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DE KINDEREN ERGEREN. 
DOOR DE KOLONEL. 

.. En zoo wie zoodanig een kindeken ontuangt in Mijnen naam, die ontvangt Mij. 

Maar zoo wie een uan deze kleinen, die in Mij geloouen, ergert, het ware hem nutter 

dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij ver zonken ware in de diepte 

der zee". 
Mattheus 18: 5 en 6. 

\. 
.. 

HET NIEUWE KINDERHUIS TE SALATIGA. 

W
elk een woord I Met het vriendelijke: "Jezus, een kindeken tot Zich 
geroepen hebbende", vangt het aanschouwelijk onderwijs van den Zoon des 

. menschen aan. Een kleintje stood in den kring der discipelen, die nog 
zoo weinig den geest van den Meester verstonden en voorshands meer uiterlijk 
dan innerlijk nog Hem volgden. 

Blijkbaar is het kind, op de roepstem van jezus gewillig gekomen, door een 
liefdevollen blik en een vriendelijk woord geheel thuis bij Hem. Nu zijn Hij en de 
kleine het centrum van de groep. De oogen van alien gaan van Hem naar het 
kind, van bet kind naar Hem. Zoo heeft Hij het gaarne: ja, van Hem naar het 
kind, van bet kind naar Hem. Hoor I Hij heft het kh1d en ,,deze kleinen, die in 
Mij gelooven" - daaronder begrijpende alien, die gelijk de kinderkens zoo oprecht, 
zoo eerlijk, zoo vertrouwend, zoo nederig, zoo afhankelijk, zoo rein van bedoelen 
geworden zijn - Hij heft ze hoog op uit de schijnbare onbeduidendheid en zegt: 
.zoo wie zoodanig een kindeken ontvangt in Mijnen naatn, die ontvangt Mij". 

Hoe ver reiken die woorden I Hoe duidelijk teekenen zij de ontvangst, die het 
kind bereid zal worden, voor wie dit woord verstaat. En die ontvangst zal dan 
kenteekenend zijn voor onze verhouding tot Hem. De Prins van Wales doorreist 
bet Britsche rijk en hem valt atom een koninklijke ontvangst te beurt. Het is als 
had de Koning gesproken: ,,Wie hem ontvangt, ontvangt mij''I 

De plaats, die "een van deze kleinen''. heeft in het hart .v.an Christus, wordt 
ook verklaard uit dat tweede dat geweld1ge woord De he1l1ge toorn ontbrandt 
binnen in Hem en de vurig-gloeiende en verzengende woorden val len van die 
anders immer zegenende lippen. Het gaat om ,, W1e een van de!e kleinen ergert ·1~ 
Geen straf was zwaar genoeg in de oogen van Gods Zoon, God Zelf voor riem die 
iich daaraan schuldig maakte. Niet tege~ de tollenaars de dronkaard~. de 
overspelers heeft Hij aldus gesproken, - Z11n vlammende veroordeelrng geldt: 

Wie t:en van deze kleinen ergcrt. 

Zii waren er toen I Zij zijn er nu I Helaas l Helaas ! De directrices van onze 
K' derhuizen kunnen u ervan vertellen, zoo wellicht Uw Paaste om1-ev111g geen 
d;~eve vo0 rbeelden fevert. De ,,ergernisse11'', die menig kinderle\'en in d t schor111e 
land bederven, zijn in enkele opzichten karakteristiek lndi~ch. Daar is het schut
dige Olft!rgeven van het re~ne, d1ep-ontvankel1jke kindt!rgemoed aan onbetrouw-

bare of voor bun taak onberekegde inlandsche bedienden. Hoe menig gemakzuchtige 
moeder maakt zich hieraan schuldig I Zlj verloochent haar moeder-zijn, om tocll 
vooral volop te kunnen genieten van de vermakelijkheden van den dag. Onderwijl 
blijft de kinderziel niet onbewerkt. In ons Kmderbuis te Salatiga, waar alleen 
kleintjes onder de 6 jaar worden opgenomen, komt het gedane kwaad aan het 
licht. Het kind vreest in de duisternis de booze geesten, die bet kwaad willen. 
doen. Angstig vragen de groote oogen om hulp. Er zijn in alle slaapzalen platen,, 

engeltjes voorstellende, opgehangen en d_e directrice zegt: 
,,Niet bang zijn, alleen de lieve Heer en Zijn engeltjes zijn 
hier." Ook de goena-goena verhalen worden irigeschreven in 
de kinderziel, terwijl baboe met baboe praat buiten in de parken. 
~en verwondert zich later, dat zelfs volbloed Europeanen, 
1onge menschen , hun toevlucbt nemen tot zulk bijgeloof. De 
lndische opvoeding heeft scbuld er aan. 

* * * 
Nog ernstiger is de ergernis, den kleinen gegeven in het 

aanschouwen van scenes tusschen vader en moeder. Harde, 
bittere woorden vallen, de tegenwoordigheid der kinderen wordt 
vergeten. Wat zooiets voor een teer, gevoelig kind beteekent? 
Met groote, verschrikte oogen heeft het van vader naar moeder 
gekeken, van moeder naar vader, weet met het vreeselijk ge
beuren geen raad, snikt het onbegrepen verdriet uit en een 
wreede schaduw legt zich over het kinderleven. Binnenin, in 
die teere, reine ziel is iets beschadigd, iets gescheurd ! Vader, 
moeder, gij hebt Uw kind geergerd ! Wee U l 

Zal ik nog een "ergernis" noemen? ]a, als laatste en grootste? 
Spreek ik wellicht tot iemand, die zijn kind van Jezus afhoudt? 

"En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende .•.. •s 

Hij roept ook nu de kleinen tot Zich. En zij willen gaan, maar 
vele ouders verhrnderen hen. Zal ik bet uitspreken? J~zus van 
Nazareth is te min gez.elschap voor hen. Bovendien Jeert Hij 
naastenliefde, zelfverloochening, meer nog: afsterven aan 

· zonde en zelfzucht. Als het kind Hem mocht leeren liefhebben 
en willen volgen, vallen al hun mooie plannen voor zijn schit
terende toekomst in duigen. Dus, niet naar Jezus l De verschrik
kelijke woorden van Christus, den levenden Zone Gods, gelden 
U, ouders, als gij op deze noodlottige wijze Uw kleinen ergert. 
Wat zeide Hij? ,,Het ware hem nutter, dat een molensteen aan 

HET KINDERHUIS TE BANDOENG. 

zijn hals gehrngen, en dat hij verzonken ware in de die-pte 'der zee." 
Ji, i< 'l:::r'lHI: h!t kin·t wil naar Jews ga n Een treffend voorbeeld: 
In e•n <)n~er gm ite ste ie11 in Holland tiep eens een d1m~ met haar dochtertje 

door een w1n1<+;cri1.at, toen het kind in een kunsthandel een plaat van de kruisi
g1ng za,J Voor 't eerst van haar leven. (vn·volg pag. 2 kol. 4). 
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. ZIJ IS NIET OPOEBLAZEN. 

1Kor.13:4. 

