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PLECHTIGE OPENING VAN HET WILLIAM BOOTH VROUWEN
EN KINDER-ZIEKENHUIS TE SOERABAYA. 

l 

lNOANG VAN HET GEBOUW. 

es morgens reeds vroeg op Vrijdag 23 Januari was 
een talrijke menigte bijeen voor de deuren van 
het William Booth Vrouwen- en Kinderziekenhuis 
aan den Reiniersz Boulevard in Soerabaya, welk 
gebouw dien dag officieel zou worden geopend. 

DE RECHTERVLEUGEL. 

Onder de aanwezigen merkten wij op den Resident van 
Soerabaya, den heer J. M. Jordaan, met zijn echtgenoote, den 

NA DE OPENING VAN DEN HOOFDINGANG. 

geveer 88.000 gulden aanwezig, waarvan 50.0CO gulden werd 
bijeengebracht door de ingezetenen van Soerabaya. De God, 
Die tot hiertoe leidde, zou ook verder helpen. Hij deed ons 
in den architect, die op zich nam, de plannen op den basis 
der fondsen uit te voeren, den heer B. van der Werff, van 
Tjerebon, iemand vinden, die met zorg en toewijding dit werk 
volbracht. De Kolonel wees er op, dat het ziekenhuis, dat nu 

Assistent-Resident van Soerabaya, den heer La Fontaine, den Burgemeester, den 
heer Ir. G. J. Dijkerman, met zijn echtgenoote, den lnspecteur van den Burger
Jijken Geneeskun,digen Dienst voor Oost-java, Dr. A. van Dorsten, den Directeur 
der Publieke Werken, Ir. j. T. Bethe, de beide Wethouders der gemeente, de heeren 
Th. 8. A. Faubel en M. A. A. 
van Mook, den Regent, den Ka-
pitein der Arabieren, terwijl van 
de Protestantsche- en Gerefor-
meerde Kerk aanwezig waren 
de predikanten Ds. E. J.B. Jans-
zen en Os. A. Ringnalda. Ook 
de officieren, die deelnamen 
aan het congres, waren tegen
woordig en onder hen was er 
zeker niet een, .die het niet op 
hoogen prijs stelde, deze plech
tigheid te mogcn bijwonen en 
dit werkelijk mooie gebouw te 
kunnen bezichtigen. 

Precies half tien open de Adju
dant Meijer de plechtigheid met 
het uitgeven van het openings
lied: 

,,Juicht, aarde en heme!! Zin gt den lof 
Van 's Heeren Majesteit I 

Juicht I Oij hebt ruime dankensstof, 
Komt, roemt Gods heerlijkheid I" 

Zeker beseften de Heilssol
daten de vreugdevolle waarheid 
van hetgeen zij zongen, en wij 
gelooven velen a11deren met hen. 

I 
in gebruik genomen is, slechts bestaat uit het hoofdgebouw, een deel van een der 
vleugels en het isolatiegebouw met bijgebouwen'. 

Hartelijken dank werd gebracht aan allen, die ook in het begin van 1924 nog 
eens weer zoo vriendelijk bielpen, door 16.000 gulden bijeen te brengen voor 

de inrichting van het ziekenhuis. 
Ook bracht de Kolonel dank 
aan den B. G. D. en met name 
aan den Hoofd-lnspecteur, Dr. 
]. J. van Lonkhuyzen, en aan den 
lnspecteur voor Oost-Java, als
ook voor de jaarlijksche subsidie 
van Regeering en Gemeente en 
hoopte, ook in de toekomst op 
dien steun te mogen rekenen. 
Nog werd een woord van dank 
gebracht aan den heer Dr. van 
Lissa, die ons gedurende de 
eerste vier jaren geheel be
langeloos ter zijde stond, als
ook aan de heeren Dr. Aalden
berg en Dr. Kopp, die in latere 
Jaren ons hielpen. Ook Mevronw 
Hillen, de echtgenoote van den 
vorigen Resident van Soerabaya, 
die de eerste steenlegging 
verrichtte en haar steun ver
leen de bij het collecteeren, werd 
in dankbare herinnering ge
bracht. 

Nadat de Territoriale Komm an
dante den zilveren sleutel aan 
den Burgemeester had overhan
digd opende Zijn HoogEdel
Achthare den hoofdingang van 
het zieken huis en namen de 
genoodigden plaats in de ves
tibule die voor deze gelegen
heid 'in een keurig versierd FRONT VAN HET NIEUWE ZIEKENHUIS. 

Daarna deelde de Kolonel ons 
mede, dat dez:e inrichting den 
naam zou dragen van ,, William 
Booth Vrouwen- en Kinder
Ziekenhuis"' en gewijd is aan 
de nagedachteni. van onzen 
Stichter. De Kol nel vertelde 
dat wijlen Generaal Willia~ 
Booth geen standbeelden voor 
zich gewenscht had, maar dat 
zij nu verrijzen over de ge-
beele wereld in den vorm 
van huizen van barmhartigzaaltje was herschapen. Toen 

I 
alien gezeten waren, ging En
signe. Ve~_re~hui~ voor in gebed, 
waann z11 d1t meuwe ziekenhuis 
opdroeg aan onzen Hemelschen 
Vader. Ensign Rollfs las daarna 
uit Gods Woord de geschiedenis 
van den barmhartigen Samaritaan. 

Nu sprak de Kolonel ons toe en 
gaf uiting . aan haar vreugde en 
dankbaa~he1d op dezen, in de ge
schiedems van het Leger des Heils 
in Nederlandsch-lndie zoo ge
wichtigen dag. In haar toespraak 
memoreerde de Kolonel het begin 
van dezen tak van arbeid in Soe
rabaya in het jaar 1918, toen op 

KIEKJE IN DE OFF. ZIT-, EETKAMER· 

heid en kweekscholen, waar de 
Officieren opgeleid worden tot 
bet werk van barmhartigheid. 
"En" zcide de Kolonel, ,,bet beste 
Standbeeld voor onzen Stichter te 
te Soerabaya zal zijn, dit werk 
voortgezet in den geest, waarin het 
werd begonnen, een gee~t van toe
wijding aan de Iijdende mensch
heid, den geest van wijlen onzen 
Generaal, zooals hij dien ontvan
gen had van zijn Meester ; een 
geest, die zoo duidelijk tot uitdruk
king komt in de gelijkenis van 
den barmhartigen Samaritaan''. 

aandringen van den toenmaligen Inspecteur van 
den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst een 

DE BuRGEM. HOUDT ZIJN REDE. Vrouwen- en Kinder-Kliniek werd geopend in een 
huurperceel op Tambak Bajan, waar onder moeilijke 

omstandigheden ongeveer zeven jaar werd 
gewerkt. In 1920 kwamen wij door ont
vangen regeeringssubsidie in de gelegen
h~id, de ~ronden te koopen, waarop dit 
meuwe z1ekenhuis verrees. Ook werd een 
ruime bouwsubsidie in het vooruitzicht ge
steld, welke evenwel later door de tijdsom
standigheden moest worden ingetrokken. 
Wij gingen echter voort, biddend en wer
kend voor deze zaak, en' het Hoofdkwartier 
besloot, met de beschikbare middelen op 
kleinere schaal te beginnen en slechts een 
dee! van het oorspronkelijke plan ten uit
voer te brengen. Voor den bouw was on-

Daarna werd een boodschap 
voorgelezen, gezonden door onzen tegenwoordigen 
Generaal, die mede van zijn practische symphatie 
blijk heeft gegeven door een gift te zenden van 12.000 
gulden. Deze boodschap vindt men op pag. 3, kol. 4. 

IN DE EUR. AFDEELING. 

