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·7Jit he! 'William !Booth Goglijders-Xospitaal te 0emarang. 
'.:Door .flt.-.:Rotonel '.:Dr. 'W. Jt. 'Wille. 

"ngevolge den wensch van onze Kolonel zal ik gaarne iets m~dedeelen 
omtrent het Ooglijders-Hospitaal en bet werk, dat daann wordt 

· verricht. 
Met het oog op degenen, die het . niet k~nnen, ~al ik eer~t 

een korte beschrijving geven van h~t z_1ekenhuts. Het ts gelegen tn 
het heuvelterrein van Semarang, vlak bij den ingang der stad op een zeer 
mooi stuk grond, waar men echt van den frisschen zeewind kan genieten, en 

vooral te danken is, dat bet hospitaal er zoo keurig netjes uit ziet. Mevrouw 
,Bridson staat den Adjudant getrouw ter zijde en neemt deel aan het geestelijk 
werk. De Adjudant heeft een nieuwe aanstelling gekregen en als dit artikel het 
Jicht ziet, zal hij reeds vervangen zijn door Ensign Glover. Dan zijn er de vier 
Europeesche verpleegsters: Ensigne Beck, Kapiteine van der Tang, de eerste verpleeg
ster; Kapiteine Beasley en Kapiteine Cardinaal. · Zij hebben alien de hand en vol 
met het werk van den "barmbartigen Samaritaan", maar doen het met lief de en 
toewijding gedurende den langen werkdag. De Javaanscbe Officieren, Ensign Jah-

EEN GROEP PATIENTEN MET DE 0FFJCIEREN TN DEN TUIN. 

vanwaar men op de _zee en op de heuvels in alle richtingen een heerlijk uitzicht 
heeft. Het ziekenhuis 1s gebouwd volgens paviljoenstelsel en bestaat uit 7 groote 
en 8 kleine gebouwen, omgeven. d~or een goed aangelegd park. Het is verdeeld 
in drie klassen. De eerste kla~se 1s mgericht voor gegoede Europeanen en gelijk
gestelden en is ondergebracht tn een afzonderlijk gebouw met 7 kamers in schoone, 
Jandelijke omgeving. De tweede en derde klasse zijn verdeeld in twee afdeelingen, 
respectievelijk voor mannen en vrouwen, afgescheiden door het gebouw voor den 
huishoudelijken dienst. 

In de tweede klasse word en patienten opgenomen tegen lager tarief, dikwijls 
nog met reductie, en velen worden bier ook kosteloos behandeld. 

De derde klasse is de grootste en bevat twee groote zalen en een kleinere 
met te zamen 120 bedden. Deze afdeeling is berekend op Javaansche patienten, 
die bijna alien kosteloos worden behandeld, en is altijd overvol. 

De zalen zijn zeer hoog goed geventileerd en verbonden met groote voor
galerijen, waar de patienten' gewoonlijk overdag hun verblijf hebben. 

Er is veel gedaan, om bet hospitaal zoo hygienisch mogelijk in te ricbten. 
Aile gebouwen zijn voorzien van muskietenbescherming en eens in de week 
heeft een grondige desinfectie plaats, waardoor de ziekenzalen ook van andere 
insecten vrijgehouden warden. Al het water wordt betrokken van de gemeente
waterleiding. De inrichting is voorzien van gas en electriciteit. Er is een goed-werkend 
stelsel van waterclosets, verbonden met septic-tanks en zinkputten. Gedurende JO 
jaar zijn wij er in geslaagd het geheele gebouwen-complex vrij te houden 
van ratten. Dit laatste resultaat' is bereikt door zindelijkheid op het erf en vooral 
door het houden van een voldoend aantal katten. 

Aan het ziekenhuis is verbonden een staf van 54 medewerkers. Hiertoe behooren 
twee geneesheeren, n. m. I. Dr. G. Fast en schrijver dezes; de administrateur, Adjudant 
Bridson, wiens werkkring van zeer omvattenden aard is en aan wiens goede zorgen het 

man en zijn vrouw, Ensigne Sa"ridjem, nemen op verschillende wijzen deel aan bet 
werk en doen dit goed. De Ensign is de tweede Officier van bet korps en hij zoowel 
als ziin vrouw bebben een hoofdaandeel in bet geestelijk werk. En dan hebben we 
nog de Javaansche medewerkers: mandoers, spreekkamer-djongos, verpleegsters en 
verplegers, oppassers, baboes, kebons, enz., die alien bun werk verrichten in een 
vriendelijken, opgewekten geest. 

Het ziekenhuis staat open voor personen van elken Iandaard, doch bet groot.ste 
aantal verpleegden is natuurlijk Javanen. Ons w!!rk voor de inlandsche bevolkmg 
wordt door bet Gouvernement gesteund met een flinke jaar!iikscbe subsidie, hetgeen 
wij met groote dankbaarheid vermelden. Ook de Gewestelijke Raad, de Gerneenteraad 
van Semarang, en verschillende particuliere firma's en maatschappijen. n. m. !·.de 
firma Mc. Neill en Co., de Internationale Crediet- en Handels-Vereemgmg 
~Rotterdam", de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, de ,,Sarnarang-joa~~ 
Stoomtram Maatschappij" en de ,,Semarang Cheri~on- Stoomtram Maatscbapp11 
steunen ons werk en wij brengen dezen, onz.en vnenden en bescherraers, onzen 
oprechten dank. . .. 

In weerwil van al onze inspanning wijst echter onze Jaarh1ksche Rekening 
en Verantwoording een belangrijk tekort aan, zcodat vo01tdurende hulp zeer 
noodig is. 

*•* 
, Het aantal nieuwe patient.en bedroeg het vorige jaar 1_964; 387 Europeanen 258 

Chineezen en 1319 javanen. Een gedeelte bestond Utt loopende patienten de 
r;eesten echter hadden zware oogziekten, die intensieve en langdurige behand~ling 
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DE BARMHARTIGEN. I 
,,Zalig zijn de barmhartigen, . 

want hun zal barmhartigheid 
geschieden ''. 