De I i e f de is niet opgeblazen I Op
geblazen zijn, dat beteekent toch : een 
hooge gedachte van zichzelf koeste_ren, 
groot zijn in eigen oog, pochen op e1gen 
kennis, bekwaambeid of welslagen I Het 
is eigenlijk niets anders dan hoog'?10ed I 
Een_ g e v a a r I ij k e toestand, mder
daad, omdat de Bijbel ons leert, dat 
hoogmoed komt v 6 6 r den v a I. ,,Hoo
vaardigheid is v66r de verbreking en 
boogmoed des geestes v66r den val" 
(Spreuken 16 : 18). Een gevaarlijke weg, 
de weg der hoovaardij, want hij Ieidt wis 
tot verderf I 

Ik herinner mij, hoe de Generaal eens 
in een Officiers-meeting als illustratie 
de fabel aanbaalde van den kikvorsch, 
die zich beleedigd achtte, omdat hij niet 
zoo bewonderd werd en in aanzien stond, 
als andere dieren. En om te toonen, dat 
hij toch ook van beteekenis was, begon 
bij zichzelf op te blazen, totdat . . . 
totdat hij barstte e dood ter neer lag l ... 
Och, wat hebben wij Officieren toen 
gelachen - de Generaal vertelde het ook 
zoo Ieuk - de !es ging er in 111 

Wij beseften maar al te zeer, dat bet 
onder de menschenkinderen precies zoo 
gaat. Want, zijn er niet vele van z u Ike 
kikvorschen in de wereld? Als het hun 
maar even een weinig goed gaat, als ze 
geslaagd zijn zich er ,,boven op" te 
werken, in welke hoedanigheid dan ook, 
welk een hooge toon wordt er dan niet 
aangeslagen tegenover ,,de anderen", die 
bet ,,zoo ver" nog niet gebracht hebben. 
Welk een zich opblazen op z'n eigen 
werken en kunnen, totdat .•.. het touw te 
sterk gespannen is en b re ken m oe t ! 

Ja, het is gevaarlijk, om plaats te geven 
aan hoogmoed ! Uiterst gevaarlijk, omdat 
deze zonde op zoo'n sluwe, onopge-

merkte wijze binnensluipt, langzamerhand 
haar netten spreidt en s t e r k wordt ! 
Ook helaas onder Gods kinderen I Neen, 
bet ~as zoo niet i n d e n b e g i n n e ! 

· O! wat hebben wij in stilte getreurd om me
nig veelbelovenden jongen man, jong 
meisje, die in zoo'n beminnelij.~en e~n
voud hun Ioopbaan begonnen z11n, germg 
in eigen schatting en hoog opziende tot 
anderen. Gii ontmoet ze weer, na een 
jaar of wad ,, Wat is er gebeu~d met 
die en die?" vraagt ge uzelf onw1llekeu
rig af. Hun optreden, hun taal, bun voor
komen ~Ifs is zoo gebeel anders dan 
vroeger; ze hebben zoo'n hoogen, aan
matigenden toon aangenomen. Jawel, 
z e z ij n v o o r u i t g e g a a n - maar 
niet in eenvoud, niet in oot
m o e d en n e d e r i g h e i d I 

En dan loopt bet in bet eind toch ver
keerd af. 

Het liep verkeerd af met koning Saul I 
Lees ze nog eens, zijn hartroerende 
geschiedenis I Zijt gij niet diep begaan 
met het treurige einde van dien veel
belovenden, beminnelijken jongeling? 
J e h o v a had een welgevallen aan hem 
en bad hem - boven alle anderen -
uitverkoren om koning van lsrat!I te wor
den. Wij lezen, dat hij schoon was, 
schoon van gestalte en grooter dan ,,al 
bet volk". Dit is het echter niet, wat 
hem in on z e oogen zoo aantrekkelijk 
maakt - bet is veeleer zijn nederige, 
eenvoudige geest, dien wij bewonderen. 
,,Ben ik niet een zoon van Jemini, van 
den kleinsten der stammen 
v an I s r a e I, en mijn geslacht, is het 
niet h et k I e i·n st e van a I de g e
s I a ch ten van den stam van Benjamin? 
Waarom spreekt gij m ij dan aan met 
zulke woorden ?". . . . Aldus sprak 
bij tot Samuel, toen deze hem te kennen 

gaf welke grootsche plannen God ~et 
he~ voor had. Hij drong zich ook met 
op den voorgrond in de gro.ote volks.: 
vergadering, toen hij toch wist, dat ht] 
geroepen zou worden om zijn verheven 
ambt te aan vaarden - neen, integendeel, 
hij was niet eens te vinden ! Hij had zich 
tusschen de vat en verstopt ! 11 

Hoe moet het hart van Samuel tot 
hem zijn uitgegaan, den nederige~, be
scheiden jongeling l ja, en .hoe d1ep e~ 
groot was zijn droefheid met, toen ht] 
den langzamen maar zekeren achteruit
gang van Saul gade sloeg en hem ein
delijk aldus moest ~.oespr~ken: ,,Is bet 
niet al zoo to en g IJ k I e 1 n w a a rt ~ n 
u we o d g e n, d at g ij he t ho or d 
der stammen van lsra~I gewor
d e n z ij t e n d a t d e H e e r u t o t 
koning over lsrat!I gezalfd 
h e e ft? Omdat gij des Heeren woord 
verworpen hebt, zoo beef~ Hij u ~er.~ 
worpen, dat gij geen konmg zult z11n. 

,,Toen gij klein waart in. uwe oogen". -
in deze paar woorden llgt bet treunge 
geheim van den val van koning Saul 
opgesloten I Wat was zijn zonde? Hij 
was gr o o t geworden in e i g e n o o g, 
t e g r-o o t om t e I u is t ere n naar 
wat God hem zeide, te g r o o t o m t e 
g eh o or z amen I f-!ij ging ~ijn e ~-g ~ n 
weg, hij deed zijn e 1 gen w1I _-ht] wist 
bet immers beter - en bet emd ervan 
was dat God Zich van hem afkeerde 
en hem aan zichzelf overliet. En wij allen 
kennen bet treurige einde des konings I 

O I e r i s e e n w e g, d i e i e m a n d 
r e c h"t sch ij n t" - in eigen dunk en 
hoogmoed des harten - ,.ma a r he t 
I a a t s t e v a n d i e n z ij n w e g e n 
des do o d s", zegt de Bijbel (Spreuken 
14 : 12). 

Trots en hoogmoed hebben immer de 
menschenkinderen tot de meest dwaze 
handelingen en droevigste vergissingen 
verleid I Een andere man, met een edel 
karakter en vele uitnemende eigenschap
pen liet zicb verleiden om te pochen en 
zich te beroemen op zijn succes en bet 
grootsche werk, door hem tot stand 
gebracht I Het was koning ~avid, de 
beminnelijke zanger van lsrat!l en de 
man naar Gods hart", die, bijna aan 
bet ei"nd van zijn !even, God._zo.?'n le~d 
aandeed. Hij liet zich door z11n 11delhe1d 

D e rijke jongeling uit Lukas 18 werd 
meer dan ooit een werkelijkheid voor 
mij, toen ik denjongen Bedoe'in leerde 

kennen, die een offer bracht, waarvoor 
de rijke jongeling uit den bijbel terug
schrikte, en alles verliet om des gewe
tens wille. 

'JJe Zoon van den 0Jeik. 
In klein gezelschap reden wij op een 

beeten middag door het jordaandal in 
de richtin~ van jeruzalem. Het geheele 
landschap was overstelpt door het witte 
licht, dat rblindend op de oogen werkt 
en boofdp veroorzaakt. Hoe schoon 
ook de na ur moge zijn, de verhitte, 
vermoeide reiziger is dan niet meer in 
s~aat daarvan te genieten. Siechts een 
u1t bet gezelschap scheen weinig van 
de hitte te lijden. Hij paste dan ook 
geheel bij de omgeving; zijn bruinge
tint gezicbt en koolzwarte oogen konden 
bet felle zonlicht best verdragen en 
vanaf zijn eerste levensjaren was zijn 
huid blootgesteld geweest aan de heete 
lucht. 

Toch was Manasse geen landlooper; 
neen, hij kon zich beroemen, de zoon van 
een Sjeik te zijn uit een trotschen Bedoe'i
nenstam in bet Over- jordaansche. 

Wat had hem er toe gebracht, bet 
beroep van dragoman te kiezen ? Dit 
raadsel werd mij na niet te langen tijd 
opgelost. 

