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a, dat was het ut:ir, waarop 
mijn dierbare ingin g in het 
Vaderhuis. Toen kwam er 
een diepe ontroering over 

hen, die biddend waakten aan haar 
sitonde. 

,,'<llmat was 't? 
:i!Be :ill!Teester ;!el{, f)aar ~eilanb was 

gekomen 
en ?ienbe 't reiskleeb, btrt ?ij broeg, · 
f)eeft ~ij f)aar ?acf)tkens meegenomen 
~aar 't beter lLanb, waar lang f)aar f)arf 

boor sloeg''. 
Daar hoorde zij thuis, onder de ge

zaligden, bereidgemaakt als zij was door 
de groote genade van haar Verlosser. En 
zij ging zoo gewillig, zoo blij op de 
laatste roepstem. lk kende haar inner
lijkste wezen, - voor zoover een ziel een 
andere kennen kan, - en bijna iederen 
dag van de lange 4 maanden, dat zij liggen 
moest, spraken wij over alles, wat haar 
en mijn hart bewoog. Wij hadden elkander 
28 jaar geleden gevonden in den Heer en 
tot de laatste stonde bleef het: in den 
Heer verbonden. Zoo gingen wij hand 
in hand de donkere vallei in. Ik ver
gezelde haar, totdat de Heiland Zelve 
kwam om haar binnen te leiden in het 
Huis met de vele wo11ingen. Al was de 
vallei danker, Hij was het Licht en daarom 
ging zij zingende. Zwl'lkker en zwakker 
werd haar stem, maar zij zong van liefde 
en vertrouwen in haar Heiland zoolang 
zij adem had. Op den morgen van haar 
verscheiden zong ik zacht voor haar : 

"De Heer is mijn Herder, 
'k Heb al wat mij lust I 
Hij zal mij geleiden 
In grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
Aan waatren der rust''. 

,, Oat is mooi " fluisterde zij. Soms 
waren het Duitsche liederen uit haar 
jeugd, lievelingsliederen van reeds voor
gegane ouders ; zoo 00k het schoone: 

,,jesu, Dir leb ich I 
Jesu, Dir sterb ich I 

jesu. Dein bin ich im Leben und im Tod"! 

,,0. sei uns gnadig 
Sei uns barmherzig 

Fiihr uns, o jesu, in Deine Seligkeit !" 

Dan waren het weer schoone Holland
sche of Engelsche liederen. Zij hield 
veel van: 

,,I am a stranger here 
Heaven is my Home." 

lk herhaalde haar eens de laatste regels 
van dat lied : 

,,For I shall surely stand 
There at my Gods right hand. 
Heaven is my Fatherland, 
Heaven is my Home." 

Met een hemelschen glimlach keerde 
zij zich naar mij toe en zeide: ,, Het gaat 
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gebeuren, nietwaar ?" 
Ik hield haar hand vast, als ik zoo 

naast haar zat. Eens zeide zij: ,,Weet 
je, als jij mijn hand loslaat, is het me, 
alsof Iemand anders komt en haar neemt.'' 

,, Wie is dat dan ?" vroeg ik. ,,Oat weet 
je we!", met een lieven glimlach. 

Zij kon ook zoo rustig neerliggen om 
te overdenken, wie zij alzoo in den he
me! zou ontmoeten en noemde namen, 
vooral van hen, die haar tot geestelijken 

moest zijn in de dingen Mijns Vaders." 
Twee en dertig jaar mocht zij arbei

den in den dienst haars Meesters en Hij 
had haar haar plaats in het Leger des Heils 
aangewezen. ,,lk heb zoo'n mooi, zoo'n 
heerlijk !even gehad", zeide zij op haar 

LUIT.- KOLONEL ANNA BERTt..aUGELMANN. 

zegen waren geweest. Zoo wachtte zij 
op haar Heer. 

Over haar eigen arbeid in het Konink
rijk Gods wilde zi1· niet hooren. - Niet ,, 
mijn werk I Als ik daar aan denk, dan 
zie ik veel te veel fouten en tekortko
mingen. Zijn werk zal bestaan. Alles is 
genade_,,--

Over haar leveo zal ik niet veel schrij
ven. Het is samengevat in het woord, 
dat Lt.-Kolonel Bondam, een, die haar 
geheele loopbaan kende, in den gedenk
dienst gesproken heeft: ,, Haar leven 
droeg dit stempel : ,, Wist gij niet, dat ik 

ziekbed en later voegde zij er aan toe: 
,,Zeg aan \ievrouw Booth, dat het heerlijk 
was om in het Leil:er te !even en dat 
het heerlijk is er in te sterven. Het lieve 
oude Leger I" 

Twee en dertig jaar Jang streed 
zij den goeden strijd en gaf zich 
onverdeeld aan allen, die binnen haar 
invloedssfeer kw amen. Naar mate deja
ren voorbij gingen werd alles intenser 
bij haar : haar lief de tot lijdenden en 
armen, tot verdwaalden en gevallenen, tot 
de heidenen ; intenser de behoefte om te 
arbeiden, zoolang het dag was, en bovenal 

de innige omgang met haar God. Het 
was omdat zij voelde, wat zij menigmaal 
uitsprak tegen mij : de tijd is kort. 
Twee en dertig jaar heeft zij in bet Le
ger gewandeld aan de zijde van haar 
Heiland; nauwer en nauwer sloot zij zich 
bij Hem aan en wat Hij haar gaf, dat 
deelde zij uit. Ook zij droeg ,,dezen schat 
in een aarden vat", maar was zich zoo 
bewust, hoe !anger hoe meer bewust, 
van de on~indigde waarde van den schat 
en van het brooze en onwaardige van 
het aarden vat. 

Van haar gebedsleven en haar !e
ven in het Woord zou ik veel kunnen 
vertellen, maar dat is te heilig om in het 
openbaar uitgedragen te worden. Het 
was de sleutel tot haar !even en arbeid 
in Ctuistus. Het legde den glans op haar 
aange2!icht, zelfs in den dood. 

Het is mij een lieve herinnering, hoe 
de Officieren van over het geheele Ter
ritorie haar de hartelijkste brieven schre
ven; hoe de kamer nooit zonder bloemen 
was, door de liefde gezonden van alle 
einden van het Territorie. Wat was zij 
niet verrast. als zij hoorde van bloemen 
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gezonden door de Officieren van Medan I 
Dan de liefde van de Officieren van 
Bandoeng, die maar al te gaarne bereid 
waren, hun nachtrust op te offeren om 
een waakbeurt waar te nemen ! 

