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POELAU SI TJANANG--HET EILAND DES DOODS. 
anneer men den grooten weg van Belawan naar Medan volgt, wordt 

weldra de aandacht · getrokken door een groot wit bord met de 
woorden: 

LEPROZERIE 
LEGER DES HEILS. 

Menige auto gaat dan rechts af en na een kwartiertje rijden bereikt men de 
kolonie, waar ruim 300 patienten, voor het 
meerendeel Chineezen - contract-koelies velen-, 
doch ook Britsch-Indiers en Maleiers liefderijk 
verzorgd worden. De kolonie behoort. aan de 
vereeniging tot oprichting en instandhouding van 
een of meer Leprozerien ter Oostkust van Sumatra, 
doch staat gedurende de laatste 10 jaren onder 
beheer van het Leger des Heils. 

Men krijgt den indruk van een klein, welva
rend dorp, als men de kolonie oprijdt. Keurige 
gebouwen, in het vierkant random groote gras
velden gebouwd, met de zaal voor bijeenkomsten 
en recreatie in het midden en de woningen voor 
gehuwden een eindje verder. Dan vindt men e_~ 
een steenbakkerij, een pannenbakkerij, blikslagen1 
en vele andere afdeelingen van werkzaamhed~n, 
waar alle patienten, die daartoe in staat ztjn, 
werken, wat een groote troost en zegen is ._in ~~n 
droevig bestaan. ,Af dien arbeid wordt vn1w11l1g 
en met lust gedaan en vaak door misvormde 
handen verricht. Zoo zijn de patienten, die voort
durend aan het werk zijn, ingedeeld als volgt: 
steenbakkers 80, grassnijders 45, schapen-, 

en rustig graast het vee op de mooie grasvelden. Steenen paadjes leiden van de 
eene zaal naar de andere. Mevrouw Scheffer vertelde ons, welk een vreugde het 
geweest was voor de patienten, toen de eerste weg gemaakt was, zoodat zij altijd 
ook in den regentijd, op het droge konden gaan. ' 

Zondagmorgen, zeven uur I Wat is dat? Een kerkklok? ]a, de kerkklok in den 
kleinen, rooden toren luidt den Sabbat in l Als muziek klinkt bet in de ooren op 

deze leprakolonie, temidden van zooveel feed en 
duisternis. Van alle kanten komen ze naar het 
Godshuis; velen strompelend, enkelen moeten zelfs 
door het ziekenwagentje gebracht worden. Dade
lijk bij het binnenkomen der zaal valt de tekst 
op, die bijna de halve breedte van de zaal beslaat 
en ongeveer een halven Meter hoog is : 
.,Orang jang doedoek didalam gelap itoe akan melihat 

soeatoe terang jang besar !" 
(Het volk, dat in daistecnis wan1elt zal een 

groot Licht zien), 

aan de eene zijde in het Maleisch en aan den 
anderen kant in het Chineesch geschilderd. Het 
is een gift van de patienten zelve, zoo ook de 
kleinere met de woorden 

ASSALAM ALAIKOEM ! 
( Vcede zij Ulieden), 

eveneens in beide talen op het doek gebracht. 
Op !age bankjes zaten ze de komst van de 

Kolonel te wachten, rneest Chineezen, doch oak 
Britsch- Indiers en Maleiers. Dadelijk merkt men 
de heilssoldaten op met hun roode jasjes, waarop 
bet ,, Bala Keslamatan" in witte letters staat. 

-, karbouwen- en varkenshoeders 7, kleermakers 5, 
tirnmerlieden 8, smeden 4, schilders 6, metse
laars 12, blikslagers 2, mandenmakers 2, houtza
gers 12, witters 10, grondw~rkers 30, houthakkers 
20 verbandjongens 9, barb1ers 2, en dan nag de 

De nieaw gebouwde bijeenkomstzaal met klokketor:en. 

•t Was een heerlijke Zondagmorgen; in alles 
was de geest des Heeren! Diepe vrede lag op 
het ofschoon misvormde gelaat van velen , een 
Iicht, dat hier op de kolonie in hun hart ontstoken 

25' mannen die het kerkhof onderhouden, en de atapdaken m.ake_n. · I 
Hieronder volgt een verslag van het bezoek, dat de Terntonale Kommandante 

aan deze kolonie bracht. 

Eindelijk dah was 
het oogenblik aan
gebroken, waarop 
de Kolonel haar 
tang uitgesteld be
zoek aan de Oost
kust van Sumatra 
zou brengen. Er 
werd verlangend 
naar uitgezien van 
beide zijden ; de 
Kolonel verlangde 
haar getrouwen te 
ontmoeten, die zoo 
ver van het centrum 
werken en onze 
makkers zagen reik
halzend uit naar 
een bezoek van hun 
Leidster. 

was en nu uitstraalde naar buiten. Het ontroerde ze te zien _I lngedronken werden 
de woorden van onze Leidster en duidelijk werd het men1geen, hoe zelfs pijnen 
zingend gedragen kunnen worden. 

Ook werd dien 
morgen een be
zoekje gebracht 
aan de Zondags
school, waar Me
vrouw Scheffer een 
12-tal kleinen om 
zich heen verza
meld had en hun 
van Jezus vertelde. 
Wat wisten ze de 
!es van de vorige 
week goed na te 
vertellen ! 

Het eerste wel
kom had plaats aan 
boord van de ,,ln
sulinde", die de 
Kol on el . en haar 
staf 11 aar Sumatra's 

Ben kijkje op de verblijven dee patienten. Op den achtecgcond links, huisjes vooc gehawden. 

Half vijf riep de 
kerkklok alien weer 
naar het bedebuis 
en ditmaal voor een 
groote gebeurtenis 
in het !even van 36 
der patienten. Zij 
zouden dien mid
dag ingezegend 
warden tot soldaten 
van het Leger des 
Heils. Het was een 
diep ontroerend 

Oostku.st voertd~~~~t o Poelau si Tjanang aan. Vanaf den grooten weg per bendy, \ 
toen gmg he t d J3 1 ie krijgt een beteren verbindingsweg, doch deze was nog 
s~apvoets, wan deR o ~n van verre was een witte stip zichtbaar. ,,Zeker Mevrouw 
n 1et geheel geree · ee s . . Ad· d t 
Scheffer en de beide zusters-offlc1ere~_, JU an e 

. 01 vik" zelden w11 tegen el-
Palm en Ens1gne s .. ' de onderscheidden 
kander, doch nader_bIJ ~omen dra de Kolonel op 
we meerderen en 1awe ' zoo d werd zr be
den beganen gron~ .was aange~~or' al de kin~eren 
halve door de Offtcieren, too~t een hartelijk ,,sla
van het personeel begr~e) m armen vol bloemen 
mat datang !" (welkom en kt Oak op deze 
in aardige bouquetjes .opgemat · tevoren op 
kolonie, evenals een1ge w~ enen de stemming 
,,Koendoer"N zou het f.eeJJ·te ~~;d!~ en daar ston
was er al. og een em · . staat waren van de 
den zoovelen. als daartoe 10 verwelkom
ruim 300 patienten, achter de heg en 
den de lang ve_~beide gast. lofte van heerlijke 

Een vriendel1Jk w?ord, de be bl.. Halleluja !" 
dagen in het versch1et e!1 een U t" volkje _dat 
toen was de Kolonel thu1s onder e ' 
haar gansche liefde bezi~~· 

Zulk een liefelijken ~~~blik biedt de dkolon~e i 
Het allereerst wordt het oog getroffen oar e. 
vriendelijke kerkje met den kl~inen~ ro?.den toren' 

samenzijn. V66r de inzegening sprak de Kolonel een ernstig, perso_<:>nlijk woord 
en wees er op, dat God Zelf Zijn naam oo ans voorhoofd moet schnJ ven. Plotse
ling een snikken in de zaal. De Heer jezus komt en Zijn naam is niet op mijn 

" voorhoofd I" 't Was een oude Chineesche man, 
__ _, die deze woorden uitsnikte, en zoo was de indruk 

op vele gemoederen. . _ . 
Eerst werd een jongen ingezegend . RadJahngen 

was nag te jong om soldaat te worden en groat~ 
tranen waren in zijn oogen gesprongen, toen h!J 
het hoorde en niet aeheel begreep, maar toen h1J 
jong-soldaat mocht ~orden, straalde .. zijn ga~sche 
gelaat van b!ijdschap. Wat zong hIJ moed1g en 
beslist : 

,,Saja maoe ikoet Toehankoe" 
('k Wil U volgen, o mijn Heiland .) 

