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,, ']) e Zangvogelfjes van 7> jokja". 

• 

a, dien naam verdienen ze, die levenslustige kleine bewoners van bet 
Tehuis voor inlandsche kinderen te Ojokja! Tezamen vormen deze 41 

. jongens en meisjes een goed geoefend zangkoor en wie die bun 
· schoone driestemmige liederen hoorde, waaraan ze zoove~I uitdruk

king weten te geven en die ze met zooveel gevoel zingen, zal bun dien naam 
niet waardig keuren? 

In bun jonge leventje, dat voor bijna elk hunner zulk een somberen, donkeren 
111orgen zag, waarin, naar bet scheen, g~en enkel zonnestraaltje ooit eenig licht en 
warmte zou brengen, - in dat levent1e ii een lied gekomen, een lied, dat zingt 
van de liefde van den Heer, Die ook bun zoo eindeloos teeder bemint en van 
rijn g!...oote, teedere liefde heeft gegeven in het hart van de Officieren, die 

oor hen zorgen, en in bet hart van vele war me kindervrienden, die .. de Officieren 
1artoe in staat stellen, en wien wij namens deze kleinen bartelijk dank zeggen 
or bun hulp. 
:.;rkomen uit een koude, onbarmhartige wereld, die hun geen schuilplaats 
od, hebben zij een warm, door liefde bereid nestje gevonden, midden in den 
nneschijn. 
net Tehuis werd den 29sten November 1922 ondergebracht in bet gebouw, 

at nu in gebruik en veel beter geschikt 1is dan het oude. Wijlen Lt.-Kolonel 
Jugelmann, wier hart zoo warm klopte voor de jeugd, heeft zich hiervoor ten 
zeerste beijverd, zoodat de naam van de Kolonel en die van de Kommandante, 
die ook zooveel belang in hen stelde en zooveel voor hen heeft gedaan, steeds 
ln dankbare, lieflijke herinnering aan het Tehuis verbonden zullen blijven. 

Onder groote belangstelling opende de toenmalige Resident van Djokjakarta, de 
Hoogedelgestrenge Heer de jonquiere, bet nieuwe Tehuis in tegenwoordigheid van 
Zijne Hoogheid den Sultan van Djokja en vele vooraanstaande ingezetenen. Voort-

• -

-y 

durend nog stelt: Z. H. de Sultan zeer veel belang in het Tehuis en met groote 
dankbaarheid mogen we vermelden, dat van bet publiek veel sympathie en harte
lijke steun wordt onder vonden . 

Des morgens gaan ,,de vogeltjes" naar school, niet in een lange, stijve rij, maar 
in gezellige, vroolijke groepjes, wat een kleurig gezicht oplevert ! De kleinsten, die 
nog te jong zijn voor de school, mogen heerlijk genieten van den mooien, grooten 
tuin en bet keurig onderhouden speelgoed. Na schooltijd wacht des middags. den 
grootsten meisjes nog een paar uurtjes bandwerken. Het is een lust, haar werk te 
zien; op jaarbeurs- en andere tentoonstellingen hebben de zakdoekje~. klamboeban
den, kleedjes, enz, - mooi en niet te duur I - altijd grooten aftrek l Zoo kunnen zij, al 
leerende, een weinig mededragen in de lasten van het Tehuis, leeren ze zicb nuttig 
maken en . . . leeren ze ook dat bet leven niet alleen ,,spelen" is. Maar, enkel 
plicht is bet voor haar toch ook niet. De poppen-kinderen, bet andere speelgoed, 
de tuin, een mooi leesboek hebben ook voor haar groote aantrekkelijkheid en 
als ze met het werk klaar zijn, mogen ze daarvan naar hartelust genieten. 

Ter afwisseling trekken alien tezamen er in de vacantie wel eens op uit voor 
een pick nick. Oat is dan een heel feest I Bij het Iaatste bezoek van de Kom
mandante aan Djokja stond op bet programma ook zoo"n heerlijk dagje uit en - wat 
de waarde van het feest aanmerkelijk verhoogde l - de Kommandante ging mee I 

Ter gelegenheid van dit bezoek werd bovenstaande foto gemaakt, waarop een 
der kleinen zich heel vertrouwelijk tegen de Kommandante heeft aangevlijd. Ook 
ziet U er de beide Officieren, Kommandeur Hallman, de Directrice, en Kapiteine 
Berge. Tezamen vormen zij een gelukkige groep, vindt U niet? 

Mogen de ,, vogeltjes" door hun mooie liederen nog velen ten zegen zijn en mogc 
hun hart gestemd worden voor het hemelsche koor, opdat zij allen eenmaal rand
om Gods troon zullen mogen medejubelen in de lofliederen tot eer van God t 
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II. DE VIJANDIN DER ZONDE. 

M 
ISSCHIEN zijt gij bekend als 

een Christen en zijt ge u toch 
bewust van nalatigheid in 't 
verkondigen vanjezus aan hen, 

die met u werken, aan uw huisgenooten 
en aan alleri die met u in aanraking 
komen. Miss~hien verlangt gij oprecht, 
de wereld beter te maken dan zij is, en 
blijft gij toch in gebreke, een recht
streekschen aanval op de zonde te doen, 
wanneer ze zich in ' t dagelijksch !even 
aan u voordoet. 

van het Beloofde Land. Zij moesten de 
inwoners van het land verdelgen. Som
mige menschen kunnen dat bevel met 
de liefde Gods niet overeenbrengen, 
omdat zij niet kunnen beseffen, dat God 
den strijd tegen de zonde ten doode toe 
aanbindt en dat die bewoners typen wa
ren van de vijanden Gods, ty pen van 
grove en hardnekkige zonde. Maar 
in plaats van een on verbiddelijke 
houding tegen het kwaad aan te nemen, 
gaven de lsraelieten eerst toe, en 
vervolgens begonnen ze juist hen, 
die het kwaad bedreven, na te vol
gen. De kinderen Gods verkozen lie
ver te handelen als anderen , dan te !even 
naar het licht, dat God hun gegeven 
had. Als gevolg daarvan vervielen zij 
tot afgodendienst en tot onzedelijkheid, 
die hun val veroorzaakten; en eindelijk 
werden zij weggevoerd in ellendige ge
v'!ngenschap. Deze ramp werd teweeg
gebracht, omdat zij niet verkozen zich 
aan Gods zijde te scharen in Zijn hard
nekkigen strijd tegen· de zonde. 

bij God en wordt zelfs dikwijls door 
den mensch ontdekt. Mozes' woorden 
warden nog elken dag bewaarheid : ,, Gij 
zult uwe zonde gewaar warden, als zij 
u vinden zal !" 

In de dagen, toen de zeeroovers de 
zeeen geregeld bevoeren en onveilig 
maakten, werd de brik ,, Nancy" verdacht, 
zich bezig te houden met onwettigen 
handel, en werd daarom door het Brit
sche oorlogsschip ,,Sparrow" vervolgd. 
De ,,Nancy" werd' ingehaald en geen
terd, maar er kon geen enkel bewijs 
van schuld onder haar papieren gevon
den worden, en de zaak van haar vrij
lating werd verwezen naar de autoritei
ten te Kingston (Jamaica), naar welke 
haven • ze opgebracht was. Groot was 
de · vreugde van den kapitein van de 
,,Nancy" bij bet vooruitzicht van zijn 
vrijlating. 
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veilig en we! begraven waren in de 
diepte der zee 7 ? 