Tot driemaal toe kwam een groepje 
Officieren zingen voor haar raam. Een
maal vroeg zij om het lied : ,, Pelgrims 
komen thuis, vanuit ieder land, - Een 
voor een I" 

Op den laatsten Zondag zongen vijf 
vrouwelijke Officieren liefelijk voor haar 
raam: 

,,Ats mijn arbeid voleindigd en .mijn strijd 
hier is gedaan". 

en bij de regels: 

,,Jezus te aanschouwen, zoo liefelijk en 
rein, 

Dat zal het beste van alles daar zijn ! 

hief zij haarhand openzeide: ,,ja!Jal" 
De begrafenis was geheel, zooals zij 

het gewild had. 
Toen zij alles met mij regelde zeide 

zij: ,, Vooral niet somber! Vee! wit I Geen 
menschen-verheerlijking, geen bloemen, 
een enkelen palmtak maar. En Iaten er 
liederen van den hemel gezongen war
den bij mijn graf." 

De broeders- Officieren, die zij uitkoos 
om de baar te dragen, hebben haar ge
dragen met andere makkers, met zacht
heid en eerbied, zich geheel bewust van 
de teedere opdracbt, die zij vervulden. 

Haar aardsche tabernakel werd weg
gelegd in den stralenden zonneschijn 
onder een blauwen heme!. 

Mijn dierbare, meer dan zuster en vrien
din, totdat de Dag aanbreekt en de 
sc haduwen vlieden I 

9nf:cLG>~. 
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EEN WOORD VAN WAARDEERJNG DOOR LT.-KOLONEL J. W. BEAUMONT. 

me plecbtige uitbaart. 
~~ 

· et overgaan van onze geliefde 
Kolonel Gugelmann van Ban
doeng naar de hemelsche 
Stad op 3 December 1924, 
verplaatst een der heilige 

strijdsters van het Leger des Heils uit ons 
midden. 

32 jaar Jang diende de Kolonel met 
getrouwheid en toewijding als Officier 
vaa ons Leger en van dien tijd 28 jaar 
als ,,wapenzuster" van onze Territoriale 
Kommandante. Er bestond een zeldzame 
samensmelting van hart en Jeven voor 
dat eene grootsche doel: de verheerlijking 
van God en de uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk onder de Bloed- en Vuur-vlag. 

Wij zullen haar hulp missen in bet 
werk, dat zij liefhad. In staat te zijn de 
de vrouwen en kinderen te helpen, was 
haar voortdurende gedachte en grootste 
vreugde. Ook de gepasseerde nummers 
van de ,,Strijdkreet" toonen duidelijk haar 
leidende band ·en goede keuze van den 
inhoud, doch bet grootste verlies zullen 
de artikelen van haar eigen pen zijn. 

Mijn persoon!ijke kennismaking dateert 
16 jaar terug. De toen gevormde opi
nie is nooit veranderd, maar eerder ver
sterkt. Het treedt duidelijk naar voren, 
dat zij bezat en uitleefde in haar dage
lijksch !even: Geloof, Hoop en Liefde. 
Hoe dikwijls kwam het tot mij in de be
proevende maanden van haar pijnlijke 
ziekte: Wat een eenvoudig geloof I En wat 
een sterk geleof ! Nooit een oogenblik van 
twijfel I Op een keer uitte de Kolonel 
zicb in deze woorden: ,, Het is moeilijk 
voor de ziel om los te komen van het 
lichaam. Ats dat allee i nog gebeurde, 
zou ik gereed zijn." 

De Kolonel in de oogen te blikken of 
te luisteren naar haar woorden, deed ons 
zien. hoe de geest van jeugdig vuur nimmer 
werd uigebluscbt. 

en voegde er aan toe ,,Liefde eischt, 
maar lief de geeft ook", waarin de Kolo
n el toestemde met stralende oogen en 
een nadrukkelijk: ,,Ja I" 

Voor mij zal de laatste, lieve herin
nering aan dit schoone !even zijn: het 
stralende gelaat, verlicht door een inner
lijk Licht, terwijl ze zong: 

Love so amazing, so divine 
Shall have my soul, my life, my all\ " 

vrij vertaald : 

,,Voor Zijne liefde wonderbaar, 
W ii ik eeuwig gansch de Zijne zijn." 

Dit was de sleutel van haar !even: 
liefde tot Christus. In de kracht van die 
liefde had zij haar geliefden en huis ver
laten en bracht haar Leger des Heils
loopbaan door buiten haar geliefd Zwit
serJand. Toch verloor zij nooit de liefde 
.tot vader en moeder, huis en land. 

Haar lange, toegewijde dienst in 
Nederland behoeft geen uitwijding, 
daar bonderden getuigenis van haar ar
beid afleggen. 

In Ned.-Indie had haar laatste arbeid 
in het openbaar plaats te Djokja bii de 
mtzending der inlandsche Kadetten. Wij 
herinneren ons met welk een diepte van 
gevoelen de Kolonel deze jonge Officie
ren aanspoorde, het inlandsche volk lief 
te hebben en te helpen. ,,0, hoe heb ik 
op deze reis verlangd, in staat te zijn, 
hen te helpen !" zeide zij. ,,Ik kan het 
niet doen, maar gij kunt het", en zij 
eindigde in tranen. Weinig dachten wij 
toen, dat dit haar laatste opdracht was, 
die ze gaf in het hartje van Midden
J ava. Doch haar woorden zullen leven. 

Op den dag, dat wij haar omhulsel 
tee ruste legden, gingen mijn gedachten 
naar Zurich in Zwitserland en den achter
grond van de prachtige, met sneeuw be
dekte bergen rondom bet schoone meer, 
waar de Kolonel haar arbeid began als 
een So!daat van het Leger des Heils. In 
Bandoeng verheugde de Kolonel zich 
steeds in het aanschouwen van de ber
gen en nu is zij ter ruste gelegd in het 
hartje van den Preanger, waar de zon 
elken bergtop verlicht en de palmen 
een ,.saluut" wuiven aan een ware strijd
ster voor Christus in het Leger des Heils. 
Schoone dood na welverrichten arbeid I 

Onvergetelijk zal de dag van 5 De
cember 1924 blijven voor allen, die 
het voorrecht hadden dee I te nemen 
aan de diensten in verband met de 

begrafenis van onze geliefde Kolonel. 
Het was een dag vol heilige emoties, 

een dag overstroomd door eeuwigheids
licht, een dag, waarin lof ~n eere wer
den toegebracht aan God, Die het !even 
van de dierbare ontslapene had gemaakt 
tot zulk een schoon, zulk een rijk !even. 

Een aantal Officieren waren als ver
tegenwoordigers van het Territorie over
gekomen, waaronder ook Brigadier Wille, 
Stafkapiteine Beckley en zij, die door de 
Kolonel zelf uitgekozen waren om de 
baar te dragen. 

Het is niet mogelijk in de kleine ruim
te, waarover wij mogen beschikken, ook 
maar iets weer te geven van hetgeen 
door verschillende makkers· Officieren 
werd gezegd in de drie bijeenkornsten: 
door enkelen, die de Kolonel lange 
jaren hadden gekend, door anderen, die 
in 't bijzonder de laatste maanden, waar
in zij zoo veel geleden heeft, in hare 
nabijheid waren en haar verpleeg
den. Het waren alle woorden, die recht
streeks uit het hart opwelden, woorden 
van waardeering en innige liefde voor 
de lieve ontslapene, bovenal woorden 
tot lof en prijs van Hem, Die ons Gode 
kocht door Zijn dierbaar bloed, van Hem, 
Dien de Kolone! zoo innig liefhad. 

