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I. DOOR GOO BEVOLEN. 

ONS geestelijk inzicht moet in·zekere 
mate op~ewekt zijn en zich uit
strekken naar ~od, alvorens wij in 

practischen zin de beteekenis van het 
woord ,,heilig" kunnen waardeeren; want 
,,tenzij dat iemand wederom geboren wor
de, hij kan het koninkrijk Gods niet zien" 
(Joh. 3 : 3). l>it is de reden, waarom ik 
mij in deze artikelen niet richt tot dengene, 
die niet met God verzoend is, maar tot 
ieder, tot welk kerkgenootschap hij of 
zij ook mnge behooren, die, ofschoon hij 
jezus als Redder be zit. toch niet de inner
lijke zekerheid heeft, dat Hij als al les
overwinnend Koning in zijn han regeert. 

Zander eenige on lekerheid of twijfel 
verklaar ik, dat het Gods wil is, dat zelfs 
de zwakste en onheiligste van Zijn kin
deren heilig zal worden. Gelooft gij dit? 
Denkt gij er over na? 

Wat is heilighe1d? Een st an daard
woorden boek defmieert het als ,,zedelijke 
volmaaktheid; re·nheid van hart'. 

Heilig-zijn beteekent niet alleen: be
vrijd te zijn van inwonende zonde, maar 
nog oneindig ved meer dan dit. Heilig
zijn beteekent : als God te zijn, Zqn na· 
tuur te deelen, Zijn zuivere liefde ten 
toon te spreiden; liefde niet alleen voor 
de onbeminnenswaardigen, maar voor 
iedereen. ,,Een volkomen mensch", zegt 
een hedendaagsch scnrijver, ,,dat betee
kent iets meer dan een zondeloos mensch, 
iets, dat rijker, dieper, positiever is en 
dat straalt van gloed en licht." 

lk zou willen, dat deze artikelen van 
practische waarde zouden zijn voor den 
zoeker naar heiligheid, voor den gene, die 
God liefheeft en vergifft>nis van 
zonde heeft ontvangen, maar die tot 
dusver nog geen ervaring heeft van de 

volmaakte liefde, die de vreeze buiten
jrijft; voor den gene, die geslingerd wordt, 
die zich nu eens met alle kracht wendt 
tot de dingen des tijds en der zinnen, 
om die te grijpen, dan weer aarzelend 
zicfJ uitstrekt naar de eeuwige dingen; 
voor dengene, die gevoelt, dat de macht 
der zonde niet geheel is vernietigd in 
zijn hart. Derhalve moet ik den nadruk 
leggen op die zijde van heiligheid, wel
ke beteekent: bevrijding van innerlijke 
zonde; omdat, indien wij wenschen lzeilig 
te wezen, maar ht! niet zijn, onze houding 
tegenover de zonde van lztt allereerste belang is. 

Verstaat gij, dat God wil, dat Zijn volk 
bevrijd zal wor Jen van de zonde; ,,dat 
wij, verlost zijnde u1t de hand onzer 
vijanden, Hem d1enen zouden zonder 
vreeze, in heiligheid en gerechtigheid 
voor Hem, al!e de dagen oozes levens"? 

Als gij treurt over uw krachteloosheid 
in den strijd, treun, omdat ge voortdu
rend die dingen doet, welke ge niet be
hoordet te doen en datgene ongedaan 
laat, wat ge behoordet te doen - o, ver
blijd u dan hierover: Hij wil, dat gij 
heilig zult worden en dat de zonde niet 
lan·ger heer~ chappij over u zal voeren ! 

Hoe weten wij , dat Hij onze heiligheid 
wil? Wij weten dit door een rechtstreek 
sche openbaring van Zijn bedoeling, door 
den Heiligen Geest, door het !even en 
de woorden van Jezus, toen Hij op aarde 
was; en door de open baring, in het Oude
en Nieu we Testament beide, aan den 
mensch gegeven. 

lnderdaad niets minder dan een onmid
dellijke openbaring van Gods wtl zou ons 
In staat kunnen stellen te gelooven, dat 
het een mensch rnogelijk is, bevrijd te 
zijn van de zonde. Zonder deze open ba
ring zouden de macht der zonde, haar 
verwoestingen en haar resultaten in het 

