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Boegangan 
beeft. 

EEN STUKJE MOO! WERK, JUIST KLAAR GEKOMEN. 

n.ze Kolonel verzocht mij, · 
een stukje te sc·hrijven over · 
Boegangan en gaarne vol
doe ik aan dat verzoek, 
temeer omdat het werk op 

een ruime plaats in ons hart 

Boegangan wordt de laatste jaren 
"Bedelaars-Kolonie" genoemd, daar de 
kolonie als · zoodanig door het Gou ver
nement is erkend. Toch houden wij 
meer van den ouden naam: ,, Tehuis voor 
zieke en behoeftige lnlanders" · dit doet 
dunkt ons, wat vriendelijker a~n. ' 

Het aantal bewoners der inrichting is 
varieerend. Momenteel telt onze kolonie 
333 zielen. Een gedeelte dezer menschen 
bestaat uit ras-echte bedelaars, die door 
de politie hier gebracht zijn ter verbete
ring, maar dok vooral om de Semarangsche 
straten van bedelaars te zuiveren. 

te klagen, want, hoewel de meeste bewoners van Boegangan tot de minsten 
onder de javanen behooren, komen groote vechtpartijen maar zeer zelden voor. 

De vreugde van Boegangan zijn de kinderen. Thans hebben wij er een 70-tal: 
5" jongens en 17 meisjes. Des voormiddags worden de jongens belast met aller-
1e· werkjes,. terwijl de meisjes bezig gebouden worden met nuttige handwerken. 
In den namiddag gaan alle ki~deren, die daarvoor in aanmerking komen, naar 
school. Deze wordt gehouden rn een groot gebouw, dat tevens als bijeenkomst- en 
e~tzaal van de mannen dienst moet doen. Aan bet hoofd der school staat een 
gediplomeerd javaansch onderwijzer. 

Met bet toezicht op de jongens is een mandoer belast, die bij hen slaapt en 
tevens beeft te zorgen voor orde en netheid op de slaapzaal, enz. Over de meisjes 
die een apart vertrek hebben, is een baboe aangesteld; ook zij is dag en nacht 
met hen tezamen. • 

Bebalve de jongens- en meisjesslaapzaal bevi~den zich hier nog andere gebou
wen, o.a. de vrouwen- en de mannenzaal, resp. !mks en rechts van den ingang der 
kolonie. 

Met het schoon houden van het groote terrein en de gebouwen zijn uitsluitend de 
patienten belast. 

* * * Verreweg bet grootste aa!1tal der bewoners he.eft wooden. Ensigne Engstrom 
zorgt voor de wondbehandehng en verdere verplegmg der patienten, bijgestaan door 
een verpleger en een gediplomeerde mantri-verpleegster. Soms komen er patienten 
ter behandeling in verwaarloosden en vervuilden toestand, zoodat er voor de ver
pleegsters heel wat moed noodig is, om de vieze, weerzinwekkende wooden te kun
nen bebandelen. 

Laat ik U twee der vele voorbeelden noemen, die wij zouden kunnen aanbalen. 
Eenige_ ma.~nden geleden trof een .. goedh_arti~ beer een knaapje aan, dat door 

bedelen m z11n onderhoud voorzag. Zl]n gez1cht1e was een groote wond. Ne us lip
pe'l, en een oog waren weggerot, en met deze pijnlijke, onverzorgde wond liep de 

arme knaap maar door. Hij ontving bier 
of daar we! een paar centen, docb er 
was niemand, die zijn geiaat verbond. 
ledereen wendde zich vol afkeer van 
hem af. Hij was nog maar heel jong 
toen zijn ouders stierven en toen dezeti 
waren heengegaan, had bij niemand meer 
op de wereld. Geen der dessa- bewoners 
bekommerde zich om het arme ventje 
niemand nam bem tot zich en toen i~ 
hij de wijde wereld maar ingegaan en 
kwam al bedelende aan den kost. Toen 
kwam de dag, waarop hij een heel klein 
wondje kreeg in zijn gelaat. Dit wondje 
werd grooter en grooter, totdat het nu 
meer dan de helft van zijn aangezicht 
bedekt. De dokter zegt, dat dit ventje 
moet boeten voor de zonde zijner ouders. 
Hun onrein !even is oorzaak van bet 
lijden van dezen kleinen jongen. 

Een ander dee! der verpleegden be
staat uit gewone dessamenschen, die 
in bun ver-afgelegen dessa's geen ge
neeskundige hulp kunnen krijgen voor 
hun wooden. ln de Centrale Burgerlijke 
Ziekeninrichting kunnen dezulken niet 
opgen omen word en, omdat zij daar-, 
voor niet ziek genoeg zijn. Wei wil 
men hen daar in de polikliniek helpen, DE ULTRA-MODERNE BUITENSCHOOL. 
doch, waar de menschen dan ver van huis zijn en gedurende dien tijd geen mid
d~len van be~taan heb~en, kan hiervan slechts zelden gebruik gemaakt worden. 
Z11 begeven z1ch dan !Jever naar Boegangan, waar zij zoolang opgenornen en 

Als de plaats bet toeliet, zou ik den 
lezers meer vertellen van de verschrik
kelijke gevolgen der zonde, die wij dage
lijks aanscbouwen. Zien we hier niet Gods 
woord bewaarheid: "lk, de Heer Uw God, 
ben een ijverig God, Die de misdaad der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan bet 
derde en aan het vierde lid dergenen, die 
Mij baten"? (Exodus 20 : 5.)" Op Boe
gangan zijn voorbeelden te over. 

behandeld worden, tot hun wonden genezen zijn. 
Een derde catagorie van menschen, die wij hier verplegen, zijn de zoogenaamde 

,,afzichtelijke bedelaars". Dit zijn meestal personen, wien vanwege hun gebreken ert af
zichtelijk uiterlijk e·en plaats1e in de maatschappij ontzegd is, en voor wie niets 
anders overblijft, dan door bedelen a:in den kost te komen. Gelukkig heeft ·bet Le
ger des Heils in Boegangan een inrichting, waar deze arme stumpers een onder
komen vind<!n; als het noodig is. tot het eind van hun !even. 

Boegangan is onder de inlandsche bevolking van Semarang en omliggende plaat
sen 6ver-bekend. Men noemt ons dikwijls ,, Wong halleloeja" (Halleluja-me11schen) 
en van heinde en ver komt men tot ons om hulp. 

* * * 
Gedachtig aan bet woord: ,,Ledigheid is .des dui~els oorkussen", hebben wij 

als regel ingesteld, dat iedereen, die daartoe m staat is, moet werken. De voor
naamste industrie van Boegangan is het maken van cocosm~.tten, waarmede tal 
van personen ~agelijks bezig zijn. Over geheel Java Ieveren w11 _onze matten: Vet:~ 
reclame behoeven wij niet te maken: o~~ werk spre~kt voor 'Z1chzelf. Het is btJ 
ons in dat vak nooit malaise· steeds z11n er bestellmgen. Een der bekwaamste 
mattenmakers, die tevens het' toezicht houdt op dit werk, is een man met een 
been Alie bedelaarskolonies van Java heeft hij re~?s afgereisd,. en ov~ral leerde 
hij iets. Bij ons vond hij zijn "tehuis" en nu kan. h1~ het geleerde m _prach]k ~rengen, 
zeer te.n gerieve der inrichting. De mattenmakenj 1s voor de kolon1e een kl~1~e br?n 
van inkomsten, maar ook verdienen de verpleegden zoodoende een klem1ghe1d, 
terwijl ze bovendien aangenaam bezig worden gehouden. Waar zou het been, als 
dit volkje eens den geheelen dag niets uitvoerde? Het is mer_kwaardig, maar een 
zeker feit, dat juist op Zon- en feestdagen, als de mensc.~en met werken, de _mee~te 
kibbelpartljtjes voorkomen. Over het algemeen hebben w11 daarover gelukk1g met 

IN DE GOEDE HANDEN VAN DEN ,,BARMHARTIGEN SAMARITAAN". 
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DE LIEFDE IS NlET AFOUNSTIG. 