Daarop kwamen zij naar v<?ren, 35 _~nderen , 
Chinee.zen meest, ook enkele Bntsch-lnd1ers. Een 
werd gedragen uit den ziekenwage~ en voor 
het platform neergelegd en alien w11dden hun 
!even aan den Heer om anderen die, het ,,groote 
Licht" nog niet kennen, tot het Licht der_wereld 
te Jeiden. De Majoor vertelde, hoe hun 1;11Vloed 
gevoeld wordt op de zalen, waar ~eden ~1euwe
Iingen in hun eigen taal het Evangelie pred1ken ~n 
zoo den weg bereiden voor het woord, dat m 
de samenkomsten gebracht wordt. 

rrs geschilderd is het en 111 du1del11ke letters 
3r1agt het den naam ,,Bethel". Het Legerwapen, 
·n frissche kleuren er op aangebracht, verhoogt 
~og de aantrekkelijkheid . Het is door .Palm~n en 

Ziekenhuis met apotheek. 

Oinsdagmorgen was bestemd voor de :rol~s
spelen. Spelletjes van eigen smaak en vmdrng 
wisselden elkaar af. Juist groote kinder en zoo bli! 
klonk hun gelach ! Wat konden ~e elkaar ook 

·1 reboomte omgeven, aan beide z11den hggen. 
moo g d verblijven der patienten, gee! geschllderd, met roode daken, waarvan 
de zalen, ed de patienten in eigen pannenbakkerij gemaakt zijn e". door hun 
d~ pan".en oor rdi e afwisselin zijn van het groen der boomen . Hier en daar 
fr.1.schhe1d .een aa d g d. teur e~ de zusters ziet men een bloeienden flamboyant 
b11 de wonrng van en irec 

plagen en aanmoedigen ! 'k Zie nog het gezicht van .. ee~ der schoolJongen~" toen 
zijn meester aan de beurt was. Stralend keerde 1111 z1ch om naar de offlc1eren. 
"Ooeroe mesti menang" (de meester moet winnen), zeiden mond en Of' gen en met 

(vervolg op pag . 4 kol. I) . 
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.. Zalig zijn de zachtmoedigen , want 
zij zullen het aacdcijk beifrven !" 

Mattheus 5: 5 . 

Is er treffender paradox (schijnbare 
tegenstrijdigheid), dan die, ~elke onze 
Heer in deze woorden gebrutkt ? 

Wij zijn gewend, het begrip van ver
overen, in bezit nemen te verbinden aan 
het begrip van stoutmoedigheid en 
machtsbetoon. 

Gewoonlijk heet het : hoe f I i n k e r 
opgetreden, des te meer gezagkent 
men U toe! "Laat je niet de kaas van 
het brood eten !" zegt men tot den 
jongen, die voor 't eerst onder vreem
den gaat. ,, Van je af spreken, hoor, 
anders kom je er niet I" is een welge
meende raad op zijn weg. Met andere 
woorden, hoe meer ,, d urf" men heeft, 
hoe meer men zijn rechten laat gelden, 
des te gemakkelijker is bet, om door de 
wereld te komen, des te eerder krijgt 
men zijn zin en des te meer wint men. 
En zoo is het niet enkel gesteld in de 
tegenwoordige maatsch ppij, dit is van 
ouds het beginsel geweest in deze wereld. 
En dat dit in lijnrechte tegenstelling is 
met hetgeen de bij bel ons leert, met 
name de groote Leeraar in Zijn bergrede, 
s ons duidelijk. 

Zalig zijn de zachtmoedigen ..... . 
"Zachtmoedigheid", zegt Cruden, ,,be

teekent een gemoedsstemming die niet 
gemakkelijk tot toorn verwekt wordt, 
die beleedigingen verdraagt zonder den 
wensch tot wraak, tot vergelding te 
koesteren, die stil berust in den wil 
van God I ..... verder, een nederige 
geest, bereid te ontvangen en aan te 
nemen de waarheden van God" (Jak. 1: 21). 

Dit dus is de wil van God voor ons, 
de roeping, waarmede wij geroepen zijn, 
de maatstaf, die ons gesteld is, ons, 

T oen Mevrouw Adjudant Meyer eenige 
dagen voor haar heengaan tot enkele 
makkers zeide: ,,lk gevoel het den laat
sten tijd zoo duidelijk, hoe wij steeds be

reid moeten zijn, om den Heer te ontmoeten", 
had ook zij niet kunnen vermoeden, dat 
zoo spoedig de dag zou aanbreken, waarop 
zij het land zou mogen binnengaan, dat 
slechts voor ,,bereiden" bestemd is. 

Het kwam zoo geheel onverwachts, het 
heengaan van Mevrouw Meyer. Een .. schok 
doortrilde ons bij de tijding, dat z11 door 
God was opgeroepen, en dat dit bericht 
niet alleen ontroering bracht in ooze Leger
wereld, doch ook ver daar buiten, bleek 
we! uit den schat van bloemen, van vrien-
den zoowel s van de makkers, en dat 
bewezen ook e velen, die opgekomen 
waren om de verledene op Zaterdag 6 
Juni de laatste ee te bewijzen. 

Majoor Palstra w a_, voor de lei ding van den 
begrafenisdienst van Bandoeng overgekomen, 
terwijl ook de officieren van Malang, Toeren 
en Solo aanwezig waren. 's Morgens om 8 uur 
vereenigden wij ons rond de baar, welke 
overdekt was met bloemen en waarop de bijbel 
en de hoed van de strijdster lagen. Na het 
zingen van: ,,Jezus, Reddec van mijn ziel," 
voerde de Majoor ons in 't gebed hooger 
op tot den troon van God en smeekte 
bijzonderen bijstand af voor den Adjudant 
en zijn kinderen. Oaarna brachten de 
Marine-broeders het stoffelijk omhulsel 
naar de koets, terwijl de officieren, mak
kers en vrienden zich daarachter opstelden. 
Onder het zingen van ooze heerlijke, be
moedigende liederen schreden wij grafwaarts, 
waar de Majoor ons een oogenblik bepaalde 
bij het feit, dat ons op die plaats bracht. Kom
mandant Schipper ging voor in gebed, wa<l:rna 
Ensign Bakker ons een gedeelte .las uit 1 
Korinthe 15. Verder sprak de Ma1oor toen 
over het groote verlics, dat niet alleen het 
Leg-er des Heils en in het bijzonder haar 
werk waarin ze geheel opging, getroffen 
heett'- maar dat ook en in de eerste plaats 
den Adjudant en de lieve kleinen trot 
door dit heengaan. Deze gedachte werd 
ook tot ui ting gebracht do?r ee~ d~r 
onderofficieren van de Manne, dte m 
den korten tijd, dat hij Mevrou~ 
had leeren kennen, bemerkt had, ct.at z11 
niet alleen een helpende hand bood 1n h~! 
Tehuis waar dit noodig bleek, maar dat z11 
daarbij' haar licht Jiet schijnen. en daaro~ 
nu mocht ingaan met den Brutdegom. Ht] 
moedigde den Adjudant aan met .de woor
den: .Zie niet op he1geen ge nu verl1est, ma~r 
wees dankbaar voor hetgeen God U tn 
haar geschonken heeft !" 

Daarna sprak Adjudante Birkhoff als oud
Kw~ek>chooJmakker van Mevrouw,en Ensign 
Uyhngs als persoonlijk vriend van de over
l~dene . Hij had in haar aangetroffen de twee 
e1genschappcn van een goeden heilssoldaat 

als Zijn volgelingen. Moeilijk - onmoge
lijk, zegt ge? Ja, ik weet het wel, hoe 
moeilijk dit is voor den natuurlijken 
mensch - en daarentegen verbazend 
gemakkelijk, om nu eens flink zijn meening 
t~ zeggen, lucht te geven aan de opge
kropte gevoelens van gekrenkte eigen
waarde, of het in toon of houding te 
kennen te geven, hoe di€p men beleedigd 
is over de echte of vermeende kwetsing, 
aangedaan door vriend of vijand. Moet 
men dan altijd stil zijn? Is het niet onze 
plicht, om on:aen naaste de ,, waarheid" 
te zeggen .•.. want, de waarheid mag 
toch gezegd worden? ..• 

En zoo worden menigmaal in voorge
wen de waarheidsliefde woorden gespro
ken, dingen gedaan, waarover men later 
bitter berouw gevoelt en die men o, zoo 
gaarne ongezegd, ongedaan zou willen 
maken - wordt er op scherp afkeurende 
wijze een oordeel uitgesproken, gecriti
seerd - want, ,,ik z e g de dingen, die 
een ander den kt", den beleedigden 
hoogmoed daardoor nog een schijn van 
oprechtheid en openhartigheid gevend. 