Mattheus 5 : 7. 
Barmhartigheid - liefde, die zich open

baart in erbarmen, ontfermen, - zeg rnij, 
is er iets schooners, verheveners op 
aarde? Waar ge haar ook ontmoet, 
waar zij ook voorbij gaat, 't is, alsof 
een zonnestraal door de wolken is komen 
kijken, alsof de menschen vriendelijker 
en zachter gestemd zijn, alsof zelfs de 
onverbeterliike straatjongen er stil onder 
geworden is. En warm wordt bet ons 
om het hart, warm met blijde dank
baarheid als ge haar tegenkomt - onver
schillig of het is tegenover mensch of 
dier ! Of het is in den sjouwerman, die 
aan komt hollen, om het juist terneer
gestorte paard op te belpen, of in dat 
kleine meisje van misschien twaalf zo
mers, die ,,grootje" juist uit de tram 
geholpen beeft en nu, o zoo behoed
zaam, de kleine armen om haar heen, 
van rechts naar links ziende, de straat 
oversteekt, onbewust, dat een heele tram 
vol passagiers met belangstelling en wel
gevallen naar haar kijken; of wij haar terug 
vinden in de voorbijgangers, die met 
vlugge, sterke hand de zware kar boven 
op de brug helpen duwen, of in den 
kleinen jongen van vijf jaar, die, op reis 
in· een spoorwegcoupe, diep onder den 
indruk is van hetgeen het kleine meisje 
in den rouw hem vertelt van haar moe
der, ,,die naar den heme! is gegaan, 
daar ver in de hoogte, waar de witte 
wolken juist een stukje blauw Jaten 
doorschemeren", en die, na kort beraad 
met zichzelven, bet meisje plotseling 
z ij n g e h e e 1 e s t u k s u i k e r g o e d 
toesteekt - als tr o o s t. Hoe innig roert 
ons deze teedere, fijngevoelde· barm
hartigheid; dit medegevoel, hoe blij 

maakt zij ons I Zij zuivert de druk
kende atmosfeer van zelfzucht en 
eigenbaat, zooals wij vernemen van de 
medereizigers in de sp0orwegcoupe: ,,Ik 
zal dat raampje voor u sluiten, de wind 
staat er zoo scherp op" ..... zoo 
het aankomend heertje tegen de bejaarde 
juffrouw in den hoek - terwijl deze 
plotseling erg krijgt in het rustelooze kind
je op_ moeders schoot en er in slaagt, de 
waterlanders te verdrijven - de een kijkt 
den ander vriendelijk aan - immers 
e e n d a a d v a n b a r m h a r t i g h e i d, 
van belangelooze liefde - en zij w e kt 
a n d e r e n o p om desgelijks te doen. 

]a, Barmhartigheid, edele bloem van 
zeldzamen geur en wondere lieflijkheid, 
lafenis der oogen, verkwikking des harten, 
gij gedijt niet op den bodem van zelf
zucht en eigenbaat l -

Oat er onbarmhartigheid bestaat - wij 
weten het, en wij treuren ! Jn de groote 
wereld -; de sterke tegenover den zwak
ke, de meerdere tegenover den mindere, 
onder armen zoowel als onder rijken, in 
den nauweren kring, in de familie zelfs, 
wij zijn verontwaardigd over de gevoel
loosheid, de hardheid, de wreedheid, 
die er he€rscht ! Immers - eigenbaat, 
zelfzucht houdt gelijken tred met on
barmhartigheid. Waar het eigen ,,ik" 
regeert, vindt erbarming geen plaats. 

0, laat ons deze teedere bloem der 
barmhartigheid aankweeken met zorg
zaamheid en trouw, want och, onder 
Gods kinderen zelfs zoekt men ha·ar 
soms Jang en vergeefs l Niet met opzet 
is men hard, onbarmhartig, o neen I -
" 't was nimmer mijn bedoeling om pijn 
te doen", "ik he b er niet bij gedacht" 
.... bij het uitspreken van het scherpe 
oordeel, de bijtende critiek .•.. 

Wij waren onbarmhartig, barteloos -
omdat wij niet alles wisten l . 

DE JONOSTE PATIENTEN VAN HET 000LIJDERS-HOSPITAAL. 

vereischten. Het aantal ziekte· behande
lingen was 68618, terwijl er 584 oog
operaties werden verricht. 

De werkzaamheid in bet Ooglijders
Hospitaal is zeer groot. Om 8 uur 's och
tends verzamelen de patienten zich in de 
ruime vergaderzaal. Een korte bidstond 
wordt gehouden, de ziekte-lijsten uit
gereikt en de deuren naar de spreek
kamers gaan open, waar 4 gelegen
heden zijn ingericht tot behandeling der 
patienten. 

De nieuwe patienten gaan naar de 
geneesheeren voor onderzoek en de an
dere worden door de verpleegsters ge
holpen. Er wordt doorgewerkt tot half 
twee. Om 4 uur beginnen de werkzaam
heden weer, die doorgaan tot half negen. 
Orie dagen per week - van 8 uur 
tot half twee - zijn bestemd voor opera
ties; de namiddagen zijn dan natuurlijk 
zeer bezet. Tegelijkertijd heersc1tt ook op 
de ziekenzalen groote bedrijvigheid, want 
de meeste patienten moeten met medicij
nen ook inwendig worden behandeld Er 
worden per dag ongeveer 600 hoeveel
heden medicijnen uitgereikt en vele pa-

tienten moeten bovendien nog op andere 
wijze geholpen worden. 

Ook op het kantoor is het druk. Daar 
komen de nieuwe patienten, om in de 

. boeken te worden ingeschreven en hun 
ziekte-lijsten te ontvangen; daar komen 
patienten en employe's om vele verschil
lende zaken te bespreken ; daar is de 
kas en het centrum voor de boekhouding 
en de administratie. 