Hoe noodig, hoe belangrijk is bet toch. 
dat wij dit ontbouden : lief de en af gunst 
kunnen niet samengaan. Dat zal ons 
nopen, ons eigen hart nauwgezet te 
bewaken en voor afgurrst te sluiten. 
Want, waar afgtrnst in een menschenhart 
is binnen geslopen, steelsgewijze en. 
onbemerkt, zooals zij dat altijd doet, 
daar kan de Ziefde niet gedijen en zal 
dra moeten verdorren en uitsterven. 

.A.fgunst is een afschuwelijke, wreede 
zonde, dat erkennen wij alien I En daar
bij zoo algemeen, dat bet schrikbarend 
is. Wij zien de sporen er van al onder 
de kleine kleuters in de kinderkamer ! 
Heeft zusje een '- naar broertjes idee -
mooier cadeautje gekregen dan hij, hoe 
gauw komt het er dan uit: ,,lk moet er 
ook zoo een hebben", ..... terwijl het 
eigen geschenk in zijn oogen plotseling 
alle waarde verloren heeft. 

Op school - hoe menige jongen, hoe 
menig meisje, dat misschien goed leeren 
kan, of door v!ijt en gedrag zich het 
welgevallen en den lof der onderwijzers 
verworven heeft, heeft het niet bitter 
moeten ontgelden van de andere school
makkers. En waarom? Alleen terwille 
van nare afgunst ! 

Hetzelfde vinden wij terug in het open
bare !even, waar aan geschillen zoo 
dikwijls nijd en afgunst ten grondslag 
liggen. 

Helaas, belaas, wij treffen het zelfs 

(vervolg vaii pag. 1.) 
Orie jaren zwierf de knaap rond, tot

dat eindelijk iemand, die met hem te doen 
had hem vond. De beer, waarover ik 
reeds schreef, bracht .het knaapje bij ons 
en natuurlijk hebben wij ons gaarne over 
hem ontfermd. Wij zijn er met Gods hulp 
in geslaagd, de wond tot stilstand te 
brengen en het jongetje beeft een goed 
onderdak bij ons gevonden. Heden ver
zekerde hij mij nog, dat hij zich zeer 
goed thuis gevoelde en van plan is, hier 
altijd te blijven. 

Oergelijke gevallen komen heel dikwijls 
voor en menige arme wees heeft dan ook 
op Boegangan zijn ,,thuis" gevonden. De 
fa mi lie ziet gewoonlijk nooit naar hen om. 
Dikwijls denk ik aan den barmhartigen 
Samaritaan ; hij vindt een gewonde tus
schen Jeruzalem en Jericho, een Jood, en 
dus iemand van een anderen Godsdienst. 
Eigen land- en geloofsgenooten gaan 
hem voorbij zonder te helpen, doch zie, 
deze vreem ::le Samaritaan ontfermt zich 
over hem. Gaat het ons, Officieren en 
andere Broeders en Zusters in Christus, 
niet dikwijls even zoo? Wij helpen allen, 
ook al gaan anderen voorbij. 

*** 

aan in den kririg der volgelingen van 
den zachtmoedigen en nederigen jezus I 

Wat doet de liefde dan? Zefj kan er 
zich in verheugen, zij kan bewonderen, 
zij gunt .het ,,den ande1•" van hcwte I De 
afgunst daarentegen wordt bitte1., wordt 
hatelijlc - zij vraagt : " W aarom zij en ilc 
niet, zij, die pas komt kijken en zoo 
verre ten achter staat bij mij ?" . . . . En 
de afgunst begint af te keuren en te 
veroordeelen, zij begint uit te zien naar 
de fouten en tekortkomingen - gewaand 
of werkelijk - in den broeder, de zus
ter, ,, zij zoekt het kindeke om het te 
dooden !" ..... 
Diep, diep in het hart houdt zij zich ver
scholen, terwijl de mond soms met gulheid 
en schijnbare grootmoedigheid zegt: "O, 
ik gun het hem graag, we! zeker, ik 
feliciteer hem ermee" .... totdat, vroe
ger, of later, als de gelegenheid zich 
aanbiedt - zij aan het licht komt, om haar 
slag te slaan, met liefdelooze woorden 
den makker af te takelen, zijn hoedanig
heden en bekwaamheden af te breken, 
te verkleinen, om aldus hem of haar 
van de baan te schuiven. 

Oat doet de afgunst en o, hoe wreed 
is zij, hoeveel harteleed heeft zij veroor
zaakt, hoe menig gelukkig menschenleven 
verbitterd, hoeveel vreugde bedorven l 

En konden wij het maar beseffen, hoe 
groote afbreuk zij doet aan het Koninkrijk 
Gods! 

ja, het zijn nijd en afgunst, die de 
menschen er toe brengen, om zich deer-

nezen onze kolonie verlaten. Ats nieuwe 
menschen worden zij aan de maatschap
pij teruggegeven. Velen dezer ex-bede
laars werken thans als kebon, djongos 
of koeli. Tai van ex-bedelaressen hebben 
wij als baboe kunnen plaatsen en de 
aanvraag om bedienden houdt steeds 
aan. Deze menschen hebben geleerd, met 
eigen handen hun ,,nassi" te verdienen 
en zijn bruikbare !eden der samenleving 
geworden. Natuurlijk zijn er ook wel 
teleurstellingen. Er zijn sommigen, die 
altijd bedelaar blijven en die anderen 
maar voor zich laten werken. Wij laten 
ons daardoor echter niet ontmoedigen. 

* * * 
Ook wil ik niet vergeten te melden, 

dat wij de aan onze zorgen toevertrouw-

lijk te vergissen in het uitspreken van 
een oordeel, een meening omtrent ande
ren. Negen en negentig keer van de 
honderd is dit zoo! Als we het maar 
wisten, hoe de menschen, die wij zoo 
benijden om hun voorspoed en succes, 

· om hun positie, dikwijls aan den anderen 
kant gebogen gaan onder zware lasten, 
een verborgen kommer, een bitter leed; 
menschen, die, zooals onze Generaal 
zegt, "in den anderen zalc steenen genoeg 
hebben om hun evenwicht te bewaren" -
ja, als we het maar wisten, ons oordeel 
zou niet zoo hard zijn I 

* * * Eenige daglooners stonden aan het 
eind van den dag voor de deur der 
dorpsherberg gezellig met elkaar te pra
ten, toen een deftige equipage met twee 
paarden kwam aanrijdrn,. koetsier en 
palfrenier op den bok. Starend naar de 
ongewone verschijning, werden door hen 
opmerkingen gemaakt, die allesbehalve 
vriendelijk waren en al te zeer van nijd 
en afgunst getuigden. Tot bun verwon
dering hield bet rijtuig stil voor bet dorps
hotelletje, en met belangstelling zagen 
ze, hoe een heer, de rijke eigenaar van 
paarden en rijtuig, behoedzaam er uit 
gedragen werd. Zijn beide beenen waren 
lam. 

,,Dan maar liever droog brood met water 
en een paar gezonde beenen", zei een 
der daglooners en - de anderen stemden 
het toe I Och ja, als men het maar wist, 
niet waar? 

* * * Hadden we toch alien meer van de 
lie/de, die niet a,fgwnstig is, die gaarne 
den ander hooger acht dan zichzelf en 
het een v1·eugde vindt, zijn naaste te 
dienen. Dit is de weg ook, om gelitlclcig 
te worden, want - geen ongelulc7cige1· 
schepsel dan de afgunstige ziel I Zij kent 
ware vreugde noch vrede, is steeds vol 
wantrouwen en achterdocht, wordt heen 
,en weer geslingerd door tegenstrijdige ge
voelens - z~i lijdt de g1·ootste schade ii;elf I 

veranderd zijn geworden. Wii gelooven 
in de bekeering van kinderen. 