Zoo ontmoet men overal, in alle kringen, 
tot zelfs in den intiemen kring van fami
lie en vrienden den geest van heersch
zucht en zelfzucht - een ieder wil de 
eerste zijn - en om dat doel te bereiken 
..... wat geeft het, of de broeder, de 
vriend er door te kort schiet? 

* * * 
Maar jezus kwam en leerde ons een 

hoogeren, verhevener weg kennen. ,,Zalig 
zijn de z a ch t mo e dig en, want Z IJ 
z u 11 en he t a a r d r ij k bee r v en." 
Hier, op aarde, in alle mogelijke en 
onmogelijke omstandigheden - zal de 
z a c h t m o e d i g e in het einde over
winnen - zal h ij het laatste woord heb
ben. En dat is geen mooie theorie alleen, 

maar de dagelijksche praktijk van hon
derden, ja duizenden. 

Z1jn er niet geweest in het verleden, 
helden, mannen en vrouwen , die door 
zachtmoedighe id den zwaarsten tegen
stand overwonnen en het veld behouden 
hebben? En dat niet slechts diegenen, 
wier naam een eerbiedwaardigen Idank 
heeft terwille van hun rang of positie. 
Menige onbekende, verborgen Heilssol
daat leidt, vaak zonder er zich zelf van 
bewust te zijn en zonder den minsten 
ophef ervan te maken, dagelijks een 
leven van overwinning door zachtmoe
digheid en vriendelijkheid. Menige jonge 
man, menig meisje heeft bitteren tegen
stand en vervolgmg - zelfs van familie 
en vrienden - overwonnen niet alleen, 
maar dezen gebracht tot verandering des 
harten, door hen tot Jezus te leiden. En dat 
niet door welsprekende argument en, noch 
door geredet wist, ,,niet door kracht noch 
door geweld", maardooreen ootmoedigen, 
stillen wandel dag aan dag I Zoo, juist 
zoo, heeft menige vrouw haar man gewon
nen en omgekeerd, heeft menige echtge
noot zijn vrouw overweldigd - vooroor
deelen uit den weg geruimd - haat en 
wantrouwen overwonnen - is de wolf in 
een lam veranderd ! 

En kinderen zelfs zijn ons hierin voor
gegaan I 

Uaarne denk ik daarbij aan den kleinen 
jongen, van wien de Generaal zoo graag 
vertelde in zijn samenkomsten . Utt 
een dronkaardsgezin - met al wat 
dat beteekent - was hij gered geworden 
en begonnen God te dienen. Vader echter 
was woedend en zwoer, dat hij dien on
zin er wel uit zou slaan. En zoo begon 
voor onzen kleinen held een leven van 
bittere vervolging en vijandschap van de 
zijde van zijn vaderl Eindelijk scheen het, 
alsof hij het niet !anger kon volhouden. 
Hij klaagde zijn nood aan den Kapitein. 
Deze, na eenige oogenblikken van na
denken, stelde voor, dat hij iets moest 
bedenken, om zijn vader bijzondere Jiefde 
en vriendelijkheid te betoonen. De jongen 
dacht na - wat kon hij, arme. zwakke 
jongen doen of geven? Daar komt hij 
op een idee I ,, lk weet wat, ik zal vaders 
schoenen poetsen en mooi glanzend ma
ken" , riep hij met schitterende oogen en 
weg was hij. 

Dag aan dag, 's morgens al heel vroeg, 
vond vader voortaan glimmend gepoetste 

MEVROUW ADJUDANT MEYER BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 
4 JUNI 1925. 

n. l. volkomen overgave aan 
God en een groot hart vol liefde 
tot het verlorene. Tevens her
dacht hij, hoe 11 jaar geleden te ~ilj~d~~~r~~~ 
Semarang het hu- "' 

der aarde toevertrouwd. ..Stof 
tot stof en asch tot asch; tot 
het weerzien in het Nieuw je
ruzaleml" klonk het plechtig 

over den doodenakker. 
welijk der Adjudants 
Meyer en dat van 
de Ensigns Uylings 
op een dag werd 
tngezegend. 

Het meest 
treffend moment 
was we!, toen 
Adjudant Meyer 
zelf naar voren 
tract om te spre
ken. De Adju
dant begon met 
de bede: 

,,Mijn Heec en 
mijn God, Uw 
wil geschiede ! " 
Merkbaar door 
Gods Geest on· 
dersteund, kon 
hij spreken over 
het !even van 
zijn lieve vrouw, 
daarbij memo
reerende, hoe zij 

Met de rechterhand 
omhoog vernieuwden 
Gods kinderen rood 

de groeve der 
vertering hun 
belofte aan den 
hemelschen Va
der en nadat de 
Majoor den ze
gen had uitge
sproken, keerden 
wij huiswaarts. 
Wij hebben dien 
morgen geleerd 
dat wij nergen~ 
a~ders veilig 
z11n dan in de 
armen van Jezus. 

••• 
Voor den ge

denkdienst wa
ren velen opge
komen en de 
zaal, die stem
mig vers ierd was 

den avond van haar be
keering al3 jong meisje 
de woning van haar 
ouders voor zich ge
sloten vond; hoe hij 
haar later vond, terwijl 
zij bezig was een 
moeder te helpen, die 
in dezelfde omstandig
heden verkeerde, waar

MEVROUW ADJUDANT MEYER. 

m.~t palmtakken , was 
b11na te klein om de 
sch~re te bevatten. 
Ensign Rollfs smeekte 
al lereerst Gods zegen 
af voor dezen avond 
waarna de Ma 100; 

het eerste lied uitgaf. 
Na het lezen van een 

in zij is heengegaan. En hij was dankbaar, 
dat God dat leven aan het zijne had willen 
verb in den. 

,,En wat nu?" had hij gevraagd aan zijn 
jongen. ,,lk weet het niet, Papa", antwoordde 
deze en .,Ook ik weet het niet", was Vaders 
wederantwoord; doch bij het openslaan van 
den bijbel vie! zijn oog op de heerlijke 
woorden: .. Uw hact wocde niet onfroecd: 
gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij". 

Ook de discipelen wisten den weg niet, 
maar jezus Zelf zeide: ,,I k be n de We g". 

Ontroerend was het te vernemen, hoe de 
lieve Fenna, na het gebedje haar d1or 
Moeder geleerd, te hebben opgezegd, den 
Iieven Heer vroeg, haar Mama goeden nacht 
te willen zeggen. 

Onder het zingen van het lied: 
.. 'k Blik vol vertcouwen nu 

0, Heiland op tot U /" 
werd het stoffelijk overschot aan den schoot 

. gedeelte uit de Open-
baring en het zingen van een lied 
bepaalde de Mc1joor ons bij het !even va~ 
Mevrouw Meyer en vertelde hoe J ·· • 
16 jaar geled~n Mevrouw v~or het ~irsr~~~ 
~angetroffen in een der Noordelijke korp ~ e 11 
t~ het vaderland . Sindsdien waren de we~en 
u1 teengeloopen, doch hi er op Java had hij 
ha~.r wederom ontrnoet, nog steeds dapper 
stn1dende, getrouw aan de eenmaal afgeleg
de .belofte. Namens den Ad1udant dankte de 
Ma1oor voor d.e vele bewijzen van hartelijk 
medeleven_. die deze had mogen ont
vangen, nt~t alleen uit Soerabaya maar 
van versch11lende zij den; ook ee~ t~lc
g:am. van de Territoriale Kommandante 
die z1ch op Sumatra bevond werd voor~ 
gelezen. ' 

Geheel in overeenstemming met hct ge
sprok.ene zong Adjudante Midtcide daarna 
een lied en s.praken achtereenvolgens Kom 
mandant Schipper, Stafkapiteine Beckley en 

schoenen voor hem klaar staan, en ein
delijk kwam er een dag, dat het harde 
zondaarshart gebroken we rd. nlk ga 
vanavond met je mee naar de samen
komst", zeide vader en dienzelfden avond 
knielde hij aan de zondaarsbank en zoch t 
en vond vergeving. 

De zachtmoedigheid van den kleinen 
Heilssoldaat had gezegevierd I 

* * * Toch bdeekent zachtmoedigheid geen 
z w a k he id I Zien we slechts op den 
Meester! Met welk een waardi gheid, welk 
een gezag trad Hij niet op I Hij, Die de 
kindertjes aantrok door Z1jn beminnelijk
heid, wist tegelijkertijd Zijn omgeving 
met heiligen eerbied en ontzag te bezielen. 
En als het er op aankwam, pal te staan 
voor een beginsel van waarheid en recht, 
of als het Zijn roeptng op aarde gold, 
hoe vast, ja, onverbiddeliJk streng kon 
Hij zich betoonen, zelfs tegen Zijn vrien
den ! Hoe is Hij niet opgetreden tegen 
al wat zweemde naar onoprechtheid -
tegen leugen en huichelarij ! 