Hierop volgden verdere bijzonderheden 
omtrent het ziekenhuis en werd eraan her
innerd, dat dit in de eerste plaats een 
inlandsch ziekenhuis wil zijn. Er zijn in 
deze inrichting dertig plaatsen voor inJand
sche en tien voor betalende patienten als
mede tien plaatsen voor kinderen, hetgeen 
een totaal maakt van vijftig plaatsen, de 
wiegjes der pasgeborenen niet meegerekend. 
Op den dag der opening waren reeds drie en 
veertig patienten opgenomen, van negen 
verschillende landaarden. ,, Dit ziekenhuis" 
a~dus eindigde de Kolonel haar woorden' 
,,1s gebouwd tot eer van God, tot eer va~ 

KlEKJES JN ONDERZOEKKAMER EN OPERATIEKAMER. 



2 STRIJDKREET 

DAT AUTOMOBIEL ON GEL UK! 
Een uit persoonl ijke ervaring geboren antwoord op een vraag, 

die velen bezig houdt. 

Door KOLONEL Dr. S. L. BRENGLE. 

enige maanden geleden werd 
de Kolonel op een tournee 
door de Vereenigde Staten 
ernstig gekwetst bij een 
auto-ongeluk, en schrijft hier-

over het volgende: 

,,Groot was mijn verbazing, den ern
stigen aard van mijn kwetsuren te ver
nemen en te booren, hoelang ik in bet 
ziekenhuis moest blijven liggen. Maar 
ik moet bekennen, dat ik een geheime 
maar blijvende vreugde in mij voelde 
opkomen dat ik met anderen uit
verkoren 'was om zulk een vreeselijke en 
pijnlijke ervaring door te maken, daar ik 
een diepe, innerlijke verzekering gevoelde, 
dat dit kon en zou strekken tot mijn bestwil, 
tot de verheerlijking van mijn Meesters 
Naam, en zoo mogelijk ook tot vermaning 
en versterking . van het geloof van som
mige mijner makkers. 

Van alle kanten kwamen en komen 
nog steeds brieven binnen, die spreken 
van angstige bezorgdheid, teedere sym
pathie, vurige gebeden en hartelijke 
toegenegenheid. En in tal van <leze brieven 
komt irr een of anderen vorm de vraag 
voor: ,,Is dit iets van den duivel ?" 

,, Waarom moest dit gebeuren ?" 
,, Waarom moest het juist u overkomen, 

die u w handen zoo vol hadt met nµttigen 
arbeid? Waarom overkwam het niet 
iemand, die niets uitvoerde en niets te 
doen had?" 

,, Was het de du1vel of God, die u dit 
ongeluk toezond ?" 

Zulke vragen zijn begrijpelijk, maar 
zijn ze wel eerst ernstig overdacht ? Is 
er een stellig, afdoend antwoord op? 
leder oprecht en denkend mensch, wien 
zulk een ongeluk overkomt, zal in 't 
diepst van zijn hart er een of ander 
antwoord op vinden. De een zal het 
vinden in een zedelijk of geestelijk ge
brek of gevaar. Hij bemerkt, dat bij 
begonnen was te verslappen, het gebed 
t~ verzuimen, of te zeer op te gaan in 
d!~~en van het !even. Paulus zeide, dat 
ht] m gevaar verkeerde van ze!fverheffing 
door den rijkdom van openbaringen, hem 
geschon ken, en daarom lief God hem 
diep vernederd worden door satans doom 
in het vleesch. 

Een ander zal het antwoord vinden in 
een nieuwen en noodigen vorm van 
dienst, in bet vertroosten en bemoedigen 
van andere beproefden, of in het toonen 
van Christus' algenoegzaamheid in het 
lijden, zoowel in dienst als in zelfve~
loochening. Somtijds moeten we geduld1g 
wachten op een antwoord; de stilte en 
onzekerheid spreekt tot ons dat eene, 
wat jezus tot Petrus zei: ,, Wat Ik nu 
.doe, weet gij niet, maar gij zult het na 
dezen verstaan". 

Wat mijzelf aangaat, ik vond veel 
troost in de gedachte, dat alle dingen 
medewerken ten goede dengenen, die 
God lie1hebben, en dit was een gele
genheid om mijzelf te bewijzen en mo
gelijk tot op zekere hoogte aan anderen 
te openbaren de algenoegzaamheid van 
Zijn genade om te lijden zoowel als om 
te dienen. Het is gemakkelijk genoeg, 
als men een goede gezondheid geniet, 
om te prediken over: 

,,Gena genoeg voorimij !" 

maar de proef komt om het te bewijzen 
en in practijk te brengen in tijd van 
gevaar, verwoeste gezondheid en armoede, 
in eenzaambeid, acbteruitzetting en zware 
beproeving. 

God heeft ons niet vrijstelling van 
beproeving beloof d, maar Hij heeft be
loofd, dat ,, onze lichte verdrukking, welke 
ras voorbijgaat, ons een gansch uitnemend 
eeuwig gewicht der zaligheid werkt". 
Hij maakt geen troetelkinderen van Zijn 
volk, en in 't bijzonder niet van hen, 

·die Hij trekt en brengt in dichte ge
meenschap met Zichzelf, en die Hij 
klaarmaakt en toerust voor belangrijken 
en hoogen dienst. Zijn grootste dienst
knechten zijn dikwijls de grootste lijders 
geweest. Zij hebben al de pijnigingen 
en smarten, de doodsangst en den ziele
strijd van het wreede martelaarschap der 
menschelijkheid doorgemaakt en ver
dragen, en zijn daardoor in staat geweest, 
te voorzien in al haar groote en deernis
wekkende nooden en haar naamlooze 
smart te lenigen. 

Evenmin heeft God er eenig belang 
bij, een geslacht van verwende, week:: 
hartige stervelingen op te kweeken. HtJ 

(Vervolg van pag. 1.) 

Hem,. Die _gezegd heeft: ,, Ik wil barmhartigheid en niet offerande". Dit will en ook 
de d1rectnce, de dokter en de zusters van dit huis betrachten." Deze toespraak 
maakte een diepen indruk. 

De_ ~urgemeester van Soerabaya kreeg nu bet woord en bracht de Kolonel en 
den off1c1eren op dezen blijden dag, mede namens de andere aanwezigen, een woord 
var dank voor wat tot stand kwam. Zijn HoogEdelAchtbare berinnerde aan de eerste 
stee 

0gg.ing~ ruim twaalf maanden geleden, en wees op den betrekkelijk ~orten tijd, 
waan dtt z1ekenhuis voltooid werd. - "Wanneer wij hierbij in aanmerkmg nemen, 
d.at drc, :ve omstandigheden de officieele opening enkele maanden uitstelden, dan past 
bier een woord van !of en waardeering voor de krachtige wijze, waarop de zaken 

dw.aren aangevat en uitgevoerd". - z. H. E. A. memoreerde de minder guns~ige om_sta~
~gheden, ~aaronder op Tambak Pajan is gewerkt en sprak de hoop mt, dat m d1t 

nieuwe, ru1me en frissche gebouw nag betere resultaten zullen worden verkregen, 
dan op T~~bak Bajan mogelijk was geweest door de trouwe zorg en toewijding 
~an de off1c1eren, die daar werkten. Deze toespraak werd besloten met den wensch, 

at het Leger des Heils voort moge gaan in den geest van William Booth. 

Een warm applaus volgde, waarna z. H. E. A. den gedenksteen onthulde, die 
rangebracht was in de vestibule. onder een groot portret van wijlen Generaal W~l-
iam Booth. Het was een plechtig oogenblik, toen daarop de Kolonel bet opschnft 

van den steen voorlas. Het Iuide als volgt: 

Sf h'Dit gebouw is gewijd aan de nagedachtenis van Generaal William Booth, den 
EJc1ler van het Leger des Heils; is geopend op 23 Januari 1925 door den Hoog-

e chtbaren Heer Ir. G. J. Dijkerman, Burgc:meester van Soerabaya." 

in!d De Che.f-Sec~etaris voerde hierna bet woord, ons een interessant inzich~ gevend 
f e._gesch1edenis van het maatschappelijk werk van bet Leger des He1ls. Ook 

ga htJ ons enkele Iieve herinneringen aan den Stichter en den strijd in de dagen ?n bouds. Daarna kregen wij een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor 
en ouw en hieruit bleek, dat de laatste de eerste met ruim 4300 gulden over

tr?.ffen. Nog noemde de Kolonel enkele personen en firma's, die ans op vriendelijke 
011ze hadden geholpen, en tracbt daarvoor den dank van het Leger des Heils. 

ememoreerd werd, dat de firma Van Kempen, Begeer en Vos, die den zilveren 
troffel schonk voor de eerste steenlegging, nu den zilveren sleutel gaf. 