Eenigen tijd geleden kwam in een 
samenkomst een heel klein Javaansch 
meisje .naar voren om te bidden. Toen 
een onzer Officieren haar vroeg, waarom 
zij dit deed, zeide zij : ,, lk wil vergiffen is 
vragen aan God, want ik ben zoo erg 
boos geweest tegen mijn moeder." Het 
was roerend te zien, hoe zij haar kleine 
handjes vouwde en den \Heer om verge
ving vroeg. 

Er is mij wel eens gevraagd, of de 
javanen, die op Boegangan tot het Chris
tendom overgingen, werkelijk trouw blij
ven, als zij weer naar hun dessa zijn 
teruggekeerd. Vooraf zij gezegd, dat er, 

Sedert kort vertoeft hier ook de arme 
javaan, over wien de plaatseli}ke bladen 
onlangs schreven. Hij heeft een zijner 
beenen en ook het gezicht van beide 
oogen verloren. Hierdoor geraakte hij 
Iangzamerhand in zeer kommervolle om
standigheden, want er was niemand, die 
zich zijner ontfermde. Zijn ,, betere helft" 
verliet hem en toen werd het met hem 
al erger. De arme man, die God niet 
kende, werd ten slotte zoo levensmoede, 
dat hij de hand aan zichzelf sloeg. Met 
een mes bracht hij zich een groote wond 
aan den hals toe, doch als een wonder 
stierf bij hieraan niet. Toen dit mislukt 
was, wierp hij zich voor de Semarang
sche stoomtram, doch ~ok deze p.oging 
tot zelf moo rd faalde, want de machinist 
had nog .iuist den tijd, te stoppen. 

ENSIGNE ENGSTROM MET DE KINDEREN. 

Nu is hij door ons opgenomen. Wij 
alien hebben hem moed ingesproken en 
de Zuster van Boegangan heeft de groote 
wond aan zijn halsgereinigden verbonden. 

Wat was de arme man dankbaar voor 
die behandeling. Het ,,trimah kasih ndoro" 
(dank U wet, mevrouw) was niet van de 
lucht en al tastende trachtte hij, terwijl 
hij geholpen werd, de hand der Zuster 
te pakken, om door een krachtigen druk 
zijn dankbaarheid te betuigen. Wij hopen 
er in te slagen, hem in bet !even te be
houden, en hem door liefdevolle verple
ging weer met levensmoed te bezielen. 

Heerlijk is bet te zien, hoevelen ge-

de menschen niet alleen lichamelijk, 
maar ook geestelijk trachten te helpen. 
Daartoe houden wij geregeld samenkom
sten. Het korps Boegangan telt 40 !eden, 
alien personen, die op Boegangan woon
achtig zijn; het aantal makkers, dat bui
ten de inrichting woont, is veel grooter. 
Verscheidenen dezer Christenen kunnen, 
wat hun levenswandel betreft, een ver
gelijking met Europeesche Christenen 
heel goed doorstaan. Ik schrijf dit, om aan 
te toonen, dat niet alleen de Europeanen 
,,goed" kunnen zijn, maar dat ook de 
]avaan zijn bekeering weet uit te 
leven. 

Voor de kinderen houden wij Zondags
school en ook onder hen zijn er, die 

volgens mijn meening, een groot ver
schil bestaat tusschen ,,overgsan tot 
bet Christendom" en "komen tot Chris
tos". lk geloof, dat deze laatste catago
rie van Christenen we! stand kan hou
den onder hun Mohammedaansche dessa
genooten, doch dat velen der eerstge
noemden niet trouw zullen blijven. 

Eenigen tijd geleden vervoegde zich 
ten mijnent een tamelijk goed oritwik
kelde javaan. Hij vertelde mij, hoe hij 
jaren geleden als een arme stak ker in 
Boegangan was opgenomen, hoe daar 
het zaad des evangelies in zijn hart 
gezaaid werd en hij als een gevolg 
daarvan zich geheel aan Christus gege
ven had. Hij vertelde mij tevens, hoe 

FEBI~UARI 1926. 

zich in zijn dessa een klein kring.etje 
Christenen gevormd had. 

Zoo zijn er meer voorbeelden van ]ava
nen, die - weer in hun eigen omgeving 
teruggekeerd - niet alleen trouw blijven. 
maar ook anderen winnen voor den 
dienst van God. 

Een paar jaar geleden werd ik door 
den besten Cbristen van Boegangan bit
ter teleurgesteld. Het ging hem als 
Achan, die het schoon Babylonisch 
overkleed zag, er begeerte toe kreeg 
en het nam. In dit geval was het 
een javaansch jasje. Hij verdween er 
spoorloos mee, doch had · geen rust 
e9 een paar dagen geled~n kwam 
h1j op Boegangan terug. Wij hebben 
hem in liefde aangenomen en nu probeert 
hii alles weer goed te maken. Ook heeft 
hij zich opnieuw aan den Heer gegeven. 

Wij moeten hen een kans geven. "Rome 
is niet in een dag gebouwEi", en ook 
geestelijke opbouw gaat langzaam. Door 
een werk, als op Boegangan gedaan 
wordt, leert de javaan den geest van het 
Christendom kennen, of liever, den geest 
van Jezus Zelf, Die rond ging, goed 
doende. Langzaam maar zeker zal die 
geest doorwerken, ook onder de .Javanen. 
Zij vergeten Boegangan niet. Een dezer 
dagen nog werd de Zuster 's avonds laat 
opgebeld door het Stadsverband. Daar 
was een Javaansche vrouw, wier einde 
naderde, maar eerst nog wilde zij een 
Offlcier van Boegangan spreken en met 
haar bidden, voor zij heen ging. 

Het zou heerlijk zijn, als wij op Java 
ergens een groote landbouw-kolonie had
den, waar wij onze bekeerlingen van 
Boegangan tezamen k,pnden brengen in 
een grooten •kampong. Nu verspreiden 
zij zich naar links en rechts en het is 
voor ons, Officieren, beslist onmogelijk, 
om hen, na het verlaten der kolonie, op 
te zoeken en hen geestelijk te steunen. 
Wij gaan echter moedig voort en mis
schien komt de tijd nog we! eeF1s, dat 
wij ook voor dit dee! van 'het werk 
Officieren hebben. 

Dit wit echter niet zeggen, dat wij in 
het geheel geen arbeid buiten de inrich
ting doen. Integendeel ; wi1 hebben ook 
een aardig korpsje in de centrale ge
vangenis te Semarang en in de kazerne 
alhier. Behalve deze kameraden wonen 
er nog een aantal te Semarang, die 
gewoonlijk de samenkomsten op Boe
gaogan bezoeken, maar waarvoor wij 
een apart korps zullen trachten op te 
richten. 

Zoo zou ik voort kunnen gaan en nog 
meer van ons werk vertellen, maar, ge
dachtig aan onze kleine Strijdkreet en de 
groote redactieschaar, zal ik het hierbij 
maar laten. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

De Generaal leidde na zijn· bezoek aan 
Centraal Europa een muzikantencongres te 
Manchester en te Glasgow, waaraan resp, 
l.000 en 950 Leger des Heilsmuzikanten 
de.elnamen. Onder hen waren oud-gedienden, 
maar ook jongeren, wien nog maar juist een 
plaatsje in het muziekkorps was toegewezen.i 
Vooral bij de Jaatsten drong de Generaal 
aan op een volkomen toewijding van hun 
beste gaven aan den dienst des Heeren, en 
oud en jong waren deze samenkomsten een 
bezieling en een bron van nieuwe kracht. 

Tevens bracht de Gencraa\ in twee gevan
genissen te Glasgow de boodschap van 
hoop en vrijheid door Christ us en bepaalde 
zijn toehoorders - bijna allen nog jonge 
mannen in de eene, vrouwen van verschil· 
lenden Jeeftijd in de andere gevangenis
bij de liefde van God. 

Kolonel Vlas, een goede bekende in Ned ... 
lndie, is door den Ge!1eraal aangesteld tot 
Jnternalionaal Secretaris voor Europa. 