Het dagelijks te behandelen aantal pa
tien ten, oude en nieuwe, bedraagt ge
middeld 200, die bijna alien lijden 
aan zware oogziekten. Onze arbeid wordt 
hierdoor omvangrijk; dikwijls moeten, 
naast een intensieve behandeling der 
ziekte, vier of meer operaties op Nm 
pati(mt worden verricht. Het werk wordt 
echter zeer verlicht door de vriendelijf{e 
houding van al onze patienten. In het 
bij zonder 7.ijn de ] a van en zeer aange
name patienten: geduldig, van groote ge
noegzaamheid, vriendelijk, beleefd, be
scheiden, ja eerbiedig en vol vertrouwen. 
Z1j zijn ook dankbaar en dikwijls komen 
zij naar ons toe, voor zij het hospitaal 
verlaten, om ons hartelijk te danken 

Ik herinner mij, hoe eens een echtpaar 
scherp gecritiseerd werd, omdat zij 
hun bijdrage voor een zeker doe! ge
weigerd hadden. ,,Krenterig, gierig, zelf
zuchtig", werden zij betiteld en onbarm
hartig veroordeeld. Het geval wilde 
echter, dat ik ermede bekend was, dat zii 
reeds jaren Jang hulpbehoevende ouders 
ondersteunden, hetgeen hun noodzaakte, 
alle uitgaven te beperken en voor zich
zelf zoo zuinig mogelijk te leven. Zij 
had den · het niet noodig geacht, dit feit 
aan de groote klok te hangen en het 
gevolg was, ·dat zij onbarmhartig ver
oordeeld werden - achter hun rug ! I ! 
Als men het maar wist I 

In een coupe van den nachttrein naar 
X was onder andere passagiers een jonge 
vrouw met een klein kindje, dat vrij 
lastig was. Het werd steeds onrustiger 
en de vrouw deed wanhopige pogingen 
om het te sussen. ' t Was ook zoo on
aangenaam voor de medereizigers I Een 
heer verloor zijn geduld en zeide on
willig: ,,Kan die moeder dan haar kind 
niet stil houden ?" Met tranen in de 
oogen antwoordde de vrouw : ,, De moe
der van bet kindje ligt in de kist in den 
bagagewagen en het kind mist haar, 
daarom heb ik zoo'n moeite om bet 
stil te krijgen". Onnoodig te zeggen, 
hoe de stemming in die coupe plotseling 
veranderde ! 

Men w e et het niet en zoo wordt 
dikwijls op enkel veronderstelling ge
baseerd, en hard en onvriendelijk ge
oordeeld en afgekeurd ! 

En als bet niet altijd u it g esp r o ken 
on bar m hart i g he id is, dan falen 
we nog - o, hoe dikwijls I - door g e -
b r e k, door g e m i s a an b a r m h a r -
ti g he id, er barmen! 

Gebrek aan oprechte barmhartigheid, 
aan oprechte deelneming met de treuren
den, de dwalenden, de ondei: smart ge
bukten en beladenen om ons heen, de 
kleinen, de zwakken-de krantenjongen, 
het loopmeisje; de daglooner, die, als ge 
hem maar even vriendelijk aangesproken 
hadt, het u zoo gaarne had verteld, dat 
hij thuis een klein meisje had, in het 
kistje - dood - met de treurende moe
der erbij ! . . . . . Hij moest natuurlijk 
werken, en omdat niemand het wist, was 
er ook geen sympathie, geen woord van 
troost voor hem. 

0, e en bar m hart i g ·hart is 

,, voor wat de Heer jezus door middel 
van ons voor hen gedaan heeft". 

De Javanen hebben de ongelukkige 
gewoonte om, in geval van ziekte, lang 
te wacbten voor zij geneeskundige hulp 
inroepen. Dit is een van de oorzaken, 
dat de oogziekten zoo ernstig zijn, als 
de patienten hier aankomen, en het ge
beurt ook wel, dat een enkele te laat 
komt, doch gewoonlijk kunnen zij nog 
geholpen worden. Velen, die blind 
of half-blind binnenkwamen, verlieten 
het ziekenhuis weer met een goed 
gezichtsvermogen en nog grooter is het 
aantal van hen, bij wie blindheid voor
komen kon worden door tijdige, doelm 
treffende behandeling. 

Wij beschouwen het als een groot 
voorrecht, dat kennis en middelen ons 
zijn geschonken, om al deze menschen· 
op degelijke, doortastende wijze te kun
nen helpen; wij achten dit werk van 
zeer groot belang en verrichten het met 
liefde en toewijding. Tegelijkertijd echter 

het juist, dat de behoeften ziet en 
voelt en hebt ge het niet opgemerkt, 
hoe de balsem van barmhartigheid het 
aangezicht van den bedroefde vermag 
op te vroolijken , hoe een hartelijk woord 
van oprecbte sympathie zonneschijn 
brengt in de duisternis van leed? •... 

0, dat we toch een oog .hebben om 
te zien, ooren om te hooren, een hart om 
te voelen - niet alleen on z e vreugde, 
on s leed, maar o o k de blijdschap en de 
smart van an de re n, om barmhartig
heid te toonen ~ 

,,Zalig zijn de barmhartigen, want h u n 
zal barmhartigheid geschieden". 

Hebben wij geen barmhartigheid noo
dig ?· Zijn wij ons niet diep er van be
wust, dat on z e zwakheden, on z e te-. 
kortkomingen, on z e fouten om barm
hartigheid roepen? Indien de rechtvaar
dige Rechter met ons handelde naar onze 
verdienste, onze zaak zou verloren zijn! 
Juist, omdat wij wenschen, dat on s barm
h~rtigheid geschiede, 'Jaat ons barmhartig 
z11n tegen onzen naaste - in blik, in 
woord en in daad ! -

Wat onzen beminden Stichter ge
maakt heeft tot hetgeen bij was, is dat 
niet zijn groote, ontfermende Jiefde voor 
de armen en ellendigen? Deze lief de 
drong hem, om alle aardsche vooruit
zichten op te geven, om zich te wijden 
aan hun redding. Wederom, het was deze 
lief de, deze barmhartigheid, die het Leger 
des Heils in bet leven riep l 

En dit is slechts een afschijnsel van 
het liefde-hart van onzen · Heiland. Wei 
mogen wij zingen: 

,, 0 '.Jee van Gads lief de, 
zoo peilloos en wi;jd !" 

Ja, onmetelijk groot · is Z ij n on t -
f e r m i n 'g, Z ij n b a r m h a rt i g he i d! 
Toen Hij op aarde rond wandelde, werd 
Hij met innerlijke ontferming b~wogen 
bij het zien der lijdende menschheid om 
Hem heen, en Zijn barmhartigheid om
h.elsde alien, die Zijn hulp noodig hadden, 
onverschillig tot welk volk en land zij 
behoorden I Zij omvatte de Samaritaan
sche vrouw en de bedroefde moeder van 
Syro- Fenicie, een Maria Magdalena en 
den moordenaar aan het kruis, en zij was 
niet te verheven, om ook de kindertjes 
aan het hart te drukken en te liefkoozen. 