"Lief de tot haar Heiland maakte, dat 
de Kolonel zooveer liefde had voor de 
menschen, zelfs voor de diepstgezonke
nen," werd zoo treffend door een van 
de sprekers gezegd. lJit, en haar gebeds
leven, en haar "leven bij het Woord 
va11 God " waren voorzeker de hoofd
kenmerken en de groote stuwkracht van 
haar !even; en hierdoor zal zij in ge
zegend aandenken blijven bij de dui· 
zenden, die haar hebben gekend in de 
verschillende landen, waar zij voor baar 
Meester heeft gearbeid. 

*** 
De dienst op het kerkhof was wel de 

meest indrukwekkende van de drie. Als 
wij, Heilssoldaten, een der onzen naar 
de laatste rustplaats brengen, dan blik
ken wij over de geopende groeve op
waarts, dan blikken wij in een geopen-

den hemel! Dan spreken onze liederen 
en woorden van het heerlijke Lan·d 
omhoog, waar zij, die heenging, nu h<f:~r 
Heiland ziet en de zaligen, die z11n 
voorgegaan. . 

,, Veilig in Jezus' armen" zongen eemge. 
kinderen van het Kinderhuis bij het graf. 
Ja, veilig voor eeuwigl Ook de andere 
liederen voerden ons in gedacbten om
hoog naar dat land waar wij haar zullen 
terugzieR, al~ ook ~nze arbeid hier zal 
zijn voleindigd en onze strijd zal zijn 

. volstreden. 
Heerlijk waren de woorden, die Kolo

u el v.d. Werken · sprak. Wonderbaar 
wordt zij gesterkt en ondersteund bij bet 
zware verlies, dat haar trof. Gods eeu
wige Iiefdearmen waren om haar been, 
terwijl zij sprak over het gebedsleven 
van onze nu verheerlijkte makker. 
Sommigen, voor wier bekeering Kolonel 
Gugelmann zoo ernstig had gebeden, 
stonden nu bij .haar graf. Wat zal e.~ 
niet in die harten zijn omgega~n, als zt] 
zich de ernstige woorden hermnerden, 
die de Kolonel bij haar !even tot hen 
sprak I 

Op bet kerkhof waren behalve een 
groot aantal Heils-officieren en ?oldaten 
en kinderen van 't Kinderhms, vele 
belaugstellende vrienden en buren aane 
wezig, die de Kolonel in haar laatst
ziekte veel vriendelijkheid hadden. bewe
zen. Allen waren diep onder den 1ndruk. 

's Avon ds was de Legerzaal in de 
Sumatrastraat weer geheel vol, maar thans 
in hoofdzaak met Leger-makk~rs .. 

Opnieuw werd God verheerltjkt in alles 
wat gezegd werd over de overledene, 
opnieuw voerden onze liederen en de 
gebeden ans opwaarts. Het was juist e~n 
samenkomst zooals de ontslapene d~e 
zou gewens~ht hebben. Mogen de enke e 
on bekeerden, die daar war en, bet tf~h 
ter harte nemen, dat een !even, da in 
handen van den Heer wordt gelegd ~et 
een volkomen overgave, door Hem an 
worden gemaakt tot zulk een rijk, geze~ 
gend en vruchtbaar leven, als dat va 
Lt.-Kolonel Gugelmann is geweest ! 