Op een heerlijk koelen avond bevond 
ik mij op weg naar Manasse's huis, 
buiten de Damascuspoort te jeruzalem. 
De bergen van Moab lagen in een wazig 
blauw; bun lijnen werden steeds flauwer 
en bet was juist, alsof zij te rusten 
gingen, totdat met den nieuwen morgen 
de zon in volle kracht zou opgaan en 
haar heerschappij over heuvelen en dalen 
hervatten. 

Op een rotsige hoogte ligt bet huis, 
Waar Manasse met zijn moeder en zuster 
woont. Een paar steenen treden voeren 
naar de voordeur, laag en massief, zoo
als de deuren in bet Oosten zijn. De 
sleutels van zulke deuren zijn verbazend 
groot en dik, een zwaar vrachtje om te 
dragen. Uesaja 22 : 22) 

Op mijn kloppen werd de deur ge
open? en een knappe, jonge vrouw 
nood1gde mij binnen. Zij leidde mij naar 

'JJoor '51lajoor :Rnuttel. 

een groot, vierkant vert~ek, waa_r ha~r 
broeder bezig was, een1ge kleunge .~11-
den lappen te bezi~n. Met d~ hoff~!11k.: 
beid, den Arabier e1gen, nood1gde ~11 m11 
uit, plaats te nemen op een der divans, 
die Iangs de vier muren van het vertrek 
geplaatst ware~. .. 

Op de kleur1ge massa w11zende, v~~
telde hij: ,,Oat zijn geschenken van mtJn 
stamgenooten uit bet Over-Jor<:1aansche. 
Zij willen, dat ik mijn rechtmattge plaats 
zal inncmen als hoofd van den stam, nu 
mijn vader overleden is." 

Het waren prachtgewaden I Zoo mo~t 
Jozefs rok er uit gezien hebben, k~eur~g 
en toch niet Ieelijk bont, een combmahe 
van kleuren, zoo gedurfd, dat men er 
verbaasd van staat en tegelijk zoo 
smaakvol dat de Europeaan ronduit zijn 
minderhei'd moet erkennen inzake kleu
renscbakeering. 

Er ontstond een ernstig gesprek. 
Manasse vertelde, dat hij in aanraking 
was gekomen met de Christen~n, het 
Evangelie had aangenomen en de e1schen, 
daaraan verbonden, wilde naleven. Wan
neer hij bij de zijnen bleef, zouden voort
durend voetangels en klemmen op zijn 
weg voorkomen, doordat hij genoodzaakt 
zou worden te doen, wat hij nu wist 
verkeerd te zijn. Er bleef dus niet anders 
voor hem over dan te kiezen tusschen 
vrijheid, aanzien, ja, wellicht rijkdom -
en een sober leven van dienen, waarin 
men hem nauwelijks eenige aandacht zou 
waardig keuren. ,,De mensch" in Manasse 
kwam in opstand tegen dit laatste, maar 
de ,,Christen" overwon en de goede keuze 
werd gedaan. 

De eenvoudige, matige le venswijze der 
Bedoelnen had hem geschikt gemaakt 
om vermoeienissen te doorstaan en zijn 

grondige kennis van bet land was ver
der een aan wijzing om bet beroep van 
dragoman te kiezen. 

De dragoman, of gids, is in Palestina 
even onontbeerlijk als zijn collega op 
de Zwitsersche bergen. Vee! wordt er 
van hem gevergd en een moedige geest 
en een sterk Iichaam zijn veel waard bij 
dit werk. Natuurlijk brengt het beroep 
van dragoman ook minder aangename 
ervaringen mede ; niet alle reizigers zijn 
welwillend in hun optreden tegenover 
den gids. Bij zulke gelegenheden bruist 
bet verlangen naar onafhankelijkheid 
vurig op in den ,,Arab el Arab" (d. w. z. 
den Arabier bij uitnemendheid), zooals 
de Bedoe1nen zich zoo gaarne noemen. 

Toch denkt Manasse niet aan terug
keeren. Hij kan niet meer leven met de 
ongeloovige en bijgeloovige stamgenoo
ten, wier godsdienst stechts bestaat in vrees 
voor geesten of ,,dzjinns", waarvan zij 
aannemen, dat ze tusschenpersonen zijn 
tusschen engelen en menschen. Deze 
dzjinns bewonen de ,, Kaf'', een ruimte 
die de aarde omgeeft, maar dwale~ 
overal ~ond o.~. de menschen te plagen. 

Het 1s moe11r1k voor den Christen-Ara
bier met alle bijgeloof te breken ; ook 
Manasse zal veel moeten af- en aanleeren 
eer hij voor de zijnen een geestelijk 
hoofdman kan worden. Hij koos echter 
het goede dee! en behoefde niet bedroef d 
huiswaarts te keeren, zooals eenmaal de 
jongeling, die vol verwachting tot jezus 
kwam, maar, afgeschrikt door den hem 
gestelden eisch, aan den ingang van 
den weg des Heils bleef staan. Oeze 
begreep niet, dat de opoffering, van hem 
gevraagd, ruimschoots zou vergoed wor
den door den inwendigen vrede en blijd
schap, welke zijn deel zouden worden 
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overhalen o m h et v o I k t e t e 11en1 
Het was 'toch al te verleidelijk, om op 
deze wijze te con~tateeren, .tot .. welke 
machtige natie h1j bet konmkn1k ge
maakt had. Maar, ,,deze zaak was 
k w a a d i n d e o o g e n G o d s, d a a r-
o m s I o e g H ij Is r a e I" I 

Was dit niet hard en komt bet ons 
niet voor alsof de overtreding per slot 
van reken'ing niet zoo heel erg was, om 
zulk een zware straf te verdienen? 0 t 
vergeten wij niet, dat God anders oor
deelt dan wij, dat Hij bet n ~ u w neemt 
iuist met Z ij n e i gen k 1 n de re n I 
Hij ziet immers he t hart aan en han
delt met de be wee gr e d en en, en als 
wij bedenken, dat: ,,a I w i e ho o g is 
v a n h a rt, d e n H e e r e e n g r u we I 
is", dan kunnen wij beter begrijpen, 
hoe groot de zonde van David was. De 
zonde van hoogmoed, van opgeblazen
heid I 

Ik herinner mij, hoe diep getroffen ik 
was te hooren, hoe een vader - een 
innig Christen - vernemende hoe zijn 
kinderen geeerd, haast aangebeden en 
op de handen gedragen werden, hoe blj, 
inplaats van zich er in te verheugen, 
zooals ik dacht, zijn vrees en ongerust
heid er over uitsprak. ,, Het is te veel, het 
is te veel I Als zij maar klein blijv~n, 
want och er zi1·n st e r k e beenen nood1g, 

' ' om de weelde te dragen I' . • • 
Latere gebeurtenissen toonden maar al 

te du~delijk aan, hoe juist deze vader 
gezien had I 

Neen, Ii e f d e is niet opgeblazen, en 
1 i e f d e en e e n h o o g h a rt gaan 
nimmer samen ! lemand maakte mij er 
eens attent op, hoe bij de korenaren de 
I e di g e als h~t ware vol bluf het hoofd 
omhoog steken, terwijl de voile aren, ~oe 
v o 11 er z e z ij n, hoe die per ze z 1c b 
bu i g e n I Mag ik dat niet toepassen 
op het hart. dat geheel van de I i e. f d e 
vervuld is? Het wordt steeds minder 
van zichzelf en nederiger, vriendelijker 
en zachtmoediger I Van pochen en ,,groot 
doen" geen sprake meer, men leert als 
vanzelf de n an d er h o o g er a c b -
ten d an z i ch zelf en bescheidenbeid 
wordt het kenmerk dier menschen. 