Hoe waren deze papieren gevond.en 
Een schip dat in die wateren kru1ste, 

voer langs ~en dooden os, "Yelke door 
haaien omgeven was; de zeelieden tro~
ken den os Jangszij en vi~gen op dte 
wijze een haai; en in het ltchaam van 
dien haai vonden zij den bu.~del pa
pieren. Op deze vreemde . w 11ze vond 
de zonde van dien Kapitem hem. De 
bewuste papieren zijn nog heden. ten 
dage te bezichtigen in het "Institute 
Museum" te Kington. .. 

Wilt gij, in plaats van een zw11gend 
toehoorder te zijn bij verkeerde gesprek
ken, een niet protesteerend aanschouwer 
der zonde niet uw stem er tegen 
verheff en? ' 

In Zuid-Amerika waren de inboor· 
lingen gewoon, door op zekere tijden van 
het jaar inkervingen te maken, de 
sappen af te tappen, die onder de schors 
der rubberboomen gevormd werd~n. 
De boomen waren na iedere bewerktng 
er slechter aan toe en stierven ten 
slotte, Jang voordat zij gestorven zoud~ 
zijn, indien dit aftappen van hun krac 
niet had plaatsgevonden. 

Wilt gij .duidelijk in 't licht stelle~ 
dat elk slecht woord of zondige daa 
de ziel berooft ? e 

lk doe een beroep op u, dat ge ieder _ 
gelegenheid aan zult grijpen om te ve\ 
kondigen dat God van ieder mensc 
zuiverheid van lippen en een rein Je ve~ 
eischt. O, wilt gij niet atom de reddend 
de waarheid verkondigen, dat het bJoe 
van Jezus rein igt van alle zonde 7 

· een 

Gij kunt niet heilig wezen, zonder Gods 
voorbeeld te volgen in het bestrijden 
der zonde. De Bijbel zegt ons, dat 
de zonde tot God roept. V66r de ver
woesting van Sodom en Gomorra zeide 
de Heer : Dewijl het geroep van So
dom en G;morra groot is, en dewijl haar 
zonde zwaar is, zal Ik nu afgaan en 
bezien, of zij naar hun geroep, dat tot 
Mij gekomen is, het uiterste gedaan 
heb en" Genesis 18 . 20, 21 ). Wanneer 
Zijn kmderen Hem gelijk worden en Zijn 
gevoelen deelen, dan ,,roept" de zon
de ook tot hen. En het ,,geroep" der 
zonde doet hen verlangen en er toe 
medewerken, dat de zondaar van zijn 
zonde worde bevrijd. 

Eiken dag spreken Officieren van bet 
Leger des Heils met bekeerde menscben, 
die verlangen beter te worden dan zij zijn, 
maar die zeggen, 'dat z1j in geest en ziel 
ten zeerste belemmerd w orden door den 
slechten omgang met hun makkers op de 
werkplaats, op de fabriek, in den win
kel, in het veld of op ' t kantoor. Hebt 
gij soms met deze moeilijkheden te strij 
den 7 Zoo ja, verheft gij dan uw stem 
we! tegen de zonde in een duidelijk 
protest? 

lk wensch u de groote waarheid te 
verkondigen, dat het onmogelijk is, de 
zonde .te bedekken voor Gods alziend 
oog ! Verborgen zonde is altijd bekend 

Kunt gij u echter zijn ontsteltenis 
voorstellen, toen hij voer de rechtbank 
plotseling kwam te staan tegenover het 
onloochenbare bewijs van zijn schuld 
in den vorm van een bundel papieren, 
die hij overboard had geworpen, toen 
hij door het oorlogsschip vervolgd werd, 
en die, naar hij vast en stellig meende, 

Een ongeloovige verklaarde 1n 

I 
Engelsch tijpschrift: ' ,,lk overwoe~~ 
en verwierp, het leerstuk van de v 

5 · d wa · zoening, v66rdat ik zes 1aar o~. bed 
~ lk worstelde des nachts op m11n Jot-
• • met het probleem en kwam tot de s n 

Waar het kwaad ook gevonden wordt, 
daar strijdt God er tegen, en wij, als Zijn 
kinderen, zijn geroepen om op Hem te 
gelijken. Schrijvend aan onze Soldaten, 
zeide de Stichter: ,,,,De dood aan de 
zonde in iederen vorm en gedaante door 
het Bloed en het Vuur", zal een goed 
motto voor u zijn" . 

Geen overeenkomst, geen minnelijke 
schikking is bij God mogelijk I Zijn 
houding tegenover de- zonde wordt 
ons ~etoond in de bevelen, die Hij gaf 
aan Zijn volk, met betrekking tot de 
gedragslijn, welke zij onverbiddelijk 
moesten volgen bij hun binnentrekken 

De Ass. R.esident en de Burgemeester van Bandoeng met de Kommandante 
op het Station. 

- som dat plaatsvervangend lijden gee n 
zin hod". Weinig mannen en vrouwe 
zouden, bij het uiteenzetten van hll:S 
gerijpt oordeel en geloof, voetstoo _ 
willen"" toegeven, dat zij niet meer 1ve~ mogen hebben om met een prob ee d 
te worstelen, dan toen zij zes jaar o il 

waren I d'e 
Of het de macht der zonde is, .!a 

uw eigen hart 11og kwel t, ofschoo.n If" 
ezus als uw Redder h~bt ~ang!:nomel\t 

of dat het de zonde ts, die g11 m he 
!even van anderen ziet, gij kun~ hie~vaft 
verzekerd zijn - dat God vo?rz1en ee 
in een volmaakt geneesmtddel tegen 
de zonde t 

De verzoening, gewrocht d<;>or ~~
offer van jezus, t5 het eemge_t te 
doende middel om de zonde u~an
wisschen; en de macht van Jezus, r 
neer wij die bezitten, kan ons erv~ln 
bewaren te zondigen : ,, Maar deze,fferd 
slachtoffer voor de zonden geo an 
hebbende, is in eeuwigheid gezeten f Z) 
de rechterhand Gods" (llebr. 10 : • 

LICHT DE DUIS'1~ER • scheidt. De vergadering zit op den vloer 
de kinderen vooraan. Men kan zich voor~ 
.stellen, hoe ongemakkelijk dit is voor 
den Officier, die de samenkomst leidt t 

Welk een verbetering moet deze re8e: 
alleen reeds brengen in het !even e 
jonge meisjes I 

(Onze lezers zullen zeker met belang
stelling kennis nemen van enkele bijzonder
heden over het land, waar Kommandant 
Palstra enkele jaren den arbeid van het 
Leger des Heils heeft geleid. Red.) 

De vrouw in Korea leidt een droef 
bestaan, ontdaan van alle vreugde en 
liefde, die eenigen zonneschijn in haar 
leven zouden kunnen brengen.Eeuwenlang 
is zij niets meer geweest dan een sloofje, 
- keukenmeid en wasch vrouw en het 
persoonlijk bezit" van een mopperenden 
~an, die haar ver beneden zich acht en er 
zelfs niet aan den kt, de arme vrouw eens 
een enkele vriendelijkheid te bewijzen. 

Bij de geboorte reeds met te~enzin 
door den vajer ontvangen, is een vroo
Iijke zonnige, onbezorgde jeugd het 
onw~lkome meisje geheel onbekend. 