A. C. BONDAM, 
Luit -Kolonel. 

Het feit, dat zij haar loopbaan begon in 
de stormachtige en moeilijke dagen in 
Zwitserland en Frankrijk en 14 jaar ge
leden als Zendingsofficier uitging naar 
Br~tsch- lndi~, toont ons iets van het ge
he1m van baar \even. Het leven in Britsch
lndi~ toch, waar de toestanden, zoover het 
reizen en kampeeren betreft, zoo gelijk 
zijn aan de inlandsche leefwijze, was 
zoo moeilijk, dat men zich verwondert, 
hoe zulk een, van nature zoo teere en 
gevoelige vrouw dit kon doorstaan, of er 
zich kon aanpassen. Haar geheim lag 
in het krachtige geloof, dat zij had, niet 
alleen voor het volk, maar ook voor zich
zelf, want zij hoopte op God en haar geest 
was aangedaan met Goddelijke kracht. 

~~~~~~~~~~~~~~----

De laatste Zondag, dien de Kolonel op 
aarde doorbracht, was bijzonder vrij van 
pijn en zij was zoo he Ider en kalm. In den 
namiddag zongen Mevrouw Beaumont 
en ik voor haar: 

,,Bea iful Land so bright, so fair." 
(Heerlij Land, zoo schoon, zoo rein.) 
en met be koor viel de Kolonel in met 
haar lieve a stem: ,,Huis der gezaligden, 
liefelijk rrehuis." 

Na dit lied vroeg de Kolonel om te 
zingen: ,, When I survey the wondrous 
Cross." ,,(Ats ik bij 't kruishout peinzend 
sta)". Het laatste vers eindigt met de 
woorden: 

,,Demands my soul, my life, my all", 
dat in het Hollandsch beteekent : 
,,Eischt mijn ziel, mijn !even, mijn 
al.'' De Kolonel echter zong: ,,Shall 
have my soul, my life, my all", wat 
beteekent: ,,Zal mijn ziel, mijn !even, mijn 
all es hebben." 

Ik maakte de opmerking, dat zij ge
zongen had: ,,Shall have'' (zal hebben) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

$ ~ 

I 11.lt breugbe mijn~ bartcn ! I 
$ Ben lied. jaren geleden in het Hollandsch gedicht door Lt.- Kolonel Gugelmann. $ 
$ ~ 
~ m te llienen bier op aarbe, Maak mijn f:Jarte rtin en btilig ! ~ 
~ ~olgen waar ~tj ltibt, ~meekenb wacbt ik, ~eer t ~ 
~ 't Jrs be brtugbe ban mijn barte 3fn m btn 'k alleenlijk beilig; $ 
$ J?u en te allen tijb. 1.!.ttts berlang ik meer. ~ 

~ ~ 
~ jSuiten m kan ik nitt leben, ~rij ban al wat mtj hon binb'rtn, ~ 
~ Jl?id5 btn 'k ?Onbtr \!I ; ~o(g ik \!I boortaan ; ! I Maar ~ij wilt mw kracbt mij gtben, ®tj mod wa~Stn, ik berminb'ren .- ~ ! 'k itlem mij bast aan m. ~ttr, ik neem bet aan. ~ 

i Jtoor: I 
! 1re?u5, 1ft?u5, 'k wijb mij ganscb mm 'mt t i 
@) J?itts mttr wn ik boor mtj kit?tn ; ~ 
~ 'k jSen btrttnb met m. ~ 

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~J 
----------------------------------------~ . 

EEN DIENSTMAAGD DES HEEREN IN ARBEID EN LIJDEN. 
HUISW AARTS 61N!i !!EN DAPPl!RB STRIJDSTER, 

" DI!! WlJ MINDEN IN DEN HEER." 
ja naar Hu is is zij gegaan, onze innig 

beminde Kolonel Gugelmann I Naar Huis, 
het heerlijke Vaderhuis, zoo ver van 
aardsche smart en zorg I 

Hoe dikwijls hoorde ik 't haar zeggen : 
"lk ben zoo moe en ik verlang zoo naar 
Huis". En dan : "Mag ik nu gaan ?" En 
zij mocbt gaan en heeft ~u rust ~evon.~ 
dee bij haar dierbaren Hetla~d, D~~n z11 
zoo innig beminde en aan Wien z11 heel 
haar leven heeft gewijd. 

Heerlijk, rijk in God was haar !even 
en heerlijk haar heengaan .... als bet 
morgenrood opgaat over de bergen ... : . 

Langdurig en smartelijk was haar hJ
den, maar, zooals zij haar !even Jang 
haar Meester had verbeerlijkt, zoo ver-

heerlijkte zij Hem ook in haar lijden. De 
Kolonel heeft veel, heel veel geleden. 
Sorns, als de pijnen zoo heel erg waren 
en wij zoo machteloos er tegenover ston
den, vroeg ik haar: "Kolonel, hebt U 
veel pijn ?", dan knikte zij even met haar 
hoofd en zeide zachtjes: "Ja". Soms kon 
ik niet nalaten te zeggen: "Acb Kolonel, 
waarom toch moet U zoo lijden ?" Dan 
keek zij mij diep in de oogen en, met 
haar hand naar boven wijzend, antwoord
de zij: ,,Om mijn Meester te verheer
lijken; Mijn Heiland, Die zooveel voor ons 
deed, heeft veel meer geleden. Hij heeft 
mij zoo'n rijk, gelukkig !even geschonken, 
zou ik ook niet in Zijn smart deelen ?"' 

Zij was zoo geduldig, dacht nooit aan 
zichzelf, maar; steeds aan anderen. Hoor-

de zij van iemand, dit ziek was direct 
~oest er aan gedacht worde~ H 
grng haar hart uit naar de zieken. en~~ 
gevangenen I .Nog kort voor haar heen
gaan vroeg zrj op eens: "Wordt er iets 
gedaa.n voor de zieken en gevangenen ?'' 
er: drtngend verzocht zij of wij hen niet 
wtlden vergeten. 

Lief en beminnelijk was zij, onze Ko
lonel, en daardoor was ook de zieken
kamer als een heilige plaats, waar men 
o, zoo gaarne vertoefde. 

Met groote dankbaarheid zie ik teru 1 

op de 4 ma~nden, waarin ik het voorrech1 
had, onze lreve Kolonel te verplegen Ik 
l~erd.e veel van haar. Het was zoo he~r 
hJk in ~e stille uren naast haar bed t; 
n:iogen z1tten en te luisteren naar de erva
nngen van haar !even in en met Chris-

DE LOOPBAAN 
VAN DE KOLONEL 

1892 - 1924. 

De Kolonel kwam in opleidit?g voor h!~ 
Officiersschap te Parijs vanu1t h~ar fg2 
boorteplaats Zurich - Zwitserland - in \ii·d~ 
(Zwitserland en Frankrijk vormden des 
een Territorie). d . 

Na haar opleiding werd zij aangestel 'ci 
Winterthur, vanwaar zij.teruggeroepe~:e~e 
naar Parijs, om de Secretaresse v chter 
Leidster van den arbeid, de oudste do 
van Oeneraal Booth, te worden. 

In Nederland gekomen 10 Juni 18.?6, ~~~e~~ 
aangesteld in bevel van de vrou~~h1ke 

V d bekleedde zt] achtereen-
school. er er. . . v Jd-Secretaresse 
vol gens de pos1tie van· e ' 
Staf- en Kandidaten-Secretaresse. 

Vertrokken naar Britsch-lndie in N~veniber 
1910 teruggekeerd naar Nederland tn 1915. 
Aan' esteld tot Secretaresse voor h~t Maat
scha~pelijk Werk onder vrouwen en k10deren, 
waarna nog voor korten tijd in bevel van 
de Kweekscholen te Amsterdam en de Noord
Holland- Divisie. 

Overgeplaatst naar Nederlandsch-Indie in 
November 1921. 