Hierna zong Ensigne Both bet schoone lied: 

,,Grijp toch de kansen, door God U gegeven 
Kort is Uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit !even? 
De arbeid der lief de, gedaan om U heen !" 

zou iederen dag wonderen kunnen ver
richten, maar Hij acht het niet bevor
derlijk zulks te doen. Ja, ik geloof 
waarlijk, dat i k enkele aannemelijke 
redenen zie, waarom Hij zulks niet doet. 
Wij zouden stelliger en hopeloozer be
dorven worden door zulk een nimmer
falende, Goddelijke tusschenkomst dan 
kinderen, die verwend worden door toe
geeflijke en verblinde ouders. 

Wat wij noodig hebben, is een flinke 
hoeveelheid discipline, opleiding, voor
zorg, waakzaamheid, moed, zelfbeheer
sching, standvastigheid, geduld, sym
pathie, getoof en verdraagzaamheid, voorts 
een behoorlijk besef van onze eigen 
beperktheid en afhankelijkheid, en andere 
deugden, die onze persoonlijkheid ont
wikkelen en ons karakter verrijken en 
veredelen; en God gebruikt deze scherpe, 
harde instrumenten van gevaar, tegen
stand, zware, onverwachte en onver
mijdelijke beproevingen en krenkingen 
om in ons, en dikwijls door ons in an
deren, deze deugden te ontwikkelen. 

Het Iigt niet in Zijn bedoeling ons 
leed te ctoen of te benadeelen. Hij ver
zekert ons, dat "alle dingen medewerken 
ten goede dengenen, die God liefhebben", 
en dan laat Hij 't verder aan ons over 
of we dit willen gelooven, uitleven en 
rustig afwachten, of we! twijfelen, ver
slappen, in opstand komen en noodelooze 
kwellingen van hart en hoofd verduren, 
bij iedere beproeving, die ons overkomt. 
Laat ons allen twijfel van ons afwerpen 
en zeggen: 

,,Schoon moeilijk en donker mijn pad hier 
vaak zij, 

Te heerlijker is straks de hemel voor mij ; 
Laat dreigen gevaren I zij moeilijk mijn lot, 
't Wordt alles vergoed door een uur met 

mijn God." 

Raadselachtig als 't !even mag zijn, 
mengeling van vreugde en smart, van 
gezondheid en ziekte, van blijdschap en 
zielsangst, van bezit en verlies, van 
!even en dood, niettemin werkt dit altes 
mede ten goede voor hen, die God 
liefhebben, en bereidt het ons voor, tot 
het !even zonder pijn, zonder tranen, 
dat eeuwig zal duren. 

Wien de Heer liefheeft, dien kastijdt H.?>,, 
IJ • H .. . I' 1 "Loaf den eere, m11ne z1e . en a 

wat binnen in mij is Zijnen heiligen 
Naam. Loaf den Heere, mijne ziel ! 
en vergeet geene van Zijne weldaden; 
Die al uwe ongerechtigheid vergeeft, 
Die al uwe krankheden geneest; Die 
uw !even verlost van het verderf; Die 
u kroont met goedertierenheid en barm
h artigheden "." 

MIDDEN-SELEBES. 

Hoe men in Bora Kerstf eest vier de I 
Door Ensign E. Rosenlund. 

Den dag v66r het Kerstfeest gin gen wij, 
zoowel in Bora als in Sibelaja (onzen 
buitenpost) de kampongs in, om door 
onze tiederen de Kerstboodschap te 
brengen. 

Voor het Kerstfeest in Bora hadden 
wij een groote ster gemaakt, waarin 
wij een gasoline lamp plaatsten. De 
menschen waren verrukt, dat wij zulk 
een stralende ster konden maken I Een in 
de ldjo-taal gemaakt lied over de "Sterre 
van Bethlehem" werd met groote aan
dacht aangehoord. 

Kerstmorgen, reeds vroeg, had~en vyij 
onze samenkomst in Bora en S1belaia. 
Majoor Palstra leidde de bijeenkomst in 
taatst genoemde plaats en een 50-tal 
schoolkinderen met bun goeroes kwamen 
des middags naar Bora om daar feest 
te vieren. Eerst een muziekuitvoe
ring in de school en toen 's av~nds 
de groote Kerstmeeting om den ver!Jch
ten kerstboom. Zooiets hadden de meeste 
aanwezigen nog nooit gezien ! 

Vol van bijzonderheden was die samen
komst: 6 soldaten, 3 recruten en I jong
soldaat werden ingezegend; twee mak
kers op Legerwijze in den echt verbon
den · een kleine aan God en het Leger 
opg~dragen, terwijl ook voor het eerst vie,~ 
teerlingen der school hun ,,soerat tamat 
(eind-getuigschrift), ontvingen. Voordat 
wij deze samenkomst eindigden, wer_den 
alle lichten uitgedaan, behatve het ltcht 
in de ster. Dit straalde over alle aanwe· 
zigen, terwijl de Ensig,ne nog eens het 
lied van : "Bcthlehems Sterre" zong .. I.n 
gedachten volgden wij nog eens de W11-
zen uit het Oosten op hun moeilijk~n 
tocht naar Bethlehem, waar zij eindellJk 
het Kindeke Jezus vonden en aan
baden. 

Na afloop der samenkomst on.tvingen 
een 100-tal kinderen ~en kleedmgstuk, 
en ongeveer een 50 nieuwelingen een 
kfein geschenk. .. 

Op den t weeden Kerstdag hadden WIJ 
des morgens vroeg nog. een meeting _en 
daarna was het feest. Allerlei spelletJeS 
werden gedaan, afgewisseld door een 
gezamenlijken maaltijd, waarbij wij met 
een 200 gasten aanzaten. 

Wij zijn zoo innig dankbaar voor . de 
gelegenheid, die wij hadden, om 1ets 
voor onze menschen te kunnen doen etl 
vooral dat wij hun de heerlijke Kerst-

, " h boodschap van ,, Vrede op aarde mac • 
ten brengen. 

officieren van bet Leger des Heils bekend zijn? Ge"inspireerd zijn zij door bet 
altru·isme", zeide Z.H.E.G. ,,Gedreven door bet voorbeeld van hun Meester, 
streven zij ernaar, te werken naar Gods wil en den wil van Hem, Die de gro~tste 
Barmhart!ge Samaritaan was, jezus Christus". Van de solo, gezongen door Ens1gne 
Both, w!lde Z.H.E.G. gaarne het tweede couplet toepasselijk maken op deze 
bijzondere gelegenheid en, zich richtend tot de aanwezige officieren, droeg Z.H.E.G. 
het voor als volgt: 

,.G!i geeft Uw tijd niet aan ijdele zorgen I 
G~~ helpt hen,_ die vielen, gij brengt troost in hun smart I 
G!~ Iaat Uw !1cbt schijnen blij als de morgen; ,, 
G11 spreekt van den Heiland, Die rust geeft voor 't hart I 

,,Moge het Leger voortgaan" - zoo eindigde de Resident zijn toespraak -
"met tege~oet te komen aan de nooden der lijdende menschheid tot eer va~ Gods 
naam. W11 hooren veel van_ ontwapening en wegzending van Legers; daar 1s ov~r 
te praten, m~ar, waar noo1t over te praten zal zijn is, het verdringen van .dit 
Leger, het Hetlsteger I Laat dat zich verdubbelen, ja, verdriedubbelen I" -

Onn?odig te zeggen, dat deze toespraak bijvat vond:en Z.fH. E. G. een krachtig 
applaus m ontvangst had te nemen. 