Aan haar opvoe1ing wordt al heel 
weinig zorg b~steed. Waarom ook 
zou ze daarmede .gekweld worden? 
Nauwelijks daartoe rn staat, zelf nog 
zooveel trnlp en liefde behoevend, moet 
zij reeds heel jong beg1nnen om vader 
en de broers te bedienen en moe~er te 
helpen met den zorg voor nog 1onger 
broertje of zusje, of met de wasch, -
een nim n~r eindigend werk, d.rnr man
nen en vrouwen altijd in 't wit gekleed 
gaan. Dan - nog een kind - wordt 
ze uitgehuwelijkt aan een . m:in na~r 
haars vaders keuze, aan ie~and, die 
vooral in staat m)et zijn, een fllnke s~!11 
geld voor haar t~ ~etalen. 9P l~eft1Jd 
wordt hierbij wean1g gele~ .. Z'JO ts ~et 
b. v. mogelijk, dat een me1s1e van hen 
jaar ten hu welijk wordt gegeven aan 
een jongen man, die twee maa~ zoo oud · 
is, of nog' ouder ! Het huwehjk, W<:i~~- . 
door ze geheel ten dienste van haar I 

schoonmoeder komt, wordt door het 
jonge kind aanvaard als iets onvermij
delijks, waarvan zij wel reeds weet, dat 
bet haar vele lasten, ontbering en einde
loozen, zwaren arbeid, maar geen enkele 
vreugde zal brengen. 

Op den leeftijd van 12, 13 jaar neemt ze 
ook haarplichten van,, huisvrouw" opzich. 

De beste tijd in het Jeven der Ko
reaansche vrou w breekt aan, wanneer 
zij moeder wordt van een zoon. Een 
jongen ondervindt vanaf zij~ geboorte 
sympathie en hulp van alle z11den I Dan 
wordt 'haar toegestaan, de maaltijden te 
gebruiken met haar echtgenoot en wan
neer haar zoon huwt - geen Koreaansche 
man blijft ongehuwd, tenzij hij te <l:~m 
is, om een vrouw te ,,koopen"- kn1gt 
ook zij de beschikking over een schoon
dochter, die voor haar werkt. 

Het LeO'er des Heils begon zijn arbeid 
in Korea in 1908. Naast de moeilijkheden. 
die alle pionier-arbeid in ieder land on
dervindt, hadden de eerste Leiders hier 
te kampen met een verstoorde en in 
somrnige gevallen een zeer verbitterde 
nationale mentaliteit. Velen beschouw
den het Leger meer als een politieke 
partij dan als een godsdienstige organisa
tie. De achterdocht en de haat, hierdoor 
opgewekt, waren zelfs daar merkbaar, 
waar aan deze gevoelens geen uitting 
werd gegel/en. Thans wordt de bood
sch ap van verlossing in steeds ruimeren 
kring gebracht en geniet het Leger des 
Heils het vertrou wen en de waardeering 
van de Regeering zoowel als van het volk. 

Utt achting voor een eeuwenoude ge
woonte is in sommige Koreaansche Leger
zalen in het midden een gordijn opgehan
gen, dat de mannen van de vrouwen 

Op huisbezoek komen onze Officieren 
voortdurend in aanraking met vrouwen 
die nog nooit _van Cnristus gehoord 
hebben. Haar e1gen godsdienst biedt 
geen troost in tijden van ziekte of 
droefheid; gretig luisteren ze naar de voor 
haar zoo wondere waarheid, dat God 
ook de verachte vrou wen liefheeft · 
dat jezus stierf, ook om haar te ver~ 
lossen en leeft, om haar Zijn vrede en 
vreugde te schenken en kracht om de 
zonde te overwinnen. De vera~dering 
welke plaats grijpt in het !even deze: 
arme vrouwen, wanneer het licht van 
Gods Woord haar duistere ziel binnen
dringt en zij Christus ten voile aannemen 
als h~~r. pers.<;>_?nlijken Zaligmaker, is 
werkeh1k verb1t1aend. De onverschillige, 
stuurs~he en hopelooze uitdrukking 
verdwl)nt van het gelaat, om plaats 
te makeo voor een blijden glans en 
haar g.eloof en blijdschap zijn een rijke 
beloomng voor den arbeid der Officieren 

Zoodra zij bekeerd wordt, verlan~t d~ 
K?reaansche . vrouw een Bijbel en een 
L_1.ed:.renboe.~1e !7 ~ezitten; deze draagt 
z1.1 b11na alhJd b11 z1ch en ind1en ze zelf 
n~et kan lezen, ziet ze uit naar iemand 
die bereid zal zijn, haar enkele verze~ 
voor. te lezen, en deze leert ze zorg
vuld1g van buiten. 

Aan bekeerlingen warden dadelijk de 
r~~lernenten van het Leger des Heils 
u1tgelegd en duidelijk wordt te kennen 
g~geven, dat het Leger verwacht, dat ze 
z.~ch ook zu_llen houden aan de hu we
ltJ k.s~oors~hnften, die luiden, dat een 
me1s1e m1nstens 18 jaar moet zijn en 
een man 20, v66r ze kunnen trouwen. 

Op het gebied van hygil!ne hebben 
de vrouwen van Korea heel wat te leeren. 
Verscheiden vrouwelljke Officiere~ .~rek
ken er op uit, gewapend met med1c11nen~ 
verband, enz. Eerst wordt een samen 
komst gehouden en aan 't eind hiervan 
worden de vrouwen uitgenoodigd, hun 
zieken te brengen. Wooden worden 
verbonden, zweren en brandwonden 
behandeld, medicijnen verschaft en goe~e 
raad op velerlei gebied verstrekt. Al e 
patienten ontvangen een Schriftgedeette 
en worden aangespoord, dit te leze 
of te laten voorlezen. 

Ook al door onbekendheid met de 
eerste beginselen der hygi~ne sterven 
vele baby's. Het is e~n nationaal 
gebruik een pas· gebor~n kind heel~maal 
in te wrijven met ohe, en het niet te 
wasschen v66r er honderd dagen 
verstrcken zijn. lndien het kind het tot 
dien dag ,,uithoudt", wordt een groot 
feestmaal aangericht en vrienden en 
bloedverwanteA worden uitgenoo 1gd, dit 
eerste bad bij te wonen. Gelukkig kun
nen de Officieren een betere behandeling 
van baby onderwijzen I 

Ook wat de kinderverzo 
algemeen betreft en ten 
reinheid voor zichzelf 
leeren de moeders he I 
Officieren. 

g in het 
hte van 

h r huis, 
t van de 

Langzaam, heel langz 
merkwaardige verander 
waar de leer van Chri t 
aangenomen wordt doo 
beginnen ze hun vrouw 
geven, die God oorspronk 
bedoeld heeft. 

eft een 
ts en 

taan en 
mannen, 

positie te 
I Jk voor haar 
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OFFICIEELE 
MEDE DEEL INGE N. 

(Bij-volmacht van den Generaat). 

Aanstellingen: 

Komandeur M. Krasclzwitz aangesteld :voor 
bijzonderen dienst. 

Kapitein Kalangi naar Gimpoe (in bevel). 

Kapitein H. Mangoembagha naar Koelawi. 
(assistent). 

Kapitein H. Tarima naar Kalawara (in 
bevel van het korps en ter assisten
tie op de Landbouw-kolonie). 

J W. BEAUMONT, 
Kolone!. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS.j . 

~ HJofdkwartier, 20 Juli 1926. 

De Kommandante. 
De op~nbare vaarwelsamenkomst te Ban

doeng op Dinsd 1g 6 Mei, droeg een officieel 
karakt~r. Vele vo Jraanstaande personen 
hadden een a Escheidsgroet gezonden; de 
Ass. Resident en de Burgemeester van Ban
doeng en Professor Dr. Neeb W'lren tegen
woordig en gaven uiting aan hun waardee~ 
rinr,: voor den arbeid van het Leger en meer 
in t bij wnder voor dien van de Korn man
dante persoonlijk. 