Bevorderd tot heerlijkheid op 3 December 
1924. 

tus. Het was mij soms, alsof ik een sliP 
van den sluier even mocht oplichten en 
binnen zien in Gods hei!igdom. . 

Zij heeft mij zoo menigmaal bedankt, 
voor den kleinsten dienst haar bewezen 
zeide ze : ,,Duizendmaal dank" en nu 
zeg ik: ,, DuizendmaaJ dank, Iirv Kol~~ 
nel, voor wat U voor mij is w est 

GRETA t l L \'\AN. 
(Adjudante Hellman, die de Kolo plcegde. 

·d.). 

"Voor eeuwig wil 1k 11 n · . 
lk vraag gcen ro 111, norh ecr' 

Mijn loon zlj: ko~thrc z1elcn,, 
Ocwonncn voor 1lcn Heer · 

Dit was het motto van onze Jieve Ko
lonel. Niet alleen hing bet in een gouden 
lijstje naast haar waschtafel, maar dat 
heb ik haar uit zien !even, ook in haar 
werk achter de schermen op het kantoor, 
gedurende de ruim 2 jaar, dat ik bet voor
recht had, voor haar te mogen wcrken. 
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MEVROUW KOMMANDANTE CH. SCHIPPER ~ 
BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID j 

ZONDAG 23 NOVEMBER 1924. 
~===================================~ ~~ ~====================================~ 

:et Kommandante Schipper is 
een der oudste Officieren 
van ons Werk in Ned.-lndie 

: heengegaan . D~ Kornman
. dante was ruim 25 jaar Of-

t1c1e.r ·en HJ jaren hiervan waren gewijd 
aan den dienst des Heeren in deze 
Kolonien in verschillende aanstellingen. 
Voor haar huwelijk met nu Kommandant 
Schipper was zij werkzaam in de dessa
posten Kedoeng-Pani en Sapoeran en 
het Meisjeshuis te Semarang. Met den 
Kommandant samen waren haar diensten 
in het bijzonder gewijd aan het werk 

· order de Militairen in verschillende 
plaatsen: te Soerabaja, Malang en We!Q 
tevreden , en aan het werk onder de 
Chineezen in Jaatst genoemde plaats. 
Het !even van Mevrouw Schipper was 
voor velen tot zegen en haar opge
wektheid bracht zonneschijn in menig 
hart. De Kommandante heeft zeer veel 
geleden, vooral de laatste 3 maanden, 
doch immer was zij de zonnestraal van 
aar omgevi g en wie haar bezoch ten . 
onden soms vergeten, dat zij lijden de 
was. 

Oe laatste maand werd Mevrouw ver
pleegd in het Militair- Hospitaal te Tjima
hi, waar de dokter° en de v~rpleegsters . 
van haar getuigden, dat zi.i de meest 
opgewekte patiente was, die zij ooit 
gehad hadden. Zij was een waar getuige 
van het woord, dat God te dienen 
vreugdc: geeft. 

* * * 
Mevrouw Kommandante Kronenberg, 

die haar vele jaren kende, geeft ons een 
blik in het leven van onze ontslapen 
makker. 

,,Het pad der rechtvaardigen is 
gelijk een schijnend licht, voort
gaande en lichtende tot den vollen 
dag toe". (Spreuken 3 : 18). 

,,Terugziende op het !even van 
kommandante Schipper, dacht ik aan 
deze woorden. Toen ik haar jaren 
geleden als jong meisje leerde ken
nen, was zij reeds begonnen in het 
Licht te wandelen en haar licht te 
laten schijnen, en telkens als ik haar 
later ontmoette, scheen dat licht hel
derder en verspre idde het een schoo
ner glans om haar heen. 

Haar toewijding uitte zich niet in 
woorden . maar in een zichzelf ver
geten om anderen, vooral de zwak
sten en slechtsten te helpen en te 
dienen en zij deed dit zoo gewoon, 
zoo eenvoudig. 

Anderen te helpen, tot zegen te 
zijn, te laten genieten van het Licht, 
dat in haar was was haar een 
tweede natuur ge~orden . ·t Gin~ 
van zelf e·n zoo levende, was ZIJ 

velen tot zegen en ztker zal. ook 
haar nagedachtenis nog menigeen 
tot zegen zijn. 

Haar heengaan was even blijmoe
d1g als haar !even. Het was, . als 
ging zij naar een andere aanstelltn~ 
waarvoor de Heer haar riep en z11 
die uit liefde tot haar Heer zoovelen 
gediend heeft op aarde, dient Hem 
nu "dag en nacht in Zijnen tempel."-

Het werk ender vrouwen en meisjes 
en vooral ook den arbeid voor kinderen, 
had al de liefde van haar hart. Niet enkel 
hun maatschappelijke belangen, maa~ bo
ven al uun ziel~heil wa' van de grootste 
waarde voor de Kolonel. Als er soms 
aanvragen tot opname kwamen, die 
feitelijk buiten onze macht tot helpen 
lagcn, trachttEl de Kolonel toch nog een 
plaatsje te vinden. "Wij kunnen dan iets 
voor hun ziel doen ", zeide ze steeds. 

Er waren soms heel moeilijke gevallen 
en wanneer de Kolonel dan 's morgens 
de brieven behandelde, was het : n lk zal 
deze zaak even laten wachten", en dat 
zeida mij genoeg. Want het gebeurde, dat 
ik binnen moest gaan om iets te vragen 
of te brengen en dan vond ik de Kolonel 
met het hoofd in de handen en den be 
wusten brief voor haar. Dan was zij 
biddende voor die teleurgestelde ionge 
vrouw, dat afgedwaalde meisie of dat 

DE BEGRAFENISDIENST. 

Een plechtige stilte heetschte in de 
bijna geheel gevulde zaal, toen wij op 
Maandagmiddag 24 November tezamen 
kwamen voor een kor1en dienst, alvorens 
wij het stoffelijk omhi.lsel van onze ge
liefde makker naar de laatste rustplaats 
zouden brengen. 

De ontroering maakte de stem men diep 
en vol, toen wij ooze schoone liederen 
zongen van den heme!. De Chef-Secretaris 
had de leiding en de Territoriale Kom
mandante, die niet in staat was tegen
woordig te zijn, had een boodschap 
gezonden, die wij hier laten volgen. 

als jong meisje den Heiland t>ond; 
hoe. zij op 1·oe1·end, eenvoudige wij ze 
zich cum Hem overgaf en Z{jn ge
nade danlcbaar aa.nvaardde. Sedert is 
ham· leven Mn dienen en zelfver
loochening geweest, :!mowel- als Otfi
cier van het Lege1· des H eils als 
vi·ouw en rnoeder in haar gezin. 

Op den laatsten dag liaars 
levens bezocht ilc haa1· en vond haar 
vol bl!jcle opgewektheid, geheel teV1·e
den met al de schiklcingen van haar 
hemelsr.hen Vader en 7•ol geloofs
vert1·oilwen dat llij oolc ve1·der zorgen 
zal voor !war hartelijk geliefden man 
en teer beminde kinder·en. Haar 
sterfbed deed mij denlcen aan de 
woorden vart het gsza11gve1·s : 

MEVR. KOMMANDANTE CHRISTINA SCHIPPER~SCHAGEN. 