Mij dun kt, het is zoo; neen, ik. gevoel 
in mijn binnenste, dat het zoo 1 s I En 
gij, Iezers? 

door jezus te volgen. 
Gaat het niet velen in onze dagen 

juist als hem ? Nog altijd zegt de Heer 
tot elk Christen zonder uitzondering: 

D i e M ij n d i s c i p e I w i 1 z ij n, 
d i e n e m e z ij n k r u i s o p e n 
v o I g e M ij." Men moet zichzelf v~r
loochenen, arm van geest warden, met 
van deze wereld zijn. 

God heeft een afkeer van lafheid e~ 
v:an Soldaten, die zeggen: ,,Zoo ver w1l 
ik gaan in den strijd en niet ver~er." 
Hoe beklagenswaardig zijn de lafharhgen, 
wier hart verdeeld is tusschen God en 
de wereld. Hoe gelukkig daarentegen 
zijn zij, die zich onverdeeld aan God 
overgegeven hebben I Zij ervare.~, dat 
het juk van Christus zacht en Z11n last 
licht is. 

(ver:volg van pag. 1). 

- Moeder, wat is dat ?" - ,,Oat is 
de k;uisiging van Jezus" - ,,jezus? Wie 
is jezus? Wat kwaad heeft Hij ge
daan ?" ... enz. 

Tegen wil en dank moest die moeder 
vertellen. De kleine hield niet op - ook 
thuis niet. Meer en meer vroeg ze, meer 
en meer moest haar verteld warden. Het 
was alsof er iets wonderbaar aantrek
kelijks, iets betooverends in haar leven 
was gekomen. Het trok haar en liet baar 
niet Jos. Wat was het? Hij riep de 
kleine en zij kwam. Begrijpt ge 't niet, 
gij die leest? Neen, gij kunt ook niet, 

tenzij gij wordt als een kindeken". " . 
Deze groote dingen van het eeuw1g 
Koninkrijk zijn, volgens Chri woord, 
,,den wijzen en verstandigen orgen" 
en ,,den kindekens" geopenb 

Zie echter toe, dat gij Uw kl 1 en niet 
ergert door ze van Hem af t houden. 
Wellicht, dat Uw kind later Uzelf tot 
Hem leidt. 



1 OCTOBER 1925. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

(Bij volmacht van den Generaal.) 

Aanstellingen : 

Kommandant J. Schipper naar het Chineescbe 
korps te Cheribon. 

Adjudant E. Brandt naar het Chineesche 
korps te Soerabaja. 

Kapitein E. Borg naar bet Meisjeshuis te 
Weltevreden (tijdelijk). 

Kapitein A. Hulligec naar bet Ziekenhuis 
voor Vrouwen en Kinderen te Soerabaja 
(tijddijk). 

Kapitein M. Loder naar bet Europeesche 
korps te Semarang. 

Kadet-Luitenant Tok naar het inlandsch 
korps te Magelang. 

Bandoeng, 21 September 1925. 

M. ]. v. d. WERKEN, 

Terr. Kommandante. 

Hare Majesteit de Kooingin. 

Ter gelegenheid van den verjaardag 
van Hare Majesteit de Koningin werd 
het volgend telegram aan den Gouver
neur Oeneraal gezonden: 

,, 0 f/icierm en Soldaten van het Leger des 
Heils in l\Tederlandsch-.lndie bieden Uwe 
Excellentie hartelijke l(elukwenschen aan met 
den verjaardal{ van Hare 11'.!ajesteit de Ko
ningin. Moge onze Koninl(itt en Haar I-.luis, 
Moededand en Nederlandsch-.lndie bij voort
liuring dooi· den Almaclztige worden gezegend 
met voo1-spoed en vrede !'' 

Kolol£el van de Werken. 
) 

waarop onderstaand antwoord werd ont
vangen: 

,,Landvoogd doet I-.leilsleger hartelijk dank
zeggen voor zel{enwenscl1en Hare ll:fajesteit 
Ile Koning·in en Baar Buis." 

(w. g.) Algem:_en Secretaris Erdbrink. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF--SECRET ARIS. 

Bandoeng, 19 September 1925. 

De Territoriale Kommandante, 

Vergezeld van Majoor Palstra bracht 
de Kolonel een rijk gezegend bezoek aan 
zeven centra van Midden-Java. Bijzondere 
schikkingen waren getroffen, om de men
schen door middel van lichtbeelden 
in de openlucht te bereiken. Ooze Jezers 
zullen zeker met belangstelling het verslag 
van deze tournee en dat van de opening 
van het nieuwe Kinderhuis te Salatiga, op 
pagina 4, volgen. 

In verband met de installeering van Staf
kapiteine Beckley als Secretaresse van het 
Maatschappelijk Werk onder Vrouwen en 
Kinderen zullen de Directrices der verschil
lende Tehuizen en andere Officieren van 
bet Maatschappelijk werk voor enkele dagen 
naar Bandoeng komen. De openbare samen
komsten op den 11 den October beloven 
zeer belangrijk te worden. 

Het bezoek van den Chef-Secretaris aan 
Salatiga en Semarang. 

Reeds Jangen tijd heeft Adjudant Loois, 
onze Officier in bevel van Boegangan, er 
op aangedrongen, gehoor te ~even aan het 
ernstig verlangen van vele mwoners van 
Semarang, ook in die plaats onder de 
Hollandsch-sprekenden het korps-werk te 
beginnen. Het doet ons genoegen, te kun
nen melden, dat de Terr. Kommandante 
besloten heeft. een Europeesch korps aldaar 
te openen. Bij ons bezoek aan Semarang 
inspecteerden wij een geschikt gebouw. 
Reeds is een aanvang gemaakt met de ver
anderingen en de meubileering van de 
zaal en het kwartier en in den loop dezer 
maand zal de opening plaats hebben. Kap_i
tein en Mevrouw Lorier zijn aangesteld in 
bevel van dit korps. 

Het was Mevrouw Beaumont en mijzelf 
een groot genoegen, tegenwoordig te kun
nen zijn bij de opening van het n~euwe 
Kinderhuis te Salatiga. Het is een 1~eaal 
plekje, zoowel wat ligging als plaatsru1mte 
van het huis betreft. 

Een van de meest interessante openlucht
samenkomsten, die ik ooit· bijwoonde, was 
de lichtbeeldensamenkomst op het terrein 
van de kerk te Salatiga. De Predikant had er 
bereidwillig in toegestemd, dat de beelden 
geworpen werden op den witten muur der 
kerk; terwijl de stoelen ons vriendelijk 
in bruikleen werden gegeven. Het eischt 
de pen van een kunstenaar, dit tooneeltje te 
schetsen: de kerk. de groote schare menschen, 
de beelden, die getoond werden, eerst enkele 
over den arbeid van het Leger des Heils 
in Ned.-lndie, terwijl besloten werd met 
beelden uit het !even van Jezus. De Kolonel 
merkte terecht op na de samenkomst: ,,Dit 
is een andere manier, om den javanen het 
Evangelie te prediken". 

S T R IJ D K R E E T 

Mijn oog werd geboeid door een stukje in de Amerikaansche Strijdkreet, geti
teld ,,Monuments by Richard Lloyd Jones". Daar is schoone, krachtige waarheid 
in zijn woorden en daarom geef ik ze bier weer. 

,,De menschen, die bet meest monuITTenten verdienen zijn zij, die ze het minst 
noodig hebben. Tot op een 10 jaar geleden lag bet lichaam van een der eerste 
Presidenten der Vereenigde Staten in een bijna ongeteekend graf. Toch was zijn 
roem onbetwist. Op hetzelfde kerkhof vond men een statige kolom, een veertig voet 
hoog, waar op het Vl)etstuk geschreven was de mededeeling, dat hier lag: ,,Een 
staatsman, redenaar, dichter en philosoof." De naam was onbekend. Hier dichtbij 
lag een doode bierbrouwer onder zulk een prachtig marmeren monument, als 
gevoeglijk het graf van een prins kon sieren. 

