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M
evrouw Brigadier Dr. Wille behoorde niet tot een der voor dP, makkers 

van Nederlandsch-lndie meest bekende Officieren, vooral de l~atste jaren niet, 
waarin zij terwille van de kinderen genoodzaakt was, m Denemarken 
te verblijven; maar zij heeft bier een werk gedaan, dat niet vergeten 

is; een werk, waarvan de vruchten blijven. 
Mevrouw Wille is, evenals de Dokter, naar Java gekomen met geheel haar hart, 

bereid om alles op te offeren om Christus' wil, om de zieken lichamelijk te hel
pen en hen het Evangelie te brengen, en reeds dadelijk in 't begin, toen de om
standigheden verre van gunstig waren, 
het werk gedaan werd op Boegangan in rtl' 
zeer primitieve gebouwen, heeft zij haar 
plaats ingenomen aan de zijde van den 
Dokter, hem bijstaande in zijn medischen 
arbeid, terwijl zij bovendie.,n de zorg v?or 
de kinderen en het huishouden op ztch ~ (il 

had. Het was druk en bet werd drukket', 
naarmate de naam en de bekwaamheid 
van Dr. Wille bekend werd; maar toch 
werd altijd een oogenblik gevonden, ook 
door Mevrouw Wille, om de geestelijke 
belangen van de patienten te behartigen; 
en in alien eenvoud en ernst en liefde 
ging zij bij de Javaansche patienten op de 
zalen, om bun de Bijbelsche verhalen 
duidelijk te maken, hun de liederen te 
leeren en met hen te bidden. 

Met hoeveel ijver en toewijding heeft 
Mevrouw Wille gewerkt in verband met 
het tot stand brengen van het Ooglijders
Hospitaal, nu bijna tien jaar geleden 
geopend ! Plannen en t~ekeningen werden 
door haar gemaakt, uren lang, dag aan 
dag, heeft zij er aan besteed, en een 
kijkje in den tuin met zijn mooie grasper
ken en hooge boomen doet ook denken 
aan haar werk, daar gedaan. . 

Zij heeft niet mogen zien, hoe moot 
dat alles geworden is gedurende de la~t
ste jaren, maar wat schooner e~ mooter 
is en wat zal blijven bestaan, is de ar-

hebben vanaf den eersten tijd, dat zij op Java kwam, velen, die van haar 
Ieerden den weg tot Zaligheid. Treffend was bet te hooren, hoe deze 
eenvoudige zielen den Heer dankten voor haar !even. Ook ,,zij zullen 
schitteren als kostbare paarlen". 

Mevrouw Wille heeft nu de overwinning behaald. Wij prijzen God voor het 
schoone voorbeeld, dat zij ons gaf; smeeken Zijn zegen, Zijn steun en 
kracht af voor den Dokter en de kinderen en bidden om genade, opdat ook 
wij volharden mogen tot het einde, totdat Hij komt en ook ons oproept ! 

Stafkapiteine A. Beckley. 

W 0 0 RD EN, gesproken door DR. WILLE 
IN DEN 6EDENKDlllNST, 6EHOUDEN JN HET OOli

LIJDERS-HOSPIT .UL OP ZONDA6 3 MEI. 

,,Het was juist tijd voor de terugkomst 
van Mevrouw naar Java. Zij moest in 
Denemarken blijven terwille van onze 
zieke dochter. Mijn lieveling Ieefde dicht 
bij Jezus; ja, zij had Hem innig lief. Zij 
hield ook veel van Java en bet Ja vaansche 
volk. 

b~id door haar gedaan voor de ziel van 
menigen Europeaan, Chinees en Javaa~. 

Haar kracht was het gebed; en w1e 
zal kunnen bepalen, in hoeverre het tot 
stand komen en bet voortzetten va~ de~es~ 
zoo rijk gezegenden arbeid de uttko 

~ MEVROUW BRIGADIER DR. WILLE. f 
~===!)~~~===~~ 

Het was eertijds niet makkelijk voor 
Mevrouw Wille, om haar mooie huis te 
verlaten en met haar vier kleine kinderen 
naar dit land te komen. Vooral in bet 
begin was zij alles voor mij. Zij was mijn 
assistente als ik moest opereeren en nam 
veel van het werk op Boegangan op zicb. 
Ons kleine meisje, Andrea, is van Boe
gangan naar den heme! gegaan, toen zij 
tien jaar oud was. Vandaag word ik in 
't bijzonder aan dien tijd herinnerd. Daar 
zij niet geheel bij bewustzijn was, waren 
wij in onzekerheid omtrent haar begrip 
van den heme!. Een dag voor zij stierf 
riep zij: "Vader, engelen I,. en ook den 
volgenden nacht heeft zij mijn vrouw 
geroepen en gezegd: ,,Engelen !" Dit is 
een groote troost voor mij geweest ; nn 
zingt zij voor den troon van God, onzen 
geliefden Heer. 

Mijn jongste zoon zal het verlies van' 
zijn moeder bet meest gevoelen. Hij was 
onafscheidelijk van haar. lk heb hem eeo 
telegram gezonden met de woorden: 
,, Lieveling, houd je dicht bij jezus \~' 
Het verlies van Mevrouw Wille is voor 
ons alien een zware slag, maar ik neem 
bet uit de hand van den Heer. Ongeveer 
een jaar geleden heeft mijn vrouw bijna 
haar !even opgeofferd terwille van mijn 
zieke dochter, maar het mocht niet baten. 
lk vertrouw op de liefde van mijn Heer,. 
In de opoffering van Zijn Zoon heeft HiJ 
Zijn lief de voor ons bewezen, en ik voeJ» 
hoe zwaar mij bet lot ook ~It: ik zal 
nooit twijfelen aan de Jiefde Gods I lk 
zou baar niet terug willen roepen, omdat 
ik weet, dat zij nu gelukkig is. Mijn 
vrouw heeft veel geleden in dit Ieven ; 
nu is al die strijd voorbij en heeft God 
de tranen van haar oogen gewischt. Zou 
ik haar terug verlangen? Neen l Neen 
Daar is ook de zekerheid, dat ik haar 
weer-zal zien; het is nog maar een 
weinig tijds I Ik vertrouw Hem. 

van haar gebeden is? f 
Haar leven was een !even van opo -

fering. Door familie-omstandigh~den ge-
noodzaakt, de laatste zes jaren 111 Dene-

··i ·· zoo graag marken te blijven, terwtJ zt) bi' 
hier had willen zijn, om den Dokt~~ .. k~ 
te staan vooral in tiJ"den van moei IJ 

' bl'"ven heden drukte en ziekte · daar te 11 ' 
' ' · bet hoewel zij zoo gaarne bezig was 111 

d t ·· ook met werk, het Zendingsw4!rk, a zt) d 
hart en ziel lief had, wist zij in Go s 
wil te berusten, alles aan Hem toever
trouwend, zeker, dat Hij alles ten beste 
leidt. Zij geloofde zoo vast in de on
veranderlijke liefde van God en dit hield 
haar staande, wanneer de storm woedde, 
en zorg, verdriet en leed ook haar dee! 
waren. Zij vond vreugde en votdoeni~g 
in het dienen van Christus; zij was m 
Hem voldaan, Zijn liefde verblijdde haar 
ziel en uit wederliefde was zij bereid, 
alles voor Hem te dragen. 

En nu, zoo on verwachts, is de Heer 
haar komen halen, om haar naar Huis te 
brengen. Velen zullen haar missen -
de Dokter zelf, de kinderen en andere 
familieleden in Denemarken, en ook 
vrienden, makkers en kennissen bier op 
Java, en niet in het minst vele javanen, 
waarvan sornmigen, die haar gekend 

Wtu trou\u tn Wtu gtnabt, 

~f tuinste tuorben moct. 

~n fJtbt @' fetg uttgde1en, 

1.Dat tuerkt @', o gterke ~db t 

~n brengt in !)tanb tn b.lt?tn, 

1M!tat ~· m fJebt boorge!)tdb. 

1M!ld u', gij kinb btr troutut ! 

@' ontbangt ban boor @obtii troon 

~an b' tinbpaal ban utu roulttt 

mtu obertuinningghroon. 

@ob Zdf rtikt u be palmtn 

1Jn mtue rec{Jttrbanb, 

If n gij ?ingt breugbtpiialmen 

1Jn 't f)emdgcfJ l'abtrlanb. 