Een boodschap van Kolonel v. d. 
Werken. 

"Ilet. is mij niet mogelijk om hier 
persoonlijlc een woo1·d te zeggen, 
wat mij ande1·s gemalclcelijk van de 
lippen zou z~jn gevloeid. lVij geden
ken loch het leven van een eenvou
dige en trouwe dien~tnwagd des 
Ilee1·en, die II(j tot 1·ijken zeqen 
heeft willen stcllen, zoowd in haar 
vaderland als in deze eil<mden. 

Ik heb ham· gekend, lcmg voo1·
dat zij Of'ficitr was, en ben dank
ba111· nu in de gelegenheid te zijn 
om te getuigen, hoe on veranderlijk 
z~j was fri lie/de en trouwe toew(j
cling arm Zijn heiligen dienst . 

Ile was tegenwoordig, toen zij 

verlaten kind. Stii trok ik me dan 
terug. 

Ging ik dien avond naar huis, dan 
zeide de Kolonel : ~Zul je ook bidden 
dat de Heer mij aantoont, hoe het 
beste te handelen in deze moeilijke 
zaak ? ' En den volgenden morgen dic
teerde zij mij het antwoord; en de jonge 
vrou w kreeg een nieuwe kans om het 
!even te beginnen, het kind een veilig 
plekje in een onzer Tehuizen. 

Zij zullen de Kolonel missen, nu zij is 
bevorderd tot hoogeren dienst, al dege
nen, voor wie zij zooveel heeft gebeden ! 

Enkelen van haar meisjes - kinderen 
des gebeds - zag ik biJ de groeve, snik
kende. De Kolonel had met hen gebeden, 
toen zij nog wederspannig waren nu 
waren zij kinderen Gods. 

Zoo was haar werk op kantoor, altijd 
het geestelijk belang boven het maat
schappelijk. 

Hoe ~cicht zien wij de v1·omen 
Den dood hie1· zonder schro men 

Blijnioedig tegen gaan. 
W aar al. de vreugd van 't leven 
Den zondaar moet begeven, 

Dam· vcmgt de vreugd des Christens aan · 

De aoou v~;b1·eelct zijn ban.den. 
llij heft zyn dankbre handen 

'l'ot God, zijn Steun en Boop, 
Die hem, geen troost lciat derven , 
Jl.laar v1·eugdevol Zeert ste1·ven 

Nci eenen uelvolbrachten loop. 

Nu leeft zij bij den Reiland! Zij 
hee(t den goeden slrijd gestreden, llet 
geloof behouden, voo1·ts ontva.ngt zij de 
haai· weggelegde !croon." 

Ook met de Strijdkreet beoogde de 
Kolonel hetzelfde doe! : de menschen te 
leiden tot Christ us! ,,Een geestelijk 
stuk" was het eerste, waarnaar zij vroeg 
voor ieder volgend nummer. ,,lets waar 
de onbekeerden ook wat aan hebben, 
niet alleen de Heilssoldaten", placht zij 
te zeggen. 

Ik mis mijn Kolonel op kantoor, maar 
ook in mijn persoonlijk !even. Ik ben 
den Heer zoo innig dankbaar, dat ik 
haar mocht Ieeren kennen, niet alleen 
om wat ik van de Kolonel geleerd heb 
met betrekking tot het werk, maar bo
venal voor de groote geestelijke zege
ningen, die ik door haar mocht ontvangen. 
In het bijzonder de maanden van haar 
ziekte zullen mij een heilige herinnering 
blijven en immer een aansporing om 
aliereerst den glimlach des Heeren in 
all es te zoeken. 

C.! Barbier. 

Nadat deze boodschap voorgelezen 
was, zongen enkele zusters met diep 
gevoel een lied over dat Huis, waar onze 
zuster nu juicht met de zaligen. Ensigne 
Both stelde ons toen de Kommandante 
vo?.r oogen als een dappere, blijmoedige 
stnidster en een waar kind van God 
alsook een trouwe kameraad voor d~ 
Officieren in haar omgeving. 

*** 
Om 5 uur werd de kist, die het "reis

kleed" der Kommandante bevatte, uitge
dragen door zes van haar makkers: 
De Legervlag, haar Bijbel en hoed en 
een enkele palmtak waren de eeretee
kenen, die de kist bedekten. 

Een lange stoet van Officieren, mak
kers en vrienden, ook uit Weltevreden 
overgekomen om haar de laatste eer te 
bewijzen, volgde haar stoffelijk overschot 
op dezen laatsten tocht. 

Toch was het geen droefheid om haar 
wier lichaam wij ter ruste legden - want 
zij was bevorderd tot HEERLIJKHEID -
doch deernis met den Kommandant en 
de lieve kinderen, die reeds zoo jong 
hun moeder moeten missen, die ons hart 
vervulde, toen wij ons rondom de groeve 
schaar~~n. Daar op een rustig plekje 
werd z11 neergelegd, tot eenmaal op den 
Opstandingsmorgen ,, in een punt des 
tijds" zij in on verderfelijkhei l zal opae
wekt word en door den Heer jezus Ze!":.-e 
zooals het bijbelwoord ons zoo heerlijk 
zeide. 

Diepe stilte heerschte, toen Kornman -
dant Schipper naar voren trad en zelf 
e~n woord wijdde aan de nagedachte
nis van haar, die 17 jaar Jang zijn trouwe 
hulp en Ievensgezellin was geweest. Het
zelfde geloof, dat zijn vrouw de over
winning had doen behalen, was ook zijn 
troost en kracht aan de geopende groe
ve en voor de toekomst. Een ernstig 
dringend woord sprak de Kommandant 
tot de onbekeerden, waarna een lied 
door enkele zusters gezongen, ons nog 
eens bepaalde bij de heerlijkheid des 
hemels. 

DE GEDENKDIENST. 

Geen rouw, geen neersrachtigheid 
heerschte er in deze bijeenkomst, doch 
gew~ide vreugde klonk in de liederen. 
Een teere, ontroerende stemming was 
er. Ieder getuigenis, zoowel dat van 
AdJudant Johansson als oud huisvriend 
als dat van de Kapiteines Webb en Berge'. 
die met het heengaan van Mevrouw 
Schipper haar ,, Indische moeder" hadden 
verloren, wa5 vol van dank aan den Heer, 
voor wat zij v oor hen geweest was. Voor
al de blijdschap van haar godsdienst, 
de opgewektheid van haar dienen, was 
voor alien tot zegen geweest. Een eere
saluut werd ook gebracht aan het !even 
van de Kommandante door broeder 
Hilgersom namens de Militairen van het 
Militair-Tehuis in Weltevreden. Ook hun 
was zij een ,,moeder" geweest en bij haar 
hadden zij altijd een ,, Thuis" gevonden, 
juist zooals zij het zoo noodig hadden 
in dit land. 

Ook nu was het woord van den Kom
mandant vol kracht en vol ontroering, 
vooral tcien hij de laatste boodschap 
en woorden van zijn vrouw overbracht. 

,,Alles we!!" Een jubelkreet was het. 
,, Juist alsof zij even de zaken regelde 
en een korte reis ging maken", zeide de 
Kommandant, ,,geen vrees, geen verschrik
king, maar een Halleluja !" Bet Iaatste 
Bijbelwoord, waar zij om vroeg, was een 