Canada 

Het gevangeniswerk heeft hier groote af
metingen aangenomen en het Lefler staat ip 
nauw contact met de regeering ten behoeve 
der gevangenen. We kunnen ons eenigen 
indruk vormen van den omvang van dezen 
tak van Legerarbeid uit het feit, dat gedu
rende het afgeloopen jaar 16 563 onderhou
den met gedetineerden zijn gehouden; 1.691 
mannen werden afi;ehaald bij hun ontslag 
uit de gevangenis en 448 werden aan werk 
geholpen; 1 455 meetings werden gehouden 
in strafg':!stlchten en 403 mannen beleden 
bekeerd te zijn; 15 017 maaltijden werden 
verstrekt aan gevar gen en na bun ontslag, 
en in Toronto alleen werden 857 gezinnen 
van g~ddineerden voorzien van voedsel. 
Ook is in tal V'-ln geva!Jen ecn verzoening · 
tot stand gebracht; echtgenooten zljn tcrug
gekeerd tot verlaten of veronachtzaamde 
vrouwen, zoons teruggegeven aan grijze 
door zorgen gebogen ouders. · 



1 FEBRUARI 1926. 

OFFICIEELE 
M EDEDEELING EN. 
(Bij volmacht van den Generaal.) 

GEHUWD: 
KA PITEIN GA BRIEL ENDE, laatst ge

stationneerd in bet Chineesche Korps te 
Cheribon, die in April 1921 vanuit Sema
rang (Boegangan) in opleiding kwam, met 

LUITENANTE SAM! AMON, Jaatst ge
stationneerd in het lnlandsch Korps te 
Rogo-Moeljo, die op 18 November 1920 
vanuit Soerabaja in opleiding kwam, · 
te Cheribon op Donderdag 24 December 1925. 

KAPITEIN TOlVO POUTIAINEN, Jaatst 
gestationneerd in bet Militair-Tehuis te Wei· 

. tevreden, die op 29 Augustus 1922 vanuit 
Viborg (Finland) in opleiding kwam, met 

KAPITEINE ELNA BORG, laatst gestation
neerd in bet Meisjesbuis te Weltevreden, 
die op 31januari1922 vanuit Han go (Finland) 
in opleiding kwam, 
te Weltevreden op Donderdag 21Januari1926· 

BEVORDERINGEN; 
Van Kapitein tot Ensign: 

I. Andersson. 

Van L11itenant tot Kapitein 1 

A. Kuhne. 

Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 
D. Dina. 
C. Kar:ingan. 
G. Megawe. 
M. Moer:oe' 
C. Ranjawa. 
T. M. Tarima. 

AANSTELLINGEN: 
Adjudant E., Ingham naar Kapiroei. 
Adjudant E. Walo naar Koelawi (tweede 

in bevel). 
Kapitein T. P'Outiainen naar Rouwi ga, 

Celebes (tweede in bevel):' 
Kapitein F. Wenas naar Boegangan te 

Semarang (Assistent). 
Luitenant Lay Hiun Seng naar het Chi

neesche Korps te Bandoeng (tijdelijk). 
Kdt-Luitenant Latuperissa naar het Chi

neesche Korps te Soerabaja (tijdelijk). 
Kdt.-Luitenant D. Dina. naar Kantewoe 

(tijdelijk). 
Rdt.-Luitenant C. Karingan naar Koelawi. 
Kdt -Luitenant G. Megawe naar Rouwiga. 
Kdt.-Luitenant M. Moeroe naar Kantewoe 

(tijdelijk). 
Kdt.-Luitenant C. Ranjawa naar Kapiroei·.• 
Kdt.-Luitenant T. M. Tarima naar Rouwiga. 

Bandoeng, 22 januari 1926. 
M. J. v. d. Werken, 

Terr. Kommandante. 

. AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-.SECRETARIS. 

Bandoeng, 18 Januar:i 1926. 

De Territoriale Kommandante. 
In bet begin van Februari hoopt de Ko

lonel Java te verlaten om de congressamen
kornsten in Celebes te leide n De Divisie
Officier is vol plannen voor bijzondere sa
menkomsten; o.a. zal de nieuwe zaal te 
Bora worden geopend. Stafkapitein Lebbink 
en Ensigne Barbier zullen de Kolonel ver-
gezellen. . 

Met gespannen verwachtmg zullen we 
uitzien naar de rapporten omtrent deze reis l 

Het Kerstfeest. 
In alle korpsen en inrichtingen werd dit 

gewijde ieest, waaraan duizen~en he~ben 
deelgenomen, op· waard1ge w11ze. geyrerd. 
Wij wenschten slechts. dat alien, ~re h1ertoe 
op vrii.>ndelijke wijle hebben b11ged1agen, 
getuige hadden kunnen zijn van de feeste
lijkheden. 

De rapporten, over deze samenkomsten 
binnen gekomen, zijn zeer belangwekkend. 
:rot onzen spijt echter moesten ze wegens 
te weinig plaatsruimte aanmerkelijk wor
den bekort. 

In het Europeesche korps 1e Bandoeng 
werd voor bet eerst des morgens om 5 
uur een vroegdienst gehouden .. De zaa~ was 
geheel bezet en alle aanwez1ge11 gmgen 
rijk gezegend huiswaarts. 

Te Tega! bezoch1en meer ~an 500 perso
nen de bijzondere Kerstmeetrng en ook op 
andere plaatsen werden goede bijeenkomsten 
gehouden. 

Huwelijk. 
Niet vaak heeft in dit Territorie een 

huwelijks- inzegening plaats van Europeesche 
Officieren. Nu echter zullen in de eerst 
vol gen de weken niet minder dan drie huwe
lijken worden ingezegend. In de laatste da
gen van Januati zal bet huwelijk plaat~
hebben van l<apitein Poutiainen met Kap1-
teine Borg (beiden Finsche Officieren), ter
wljl dat van l<apitein Ramaker (Holland) mi:t 
Ensigne Warnes (Australie) en van Jfapr
tein Steen {Amerika) met Kapiteine Kuipers 
(Holland) in Soerabaja voltrokken zullen 
worden. . 

De vorige maand werd bet huwelijk m
gezegend van Kaoitein Ende met Luite-
nante Sarni Amon in Cheribon. .. 

. Wij bidden over deze makkers Gods TIJ~
ten zegen en hopen, dat deze gelukktge 

STRI]DKREET 

<!&p bet licbttnbt ~ab. 
119oor be i{olonel. · 

,,Neen, ik kan het licht niet zien, maar ik voe! de warmte". - Het was een 
Hindoe in Britsch-Indie, die de woorden sprak, of liever een Hindoe, die pas tot 
het Christendom was overgegaan. Hij was blind. Er was een zaal van bet Leger 
des Heils gebouwd en hij deed een lamp cadeau uit dankbaarheid voor wat hij 
van God door middel van bet Leger optvangen had. Hij vroeg een vriend om 
de lamp aan te steken en toen deze brahdende bij hem gebracbt werd, sprak hij 
bovengenoemde woorden: ,,lk kan bet licht niet zien, maar ik voe! de warmte". 

Toen ik dit las in een van onze Leger-uitgaven werd ik getroffen door de 
diepere beteekenis ervan. Hoevelen zijn er, die Het Iicht nog niet zien, maar 
die wel de warmte ervan gevoelen, wanneer bet dicht bij hen gebracbt wordt. 
Het bovenaangehaalde voerde mij terug naar bet land, vanwaar het verhaal kwam, 
en in mijn geest zag ik weer enkele tafereelen, die destijds, toen ik daar arbeidde, 
blijvenden indruk op mij maakten. lk zal ze U verhalen. 

* * * 
Het was in Zuid-lndie, in den Staat Travancore. Een heel dorp ging daar 

tot het Christendom over en de Kommandant van bet Leger des Heils was uit
genoodigd1 om den Bindoe-tempel, een flink steenen gebouw, officieel over te 
nemen en te wijden tot den dienst van den levenden God, Het was een merk
waardige, overgetelijke dag ! Aan bet begin van het dorp ontmoette ons bet 
dorpshoofd, een oude Hindoe, die reeds grootvader was en wiens familie van 
geslacht tot geslacht in dit dorp had gewoond. lk hoorde, dat hij het was, 
die het !angst tegenstand had geboden. Zijn zoon was Christen en vele anderen 
in het dorp, maar hij, de oudste en meest in vloedrijke, wilde den godsdienst 
zijner goden niet opgeven. Hoe de verandering nu was gekomen? Het was de 
invloed geweest van bet !even van zijn zoon. 