Dr. van Dorsten bracht ons namens den Hoofd-Inspecteur van den B. G.D. 
gelukwens_chen en de verzekering van belangstelling der Regeering, en sprak den 
we~sch Uit, dat het Leger in de naaste toekomst in staat zal zijn, de oorspron
kelt1ke plannen te voltooien. juist na aftoop van de plechtigheid werd een telegram 
ontvangen van den volgenden inhoud: 

•Wit mijnJ gelukwenschen aanvaarden met opening nieuw hospitaal. 
Hoofd-Inspecteur v/d Uurgerlijken Geneeskundigen Dienst". 

~rigadier Dr. Wille, Geneesheer-Directeur van ons William Booth Ooglijders
hospita~I te Semarang, gaf ons in zijn toespraak een klaar en blij getuigenis, dat 
ons He1lssoldatenhart verheugde. 

Stafkapiteine Beckley, de Directrice van dit nieuwe ziekenhuis, bracht mede 
namens _de zusters-officieren dank voor al de ontvangen hulp en sprak haar ver
langen u1t, dat het ziekenhuis een eeu wige zegen moge worden voor ,., len. 

De Heer Faubel verzocht hierna het woord en vertolkte de elens van 
dankbaarheid ~n vreu~?e der burgerij en sprak de hoop uit, dat d ou voort-
gaan, op practtsche w11ze van haar symphathie blijk te geven. 

Kolonel van de Werken sprak nu haar blijdschap uit, dat de Resident van 
Soerabaya .. en Mevrouw jordaan gelegenheid hadden gevonden, de opening bij te 
wone~: Z11n HoogEdeIGestrenge gaf, als hoofd van het gewest Soerabaya uiting 
a~~d'~11n ~ankbaarbeid ov~r het feit, .~at dit hospita~l _tot stand _kw am. ,, Het ctoet 
g 'ct ze1de Z.H.E.G., ,,m dezen t11d van matenal!sme, cymsme hypocrisme 

Hierna werd de slotzang gezongen, waarop een rondgang do et gebouw 
volgde. Nog werd een verfrissching aangeboden en dan behoorde deie pl chtigheid 
weer tot het verleden. 

en an ere · " · k" ' van alt .. ,,is~en m aanra mg te komen met zulke daadwerkelijke uitingen 
kunnen r~~sme · Het was Z.H.E.G. een vreugde, hierbij tegenwoordig te 

ZlJn. ,, Wat toch bracht al deze mannen en vrouwen bijeen, die als 

Groote God, U !oven wij, 
Bren gen U den roem en d'eere · 
Naad'ren met der eng'len rei ' 
Voor Uw heilig aanschijn, Heere 
Buigen need'rig in het slof 
En vermelden Uwen !of. D. Ramaker 

Kadet-Kapitien. 
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1 MAART 1925. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 
(Bij volmacbt van den Generaal). 

Aanstellingen: 
Adjudant E. Anderson: Bijzondere dienst. 
Ensign E, W. Seur naar het Kinderhuis te 

Medan. 
Kapitein S. Robinson naar het Kinderhuis te 

Salatiga. 

Bandoeng. 18 Februari 1925. 

9ri.f:cUV~ 
Territoriale Kommandante. 

VAN DEN LESSEN AAR VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, i8 Februari 1925. 

De Territoriale Kommandante. 
Onze lezers zullen ongetwijfeld met be

langstelling kennis nemen van de rapporten 
betreffende het Congres te Soerabaya, de 
opening van het nieuwe ziekenhuis voor 
vrouwen en kinderen en van het nieuwe 
Chineesche Ko rps. De congressamenkomsten 
stonden in elk opzicht op een hoog gees
telij!c peil en de opening van hetziekenhuis 
was een belangrijk evenement. Dat dit Jang 
uitgestelde plan nu verwezenlijk kon worden, 
is zeker niet in 't minst te danken aan de 
ernstige pogingen van de Kolonel, om met 
de beschikbare middelen het grootst m6gelijk 
resultaat te bereiken. Het was onze Leid
ster een groote vreugde ·dee! te nemen aan 
deze gedenkwaardige plechtigheid. 

De opening van het Chineesche Korps is 
eveneens een teeken van vooruitgang. 
Reeds Iangen tijd kwamen hiertoe dringende 
verzoeken in van Chineesche vrienden. De 
Territoriale Kommandante leidde de ope
ningsbijcenkomst en Kommandant Schipper 
is ten zeerste aangemoedigd door de betoonde 
belangstelling en het groot aantal menschen, 
dat de samenkomsten bezochr. 

In de laatste helft van Februari leidde de 
Territoriale Kommandante het lnlandsch 
Congres te Djokja, dat gevolgd zal worden 
door samenkomsten te Semarang, Tegal en 
Tjerebon. 

Er zijn plannen gemaakt om gedurende de 
maand Maart de leprakolonie ,,Koendoer" 
te bezoeken, waarbij ook openbare samen
komsten gehouden zullen worden te Palem
bang. Door deze reis zal de Kolonel 14 dagen 
v~n het Hoofdkwartier te Bandoeng afwezig 
ZIJn. 

Het lnlandscb Congres te Djokja. 
In ieder opzicht waren de congressamen-

1comsten te Djokja beter dan die van vorige 
jaren. Een grooter aantal officieren nam 
aan het congres dee!. 

Ter gelegenheid van dit congres werden 
in de Loge twee openbare samenkomsten . 
gehouden, de eerste voor Maleisch spre
kenden, de tweede voor Europeanen. 

Majoor Thomson van Pelantoengan en de 
Stafkapiteins Woodward verleenden gewaar
deerde hulp. Kadet-Luitenant Andreas 
Noeti, een der eerste vruchten op onzen 
arbeid in Selebes, was mede tegenwoordig 
en als zoodanig een bemoediging voor de 
officieren. 

In de bijeenkomst op Zondagmorgen 
werden de twceling-zoontjes van Adjudant 
en Mevrouw Hiorth opgedragen aan God en 
het Leger, en twee zusters ingezegend tot 
Heilssoldaat. Een harer, zuster Esther, 
heeft een broer en een oom, die beiden als 
-0fficier van ons Leger werkzaam zijn in 
Selebes. Negen menschen kwamen in deze 
samenkomsten tot den Heer. 

Het zal onze lezers tot vreugde stemmen 
te vernemen, dat de Kolonel in staat was, 
het uitgebreid programma geheel af te 
werken, en ten zeerste aangemoedigd is 
door den uitnemenden geest, die heerschte, 
en den vooruitgang van de officieren. Onze 
L_eidster is vol hoop voor de toekomst, wat 
d1t gedeelte van onzen arbeid betreft. 

De Chef-Secretaris Ieidde, in verband met 
den terugkeer van 8tafkapitein en Mevrouw 
Woodward van Europeesch verlof, de wel
komst-samenkomst te Bandoeng. 

De St~fkapiteins zagen er opgewekt uit en 
gaven u1tdrukking aan hun blijdschap, weer 
t~rug te zijn in lndie en hun nieuwe aanstel
hng als Divisie-Officier van Selebes te kun
nen aanvaarden. Zij deden ons interessante 
mededeelingen omtrent hun bezoek aan 
Engeland, Schotland en Holland. 

Orie dagen werden op het Hoofdkwartier 
~esteed aan besprekingen met de Territoriale 

00mandante over Selebes-aangelegenheden 

0 . ~· Staf~?Piteins woonden het Congres te 
JO Jak b11 en zullen in Soerabaja enkele 

samen omsten leiden. 
Brigadier Wolters. 
He~ ver~eugt ons, te kunnen melden, dat 

~e dFtnancieele Secretaresse haar werkzaam-
e en .0 P ~oofdkwartier weer heeft hervat. 

De ~ngad1er zal.~ich eerst nog we! moeten 
ontz1en, maar w11 .hopen, dat met eenigen 
zorg haar gezondhe1d zal blijven vooruitgaan. 