Psalm, beginnende en eindigende met 
,,Halleluja !" Zij had ook het geheim ge
leerd, evenals de dichter van het gezang
vers, dat de Terr. Kommandant opgaf, 
,,vreugdevol te sterven na eenen welvol
brachten loop". 

Het Bijbelwoord van den Chef-Secre
taris was een dringend pleit tot de 
onbekeerden, om den Heiland van Me
vrouw Schipper te leeren kennen en Hem 
aan te nemen als Verlosser en Zaligmaker. 

De Kommandaate, reeds een der die
nende engelen voor den troon van God 
kon zich met de schare gezaligden ver~ 
heugen over 4 zielen, die zich aan den 
Heer toevertrouwden dien avond. Velen 
mocht zij winnen voor den Heer in haar 
!even en ':Vii gelooven, dat ook haar 
1!.agedachtems nog velen tot zegen zal 

N !Jn. C. B. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN .. 

(Bij volmacht van den Generaal). 

Nationaal Hoofdkwartier 

Bevorderd tot Heerlijkheid i 
L T.-KOLONEL ANNA BERTHA GUGEL

MANN, 
gekomen uit Zurich, Zwitserland, in 1892 
te Bandoeng op 3 December 1924. 

MEVR. KOMMANDANTE CHRISTINA 
SCHIPPER- SCHAGEN 

gekomen uit Amsterdam, Holland, in 1899, te 
Tjimahi op 23 November 1924. 

Bevorderingen i 
1.1an Kapitein tot Ensign : 
Kapitein V. Midtbo. 
Kapitein G. Priddle. 
Kapitein E. Warnes. 

Van Luitenant tot Kapitein : 
Luitenant G. Ende. 
Luitenant W, Kuh. 

Van Kadet-Luitenant tot Luitenant: 
Kdt.-Luit. Kuneken. 
Kdt.-Luit. A. Tarima. 

Bandoeng, 20 December 1924. 

M. J. v. d. WERKEN, 

Terr. Kommandante. 

NOOT JES VAN DEN CHEF
SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 16 December 1924' 

Nieuwjaarsgr'leten 
Al onzen lezerc:; wenschen wij de beste 

van Gods zegeningen toe voor het nieuwe 
jaar I Het steeds voortgaan van de raderen 
des tijds herinnert er ons aan, dat dit !even 
een reis is. Het is geen cirkel, maar een 
loopbaan, die ons langs kronkelwegen of 
rechtuit voorwaarts leidt tot de eeuwige 
rust; en voor iederen dag zijn Gods belof
ten zeker voor elken stap van den weg. 

Lt.-Kolonel Gugelmann bevordera tot heer
lijkheid. 

Behalve de Officieren, die in staat waren 
op tijd te arriveeren van de verschillende 
plaatsen om den begrafenisdienst bij te 
wonen, waren ook o. m. Burgemeester Coops, 
Ds. Klaassen en de evangehsten Hoekendijk 
en v. d. Weg op de begraafplaats tegen
woordig en gaven hierdoor mede blijk van 
hun sympathie en medeleven in het zware 
verlies, dat onze Territoriale Kommandante 
heeft getroffen. 

De Chef-Secretaris. 
Terwijl ik deze nootjes schrijf, word ik 

er aan herinnerd, dat het juist 35 jaar geie
den is, sedert ik mijn eerste aanstelling als 
0 icier ontving en volgens den nieuwen 
re 1 ben ik nu gerechtigd, een ster 
toe voegen aan mijn insigne voor langen 
diens Enkele woorden, mij op dien dag 
medegt:geven door wijlen Commissioner 
Howard, zijn mij bijgebleven: ,,Langs het 
pad van den plicbt stroomt de rivier van 
Gods genade". 

Brigadier W otters. 
Wij waren blij, dat de Brigadier in staat 

was, den eersten dienst in verband met de 
begrafenis van Luit.-Kolonel Gugelmann bij 
te wonen. Er is dus eenige vooruitgang en, 
ofschoon nog erg zwak, is zij tocb vol 
hoop op herstel. 

Wijlen Mevrouw Kommandante Schipper. 

De Territoriale Kommandante, Mevrouw 
Beaumont en ikzelf brachten een bezoek 
aan onze makker den Zaterdag voor haar 
heengaan naar den heme!. Het was moeilijk 
te begrijpen, terwijl de Kolon~I tot haa~ 
sprak, dat zij reeds zoo spoed1g de .~alle1 
des doods zou betreden. Voorzeker, ztJ had 

een vrees en een diepe vrede yervulde 
~aar hart. Toen ik baar vaarwel zetde met 
de woorden: ,,U bebt vrede", was haar ant
woord: ,,Ja, de Heer is ~ii. mij !" Voor de 
bijna 26 jaar van haar Offtcterssch~p, waar
van er 20 werden doorgebracht m Ned.
lndie, heeft zij nu haar .loon ontvangel'!: 

De Kommandant ontvtn~. zeer veel blt1ken 
van sympathie en beeft m11 gevr~agd, langs 
dezen weg zijn warmen dank h1ervoor te 
betuigen. 

Patienten voor het Ooglijders Hospitaal 

Een zakenbrief van Dokter Wil.1.e, e~n 
dezer dagen ontvangen, geeft er ge1t1~ertt1d 
ten kijkje op, hoe ~ijn bekwaamhetd ook 
buiten Java bekend ts. ,, Vanda.ag kwam. er 
een heer van Singapore, dte aan be1de 
oogen geopereerd moet worden. Wij hebben 
ook c~n heer uit Hongkong, die verschiIJen~e 
operahes moet ondergaan. Deze man ts 
bli":d en dit is zijn laatste hoop. om het 
eez1cht terug te krijgen." 

~ij bim ?tibt: ,,i!ou jllijn 

aangt~itbt motten mel:rtgaan, 

om m gerust te stdltn 1" 

«oen ?tibe fJij tot ~em : 

,,:Jnllitn 'l!tfu aange?itbt nid 

mtbtgaan ?al, bot ons ban 

bier nitt optrdtktn." 

,.l!en ?ii ktnamen nabij btt 

blek, tnaar ?ii naar toe gingen 

• .••••• tn ~ij btnongen ~em, 

?eggenbt : ,,jlllijt met ons; 

want bet is bij btn abonb 

tn be bag ts gebaalb. qfn ~ij 

ging in om mtt btn tt blijbtn." 

Hij wenscht iedereen te 

Pergezellen op de levens

reis, al hun vragen te 

beantwoorden, al hun pro-; 

blemen op te lossen en hen 

1.1eilig te brengen in Zijns 

Vaders Huis. Hebt gij 

Hem genomen als Uw Gids 

op de le1.1ensreis ? 

STRIJDKREE 
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~an ben ingang bes 3/aars. 

.,j!)e ltnbtntn omgorb tn branbtnbt bt Iampcn !" 

i!oo rotpt fJtt jaar m tot, nu g'aan ?iin ingang ~taat : 

~ttst baarbig en btrtib tot bJtrktn, btcncn, kamptn, 

'lrot scfJtibtn, als ®obs ure slaat t 

.. ~trtib ?iJn", kUnkt bt last : ?OO ncrmt ban saam be boubJtn 

tJan 't bangtnbt gtbJaab, bat ltcfJt m struikltn bod ; 

®mgorbt m mtt be ltracbt ban 't bol gdoofsbtrtroubJtn, 

~tt <t.CfJristtnlitfb' en <t.CfJristenmoeb ! 

~tetkt 'iSbJt lampen aan t - oolt ?OO een ?On ban 1egcn 

mw ltbtnspab bestraalt tn in 'mw woning lacl)t; 

®mgorbt m ! gij mod boort op b' onbtktnbt bJtgtn ! 

j!)e lampen mm ! ,_ 5traks komt be nacbt t 