De grootste philosoof, dien Amerika heeft voortgebracht, rust op het historisch 
kerkhof te Concord, Massachusetts, onder een ruwen, ongehouwen, grooten steen, 
waarop geen woorden voorkomen om zijn deugden of bekwaamheden te vermel
den, terwijl de heele geschiedenis eenvoudig verteld wordt in zijn naam - Emerson. 

Het is onmogelijk, iemand groot te maken na zij1,1 dood, door ~teenen op zijn graf 
te hoopen en daar lofredenen in te schrijven. Het is de ziel, die voortschrijdt. Uw 
ziel is uw monument. Naar de mate Uw ziel diep en breed en groot is, en zich 
naar boven heft, naar die mate zal Uw monument blijvend zijn en een bezieling 
voor nieu we geslachten.: 

Vele kooplieden, die een vorstelijken staat voerden, zijn ter ruste gelegd in sta
tige mausoleums, rijk geornamenteerd met beeldhouwwerk, terwijl de Vader van 
ons vaderland rust in een eenvoudig graf op een landtong, die de breede Potomac 
overziet. Washington heeft geen versierde rustplaats noodig. Zijn roem is te zeker, 
om afhankelijk te zijn van de instrumenten van den architect of den beeldhouwer. 
Washington bekommerde zich niet over bet kleingeestig probleem, wat de men
schen van hem zouden denken, wanneer hij !ZOU zijn heengegaan. Hij was vervuld 
met de -gedachte, wat hij kon doen, terwijl hij nog bier was, voor het welzijn 
van toekomstige jaren. 
Uit deze overgave van zichzelf groeide de liefde van een natie, die zich niet 
tevreden kon stellen met monumentale steenen over zijn gesloten sarcofaag, die 
- wat hij van plan was te noemen "bet district van Columbia" - ter zijner eer 
noemde: "the city of Washington". De hoofdstad der natie werd zijn monument. 

Het graf van den onvergelijkelijken Meester is Jang verloren geweest in een wolk 
van verwarring en historischen twijfel, maar in iedere stad, dorp en vlek zijn naar 
den heme! wijzende torentjes, momumenten van de levende en blijvende bezieling 
van den nederigen Timmerman, Die rondging goeddoende. 

Het monument, dat ge voor Uzelf bouwt wordt bepaald door Uw !even en niet 
door den laatsten wil, door U gemaakt.' Dit wordt afgemeten naar het aantal 
harten, dat ge hebt aangeraakt; bet blijvende goed, dat ge hebt gedaan. Zij, die de 
beste monumenten bouwen, werken iederen dag met een gebeiligd doe! om deze 
wereld een betere plaats ter woning te maken. Zij denken niet aan zichzelf, zij 
denken aan anderen en de hulp, die zij anderen kunnen verschaffen." 

* * * 
De woorden hebben mij aan het denken gezet en mijn levenservaring zegt er 

,,amen" op. Zoo is het I De schoonste monumenten worden in de harten opgericht 
in gevoelens van eeuwige trouw en dankbaarheid. Schooner is echter n?g de 
gedachte, dat zij, die het hoogste zoeken, zichzelf het meeste voo~ het he1l van 
anderen willen opofferen, ook zelfs zonder hoop op die dankbaarhe1d hun hooge 
roeping maar al te gaarne vervullen. .. 

Voor de t weede maal heb ik het I even van Savonarola gelezen. Ook htJ was 
een der groote zielen, die voor zijn God en zijn volk van Florence Ieefde, in den 
diepen zin van het woord. Op de plaats van zijn martelaarschap stortten na h~t 
snood misdrijf enkele vrouwen dankbare tranen en dat scheen op bet ~ogenbhk 
al zijn loon. Nu eert Halie hem als een barer grootste zonen, Gods pred1ker van 
gerechtigheid, martelaar voor de heilige zaak. 

Nog een woord: hoe de kleinen der aarde groot worden, als de liefde van God 
bun harten branden doet, ook van naastenliefde. 

Het is jaren geleden, dat een van de dagbladen in Holland een verslag gaf ".an 
een Leger des Heils-begrafenis. De straten waren zoo vol geweest van het kle~ne 
stadje en het was zoo vol geweest op bet kleine kerkhof. Wie of er dan we! d1en 
dag begraven werd ? Niemand anders dan een eenvoudig naaistertje, een Heils
soldate van bet plaatselijk korps. En zie, haar stadgenooten kwamen alien mee om 
haar de laatste eer te bewijzen omdat zij in al baren eenvoud zulk een groote 
lief de had getoond en de voetsta'ppen van haar grooten Meester gezocht en gevonden 
had in den stillen weg van haar dagelijkschen wandel. Er sta.at vand~ag een geden~
te~ken in veler hart ifl dat stadje en baar naam staat daarm gebe1teld met onu1t
w1schbaar schrift. -

Wat zoeken wij? Laat ons niets zoeken voor ons zelf, niets vragen, zelfs 
geen herinnering, dan dat wij den weg wezen tot Hem, den Heiland der wereld. 
Laat alien ons voorbijgaan om bij Hem terecht te komen I 
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Het trot ons ten zeerste, dat het Leger 
in Salatiga zoovele vrienden heeft. Onze
gastheer reisde met dez~lfde boot als de 
beide pionier-Officieren, die 31 jaar geleden 
naar Java kwamen, en sindsdien heeft hij 
het Leger op velerlei wijze geholpen. 

Het welkom van Stafkapiteine Stewart bii 
haar terugkomst op Java. 

Bij de welkomstsamenkomst der Stafka
piteine in Bandoeng werd duidelijk bewezen, 
hoe groot de belangstelling is voor de Offi
cieren, die na Europeesch verlof weer naar 
Java terug keeren. De Stafkapiteine, die 13 
jaar op Java arbeidde, voor zij met verlof 
n~ar Schotland ging, sprak haar blijdschap. 
mt, weer op Java terug te zijn. Een briefje 
van de Officieren van Soerabaja verzeker
de de StaflCapiteine daar eveneens een har
telijk welkom. 

In dezelfde samenkomst werden ook Ka
piteine Borg van Finland en Kapiteine 
Hulliger van Zwitserland verwelkomd; bei
den gaven een blijmoedig getuigenis. 
Kapiteine Hulliger vertelde, hoe gedurende 
de welkomstsamenkomsten van Komman
dant de Groot in Zwitserland het verlangen. 
in baar werd geboren, naar Java te mogen 
gaan. 

De Jonge-Lieden Demonstratie te Ban
doeng. 

Deze jaarlijksche gebeurtenis trok een 
groote schare belangstellenden en ieder 
onderdeel van het programma werd keurig 
uitgevoerd. De groote verscheidenheid der 
nummers en de vlotte afwerking van bet 
programma getuigden van den arbeid der 
kinderen en hun !eiders. Het was mij een 
werkelijk genoegen, deze vergadering te 
leiden. 

Inzegening van Soldaten te Bandoeng. 

Majoor Palstra leidde een zeer belangrijke 
plechtigheid: de inzegening van 3 Soldaten 
en 12 Jong-Soldaten onder de vlag en de 
aanstelling van een aantal Plaatselijke Offi
cieren. Deze gebeurtenis wijst op goeden 
vooruitgang van het Europeesche korps. 

' 
De Jaarbeurs te Soerabaja, 

Aan den stand voor boeken, bijbels en 
teksten op de jaarbeurs te Soerabaja zal 
dit jaar worden toegevoegd een stand, die 
den arbeid in het Ziekenhuis voor Vrouwen 
en Kinderen zal vertegenwoordigen. 

Zieke Officieren. 

Adjudante Buysman is gedurende eenigen 
tijd ziek geweest en heeft een paar weken 
ziekenverlof doorgebracht op de Kalawara
kolonie. Het doet ons genoegen, nu te 
kunnen melden, dat de Adjudante veel beter
is en weer naar Koelawi terug hoopt te 
gaan. 