En toch is H ij het, Die zeggen kon: 
,,Leert van M ij, dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart!" Neen, zachtmoe
digheid is geen slapheid van karakter ! 

En die machtige !eider van het Isra
elietische volk, de man van God, Mozes 
- van wien het wonderbare getuigenis 
gegeven werd, dat hij ,,zeer zachtmoedig 
was, meer dan alle menschen, die op 
den aardbodem waren" - hoe ontzaglijk 
hoog en verheven staat hij niet voor 
ons - de Jeider bij uitnemendheid, de 
gevierde, maar ook de gevreesde wetgever 
en gezagvoerder I 

Wij zouden kunnen \·oortgaan met 
voorbeelden aan te halen, als bewijs, dat 
sterkte en zelfstandigheid van karakter 
gepaard kunnen gaan met een stillen, 
ootmoedigen geest, met beminnelijke 
zachtmoedigh,eid - genoeg I 

L a t e n w ij t o t H e m g a a n e n 
van Hem Ieeren, dagelijks, hoe 
zachtmoedig te zijn, juist in die om
standigheden, waarin wij geplaatst zijn. 
Ook daar, waar het moeilijk is en waar 
ons geduld dikwijls zwaar beproefd 
wordt. En als wij slechts volharden, 
zullen ook wij overwinnen, en zullen wij 
ruimschoots de waarheid rnogen ervaren 
van 's Heilar.ds woord : 

nZalig zijn de zachtmoedi-
g en ...... " 

Broeder Blok, die alien den arbeid der over
ledene hadden gadegeslagen. 

Daarna sprak d<! Adjudant . zelf. Hij 
herinnerde er aan, hoe hij een week gel eden 
als de !eider der samenkomst had bekend 
gemaakt, dat den volgenden dag de ,,Week 
van Gebed en Zelfverloochening" zou 
beginnen. ,.En", zeide hij, ,,ik heb een groote 
gave op het altaar gebracht, een gift die 
mij van het hart is gescheurd geworden 
anders had ik ze niet kunnen geven. Maa; 
nu door Gods geest geschraagd wil ik 
berusten en het offer op het altaar laten.'' 

Dat het een week van gebed en worste
ling geweest is en dat ook de komende 
weken dit nog wel zullen zijn, daar waren 
alien van overtuigd . 

De diepe indruk, dien deze woorden 
maakten, bereidde den bodem voor de bij
bellezing van den Majoor; het evangelie
woord drong door tot onze ziel. 

Voor Gods kinderen was dit heengaan een 
aansporing om te waken, opdat wij bereid 
mogen zijn, als de Meester ook ons zal 
oproepen 

Hecft dit sterven ook U iets te zeggen, 
lezer of lezeres? P. J. M. 

Uit de loopbaan van Mevrouw Meyer 
geven wij het volgende: 

In October 1888 te Zaandam geboren, 
werd Mevrouw reeds als jong meisje bekeerd 
in het Leger des Heils. 

Na in 1907 de Kweekschool doorloopen te 
hebben, arbeidde Mevrouw eerst als Luile
nante, daarna als Kapiteine in verschillende 
korpsen. 

Oen lsten Fehruari 1913 vertrok zij naar 
Java en was voor haar huwelijk in 1914 
werkzaam op Pelantoengan en in het Meis
jeshuis te Semarang. 

Oaarna werden de Adjudants achtereen
volgens aangesteld voor het Militair Tehuis 
te Bandoeng, dat te Malang en op de Le
prozen-kolonie Pelantoengan . Jn 1921 gingen 
Mevrouw en de Adjudant met verlof naar 
Europa, en bij hun terugkeer werd hun het 
beheer opgedragen van het Militair-Tt!huis 
te Soerabaja. 

Hier werd Mevrouw den 4den Junl Cl 5 
bevorderd tot Heerlijkheid. 

,,Zoo w a a kt d an; w a ij 

weet den dag n i et, no d e 

u r e, in we Ike de Zoon es 

mensch en k omen z a I". 

(Matt. 25 : 13). 
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1 JULI 1925 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij volmacht van den Generaal) 

Bev o rd er i n g e n : 
Van Kadet-Luitenant tot Luitenant: 

Lay Hiun Seng. 
Sarni Amon. 
Soepie. 
F. Papilaja. 
A. Wattimena. 

Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 
E. Dalope. 
J. Latuperissa. 
T. Lomboan. 
Oey Tjoen Tok. 
A. Radja. 
J. Runtuwena. 
A. We.~rs. 

A a n s t e I I i n g e n. 
Luitenant F. Papilaja naar het Militair Te

huis te Bandoeng. 
Luitenaut A. Wattimena naar het Militair 

Tehuis te Malang. 
Kdt.-Luitenant E. Dal ope naar het MiHtair 

Tehuis te Solo. (tijd.) 
Kdt.-Luitenant j. Latuperissa naar het 

Chineesche Korps te Weltevreden. (tijd.) 
Kdt.-Luitenant T. Lomboan naar Boe

gangan te Semarang. 
Kdt.-Luitenant Oey Tjoen Tok naar het 

Chineesch~ Koi;ps te Soerabaja (tijd.) 
Kdt.-Luitenant A. Radja naar het Mi!itair 

Tehuis te Soerabaja. (tij d.) 
Kdt.-Luitenant j. ffontuwena naar het Mi* 

!itair Tehuis te Ojokja. · 
Kdt.-Luitenant A. Weers naar het Kinder

huis te Djokja. (tijd). 

Bandoeng, 1 juni 1925. 
M. J. '(AN DE WERKEN 

Terr.-Kommandante. 

HET LEGER IN NEDERLAND VERLIBST 
ZIJN LEIDER. 

In de laatste nummers van de Hollandsche 
Strijdkreet h~bben wij gelezen, dat Com
missioner Povlsen ziek was geweest, maar 
weer in zooverre hersteld, dat hij in staat 
was, de samenkomsten op Goeden Vrijdag 
en met Paschen te Ieiden. De Engelsche 
Strijdkreet meldde nog, dat de Commis
sioner den 5den Mei in Londen was aange
komen voor besprekingen met den Chef van 
den Stat. 

Uen 7den Juni ontvingen wij een telegram, 
dat de Commissioner op 6 juni na een ope
ratie was bevorderd tot Heerlijkheid. 

Gedurende de vele jaren van zijn Ioopbaan 
.als Otficier van het Leger des Heils heeft 
hij zijn krachten gewijd aan den arbeid in 
Denemarken-zijn geboorteland-,in Zweden, 
Noorwegen, Finland en laatstelijk in Holland. 
Ook in Ned.-lndie zijn vele Officieren, die 
rlen Com missioner ken den. 

Een bekwame tolk, innemend en sympa
.thiek en daarbij een voortreffelijk Heilssol
.daat, won de Commissioner de achting en 
llefde van alien, die het voorrecht hadden, 
hem te leeren kennen. Zijn heengaan is 
voor het Leger des Heils in Nederland 

- ·een zwaar verlies. 
Zeker zullen Mevrouw Povlsen en de kin

·deren veel sympathie ondervinden bij het 
verlies, dat zij hebben geleden. 

.. De gedacbtenis des rechtvaardigen zal 
tot zegening zijn". 

. 'AANTEEKENINGEN VAN DEN 
foHEF~SrlCRET ARIS. 

Bandoeng, 1~ ]uni 1925. 
Het bezoek van de Territoriale Komman

.dante aan Oost-Sumatra. 
Na een afwezigheid van 18 dagen keerde 

de Kolonel van haar bezoek ~an Oost
Sumatra in Bandoeng ter~ en bracht ve.le 
goede berichten mede. De gebeurtents, 
waarover de Kolonel vooral met groote 
be.1;rngstelling en veel · lief de uitweidde, 
was weJ de inzegening onder de Legervlag 
van ~5 SaOldaten en 1 jong-soldaat op 
Poelau Sf Tjanang. Zulk een gebeurtems 
stemt ahijd tot vreugde, maar als .we de 
omstand1gl1eden van deze Jijdenden m aan
merkrng nemen en lc!aarbij het groote aantal, 
dat dt:n weg ten hemel heeft gekozen, zal 
veler 11art zich nog meer verblijden. 

De Chef- Secretaris leidt den uitzendings* 
dienst der Kadetten. 

uen Isten Juni werden te Djokja 8 Ka
detten bevorderd tot Kdt.-Luitenant. 