De volgende dag was gewijd aan samen
komsten met de Officieren van Bandoeng. 
In haar laatste woorden tot hen dankte 
onze Leidster den Hoofdkwartierstaf en 
andere Officieren voor hun toegewljde, 
trouwe medewerking en verzocht hun, haar 
opvolger op dezelfde wijze terzijde te staan. 

Voor de KomrTI,iindante Bandoeng verliet, 
werd nog aan elk kantoor. op het Hoofd
kwartier een bezoekje gebracht en van de 
Officieren daar afscheid genomen; daarna 
kwamen wij in haar kantoor tezamen voor 
gebed en deden - de vlag in ons midden -
onder het zingen van de woorden ,,Zege
praal voor mil' onze Leidster uitgeleide. 

Velen waren Zaterdags aan het station 
toen de Kommandante naar Weltevreden 
vertrok. Ook de Ass. Resident, de 
Burgemeester en de Directeur der Poste
rijen waren aanwezig. Een vaarwellied door 
de kinderen van het Kinderhuis en het ,,God 
zy met U tot ons wedcrzien!" door alle 
aanwezigen gezongen, vertolkten ons innig 
gebed voor de Kommandante. Terwijl de 
trein het station uitstoomde, werd nog eens 
gezongen: ,,Zegepraal l'Oor mij" en de waiJ
perende Legervlag wuifde de vertrekkende 
Leidster een laatsf vaarwel toe. 

Een flinke schare woonde in Weltevreden 
de samenkomsten des Zondags en de vaarwel
meeting op Maandagavond in de Loge bij. 
Verschillende Officieren n<ynen hieraan dee!. 
De I<ommandante sprak fiaar waardeerin~ 
uit over de uitnemende hulp, ondervonden 
van haar Officieren en de vele vrienden van 
bet Leger gedurende de 4 1/ jaar dat het haar 
voorrecht was, de Leidster van onzen arbeid 
in Oost-lndie te zijn. 

Voor de boot de haven van Priok verliet, 
zongen de Officieren nog verscheidene lie
deren; ook hier nog eens ,, God zij met U ! " 
en het koor: »Ood zorgt alt(id voor m(j". 

De Kommandante was diep getroffen door 
de vele blijken van waardeering, van 
zooveel verschillende zijden geschonken. 
Het werk van onze Leidster heeft bevestigd 
de waarheid van de regels: 

, It is not what you gain bat what you f!ive 
That measures the worth of the live you live". 

- (Het is niet wat ge- wint, maar wat ge geeft, 
dat de waarde bepaalt van Uw !even). 

,,Poelau si Tjanang". . 
Voor onze Leidster dit Territorie verhet, 

scbonk zij een nieuwe Legervlag met sto~ 
en standaard aan de kolonie ,,Poelau S1 
Tjanang". De Korn mandante heeft altijd per
soonlijk groote belangstelling getoond in het 
welzijn van deze beproefden en ik denk, dat 
deze laatste daad in lieflijke herinnering zal 
blijven. 

Kommandant en Mevrouw Palstra. 
Volgens de Jaatste berichten moge!1 we 

onze nieuwe Leiders omstreeks het midden 
van September verwachten. In ons volgend 
nummer hopen wij den juisten datum en 

• het program ma voor de welkomstsamenkom
sten te kunnen geven. 

De Chef-Secretaris. 
In opdracht van het Internationaal Hoofd

kwartier zal schrijver dezer de leiding van 
onzen arbeid op zich nemen tot de nieuwe 
Kommandant is aangekomen. 

Brigadier 'Walters. 
Enkele dagen voor het vaarwel van de 

Kommandante in Bandoeng was de Finan
cieel Secretaresse ziek. Het deed ons echter 

enoegen, dat de Brigadier in staat was, 
aan de samenkomsten te Bandoeng en te 
Weltevrcden deel te nemen. 

Het is interessant te vernemen, dat de 
Brigadier als Lui'tenant werd gezonden, om 
Kadet van de Werken bij haar komst in de 
Kweekschool te Amsterdam, van hetstation 
af te halen. Tocn de Kommandante haar 
kantoor .op bet Hoofdkwartier vcrliet, vroeg 
ik de Brigadier nog eens de Kommandante 
te vergezellen. 

S T R IJ D K R E E T 

jjoobscbap ban bet JLeeb. 
:1!\oor ·ben ~e.ntraal. 

E
ENlGE woorden van mij overdenkende, die spreken over den grooten tr. oost, 

welke het heil van jezus Christus in zich sluit voor de menschenziel, die 
den weg van het Ieed betreedt, vraagt iemand: "Maar waarom al dit 
lijden - waarom moet het worden toegelaten? Is het niet slecht voor 

de wereld en· zoo slecht, dat God, als Hij God is, bet behoorde te voorkomen?" 
Nu da

1

t is een moeilijke vraag. Maar het is - dat moet ik toegeven - een 
begriJpelijke vraag. En ze is . natuurlijk al heel oud. Vele gewonde harten in 
alle eeuwen hebben haar gesteld. Vele fijne geesten in alle eeuwen, vanaf jobs 
tijd reeds, hebben getracht haar te beantwoorden. En de werkelijke moeilijk
heid met betrekking tot het voldoende beantwoorden er van is, dat er geen 
antwoord bcstaat. Het is geep onderwerp, waaromtrent we kunnen genera
liseeren. Er hangt zooveel af van de omstandigbeden in elk bijzonder geval. 
De ondervindingen en eigenschappen der menschen loopen ontzaglijk uiteen. 
Algemeene regels, hoe er mee te handelen, zouden zoovele uitzonderingen 
vereischen, om ze op alle gevallen toepasselijk te maken, dat zij bijna zouden 
ophouden regels te zijn. 

Desniettemin treden twee verklaringen van droefheid en lijden in de ge
schiedenis van het menschdom naar voren - twee antwoorden op die dringende 
vraag: "Waarom moet die of die smart worden toegelaten in het plan eener 
wereld, gescbapen en bestuurd door een wijs en wel111illend God?" Dit is bet 
eerste: Leed en pijn zijn de vruchten der zonde, en de uitk'>mst van 
het groote beginsel, dat door Mozes is uitgesproken in de woorden: ,,Gij 
zult uwe zonde gewaar worden, als zij u vinden zal". 

Maar l}ier wordt natuurlijk niet bedoeld, dat iedere smart een onrniddellijke 
straf is voor een of ander bij lOnder kwaad. Ongetwijfeld is dat met sommige 
smarten het geval. Jndien een vader bij voorbeeld in gebreke blijft zijn jongens op 
te voeden en hun tucht te leeren, en zij staan dan, als zij volwassen ziji:i, tegen 
hem op en richten zijn zaken te gronde of breken hem het hart, dan is hij groo
tendeels de oorzaak van zijn eigen verdriet, en hij wordt de veronacht
zaming van zijn plicht gewaar. Of als een vrouw haar gezondheid verwaar
loost, of bed welmende middelen gebruikt, of een onnatuurlijk I even leidt, dan 
brengt zij zichzelf in moeite - leed en ellende volgen; zij wordt haar zonde 
gewaar. Zoo is het ook met de verdorvenheid van den dronkaard en den 
speler, van den vrek en van den onreine - ten slotte worden zij door 
hun zonde bezocht. 

Het zou echter dwaas zijn te zeggen, dat alle leed dit karakter draagt. 
Want even duidelijk als het is, dat het met veel droefheid we! zoo is gesteld, 
even duidelijk is het ook, dat zulks met veel verdriet niet het geval is. Ongetwij
feld komt alle lijden in eersten aanleg voort uit onwetendheid of uit zonde, of 
uit beide; maar het vervolgt, helaas, zijn weg, om velen aan te tasten, die 
geen verantwoordelijkheid dragen voor het kwaad, dat het lijden teweegbrengt. 

