijl om 7 uur een J1ell• 
meeting gchouden werd spcciaal voorattiJd 
Zatcrdagavond d. a. v. werd ecn ma voof 
aangehodcn als slot van het, v~ora~ac1tt1 
de militaircn zoowel van Land- als zeer 
zoo schittercnd geslaagde Kerstfecst.

115 
ge· 

Van deze gclegenheid wcrd teve val! 
brnik gemaakt om afschcid t~ ~.cni~~ ver
twee onzcr vriendcn, die naar I 11°da den 
trokken. Wij kwamcn alien on e~or de 
indruk van de gevoclvol' 1 rdcn, d dell 
Fnsigns Eakkcr en Scheffej~drUIC 
vcrtrekkendcn tocgc Dei'C kkende 
werd nog dieper, to r r vcrtre at 11il 
makkcr in hct k r cerdc, ~~e 11 i ge 
in dit Tehuis ha ndcn. · ie JllalC-
traan wen! we 1g pm ze licit cJJcffef 
kcr wcrdcn tocn do< vrouW S 11 pe 
aau <Jods be chcrm11 pgedradgct 'o od· 

I . ' !-': a VI wensc 1 van allc M1!1t 1rcn 1 • j\\cvrotl 
de Almaclttigc, aan En i n en hltfl vef' 
Hal<kcr vccl zeg ·n 111o~e even op 
clcrcn arbeid hi,, in .''vial,111 '· ekerS· 

Ecn dcr Mllitairc tJczO 
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