Versterking. 
Er werd ons gemeld, dat wij Acijudant 

en Mevrouw Brandt den 2lsten Maart met 
het S.S. ,,Johan de Witt" te Tandjong Priok 
mogen verwachten. De Adjudants hebben 

S T R IJ D K R E E T 

Qp HET LICHTENDE PAD 

"Ats je iets kunt vin~en, iets van wa~rde voor een me1sJe .. van dien .. leeftijd, z~u 
ik graag willen, dat Je haar een klem aandenken van m11 zond. Z11 heeft alhJd 
zooveel van mij gehouden. Wat heb ik eigenlijk?"-Zoo vroeg de lieve zieke, die 
zich klaar maakte voor het verlaten van deze wereld. Toen gingen wij samen na, 
wat of er kon wezen en kwamen tot de ontdekking, dat er eigenlijk niet veel was, 
dat in aanmerking kwam. Een Heilsofficier toch heeft geen juweelen noch andere 
schatten, alleen maar de noodige practische dingen en een souvenir voor een zes
tienjarig nichtje ver over de zee was moeilijk te vinden. - "Wat bezit ik toch 
weinigl" - kwam het toen met een glimlach als slot van de berekening. 

Later vond ik echter heel wat schatten in anderen vorm, in de boeken, die zij 
zoo gedurende haar loopbaan verzameld had. Boeken, waar zij mee geleefd had, 
die bezieling en kracht aan haar !even hadden toegevoegd en die daar nu stonden 
als stille getuigen naast elkaar iu de boekenkast. 

Hier en daar heb ik wat van die schatten uitgedeeld als souvenir. Het waren 
levensbeschrijvingen van mannen en vrouwen Gods, piol'liers op de zendingsvelden 
der wereld, het !even van geheiligde menschen in vroegere eeuwen, zooals Mevrouw 
Guyon, Wesley, Fenelon, Tersteegen, William en Catherine Booth, Brainerd, Hudson 
Taylor, Dora Rappard en nog anderen en meer dan dit alles, kostbare bijbels in 
verschillende talen. Onverderfelijke schatten van geestelijke lectuur, dat was de 
nalatenschap en zeker van meer waarde dan paarlen en robijnen. 

*** Terwijl ik met een en ander bezig was, moest ik denken aan dat woord: "Zeg 
mij, wie Uw vrienden zijn, en ik zal U zeggen, wie gij zijt". Men zou hieraan toe 
kunnen voegen: ~Zeg mij, welke boeken gij Ieest, en ik zal U zeggen, wie gij zijt". 

lk las niet zoo lang geleden in een dagblad het volgende: 
,,Clemenceau's schrUfbureau staat vlak aan den zeekant. Op zijn tafel liggen 

boeken en vellen papier verspreid. In de bibliotheek neemt Voltaire de eerste 
plaats in''. 

Men behoeft dus niet te vragen, hoe deze man staat tegenover zijn God. Met 
droefheid dacht ik aan zulk een levensavond, waar het Licht geheel ontbreken moet. 

Hoe ernstig, hoe belangrijk is toch de keuze van onze lectuur I Hoe behoort 
ieder, die God van harte wil dienen, zijn ziel te vrijwaren van schadelijke of 
verderfelijke invloeden van deze zijde. Helaas vergeet men maar al te zeer, dat, in 
stilheid neergezeten met een boek, wij den schrijver of schrijfster van dat boek, 
dus den geest van een ander mensch, gelegenheid geven, op ons in te werken. En 
hoe dikwijls is het vergif verborgen in een zoet omhulsel. Het komt mij voor, dat 
het voor Christenen in de eerste plaats noodig is, te vragen : "Wie was de man of 
vrouw, die dit boek sch reef?", voordat zij zich stellen onder den invloed van dien 
geest. Is het niet merkwaardig, dat Christenen, die zich niet in zekere gezelschappen 
zouden begeven, dikwijls in hun lectuur dagelijks met dat soort gezelschappen in aan
raking komen; dat zij behagen schijnen te vinden in hun wereldsche gesprekken, alsof 
dit niet het zelfde ware als gewonen dagelijkschen omgang met hen te houden? 

lk herinner mij, dat ik eens in Den Haag in een tram een jong meisje ontmoette, 
dat haar verlangen had te kenn_en gegeven, om Christus te dienen. Zij had twee 
boeken van een openbare bibliotheek bij zich; ik vroeg de titels te zien en zag, 
dat het wereldsche romans waren. Verwonderd zag ik haar aan en trachtte haar 
duidelijk te maken, dat er van het dienen van Christus we! niet veel 
zou komen, als zij zulk een omgang bleef onderhouden. 

Zegt niet Oods Woord: ,,Behoed Uw hart boven al wat te bewaren is, 
want daaruit zijn de uitgangen des levens"? 0, er is met lectuur niet te spelefl I 
Het is een kwestie van geweldig belang, zeker voor de rijpere jeugd, maar ook 
vooral voor Gods dienstknechten en dienstmaagden van iederen leeftijd. En de tijd, 
die ons voor lezen overblijft, wij, die druk zijn in den arbeid des Heeren, in wer
ken van barmhartigheid, of wat dan ook, die tijd moet zeker benut worden, om de 
ziel te verrijken, het geloof te sterken, de liefde te doen groeien en onze roeping 
vast te maken. lk pleit, ik pleit voor ernstig lezen en vooral voor wegdoen uit onze 
boekenkast van alle schadelijke of onwaardige lectuur. . 

,,Hebt U na het lezen van zoo'n boek, lust om Uw bijbel op te slaan ?'' vroeg 
ik eens aan een jonge Christin met· betrekking tot een van de zoogenaamde Chris
telijke romans, die veel opgang maakten een paar jaar geleden. Zij antwoordde 
mij openbartig: ,,Neen". 

* * * Als wij ons altijd weten in de tegeuwoordigheid van Christus, zullen wij niet in twijfel 
zijn omtrent de Iectuur die wij behooren te lezen. Hij zal het ons dadelijk zeggen. 

Een jonge dame zat eens op een bootje in New-York met een roman in baar 
hand, die zij juist zou openen, om rustig te gaan lezen, toen zij opmerkte, hoe een 
heer naast haar kwam te zitten, wiens edel gelaat en indrukwekkend voorkomen welbe
kend was in det stad; een man, die algemeen bemind en geacht was om zijn hoog
staand karakter. Hij sloeg haar niet gade, maar zijn tegenwoordigheid alleen maakte 
zulk een indruk op haar, dat zij zich schaamde, het boek dat zij bij zich had, te 
openen. Het was geen slecht boek, maar een van die waardelooze romannetjes, 
die helaas zoo'n groot dee! uitmaken van de hedendaagscbe lectuur, en een zeker 
instinct vertelde haar, dat zij in zijn oog gestempeld zou zijn als een vrouw met 
een zwak en lichtzinnig karakter, indien hij haar dat boek zag lezen. Het bleef 
gesloten. Niemand kon er haar toe gebracht hebben, het in zijn tegenwoordigheid 
te openen. De invloed van dien edelen man naast haar wierp een licht op haar 
karakter en bestuurde haar daden machtiger dan eenig verbod. Later zeide zij, dat 
zij sedert dien tijd dat boek niet geopend had en het ook nooit zou lezen, omdat 
de tegenwoordigheid van dien Christen baar bet besef had gebracht van een andere 
Tegenwoordigdheid, een edeler nog - de gezegende Christus Zelve, Die altijd aan 
haar zijde was. Zij besefte, dat Zijn oog al tijd haar lectuur zag, dat Hij oordeelde over 
al haar wegen en zij het niet kon hebben, iets te doen, wat Hem zou mishagen. 