Dit is een van de vreeselij1cste eigenschappen van het kwade; maar de ver
antwoordelijkheid er voor kan niet meer aan God worden toegeschreven. Hij is 
Zelf een van de velen, die lijden door de gevolgen der zonde - wellicht zal 
het ten laatste blijken, dat Hij de grootste Lijder van alien was ! 

i-Vaarom wordt dit allcs da" toe.r;etaten.; Ik antwoord zonder aarzeling: niet als straf 
(uitgezonderd op de wijze, die ik bove)l heb aangehaald), maar als tuchtmiddel, 
als onderwijzing, als waarschuwing, tot oefening, en om de harten der menschen 
van het aardsche af te wenden naar het heme\sche, van het menschelijke tot bet 
Goddelijke. lk weet, helaas, dat dit niet altijd de uitwerking is. Maar het ligt in 
de bedbeling van den grooten Wetgever om dit toe te Iaten. Evenals met andere 
Zijner middelen wordt niet altijd het doe! bereikt door den onwil der menschen 
en de ,,hardigheid hunner harten". Het Evangelie slaagt niet - maar Hij heeft 
het gezonden I De Bijbel slaagt niet - maar desniettegenstaande is hij de open
baring van Zijn wil. Het groote licht des gewetens - misschien h~t .meest 
wonderbare in het menscheltjk bewustzijn - slaagt niet, maar niettemm 1s het 
Zijn gave aan alle menschen. 

En hoewel dus de bedoeling, die verscholen ligt achter die ontzetten~e 
bezoekingen van het leed, we Ike voortdurend op het menschdom neerdalen,. 1s 
te leiden, te zegenen en te redden, lijdt het geen twijfel, of zij br~ngen. som~mge 
menschen tot nog grooter bitterheid dan te voren, en tot een dmsterms, d1eper 
dan de nacht. . "' • 

Dit is slechts • een zijde van de zaak. Er is er nog ee!1· Millioenen ~arten heb.: 
ben betuigd en getuigen nog, dat Ieed hen tot verlossmg heeft gele1d; .~at z11 
in beproeving en verlies de stem van God hebben gehoord, en dat ZIJ, toen 
zij er naar luisterden, gered zijn geworden. Tallooze m~nigten anderen be~ben 
in het lijden een gave van onschatbare waarde beseft, die bet karakter bevn1d_de 
van zijn lagere -eigenschappen, en het edele en ware - medegevoelen, nedeng
heid, geduld, kracht - ontwikkelde, en tegelijkertijd hand in hand ~edebracbt 
een openbaring van God en Zijn genade en sterkte, als tevoren onmogeltJk scheen. 

Dit was hetgeen God bedoelae. En dit zal Hij bereiken in ieder menschenhart, dat 
ontvankelijk is voor de lessen van den Goddelijken Leermeester. 

.. Wat meer zegt,- als bet slechts met z.~chtmoedigheid wordt a~nvaard,_ is bet 
l1Jden een machtig wapen om den grooten v11and - de zelfzucht - mt te roe1en. En 
nog meer : het is bet groote werktuig, waardoor God werkt voor onze volma
king in den dienst van anderen. Dit is de beteekenis der woorden van d~n 
Apostel over de verdraagzaamheid en volmaking van onzen Heer Jezus Chns
tus: "Het betaamde Hem, om Welken alle' dingen zijn, en door W~lken alle 
dingen zijn, dat Hij, vere kinderen tot de heerlijkheid leidende, den ove.~sten 
Leidsman hunner zaligheid door lij:ien zou heiligen." Het was d•is bet . l1Jden, 
dat Hij, de Onschuldige, droe~. hetwelk Hem heiligde tot den Heiland, Die ons, 
Zijn kinderen, tot de heerlijkheid zou leiden. 

Hierin ligt de boodschap van het Ieed, in bet bijzonder voor ons, wier 
roeping het is, zielen te winnen. Het leed wordt niet alleen in ons !even toegelaten 
om ons tot God te trekken; niet alleen om onzen geest te verfijnen; niet alleen 
om ons geloof te versterken in den Vriend, Die nimmer ons teleurstelt, maar het hei
ligt ons voor het werk, anderen te redden - anderer harten te bereiken, de 
zware lasten van anderen te dragen, de wonden en bet wee rondqm ons te heelen, 

0 gij, die beproefd en gewond zijt, en die wellicht deze rege1s leest - Iaat 
Gon.s weg ztw weg zijn I Laat uw verdriet u brengen tot de geschiktheid de 
teederheid, de volmaaktheid, welke u in staat zal stellen mannen en vrotlwen 
bij de hand te nemen, en hen door de liefde van Chriitus tot Zijn hcerlijkheid 
te brengen. 

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

~ Dii weten, bat btngtnen, bit ~ob litfbthbtn, ~ 
~ aUe bingen mebtlutrhtn ten goebt! ~ 
~ ~omtintn 8 : 28. ~ 
~u~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Majoor Scheffer. 
Het doet ons genoegen te kunnen melden 

dat de Dokter den Majoor toestemminfi_ 
heeft gegeven om naar,, Poelau Si Tjanang" 
terug te keeren; het plan is, dat de Majoor 
en Mevrouw Scheffer D. V. van Tandjong 
Priok zullen vertrekken op Zaterdag 31 Juli. 

Ensigne Barbier. 
~edurende den laatsten tijd heeft de 

Ensigne de Kommandante op al haar reizen 
vergezeld en het is een gelukkig samen
treffen, dat haar Europeesch verlof juist 
samenvalt met dat van onze Leidster, zoodat 
de Ensigne ook de reis naar Nederland met 
de Kommandante zal maken. 

In velerlei hoedanigheden heeft de Ensigne 
uitnemenden dienst verricht. Welk een 
vreugde zal het zijn voor haar, door 
ouders en vrienden verwelkomd te warden 
in het vaderland I Wij zullen haar bij haar 
terugkeer in Ned.-Indie weer hartelijk wel
kom heeten. 

Een gift van f 200.-
N a de vaarwelsamenkomst te Bandoeng 

overhandigde een dame aan de Kommandante 
een enveloppe, welke f 200.- inhield, te 
gebruiken voor een of anderen tak van Leger
arbeid. Waar de Komrnandante persoon
lijk zooveel belangstelling heeft getoond 
in het Kinderhuis werd besloten, dat een 
dee! van dit bedrag besteed zou worden 
aan nieuwe dekens voor de bedden der 
kinderen. Reeds Iangen tijd was hieraan 
behoefte gevoeld en deze royale gift maakt 
het nu mogelijk, hierin te voorzien. 

Nieuwe Wereldburgers.l 
In het huis van de Ensigns Maatita te 

Bandoeng en van de Kapitcins W. Tondaju 
te Sibelaja deed een zoontje zijn intrede. 
Moge de Heer de ouders en hun kinderen 
zegenen en bewaren I 

Kapiteine van Eggelen. 
Tot ons leedwezen moest de Kapiteine 

in het ziekenhuis te Weltevreden worden 
opgenomen. De Kommandante, de Chef
Secretaris en Mevrouw Beaumont en andere 
Officieren bezochten haar. De Kapiteine gaat 
goed vooruit en wij mogen verwachten, 
dat zij spoedig het ziekenhuis zal kun
nen verlaten. 