Dat was - dat is onze Heer. Zullen 
wij in Zijn voetsta pen vo gen? 

houden wij wel voor oogen, dat de Heer 
ons gez.onden heeft, om onzen patienten 
een nog grooteren schat te brengen n.m.I. 
de redding van de ziel en het eeu
wige leven. Daarom doen wij ons best, 
om hen met de Blijde Boodschap te be
reiken. Behalve de korte bidstonden 
's ochtends, hebben wij nog vier bijeen
komsten per week: twee des Zondags 
en twee op week-avonden. Wij trachten 
deze vergaderingen zoo opgewekt moge
lijk te maken met zang en muziek, korte 
getuigenissen, duidelijke en bezielde voor
Jezing van den Bijbel, een korte, krach
tige toespraak, en dan een uitnoodiging 
om tot Jezus te komen, om van Hem 
vergiffenis em verlossing van zonde te 
ontvangen, en bet eeuwige leven. 

De patienten zijn volkomen vrij of zij aan 
de samenkomsten willen deelnemen of 
niet, maar zij komen bijna allen en de zaal 
is gewoonlijk vol, dikwijls zelfs overvol. 
Het aantal deelnemers bedraagt tusschen 
de 100 en 150. 

( T'""ervolg pag. 3 kol. !--) 

DE 0FFICIEREN EN ENKELE EMPLOYE'S. 
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OFFICIEELE 
MED EDEELING EN. 

(Bij volmacht van den Generaal.) 

Bevorderingen: 

V an .Koloncl tot Lt.-Commissioller: 

M.J. v. d. Werken, 
Terr. Kommandante. 

T a1i Lt.-.Kolonel tot K olo11el: 

]. W. Beaumont, 
Chef-Secretaris. 

Van Sta.fkapitein tot ~1£ajoor: 

G. Lebbink. 

lnternationaal Hoofdkwartier, 
. . Maart 1926. 

E. ]. Higgins, 
Chef van den Staf. 

Bevorderingen: 

V an .f{adet-Luilenant tot Luitenant: 

Jahja Bandera. 
Pilipoes Laoea. 
Moesa Roengka. 
Joesak Tempa. 

Aanstellingen: 

Kapltein G. Steen naar het Militair 
Tehuis te Makassar. 

Gehuwd: 

ENSIGN PETER S.B.A. WIKDAL die 
op 13 )uni 1918 vanuit Hangsund, Zw~den 
in opleiding kwani, laatst gestation~ 
neerd te Kapiro~i, Celebes, met 

ENSIGN MARIT OHRSTRAND, die op 
9 Juli 1915 vanuit Kristiaansund, Noor
wegen, in opleiding kwam, Jaatst gesta
tionneerd in het Meisjeshuis te Semarang, 

te Semarang op 24 Februari 1926. 

Bandoeng, 19 Maart 1926. 

M. J. v. d. WERKEN, 

Terr. Kommandante. 

MEDEDEELINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

19 Maart 1926. 

Het Koninklijk Huis. 

Ter gelegenheid van het jubileum van 
Hare Majesteit de Koningin zond de Terr. 
Kommandante een telegram van zegen
wenschen, de ontvangst waarvan door Hare 
Majesteit in een vriendelijk schrijven werd 
bevestigd. 

Gelegenheden als deze vormen hechte 
schakels, die de belangen van het Leger des 
Heils in Ned.-Indie nau w verbinden met het 
Vaderland. 

De zeveutigste geboortedag van den 
Generaal, · 

Dat het ., verjaringsfonds", bijeengebracht 
voor den arbeid in de zendingslanden, zulk 
een prachtig totaal bereikte ( £ 165.000,-) 
zal onzen makkers en vrienden zeker ver
blijden. De nieuwe gebouwen, waaraan deze 
gelden besteed warden, zullen een waardige 
herinnering vormen aan het jubileum van 
den Generaal. 

Reeds Jang wenschte de Terr. Komman
dante, te kunnen voorzien in de behoefte aan 
een geschikte Kweekschool voor de op

·Ieiding van Officieren. Hieraan zal nu kunnen 
worden voldaan. 

Wij danken den Generaal voor zijn belang
stelling in het zendingswerk. Ook hen, die 
tot dit fonds hebben bijgedragen, onzen 
oprechten dank. 

God zegene den Generaal en het Leger 
des Heils in alle Ian den! 

; Onze Leidster bevorderd. 

Een telegram van den Generaal aan onze 
Leidster tijdens haar reis in Midden-Celebes 
bracht de blijde tijding, dat de Generaal de 
Kolonel bevorderd heeft tot den rang van 
Lt.-Commissioner. 

Dit is de eerste maal, dat aan een Leider 
van ons werk in Ned.· In die deze hooge rang 
wordt toegekend. Oat een vrouwelijk Officier 
deze onderscheiding mocht ontvangen, ver
hoogt de eer en de waardeering door den 
Generaal! 
P Hartelijk feliciteeren wij onze nieuwe 
Commissioner! · 

De Terr. Kommandante in Celebes. 

Een kort briefjc uit Kalawara vertelt ons 
iets van de groote sa menkomsteo en bij
zondere gebeurtenissen der Iaatste dagen 
in Celebes. In het volgend nummer der 
Strijdkreet hopen wij een volledlg verslag 
over het bezoek van ooze Leidster aan Ce
lebes te kunnen geven. 

S T R IJ D K R E E T 

~~:xx:~~:xx:~~~~:xx::xx:~~x~ 

X Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijks-jubileun van ·Hare Majesteit. ~e X 
X Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins werd het volgende tele- X 

gram verzonden: X ,,iiet Leger des Heils in Nederlandsch-lndie biedt1 Uwe Majesteit en X 
~ Zijne Koninklijke Hoogheid · hartelijke zegenwenschen aan." X 
X Kolonel van de W erken. X 
X Waarop het volgend antwoord mocht worden 'ontvangen: X 
X ,,Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins ~ 
X der Nederlanden, Hertog van c Mecklenburg, dragen mij :op, het bestuur van 
~ het Leger des Heils in j Nederlandsch-lndie Hunnen dank over te IJrengen 

~ 
voor de gelukwenschen, Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid v 
aangeboden ter gelegenheid van de herdenking van Hoogstderzelver 25- a 
jarig huwelijk" ~ 

X De particulier Secretaris van H. M. de Koningin j' 
X (w. g.) Van Geen. · · 

~~xx~~~x~x~~xx~~~~~~~~~~x~~: 
DB GSNERAAL. 