Moge die Tegenwoordigheid ook op ons dezelfde uitwerking hebben I 

r
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· Wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den X 
· · geest, die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons X 

t van God geschonken zijn. . ~ 
. . · 1 Kor. 2 . 12. A 
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De boodscbap van den Generaal bij de ope
ning van bet William Booth ziekenhuis 

Aan de vrienden en kameraden, verga
derd bij de openingsplechtigheid van het 
William Booth Vrouwen- en Kinder-Zieken
huis. 

Geachte Vrienden, 
De arbeid, die in dit ziekenhuis onder

nomen zal worden, doet een beroep op het 
algemeen instinct van menschlievendheid. 

Het is mij een groote voldoening te we
ten, dat wij, van het Leger des Heils, een 
voor een de nieuwe gelegenheden, die zich 
openen tot verzachting van het lijden der 
menschheid, benutten en dat wij naast dat 
werk ook het licht van het Evangelie van 
verlossing van zonde brengen. 

Van harte beveel ik dit nieuwe ziekenhuis 
aan en bid ernstig, dat de zegen Gods moge 
rusten op alles, dat daar geschieden zal I 

Het is eveneens mijn wensch ie_dereen te 
danken, die of in geld of op andere wijze 
bijgedragen heeft tot de oprichting van dit 
werk en dit gebouw. God loone hen! 

Moge de hand van God ten goede zijn over 
Uw land, Uw regeering en Uw volk I 

BRAMWELL BOOTH, 
Generaal. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 
De Generaal leidde gedurende de afge

loopen maand bijzondere samenkomsten in 
de St.-Andrew's Hall te Glasgow, waarbij 
groote scharen uit alle klassen werden 
bereikt. 

Vanaf de openingszang in de morgen
bijeenkomst totdat de lichten werden ge
doofd in den avond, was de Generaal .. op 
de brug", deed de menschen zingen, moe
digde hen aan tot 't gebed, versterkte hun 
geloof, wekte hen op tot een blijmoedigen 
godsdienst. drong aan op een besliste afschei
ding van de wereld, spoorde hen aan tot vol
komen verlossing, verklaarde de Schriften 
en drong er bij hen op aan. getrouwe ge
tuigen te zijn van Jezus Christus. 

Tusschen de samenkomsten bevatte het 
programma besprekingen met een aantal 
Officieren, een interview met de pers, 
correspondentie, een gezellige, intieme ,,tea", 
en een toespraak tot alle officieren, die dien 
dag in Glasgow waren. 

Het was een twaalf-urigen arbeidsdag 
van bijna onafgebroken werken voor redding 
en heiliging van zielen, een dag vol zonne
schijn en vreugde ondanks de grauwe lucht. 
den snerpenden wind, en hagel en sneeuw, 
waarna de officieren weer naar hun aan
stelling terugkeerden . 

Van Londen naar Australieo 
Bij het begin van het jaar is de eerste 

groep emigranten naar Australie vertrokken 
onder de hoede van het Leger. De deel
nemers verlieten Londen in den besten geest. 
Behalve 50 jongens gingen ook een 60 
ouderen mee, die echter jong genoeg waren, 
om uit te zien naar betere levensomstandig
heden in het Zuider Zonneland. Zii vormden 
tezamen een ideale familiegroep, onderleiding 
van Majoor Fred Taylor, die aangesteld was 
om de belangen van het gezelschap op het 
S.S. ,,Osterley" te behartigen, gedurende de 
reis. 32 van deze jongens zijn Heilssoldaat 
en een voorbeeld van mannelijkheid. Bijna 
allen komen van het land. 

Het Leger in Suriname. 
Het Hoofdkwartier in Holland ontving 

een uitvoerige correspondentie van Zuster 
Alvares, die kort geleden naar Paramaribo 
vertrok. Zij pleit op de meest welsprekende 
wijze om toch spoedig enkele Officieren te 
zenden. Reeds zijn er in deze stad een vijf 
en twintig-tal Soldaten ingezegend en in 
een week kwamen drie en twintig zielen 
tot den Heer. Reeds nu blijkt de zaal te 
klein te zijn en men is bezig gelden bijeen 
te brengen voor een grootere. 

verscheidene jaren in China gearbeid en 
zijn, na hun verlof in Zweden doorgebracht 
te hebben, aangesteld voor dit Territorie. Wij 
verzekeren den Adjudants en hun kleinen 
jongen een hartelijk welkom I 

Adjudante Anderson. 
Het zal onzen Iezers interresseeren te 

vernemen, dat Adjudante Anderson is 
aangesteld als plaatsvervangend Officier 
op de lepra-kolonies. De Adjudante heeft 
een rijke ervaring in dezen arbeid en zal 
zeker hartelijk verwelkomd worden op de 
verschillende kolonies, waar zij de Officieren 
gedurende hun verlof zal vervangen. 

Kapiteine P. Berge. 
Het is ons een vreugde. te kunnen mel

den dat de Kapiteine, die zich nu in het 
Rusthuis te Bandoeng bevindt, goed voor
uit gaat. 

Nieuwe ,, Wereldburgers". 
In de huizen van de Kapiteins Nelwan, 

Sahetappi en Kalangi heerscht groote vreug
de door de geboorte van een Ii eve baby. 
Van elk hunner werd ons gemeld, dat moe
der en kind het we! maken. Onze hartelijke 
gelukwenschen aan de gelukkige ouders t 

De Polikliniek te Soerabaja. 
Nadat het ziekenhuis was overgebracht 

bleef de polikliniek gevestigd in het oud~ 
gebouw, totdat de nieuwe huurder zijn 
aanspraken op het geheele huis deed gel
den. Wij zijn er in geslaagd, een grooter 
en beter . gebouw te vinden in Boeboetan 
te Soeraba1a, waar een grooter aantal patien 
ten de polikliniek bezoekt. -
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OPENING VAN HET CHINEBSCHE 
KO RPS TE SOERABA YA. 

Vrijdag 23 Januari kwamen de officieren 
die deelnamen aan het congres te Soerabaya; 
tezamen voor de deuren van het gebouw 
Slomprettan, waar het Chineesche Korps 
zou worden gevestigd. De opening ge
schiedde onder leiding van de Territoriale 
Kommandante. 

De officieren en makkers zongen voor 
het front van de zaal geestdriftig een onzer 
liederen en, nadat het gebouw en het werk, 
dat daarin gedaan zal worden, door Adju
dante Kruschwitz was opgedragen aan den 
Heer, en Zijn zegen daarover was afgesmeekt, 
opende de Kolonel de zaal en werd het 
gebouw in gebruik genomen voor het 
werk des Heeren. De officieren marcheerden 
nu onder het zingen der Maleische 
woorden van 

,,Eer·e zij 
Zijn naarn", 
twee aan 
twee naar 
binnen, ge
volgd door 
een groote 
schare Chi
neezen en 
inlanders. 

Dr. Wille 
gaf het ope
ningslied uit, 
waarna Ad
judante 
Harvey nog 
eens Gods 
zegen af
smeekte over 
dit nieuwe 
Ko rps en 
over deze sa
rnenkomst. 

S T R IJ D K R E E T 

Vaarwelsamenkomsten van 511ajoor 
te :Jloelawi, §impoe en :Rantewoe. 

!Ya ls tr a 

Als waardige voorbereiding voor de bij
eenkomsten op Zondag hadden wij Zaterdag 
3 Januari op het kwartier in Koelawi een 
samenkomst met de officieren en goeroes 
van Lindoe, Winatoe en Koelawi. 

Den volgenden morgen om half acht waren 
er reeds een 150 kinderen bijeen voor de 
Zondagsschool; zelfs van Lin doe en Winatoe 
(waaronder vele meisjes) waren zij opgeko
men, om het vaarwel van den Majoor bij te 
wonen. Om 9 uur kwam er een aantal volwas
senen bij en begon de eerste afscheidssamen
komst, waarin toespraken en zang elkander 

afwisselden 
en de Majoor 
ons Gods 
Woord las 
en verklaar
de. 