Ook Ensigne Engstrom moest baar werk 
op Boegangan neerleggen, doch beeft dit 
gelukkig weer kunnen hervatten, zij bet 
ook den eersten tijd nog we! kalmpjes aan. 

Kadet-Luitenante Weers was nog slechts 
een paar dagen in Semarang. ter tijdelijke 
assistentie in het Meisjt!shuis, toen zij door 
een ongeluk getroffen werd. Haar fiets 
kwam in botsing met een auto. De Luite
nante werd terstond behandeld door Dokter 
Bok en gaat iets vooruit. 

Ook Kadet Palstra. op kollektereis in den 
Oosthoek, moet op advies van den Dokter 
een paar weken het bed houden. 

Kalenders voor 1926. 

Het schild van den kalender voor 192t; 
geeft aardrge kiekjes van Pelantoengan 
Salatiga en Celebes. De blaadjes geven voor 
iederen dag ef'n fekst en aan de achter
zijde een stukje belangwekkende, nuttige 
lectuur. 

INT ERNA TIONAAL LEGERNIEUWS. 

Nederland. 

Onmiddellijk na de verschrikkelijke cy
cloon, die in het Oosten van Nederland zoo
veel verwoesting aanricbtte. zijn ook de 
Heilssoldaten ter hulp gesneld en bebben 
medegewerkt, den nood te Ienigen, het 
lij den te verzachten. 

Bij het bezoek, dat Hare Majesteit de
Koningin bracht aan de geteisterde streek~ 
sprak Hare Majesteit er Hare voldoening 
over uit, de Heilsofficieren daar bezig te zien, 
en drukte hun alien op sympathieke wijze: 
de hand. 

Het Engelsche muziekkorps van Soutbsea I 
bracht de vorige maand een 10-daagsch 
bezoek aan Nederland. De muzikanten, die
zelf bun overtocht betaalden en hun vacan
tie-dagen wijdden aan de belangen van den. 
Heilsstrijd in Nederland, mogen terug zjeo, 
op een welgeslaagd bezoek en welbestede 
dagen : grootsche muziek- en zanguitvoe
ringen, indrukwekkende samenkomstenp 
waarin groote scharen menschen werden 
bereikt, die niet alleen genoten van de 
schoone muziek en zang, maar wien ook 
het Evangelie gepredikt werd. Zielen wer
den gewonnen voor Koning Jezus I 

Bovendien bleef : er nog tijd over voor
eenige ontspanning, 
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H et was een historisch plekje, waar de 
Kolonel de eerste van een reeks licht
beelden-samenkomsten in de openlucht 

hield, en we! het plein voor de kazerne in 

POERWOREDJO. 

Zooals mij werd verteld, werd hier inder
tijd de strijd tuschen het Gouvernement en 
de javaansche vorsten beslecht; nu echter 
mochten wij aan een 300 menschen de 
boodschap van "lfrede door het bloed des 
kru1ses" verkondigen. Een aardig groepje 
makkers van het korps en de kinderen van 
de kindersamenkomst hadden zich verzameld 
om Majoor Palstra, die: de voorbereidende 
schikkingen maakte voor de lichtbeelden, 
en de bewoners van de kazerne en omlig
gende dessa's hadden zich erbij gevoegd. 
Toen de Kolonel het terrein bereikte, was 
bet bijna donker en werd dadelijk de samen
komst begonnen met bet zingen van een 
onzer schoone liederen, gevolgd doo bet 
afsmeken van Gods zegen over dit samen
zijn door een der Officieren. Toen kwamen 
de beelden, groot en duidelijk, op het doek, 
dat tusschen twee boomen gespannen was. 

De prachtige Oostersche sterrenhemel, de 
roote, aandachtig luisterendc schare en 

bovena de heerlijke boodscbap van vrede, 
die de Ketone e brengen had, inspireerden 
baar, toen zij na een aantal platen over 
onz_n arbeid, stilstond bij het !even en 
sterven van onzen Heiland Vol gevoel en 
liefde was haar stem en onder groote stilte
slechts onderbroken door uitroepen van 
verwondering en medelijden, toen Zijn lijden 
en kruisiging verteld werden ~ luisterden 
alien. Na een mooi, door de kinderen gezon
gen lied, en dankgebed gin gen wij uiteen, het 
,,Licht" achterlaten onder deze nog in 
duisternis levende javanen. . 
· Dit was Zaterdagavond en groot was de 
verwachting voor den Zondag. Eerst de kin
dersamenkomst, geleid door Majoor Palstra 
en Kommandante Hallman (een gelukkige 
ge'inviteerde). Toen de kerkdienst door de 
Kolonel, bijgewoond door een mooi aantal 
heilbegeerige ingezetenen van Poerworedjo. 
Zoo vredig en liefelijk was het in dit kleine 
Godshuis, dat alien duidelijk de stem des 
Heeren konden hooren in den samenzang 
zoowel als in het Bijbelwoord van de Ko
lonel en v66r het uiteengaan bogen wij in 
~tille aanbidding het hoofd en zongen: 

.. Ik voel het Heer-, U moet ik hebben, 
Vooi- U geheel alleen slechts zijn." 

Een passarmeeting voor enkele bonder
~en menschen, geleid door ·Majoor Palstra 
volgde des middags. Ook bier werd het 
za.~d des Evangelies uitgestrooid, waarna 
w11 vol moed opgingen naar de avondsa~ 
menkomst. 

Vier javanen, waaronder vader, moeder 
en dochter, werden tot soldaat van het 
Lege des Heils ingezegend. Heerlijke vruch
ten \ 11 den gestadigen arbeid der beide 
~wee che Officieren, die met zooveel 
hefde nder hun volkje werken. Het was 
,de Kol 1el een groot genoegen te zien, hoe 

sedert haar laatste bezoek velen voor den 
Heer gewon nen waren. 

Den volgenden dag reeds vroeg ging de 
reis verder, de bergen in naar 

SAPOERAN, 

den geboortegrond van het Leger des Heils 
op Java. Ensigne Lauter en baar Javaansche 
Luitenante verbeidden vol ongedu1 d de 
komst van de Kolonel en hadden haar een 
feestelijk welkom bereid. De zaal was met 
vlaggetjes en groen versierd en de makkers 
die des middags de zaal vulden, werde~ 
onthaald op koffie en koek. Zij waren vol 
spanning voor den avond, want de Iicht
beelden-samenkomst zou een gebeurtenis 
in hun kalme leven worden ! De avond bracht 
ook een verrassing voor de Kolonel en al
l~n, die baar vergezelden. Een groepje 
kinderen met brandende Iampions wachtte 
achter de heg de komst van de Kolonel 
toen de sterren aan den donkeren hemei 
schitterden. ,,Een groet uit het tooverland" 
geleek het en bij het aardige. gedempte 
licht en onder het zingen van onze Leger
koren ging het naar, de aloon-aloon. 

Een duizend menscnen, naar schatting, 
wachtte reeds. Het was in de dessa's be
ke.nd gemaa~t e~ een van onze Europeesche 
vnenden, die niet tegen woordig kon zijn, 
had ze van alle kanten zien aankomen en 
zich verzamelen op den grooten weg, die 
naar de aloon-aloon voerde Wat een heer
lijke kans tot ~vangelieprediking I Gewoon 
als de Javaan 1s. met zijn vrienden rondom 
alles te bespreken, was het eerst even 
moeiliik de onafgebroken aandacht van 
deze schare te boeien doch bij het leven 
van jezus" was het 11e'e1 stil en ~as Gods 
geest merkbaar. 