De oude man was op dien dag, dat wij het dorp binnentrokken, nog geen 
Christen. Onvergetelijk was echter de indruk, dien hij maakte, zooals hij daar 
stond: een lange, tengere gestalte, met een fijn besneden gelaat en diepzinnige 
oogen, en met groote plechtigheid op een koperen schaal den Kommandant den 
sleutel van den tempel aanbood. Toen voerde hij ons binnen en hij met al de 
mamaen van het dorp brachten houweelen en bijlen aan met het dringend verzoek, 
dat daar en dan alle afgodsbeelden zouden vernietigd word en. Tot in den don
kersten hoek, waar al eeu wen lang een flauw lichtje gebrand had voor een van 
hun Hindoe-goden, werd bet werk voortgezet. Steeds omringd van de dorpelingen 
bracht de oude Hindoe ons nog naar verscbillende af.goden buiten bet dorp 
en herhaalde zijn verzoek, dat er niet een zou overgelaten worden, maar bet 
heele dorp gezuiverd. 

Toen het was geschied, hief hij zi_in rechterarm naar den heme! en ziin oogen 
opwaarts. Hij stond daar als een mensch vol majesteit en toch had hij Het licht 
nog niet gezien, alleen maar de schemering; rnaar de warmte, de warmte van bet 
Evangelie, de warmte van Gods Vaderliefde was zijn ziel binnengedrongen.· Ik zag 
een glimlach komen over zijn oude, strakke trekken, toen hij ons weer aanzag. 

* * * 
Nog een ander tafereel komt mij voor den geest. 
Het was in het dorp Puntamba in het Maratha-land. Er werd een samenkomst 

gehouden. High-casts en low-casts waren tegenwoordig, hoewel er een strenge 
afstand bewaard werd. Lt .. Kolonel Gugelmann had gesproken over de. Iiefde van 
Christus. Zij was daar bekend onder haar Indischen naam Sundra-Bai. Toen de 
samenkomst was afgeloopen, klonk er een stem achter uit de sch are, die luid riep: 
,,Sundra-Bai ! Sundra-Bai !" Wat was het? Er zat een blinde man, die met. alien 
ernst geluisterd had en nu wenschte, dat de spreekster bij hem gebra~ht zou wor
den, opdat hij haar kon aanraken. De Kolor:.el ging natuurliik en liet z1ch aanrakef!; 
spr~k hem vriendelijk toe en leide haar· hand cp z'n hoofd en tevr~_den en bhJ 
ging de man huiswaarts. Hij ook kon Het licht nog niet zien, maar h11 voelde de 
warmte. 

*** 
O, dat wij dat toch meer begrepen I Het licht van Zijn liefde straalt warmte 

uit en als wij het Evangelie op de rechte wijze verkondigen, zal d~ze arme, koude 
wereld den invloed van die warmte ondergaan. Z66 sprak de Hetland Zelf, toen 
Hij op aarde was. De overspelige vrouw, die tot Hem '~ebracht werd, zag het 
Licht nog niet, maar voe Ide reeds de warmte van dat Licht.. Z66 was_ het ~et 
Zacheiis. Het was bij Christus altijd eerst de innerlijke barmhart1ghe1d .. de mnerh1ke 
ontferming en dan het woord. De warmte.~in~ altijd samen met het L~cht._ Hebben 
wij er niet voorbeelden genoeg van, dat zt], die, hoewel streng go~~d1enstig_ opge
voed, daar zij de warmte gemist hebben, er nooit t?e ge~omen z11n, het Licht te 
zien en er zich nu van afgewend hebben, alsof het du1stet01s war~. 0, al de"!zulk~n 
ZOU ik willen zeggen : leest u~ Evangelie en zi~t, ho.~ de Chrastus Zelf IS. Z11n 
barmhartigheid en Zijn ontfermmg gaan zelfs V?6r Z11n. woord U tegemoet en 
laat ons aan wie de heilige taak toevertrouwd 1s het Licht te brengen, het tocb 
z66 doe~ dat de warmte van dat Licht zich dadelijk laat gevoelen, want Bij is 
de Zon d~r gerechtigheid, Die niet alleen de werel.d verlicht, maar ook warmte en 
!even brengt. 

'Z.9.)e/k een liefde, wat meedoogen, 

'Tu'at teederheid blank in '1Lw oogen, 

'Wat minzaamheid in 'Uw fZelaat; 

:JCaters zelfs zoowel als vrinden, 

&tk mocht CZL willfg, vaardig vinden 

<©at troost of hulp, met raad en daad. 

<:Yeh ! waar die minzaamheid 

<:Yak in mijn doen verspreid ! 

':Dierbre :Jleiland! 

<:J, heilig mij. 

':Dat ik als {}fj 

:Jn al mijn omgang minzaam zij ! 
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gebeurtenis zal mo gen medewerken tot meer
dere bruikbaarbeid in den dienst voor God 
en zielen. 
~ooals .. uit de o_fficieele mededeelingen 

bhJkt, z11n de Kaprteins Poutiainen aange
steld voor het werk in Celebes. Nog in de 
laatste week van Januari zullen onze mak
kers naar Rouwiga vertrekken. 

Dankhetuiging der militairen. 
Vele blijken van waardeering mochten wij 

ontvangen voor den in ons vorig nummer 
genoemden zak-almanak; ook van de zijde 
der militaire autoriteiten werd dank gebracht 
voor dit practiscb bewijs van onze belang
stelling in de militairen. 

De geboortedag van den Generaal. 
In verband met den 70sten verjaardag van 

den Generaal op 8 Maart zal een bijzondere 
veldtocht worden gehouden gedurende de 
maand Maart. 

De Divisie-Officieren van Java en Celebes 
en alle korps-Officieren zijn druk bezig met 
plannen voor een waardige viering van dezen 
dag en een bijzonder programma. Wij zijn 
er van overtuigd, dat alle soldaten en vrienden 
hartelijk zullen medewerken in deze. 

De uitzending der vrouwelijke Kadetten. 
Stafkapitein Woodward meldde ons prach

tige samenkomsten in verband met de uit
zending der Kadetten te Kantewoe; 7 Sol
daten en 13 Jong-Soldaten werden inge
zegend, 2 kleinen werden opgedragen aan 
God en bet Leger, en 24 der aanwezigen 
zochten gedurende deze samenkon1sten ver
lossing. 

Cm haar aanstelling te bereiken, moesten 
enkelen der nieuwe Officieren 5 dagen loopen, 
maar allen aanvaardden gelukkig en opge
wekt de reis. Dit geeft een aardig kijkje op 
de toestanden in Celebes. 

Welkom van Adjudante Ingham. 
Stafkapitein en Mevrouw Woodward leid

den te Kapiroei de welkomstsamenkomsten 
van Adjudante Ingham en Kadet-Luitenante 
Ranjawa, welke bijeenkomsten werden bijge
woond door een groote schare belangstel
lenden. Ook bier gaf zich een 24-tal voor 
den dienst des Heeren. 

De Kerstmeeting werd bijgewoond door 
400 menschen. 

Kalawara-Kolonie. 
Kommandant Veerenbuis zond ons een 

belangwekkend verslag over den vooruit
gang der kolonie. Het landbouwbedrijf heeft 
ernstil! geleden door de langdurige groote 
droogte; de Kommandant mag zich echter 
verbeugen over den uitslag der klapper
oogst; op een dag werden 9000 klappers 
binnen gehaald, betgeen een totaal maakt 
van 30 000 stuks voor het afgeloopen jaar. 