Vanwege 
den regen 
kon er geen 
openluchtsa~ 
menkomst 
gehouden 
worden, 
maar wij 
hadden een 
heel goede, 
druk bezoch-
te bijeen-
komst in ons 
schoolge
bouw. De 
kinderen van 
Lin doe en 

Koelawi 
voerden een 

naast haar stond, haar gerust stelde door te 
zeggen: "Sluit jij nu maar je oogen, ik zal 
wel op 't kindje passen", en toen sloot zij 
eerbiedig en vol vertrouwen haar oogen. 
De Majoor droeg nu de baby in 't gebed op 
aan God, waarna zij den naam "Maria" onf, 
ving. Wij hopen, dat ze als een echte bijbeJ, 
sche Maria moge opgroeienl 

Nu zongen de kinderen den Majoor een 
vaarwellied toe en daarna kregen wij de 
boodschap des Heeren. In de uitnoodiging 
knieiden 8 groote jongens neer, om llun 
hart aan God te geven, en een jonge vrouw, 
om haar toewijding te vernieuwen. 

Dinsdags vroeg in den morgen gingen 
wij op reis naar Kantewoe. 't Ging nu 
met recht ,,over bergen en langs dalen'' 
en ook over de rottanbrug I In Siha wer
den wij opgewacht door Kapitein Midtbo, 
die hier in naam van de Kolonel bevor
derd werd tot Ensign. Den volgenden dag 
vertrokken wij naar Kantewoe. In den 
eersten kampong, dien wij passeerden, 
Moeroer, hielden we in 't vroege morgenuur 
een bijeenkomst met de vrouwen en kin
deren. 't Was een gezegende meeting en oud 
en jong zong hartelijk mee. 

Nu moest de tweede rottanbrug gepas
seerd worden, maar slechts twee van de vijf 
dunne rottans waren te vertrouwen; de 
drie andere kraakten onder onze voeten, 
zoodat de meer voorzichtigen maar liever 
door den sterken stroom waadden. Allen 
kwamen we behouden over en toen was 't 
weer een klimmen van belang I Om half elf 
was de victorie behaald en landden we veilig 
in 't kwartier van de Ensigns Midtbo. 
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slot zongen we wederom het welbel<ende 
vaarwellied, waarna ook deze meeting met 
dankgebed werd gesloten. 

In geen der meetings werd vergeten, o~ 
ook voor Mevrouw Palstra te bidden. W11 
hopen, dat de Majoors op Java een w<;>_nder
baren tijd mogen hebben en dat w11 een 
heerlijke toekomst tegemoet gaan met onze 
nieuwe divisie-officieren, Stafkapite in en 
Mevrouw Woodward. 

Vrijdags namen wij afscheid van ons dap
per groepje officieren en goeroes. God ze
gene hen I Nog een laatsten afscheidsgro~t 
aan de officieren van Oimpoe. nog een dag1e 
in Koelawi en toen behoorde het bezoek 
van den Majoor weer tot het verleden. 

En nu, met de nieuwe indrukken, opge
daan in de andere posten, gaan we ~eer 
moedig voorwaarts, om het trotscheMerd1ka· 
rijk te winnen voor jeZ11s. 

N. Buysman, 
Adjudante. 

COED NJEUWS UJT f{APEIWEI . 

(Midden- Sefrbl's). 

Opening van de eerstf' Lrger df'1' Jleils-zaal. 

De maand December is voor ons een 
heerlijke maand gewees.t I De nieuwe zaal 
(de eerste Legerzaal in Midden-Sele bes; to~ 
nu toe werden de samenkomsten in de schoo

1 gehouden) die eigenlijk 29 November a 
gereed w;s, werd op Zate~~ag 13 Dece~: 
her j. I. geopend en ingew11d, waarop blJ 
zondere samenkomsten volgden op Zondag 
H December. 

De Chef
Secretaris 
stelde de 

HET NIEUWE CHINEESCHE KORPS IN SOERABAYA. 
paar heel 
aardige oefe
ningen uit, 

Om zes uur had de eerste samenkomst 
plaats in de Kweekschool met de officieren 
en goeroes van Kantewoe en de buitenposten. 
God was in ons midden en sprak tot ons hart. 

Majoor Palstra was overgekomen om deze 
plechtigheid te leiden. Twee gezegende 
dagen hebben wij gehad, gedurende welke 
wij 1032 mensch en door onze samenkomsten 
mochten bereiken. 's Zondagsavonds werden 
4 jonge mannen ingezegend tot solda~t en 
48 zielen zagen wij komen en neerkmelen 
voor den Heer, om vergeving van zonde te 
zoeken. Eere zji God! korps-officieren voor: KommandantSchipper 

en Luitenant Lay Seng, die beiden in hun 
getuigenis uiting gaven aan hun vreugde, 
nu dit werk onder de Chineezen kan worden 
begonnen. 

Verschillende officieren spraken nog een 
woord van getuigenis, gezamenlijk zongen 
zij een lied; daarna sprak de Kolonel tot de 
talrijke Chineezen, Javanen en Madoereezen, 
die de zaal vulden tot in de hoeken en 
liet in 't bijzonder uitkomen den eenen 
Naam, Die in dit gebouw zal worden ge
predikt en door welken alleen redding en heil 
is te vinden voor een verlorengaande wereld. 

Moge het nieuwe Chineesche Korps een 
ruimen zegen om zich heen verspreiden en 
moge door ons werk daar, midden onder de 
,,zonen van het Hemelsche Rijk" velen ge
bracht worden tot het Licht. waarin wij ons 
door Gods genade mogen verheugen I 

D.R. 

terwijl de muziek der fluitkorpsen een aan
gename afwi~seling bracht in het programma. 
Ook nu bracht de Majoor ons Gods Woord 
en aan 't eind van de samenkomst stonden wij 
alien op, om onzen Divisie- Officier het ,,God 
zij met U" toe te zingen. Het was een goe
de dag geweest, waarop de Majoor met 
genoegen zal kunnen terug zien. 

Den volgenden morgen gingen wij al 
heel vroeg naar Gimpoe, waar wij om half 
elf aankwamen. De Schoolopziener, die ons 
op dit reisje vergezelde, kwam dus nog juist 
op tijd, om schoolinspectie te houden. Na 
een korpsinspectie 's middags leidde de 
Majoor 's avonds om 6 uur een opdrachts
dienst. Nog zie ik het bleeke, jonge vrouwtje 
voor mij staan, dat we! een beetje angstig haar 
kleintje overgaf aan den Majoor en, als haar 
gezegd werd de oogen te sluiten voor het 
gebed, aarzelde, totdat haar moeder. die 

Donderdagmorgen hie Id de Majoor korps
inspectie en bracht tevens een bezoekje aan 
de dagschool, waar de Schoolopzicner reeds 
druk bezig was met inspectie. De middag 
werd besteed aan persoonlijk onderhoud met 
kadet- officieren en kandidaten en's avonds 
waren we in de Jobo bijeen met ongeveer 
400 personen, waaronder een veertigtal 
kinderen uit Peana. 't Was een drukke mee
ting vol van afwisseling: 't pas gevormde 
zangkoortje en het mannenkoor lieten 
zich hooren, daarna een toespraaY.je van 
een vrouwelijke kandidaat, die wel wat 
verlegen was, maar het er toch kranig af
bracht. Een hartelijk afscheidswoord van 
Mevrouw Midtbo en Kapitein Nelwan, nog 
enkele getuigenissen en toen was het weer 
tijd dat de Majoor den bijbel ter hand nam 
en 'ons bepaalde bij de wonderbare Jiefde 
van Christus voor ieder menschenkind. Tot 

Daarop volgde 
het eerste Kerstfeest in onze zaal. 1 't Was een heerlijk Kerstfeest, dat vee 

vreugde bracht aan ons alien ! C?.ok ge; 
durende de Kerstdagen mochten WtJ veJe n 
bereiken · den avond van den twee e 
Kerstdag' waren de zaai en het platfor°! 
stampvol een schare van 430 menschen ~a 
tegenwo~rdig. Zes nieuwe soldaten wer k~~ 
ingezegend, wat een totaal van 10 maa n
gedurende Decern ber. Halleluj~_! 1569 m~ n 
schen bere!kten wij met onze b11eenkomsl~k 
in de zaal op dit Kerstfeest ! Een heer 11 
einde voor het oude jaar I Wij g~Joove~t 
dat God Dezelfde zal zijn in het l~ar, d 
voor ons ligt. Hij i~ oi:iv~ran?_erltJk; va~ 
eeuwigheid tot eeuw1ghe1d 1s H11 Dezelfde 

Kapitein Wikdal. 