Een gezegend uur hadden wij ook den 
volgenden morgen op den passar. Hier 
he~ft d~ Ensigne altijd haar meetings. De 
sptJ ker rn den boom (de plek voor de bijbel
plaat) getuigde van vorige bezoeken. Ook de 
Kolonel hadeen Bijbelsche plaat meegebracht 
ter verduidelijking van haar onderwerp. De 
dessa-notabelen in hun zwartejasjes vrouwen 
met haar pas~ar-inkoopen op den r~g geb Jn
den, grooten en kleinen tot een schare van 
p. m. 300, Juisterden naar 'de behandelde les en 
het zingen. De concertina van Kapiteine 
Rosendahl (ook, evenals Kommandante Hall
man, in het gevolg van de Kolonel meege
komen) trok velen naar ons plekje en een
maal daar, bleef de aandacht gespannen. 
Bemoedigd en blij, ook om de 3 javanen, 
die gedurende deze dagen besloten, jezus 
te volgen, lieten wij Ensigne Lauter achter 
en ging de reis via Poerworedjo naar 

SOLO. 

Hier waren het Hollandsche samenkoms
ten; een in de eigen zaal en een in de Lo
ge, wctar aan velen de boodschap des Heils 
gebracht werd. Tot onze groote' vreugde 
gaf een broeder, een Europeaan, zich geheel 
aan den Heiland over. 

De Ensigns Loois zijn hier sedert eeni
ge maanden begonnen met kindersamen
komsten. 

Wat een verrassing toen bij aankomst in 
het Militair Tehuis opeens de groote bin
nengalerij geopend werd en een harte lijk 
welkomsllied de Kolonel tegemoet klonk, 
door een 60-tal jongens en meisjes gezon
gen. Prachtige bloemen werden overhan
digd en, nu de eerste proef van hun zangkunst 
zoo goed ges!aagd was, mochten de kinderen 
ook hun lied laten hooren in de Logezaat. 

BA.WEN en AMBA.RAWA 

waren de volgende plaatsen aan de beurt. 
Hier waren het weer lichtbeelden in de 
openlucht, Vrijdagsavonds in Bawen en 
Zaterdag en Zondag in Ambarawa. Evenals 
in de andere plaatsen ook hi er groote scha
ren. Heilssoldaten van verre waren gekomen 
voor de bijeenkomsten in laatst genoemde 
plaats, doch sommigen waren reeds in Ba wen 
aanwezig. Bij het schijnsel van een petro
Ieumlamp waren wij alien tezamen te gast 
bij de Ensigns Sariman. 

Zaterdag in den vooravond ontmoette de 
Kolonel haar ,,soldaten" voor een soldaten
meeting. Van een verafgelegen plaats waren 
enkelen verhinderd en gaven de boodschap 
mee, het zoo jammer te vinden, dat de 
.schapen de herder niet gezien hadden". 
Van Deliq, Keboean, Bawen en Bringin 
waren ze gekomen en genoten van dit in
tic·m samenzijn. 
, Zondagmorgen een inzegening van 6 sol-
0.aten, waaronder 5 Javanen, die met diepen 
ernst en vastbernden beloofden, den Heer 
trouw te volgen en goede Heilssoldaten te 
zijn. Vier anderen vernieuwden dien morgen 
hun toewijding. 

Ook gebeurde er iets in Ambarawa, dat 
zeker het hart van ieder Christen, die het 
had kunnen zien, verblijd zou hebben. Het 
was bij de laatste plaat van de lichtbeelden. 
,,De kloppende Heiland" was op het doek. 
groote stilte onder de menschen om ons 
heen en pleitend klonk de stem van de Ko
lonel, of iemand wellicht ,,nu" den Heiland 
wilde binnenlaten. 0 Neem mij, zooals ik ben", 
werd zacht gezongen, afwisselend in het 
Maleisch en javaansch en daar, onder het 
schitterend sterrendak, aan de voeten van 
den Heiland, werd door 4 zoekenden gebe
den om licht en vergeving van zonden. Het 
was heerlijk hun te mogen spreken van de 
lief de van Ch ristus. 

Mevrouw Adjudant Hlorth voert tijdens 
de afwezigheid van haar man dapper het 
bevel in het korps, bijgestaan door Kapi
teine Berge. 

MA.GELANG. 

Hier zouden de laatste openbare samen
komsten gehouden worden. 

Nauwelijks stond de trein stil, of opeens 
klonk het: 

.. Saja tjinta Toehan Jesoes" (Ik heb Jez.us lief), 

krachtig e_n blij gezongen door de mak
kers van d1t korps; een dertigtal volwas
sen java.nen, mannen en vrouwen, en een 
aantal k1~deren verwelkomden de Kolo
nel, vlag m top. Bloemen, meer dan we 
dragen konden, werden overhandigd en 

DE OPENIXG VAN llET NIEUWE KINDERilUIS 'l'E SAJ,ATIGA. het keurig _!'' Vooral de kinder-slaapkamers 
met de kleme blauw·geschilderde bedjes het 
helde.rwitte beddegoed en de mooie gekl~ur
de kmderplat~n aan den muur, droegen 
aller goedkeuring weg. Ook de ruime eet
kamer en ~ndere vertrekken werden bezich
tlgd! terw11 I ververschingen werden rond
gedtend. 

Deze gebeurtenis had plaats op Woensdag 
29 Augustus j. 1. 

Reeds weken tevoren waren de Directrice 
en ha3:r help~ters druk bezig geweest met 
al17rle1 werkJe~, om bet huis van binnen en 
bu1ten een prettig en liefelijk aanzien te ge
ven, daar?ii op verschillende w1jzen spontaan 
en welw11Jend geholpen door enkele inge
zetenen van Salatiga. 

Het huis, dat plaats heeft voor een 30-tal 
kleinen, is gelegen aan den Toentangschen 
weg en _omgeven door een prachtigen, 
groote.n turn, het meest geschikte plekje, dat 
pl en ztch zou kunnen denken voor het k !cine 
,.goedje", dat er verblijf houdt. Een laan 
van mooie pal men leidt naar het huis. Lan gs 
twee steenen trappen komt men op de 
voorg3:1erij, waar dien heugeliiken dag 
pracht1ge bloemstukkeo, door vrienden ge
zonden, de gasten begroetten. Dit was het 
pit kje, waar des nam1ddags om 5 uur een 
grooi aantal Leger en kindervrienden te
zamen kwam om de officieele opening 
bij te wonen Mevrouw Jarman, echtgtnoote 
van den Ass. Resident, zou deze plechtig
heid vn1 voeren Verder merkten wij onder 
de aanwezigen op, den Assistent-Res1dent 
zelf; Dok :n Bylner. die .wanneer noodig, ge
heel be arg-eloos de kinderen behandelt; den 
Heer Hansen, de on allerlei wij.1:en de hel
pende hand bood; den Heer en Mevrouw 
v ct. Lelie, die ga-;tvrijheid verleenden aan 
Ko•onel en Mevrou N Beaumont; • n vtle 
andere warme vrienden van het Kinderhuis 
Ook Mevrouw van Emit erik en haar dochter 
.waren teg nwoordiJ?. 

ne K~'onel was verge?eld van den Chef
Secretaris .-n Mt vrouw Beaumont en S af. 
k pi•e 1n Lthbink, hehalve den :-taf van den 
t~er. Nadat door 1e Kolonel het d el van 
dtt Tehuis was uiteengezet en de Officieren 

' 

aldaar werkzaam, waren voorgesteld, sprak 
de Directrice, Adjudaote Cornelius, een 
woordje, waarna Mevrouw Jarman in enkele 
warme, gevoelvolle woorden haar genoegen 
uitdrukte, dit Tehuis te mogen openen, 
daarbij den wensch uitsprckende, dat hct 
den kleioen een waar ,,thuis" zou zijn en 
het hun nooit aan de sympathie van de 
in woners van Salatiga zou ontbreken. Nadat 
de Chef-Secretaris het Huis en al zijn be
woners aan God had opgedragen, kwamen 
de kleintjes, twee aan twee, zich geheel 
bewust van hun deel aan het feest, en 
zongen verscheidene van hun Iieve kinder
versjes, vrij en onbevangen, eindigend met 
een bekend schoolversje, de bewegingen 
daarbij zoo komisch ernstig uitvoerend, dat 
het de algemeene hilariteit opwekte. 