Korpskadetten. 
Het werk onder Korpskadetten op Java 

had tot op heden nog geen vasten vorm 
aangenomen. Het doet ons genoegen, te 
kunnen melden, dat bierin verbetering ge~ 
bracbt zal word en. De D. 0. tracht nu Korps-
kadetten te winnen en Kapiteine Kiih is 
aangesteld als Korpskadetten-Secretaresse
op bet Hoofdkwartier. 

Jonge menscben, die Korpskadet wenscht 
te worden, spreekt met uw Officieren of 
schrijft naar bet Hoofdkwartier. 

Het Jonge-Liedenwerk te Bandoeng. 
Enkele bezoekers zagen de zandbakklas 

van bet Europeescbe jonge-Liedenkorps te 
Bandoerg, waar zij zeer veel belang in stel
den. Mevrouw Stafkapitein Lebbink doet 
baar werk in deze klas met groote vreugde 
en gewoonlijk vol gen 30 levendige, vroolijke 
kleuters bet godsdienstonderwijs. 

In bet Sub~istentenkader, een buitenpost 
van de Bandoengsche korpsen, wordtZondags 
een samenkomst gehouden, die geregeld 
door een 60-tal kinderen wordt bijgewoond. 

Er zullen nu compagnieen gebouden wor
den in het Hollandscb en Maleiscb. 

De Kapiteins Tarima. 
Dezc makkers werden verblijd door de 

geboorte van een lief meiske . De Heer ze
gene en beware de ouders en de kleine ! 

KALA W A RA - C e 1 e bes. 
(Landbouw-kolonie) 

Mevrouw Veerenhuis schrijft ons: 
Op Kerstavond gingen de kinderen de 

ka~pongs door om Kerstliederen te spelen 
en te zingen. Eersten Kerstdag 's morgens 
om 4 uur waren ze reeds weer op s1ap en 
om 5 uur hadden we, mede door bun hulp, 
een mooie, voile zaal. 

Om 9 uur een feestmeeting met de kolo-
nisten. 

Voor tweeden Kerstdag stond een groote 
kindersamenkomst op bet programma en een 
lichtbeelden-voorstelling, die beide goed be
zocht werden. 

Jets, dat tot bijzondere vreug~e stemde 
was we!, dat de mooie met glmsterende 
versiering getooide Kerstboom .gedurende 
al de fees1dagen ongescbonden m de oude 
zaal stond. Wei kunnen de deuren niet 
meer gesloten worden, zijn alle ruiten 
stuk en stonden groepjes kinderen vol ver
langen te kijken, maar gestolen werd er 
niet, zelfs geen vu rig begeerd kaarsje I Dit 
pleit zeer zeker voor dP eerlijkheid der 
Javaansche kolonie· bewoners in het binnen
land van Celebesl" 
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BANDOENG. 

Kerstfeest, de herdenking van Jezus' ge
boorte, van Hem, die ons door den Vader 
werd gegeven tot verlossing onzer zonden. 
Kerstfeest ! - Bij de herinnering aan blij
de Kerstdagen thuis, kwam de gedachte: 
thans in een vreemd land, onder geheel 
and ere omstandigheden - hoe zouden wij dit 
jaar Kerstfeest vieren? Zou den wij de 
Kerstdagen moeten doorbrengen in het kam
pement. Neen ! I Gelukkig niet I Daar was het 
Leger des Heils en wij ontvingen een uitnoo
diging, om het Kerstfeest te midden van geluk
kige menschen te vieren. 

Reeds Donderdagavond begon de Kerst
viering in het Militair Hospitaal te Tjimahi. 
Jammer, dat Kolonel van de Werken ziek 
was en dus niet, zooals aanvankelijk in de 
bedoeling lag, de leiding der verschillende 
samenkomsten op zich kon nemen. 

Bij een mooi versierden boom verzamelden 
zich de loopende patienten, een kleine 200. 
Gezamenlijk werden eenige Kerstliederen ge
zongen; het Officieren-kwartet en een zang
koortje, gevormd door bezoekers van het 
Militair Tehuis deden zich hooren; het Kerst
verhaal werd voorgelezen en alles tezamen 
vormde een rijk gezegende avond. Of dit 
bezoek werd gewaardeerd.? Het hartelijk 
medezingen en de aandacht, waarmede ge
luisterd werd, spraken voor zichzelf ! Een 
der Officieren van den Hospitaaldienst 
bedankte voor dezen prettigen avond. 

Plechtig ruischte op eersten Kerstdag r~eds 
des morgens om 5 uur het ,,Eere zij God" 
door de zaal. Ee,n groote schare luisterde 
naar al het goede en in menig oog blank 
een traan bij de herinnering aan vroegere 
Kerstfeesten. 

Ook de beide samenkomsten in den loop 
van den dag waren rijk gezegend. Vooral 
des avonds waren weer velen opgekomen. 

Tweede Kerstdag, de dag voor de militairen! 
Te half zes zaten alien, militairen, de ,,oud
gasten" van Bronbeek en Heilsofficieren, in 
vroolijke, gezellige stemming om de keurig 
gedekt~ en rijk voorziene tafels. De Kapitein, 
van w1ens compagnie de meesten der aan
wezige soldaten waren, nam eveneens dee! aan 
dit feestelijk samenzijn. Menigeen zal dezen 
~vond nieuwe en betere gevoelens in zijn 
nart hebben on twaard. 

Heilssoldaten, weest ervan overtuigd dat 
wij, militairen, naast God het Leger' des 
Heils dankbaar zijn voor al, wat in deze 
dagen voor ons werd gedaan; maar BLIJFT 
helpen en, zoo de de Heer wil, zal dan 
eens de tijd komen, dat er geen lange 
discussies op vergaderingen en in dagbladen 
noodig zijn over de zedelijke verbetering 
van de mindere militairen, want dan zal Zijn 
licht al_len omschijnen. Niet de omstandig
heden 111 de eerste plaats dienen goed ge
maakt te wor<ien, om een ideate toestand 
in de kazernes te scheppen, maar de militairen · 
zelf. Mage het daartoe warden geleid ! 

Een der militairen. 

Den 22sten en 23sten December was 
het feest in het Kinderhuis ! Eerst voor 
de kleine bewoners, daarna voor de genoo
digden, contribuanten van het Huis. In bei
de samenkomsten heerschte een opgewekte 
stemming en de keurige versiering en kaars
verlichting droegen niet weinig bij tot het 
intiem, gezellig karakter. 

De grootste meisjes zongen eenige drie~ 
stemmige liederen en ook in alle volgende 
samenkomsten hebben zij met diep gevoel hun 
eenvoudige en toch zoo aangrijpend s..:hoone 
liederen doen hooren en daardoor veel 
zegen gebracht aan alien, die de meetings 
bijwoonden. Een aardig stelletje kleuters 
bezong op hun wijze het Kerstfeest,waarbij 
de Kerstklokjes vroolijk klingelden .. 

Tweeden Kerstdag was het feest voorde . 
kinderen in en om het subsistentenkader. 
Meer dan honderd kinderen kwamen tezamen 
in het zaaltje, dat iederen Zondag welwillend 
wordt afgestaan voor een kindersamenkomst. 

Een grabbelton verborg voor elk der kin
deren een kleinigheid, die zij handig wis-
ten op te diepen l . 

's Zondagsmiddags een verteluurtje voor 
de jeugd om den verlichten Kerstboom. 
De regen vie! bij stroomen neer, maar be
lette een groot aantal kleinen en ook enkele 
volwassenen niet,. te komen genieten van 
het mooie Kerstverhaal, door Ensigne Bar
bier verteld. 

In de avondsamenkomst van <lien dag 
hadden de kinderen het leeuwenaandeel. 
Voor een geheel bezette zaal voerden zij 
een indrukwekkenden zangdienst uit en 
zongen hun liederen. 

Maandag was het feest voor de kinderen 
van de Zondagsschool, waarbij tevens een 50 
kinderen van militairen en van de oud-militai
ren van Bronbeek waren genoodigd. Een 
tweehonderd-tal schaarde zich om de 
lange tafels en hadden tezamen een paar 
prettige uurtjes. 

BATAVIA. 