• Korpskadetten. 
Dez.e week ziip twee nieuwe Korps

kadetten van Semarang aangenomen en 
een van Tegal. Ook bere1kte ons het 
verblijdend bericht, dat we 6 aanvragen 
voor Korpskadet rnogen tegemoetzien uit 
Djokja. De Korpskadetten-rol wordt grooter 
maar er zijn nog \'ele jonge menschen, di~ 
aanvrage behoorden fe doen. Spreek met 
Uw Offlcieren of schrijf aan Kapiteine Kiih 
van bet Hoofdkwartier. 

Troost aan bedroefden. 
De Amerikaansche Consul verzocht Staf

kapiteine Stewart, den dienst te leiden bij 
de groeve van de twee jonge Amerikanen, 
die bij het motor-ongeluk nabij ons zieken
huis te Soerabaja zoo noodlottig om het 
leven kwamen. Beider jonge echtgenoote 

.was slechts 6 weken op Java, toen dit 
vreeselijke ongeluk gebeurde. De Bijbel
lezing en en het gebed vertroostten de 
diep bedroefde jonge weduwen in haar 
groot verlies. 

Oude kleeren. 
Meermalen bereikt ons een verzoek om 

mannenkleedir.g en schoenen, waaraan wij 
tot onzen spijt niet altijd kunnen voldoen. 
Zouden onze vrienden aan ons willen den
ken, wanneer zij hun garderobe opruimen? 
De verzending der kleeren naar het Hoofd
kwarticr geschiedt franco, indien daarbij 
onderstaande formule gebruikt wordt: 

Vrij 1rervoer1 ingevolge Gonvernements Be
sluit No. 17, 3 Maart 1904 en inge11ofge be
scldkking van den Hoofd-Inspecteur, Chefvan 
den Die!lSt der Staats-Spoorwegen op /ava, 
ddo. 26 September 1911, No. 8903/H. 

WELTEVREDE • 
(MEISJESHUIS). 

In een besloten samenkomst door Stafka
pi eine Beckley geleid, nam Ensigne Both 
afscheid van ons, voor zij met verlof naar 
Holland vertrok. 

Vijf van onze meisjes, werden onder de 
geli.!fde Legervlag ingezegend tot Soldaat. 
Plecbtig was het oogenblik, waarin de 
Ensigne Gods zegen over haar afsrneekte en 
haar aan den Heer opdroeg, en dat heel lang 
in berinnering zal blijven bij alle meisjes, in 
't bijzonder bij haar, die trouw beloofden aan 
God en het Leger. 

Als bewij3 onzer dankbaarheid overhan
digde een der meisjes de Ensigne een spreuk: 
,, Vreugde in bet di en en". D~ze woorden 
vertolken geheel den geest, waarin de Ensigne 
haar werk bier verrichtte. 

Aan bet eind der samenkomst zochten 
4 melsjes voor bet eerst of bij vernieuwing 
den Heer. 

Na de meeting volgde in de openlucht een 
gezellige thee aan keurig gedek1e tafels, door 
kaarsen verlicht. Nu kregen enkele meisjes 
gelegenheid, een woord van getuigenis te 
spreken, en Of ze haar kansen aangrepen ! 
Daarna sprak de scheidende Ensigne en uitte 
den wensch, is Gods kracht voorwaarts te 
gaan. 

God zij met u en tot wederziens Fe 
Ensingnel • • ve 

Een voor all.en. 
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I
n het laatste nummer hebben de Jezers 
ons op de vaarweltournee der Komm1ln
dante gevolgd tot :Semaroeng", de !~PT~

. kolonie te Soeraba1a en nu voeren WI] lJ_ m 
gedachten verder naar een andere kolonie: 

,,PELANTOENOAN", 

in het Kendalsche, waar de Kommandante 
op 17 juni een Jaatste samenkomst had met de 
Europeesche patienten. Zoovelen er konden, 
waren opgekomen en dronken ieder woord in. 
Een kw artet zong in het Fransch de Komm an
dante een vaarwellied toe, een aar.dige ver
rassing, die warm applaus 00(5Stte. 

Ook de bijeenkomst met de mlandsche pa
tienten werd door velen bezocht en was rijk 
gezegend. Een der Chineesche patie~ten 
richtte namens hen alien een wd'ord van dank 
en Jiefde tot onze vertrekkende Le'idster. 

Den volgenden morgen vroeg reeds klonk 
er muziek in den tuin: de patienten gaven 
voor de ·1aatste maal eenige nummers en 
tot slot, als een groote verrassing ruischte 
gevoelvol en zacht: · 

,,God zij met U !" 
door de val lei. Diep ontroerd dankte de 
Kommandan,te voor deze attentie en nam 
afscheid van de vrienden hier, die ze op 
aarde zeker 11 ooit weu zal zien. 

SEMARANG. 

Op verzoek van de gedetineerden zelf 
leidde de Kommandante hier op Zondag 
ZO juni nog een samenkomst in de centrale 
~evangenis. Ongeveer -80 mannen waren 
opgekomen en diepe ontroering was op veler 
aangezicht te lezen, gedurende de geheele 
bijeenkomst, maar in het bijzonder, toen de 
Kommandante hen nog eens voorhield, dat 
•eor vergeving der zonden de vreugde in 
ket !even weerkomt en er dan zelfs aan die 
plaats blijdschap kan zijn. 

De Heiligingssamenkomst, die volgde in 
'4~ cigen zaal op Karang. Sari, droeg een 
h•zonder karakter. Twee heve meisjes wel-
4en daarin den Heer gewijd en aan God 
opgedragen voor Zijn drenst. Zij waren bei
den oud genoeg om de beteekenis van dien 
stap te verstaan, en wat bet beste was 
lteiden hadden reeds vroeger haar hart voo; 
ti.en Heer geopend, zoodat de samenkomst 
van dien morgen eigenlijk bezegelde, wat 
:z:e zelf den Heer reeds beloofd hadden. Uit 
ket getulgenis van de Moeder sprak groote 
dank aan. God voor Zijn liefde en leiding 
en de vunge wensch, dat haar kinderen in 
Gods wegen zouden gaan. 

De Officieren zongen een mooi heiligings
lied, waarna de Kommandante naar aanlei
ding van een Bijbelgedeelte, diepe, wijze 
woorden tot ons sprak, die de aanwezjgen als 
een grooten schat met zich konden meene
men om, naar wij vertrouwen, er winst 
111ede te doen. 

. De eigenlijke vaarwelmeeting had plaats 
t~ de Loge en werd bijgewoond door een 
fhnke schare belangstellenden en heilbe-
1eerigen. Lt.-Kolonel Dr. Wille Stafkapitein 
Lo_ois en Ensigne Koning kregen gelegen
he1d, hun gevoelens van dank en waardee
ring uit te spreken voor wat God door de 
Kommandante had wil1en bewerken. Dokter 
~ill~ zeide in_.zijn toespraak o. a., hoe het 
JUl~t in dezen hJd zoo heerlijk is, iemand als 
Le1dster te hebben, die het Woord Gods op 
zul~ een besliste en zuivere wijze bracht. 
Ens1gne Koning herdacht ook den arbeid 
van wijlen Lt.-Kolonel Gugelmann, die zoo'n 
groot aandeel gehad heeft in de uitbreiding 
van ons Meisjeshu is in Semarang. 

Ook nu maakten de laatste woorden der 
Komn;iandante grooten indruk en waren tot 
eeuw1gen zegen. 

De_.samenkomst met de patienten van het 
Oogh1ders-Hospitaal en de verpleegden van 
Boegang~n waren ook zeer gezegend. In 
bet Hosp1taal werden 8 kinderen aan den Heer 
opgedragen en 5 nieuwe Soldaten onder de 
vlag ingezegend; een heerlijk slot voor dit 
laatste bezoek. In 

TEOAL, 

de Jaatste plaats, die de Kommandante be
z:ocht, had de opdracht plaats van 2 kleinen. 
Het was een plechtige gebeurtenis, die de 
ouders niet licht zullen vergeten en een 
avond van groot · belang voor di t nog 
nieuwe korps, doordat 4 vrienden neer
knielden aan den voet des Kruises. C. B. 