De zeventigste verjaardag van den 
Generaal werd te Londen gevierd met 
een groote, enthousiaste demonstratie in 
de Albert Hall. Een stroom van telegram
men, waaronder een van den Koning van 
Engeland, bracht van alle zijden geluk-
wenschen aan. · 

Door de stad Halifax, zijn geboorte
plaats, werd den Generaal bet eere
burgerschap aangeboden. 

In antwoord op de vele felicitaties werd 
het volgend perstelegram ontvangen : 

.,lk ben diep ontroerd en aange
moedigd door de vele gelukwenschen 
en blijken van welwillendheid, die 
mij bereikten ter gelegenheid van 
mijn zeventigsten verjaardag. Deze 
gelukwenschen loopen in de duizen
den en kwamen van oersonen uit 
alle standen, zoowel buften als bin
nen onze rangen. 

Gaarne zou ik een persoonlijk 
antwoord gegeven hebben aan een 
ieder, maar ik neem deze gelegen
heid te baat, om al mijn vrienden en 
kameraden te danken voor iederen 

zegen, voor iederen goeden wensch , 
en voor elk jaar meer, dat zij mij 
bebben toegewenscht. 

En wanneer al deze wenschen 
bewaarheid worden? Wei, ik ben 
besloten, om ieder uur van mijn 
!even, hetwelk mij nog rest, te wijden 
aan de bevordering der groote zaak, 
waarmede het Leger des Heils voor 
de geheele wereld is getreden. 

De royale bijdragen, die gij bebt ge
geven voor het ,, verjaardags-fonds", 
dat bet schitterend totaal heeft be
reikt van£ 165.000.- (f 1.980.000.-,), 
vervullen mijn hart met vreugde. Hier
door zal het mogelijk zijn, om in 
menigen duisteren hoek der aarde den 
standaard van Christus op te heffen, 
en het zal helpen, vrede, vreugde en 
verlossing te verspreiden onder on
telbare duizenden. 

Laat ons !even om God tever
heerlijken en onze medemenschen 
te zegenenl" 

Bramwell Booth. 

DE OPST ANDINO. 

En laat na den sabbat, als het began 
te lichten, tegen den eersten dag der 
week, kwamen Maria Magdalena, en de 
andere Maria, om het graf te bezien. 

En zie, er geschiedde eene groote 
aardbeving; want een engel des Heeren, 
nederdalende uit den heme!, kwam toe, 
en wentelde den steen af van de deur, 
en zat op denz.elven ; 

En zijne gedaante was gelijk een 
bliksem, en zijne kleeding wit gelijk 
sneeuw. 

En uit vrees van hem zijn de wachters 
zeer- verschrikt geworden, en werden 
als dooden. 

Maar de engel, antwoordende, zeide 
tot de vrouwen: ,, Vreest gijlieden niet: 
want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die 
gekruisigd was; 

Hij is bier niet; want Hij is opgestaan, 
gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, 

ziet de plaats, waar de Heere gelegen 
heeft. . 

En gaat baastiglijk heen, en zegt Zij-
nen di'scipelen, dat Hij opgestaan is van 
de dooden; en ziet, Hii gaat U voor 
naar Galilea, daar zult gij Hem zien. 
Ziet, ik heb het u lieden gezegd !" 

En haastiglijk uitgaande van bet graf, 
met vreeze en groote blijdschap, Iiepen 
zij henen, om het Zijnen discipelen te 
boodschappen. . .. . 

En als zij heengmgen, om. Z11nen dt~
cipelen te boodscbappen, z1e, Jezus 1s 
haar ontmoet, zeggende: "Weest ge
groetl" En zij, tot Hem komende, gre
pen Zijne voeten, en aanbaden Hem. 

Toen zeide jezus tot haar: "V~_eest 
niet ; gaat henen, boodschapt MtJ_nen 
broederen, dat zij heengaan naar Gahlea. 
en aldaar zµllen zij Mij zien". 

Mattheus 28 : 1 - 10 

~:x:xx~~:x:x:x:~xx~ 

~ :mat tuas mijn ~ttr ! ~ 
X 'k ~tonb .stil in ben gee.st bij @ttbsemant'.s bof ; X 
~ 110aar ?ag 'k een ge.Stalte, gd1ogen in 't .stof ; X 
X )!)tj bab en ~ij pltitte, bol ?id.sang.St en .smart ; ~ 
~ 110ie .Stemme, ;oo trwtig, ontroerbe mijn bart. X 
X :mat ltla.5 m ij n ~ e e r en J>ij bab baar boor m ij ! X 
X Zoo .Sterk was: Zijn roepen, ;oo biep ltla.5 Zijn leeb ; X 

~et tranen bermengbe ;irb 't bloebige ?Wtet. 
,,e, )!Jeer", broeg ik weenenb, ,,;eg mij, wie ~ij ?iit !" 

~ij .Sprak : ,,'k j'ljen mw ~eilanb ; boor m i.5 't bat 'k lijb/' 
11\at was m ij n ~ t t r tn J>ij bab baar boor m ij ! 

~,em 'ml te berlossen mod 'k sterben aan 't bout ; 
110£e?' lijben.Skdk brink£ll ,....., 't is boor mw beboub ; 

Jflet loob?waarte brukken uw ;onben op Jfltj ; 
'Yoor u braag 'k bit Iijben, boe groot bet ooh ?ii !" 
i!\at was m ij n ~et r en ~ii leeb baar boor m ij ! 

'<lroen bid 'k aan Zijn boeten en 'k riep om gena : 
·~*, 1&>eilanb, bedo.s mij ! ~eer, reb of 'k berg a!" 
lfol liefbe en trbartrtrn 1ag ~ij op mij neer : 
.. mw iitbulb i~ bergeben. @a; ?Onbtg nid meer!" 

~at f)terlijkt erbaring ! ~at bree wtrl:J mijn bed ! 
Zijn breugbe berbulbe mijn bartt gebtd. 

jlu wil 'It ste£bii bermtlben ben (of ban mijn ~t£t; 
.:flf[ijn f)art juirbt : ,,~o~ann I ! ben J>eilanb 1ij ter ! 