De Kerstfeestviering werd dit jaar geleid 
door Majoor en Mevrouw Palstra. Ofschoon 
het water bij stroomen neerkwam des mor
gens, woonde een flink aantal menschen den 
vroegbidstond bij in de Canada-zaal. 

Toen volgde een kinderfeest des middags 
en een groote demonstratie des avonds, 
waarin door de meisjes van het Meisjeshuis 
en de kinderen der Zondagsschool een zang
dienst werd uitgevoerd. 

Den volgenden morgen kwamen de kin
deren der Zondagsschool bijeen in het 
Militair Tehuis. Het was echt feestl 

. Terwijl de Majoor des middags feest 
vierde met de kinderen van het Chineesche 
Korps, leidde Mevrouw Palstra een Kerst
di.enst in het Meisjeshuis, waartoe de con
tnbuanten van dit Huis waren uitgenoo
digd. 

De avond was voor de militairen. Voor
drachten, Kerstliederen, vaderlandsche Iie
d7ren volgden elkander op, Vee! te vlug 
gmg de tijd voorbij I 

De zieken in het Militair Hospitaal wer
den ook niet vergeten; na de Heiligingssa
menkomst des morgens werd hun op Zondag 
een bezoekje gebracht en elk hunner een 
Kerstgeschenk aangeboden. 

Ook in het Chineesche Korps was het 
jeest: de zaal keurig versierd en telken
male geheel bezet. Kerstliederen werden 
gezongen in het Chineesch, Maleisch, Hol
landsch en Noorsch; en het best van al: vier 
zielen zochten den Heer. 

DJOKJA. · 

Ee!1 paar dagen voor het eigenlij ke her
denkrngsfeest bood de leidster onzer Zon
dagsschool, Sergeante van de Wetering 
haar leerlingen een welgeslaagd feest aan i~ 
een lokaal, welwillend door Mejuffrouw Willer 
daartoe a.~gestaan. Ruitn 600 genoodigden 
wai:en b11een; een prachtige Kerstboom 
sch1t~erde met kaarslicht; opgewekt klonken 
de hederen, en aandachtig werd geluisterd 
naar de Kerstgeschiedenis door Os. Pos en 
het Kerst verhaal, door Kdt.-Sergeant Palstra 
verteld. De tableaux hadden aller bijval en 
de geschenkjes werden dankbaar aanvaard. 

Den 23sten"gaf Kommandante Hallman in 
het Kin~erhuis aan Europeesche kinderen en 
genood1gden een feest, dat zich bijzonder 
kenmerkte door den intiemen aard ondanks 
de talrijkheid der aanwezigen. Een gezegend 
feest was het en de kinderen waren wat 
blijde, toen ze ook nog met gevulde handjes 
hu1s-toe mochtcn gaan. 

Den 24sten was het feest voor de kinde
ren van het Tehuis en de Kadetten · een 
vreugdevolle. een jubel-dag I ' 

Den 25sten, het was nog geen 6 uur in 
d.~n moi:gen, klonk in den grooten, boom
r.11ken tum van het Residentshuis een Kerst
hed. Zelden zullen de Resident en <liens 
ega op zulk een wijze gewekt zijn I Aangedaan 
sprak Z. H. E. Gestr. de Javaansche zangers 
toe. 
· De zieken in het Militair Hospitaal wer
den ook niet vergeten en daar waren zij 
dankbaar voor. 

's Avonds feest in het Militair Tehuis. 
Overvol w.~s het eenvoudig versierde zaaltje. 
Na een b11zondere meeting, waarin gloed
vol door den Adjudant werd gesproken 
werd tot het festijn overgegaan en werd 
de avond doorgebracht met muziek en zang. 
Tot slot mocht 'elk der bezoekers een 
Kerstgesch.~nk in ontvangst nemen. hetgeen 
zeer op pn1s werd gesteld. Een welgeslaag
de avondl 

Webeka. 

MALANG. 

Een wonderbaren tijd hadder. we gedu
rende de Kerstdagen; heerlijke en druk be
zochte samenkomsten werder door Ensign 
Bakker geleid. 

De eerste Kerstdag zette in met een 
Heiligingssamenkomst, waarin de toespraak 
van den Ensign diepen· indruk maakte. 

's Middags om 5 uur was het kinderfeestl 
Wat hebben die kleinen genoten ! Men 

had de gezichten der kinderen eens moeten 
zien, vooral toen de Kerstcadeautjes werden 
uitgereikt ! 

Om 8 uur voor een stampvolle zaal de 
Kerstsamenkomst voor de volwassenen 
waarin het Kerst-Evangelie met vernieuwd~ 
kracht aan de groote schare verkondigd 
werd. 

Den volgenden dag groot feest voor de 
mil!tairen; spannende wedstrijden in ver
sch1llende spelen, waarbij voor elk spel 
drie mooie prijzen beschikbaar gesteld waren. 
Om I uur het feestmaal en de vroolijke ge
z:ichten getuigden we!, dat ook dit nummer 
van het programma in d~n smaak vie!! 
Om 7 uur kwamen alien nog eens tezamen 
voor de laatste Kerstmeeting, waarin de 
prijzen werden overhandigd. 

J. J. B, 

;MAGELANG. 
Door Gods genade mochten wij ons ver

heugen in een heerlijk, gezegend en wel
geslaagd Kerstfeest. Wij mochten de tijding 
van blijdschap en vrede brengen aan meer 
dan 1200 menschen van verschillenden 
landaard. Eere ·zij God en hartelijk dank 
aan alien, die ons hielpen en hiertoe in 
staat stelden I 

Officieren en Soldaten van Magelang. 

~MEDAN. ! 

Het heerlijke, eeuwenoude Kerstfeest werd 
met de kinderen van het Kinderhuis op 
waardige wijze gevierd op Woensdag 23 
December. 

Het eenvoudige zaaltje van het Kinder
huis was geheel oezet. Een mooie Kerstboom 
glansde de bezoekers toe. Door rood papier 
om de Iampjes was een stemmig licht-effect 
verkregen, terwijl hier en daar boven kasten 
en deurposten kaarsen brandden, en eenig 
groen op smaakvolle wijze was aangebracht. 

Om zes uur open de de Directrice, Ensigne 
Seur, de bijeenkomst met gebed, waarna zij 
eenige hartelijke welkomstwoorden tot de 
aan~ezige~. richt!~· Daarna werd op zeer 
verd1ensteh1ke w11z.e een meerstemmig lied 
gezongen door de schoolkinderen onder 
leiding van Kapiteine Kuhne. 

Ook de vrouwelijke Officieren van de 
lepra-k~lonie ,,Poelau Si Tjanang" waren 
aanwez1g en de oudste harer Mevrouw 
Majoor Scheffer, vertelde den kinderen een 
gedeelte van de Kerstgeschiedenis. 

Nadat daarna de heel kleintjes lief en keurig 
in de maat e~nige liederen hadden gezongen, 
vertelde Ensrgne Seur op prettige onder
houdende wijze een leerzaam Kerst'verhaal. 

. Toen de ":7rsnaperingen waren rondge
d1end, waarb11 de kleine gasten niet wer
den verge1~n, ontvingen de kleuters een 
cadeautje, en eindigde Mevrouw Scheffer 
dit samenzijn met dankgebed. 

Leger des Heils-vriend. 

PELANTOENGAN. 
Ons Kerstfeest is voorbij en ik denk wel 

te kunnen zeggen, dat het behoort tot de 
meest gelukkige en. gezegende feesten in 
onze herinnering op Pelantoengan. 

Een achttal tableaux maakte de Euro
peesche samenkomst op Kerstavond zeer 
belangwekkend. Tot besluit werden de 
geschenken uitgereikt, waaronder ook de 
boekjes ,,Het hart naar boven" van Mevrouw 
Oliphant-Schoch en kleine artikelen, door 
de meisjes van onzen eigen ,,Liefdebond" 
vervaardigd. 

De eerste Kerstdag was wel-besfeed. De 
samenkomst des morgens in de ,,Berney
zaal" was een zeer gezegend uur. Des 
avonds werd ook veel genoten; de Europee
sche patienten gaven hun medewerking 
door eenige tableaux terwijl de zangbrigade 
ons nog eens vergastte op eenige bijzondere 
nummers. 