HET OOGLIJDERS-HOSPITAAL TE SEMARANG. 

Mevrouw Wille was een schildere 
toen ik haar buwde en op een va 
haar schilderijen heeft zij geteekend~ 

Vrees niet, geloof alleenlijk l 

Oat is mijn boodschap van den Heer 
en mijn boodschap van mijn vrouw. Ik 
vertrouw op mijn Heiland en de Heiligo 
Geest zal bii mij zijn". 
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£ ~ ~ 
het een of ander ongeluk, een ramp of 
misdaad, die plaats had, en de velen, 
die daardoor in den diepsten rouw ge
dompeld zijn I Wei mogeA wij uitroepen: 
,,Hoelang, Heer, hoelang ?", want de 
wereld bolt voort in koortsachtige haast 
en de treurenden zijn, helaas, spoedig, 
alleen gelaten in hun smart, vergeten I ... 

Heeft niet menigeen erkend en ,,na 
dezen" leeren vers1 aan, dat juist deze 
diepe weg noodig was, om hem naar 
God te doen vragen? Want - diepe 
waarheid - millioenen menschen heb
ben den Christus leeren kennen door 
hun beproevingen - de weg der smart is 
voor ontelbaren het middel geweest -
voor den zondaar - tot bekeering-voor 
het kind van God - tot inniger gemeen
schap met Hem I 

Vergeten? 

.~ j UREN MET j I " ~ MJ]N Elf BEL. I 
~ B DOOR WIJLEN LT. KOLONEL GUGELMANN. ~ 
! ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ZALIG DIE TREUREN ! 

Zalig zijn die treuren, want zij 
:ullen vertroost worden". 

Matth 5 : 4. 

Rouw droefenis, is in meerdere of 
mindere' mate het dcel, de ervaring van 
ieder menschenhart. Vroeger of later in 
bet leven over ·1alt zij ons en zullen 
wij de bitterheid er van moeten smaken, 
den beker moeten drinken. Zij komt tot 
de rijken zoowel als tot de armen, tot 
de hooo-en als tot de nederigen - zij 
wordt g~kend in de paleizen der koningen, 
-zoowel als in de hutten der beJelaars, 
ja, wij zouden kunnen zeggen, dat droef
heid even algemeen is als het dagelijksch 
brood. Niet ten onrechte is dan ook 
onze aarde genoemd "het dal der tranen". 

Wanneer de strijd om het bestaan 
- zoo dikwijls gepaard met onmin 
en onvrede in huis - net !even bijna 
ondragelijk maakt? 

Ja, maar ook daar, waar men het 't 
m1nste verwacht, ontmoet men gebroken 
harten, een of andere diepe smart, slechts 
met moeite onder een glimlachend uiter
lijk verborgen. 

Hoe droevig werd het mij menigmaal 
te moede, als ik in mijn pelgrims1even 
als Heilsoff1cier bier en daar logeerde 
in de huizen van weelde en pracht, 
waar het mij toescheen, dat hoegenaamd 
niets ontbrak, wat de meest verwende 
smaak zou kunnen begeeren, om te 
voldoen aan de artistieke gevoelens, of 
de gemakzucht van den gelukkigen 
eigenaar - ik herhaal het, diepe weemoed 
vervulde mij, als ik, misschien na enkele 
uren, de vertrou .vde werd gemaakt van 
een of ander bitter familieleed, dat in 
deze pracht-vertrekken geleden werd. 

Niet door het vaderhart van God, dat 
,,niet sluimert en met slaapt'', dat zich 
,,met eeuwige goedertierenheid wil ont
fermen", dat ,,als een, dien zijn moeder 
troost, u alzoo trovsten zal". . . niet 
door den Menschenzoon, Wiens glorie
rijke zending op aarde bij uitnemendheid 
een zending was van troost, zoeten troost, 
voor het bedroefde, treurende hart. Hij, 
,,een Man van Smarten" en bekend 
met droefheid" (Engelsche vertalmg), 
met welk een teedere liefde kwam Hij 
niet tegemoet alien, die in droefheid 
waren, en hoe was Zijn ha1t bewogen 
met eindelooze ontferming over de Jijden
de menschheid I 

Hoe herinner ik mij mijn eigen lieve 
Moeder, die nu in den heme! is, toen zij 
mij- meer dan eens - in uren van liefelijk 
samenzijn zeide, zinspelend op een tijd 
van groote beproeving in haar !even -
,, Dit was de gezegendste, de zaligste tijd 
in mijn ondervinding - want toen leerde 
ik bidden, toen zag ik den heme! geopend 
en leerde ik mijn Heer kennen". 

. , . . "Want zij zullen vertroost 
worden I" 

Als God Zijn bedoeling met de be
proeving bereikt heeft - de volko
men overgave des harten aan Hem -
ja, dan zullen wij ook de gezegende 
bdofte ervaren - wij zullen vertroost 
worden. ,, Vanouds heeft men het niet 
gehoord, noch met ooren vernomen, en 
~een oog heeft het gezien - wat Hij 
doen zal dien, die op Hem wacht". 

Wellicht kunnen wij, Heilssoldaten, 
hierover met meer gezag spreken dan 
velen. Want, kennen wij niet door aan
schouwen, door aanraking de smart, 
de ellende om ons heen ? Zien wij 
niet als het ware d.:igelijks de tranen 
vloeien ? Hebben wij niet den stommen 
blik van verborgen wanhoop leeren ver
staan ? lmmers het is ons dagelijksch 
werk, onze -oeping en een heilig voor
recht tevens, de bedroefden te troosten, 
de gewonde harten te verbinden, dege
nen, die de wanboop nabij zijn, moed 
en troost in te spreken en nieuwe hoop 
in te boezemen. 

Jn de huizen der armen ontmoeten 
wij de droefheid, zoodra w j den drem
pel overschreden hebben. Zie slechts 
naar het bleeke, afgetobde gelaat der 
moeder van het huisgezin. Is er grooter 
smart voor het moederhart, dan dat zij 

. haar kindertjes niet eens het noodigste 
kan geven, omdat de vader - wellicht 
reeds maandenlang - werkeloos is, 
of ziek of - nog veel erger - drinkt I 

Dankbaar grijp ik de gelegenheid aan, 
om door middel van de Strijd
kreet te vertellen, wat God voor 
mij heeft gedaan. 

In I 8i7 werd ik in Denemarken ge
boren, waar mijn vader geneesheer was. 
Toen ik twaalf jaar oud was, greep een 
zware ziekte mij aan, die mij aan den 
rand van het graf brae ht en als een ge
volg daarvan werd ik ernstiger en stiller, 
dan een kind op dien leeftijd gewoonlijk is. 

Ik was er mij levendig van bewust, 
een zondaar te ..zijn en hunkerde naar 
de vergiffenis en gemeenschap Gods, 
maar alleen de woorden en teksten, spre
kende over het oordeel, lieten hun indruk 
op mij achter, et Evangelie van genade 
ging mij voorb 

'Op zeventien-j ·igen leeftijd kreeg ik 
onderricht van een predikant voor mijn 
belijdenis en door middel van deze bij
bellessen kwam ik tot het besluit, God 
toe te behooren en de zonde tc verzaken. 
~.en groote vreugde was mijn dee! tege
hJk met de verzekering, dat ik werkelijk 
was veranderd. 

lk gevoelde nu kracht te hebbeo, 
de zonde te weerstaan en dit gevoel 
vervulde mij met diepen vrede. Toen 
reeds meende ik duidelijk Gods stem 
verstaan te hebben, die mij als zende
Hnt;?e naar Ind1e riep. lk begon te evan
geliseeren onder mijns vaders patienten. 

lk had eenigen aanleg voor schilderen 
.en mijn ouders, die niets spaarden 
om bun kinderen in alle richtingen te 
-ontwikkelen, stonden mij toe, deschilder
academie te Kopenhagen te volgen. Hoe 
verlangde ik er naar, een echt Chris
ielijk tehuis te vinden in die stad, maar 
in plaats daarvan kwam ik in aanraking 
tnet een predikant, die het bestaan eener 
ileJ ontkende en deze leer ook van den 
:kansel verkondigde. Mijn jong geloof 
werd daardoor aan het wankelen ge
~racht en weldra was mijn geweten 
1n slaap gesust. Mijn ijver om an
deren bekeerd te krijgen verkoelde, 
i k begon te verslappen in bet waken 

Was dat dezelfde dame, die nog kort te 
voren door haar deftige, trotsche houding 
de kleine Heilssoldaat bijna overblufte 
en die nu onder heete tranen haar 
droevig verhaal deed en zoo smeekend 
vroeg: ,,Bid, o, bid, dat er uitkomst 
kome !" ..... 