Na de uitreitcing van hun eerste aanstelling, 
werden de nieu we Kadet-Officieren opge
roepen om hun getuigenis te geven. Deze 
wa1en kort maar helder en beloofden veel 
yoor qe toekomstige bruikbaarheid dezer 
JOnge menscben, zoo zij trouw blijven a~n 
hun belofte van toewijding, weergegeven Ill 
het koor: 

,,Heel mijn hart zij. Heiland, 
U gewijd voor altijd; 

Heel mijn leven gee{ 'k U, 
Dat ik voor U sfrijd /" 

Een rapport op pagina, 4 geeft nadere 
bijzonderheden . 
I De Financieele Secretaresse. 

De vele vrienden varf Brigadier Wolters 
zullen met le~dwezen vernemen, dat de 
Brigadier gedurende de laatste d~gen afwe
zig was van het kantoo! en z1ch onder 
..geneeskundige behandehng moest stelle!1· 

. Gelukklg gaat de Brigadiernu weervooru1t. 
' . 

S T R IJ D K R E E T 

PAD 

Ik kan over niets anders schrijven. 
Er gaat een diepe 01~troerin~ door de gelederen van het Leger des ~eils !!1 

Nederlandsch-lndie. In vele 1aren n1et een en nu ... btnnen zeven maanden tt1ds v11f 
der onzen van deze wereld heengegaan. Vier versche graven zijn opjavagedolven 
en een in Denemarken voor haar, wier passage reeds geboekt was naar dit land. 
Jn Bandoeng, Malang, Soerabaya en Kope~hagen w~.c_hte.n zij d~n dag der Opstanding. 
Wij, die overgebleven zijn, staan er o~ in werkel1Jkhe1d of 1.n de~ geest omheen 
en stille stille wordt het in ons. Het 1s alsof het door de ztel ru1scht: God heeft 
het aeda'an. Leg de hand op Uw mond en heilig den Heer in U w hart. Hij haalt de 
Zijn~n ,,Thuis", als hun taak volbracht is en wie zal beter weten dan Hij, wanneer 
dat is. . 

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven I Amen, 1a amen I 

Ook naar Holland gaan de gedachten; ook daar. trof h~t Leger s.l~g op sl~~· 
Stille gebeden rijzen omhoog voor wie _ d.aar hun gel1efden, in den he1ltgen strt]d 
gevallenen beweenen. Zij hebben daar JU1st hun Kommandant begraven. Neen, dat 
is niet goed gezegd. Laat mij de Leger des Heils-taal gebruiken. Daar in Holland 
is juist de Kommandant tot Heerlijkheid bevorderd I 

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven ! Amen, ja amen! 

* * * Wie in de Officierskwartieren of in de besloten samenkomsten komt, leest bet 
in de oogen der Off1cieren, den ernst, het heilige van h~t groote g_~beuren onder 
ons. In de gebeden klinkt het door, het besef van: God 1s bez1g Z11n volk te be
zoeken. Laat mij bereid zijn I Laat mijn ziel ook haar witte kleederen aantrek
ken want Hij komt, de Bruidegom komt ! 

'Zo :> heil 1gt de Heer de smart aan ons hart. En sterk en ma ch tig is de band, 
die samenbindt al die gewonde harten in dien meevoelenden broeder
en zuster-kring. ja zeker, de smart , is een engel Gods, die g~?ote, beilige di~gen 
op aarde doet in opdracht van den Vader in de bemelen ! ZtJ. leert ook de ~11ne~ 
duidelijk bewust uitspreken: ,,1 k g e 1 o of in he t e e u w 1 g e I even. Z11 
legt ook liederen in de ziel van dieperen toon, dan voorheen daar waren. 

,,Waar ik ook verand'ring schouwe, 
Gij, mijn God, houdt eeuwig stand I 
Ook mi1n stof rust op Uw trouwe, 
Sluimert in Uw Vaderhand." 

Zoo zeggen wij het ook, eerst bevend, maar later m~t vaster en blijder klank 
in onze stem: Wees welkom, daar gij van God komt, g1j engel der smarte. 

'* * . * 
Maar het Leger des Heils omfloerst de vaan niet. De vlag, die !n Holland 

v66r de baar van den dooden Leider, den vrome, den edele, werd mtgedragen, 
droeg witte linten aan den stok. Het kleed, dat bet stoffelijk overschot van onze 
Iaatst heengegane op Java (een trouwe gade, een lieve zorgzame moeder van drie 
kleinen en een goed Officier van het Leger des Heils) bedekte, dat kleed was een 
wit kleed. Overwinnaars waren zij alien I 

z a I i g z ij n de dooi:ien, die in den 
Wat een samenkomen hierboven I 

op aarde reeds zoo iets heerlijks is, wat 
in b@t Licht" we! wezen ! 

Heer sterven. Amen, ja amen I 
Als de gemeenschap der heiligen bier 

moet dan de gemeenschap der "heiligen 

Voort, voort mijn ziel. den heme! tegemoet ! Maak U op, trek Uwe heilige 
kleederen aan en wees als die wachten op bun Heer 

Bedenkt, als straks de deur zich opent, 
dat Ik 't kan zijn, Die binnentreed, 

om U te zeggen op te houden, 
met al d' arbeid. dien gij deedt. 

Wijl ge werkt, laat 't hart toch waken; 
· Jaat Uw deur staan op de klink, 

want - denk erom 1 

't kan gebeuren in den middag, dat Ik kom. 

En waakt als straks de zon zal dalen 
en het schemeruurtje slaat. 

Luistert of ook soms Mijn voetstap 
gij mocht hooren op de straat. 

Wijl ge rust, laat 't hart toch wa~en; 
laat Uw deur staan op de klmk; 

want - denk erom: 
'tkan gebeuren in de scheem'ring,dat lk kom. 

De Chef-Secr:etaris met de pas bevocderde Kadetten en de Kweekschool-Officieren. 
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Mevrouw Adjudant Meyer bevorderd tot 
Heerlijkheid. 

De telefoonbel waarschuwt. Een Officier 
van Soerabaya zegt: • Wij hebben slechte 
tijding - Mevrouw Adjudant Meyer overleed 
hedenmorgen om 8 uur I" Hoe onverwacht 
kw am dit bericht tot ons ! Daarop volgden 
nog enkele korte vragen en mededeelingen en 
eenige woorden van troost. Schikkingen kon
den worderi getroffen, dat Majoor Palstra 
den begrafenis- en gedenkdienst zou leiden. 

Treffend was het, na haar heengaan 
het volgende te vernemen. Bij de bespreking 
van plannen voor de Zelfverloochenings
Aanvrage merkte de Adjudant op: "je zult 
dezen keer niet in staat zijn, iets te 
doen I" waarop Mevrou w had geantwoord: 
"]a, ik wil het toch probeeren: geef mij 
maar een kollekteboekje". Voor verscneidene 
bedragen werd reeds op dat boekje ingetee
kend, zoodat het Jaatste werk van Mevrouw 
bier op aarde voor de Zelfverloochenings
Aanvrage was. 

De vele vrienden van den Adjud~~t 
zullen diep getroffen zijn door zqn 
verlies, waardoor de drie lieve kleinen 
zonder moeder worden achtergf!laten. De 
Adjudant heeft bijna zijn geheele Leger
Ioopbaan doorgebracht in lndie; zijn eerste 
aanstelling hier dateert van Augustus 1913. 
Wij zijn er zeker van, dat al onze makkers 
en vrienden den Adjudant en de kinderen 
in hun gebeden z1tllen gedenken. 

Adjudant en Mevrouw Brandt zijn naar 
Soerabaya vertrokken om den Adjudant 
behulpzaam te zijn en naar wij vertrouwen 
zullen ook de plaatselijke-officieren en 
sol daten helpen, zooveel in Imo vermogen is. 

De Adjudant verzocht mij, zijn oprechten 
dank over te brengen voor de vele bewijzen 
van sympathie, die hij mocht ontvangen van 
makkers, vrienden en ook van de bezoekers 
van het Militair Tehuis en voor de vriende
Iijke hulp van de officieren in Soerabaya. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
Het was mij een genoegen, op Zondag 

7 Juni den Altaardienst te Jeiden in Ban doeng. 
Bijna alle volwassenen, die de samenkomst 
bijwoonden, brachten hun gave. Voor deze 
bijeenkomst had het jonge-liedenkorps zijn 
eigen dienst en deze bracht f 31.70 op; 
voorzeker een aanzienlijke bijdrage. De 
dienst voor de volwassenen bracht ruim 
f 183.- zoodat in het geheel ruim f 214.
werd bijeengebracht. 

Wij ontvangen vele interessante rapporten 
en in ons volgend nummer hopen we enkele 
voorvallen mede te deelen. 