----~---_,,......,._....,...'~-----------· \.; • ~~~~~_,.....,_~~_,.,.._~....,......_~~~~~~~:Eo 
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Het verheugt ons. te kunnen mededeelen 
dat de Commissioner het we! maakt, de~ 
26sten Maart in Soerabaja wordt terugver
wacht en den volgenden dag naar Bandoeng 
zal doorreizen. 

De bevordering van den Chef-Secre· 
taris. 

Het was mij een groote eer, ter gelegen
heid van den verjaarda g van den Oeneraal 
per telegram te mogen vernemen dat de 
Generaal mij bevorderd heeft tot den rang 
van Kolonel. lk waardeer deze onderschei
ding ten zeerste en ·de felicitaties, van mijn 
makkers ontvangen, stel ik op hoogen prijs. 

Internationaal Accountant. 

Van het Internationale Hoofdkwartier heb
ben wij bericht ontvangen, dat Kolonel 
A. f . Hipsey, Internationale Accountant, D. V. 
met de ,,Johan de Witt'', die den 19den 
April te Priok verwacht wordt, zal aankomen. 

De Kolonel is een ervaren Officier en heeft 
reeds 41 die_~stjaren achter zich ; 34 jaren 
werden gew11d aan den arbeid in Britsch
Indie, terwijl de Kolonel ook enkele jaren in 
Britsch West-lndie werkzaam geweest is. 
In zijn hoedanigheid als lntern.-Accountant 
heeft de Kolonel reeds verschillende deelen 
der wereld bezocht en van dit Territorie 
zal h_!i naar Ke~ya, Oost-Afrika, doorreizen. 

W11 hopen, m verband met dit bezoek 
bijzondere samenkomsten te kunnen organi
seeren in verschillende centra. 

Felicitatie. 

Zooals onze vrienden in de Officieele 
Mede_deelingen" zullen lezen, is Stafkapitein 
Lebl;>mk bevorderd tot Majoor. Vele jaren 
vernchtte de Majoor toegewijden dienst in 
versc~illende aanstellingen op het Hoofd
kw_a~t1er, meest achter de schermen. Wij 
fehc1teeren den Majoor met deze bevor
dering. 

Het Javaansche korps in het Ooo-lijders-
Hospitaal. "" 

Een der Officieren van het Hoofdkwartier 
nam onlangs een kijkje in de Soldaten
sa11_1enkomst . van bet Ooglijdershospitaal. 
Ad1udant Bridson had van de reis der 
lsraelieten door de woestijn een groote kaart 
gemaakt, welke een der wanden van de 
bijeenkomst-zaal bedekte. Een roode lijn 
wees den weg aan, aie genomen was. De 
Soldaten wedij verden met elkander in het 
vertellen van de bijzonderheden welke 
op dien tocht zijn voorgevallen~ Allen 
kennen het gebed des Heeren, de Tien 
Geboden en andere Schriftgedeelten uit het 
hoofd, en het is_ een genoegen, hen oude 
koren te hooren zingen als: ,.Heerlijke lief
de van God'', ,,Daar is een gouden harp 
daarboven", enz. 

Een Militair-Tehuis te Makassar. 

Meermalen kwam van vrienden in Makas
sar het verzoek tot de Terr. Kommandante 
om ook daar den Leger-arbeid in bet belang 
van de mannen van Land- en Zeemacht te 
beginnen. Langen tijd werd dit in overweging 
gehouden, totdat nu bij het bezoek van onze 
Leidster a.an Makassar werd besloten 
hieraan te vo1doen. De betrokken auto~ 
riteiten ontvingen de Commissioner e11 
beloofden hun hartelijke medewerking. 

Een tiental Heilssoldaten van verschillea
de Militair-Tehuizen op Java stelden ;/:ich
zelf voor en zijn er ten zeerste mede 
ingenomen, dat ook hier den Leger-arbeid 
begonnen wordt. 

De Kapiteins Steen zijn aangesteld als 
de eerste Officieren van dit Tehuis. 

De Adjudants Rosenlund. 

Een lieve, kleine jongen arriveerde in de 
woning van onze makkers te Bora, Ce!ebes. 
Met vreugde vernamen wij, dat Mevrouw 
Rosenlund en de baby bet wel maken. 

( VcnJolg van pag. 2.) 

Men zou moeilijk een dankbaarder 
scbare toehoorders kunnen vinden ; zij 
luisteren met grooten aandacht en nemen 
met opgewektheid dee! aan bet zingen. 
Het meest worden zij getroffen door het 
verhaal van den "Goeden Herder", Die 
Zijn Ieven stelt voor de schapen; en als 
zij dan worden uitgenoodigd, om tot Hern 
te gaan, komen dikwijls velen naar voren 
om te bidden. Hoevelen van dezen tot 
werkelijke bekeering komen, kunnen wij 
niet altijd met zekerheid nagaan. 

Wij bebben nu een Leger des Heils
korps met 31 Soldaten, van we Ike er vijf 
Plaatselijk-Officier zijn. Eens per week 
wordt een Soldatenbijeenkomst gehouden. 

Voor de kinderen hebben wij een bij
zondere samenkomst op Zondag, waar 
30 a 40 hunner bij tegenwoordig zijn. 
Wijlen mijn vrouw, die veel lief de had tot 
het geestelijk werk, is daarmee begonnen 
en andere makkers hebben het in den
zelfden geest voortgezet, in het bijzon
der Adjudant en Mevrouw Bridson. 

Ook alle andere Officieren en de Sol
daten nemen m~t veel belangstelling deel 
aan het geeste111k werk. 
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J 
oensdag 17 Februari j. I. was 
het voor de Leger-wereld in 
Soerabaja een gewichtige dag. 
Immers daarop zou het huwe
lijk van bovengenoemde Offi
cieren worden ingezegend door 

den Divisie-Officier, Majoor Palstfa. 
De voltrekking van het huwelijk naar de 

wet had reeds plaats de!> morgens te half 
tien, waarna wij ons naar ,,Semaroeng" 
begaven, waar ook de Officieren, makkers 
en bekenden zich reeds hadden verzameld 
en we gezellig bijeen bleven tot ongeveer 
twee uur. 

Voor de inzegening 's avonds om 7 uur 
was het kerkgebouw der Zevende-dags
Adventisten wel-
willend afgestaan. ' 
Vele belang-
stellenden waren 
tegen woordig; zelfs 
onder het zingen 
van het eerste lied 
kwamen velen nog 
binnen, zoodat de 
kerk j!oed gevuld 
mocht heeten. 