Of die voornaam uitziende heer, die 
eenige keeren in een spoorwegcoupe 
tegenover een onzer Leiders kwam te 
zitten en die op een gegeven oogenblik 
zijn naamkaartje den Heilsofficier, beleefd 
buigend, overhandigde. Geheel verrast 
nam onze Leider het aan en las diep 
geroerd het volgende: ,,Ik stel ver
trou wen in u, kunt u mij helpen? lk 
ben wanhopig" ...... . 

Ja, er zijn er, die treuren, en zij zijn 
te vinden zoowel onder rijken als onder 
armen I 

En dan, - leggen wij ooit het dagblad 
ter zijde zonder hartzeer en pijn over 

Luister - wonderbaar klinkt het in 
on ze ooren. Het woord van troost, en 
vrede, en ontferming tot alle treurenden: 
,,Zatig zijn die tr~uren, want zij zul· 
len vertroost worden." Wat? Zalig zijn 
de treurenden? Wat kan de ~roote 
Menschenvriend hiermede bedoeld heb
ben? Dit is de belangrijke vraag, die 
ons tot onderzoek noopt. Niet alle 
treurenden worden door Hem zalig ge
sproken - want - er is droefheid en 
droefheid I Paulus leert ons duidelijk in 
zijn brief aan de Korinthiers l2 K.)r.7: 9,10) 
een onderscheid maken tusschen .,de 
droefheid naar Ood, die een onbe
rouwelijke bekeering werkt tot zalig· 
he id'' ... en .,de drodheid der were Id, 
die den dood werkt". 

In de eerste plaats dus is het de droef
~eid over onze zonden en afkeerigheid 
Jegens God, die tot zaligheid leidt. 
Tienduizend Halleluja's, dat wij deze 
droefheid gekend hebben en daarom 
ook de Goddelijke vertroosting. 

In de tweede plaats meen ik er uit 
te leeren, dat het Gods bedoeling i~, 
alle leeddragenden en treurenden te 
doen deelen in deze zaligheid mits zij 
toelaten, er in toestemmen ' dat hun 
verdriet, hun kommer, hun' smart -
van welken aard dan ook - hen tot 
God brenge. 

UIT MIJN LEVENSERVARINGEN. 

(Jn de NedA~~ische Strijdkreet _va~ fu~i 1907 lazen wij de onderstaande tref{ende 
woorden van destqds Mevrouw Kapitem Wille, toen pas in Java aangekomen. Red.) 

tegen de zonde. Toch bad ik_ nog tot tenzij God een wonder deed, het moest 
God en begon n~o1t aan e~n sch1lderstuk, sterven - kreet ik in wan hoop tot Hem 
zonder eerst Z11n hulp m te roepen. en smeekte Hem dit jonge !even te 
Als e~n gevolg daarvan had .!k succes ren, indien dit' niet tot haar eige~p~f 
op m11n werk, maar daar m11n gebed eens anders verderf zoude strekk 
alleen geschiedde tot het verkrijgen Slechts enkele minuten bad ik en. 
van iets, dat mijn eigen gevoelens mijn smeeken steeg op tot de~ taar 
stre~lde, bez~t ik, zonder j~ist een_ af- des Heeren en werd verhoord. On~~~ 
valltge te z11n, toch geen mwend1gen dellijk bedaarden de stuipen en 1 vrede,_ geen .".'ol?oening; . maakte mijn mijn man een oogenblik later de ka oen 
godsd1enst m11 met gelukktg. weer binnen trad die hij even te mer 

Eens echter herinner ik mij, God ge- haJ verlaten, ~ag hij dadelijk vo~en 
vraagd te hebben, mij Zijn wil te toonen. een verandering ten goede w ' . at 
~at was, .!oen ik mij ver~oofde met hem, getreden en dankten wij tezame~s tn
d1e n.~ ~11n echtgenoot 1s. Ik gevoelde, voor het behoud van onze lieve kl <:Jod 
d~~ h_IJ, die pas was bekeerd geworden, Deze wonderbare gebedsverh . eine. 
m11 dtchter tot God zou leiden en hierin sterkte mijn geloof zeer ooripg ver-
had ik mij dan ook niet vergist. · 

Eenige jaren na ons huwelijk kwamen 
wij in aanraki11g met de Deensche 
In wendige Zending, doordat mijn man 
hen verdedigde tegen onrechtvaardige 
aanvallen van de buitenwereld. Door 
middel van hun bijeenkomsten werd mijn 
g~weten wakker geschud en na ernstig 
bidden en zoeken verkreeg ik oonieuw 
de verzekering, bekeerd te zijn. Oat was 
in November 1898. 

De.n volgen~en :zomer kreeg ons op een 
na Jongste ktndJe, een meisje van 11/2 
jalf, een hevige hersenaandoening, ge
volgd door bewusteloosheid en stuipen. 
Toen de aanval zijn hoogtepunt had 
bereikt - het kind was reeds door miin 
man opgegeven en ikzelf gevoelde, dat, 

. E~kele jaren gingen zoo voorbij, waar
m 1~. streed om. de heerschappij te 
verkn1gen over tnwendige zonde lk 
gevoel~~ ov~n~inning te moeten hebben 
over m11n d_nfttg .karakter en over andere 
zonden, w1lde 1k van eenig nut .. 
voor de zaak van G Jd. ZtJn 

De leer~telling van heiligheid werd 
eyenwel .. met onderwezen in onze Zen
d1ng! z11. verstonden die niet en zoo 
ontvmg tk van die zijde weinig steun 
t~ midden van mijn strijd en worste
lrngen. lk bep_roefde mij zelve op te 
knappe!l en u1twendig te ver be1eren 
totdat tk het in wanhoop opgaf. Toei{ 
ec_~ter kwam God tot mijn ziel en leerde 
!11'1· ?at door e1gen streven en worstelen 
ik ntrnmer mijn doe! zou bereiken; dat 

]a, H1j kan troosten zooals niernand I 
ls er een hand, die zooals de Zijne won
den kan verbinden, tranen kan drogen, 
het gekrookte riet steunen, de slappe 
knieen oprichten, de wankelende schreden 
vast maken? Heeftooit een menschenmond 
woorden van kracht en verkw1kking en 
bezicling gesproken zoo als de Zijn~.? 

Korn dan tot Hem - rnijn broeder, m11n 
zuster met uw droefheid, met Uw teed 
- gij, 'die gebukt gaat onder een verborge~ 
last - een kr,.uis, dat tf drukt en da~ gl] 
nirnmer aan een ander zoudt w11len 
openbaren - kom tot Hem - en gij zult 
rust vinden - gij zult getroost w<;>_rden. 

En dan, als wij zelf getroost z1J~ en 
rust hebben gevonden bij den Goddet11ken 
Trooster, Jaat ons op onze beurt uitgaan t?t 
onze broeders en zusters om ons heen, dt.~ 
treuren - laat ons hun vertellen, .~oe w1J 
getroost zijn geworden - hoe w•J vred~ 
hebben gevonden en - hen da~ nernen b11 
de hand en leiden tot Hem. D•e. ook hu_n 
T t r bun Heiland w1l ziJn en Die 

roos e ' M · · k t zal 
d heeft. Wie tot 11 om , gezeg ·." ,, 

lk geenszins u1twerpen. 

d gen van een rein hart alleen ons 
d:e~:,ordt door den Heiligen Geest ... 

lk kwam tot God en vroeg Hem, mtJn 
hart te vervullen met Zijn Geest op zulk 
een wijze, dat daar voor .~ndere dm~en 
geen plaats meer zoude ztJn, en ontvmg 
toen den doop des Heiligen Geestes. 
Sinds heeft de Heer mij bewaard van 
de zonde. Niet,. dat ik niet verzocht_ wo~~ 
of geen vergissmgen bega I _Nee~.' tk g 
voel, dat het noodzakel1jk ts, b11 voor!
during te waken en te bidden, om met m 
de zonde te vallen. Maar ik we_et <;>Ok e~ 
ervaar het dat de Heer macht1g ts, mtJ 
te beware~. Halleluja! 

lk gevoelde weldra ook, niet ge~oeg 
te doen voor de verloren gaa~de z1elen 
rondom mij. Jk verbond mtJ daar~m 
aan een Zondagsschool onz~r zend1_ng 
en evangeliseerde onder d~ z1eken, btd
dende, dat God mij Zijn wil en plannen 
mocht bekend maken. 