BANDOENG. 

Een flink aantal personen vulde de zaal 
op Zondag 4 Juli voor de Heiligingssamen
komst des morgens. Het verlangen van 
deze schare naar de tegenwoordigheid des 
Heeren naar een nieu.wen zegen, uit te zich 
in de ~oorden van het eerste lied: ,,Oelijk 
een hert schreeuwt naar de waterstroomen, 
aJzoo verlangt mijn ziel naar U, o Heer, mij 
Qodf' . 

Als een teeder antwoord op d1en kreet 
des harten was het gebed des Heere~ v~o1 
Zijn discipelen, voorgelezen door Brigadier 
Wolters een antwoord, dat aantoonde, dat 
ook Gods Vader hart kl opt voor zijn kinder~~ 

De Heer kwam tot ons en. heeft ons Z1Jn 
liefde. Zijn genade. doen z1en en ons van 
Zijn vrede gegeven I 

De verschillende onderdeelen der samen- W. A. Biits: van den wnd. Directuer'van 
komst vormden een geheel : Mevrouw Gouveinements-bedrijven, den Heer P. Hovig; 
Beaumont sprak over de vreugde, dle er is den Hoofd-Commissaris van Poliue, den Heer 
in den arbeid voo1 den Meester. welke H. Knufman; het Hoofd der Recherche, den 
blijdschap onge1wijfeld ook het dee! zal Heer Heynen; van den Hoofd-lnspecteur 
zijn van de Kommandante, als zij te1ugziet der Staatsspoor- en Tramwegen, den Heer 
op baar arbeid; het getuigenis van Ensigne W. F. S1aargaard en verder nog van vele 
Barbier, die na 7 jaren met verlof terug- hoofden van dienst, ver~chillende doktoren, 
keert naar Nederland, niet rijker aan aardsche enz. 
l?Oederen, maar die door den dienst des Prachtige bloemstukken waren gezonden 
Heeren een rijkdom van vecl grooter waar- - Iieilijke bewijzen van dankbaarhcid, har-
de heeft verworven, hemeh:che schatten, telijke sympathie en belangstelling - door 
die zullen blijven tot in eeuwigheid; en het de afdeeljng Bandoeng van het I.E. V., door 
kwartet. dat het wonder bezong van Gods de bezoekers van het Militair Tehuis, den 
genade, dat we minder begrijpen naarmate N. V Boekhandel en Drukkerij Visser & Co., 
we een dieperen blik hebben leeren slaan en door particulieren. 
in ons eigen hart, maar dat toch een beer- Hoe duidelijk is dezen avond nog eens 
lijke werkelijkheid voQfr ons is. gebleken, welke groote waardeerinp en sym-

De toespraak van de Komm andante wekte pathie men allerwegen onzen arbeid, ook den 
in ons het verlangen, Hem beter · te leeren geestelijken. toedraagt I Vele vriendelijke 
kennen, Wien te kennen het eeuwige !even woorden van hoogach1iug, sympathie en be-
is, het !even, dat Hij ons reeds hier op wondering ook werden gewijd aan den per-
aarde wil schenken soonlijken arbeid van de Kommandante, dje 

Hoe ernstig teekende de Kommandante in 
de "avondmeeting de liefde Gods, zoo dik
Wijls versmaad, en pleitte nog eens, nu voor 
de laatste maal bij de onbekeerden, om hun 
hart toch te ontsluiten voor den Heer, Die 
daarop reeds zoo lang gewacht hee.ft en 
reinigen zal van iedere zonde. Een broeder 
zocht hiertoe in het openbaar den Heer. 

De samenkomst op Maandagavond in het 
Chineesche korps was eveneens gezegend. 
Enkele makkers richtten een woord van 
vaarwel · tot de Kommandante en 2 zielen 
zochten haar Zaligmaker. 

De zaal van de Theosofische Loge was 
op Dinsdag 6 juni geheel gevuld met een 

door haar !even en werken een voorbeeld, 
hulp en steun is gewe(st voor de Officieren, 
zooals Brigadiers Wolters zeide, maar ook 
voor zeer vt !en buite.n onzen Legerkring. 

Met een Stlijdlied, een opwekking om den 
strijd voor onzen Koning met kracht voort te 
zetten, ,,tot deez' aard van pool tot poel onzen 
Koning zal behooren", wPrd begonnen. Staf
kapiteine Beckley las den 90stt:n Psalm voor, 
welke eindigt met de voor dezen avond 
zoozeer toepflsselijke bede: ,,Bevesting Gij 
het werk onzer handen. over ons, ja het 
werk onze ban den, bevestig dat !" 

De Chef-Secre taris gaf een overzicht van 
den vooruitgang van den Leger-arbeid in 
den tijd, dat de Kommandante het Leger 

Adjudant en . _MevrouVI'. Hiort en Kommandeur Hallman met de nieuwe Ka<lct-Officieren 
die de vonge maand door de Kommandante werden uitgezonden. ' 

groote, sympathiek-gezinde schare, opge
komen om onze Leidster een waardig, hartelijk 
afscheid te bereiden. De Burgemeester van 
Bandoeng, de Hoogedelachtbare Heer 
B. Coops, en Mevrouw Coops waren tegen
woordig; fte Resident va~ Midden-Priangan 
die door ziekte verhinderd was, werd ver~ 
tegenwoordigd door den Ass. Resident van 
Randoeng. den Weledgestrengen Heer E. L. J. 
Tydeman; de Commissaris van Politie was 
uitstedig, maar was eveneens vertegen
woordigd. Mede aanwezig waren de Di
recteur der Posterijen, de Heer D. A. van 
Ringelenstein; de Heer C. Versluis, Adviseur 
voor ontspanning en geestelijke zaken voor 
de mHitairen; de Voorzitter der afdeeling 
Bandoeng van het lndo-Europeesch Verbond, 
de Heer F. L. H. Dessauvagie; en de Voor
zitter der Vereenlging Ned.-lnd. jaarbe.urs, 
Bandoeng, de Heer H.P. C. Hoetjer. Ook 
de &ind van Evangelisatie was vertegen
woordigd, evenalsede Onder-Officiers Ver
eeniging ,,Pro Reg". 

Vele autoriteiten en vooraanstaande inge
zetenen hadden bericht van verhindering en 
een afscheidsgroet gezonden; o.a. werd een 
schrijven ontvangen van Hunne Excellenties 
den Generaal-Majoor van den Generalen 
Stat P. van Genderen Stort; het Hoofd van 
den Militairen Geneeskundigen Dienst, Gene
raal-Majoor A. Hasskarl Medenbach; den 
wnd. Legercommandant, Generaal-Majoor 

bestuurd .heeft,_ en drukte zijn persoonlijke 
hoog~c~tmg Ult voor onze Leidster haar 
toew11dmg en werk. ' 

Voor nu h.et woord ge.geven werd aan 
den Ass. Resident, las Ma1oor Lebbink een 
aantal tel~grammen voor. waaronder een 
van den Du:ecteur van Justjtie, van het Hoofd 
van den Dienst der Volksgezondheid, van 
het Hoofd van het Tucht- Opvoedings- en 
A.rm wezen en van den Regent van Bandoen 
mt Weltevreden. Een zeer sympathiek schrij~ 
ven wa~. ontvangen v~.n den O 1recteur van 
O~derw11s. en van Z11ne Excellentie den 
V1ce-A.dm1raal Commandant der Zeemacht. 
Ook u1t deze telegram men en brieven sprak 
groote waa~dee;ing en warme sympathie voor 
onze organ1sat1e en haar Leidster 

De Ass. Resident zeide, gaarne te vofdoen 
aan het v~rzoek van den Resident, om 
Z:.H· E.G. h1er te vertegenwoordigen, omdat 
h11 vol bewondering is voor het streve 
van het. Leger d~s Heils - dat de helpend~ 
hand re1kt aan ieder, zonder onderscheid 
van ras, stand. of godsdienst - maar ook 
voor den arbe1d van de Kommandante e 
~preekt den wensch uit, dat zij no ~el~ 
1aren gespaard moge blijven voor dit sc~1oone 
werk. 