Jaarltjkgcb C!Congreg te ~oerabapa. 
Welkomstsamenkomst op de Leprozede ,,Semar:oeng". - Openbare 

samenkomsten in het Loge-gebouw. - Talr:ijke scharen opgekomen. -
Tijden van hemelschen zegen. - Geestdr:ift bij de Heilssoldaten. -

Zielen komen tot het Kruis. 

De Officieren, reeds tegenwoordig geweest 
bij de opening van het nieuwe ziekenhuis 
en het Chineesche korps, kwamen vol geloof 
vo r rijke zegeningen naar de eerste samen
ko t van dit congres, de welkomstsamen
kom op de leprozerie ,,Semaroeng". Er was 
blijds 1ap te lezen op de aangezichten der 
patient n, dat dit eerste congres-samenzij n 
in hun midden werd gehouden, en zij hadden 
zich dan ook niet de kans laten ontnemen, 
voor deze bijzondere gelegenheid het ge
deelte der inrichting, waar de samenkomst 
zou worden gehouden, een teestelijk aanzien 
te geven. 

Om half negen prectes werd de bijeen
komst geopend met het zingen van een 
welbekend lied, dat door alle aanwezigen 
hartelijk werd meegezongen. 

Ensigne Lauter vertolkte de gevoelens 
der aanwezigen in het gebed en, nadat de 
Kolonel ons alien had welkom geheeten, 
zon~en de patienten gezamenlijk een lied. 
Ens1gne Walo vergastte ons op een solo, 
waarna de Chef-Secretaris en Dr. Wille 
o?s toespraken. Nog een duet van de offi
c1eren vai:i Poerworedjo, enkele getuigenissen 
en een !Jed van het officieren,zangkoor en 
daarna behandelde onze Leidster een treffend 
Schriftgedeelte. In de uitnoodiging, die 
V?lgde, kwamen vijf van onze patienten tot 
d1i:n wonderbaren, machtigen Heiland, over 
Wien de Kolonel had gesproken. 

. Na deze samenkomst ontmoetten de offi
c1eren elkaar in de eerste officiersmeeting. 
Roerende woorden werden gesproken, welke 
rechtstreeks gingen tot bet hart. en ons voor
bereidden voor de volgende samenkomsten. 

Zondag 25 Januari Wonderbare Heili, 
gingssamenkomst. 

Toen deze samenkomst werd geopend 
met het zingen van 

,,Korn jezus, mijn Heiland, vcrdrijf nu alle 
duister 1

1

" 

Vervulde dit zingen ons met den geest 
van verwachting voor heerlijke dingen. 
Ensign Bakker en Mevrouw Loois brachten 
ons in het gebed voor den Troon der Genade. 

De Chef-Secretaris herinnerde in zijn inlei
dend woord aan de belangrijke gebeurtenis
sen der laatste dagen en gaf uiting aan zijn 

gevoelens van dankbaarheid, dat dit zoo Jang 
uitgestelde congres nu kon worden gehouden. 

Adjudant Hiorth, de !eider der inlandsche 
kweekschool, kreeg nu gelegenheid om te 
getuigen en, nadat het officieren-zangkoor 
een heerlijk lied gezongen had, stelde de 
Kolonel alle officieren aan het publiek voor. 

Mevrouw Beaumont deed ons in haar toe
spraak, die hierop volgde, een terugblik 
werpen op het laatste congres en stelde ons 
door het getuigenis omtrent haar eigen ziele
leven voor de vraag, of er sinds dien voor
uitgang was geweest in ons geestelijk !even. 

Stroomen van zegen kw amen tot ons, toen 
de Kolonel sprak over den geestelijken tem
pel, waarvan wij de Ievende :bouwsteenen 
mogen en behooren te zijn. Hoe zegende 
het onze ziel, als wij erop gewezen werden, 
dat wij, nadat wij van den rots der wereld 
zijn losgemaakt, in Gods werkplaats door 
de handen van den Meester, Die zich nimmer 
vergist, worden klaargemaakt. totdat wij als 
volmaakte steenen toegevoegd kunnen wor
den aan dat heerlijke, geestelijke bouwwerk, 
dien wonderschoonen tempel Gods, 

DE OFFICIEREN, DIE. DEELNAME?.N AAN HET CONGRES TE SOERABAYA. t 
die aan he (In het volgend nummer hopen we het kiekje te geven van de gr:oep o[ficieren, 

congres te Bandoeng deelnamen). ,, 
De Verlossingssamenkomst. ..Komt gij gebondene, troostlooze harten ' 

Een plechtig oogenblik volgde, waarin wij 
ons gezamenlijk toewijdden aan den groo
ten Bouwmeester en Hem ooze bereidwil
ligheid om Hem te volgen en lief te hebben 
toezongen. Twee zusters kwamen naar vo
ren om een bijzonderen zegen van den Heer 
te ontvangen. 

Officieren en soldaten waren opgekomen noodigde het zangkoor, w~arn~ AdjudanJ: 
in dien geest, die verlangt zielen te winnen Hallman ons in haar getu1gents bepaal et 
voor den Heer. In dien geest waren de ge- bij het wonderbare, het heerlijke van h10 beden door Kapiteine Brookes en Kapitein verscheiden van Gods kindere~. Na c~n J0uk 
Lorier' opgezonden tot God; in di en geest van Ensign Rollfs, welke d1epen in 

1 
r en 

was ook het woord, ons door Majoor Gie- maakte sprak Dr. Wille op de hem e g 
bier toegesproken, dat een rij ken zegen doel treffende wijze. ht 
bracht tot ons hart. Nog werd ecn lied gezongen en dan brae et 

de Kolonel ons Gods woord en zij brac~.t 11
0
g 

met kracht. Iloe treffend was de vcrgel11k~ift 
tusschen een muntstuk, ~at bee Id ~n opschden 

. ............................................................................................................................. ·~ ....................................................................................................... , 
t BOEKHANDEL LEGER DES HEILS. i 
i JA V ASTRAAT 16, BANDOENG. ! 
t z t l oo juist ontvangen : ~ 
t { door Celestina ~ 
i 't Hart naar Boven Oliphant Schoch f 1.80 ! 
! Uit de diepte door Nellie ,, 2. -- ~ 
! Stamelingen door Nellie ,, 2.-- • 
! Kleine Luyden door ldsardi ,, 3.50 i 
! De Boer van 't Grootshof } door N. W. van ,, 3.50 i 
: De Vrouwe van 't Hoyink Diemen de Jel. ,, 3.75 i 
......................... ~ ............ ~ ............................................... .._... .......................................................................................................................... . 

verliest door veelvuld1g bru1k,. en door 
mensch, die het bee Id < verJ1est gt: 
de zonde. Maar, o. als Heer Zel~ 2ood 
Geeft dan Gode dat G ; ", dan 15 ma· 
~og altijd bereid, opni e1!~chenll~~eniS 
ken naar Zijn beeld en r Z11n ge l 
door het proces der wed r 1 boor!e· ielell 

Jn de uitnoodiging kw,11ncn t1en 
1
J.. 11et 

tot den Heer, rocpende 0111 .dat hfe 
11 

was 
beeld Gods, dat door de zondc vcr or~s ge• 
gegaan of bijna gehccl onzichtbaar w 
worden. Eere zij Zijn naam ! 

komstell 
Twee dagen van officierssamen ver• 

volgden, waarna wij alien verster~t e'b. It 
kwikt naar onze posten tcrugkcerde · 
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