Omstreeks dezen tijd_ open de het Leger 
des Heils zijn werk to de stad onzer 
inwoning en e~enals indertij~. met de 
lnwendige Zendtng, kw~men WtJ er.mede 
in aanraking, doordat w11 het verded1gden 
en ook, wijl het ons. een ~ehoefte was, 
onze broederlijke gezmdhe1d te betoonen 
tegenover alle Chr1sten~n. 

De methoden en w11ze van optreden 
van het Leger des Heils trokken ons 
ten zeerste aan en na eenigen tijd wer
den wij ingezegend tot Soldaten. 

Hoe de roepstem tot ons kwam, Heils
officier te worden en naar lndi~ te gaan, 
ons vertrek uit het vaderland, ons ver
bliif in de Londensche Kweekschool en 
ons komen naar Java is reeds breed
voerig door mijn echtgenoot beschreven. 
lk wil er alleen bijvoegen, dat wij vast 
vertrouwen, dat God, Die ons tot op 
dezen da ~ heeft geleid en be waard te 
midden der stormen en moeilijkheden, 
ons ook bier in Java zal helpen de 
moeilijkheden der taal te overwinn n 
ons i11strumenten in Zijn hand za n 
zijn tot redding van vele zielen. 

,,z J HRllCHTEN DUNNE OFFERANDE VOOR BET AINOEZICBT DES HEEREN". 
N umeri 7 : 3a. 
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VAN DEN L~SSBNAAR VAN 
DEN CHBF~SBCRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 
18 Mei 1925. 

De Territoriale Kommandante. 
Vele vriendelijke en waardeerende woor

den werden gesproken door de Residenten 
die gedurende de laatste reis van de K'.010: 
nel de met lichtoeelden gei'llustrel!rde 
lezingen presideerden. 

Het zal voor onze Leidster een groote 
aanmoediging z;ijn, als de vele vrienden, die 
de verslagen over de lez;ingen in de nil!uws
bladen g-!volgd hebben, onzen k0llektanten 
vnendcl1jk gehoor willen verleenen en hun 
een flinice b1jdrage voor de Zelfverlooche
nings-Aan vrage ter hand stellen of een 
gift re.;ntstreeks naar het Hoofdkwartier 
w1llen zenden. 

O<! Kolonel was ten zeerste verblij j door 
de vele t:>eloften van milden steu l voor 
onze jaarlijksche aanvrage, die . z1j mocht 
ontvangen. 

Oen 27sten Mei hoopt de Kolonel D. V. 
van Priok te vertrel{ken voor het bezoek 
aan Oost-Sumatra. B1jzondere samenkom
sten zullen worden gehouden m Mefan. 
Tevens zal ons werk daar ter plaatse en de 
Leprak0l0nie "Poelau Si Tjanang" worden 
geinspec1eerd. 

De Chef-Secretaris te Bandoeng en Djokja. 
De opdrachtsdienst van Jelle Herman 

van der Veer in hd Europeesche Korps te 
Bandoeng was een belangrijk, blij gebeuren. 
Gelukk1g het kind, wiens ouders verlangen, 
bun pand den Heer toe te vertrouwen. 

Gedurende de laatste dagen van Mei 
hopen JV\evrouw .Jeaumont en schrijver dezer 
Djokja le bezoeken voor lezingen en open
bare samenkomsten. Tevens hopen w1j de 
uitzend1ng der inlandsche Kadetten te lei den 
op 1 juni. 

Een woord van deelneming aan Brigadier 
Dr. Wil.le. • 

Onze lezers zulle.n ongetwijfeld deelen in 
de_ diepe, onverwachte smart, die den 
Bngad1er getroffen heeft in het verhes van 
zijn l1eve vrouw, ju1st aan den vooravond 
van haar terugkeer naar Java. Het is een zware 
beproeving, maar de Uokter wordt wonder
baar geschraagd door de ondersteunende 
genade Gods. 

Uit een schrijven van den Dokter zelf 
nemen wij het volgende over: 

.,De vele bewijzen van innige sympathie mijner 
makkers en vrienden zijn mij tot groote vertroos
ting geweest en ik ver zoek U vriendelijk, mij11 har
teltjken dank te willen overbrengen aan alien, die 
mij in hun gebeden hebben herdacht en mij ver
troostten in mijn drnefheid." 

Mevrouw Adjudant Schulz;. 
Het doet ons leed mee te moeten deelen 

dat Mevrouw Adjudant Schulz in het zieken~ 
hu.s te tlandoeng m >est worden op len >men. 
Hoewel nog zeer zwak is er toch reden tot 
ve~t:>lijding in da hoop op spoedig herstel. 
W1j vragen onzen kameraden de Adjudante 
in hun gebeden te gedenken. 

Welkomstsamenkomsten van Stafkapitein 
en Mevrouw Woodward. 

lnteressante berichten werden ontvangen 
aangaande den eersten tocht van onze mak
kers naar Koelawie, G impoe en Kantewoe. · 
Van de Jaatste plaats, waar zij v66r hun 
Europeesch verlof arbe1dden, kwam een 
groepj~ der v?o~naamste vrouwen de bergen 
af, dt: Statkap11eins tegemoet en geleidde hen 
naar het dorp. Toen z1j de natuur1ijke vesting 
waren binnen gekomen, gaf een groote schare 
bun een hartelijk welkom, waarop zij met 
muziek en zang naar hun oude kwartler 
werden gebracht. Des avonds werd een 
welkomstsamenkomst in de Lobo gehouden, 
waarbij 400 mens"hen tegenwoord1g waren, 
ondanks den regenachti5en avond. 

De opbrengst der Britsche Zelfverlooche
nings-Aanvrage. 

Met vreugde vernemen wij, dat de Britsche 
Zelfverloochenings-Aanvrage de prachtige 
som van £ 183.9!:10 lf 2.207.880) heeft opge
brachc, d. i. £ 10.0uO (f 120.UOO) meer dan het 
vonge jaar. 

Ht:t is cevens aanmoedigend te vernemen, 
dat deze extra opt>rengst geheel ten bate 
komt van het zendingswerk. 

Kommandante Webb, 

Het doet ons genoegen, te kunnen melden, 
dat de gewndneidscoestand van de Kom
mandante zeer 1s vooruitgegaan nadat zij 
naar Australi~ is teruggekeerd. 'De Kom
mandante h.:eft nu het bevel op zich kunnen 
.nemen van een nieuw korps in West
. Australie. 

Kweekschoolcursus voor ;vrouwelijke Ka
detten in Celebes. 

Volgens de bestaande plannen zal de 
eerste cursus voor vrouwelijke Kadetten 
op 1 Juli a. s. te Kantewoe aanvangen. 

Ensign en Mevrou w Roed. 
" Onze makkers werden ten zeerste verblijd 
door de geboorte van een lief dochtertje. 
Naar ons gemeld wordt, maken moeder en 
kind het wel. 
-----------------

Let wel I llet artilcel getiteld: ,,Na de I 
Opstmicling" o~J 1~.ogina 1 vcm het illei
nummer der Stry1llcreet, wcis vnn de J 
pen van onzen Generacil Brconwell I 
Booth. 

Red. 

S T R IJ D K R E E T 

<!&p bet licbtenbe ~ab. 
1.Door bt kolonel. 

Een schoone, gewelfde portretten-galerij in een of ander paleis I lk moest 
er opeens aan denken. Naast elkaar hangende, met meesterhand geschilderd 
en veelal ten voeten uit de portretten der vourouders: de ridders in blinkend har
nas met wuivenden vederbos op d~n helm; de hooggeboren vrouwen in deftig, 
middeleeuwc;ch costuum, zwaar van satijn of brocaat ! 