Het voorste ge
deelte der zaal bood 
een waarlijk feeste
lijken aan blik: aan 
weerszijden van den 
Majoor hadden de 
gelukkige bruids
paartjes plaa1s ge
nomen, omringd 
door een schat van 
prachti ge, witte 
bloemen. Geduren
de de samenkomst 
werden nog enkele 
bloemstukken bin
nen gebr acht. 

S T R IJ D K R E E T 

HUWELIJKS-INZEGENING VAN 

ENSIGNE E. WARNES EN KAPITEIN D. RAMAKER, 

KAPITEINE A. KUIPERS EN KAPITEIN G. STEEN 

TE SOERABAJA EN VAN 

ENSIGNE M. OHRSTRAND EN ENSIGN P. WIKDAL 

TE SEMARANG. 

verbonden. Plechtige oogen
blikken, toen de ring door den 
bn,tidegom aan de hand der 
bruid werd gestoken, 
de ernsti ge beloften 
jegens elkander voor 
God werden uitge
sproken en de Majoor 
daarna beider hand 
vatte en hen zoo in het 
gebed opdroeg aan den 
Hemelschen Vader. 

Op dezelfde plech
tige wijze werd nu het 
huwelijkvan Kapiteine 
Kuipers en Kapitein 

.. Dat 's Heeren zegen 
op U daal'!'" 

met belangstelling werd gevolgd. 
Na afloop der samenkomst 

hadden we nog gelegenheid, 
afscheid te nemen van 
de jong gehuwden: 
alien gingen zij ons 
verlaten. Moge Gods 
zegen op hen rusten 
ook in hun nieu we 
aanstellingl P.j.M. 
Ook de plechtigheid 
te Semarang op 
W oensdag 24 Febru
ari werd door den Ma
joor geleid. Mevrouw 
Palstra was hier mede 

Nadat Kapiteine 
Veenendaal psalm 
84 had voorgelezen. 
bepaalde de Majoor 
oms eenige oogen
blikken bij dit 
Bijbelwoord en leg

Enkele Officieren en 
vrienden kregen een 
gelegenheid, de jong
gehuwden toe te spre
ken, die daarna ook 
zelf van hun dankbaar
heid aan God en het 
Leger getuigden. DE KAP!TEINS RAMAKER. 

Nadat de Secretaris 
den stroom van binnengekomen telegram
men had voorgelezen. waaruit bleek, dat ook 
de Kolonel en de Officieren van Celebes 
dezen dag met de gelukkige paren m ede
leefden, zongen de kinderen der Zondags
school een lied, dat diepenftndruk maakte en 

dt: de ~eteenis va.n dit samenzijn uH. 
Hxerna gmg de MaJoor tot de inzegening 
zelve over.! ;::;..;;:::;::. 

De huwelijksartikelen werden voorge
lezen, en daarna werden eerst Ensigne 
Warnes en Kapitein Ramaker in den echt 

LEPROZEN-KOLONIE ,,KOENDOER". 

De 70-Fte geboortedag van onzen beminden 
en geeerbiedigden Generaal werd ook op 
,,Koendoer" op waardige wijze herdacht. 

Aile patien1en woonden de bijzondere 
samenkomst bij, welke tevens een Soldaten
inzegening zou worden. Ernstige indruk 
werd gewekt door de lezing over het !even 
van den Generaal en het werk van het Leger 
des Heils, voor velen geheel onbekend. En 
plechtige stilte heerschte, toen drie der 
patienten, onder de Legervlag neergeknield, 
duidelijk uitspraken, dat zij geheel vrijwillig 
verlangden te worden ingezegend als Sol
daat van dat Leger, en trouw beloofden met 
een ernst, die trof. 

De tegenwoordigdheid van God was merk
baar, toen zij werden opgedragen in 't ge
bed en tezamen een koor zongen. 
. Het tekstwoord was een aanmoediging 
voor hen. Wei zullen zij tegenstand ont
moeten, maar in God is hun overwinning! 

Treffend was bet, toen 's avonds laat in 
het huis van een der nieuwe Soldaten een 
groep patienten bijeen was, allen Moham
medanen, die Legerliederen zongen. Dit 
zijn van die bemoedigingen, die wij soms 
als onmogelijk beschouwen en dit zeker ook 
zijn, zonder den invloed van Gods Geest. 

Mevrouw Ensign Uylings. 

SOERABAJA. 

Bezocht de Kolonel met haar staf ons op 
7 Februari, enkele dagen later leidde Majoor 
Palstra een samenkomst op de leprozerie 
,,Semaroeng", na afloop waarvan de Euro
peesche belangstellenden een heerlijken bid
stond hadden in de woning van Ensign 
Rollfs, de beheerder der kolonie. 

Zondag 14 Februari was bet vaarwel van 
al de Officieren van het Europeesche Korps 
en Militair-Tehuis. De meetings waren zeer 
goed bezocht; velen waren opgekomen om 
afscheid te nemen en tevens van bun 
belangstelling in onzen arbeid te doen 
blijken. 

De hoofdtoon van dezen dag was: waar 
God ons in het Leger plaatst, zullen wij voor 
Hem arbeiden. Heerlijke roeping l 

De Zondag van 21 februari gaf ons het 
welkom van de nieuwe Officieren, de Ensigns 
Bakker, onder wier leiding wij thans den 
goeden strijd -r.ullen strijden. 

Zondag 28 Februari stonden wij onder 
leiding van Ensign Wikdal. De Ensign bracht 
ons door zijn eenvoudig woord een rijken 
r.i:egen. 

P. ]. M. 

DE INSTALLATIE VAN ADJUDANT MEYER ALS SECTIE-OFFICIER. 
Donderdag 26 Februari had de installatie 

van Java's eersten Sectie-Officier plaats, 
welke plechtigheid geleid werd door Majoor 
Palstra. 

De Officieren en Plaatselijke Officieren 
van de verschillende posten waren naar 
Ambarawa gekomen, om bun nieuwen "Chef" 
hartelijk welkom te heeten. 

Des morgens om half tien trokken we in 
marsch van het station naar de zaal, waar 
Adjudant Meyer in een besloten meeting 
door den Divisie-Officier bij zijn Officieren 
werd ingeleid. Tevens zette de Majoor 
doe! en werk van den Sectie-Officier uiteen. 
Daarna heette Kommandante Kruschwitz en 
Ensign Sari man den Adjudant hartelijk wel
kom, en spraken het vertrouwen uit, dat God 
hem zou gebruiken tot groote hulp en steun 
ook voor de inlandsche Officieren. De Adju
dant antwoordde daarop met de woorden: 

TE GAL. 