Op den avond van den 26sten December 
kwamen de kinderen van de Zondagsschool 
tezamen met de employee's op de versierde 
voorgalerij .van het groote Chineesche 
huis in dt; buurt. Ook hier was de 
Kerstboom de groote aantrekki ng. Onder 
leiding van Ensigne Digby zongen de 
kinderen hun mooie Kerstliederen en 
voerdeR enkele oefeningen uit, die door de 
ouders ten zeerste bewonderd werden. On
noodig te zeggen, hoe blijde de kleintjes 
waren met hun cadeautje. 

Met de Europeesche patienten werd de 
O!-!dejaars-avond gezellig doorgebracht en 
bIJ den overgang des jaars zijn wij alien 
tezamen tot den Heer gegaan en hebben 
Hem gedankt voor ontvangen zegeningen. 

Onderwijl waren de inlandsche patienten 
bijeen gekomen in hun eigen zaal onder 
leiding van Broeder Tjien en hadden na een 
feestelijk samenzijn een goede geestelijke 
bijeenkomst. 

Majoor Thomson~ 

SALATIGA. 
Het zoo lang door ooze kinderen verwachte 

blijde Kerstfeest bracht een groot aantai 
kindervrienden in ons Kinderhuis tezamen. 
De met groen versierde eetkamer en beide 
Kerstboomen ontlokten den kinderen bij het 
binnen komen een uitroep van bewondering. 
Wat schitterden de oogjes der kleinen I 

Wij waren blijde, Stafkapiteine Beckley, 
die speciaal voor dezen dag was overgeko
men, juist nu voor het eerst in ons midden 
te hebben. 

Door hun rijk en afwisselend programma 
hielden de kinderen aller aandacht geboeid. 
Lieflijk bezongen zij de geboorte van den 
Heiland en vertelden van de Kerstvreugde 
door Zijn komst op aarde ook voor hen. 

.Maar", vraagt ge, ,,waarom die tweede 
boom ?" Deze werd de groote vreugde der 
genoodigde kleinen, die uit de cadeautjes, 
daaraan opgehangen, mochten uitzoeken, 
wat hun het meest aanlokte. 

,,Onze kinderen" ontvingen op hun beurt 
de hun toegedachte geschenken, door de 
milde bijdragen der Salatiga'sche vrienden 
bijeengebracht. 

1 FEBRUARI 1926. 

Wat e~n gelukkig groepjel Sommigen dans
ten van blijdschap, anderen - zonder iets 
te zeggen - drukten bun pakje stevig tegen 
zich aan ! De geopende pakjes - kleeren, 
speelgoed - maakten de kleintjes blij, hun 
oogjes straalden I - ,,Kijk eens, Tante !" .... 
.,lk ook . .. . schoenen, kousen !" .... ,,Ik ook 
een jurk !" .... ,,0, een mooie tromp~t I Mooi, 
Tante ?" -

Nog eens 
~ielpen, de 

hartelijk dank aan allen, die 
Kerstvreugde verhoogen. 

Kapiteine Hammerli. 

SEMARANG (Boegangan). 
Ons Kerstfeest was rijk gezegend. De eer

ste dag onzer vieringen werd doorgebracht 
met de militairen en hun gezin in de 
kazerne; den tweeden dag hadden we 
twee meetings in het Europeesche korps; 
daarna een geheelen dag feest op Boegangan, 
gevolgd door een Kerstfeestmeetin r; met 
de gedetineerden in de centrale gevangenis 
den volgenden dag. Een vol programma ! 

ADJUDANT H. LOOIS· 

SOERABAJA. 
De viering van het Kerstfeest werd door 

Officieren en makkers van het Militair 
Tehuis begonnen op Donderdag 24 December 
met een feestelijke samenkomst voor de 
Europeesche patienten der Ceo trale Bur
gerlijke Ziekeninrichting. Een honderdtal 
woonde deze sa!11enkomst bij en na afloop 
werden d<?. p~henten mt:t een cadeautje 
verrast. Z11, die de meetmg niet konden 
bijwonen, werden niet vergeten en ten einde 
ook hun Kerst-evangelie te brengen zongen 
de Heilssoldaten hun liederen voor 'de ver-
schillende zalen. . 

Aan de bekoring, en wijding van den dienst 
~es morgens om 5 uur op eersten Kerstdag 
is zetcer geen der aanwezigen ontkomen. 

Negen uur 's morgens: ,,Uitreiking van 
Kerstmanden aan armen", aldus luidde het 
programma en het was ons een vreugde 
een aantal arme oudjes te · kunnen voorzie~ 
van een wel-gevulde Kerstmand en hun 
tegelijkertijd nog eens te wijzen op de zoo
veel grootere gave door God in Christus aan 
de menschen geschonken . 

De kinderen onzer samenkomsten en vele 
anderen met hen hadden smiddags om 
5 uur hun feest. Vele rappe handen voor
zagen hun van versnaperingen, ·weer anderen 
reikten de Kerstgeschenken uit. 

.!weeden Kerstdag smiddags 1 uur zaten 
w11 ~~n. den feestelijken maa!tijd met 
de m11lta1ren en genoodigden, waarbij de 
&asten zich al. wat opgediend werd, best 
.!1eten sma~en. Met een gezelligen avond 
m het Tehms besloten wij onze Kerst-viering. 

D. R· 
TEGAL. 

De voorbereidingen, voor de bijzondere 
samenkomst op 24 December werden ruim
schoots beloond, toen dien avond trots den 
stortregen niet minder dan 543 menschen 
opkwamen, om hell grootste aller feesten 
met de Heilssoldaten te vieren. . 

Nadat de Kerstgeschiedenis voorgelezen 
was, volgden . · eenige goed geslaagde 
tableaux; het was treffend een klein meisje 
van 5 jaar daarbij met een helder stem
metje te hooren zingen : 

,,Al kan ik nlet veel aan Hem geven, 
'.k Mag komen toch tot den Heer: !" 

Den volgenden morgen was het feest 
,voor d7 Zondagsschoolkinderen en genoodig
den, die alien een Kerstgeschenk ontvingen. 

Des avonds leidden de Kapiteins een plech
tigen Kerstdienst, waarin we een ontmoeting 
hadden met Christus Zelve. 

Tweeden Kerstdag was het feest voor de 
ouden van dagen onder leiding van den 
Korps-Sergeant. Rijk gezegend en verheugd 
gingen de oudjes met een goed gevulde 
Kerstmand huis-toe. 

Ook de verschillende meetings in 

SEMARANG 

waren tijden van groote vreugde en rijken 
zegen; vooral het kinderfeest onder Ieiding 
van Stafkapiteine Beckley is we! geslaagd. 
Den Heer alle eere I 

Br. Hoemak:er. 

BOEKllANDEL Lll6ER DES HE!LS 
JAVASTRAAT 16- BANDOBNG 

Op het oogenblik boeken van bekende 
schrijvers als : Van Koetsveld, Giberne, 
Gerde~. De Liefde, Alcock, v. Lindenhout, 
E. Green, enz. in voorraad o. a.: 

De oudste . . 
Een dief in den nacht 
Wenzels erfenis • 
Hubert Bt:>hun 
Lief en teed . 
Mislukt werk 
Uit en thuis. . . 
In den strijd des !evens . . 
't Was maar een boerenlummel 
Moffie . . • 
Schuld en verzoenlng. 
De kleine handlangster 
De liefde wint het 
Kleine lady Clare 
Zij n overwinning 
Margot . . . 
Anna's levensstrijd 
Jan Malaban 
Magdalena . 

f 3.50· 
,, 300 
,, 2.75 
.. 2.50 
"225 
" 2.25 
,, 2.25 
"2.00 
,, 2.00 
• 200 
" 2.00 
" 1.80 
,, 1.50 
,, t.50 
.. 1.50 
" 1.40 
,, 1.40 
,, 1.25 
" 1.00 
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