De Burgemeester, die altijd getoond heeft 
warme belangstelling te koestere • 
onzen arbeld, schaart zich n voor 
avond gaarne onder hen die geoto~ heden-

, u1gen van 
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hun sympathie · voor het Leger des Heils 
en · meer in 't bijzonder voor de Leidster. 
Ontzaglijk veel arbeid wordt door het Leger 
ve rricht, waarvoor Zijn Hoogedelachtbart 
groote bewondering hecft. Voor buiten
stan ders is het vaak moeilijk te begrijpen, 
dat een schare toegewij de arbeiders zulk 
een voortreffelijk werk v~rricht; spreker 
begi'ijpt het echter we!: ,,Het is hier bet 
geloof, dat bergen verzet I" Met de woor
den : ,,Namens de ingezetenen van Bandoeng 
roep ik U een hartelijk vaarwel toe. God 
zegene U !" eindig,t z. H. E. A. 

Naast de hulde, welke Professor Neeb 
brengt aan den grootschen, zegenrijken ar
beid van onze Leidster, welke naast de 
zeer omvangrijke en inspannende geestelijk:e 
eischen ook bijzonder hooge eischen stelt 
aan de physieke krachten, wijdt hij ook 
enkele diep-gevoelde woordcn aan de nagen 
dachtenis van wijlen Lt. Kolonel Ougelmann. 

In hartelijke bewoordingen geeft Brigadier 
Wolters .daarna uiting aan de liefde en 
hoogachhn g der Officieren voor hun Leid
ster, terwijl Majoor Lebdink enkele woorden 
van dank spreekt. Daarna komt de Kom
mandante zelf aan het woo1 d. Met dankbaar
heid spreekt zij over den steun ook van 
het publiek ontvangen en geeft er haar 
vreugde over te kennen, dat er zooveel 
samenwerking is geweest met de Kerke
de. Zend!ng en andere instellingen . Onz~ 
Le1dster 1s er trotsch op, dee! uit te mogen 
ma.lten van die groote wereldorganisatiel 
.~aar aanleiding van een Schriftgedeelte 

w11st.de Kommandante er or, dat de bekeering 
der ziel door onzen God nog allijd het voor
na~mste geacht wordt, waarin het Leger des 
He1ls mag medearbeiden. Dat is de arbeid 
der Iiefde Gods, die groot is ook over Ned. 
In die. Die arbeid geeft een wondere vreugde, 
welke alleen gevonden wordt op de wegen, 
waar God ons leidt en die nwegen des le
ve_ns" zijn . Door Hem geleid is er zelfs te
m1dden van smart toch vreugde; is er rust, 
ook als het gaat door de sombere vallei 
van den dood, want Hii Z~lf is nabij ook in 
de diepste scha'duw. Q. 

De samenkomsten op Zondag 11 Jlllli 
in de Loge te 

WEL TEVREDEN 
w~ren goed bezocht. Des morgens mochten 
WIJ de tegenwoordigheid des Heeren ervaren. 
Hij kwam tot ons in 't gebed, door ltet 
zingen, door de getuigenissen, die werden 
gegeven en door Zijn dierbaar Woord. 

Na het inleidend woord door den Cbef
Secretaris, waarin de Kolonel de aanwezigea 
er aan herinnerde, dat dit de laatste Zondag 
was, dien de Kommandanteopjava zou door· 
brengen spraken Brigadier Wolters en 
Mevrouw Beaumont heerlijke woorden \"an 
getuigenis. Hierna, spak de Kommandante 
naar aanl iding van een gedeelte uit Gods 
Woord over het ware !even, dat alleen ver
kregen wordt door de kennis van God en 
het geloof in Jezus Christus. Wien de 
Vader gezonden had tot een rantsoen voor 
onze zonden. Twee zielen zochten dat ware 
leven bij Hem, Qie bet Leven Zelve is. 

Des avonds sprak de Kommndante over 
de wf1a1hein, waarin wij ons mogen verheu
gen, dat wij hier op aarde slechts vreem
delingen zijn en ooze bestemming bij den 
Heer is. 

Maandagavond de Jaatste openbare sa
menkomst: een echte Leger des Heils-vaar
welmeeting. Een bri~f van den Burgemeester 
van Weltevreden werd voorgelezen. waarin 
Zijn Hoogedelachtbare door ambtsbezig
heden verhinderd deze 'atscheidsmeeting bij 
te wonen, uitlng gaf aan zijn hartelijke 
waardeering voor den arbeid van de Kom
mandante. 

De Chef-Secretaris bracht in zijn toe
spraak naar voren, hoe de Kommandante 
ons steeds een voorbeeld van trouw was 
gcweest en ernstig er naar gestreefd had, 
alleen Gods eer te zoeken. · 

Ajud11nte Buysman verhaalde van haar 
crvaringen in Celebes en Stafkapiteine 
Beckley bracht in herinnering den arbeid, 
door de Kommandante en ook door wijlen 
Lt.-Kolonel Gugelmann gedaan voor bet 
Maatschappelijk Werk onder vrouwen en 
kinderen. 
Da~ ook t.en heerlijk getuiaenis e.n een 

ernst1g woord van Ensigne Barbier, die o~k 
vaarwel gaf, hoewel zij na haar verloftlJd 
naar lndiC hoopt terug te keeren. 

De Majoors Palstra en Lebbink spraken 
ook enkele woorden van dank, de meisjes 
~an het Meisjeshuis zongen een vaarweJ .. 
lied en daarna luisterden wij naar de Kom
mandante, die ons wees op den Heer, Die 
ons het pad des !evens bekend wil maken. 

De volgende Dinsdag \I as apart geaet 
voor "amenkoms '. en met de Officieren, waar
in van vele zegenigen getuigd en tijken ze-
gen on tvan gt>n \\- crd. . 

Voor de Kommandante, Ensigne Barbier 
en Majoor Lebbink Woensdagmlddag naar 
Su rnatra vertr0 h ken, bracht onze Leidst~r .. 
des morgens nog een bezoek aan het kerk ... 
hof en leg~e eenige bloemen op het graf 
van twee Europeesche Officieren, I tenant 
van Lemel ~n Lu!tenant Ljungb beiden 
na korten dtenst tn Ned . lndi c 1et Zen· 
dingsvcld opgeroepLn naar h H melsch 
Tehuis, de eerste in 1907, d I t n 1911. 

t:tet was een treffend af ch 1d tc Priok. 
Enkele schitt~rende bloem ti waar-

onder een van Zijn .- Exce'11 nt Gou-
verneur van West.J11va, en p tosse 
bloemen waren gebr •. cht al laa heids~ 
groct. 

Terwijl de boot langzaam de I v n verliet 
zongcn wij geschzard om de w pperende 
Legervlag onze liedcren, totd t z uit het 
gczlcht verdwcncn was. A. 8. 
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