Wat mij daaraan deed den ken? W d ik was be zig het elf de hoofdstuk van 
den Hebref!n-brief te lezen. Held IJ.a held, velen ten voeten uit, met kleuren 
van on vergan1<el1jke vastheid geschilderd; anderen maar in gesllhouet borstbeeld, 
vond ik daar .. \i\achtige rnannen, krachtige helden, - daar stonden ze, zij aai1 
zij; ook jonge te~.dere vro.1:1we~. tezamen een _heerlijk gezelschap .vormend in die 
gemjde schilden1en-galen1, die b:Jven den ingang het opschnft draagt: ,, De 
Q;!ioof:;helden !" Van som niger: zag men ponrecten op verschillenden leeftijd 
geschilderd en het was heerlijk om na te gaan, hoe de rechte ,,ridder zonder 
vrees of blaam" hoe !anger hoe meer naar voren trad in het beeld. 

Nu weet U we!, dat als men van schilderijen wil genieten, men tijd moet heb
ben en er rustig b1j neerzitten, waarom dan ook in onze musea voor de schoonste 
stukken rust ban ken geplaatst zijn. lk had geen tijd, maar beloofde mij zelf 
hier dikwijls terug te ko nen. lk noodig mijn lezers ook uit tot een wandeling 
Ian::{S deze portretten en raad U dan ook wel te onderzoeken, wie deze mannen 
en vrouwen eigenlijk waren. 

Het schoonste van alles is echter, dat deze schi!derijen-galerij steeds wordt aan
gevuld met nieuwe porcretten, groot en klein. En hoewel de beelden uit den mo
d.!rnen tijd zijn, heeft dezelfde meesterhand er aan gewerkt. Zij dragen een stempel 
met die van vergane eeuwen. 

Hebt U op de voorpagina het beeld gezien van een schoone, ernstige, jonge 
vrouw? Z1j volgde in het voetspoor van haar Meester, ook toen het leidde tot de 
armsten en meest ellendigen van dtt land. Past haar beeld niet onder die van de 
geloofshelden van wie gezegd werd ,,achtende de versmaadheid van Christus 
meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in t:';{yl)te"? En is zij niet een van die, 
dte achten .,alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus · 
Jezus"? _ 

Het begrip zelf11erloochening, zooals de wereld dit uitlegt, heeft zij nooit ge
kend; wel het voorrecht van bet offeren op bet heilige altaar. Toen in alge
heele, ridderlijke overgave onze Brigadier Dr. Wille z1chlelf aan de voeten z11ns 
Konigs bJ >g. knielJe naast hem zijn jonge, begaafde, schoone vrouw; zij wijdde 
zichzelf en haar kinderen. \Velk een welk:om zal haar bij haar plotseling binnen
treden van Zijn paleis door den Koning bereid zijn geweest ! 

* * * lk wil eindigen met een schetsje van een kleinen jongen, die mijns inziens 
ook thuis hoort in deze galerij. · 

Het is Zondagmorgen. Er wordt in Oeto's dorpje in de bergen van Midden
Celebes een zeer b1j zond.!re bijeenkomst gehouden; de Ze_lfverloocne!1ings-kollekte 
zal worden opgenomen. Achter de school zijn de schooltumt_ies der kt~der~n, waar
van zij de opbrengst zelf mochten houden. Oeto, een knaap_Je van 1 a ~ 1aa~, had 
daar suik erriet geplant en kort gelejen met grooten trots Zt\n eerste su1kemet af
gesneden en verkocht. Stijf hield hij in zijn bruine vingertjes_ bet eerste g~ld~t~k, 
ooit beleten. Als de groote dag aanbreekt komen de dorpeltngen hun __ vnJWilltge 
gaven brengen in het huis G )ds. Het ~ijn gaven der armen, we1behagel~1k 111 Gods 
oog: een pisang-tros, een paar eieren, wat rijst. Daa_r komt, he~'. schucbter, Oeto 
aan. Een doek uit boomsc>iors vervaardigd omhult ziJn brume 111.~Je. .. . 

Beschroomd vraagt hij aan den inlandschen Off1cier, of ht] z11n geldstukJe, 
zijn schat, in een pap~er gewikkeld, zal mogen geven. ,,lndien je het geeft met 
blijdschap om het Koninkrijk G)ds te helpen uitbreiden" - zegt deze - "ga dan 
maar naar binnen en als de Pendita (de Europeesche Officier) den mensche~ vraagt 
hun giften te bren~en, breng het dan ook". - Eindelijk waagt Oe_t~ het, z11n schat 
te offeren. - ,,Is dat jouw zelfverloochening ?" - vraagt de Offi~1e~. - ,,Ja, toean 
Kapitein" - zegt Oeto - ,,omdat ik in den Heer jezus geloof! wt! tk gaarne hel
pen om Zijn Koninkrijk uit te breiden". - En zijn oog sch1tterde __ van vr.eugde, 
toen hij zag, dat de Off icier het aannam. Op weg naar buis hoorden w11 hem zmgen : 

,, Hoe lief'l!jk klinkt mijns Heilands naam !" 
Hoeveel meer zoujen er hu:Jpelend en zingende den weg naar .,Huis" gaan, 

als er meer blijrnoedig geofferd werd voor dat Koninkrijk Gods. Wacht soms bet 
alta~r V•n Gods lief de h<!den op U.., !even, U IV talenten, Uw gaven ? Wat_ de 
liefde daar brengt zal Hij zeker gebruiken tot uitbreiding van dat gezegend Rl]k 
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INTERN A TIONAAL NlEUWS. 

In drie centra van het Oostelijk Terri
torie van Britsch-lndie werd een industrie
school geopend. Drie Luitenants. oud-ver
pleegden van bet Angul-weeshuis, die te 
Aidpur het weven hebben geleerd, zijn aan 
't hoofd van deze scholen geplaatst. 

Ceylon. 
Het · Tehuis voor ontslagen gevangenen 

breidt zij n werkzaamheden belangrijk uit. 
Oedurende de eerste zes weken van dit jaar 
bezochten meer ex-gevan~enen het Tehuis 
dan het vorige jaar in •t geheel. lcderen dag 
gaan de Officieren naar de poorkn der 
Welikada-gevangenis, om hen, die ontstagen 
worden, at te hdlen, en in Colombo, Kandy, 
0 1lle en jaffna worden gedrukte uitnoodi
gingen, om bij ontslag naar het Tehuis te 
komen, onder de gevan~enen verspreid. 

De:Vereenigde Staten van Amerika. 

Majoor White heeft in het Zuiden van 
Idaho een prachtigen veldtocht geleid, en 
schrijft hierover: .,ln de zaal te Boise was 
geen plaatsje onbezet. Drie weken geleden 
is hier een opwekking begonnen, die nog 
voortduurt. Een man en zijn vrouw kwamen 
20 mijlen ver geloopen, om bekeerd te wor
den; een bejaarde man, die 30 jaar de sa
menkom sten, van het Leger bezocht, kwam 
tot beslissing, terwijl een andere oude man 
va11 83 jaar eveneens bekeerd werd. Twee 
samenkomsten, op weekdagen gehouden 
mochten het middel zijn, om 39 zielen t~ 
brengen tot verlossing. In een samenkomst 
geleid in het verbeterhuis op Zaterdagmid: 
dag, kozen 20 mannen beslist de zij de van 
Christ us. 

lets over Opsporingswerk. 

Het jaar 1924 is een bevredigend werk
jaar geweest voor hetOpsporingsdepartement 
van het Leger des Heils in Oslo, Noorwegen. 
Vele vrienden en familieleden werden door 
bemiddeling van dat departement na jaren 
van scheiding weer tot elkander gebracht. 
Roerende brieven van ouders, broers en 
zusters, die hun geliefden hadden hervon
den, werden op het kaotoor ontvangen. 
Naast de ruim 2000 gevallen, die reeds in 
behandeling waren en werden afgewerkt, 
heeft het bureau in genoemd jaar 654 
nieuwe gevallen ter hand genomen en 
mocht er in slagen 583 personen weder op 
te sporen. Velen van dezen waren zeetiedeo. 
Alles tezamen werden er sedert de oprich
tin g van dit departement 10.150 aanv1agen 
behandeld en 6.2.io personen opgespoord, 
waaronder 35 ouders. 39 gehuwde personen. 
134 zonen en dochters, 185 broers en zusters 
en 190 anderen, die op de een of andere 
wijze verwant waren aan hen, die naar hen 
zochten. 338 hunner hielden verblijf in Noor
wegen, 251 in de Vereenigde Staten van 
A merika, 20 in Canada, 19 in Australie, 13 
in Zweden, 11 in Engeland, 6 in Deoemarken. 
4 in Zuid-Afrika, 2 rn Mexico, 2in Duitschland, 
3 in Zuid· Amerika, 2 in Frankrijk, 2 in Belgie 
en in Zwitzerland, Finland, Holland, Britsch
lndie, China en Java elk 1. Gedurende 
1924 werden 4000 brieV'en en andere offi
cieele stukken ontvangen en p. m. 7400 brie· 
ven werden verzonden in verband met 
dit werk. 