Nu kwam het gewichtige oogenblik: 
Mevrouw Jarman opende de deur en het 
jonge volkje trok al zingende hun nieuw 
nJ?ale!s" binnen, gevolgd door de gasten, 
die z1ch spoedig door het !mis verspreidden. 
E~ was maar een uitroep, toen men rond
ging door de verschillende kamers: ,,Wat is 

Het duurde nog geruimen tijd, voor de 
laatste bezoekers vertrokken en de kleuters 
in het droomenJand waren. 

C.B. 

TBGAL. 
Den 28sten Augustus kwam Majoor Palw 

stra andermaal over om 4 recruten, waar
onder v~?er, moeder en oudste zoon van 
een fam11te, onder onze vlag in te zegenen 
tot sold~.at. Het is voor ons alien een on
vergeteh1 ke avond geworden; ruim 70 
p~rsonen woonden dezen bijzonderen dienst 
b1!: Nadat de bijeenkomst op gebruikelijke 
w11ze me! zang en gebed was geopend. werd 
tot de InZt'gening overgegaan Geknield 
onder. de vlag zonQen onze 4 kilmcraden 
plecht1g een toewijdingskoor, waarna de 
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alien wilden een hand geven. 't Was een 
lief begin van een zeer gezegend bezoek. 
Even buiten het station klonk het weer: 
,, Dag Kol one I I" en daar waren de Officieren 
van het kinderhuis te Ojokja met een 40-
tal kinderen, die gekomen waren om te as
sisteeren met hun mooie liederen. Een 
vriendelijke heer in Djokja had gratis een 
groote vrachtauw ter leen gegeven voor 2 
dagen en een der voornaamste Chineesche 
families herbergde het }.(roote gezin gedu· 
rende die dagen op koninklijke wijze • • ze 
worden verbazend verwend !", zeide Kom· 
mandante Hallman. ..Zij geven ons niets 
geen moeite", zei de gastvrouw. 

Een ontelbare schare was vergaderd op 
de aloon-aloon des avonds; buitenstaan ders 
schatten het aantal op 5000. Vanaf het plat· 
form, voor die gelezenheid opgericht, voor 
en achter hct doek niets dan menschen, 
Europeanen en javanen. Eerst gaf de Ko· 
Ione! in het kort een tezing over onzen 
arbeid in deze kolooien en toen volgde we· 
derom de geschiedP-nis van den Heer Jezus, 
gevoelvol en met klem verteld door de 1< 0· 
lone! en met een stentor-stem vertaald in 
het Maleisch door Ensign Nyheim. Won der· 
baar was de stilte voor zulk een menigte 
en gespannen de aandacht van begin tot 
einde, terwijl de mooie, tweestemmig g.e· 
zongen liederen van de kinderen van DjokJa, 
een prettige afwisseling waren. Moge God 
de woorden, dien a vond gesproken, achte.r• 
volgen met Zijn Geest en doen naleven 10 

hoofd en hart van die groote menigte I 
Den volgenden dag een lezing over onzen 

arbeid ten huize van Chineesche vrienden. 
gepresideerd door den Majoor der Chineezen, 
en daarna een echte Leger des Heils samen· 
komst in de bar 'van toko van Eyk, daartoe 
door den eigenaar welwillend afgestaan. Aan 
de eene zijde de Europeanen, aan de andere 
zijde de Javanen, terwijl ook het plein voor 
het lokaal geheel vol stood met toehoorderst 
Een krachtig, rechtstreeksch woord me 
pakkende i 11 ustratie van Majoor Palstra was 
de inleiding na de opening met zang e~ 
gebed. Daarna zong Ensigne Walo me 
gitaar-begeleiding een mooien, gevoelvoll~.n 
solo, die den grood bereidde voor het B!!• 
belwoord der Kolonel, dat, voor alien begHtJt 
pelijk, toch zoo diep van srrekking was. ek 
gezang van de Djokja-vogeltjes werd oo 
hi er weer bij zonder gewaardeerd. .. 

Dit eerste bezoek aan Magelang was n1k 
aan zegen, en schoone kansen voor den ar
beid onder de javanen liggen open. ~en 
heerlijk arbeidsveld voor de Ensigns Nyhe1!!'• 
die reeds zeer aangemoedigd kunnen . z11 n 
door de vruchten van het afgeloopen 1aar. 

SALATIGA. · 

Als een verrassing hadden wij cok i n 
genoemde plaats een lichtbeelden-samen
komst op het kerkplein. Weinig bekendheid 
kon er meer aan gegeven worden, maar de 
voorbereidselen waren een aantrekking op 
zichzelf, zoodat een flinke schare tegen· 
woordig was. Een groot aantal bewoners 
van de Witte Kruis-kolonie was den heuvel 
afgedaald om ook te genieten en de doc~· 
ter en zoon van Mevrouw van Emmertk 
gaven hun zeer gewaardeerde hulp met het 
vertalen, zoodat een groote schare javanetl 
in eigen taal het Evangelie gepredikt kon 
worden . 

H1ermede was deze tournee ten einde. 
Groote dankbaarheid aan den Heer gevoel· 
den alien, die er dee! aan hadden genomenj 
dank voor de duizenden javanen, die WIJ 
het Evangelie hadden mogen brengen. 

C.B. 

Majoor hen in 't gebed bracht voor Gods 
troon. Daarna mochten wij luisteren naar 
hun persoonlij k getuigenis. Heerlijk was het te 
hooren van de groote verandering in 11un 
leven, sedert Christus woont in het hart, en 
van den vrede en de rust, die Hij daar brachtt· 
Het bijbelwoord van den Majoor brach 
velen tot ernstig nadenken, en aan het eind 
van deze rijk gezegende samenkomst smeek
ten drie zielen om verlossing. God zegene 
onze makkers in Tega! I M. L. 

DJ 0 KJ A.., 
Militair-Thuis. 

J<oninginnedag I .,'t Moet iets bijz1JndeJ 9 

zijn in ons Militair· Tehuis'', vonden ~ 
Ensigns Glover en - het is zoo gewees • 
Jammer, dat Mevrouw Glover door z1ek~ e 
op dezen ge.1:elligen avond niet te!!enwoordig 
kon zijn. 

Kwistig met guirlandes en tampions v~r· 
sierd, had ons Telwis indl'rdaad ecn feesteltJlc 
aanz.ien; men zag het dl'n hezoekers aan. 
dat ze zich "tlmis" gevoelden e11 het prelt l~ 
verloop viln den avond zal den Ensigns 
zehr voldoening hehhen gegeven. Aall 
versnapcringen gcen gchick endc opgewe~t.e 
zeer go.:de J)ianomuzkk an en onzer in1l l ' 
ta1re makkers vcrh"ngde estvreugdf' 
die tot hct sluitings-uuro oken voor .. 
duurde. 

Dien avnnd Wl rden schaak- en 
dam wed trijdL'n gdqn 1)1111cll'rdal!9 

1e vorcn h • onnl'n w e gelukl<ige 
· to~ w1nnaar• za!!c zi-:h 1< 1 prijzen . e 

gewe.1,cn, welkt: ZCl'f w. lw1ll d door ecnig 
winkcli 1·rs t:n nar1ic11l1crtn wartn gescho~
ken 0l'n v11endelijk1·11 g • er en hun. dte 
lwllhen hiig dra •1•n 0111 den vt·r1narda!! onzeijr 
Knnin!{tll :too cht gcnocg •ln1< t rnakL'll, Z 

daarvuur on.1:e 11arll!lijke dank Jl'!b 1 achl I 
Webcka. 
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