Op 6 en 7 Maart hielden de Kapiteins 
Lorier hun vaarwelsamenkomsten. Voor den 
Zaterdagmiddag was een theemeeting geor
ganiseerd voor makkers en genoodigden. 

Met hartelijke woorden memoreerde de 
Kapitein tevens den loopbaan van onzen 
geliefden Generaal. De Korps-Sergeant sprak 
een hartelijk woord van afscheid, waarna 
de Kapiteine met eenvoudige, doch krach
tige woorden ons vermaande, vast te houden 
aan onzen Heiland en onze kracht van Hem 
te verwachten. 

De volgende morgen bracht de Officieren 

,,Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, 
<lat "'eef ik U ". Voorzeker is dit een heer
Jijke belofte voor de Officieren en Soldaten 
van de A mbarawa-Sectie I 

's Middags ging het in marsch naar de 
openluchtsamenkomst. Wat een volk! Lie
deren en vurige getuigenissen wisselden 
elkander af en het Bijbelwoord van den Ma
joor bracht veel zegen. 

In mat'sch weer naar de zaal terug, die 
spoedig te klein bl eek voor deze gelegenheid. 
Ook hier werd hartelijk gezongen en werden 
woorden van vertrouwen den Adjudant toe
gesproken. 

In zijn toespraak drong de Majoor er bij 
de aanwezigen op aan, toch den Koning der 
koningen te dienen en, dank God l een 10-
tal nVrijwi!Jigers" gaf aan dezen Oproep 
gehoor I Moge de Heer hen trouw houden I 

M. A.L. 

naar de Zondagsschool. De ]ongelieden
Sergeant sprak de Kapiteins toe en daarna 
boden twee der kinderen beiden Officieren 
een bouquet aan. Tot afscheid ve·rgastten 
de Kapiteins ons nog eens op een duet. 

Des avonds had de openbare vaarwel
samenkomst plaats. De zaal was gevuld met 
een aandachtige schare en ook nu brae ht het 
woord van Mevrouw Lorier veel zegen. 

Ook werd niet vergeten, de komende Be
velvoerende Officier, Ensigne Englund, bij 
de makkers en vrienden warm aan te be
velen. Wij ontvangen U uit des Heeren hand1 
Gij zijt hartelijk welkom, Ensignel 

J. Schotsman. 

rF BOEKHAHDH - LEGER DES HEILS - JAYASTRAAT 16 - BAHDOEHG. ~ 
Per Iaatste mail ontvangen een nieuwe zending kindcr/111d.'c11 o. a.: 
Kinderbijbel . 
De ,,Nieuwe" van Zonnehoek 
Een wildebras op kostschool 
Een vroolijk drietal 
De Brombeer 
Het geheim van het oude huis 
De Weldrings. 

Van 1 ine 'van Berke!: 
"-

door Marg. Meyboom , 
Angela Brazil . 
Angela Brazil . 
Esme Stuart 
May Wynne 
Mary van Loon 
Augusta v. Sloten 

V a11 I'. 7-0111c<1'rse : 

f 
,, 
" 
" 
" 
" 

3.60 
2.50 
2.50 
250 
2.50 
2 50 
2.50 

Plaaggeest Hesters gebrek Wat zou het zijn? Een aardig viertal. 
Uit Iogeeren Lachebekje I Oolijk en vroolijk, Schoolziek, 

jongens die rooken Wie wil die kan. 

~==== 
Deze laatste boeken a f 1.30. 

============================~·j) 
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II 
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JAARFEESTVIERING IN HET 
MEISJESHUIS TE SEMARANG. 

Den 7den Maart werd het 19de jaarfeest 
van dit Tehuis gevierd. 

Het was een verrassing, vooral voor de 
nbuitenmeisjes", want dat beteekende voor 
haat een geheelen dag thuis te mogen zijn 
en bovendien nog een feestje l Dus was 
bet niet te verwonderen, dat er op dien 
dag niet minder dan zestien harer vr.n be
trekking thuis kwamen, om aan het feest 
dee! te nemen. 

Wij hadden een heel gezelligen dag met 
elkaar en des avonds werd er een samenkomth 
geleid door Stafkapiteine Beckley, waarbij 
een 40-tal meisjes tegenwoordig was. 

Dan had er een bijzondere gebeurtenis 
plaats. Er i_s n.m.I een jaar geleden een 
fonds opgencht, waarvan df'. gelden bijeen
gebracht worden door de buitenmeisjes uit 
Iiefde en dankbaarheid voor alles, wat er 
voor hen werd en wordt gedaan, waardoor 
bet den naam kreeg van nLiefdefonds" In 
dit afg~Ioopen jaar was er zoo'n groot 'be
drag b11een gebracht, dat er verscheidene 
dingen gekocht konden worden: een West
minsterklok voor het Huis, een theetafel 
en theeservies, door de buitenmeisjes te 
gebruiken, als zij thuis zijn. 
Bij gelegenheld van deze samenkomst werden 
de geschenken door de Stafkapiteine over
handigd aan Ensigne ~oning, onze Oirectrice. 
Hoe mooi dit gescherlk ook moge zijn, toch 
is het niet te veel voor het werk aan ons 
gedaan, voor de geheele verandering in 
'hart en leven ! 

Reeds velen van ons hebben zich aan den 
dienst des Heeren gewijd en ook dezen 
avond werd een onzer tot Heilssoldaat in
gezegend. Terwi.il wij na de inzegening allen 
staande het koor zo11gen: 

,,U, Heer, al!ee11, U wil ill 110/gen," 

was er in ons hart een gevoel van diepe 
dankbaarbeid en groote veiligheid, omdat 
wij den Heer mog.en toebehooren en Hij 
onze Leidsman is geworden. 

De Stafkapiteine sprak daarna uit Gods 
Woord en aan het einde der samenkomst 
gaven vier meisjes haar hart aan den 
Hen. 

Met dankbaarheid zuJten wij steeds den
ken aan hetgeen wij in ons Tehuis hebben 
mogen Ieeren en aan de licfde, ons daar 
betoond I 

Een der buitenmeisjes. 
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