Daar het departement optreedt als schakel 
tusschen de personen in het vaderland en 
buitenland, heeft de Regeering de laatste jaren 
een sunsidie van 3000 kronen toegekend 
tot dekking der kosten die deze arbeid 
met zich brengt. 

De volgende treffende voorbeelden warden 
vermeld om een denkbeelcl te geven van dit 
veelzijdig werk. 

Een dame van 76 jaar, behoorende tot 
de hoogste kringen van Noorwegen, zocht 
haar broeder, die 67 jaar oud was. Wij 
ontdekten, dat hij naar Oslo was ver
trokken, waar we in alle hotels naar 
hem informeerden. Gelijkertijd werd een 
advertentie in de dagbladen geplaatst, welke 
door den vermiste werd gelezen, en onmid-
dellijk daarop vervoegde hij zich aan ons 
kantoor, waar kort na zijn verschijnen ook 
de zuster kwam, om eens te vragen, hoever 
het onderzoek reeds gevorderd was. De beide 
oudjes omhelsden elkaar innig en schreiden 
van vreugde over het wederzien. 

Een zeeman strandde op de Westkust van 
Amerika, waardoor zijn zenuwen geschokt 
werden en hij zijn geheugen verloor. Hij 
wist niet meer, wie en waar hij was en 
zwierf in den meest deerniswekkenden toe
stand in de bosschen en langs de 
kust. Op zekeren dag belandde hij in een 
Zeemanshuis en begon de lijst van vermiste 
zeelieden te lezen, die aan den muur bing . 
(Deze lijs~en worden nu gezonden aan meer 
dan lOOU Tehuizen voor Zeelieden over de 
geheele wereld) - Hier las hij ook zijn ei
gen naam; hij ontstelde, dacht na ... zeker. 
dat was de naam van een man. dien hij 
kende maar waar hij hem het laarst ont
moet had, kon hij zich niet meer herinne
ren. Plotseting drong het tot hem door, dat 
hij zelf die man was, en op dat oogenblik 
keerde ook de herinnering en het geheugen 
terug. Hij meldde zich bij het naastbij ~ijnde 
Noorsche Consu 1aat en werd naar z11n te
huis in Noorwegen gezonden. 

Niet a Ileen in Noorwegen, in alle landen. 
waar het Leger des Heils is gevestigd is ook 
deze afdeeling van den Legerarbeid in wer
king; hoewel niet overal zoo omva,grijk 
als daar. Ook in Ned -lndie mochten wij 
erin slagen, meerdere personen voor ge1ief
de betrekkingen in het Moederland of elde
ders op te sporen. 



VAN MIDDEN- EN OOST-JAVA. 
DE TERRI fORIALE KOMMANDANTE 

OP REIS. 
De Iaatste week van April werd door de 

Terr. Kommandante bestemd tot het houden 
van een aantal lezingen met lichtbeelden 
over den arbeid van het Leger des Heils in 
Ned.-Indie. 

De eerste plaats op bet programma was 
PEKALONGAN. 

Een klein doch zeer sympathiek gezind 
publiek w;s in cte societeit ~Delectatio"' aan~ 
wezig. Met enkele zeer keung gestelde woor
den werd de Kolonel door den HoogEdel
Gestrengen Heer J.E. jasper, den Resident 
van Pekalongan, welkom geheeten en bij het 
publiek ingekid. 

Den volgenden dag bevonden wij ons in 
SEMARANG. 

De groote zaal van de Loge ,,La Constante 
et Fidele" was aardig gevuld. De Resident 
van Semarang. de HoogEdelGestrenge 
Heer A. H. Maas Geesteranus, sprak in zijn 
woord van inleiding over de toewijding en 
zelfverloochening der Heilsofficieren, die hij 
ontmoet en aan het werk had gezien met 
bet verplegen der melaatschen. In 

SALATIGA 
was een zeer groot publiek opgekomen, 
waaronder ook Mevrouw van Emmerik van 
de Witte-Kruis Kolonie. De lezing werd ge
presideerd door den Assistent· Resident, den 
We!Ede!Oestrengen Heer A.H. Neys. Zijn 
W. E.G. sprak over zijn kennismaking met 
bet Leger des Heils op Semarang, welke 
dagteekent van twintig jaar geleden. Dank
baar en voldaan keerden de aanwezigen 
huiswaarts. 

Op een dag van Salatiga naar 
MODJOKERTO 

is een lange, vermoeie.nde reis en dan 
dadelijk daarna een lezmg van twee uren 
te houdcn, is geen ,,sinecure". Maar de Ko· 
Ion.el deed het en wist al spoedig beslag te 
leggen op de aanwezig~n en hen tot ~et 
einde te bocien. Verschtllende omstandtg
beden waren hi er tegen: vacantie, het ja
vaansch Nieuwjaar, e. d, zoodat geen groot 
aantal hoorders bereikt werd, maar zij, die 
opgekomen waren, toonden zeer veel sym
pathie. De Assistent-Resident, de W e!Edel
Gestrenge Heer H. C. van der Bos, leidde hier 
de spre1:.kster in. 

PASOEfOEAN 
werd bezocht or Maandag 27 April. Zooals 
door iemand van gezag werd gezegd, was ,,de 
creme de la creme" van Pasoeroean aanwezig. 
Ook hier een talrijk publiek en zeer veel sym
pathie. De HoogEde!Gestrenge Heer J. S. 
Scholten, de Resident van Pasoeroean, sprak 
een inleidend woord en merkte daarbij op, 
dat het Leger des Heils, door zijn arbeid in 
Ned.-!ndie reeds voor zichzelf had gesproken 
en dus eigenlijk geen inleiding noodig had. 

Als laatste plaats gedurende deze tournee 
was nu 

PROBOLINGGO 
aan de beurt. Ofschoon dien avond de maal
tijd op een der suikerfabrieken in den omtrek 
feestelijk werd geopend, waren toch velen 
opgekomen om de kzing bij te wonen . Op 
zeer sympathieke wijze we.rd de K~lonel 
bier ingeleid door den Ass1stent-Res1dent, 
den WelEde!Gestrengen Heer"'.\· _H. Door!lik. 

Oez.e korte aanteekeningen w1l 1k beslu1ten 
met onzen hartelijken dank te betuigen vo?r 
al de vriendelijkheid, gedurende deze 1e1s 

STRIJDKREET 

llUiVROUW DlRi!l WILLE HERP·AOflTi!l 

Wat een schok is het voor Dokter Wille 
geweest, dat laatste telegram, waarin de 
droeve tijding VC1n het heengaan van zijn Ii eve 
vrouw. Wij hebben in het Hospitaal dat oo
genblik mee doorleefd en we hebben, zooveel 
we konden, met hem meegevoeld. f:lij was zoo 
innig bedroefd, onze Dokter, en toch ook 
weer zoo overgegeven en natuurlijk. Dien
zelfden dag 's avonds is er een bidstond 
gehouden, wij Officieren met de .. Pradjoerit" 
(Soldaten) en het was aandoenlijk, zooals 
zij zich neerbogen en spontaan baden voor 
den Uokter, eenvoudig, maar meevoelend. 
Stafkapiteine Beckley, die juist ter plaatse 
was, heeft hen toen verteld van Mevrouw 
en de kinderen en het groote verlies van 
den Dokter. 

En zoo hebben we Zondag 3 Mei een ge
denkdienst gehad, die zoo goed was en zoo 
teer van karakter dat het moeilijk is, dien 
op papier weer te geven; maar alles is er 
mee uitgedrukt a Is ik zeg, dat Gods Geest 
in ons midden was. 