mru~m~ru~m~ru~mNru~m~~ru~ffiNffiNffiNffiNffi~ffiffi 
83 ffi 
Z EEN WOORD VAN DANK! Z 
ffi f8 
Z Uit den grond mijns harten zeg ik hierbij innigen Z 
' dank aan allen, die bij leven of sterven mijner dierbare ' 
ffi vriendin, Lt.-Kolonel Gugelmann, haar hebben willen ver- f8 z kwikken of vertroosten, of haar nagedachtenis eeren. z 
83 Zii hebben mij daarin onuitsprekelijk veel goeds gedaan. ffi 

~ Dank bovenal voor U we gebeden, die haar en mij ~ 
Z geE!.agen hebben en mij nog dragen 1 z 
' Dit geldt ook de patienten van ooze Lepra..-kolonies ~ 
~ en ons volkje in de dessa' s. De Ii.eve ontslapene heeft f8 z. bun groeten en gebeden z66 op prijs gesteld. Adjudante z 
83 Hallman en Ensigne Barbier weten, hoe ik mijn dank aan ffi 
Z haar niet in woorden kan uitspreken. z 
! God zegene u en loone u allen, voor Wat gij voor m 
83 een der Zijnen deedt l ~ 
Z DE KOLONEL. ' 
m ru 
ffi<8"-'fJ3~ffi"-'ffi"-'ffi"-'83"-'B3'"'483"'"-'ffiN83NffiNffiN83"'ffi"-.i1ffi 83 
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Nieuwe ziekenzaal te Poelau si Tjanang. 

Majoor Scheffer schrijft ons, slat de 
Gouverneur van den Oosthoek, de heer 
van Kempen vergezeld van den Assiste?t· 
Resident de~ Controleur van Deli en d1en 
van Lab~ean, den Sultan van Deli, den Ma· 
joor der Cbineezen en vele andere vooraan· 
staande personen de opening bijwoond~n v~dn 
de nieuwe vrouwenzaal welke plechtighe1 
door den Gouverneur z'elf geleid w~rd. d 

De zaal is gebouwd door den Ma1oor .~r 
Chineezen Kboe Tjian Tet voor een pnJS 
van f 5000. - en is een geschenk ~an ae 
Kolonie. Deze zaal voorziet in een dnngen· 
de behoefte. . . 

0 Een inspectie van de Kolonte _ _volgde :. 
de openingsplechtigheid, waarb11 . de Go et 
verneur zijn ingenomenbeid betu1gde m ht 
wat hij zag. Adjudante Anderson braade 
den dank over van de vrouwen voor hi· 
edelmoedigbeid van den Majoor der C 
neezen. 

lnlandsche K weekschool-cursus. 
De nieuwe curs us te Djokja ving a~n n~~ 

1 December met 8 Kadetten. Deze l~mst 
menschen beloven veel voor de toe~ met 
en Adjudant Hiorth is reeds druk bez,g 
de inleidende lessen. 

Commissioner Bates. ... ul 
Verscheidene Officieren in Ned.-Jnd~e ~e~ 

Jen met leedwezen vernem~n,. dat nbevor· 
zeer korte ziekte, de Comm1ss10ne~ t924· 
derd werd tot beerlijkheid op 27_0cti ;!r des 

De Commissioner begon zijn e 
0 

het 
Heils·loopbaan als een accountanLt nd~n in 
lnternationaal Hoofdkwartier te 0 

1888. hi" de 
Meer dan 20 jaar Jang heeft ou~tant 

positie bekleed van Algemeen ~-~c dikwijls 
en in verband daarme~ moest tJ aar de 
op reis. Er zijn wein1ge. Ianden,de~ Com· 
L~ge_rvlag wappert, d.~e met ~oo~rvaringen, 
m1ss10ner bezocht z11n en . e maakten 
opgedaan gedurende die re1zen, 
zijn dieusten van groote w~da~dede begrafe-

De Chef van den Stat let e 
0 

het 
nisdiensten in de Congres-Hall en P 
kerkhof in Abney Park. 

Nieuw Militair-Tehuis te Malang. . ht 
I t oJgende benc Ensign Bakker zond ons 1e ~ Militair· 

over de opening van bet meuwe. ti' delijk 
Tehuis.Mevrouw Majoor Scheffe;,~et fehuis 
hi er ter plaatse vertoeft, open e ~ s Htjls 
en heette uit naam van het Leger l?de Me
allen bartelijk welkom. Onde~_meer f;' me far 
vrouw: ,,Dit Tehuis moet z11n .a. H nand 
away from Home". Zoo de ouders t~ 0 wii 
voor bun jongens bidden, zoo btd?endier
met ooze jongens tezamen voor die 

111 baren, die zoo ver weg zijn. lk hoop daar~e~ 
dat dit Tehuis een waar Tehuis en .. " 
toevluchtsoord voor onze Militairen zal z11n;k 
Overste Bann ink beantwoordde de toes~ra in 
van Mevrouw Scheffer en memoreer e es 
het kort het vele goede, dat het Leger

1 
~ie 

Heils tijdens zijn vestiging in Ned.· noet. 
voor de Militairen heeft gedaan en nog d der 

Een groote schat van bloemen. waaron en 
een bloemstuk van. Kolonel Gramberg! ~en 
van Overste Bannink, een van bet gardntz het 
en van de militaire bezoekers, vu! e 
gebouw, dat feestelijk versierd was. uime 

Het nieuwe gebouw geeft betere, r 
plaats en is zeer geschikt. 

Een gift. d 
· met e Kommandant Kronenberg, beztg rdige 

Kerstkollecte in Bandoeng, had een aa OP 
verrassing in een van de kantor_e~ een 
zijn verzoek om een bijdrage .zeid chuld 
heer: .Ja zeker, ik ben nog 1~ ~et een 
tegenover het Leger des Heils". HIJ. 1;je van 
jongen f 30.- wissclen in een bne assing 
f 25,- en f 5.- en tot zijn groo~e verr f 5 __ , 
ontving de Kommandant n1et dde h 11et 
zooals hij feitel ijk verwacbt te, oc 
brlefje van f 25.-. 

• k'a-J{otPB· 
Nieuwe Soldaten in bet DJO J Je-
Drie nieuwe Soldaten werden kort iff~en 

den door Adjudant Hiorth ingezege~~r 111ak· 
goed bezochte samenkomst. Eend andere 
kers droeg reeds vol uniform en e 
hebben het in de maak. 

Kapiteine Berge van Weltevrede.O· ·chten. 
Het spijt ons zeer, te moeten b_ert moest 

dat de Kapiteine in het i.iekenh~~~ te on· 
worden opgenomen, om een opera 1 oed zal 
dergaan. Wij hopen, dat deze g voJle 
slagen en zij haar gezondheid ten 
terug zal krijgen. 

Poerworedjo. zijn 
De Sergean t-Majoor en di ens vrouW jaren 

verhuisd naar Bandjermasin. voor kt met 
Jang hebben deze kameraden gewer oredl~ 
veel toewijding in het korps te doedwn VJiJ 
en bun hulp zal zeer gemi ;t wor .~n · 1<W 
hoorden, dat zij reeds h inn en ztJ n'ieuwe 
dersamenkomsten te h n in hull 
woonplaats. 

Ondernemingsgeest ·oor 
De Divisie Officier van lebes,. JvtaJ.,,a!l 

Palstra, schrijft over de open 10y dt dilt 
een nieuwe school tc Peana en meis 'ee!l 
de Luitenant, die daar werkzaam 1 ~0 de!l 
meeting aankondigde voor den vg g ee~s, 
Zondag. De Merdika informee~ e Cllf'st 
of dit de gewoonte was van e ctde, dil1 tenen, waarop de Luitenant antwoor gaf ~et 
de Zondag Gods dag was. Daarn~dag ri1e 
loamponghoofd bevel, dat op zo 
gewerkt mocht werden. 
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