De diensten in verband met bet heengaan 
van Mevrouw Brigadier Wille. 

Een brief van den Chef-Secretaris van 
Denemarken meldt, dat de Citadel te Ko
penhagen geheel gevuld was voor den eer
sten dienst. Vele bloemen waren er, als 
stille bewijzen van sympathie en liefde; 
o. a. was er een bloemstuk van de Chris
telij ke vereeniging van Doktoren. 

Ongeveer 400 heilssoldaten namen deer 
aan den tocht naar het kerkhof, waar de 
dienst rond de groeve door honderden werd 
bijgewoond . 

In den gedenkdienst spraken makkers
officieren woorden van liefdev<ille waar
deering over het !even van Mevrouw Wille 
en voor den Brigadier op Java werden 
ernstige gebeden opgezonden. De beer 
]. Wille, Luitenant bij de landmacht in 
Denemarken, wijdde woorden van lieflijke 
herinnering en eerbied aan zijn Moeder en 
Vader. Zielen werden in deze samenkomsten 
voor den Heer gewonnen. De Territoriale 
K.ommand<tnt, Kolonel R. Gundersen, Jeidde 
deze diensten. 

Majoor en Mevrouw Kyle. 

Een gouden huwelijksfeest is een zeldzaam 
gebeuren. Het was voor enkele Officieren 
van Bandoeng een vreugde, den 4den juni 
tezamen te komen in het "Zusterhuis", om 
met Ensigne Kyle het feit te herdenken. 
dat haar ouders dien dag 50 jaar 
gebuwd waren. Majoor en Mevrouw 
Kyle zijn nu gepensionneerd en wonen in 
Engeland. Van hun 10 kinderen werden er 
zes officier; twee hunner zijn in Afrika 
en de Ensigne is op Java. Er zijn 20 klein
kinderen die alien op een of andere wijze 
met het' Leger verbonden zijn. Een mooi 
voorbeeld van een echte Heilssoldaten
familie en een schoon getuigenis voor de 
toewijding en den invloed der ouders. 

Mevrouw Adjudant Schulz. 
Het doet ons genoegen, te kunnen melden, 

dat Mevrouw Schulz den 12den Juni het 
Ziekenhuis te Bandoeng verliet. De Ad1udant 
is innig dankbaar voor de vele bewijzen 
van medeleven en deelt ons mede, dat Me
vrouw Iangzamerhand de krachten herwint 
en op een spoedig algeheel herstel hoopt. 

De Veldtocht der Kadetten. 

Adjudant Hiorth en de Kadetten leidden 
een aantal opwekkende samenkomsten te 
Magelang Ambarawa, Ba wen, Solo en Rogo
Moeljo. Te Magelang was het kerkje .ge
heel bezet en 10 zielen zochten verlossmg. 
Te Ambarawa ontsloten 8 der aanwezigen 
hun hart voor den Heiland. In Solo luisterden 
500 menschen aandachtig in de openluchtsa
menkomst. 

Bijzondere openluchtsamenkomsten wer
den gehouden, huisbezoek werd gedaan van 
huis tot huis en ook de verkoop van de 
Maleische Strijdkreet en Evangelien vorm
de een onderdeel van het programma. 

De Kadetten hebben zeer genoten van 
dit uitstapje en veel geleerd van de erva
ringen, die ze hebben opgedaan . 
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(vervolg van pag 1) 

spanning volgde hij het spel. Wat een scha
terend gelach ook met het ringsteken op 
de lorrie-baanl 

Natuurlijk, dat voor de lichtbeeldensamen
komst de zaal vol was. Stafkapitein Lebbink 
had de Ieiding en ofschoon ondergetee
kende zelf niet tegenwoordig was om het 
te zien, zoo verkondigde het gelach, dat 
over de geheele kolonie weerklonk het groote 
succes van dezen avond. 

Ook voor het muziek- en zanguurtje den 
volgenden avond was veel animo en de num
mers waren een verrassing voor de bezoekers. 
Als de plaatsruimte het toelJet, zouden wij 
gaarne het gansche program ma beschrijven, 
nu slechts een kijkje. 't Wisselde elkaar zoo 
aardig af: het zangstukje van den goeroe 
en zijn leerlingen, het lezen van Psalm 23 in 
het Chineesch met veel klem en uitdrukking 
door een Chineeschen heilssoldaat en daarna: 
in het Maleisch door een Maleischen makker; 
het getuigenis van een voormaligen Hindoe, 
nu Christen, die, ofschoon hij niet eens 
rn~er loopen kan, toch getuigde van blijd
schap en vrede. Zelfs een Chineesche solo 
ontbrak niet, en het was heusch niet kwaad 
gedaan; trouwens in alle samenkomsten was 
het gezang merkwaardig goed. Ook de 
splinternieuwe jong-soldaat begon dien 
avond zijn eerste prediking, door heel dui
delijk Joh. 3 : 16 op te zeggen. Voor onze 
Chineesche vrienden was de solo op het 
Chineesche muziekinstrument zeker een 
prachtnummer en, zooals werd opgemerkt, 
evenals groote musici liet hij het muziek
blad voor zich vasthouden en was zoo 
meeslepend, dat spoedig al zijn landgenooten 
meestemden in het koor. De officieren 
hadden ook hun aandeel en gaven ieder 
wat ten beste. Den geheelen avond weer
klonk nog gezang over de kolonie. 

Woensdagmorgen werd besteed aan de 
inspectie der kolonie. Geen plekje sloeg de 
Kolonel over; keuken, goedang, veestallen, 
zoowel als de nieuwe vrouwen-zaal, het 
ziekenhuis (waar een hartelijk welkom haar 
wachtte), de pannenbakkerij, het kerkhof, in 
een woord alles werd bezocht. 

Nu nog een laatste samenkomst en <ian was 
Medan aan de beurt. Dit Jaatst samt-nzijn zal 
ook niet licht vergeten worden. Gelukkig was 
het mooi weer en kon in de openlucht voor 
de ziekenzaal de vertelavond plaats hebben, 
zoodat de ernstige zieken ook konden mee
genieten. Diep aangrijpend was het, drie van 
deze zeer deerniswaardigen te hooren zingen: 
"Kasi hormat Namanja !" (Eere zij Zijn naam). 
Door de lief de, waarmee het gezongen werd 
ging het ook regelrecht tot ons hart. Wat 
weru geluisterd en begrepen werd het ook 
dat zagen wij op de gezichten I De goero~ 
met zijn jongens vergastte de zieken op een 
beurtzang. "Wat is de zoetste naam voor 
bet hart?" was zijn vraag, waarop 8 flinke 
jongens het antwoord zongen: ,, 't Is de 
naam van Jezus." 

Den volgenden morgen vroeg was een 
groot aantal patienten bijeen gekomen om 
de Kolonel nog een Jaatst vaarwel toe te 
wuiven; er was een hechte band gelegd 
gedurende die dagen. 

IN HET KINDERHUIS TE (MEDAN. 

Kindervreugd I Reine, ware kindervreugd 
heerschte er, toen de vier auto's, zoo recht 
hartelijk door rienden ter onzer beschikking 
gesteld, met ., Kolonel, officieren en kin
deren van he K inderhuis, zich tangs de 
mooie wegen en J, 1en naarPemboeang spoed
den, waar het erlijke strand wachtte. 
Volop werd genoten en geplast in het 
frissche zeewater en toen het te warm werd, 
werd gesmuld en gespeeld onder de boomen. 
Moe maar voldaan brachten de auto's ons 
weer thuis. 

Na het bezoek aan Poelau si Tjanang 
wijdde de Kolonel haar verdere krachten 
aan Medan : inspectie en bespreking van de 
belangen van het Huis zelf, een lezing in de 
Loge "Deli" en een bijeenkomst in de kerk 
op Zondagavond. 

De lezing over onzen arbeid op Donder
dag i ]uni werd door een flink aantal in
gezetenen van Medan bijgewoond. De Gou
verneur van Sumatra's Oostkust en Mevrouw 
J.C. van Kempen, de Sultan van Deli met 
2 zijner zoons. de wnd. Inspecteur van den 
Burgerlijken Geneeskundigen Dienst en 
meerdere autoriteiten zagen wij onder de 
aanwezigen, terwijl de burgemeester D. Baron 
Mackay zoo vriendelijk was, de Kolonel bij 
het publiek in te Ieiden en dit op waardige, 
zeer sympathieke wijze deed. Ook zijn 
slotwoord en beroep op de medewerking 
der pers. waaraan, getuige de sympathieke 
verslagen in de voornaamste bladen den 
volgenden dag, bereidwillig gehoor werd 
gegeven, waren zeer waardeerend. 