Adjudant Bridson heeft de lei ding in handen 
gehad en zich daarvan uitstekend gekweten. 
Met ons waren, voor zoover mo~elijk, de 
Officieren van Boegangan en het Meisjeshuis, 
alsmede een groep meisjes; ook merkten 
we eenige bezoeke1 s van buiten op. De zaal, 
die keurig versierd was met palmtakken en 
wit doek, en de kliniek waren geheel gevuld. 

lk kan niet weergeven, wat door ons 
heengi11g, toen de Dokter binnen kwam; 
als bewijs van sympathie zijn we allen op
gestaan, ook de patienten. 

Adjudant Loois bad zoo echt hartelijk na 
ons eerste lied: " 'k Heb in den heme! een 
schoon, heerlijk thuis". Onze liederen over 
den heme! zijn zoo mooi, ook juist in het 
Javaansch en de ontroering van velen droeg 
het hare er toe bij, om ze nog lieflijker te 
doen klinken, de geheele meeting door. 

Na het tweede lied: "Ver boven aardsche 
zorg en pijn" sprak Kamsidin een woord 
namens het verplegingspersoneel: hij is nog 
een oude getrouwe, die reeds tien jaar ge
leden met den Dokter op Boegangan was; 
daarop zongen de kinderen het koor: 

Neen, nimmei· afleen, 
Hij beloofde mij nooit te verlaten. 
Nimmer laat Hij mij alleen" 

U had ze moeten hooren zingen : 2 rijen 
kinderen, zoo devoot, de meesten met 
gevouwen handjes en zoo vrijmoedig, zoodat 
het ons, ouderen, zegende. Met elkander 
namen we toen het koor over. 

ondervonden, van de besturen der verschil
It nde societeiten, die hun zaal ter onzer 
beschikking stelden, van de families en 
eigenaars der hotels. die den officieren 
gastvrijheid htbben verleend, en aan alien, 
die op de een of andere wijze hebben 
medegewerkt tot het welslagen dezer 
lezingen. 0. L. 

WELTEVREDEN. 
Na het bezoek van de Kolonel met haar staf, 

volgde bet cerste bezoek van den Di v1sie
Offider en Mevrouw Palstra op Zondag 25 
en Maandag 26 April. De Majoor bracht 
dien Zondagmorgen een hartelijk, ernstig 
woord, op den man af; menige persoon-

Namens Boef:angan en het Meisjeshuis 
sprak mevrouw Laois, vertaald door Ensigne 
Saridjem. Mevrouw vertelde ons van den 
eersten tijd op Boegangan, hoe Mevrouw 
Wille Dokters hulp was en hem assisteerde 
bij operaties, terwijl zij ook de zorg had 
voor huis en huisgezin. Ook Mevrouw Wille 
had het Javaansche volk zeer lief en als het 
niet geweest was terwille van de kinderen, 
zoude zij niet in Denemarken zijn achterge
bleven. Maar bij het groote verlies van het 
heengaan is er de hoop van het weerzien, 
die zulk een troost voor Dokter is en waarin 
hij onvoorwaardelijk gelooft, een weerzien 
in den heme! voor Gods troon. 

Twee zusters van het Hospitaal zongen 
daarna in het javaansch: ,, Veilig in Jczus· 
armen", een lievelingslied van Mevrouw. 

Ensigne Saridjem kreeg toen een ka.1s, om 
tot haar eigen volk te spreken en zij ver
telde, hoe Mevrouw, toen zij nog met Dokter 
samen was, in het Hospitaal heeft gewerkt, 
hard gewerkt ook, om alies ordelijk en netjes 
te hebben, vooral ook in den tuin. Dokter 
was altijd binnen bezig, maar onderwijl ging 
Mevrouw buiten aan den gang. Mevrouw 
deed ook samenkomsten in de week met de 
patienten,bijgestaan door Ensign Jahman; op 
Zondag deed de Dokter de meetings zelf. Be
halve in het Hospitaal, trachtte Mevrouw het 
blijde nieuws van verlossing ook daarbuiten, 
in den kampong te verspreiden. Zoo heeft Me
vrouw Wille gedaan, wat zij maar kon, om 
de javanen te winnen voor Christus. 

Aile Officieren zongen hierr.a tezamen in 
het javaansch: ,,De Heer is mijn Herder" en 
daarop volgde Gods Woord, waarvan door 
Ensign ]ahman eerst in het javaansch werd 
voorgelezen Open baring 7: 9- 17, hetgeen 
door Adjudant Bridson daarna in 't kort in 
het Maleisch werd besproken. Aan het einde 
richtte de Adjudant zich mede namens de 
andere Officieren tot den Dokter met de 
woorden: .Dokter, namens de Officieren, die 
hi er in het Hospitaal werken, wil ik U zel!"gen, 
dat wij U steeds in onze gebeden zullen 
gedenken voor den troon van God. Uwe 
droefheid is onze droefheid, maar wij, die 
volgelingen van Jezus zijn, weten, dat U 
eens Mevrouw Wille in den heme! zult ont
moeten, en de Goede Herder, ooze Heer 
Jezus Christus, h Wiens zorg Mevrouw nu 
is in den heme!, zal ook op aarde over U 
waken. Moge de Heer zelf U genade en kracht 
geven !" Kapte. Cardin a a I. 

lijke. zegen werd ontvangen; en velen werden 
verkwikt en tot meer intensief geestelijk 
!even opgewekt. 

In de openlucht-samenkornst op het Wa
terlooplein, was een enorme schare In landers 
zo.owel als Europeanen aanweztg en alien 
lu1sterden aandachtig naar de woorden des 
eeuwigen !evens. 

De verlossingssamenkomst des avonds 
v.:as een echte Halleluja-meeting; het mu
z1ekkorps streed dapper mee. Hartelijke ge. 
tuigenissen en frissche koren brachten de 
gewenschte stemming. Velen werden diep 
geroerd en van zonde overtuigd. Ook Me
vrou w Palstra had een groot ailndeel in 
deze samenkomsten; haar solo's en persoon-
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lijke getuigenissen waren ons tot grooten 
zegen en bezieling. 

De samenkomsten in het Chineesche 
Korps en den Buitenpost in Batavia waren 
vol geestdrift en overtuiging. Op .. eenvoud 
dige en toch. zoo aangrijpende w11ze wer 
het woord van verlossing gebracht. 

Oo!{ het bezoek van de Majoors Scheffer 
op hun doorreis naar Sumatra heeft ons 
rijken zegen gebracht. Jn de samenkomsten. 
door hen geleid, heerschte de .t?on ~~r 
blijdschap van hen, die weten, vetltg te z11n 
in de armen van Jezus. 

z. 

DJOKJA MILITAIR-TEHUIS. 
· dag van Ter gelegenheid van den ver1aar A .1 H. K. H. Prinses Juliana werd OJ? 30 ~~~ 

voor de militairen van het garntzoen 
gelellige avond georganiseerd . . Een ho~;~ 
geplaatst arnbtenaar had ons h1e:.voor . e 
geldelijke bijdrage gegeven, terwtJI ~e~!~
firma's voor versnaperingen gezorg k een 
den Tot de tractatie behoorde oo . bol· 
groote voorraad echt Hollandsche o~t~ken 
ten, door Mevrouw Hiorth zelf g_~ ~ierln 
en, hoewel een Noorsche, was ztJ 
prachtig geslaagd. . Barbier 

Stafkapitein Lebbink en E.n~igne de ge
droegen als gas ten n iet wem1g tot be· 
zelligheid bij en Sergeant van Votg·~mlil· 
speelde onvermoeid het orgel. ~enc u l ader· 
tairen zong uit voile borst afw1sselendh~ Iden 
landsche en Leger-liederen; ander en te elen 
zich aangenaam bezig met ge~elschap::~t\ige 
of lektuur. Het was werkehJk een g ok har· 
avond, waarvoor de bezoekers dafl 0 

telijk dankten. . el meer 
Alleen spijt het on~, . dat met ve komen 

militairen de uitnood1gmg om te 
hadden aangenomen. 

F W. L. Hiorth 
. Beheerder. 

~~~~~~~---~--------
LAA TSTE BERICHT 

i Bandoen9· 
De Territoriale Kommandante n ht 

. . h t voorrec ' 
Zondag 17 Mei hadden WtJ_ e der sa• 

Ko lone! v. d. Werken. als le1dst~~hen. Het 
menkomsten in ons midden te h 010 rgens 
was een dag van rijken z~gen I D~!nnis van 
werd nde uitnemend~etd der 

0 
eens z66 

Christus jezus" Gods kmderen ° hgt: Je:zus. 
heerlijk voor oogen gesteld, dat 1,; ge;oogen 
mijn Jez us Koning zonder w.~e;.g~ was uit bet 
in den nabidstond, een aanbt 111 ' 
diepst van ons hart geweid. grootendeels 

De avondsamenkomst w~s van Mev1ouw 
gewijd aan d.! nagedachtenis an haar Jeven, 
Brigadier Wille. De kracht \ding, werd~n 
het geheim van haar to~W woorden. 1n 
ons gcopenhaard door e ken door Ko.rn· 
liefdevolle herinnering ge~pr~evrouw Wtlle 
mandante Kronenberg, dt~ nen en Jeerde 
18 jaar gcleden leerde end'g godvruch
bewonderen om haar eenvou 1 ' 
tig leven. .. .. Ide de J{olonel 

Op duidelt1ke wt1ze bepaa het Jeven en 
den zondaar bij den ernst v~~ haar verdere 
een jonge zuster be~loot, v~5 Leidsrnan te 
levensreis den Hetland a 
kiezen. C. B. 

DE ZELFVERLOOCHENINGS-KOLLEKTE BEGINT 1 JUNI . 
Hoe de Zelfverloochenings-A anvrage o ntstond. die zijn pudding wilde opgeven. l-lij 

was het eens met den Stichter, dat die 
Offlcier het niet zonder zijn voedsel be
hoorde te doen, en, opdat het Leger er 
geen schade bij zou lijden, sloot hij een 
cheque in voor f 31.30. 

De Redactie van de ,, Warrior", het 
Engelsche maandschrift voor de rijpere 
jeugd, heeft zich tot Commissioner Car
leton gewend met het verzoek, haar eens 
iets mede te deelen omtrent den oor
sprong van de Zelfverloochenings-A~n
vrage en de Commissioner schreef h1er
over bet volgende : 

lk was aanwezig in een samenkomst ,, d in de Exeter-Hall; ik gcloof, at het 
was op den gedenkdag van den aanvang 
van onzen arbeid in Frankrijk. Er werd 
een bijzondere oproep gedaan om geld ; 
de ,,kanaries 1) vlog~n rond" en kwamen 
in grooten getale bmnen. Het ~.as een 
krachtigc samenkomst ea persoonlt]k werd 
ik zeer getroffen. .. 

Ongelukkigerwijze was ik er ~esh1ds 
financieel zeer slecht aan toe en JUwee
len die ik inplaats van geld kon geven, 
h d ik niet. In een vorige samenkomst 
h~d ik al mijn geld geofferd en was ten 
cinde raad, hoe ik zou .. ku~_nen helpen. 

De gedachte kwam b11 m11 op: n!~ er 
iets dat ge zoudt kunnen sparen? en 
toe~ kwam het mij voor d~.n geest, dat 
ik bij het middageten altt]d een s~n.~ 
pudding2) at. lk sch reef op een .. kanane , 
dat ik geen geld te geven ha_~. ma:lr ?at 
ik twaalf maanden Jang mi]n pudd_i_ng 
wilde opofferen, waardoor ik dageh1ks 
een dubbeltje zou kunnen spare~! wat 
in een jaar tijds een bedrag zou z11n van 
f 31.30 dat dan gegeven zou worden 
aan het'Leger (De Commissioner rekende 
blijkbaar de Zondagen er af. Red .. s. K.J 

De kanarie" bereikte den Stichter, 
" 

die ze hardop in de samenkomst voor
las. Maar hij zeide, dat hij, hoewel bij 
den geest van den Officier, die dit ge
schreven had, bcwonderde, er niet aan kon 
den ken, iemand eenjaar lang van zij~ pud
ding te berooven; hij wenschte, dat zijn Of
ficieren lichamelijk sterk zouden zijn, enz. 

Den volgenden morgen bevond zich 
onder de brieven, die het Hoofdkwartier 
bereikten, een brief van een Legervriend, 
die zei, hoezeer hij getroffen was door 
de zelfopoffering van ,,dien goeien kerel", 

De Stichter bevond zich dien dag op 
het lnternationaal Hoofdkwartieren kw am 
met dien brief het kantoor van den toen
maligen Chef van den Staf (den tegen
woordigen Generaal) binnen, waar ik 
mij _toev~lli~. ook .~evond. Met een knip
oog1e zet ht]: ,,K11k eens hier, Bramwell 
die Officier die zijn puddinggeld aanbood: 

UC:~::>ie.:X:::i&e::K:::C)K:)iiC)JC;i81Gl!C:::irc::::«:::K:.~·C;)!cC::t1C::::::igc:::')!C::J!C:>te)!C:::te:::IJC:):~::i;cY.< 

BOEKD AN DE L LE8 ER DES DEILS 
JA.VlSTRAIT 16 :-: :-: BANDOENG 
Christuslegenden 
Het Heilige land 

door Selma Lagerlof 
door j. van der Linde 

6.50 
5.00 

Teksten op carton en fluweel en in hout gebrand: 
Cartonnen teksten van f 0.10. tot f 0.75 
Fluweelcn teksten van 20 x 26 c.M tot 30 X 40 c.M. van f 
Houten teksten groot 55 X 35 f 15 00 ova al 30 x 42 f 

29 X 50 f 12.50 ovaal 27 x 30 f 
Bijbelsche platen; 32 verschillende platen, per pakje. 
Bijbelsche briefkaarten; 6 verschillende kaarten in een pakje. 

(Op te geven Oud- of Nieuw-Testament). 
Celina 

0,25 tot f o.80 
950 
3.00 

f 1.00 
f 0.45 

V. Dit boekje geeft een beschrijving van de _wondcrlijke leid!ng des Heeren met X 
ri een zwa'!-r be~.roefde .?ochter Israels. Celtna zelve doet ons hierin iets zien ~· 
V. van den mnerllJken str11d, vooraf gaande aan haar bekePri11g tot he1 Christendom 
ri de vervolging door geliefde familieleden en de wijze, waarop de Heet ha·ir hclpt' · · 

m standvastig te blijven in het geloof. Prij's f 0,20 X 
~._....-~:xx.~x~~.....,,. .................... ....,,,,. . v 
~.-..... . . . . . . . . . - ~..-..... .......... --...-.....x::>.<:::x~ 

. d e gebracnt. 
heeft mij op een goed 1 e 

0 
de me11-

lk kan er niet over denken.:~r lang een 
schen te vragen, een hee l J te offeren, 
gedeelte van hun .. voedsel op dat al 0 nze 
maar het is tot mt] gekomen, zrn ziclt 
menschen zeker bereid zouden 

1 
{e' 0 0 t

voor een week iets van yoeds~e suiker, 
zeggen, bijvoorbeeld pudding, tli. t' aJleeJl 
enz. lk geloof, dat het hun ~te bedrag 
goed zou doen, maar ook een flmkJoeien. 
aan onze fondsen z?u do~.n tor aan te 

Deze brief moed1gt mt] o~ iet on-
gelooven, dat vele vrienden, die 11 oudell 
middellijk tot de onzen behooren, z 
mede doen aan een poging als d1ez~- hiJ, 

,, Denk er eens over na'', ~es 00 oeds 
ik ben er zeker van, dat er 1ets g 100_ 

in is. We moesten eens een Zelfver 
cheningsweek probeercn". en 

tk behoef zeker b1jna niet te zeggen~ 
dat dit een van de zeldzame. g~legdert 
heden was, dat ik moedw11lig aatn 
beveten van den Stichter ongehoorz der 
was. lk deed het twaalf maanden zoning 
mijn pudding en had de vo.ldoenoe
f. 31 30 aan onzen tegenwoord1gen 
neraal te overhandigen. 

Wat nu volgens mijn 
bu itengewoon gevolg is ge 
gebeurtenis, is we!, dat 
was van de wereldwijd 
ningspoging, welke zull 
succes is geworden''. 

ening een 
t van deze 
het begin 

fverlooch~-
1 reusachttg 

1). Ucle stukjcs papier, -va rop gesc~~Tci 
ven wcrd, hoeveel men voor ccn beP de 
doe! wildc geven en aldus deed men " 
kanarie zingen". . nd be-

2). De pudding wordt tn Engela het 
schouwd als een onmisbaar dcel van 
middagmaal. 


	00231
	00232
	00233
	00234