De kerkdienst was de Jaatste openbare 
samenkomst, een gewijd uur in de mooie 
Protestantsche kerk. 

Als slot waren daar de officiers-samen
komsten, gezegende, ~eili~e oogenblik~en, 
W<larin de tegenwoord1ghe1d des Heeren op 
bijzondere wijze ons omringde. Versterkt 
en aangemoedigd door deze gezegende 
weken liet de Kolonel haar troepen van de 
Oostkust achter en bracht de ,,Rembrandt" 
haar terug naar Java. 

C. B. 

STRIJDKREET 

LU IT.• K 0 L 0 •EL EN MEVROUW BEAUMONT 
leiden de Uitzending der Kadetten in Djokja en den 

Altaardienst in Bandoeng. 

DJOKJA. BANDOENG. 

Feest mochten wij vieren met Pinksteren, 
immers Lt.-Kolonel en Mevrouw Beaumont 
waren onze aanvoerders gedurende die da
gen ! Zaterdagsavonds werd een lezing ge
houden voor de Kadetten, die met gespan
nen aandacht luisterden naar de uit ervaring 
geboren raadgevingen van den Kolonel. 

De openbare samenkomsten 's Zondags 
werden door God rijk gezegend; met ver
Iangende harten waren we bijeen gekomen, 
smeekende van den Heer een nieuwe uit
storting des Heiligen Geestes, en God heeft 
onze gebeden verhoord. Halleluja I 

ln den namiddag werd er op de aloon
aloon een openluchtsamenkomst gehouden, 
die door ongeveer 500 menschen werd 
bijgewoond. Aandachtig wer<i er geluisterd 
naar de geestdriftige liederen en de toespraak 
van den Kolonel. De Maleische Evangelien, 
die ter verspreiding waren meegenomen, 
bleken niet toereikend voor de vele lief
hebbers. 

In de avondsamenkomst, die tevens de 
vaarwelmeeting was van Luitenant Watti
mena, smaakten wij de vreugde. twee jonge 
Javanen aan de zondaarsbank te zien knie
Ien om God te zoeken. 

Maandag was de groote dag voor de Ka
detten l In de ochtenduren hield de Kolonel 
nog een Jezing en's avonds werden de Kadet
ten in een openbare samenkomst bevorderd 
tot Kadet-Luitenant en werd hun de eerste 
aanstelling uitgereikt. Dagen tevoren reeds 
hadden zij allerlei gissingen gewaagd orn
trent hun aanstelling, maar, ofschoon de or
ders, door den Kolonel uitgedeeld, niet klop
ten met hun berekeningen, werden ze toch 
geestdriftig in ontvangst genomen. Dekorte, 
krachtige getuigenissen der nieuwe officieren 
tintelden var. moed en vertrouwen voor de 
toekomst. In zijn pakkende toespraak hield de 
Kolonel hun de woorden van Jezus tot Zijn 
eerste discipelen voor oogen: ,.En ziet. .. 
Ik ben met U I" Deze heerliike belofte is 
onveranderlijk zoolang wij in Gods ge
meenschap zijn. In den bidstond, die volgde, 
kwamen twee jonge Chineezen naar voren, 
om die gemeenschap te zoeken en daarop 
volgde een Hollander - een gewezen Heils
soldaat - hun voorbeeld. Ontroerend was 
zijn getuigenis omtrent de ervaringen uit zijn 
!even met Jezus en zonder Hem. Nadat de 
samenkomst reeds geeindigd was, zagen we 
den Kolonel nog neerknielen naast een broe
der, die op het Jaatste oogenblik besloot, zich 
tot God te wenden. 

Dinsdagsmorgens hadden de Ko!onels nog 
den tijd, een afscheidsfeestje met de nieu
we Kadet-Luitenants bij te wonen. 

Moge Gods zegen op deze jonge strijders 
blijven rusten ! A. 

BEN ALTAARDIENST IN DE ZON
DAGSSCHOOL TE SEMARANG. 

(SOMPOK.) 

Voor het eerst, sinds onze Zondagsschool 
was opgericht, zouden wij een Altaar
dienst houden, waarvan de opbrengst ten 
bate zou komen van onze z. V.-Aan
vrage in Ned.-Indie. Toen wij reeds weken 
te voren de kinderen vertelden wat zelf
verloochening eigenlijk beteekent, en wat 
de bedoeling van den Altaardienst is, zijn 
ze met ijver beginnen te sparen. Een week 
voordat de dienst zou gehouden worden, 
kreeg elk kind een enveloppe, om zijn gave 
in te doen en het was een vreugde, hen 
den daarop volgenden Zondag te zien aan
komen, ieder met de enveloppe stevig in de 
hand. Vol trots zeiden sommigen: ,, Voor 
mijn altaar, Ensigne I" Toen I< warn het Jang 
verwachte oogenblik I Roerend was het, 
ho~ onze lieve kinderen een voor een naar 
voren kwamen om hun offer te brengen ; 
en zij brachten het met zulk een vreugde 
en waren zoo in ernst !" 

Toen al de kin deren hun gaven gebracht 
hadden, werd hun gevraagd, hoe zij het geld 
verzameld hadden, en daar kwamen de 
antwoo'fden: de een had zijn kip verkocht, 
een ander had voor mama koper gepoetst, 
een derde had boodschappen gedaan voor 

Het Europeesche korps te Bandoeng heeft 
op 7 Juni het voorrecht gehad, nogmaals 
een bezoek van den Chef-Secretaris en 
Mevrouw Beaumont te ontvangen, nu als de 
!eiders van den Altaardienst. De zaal was 
goed bezet en vanaf het eerste lied heersch
te er een geest van overgave aan God en 
van stille verwachting voor Zijn zegen. 
Dachten wij niet aan de geschiedenissen 
uit het Oude-Testament. aan de eerste al
taren, die opgericht en de vele offers, die 
gebracht werden? Maar spoedig ook kwa
men wij in onze gedachten terug tot het 
offer, dat Jezus Christus om onzentwille 
heeft gebracht. Duidelijk werden wij eraan 
herinnerd door de woorden van het lied, 
door een drieta} Officieren gezongen: 

.,Mijn !even gaf 'k voor U, 
Wat geeft gij op voor Mij ?" 

Ja, dat was de vraag ! Wat hadden wij 
eigenlijk opgegeven voor den Heer? Ge
durende zijn toespraak herinnerde de Chef
Secretaris ons aan die groote gave Gods, 
Jezus Christus, Zijn eer:ig geboren Zoon, 
Die zoo gewillig het groote offer voor de 
wereld bracht. Maar. - dat wij het nimmer 
vergeten ! - dat offer, Zijn !even, gaf Hij 
voor ons, voor een ieder onzer persoon
Jijk ! En nu kwam zacht en teeder Zijn stem 
tot ons: ,, Wat geeft gij nu op voor Mij ?" 
Een diepe stilte heerschte in de zaal, velen 
bogen het hoofd en uit de volheid huns 
harten dankten zij God voor deze gelegen
heid, iets te mogen en te kunnen geven 
voor Zijn werk. En onder hen, die hun 
gaven brachlen, waren er velen, die hun 
verbond met den Heer vernieuwden met 
de woorden: "Uit wederliefde, Heer, wil ik 
mijn alles geven". 

ln deze samenkomst vestigde de Chef
Secretaris onze aandacht ook op de broos
heid van het !even. Hoe ontroerde het ons, 
te hooren van het plotseling heengaan van 
Mevrouw Adjudant Meyer. De Adjudant 
en de lieve kinderen werden in het gebed 
gebracht voor den Troon der genade. Moge 
God hen troosten en zegenen. en ons 
helpen, met meer toewijding en ijver voor 
Hem te arbeiden, opdat de Jedige plaats, 
ontstaan door het heengaan van Mevrouw, 
geen leemte zal brengen in het werk, dat 
haar zoo lief was! 

In verband met hun vertrek naar Soera
baja spraken de Adjudants Brandt enkele 
woorden van vaarwel. 

Als vertolking van wat leefde in ve!er 
hart, klonklen aan het eind der samenkomst 
de woorden: 

"En 'k wil het beste deel veckiezen, 
Mij in die liefde gansch vet:liczen !" 

Ark. 

moeder, weer een ander was naar 
school gaan loopen inplaats van met de 
tram te gaan, een vol gen de had haar snoep
geld bewaard, sommigen waren verhoogd 
op school en hadden daarvoor een kleinig
heid gekregen, enz. 

Nadat wij den kinderen verteld hadden, 
dat wij heel blij waren met hun pogingen 
om ons en daardoor ook het werk van 
den lieven Heiland te helpen, werd hun 
de vraag gesteld: "Wie wil nu zichzelf 
geven ?" waarop 9 kinderen het antwoord 
gaven, door hun hartje voor den Heer 
te ontsluiten. Moge de Heer hen all en trou w 
houden, is onze bede l 

Onze Altaardienst bracht ruim f 50.- op. 
Ensigne C. K. 

JAVA'S DIVISIE-OFFICIER OP HET 
STRI]DPAD. 

In de afgeloopen maand heeft Majoor 
Palstra verschillende korpsen bezocht en een 
groot aantal samenkomsten geleid. Voor 

DJOKJA, 
dat het eerst aan de beu~t was, stonden 3 
samenkomsten en een lezing voor de Kadet
ten op het programma. De samenkomsten 
waren druk bezocht en 3 zielen kwamen tot 
den Heer. Bovendien woonde de Majoor 3 
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~ B 0 E K 8 A N D E L=L E G E R D E S 8 E I L S ~ 
z JAVASTRA4T 16 · - · BANDOENG. ~ 
~ Gelllustreerde Kinderboekjes voor kinderen van 8 tot 13 jaar; 0 a.: ~ 
"'l> In de huifkar . . f 0.60 Jessica 's moeder 0 60 '-
~ Ruim de steenen wegl ,, 060 Jn de vacantie-kol~nie: " ;( 
;{ God helpt in nood. ,, 0.60 Moederskindje. . o.70 "'l> 
"'l> De blauwe enveloppe ,, 0.60 Toch op Veldzicht. : ' " o.70 '-
~ Vergaard en bewaard ,, 0.60 De Bijbel van Luther in " O.?O "'l> 
~ Een mislukte bedeltocht ,, 0 60 joachimsthal. '-
"'l> Het licht in het venster. ,, 0 60 G~en goud, maar God : " 0.70 ( 
~ Het huisje op de heide. ,, 0.60 Dick de bedeljongen . " o.70 ' 
€.. Dokter Barnardo en Punch de \.\'._olken met zilveren rand " O.?O 
"'l> zakkenroller . . . . ,, 0.60 Z11n wensch vcrkregen . 0·7g Z 
~ Jessica 's eerste gebed . • " 0.60 Roetmop . • 0.7 "'l> 
€.. " 0.70 ~ 

Z Deze boekjes zijn alle van bekende kinders.chrijf~ters als Joh. Brcevoort, Z 
;{ Hesba Stretton, Jo v. Haarlem, Aletta Hoog, Wi!h. Riemvis, c. a Bct~y. (.: 

;{ Penghidoepan Toehan Isa. (Het !even van Jezus). ' 

"'l> Een boek voor Maleisch sprekenden; zeer gesch ikt om Uw hecliendcn ;( 
'- inzicht te geven in het !even van den Heer Jezus. ' ccn Z Ingenaaid . f 1.00 Gecartonneerd . t 1.50 I ir.r.cn band ;( 
"'l> Boek_ met Orde-Oefeningen 2.'10 '( 
€.. 2.50 'CJ 
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samenkomsten voor de jeugd bij: 2 voor 
Europeesche kinderen onder leiding van 
Zuster van de Wetering, en een voor inland
sche kinderen, geleid door Ensigne W alo. 
,,Sergeante v. d. Wetering en Ensigne Walo 
doen hier een prachtig werk", schrijft de 
Majoor, ,,en zeker zullen deze samenkomsten 
tot grooten zegen zijn voor de kinderen". 

POERWOREDJO. 

De dagen, die Majcor Palsfra hier heeft 
doorgebracht waren heerlijkl Dinsdag 12 Mei 
hadden wij een gezellige theemeeting met on
ze makkers; we! was het de eerste samen
komst, die de Majoor hier meemaakte, maar 
wij gevoelden ons geen vreemdelingen voor 
elkander. 

Den volgenden dag hadden wij 's middags 
een openluchtsamenkomst. Onder bet zingen 
van het eerste lied kwamen de menschen hun 
huizen uit om te Juisteren. Vooral werd 
hun aandacht geboeid door de Ievendige 
wijze, waarop de Majoor zijn Bijbelonder
werp behandelde. Des avonds om 7 uur 
was de zaal bijna geheel gevuld door 
een vergadf:'.ring van velerlei landaard: Ja
vanen, Chmeezen. Amboneezen, Afri
kanen, enz. Orie rlaatselijke-officieren 
werden ingezegend en vier Iieve klei
nen werden onder de vlag opgedragen 
aan God en het Leger. De Majoor sprak 
daarna met kracht en ernst de schare toe 
en twee mannen knielden neer om den Heer 
te vragen, hun zonden te vergeven en 
hun hart te bereiden voor Zijn komst. 

E. R. 

SAPOERAN. 

Ook wij hadden reeds Jang uitgezien naar 
een bezoek van Majoor Palstra. Den mid
dag van aankomsf hadden wij een samen
komst met ons eigen volkje. 

Den volgenden morgen, heel vroeg, trok
ken wij met enkele makkers nacir den 
passar, om een openluchtsamenkomst 
te houden. Het was we! niet de 
groote passardag voor Sapoeran, maar toen 
Kapiteine Rosendahl haar., concertina begon 
te besrelen, kwamen de menschen al gauw 
a~nloopen, totdat er een 130 hijeen waren, 
die aandachtig luisterden naar de getuigenis
sen en liederen van de Officieren. 

<?m drie uur des middags was de groote 
Heilssamenkomst. Wei was er verschil tus
schen deze menigte en ons eigen clubje, 
dat gelecrd heeft stil te zitten en te Juisteren, 
maar toen de Majoor begon te spreken, 
had hij spoedig aller aandacht. Twee onzer 
makkers werden ingezegend tot soldaat. 
en een tot recruut. Wij bidden, dat de Heer 
Zijn werk moge doen aan de hartcn dezer 
menschen I 

Ensigne Lauter. 

IN SOLO 

was ook Mevrouw Palstra tegenwoordig. De 
lezing, door den Majoor op Zaterdag gehou
den, trok zooveel belangstellendc.n dat de 
zaal alleen niet voldoende ruimte b~od maar 
ook een der kamers in gebruik ge~omen 
moest worden. Den volgenden Zonda!{ wer
den 3 samenkomsten gehouden · door ver
anderingen in het garni zoen wa~cn deze weJ 
niet zoo goed bezocht, maar brachten toch 
rijken zegen. 

ROGO MOELJO 

wekte bij den. Majoor herinneringen aan Ce
Jebes op. H 1er had o. a. ook een inzege
ning van soldaten en jonge-soldaten plaats. 
~~n hunner, een broeder, die reeds langen 
tlJd de samenkomsten niet kon bezoeken, 
we.r~ nu op de bale-bale in zijn kampong
hu1s1e tot soldaat ingezegend onder de goe
de oude vlag. Ook werd een bezoekje aan 
de school gebracht, waar een flink aantal 
leerlingen aan wezig was. 

De avondsamenkomst in 

BA WEN 

werd door ongeveer 90 personen bijge
woond, onder wie ook de Ass.-Wedana. 
Het gezang en g:~bed der makkers getuigde 
van diep geestellJk !even. 

Ook hier des middags een mooie open
luchtsamenkomst. 

De Hemelvaartsdag werd doorgebracht in 

MAGELANG. 

Aan het station wachtte den Majoor een 
hartelijk welkom Behalve Ensign Nyheim 
was ook een 30-tal soldaten opgekomen . Een 
klein fluitkorpsje speelde een lied en daarna 
ging het in marsch naar den kampong. In 
het huis van een der militairen werd een 
samenkomst gehouden, waaraan ruim 90 per
sonen deelnamen. De samenkomst kenmerkte 
zich door een zeer goeden geest; twee zie
len zochten den Heer. 

Gedurende de bijeenkomst · bereidde Me
vrouw Nyheim een aardige verrassing; met 
ongeveer 40 makkcrs, soldaten recruten en 
vol gel in gen kw am zij naar de' samen komst 
en met el~.ander zongen zij v66r It huis 
een hartelJJk welkomst!ied. 

Des 111 iddags vol gde een prach ti 
komst op de aloon-aloon en 's av 
in de societeit van de onderoffit.: 

Den volgenden dag wcrd ce 
bijecnkomst geho11den in de b1 
van hct mooie, groote huis van d 
der Chineczcn. I let korps 

AMBAIV\WA 
heeft v~cl geleden door de overplaatsing 
der militairen. Wij hadden cchtcr heel goede 
scimcnlrnmsten, waaraan ook .de makkers 
van Tanggoeng deelnamcn; 7 zselen zochten 
hicr verlossing. 
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