~Onze Kommandante~ 
~ ~ 
t\, EEN WOORD VAN WAARDEERING DOOR DEN dJ 

W r.-i CHEF SECRET ARIS. - ~ 
~~~ ~~ H et is de gewoonte, wanneer een Ter-

ritoriale Leider vaarwel heeft, eeni
ge vergelijkende cijfers te geven. Als ik 
een dergelijk rapport samenstelde, zou 
-Oit treffende vooruitgang aantoonen; ik 
weet echter, dat onze Kommandante dit 
niet wenscht. 

Er is evenwel een hoogere waardee-
1'ing van bet werk, dat verricht werd, 
dan door dorre cijfers alleen kan wor-

. den gegeven, en deze waardeering be
treft de persoonlijkheid, de toewijding 
en de zelfopoffering, welke de ware 
teekenen zijn van een leven, dat is toe
gewijd aan God en de menschhei d. 

Gedurende bijna vijf jaren heeft onze 
Leidster den waren Leger-geest be
toond en heeft zij met groot welslagen 
de veel vuldige onderdeelen van onzen 
arbeid in deze eilanden geleid. Oat dit 
een grondige kennis van zaken heeft 
vereischt, een doorzicht dat, waar noodig, 
terstond wist in te grijpen, en een helder 
inzicht in datgene, wat het eerst en het 
meest noodzakelijk was, is in zichzelf 
reeds een hulde aan de bekwaamheid van 
vrouwen, die tot deze groote dingen in 

staat zijn. 
Terw ijl het centrale beheer op het Hoofd-

posten, op de lepra-kolonies, in de kinder
huizen of de scholen, in de ziekenhuizen 
of in de tehuizen voor militairen, hetzij op 
industrieel gebied, of den landbouw en 
veeteelt van een landkolonie. 

Dit heeft beteekend lange uren in den 
trein, op de stoomboot, in de tandoe, 
en zelfs te paard of te voet ; door het 
oerwoud, langs bergpaden en over de 
zwiepende rottanbrug I Een vurig ver· 
langen om de Officieren te ontmoeten, 

menschenhart er ons toe brengen, aan 
de m••gelij1<heid van reinheid de5 harten 
re vertwijfrlen. 

tk wensch nu niet fe spreken over de 
straf der zonde, hoewel ik u er toch aan 
wil herinneren, dat - "zonde en straf 
~ toelen op een wort el. Straf is de vruc:1t, 
.velke onopgemerkt rijpt in de bloem van 
het genot, welke ze verborg. Oorzaak 
en gevoli:r, midrlel en doel, zaad en 
vrucht kunnen niet word~n gescheiden." 

Hoe meer Gods kinderen Hem gelijk 
worden, des te meer worden zij zich be
wust van de verNoester de wolk der zon
de , welke wor jt uitgeademd ui des men
sc ien innerlijk to deze liefelijke aude 
verdonkert. 

Sommi:{e moderne denkers, die het 
paJ des levens verloren hebben en blin
de le1dslieden der blind.!n geworden zijn, 
be .veren, dat met het woord zonde al 
te veel geschermd is, en dat liod te hei
lig is, om Zien bewust te zijn van de 
zonde; doch on ze aard:>che pelgrimstocht 
kan alleen veilig zijn bij de leid-s1er 
des Bijbels, en de Bijbel zegt ons, 
dat reeds vroeg in het 1even c1er 
memchen ,,de boosheid des menschen 
menigvuldig was op aar Je, en al het ge
dichtsel der gedachten zijns harten te 
alien dage alleenlijk boos was" t Ger esis 
6 : 5). Oe Bijbel zegt ook, dat gelukza
l1ghe1d WOrdt geschonken met Vt:rgiffeniS 
van zonde in 't verleden en ontheffing 
van zondigheid in het heden: ,, Welge
lukzalig is hij, wiens overtreding verge
ven, wiens zonde bedekt is. Welgeluk · 
zalig is de mensch, dien de Heere de 
ongerechtigheid niet toereken\" (Psalm 
32 : 1 en 2). 

Hebben wij recht te gelooven, dat wij 
niet alleen verg1ffenis kunnen ontvangen 
voor de zonden van het verleden, aan de 

persoonlijk de toestanden en het werk, 
dat verricht wordt, in oogenschouw te ne
men, was de drijfveer van al dit streven. 
Op deze wijze werd een practisch over
zicht verkregen, dat van grooten invloed is 
ge weest op de algemeene verbeteringen, 
die zijn aangebracht, en de uitbreiding 
van het werk. 

Grooter nog is de invloed der Komman
dante, die uitgaat van haar innerlijk we
zen en die geboren wordt uit een sterk 
geloof en on wankelbaar vertrouwen in 
de allen-omvattende genade van Christus . , 
den Verlosser der wereld. Nooit was er in 
de open bare samenkomsten, groot of klein , 
in de dessa of in de stad, eenige onzeker-
heid met betrekking tot de persoonlijke 
geestelijke ervaringen van de Komman
dante, noch eenige aarzeling in de predi-
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kwartier tijd en aandacht vroeg, heeft 
de Kommandante tevens veel tijd gewijd 
aan de inspectie van iedere afdeeling van 
ons werk, aan persoonlijk c0ntact met de 
Olficieren, en de dagelijksche bezigheden, 
door hen verricht: hetzij in de dessa-

.!J DE KOLONELS V. D. WERKEN EN GUGELMANN IN 1922. 
~ ~ Op 3 December 1924 werd Lt.-Kolonel Gugelmann bevorderd tot Hccrlijkheid. 
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zijde van God kunnen komen en met He 
striJden tegen de zonde, maar dat WIJ ook J 
iederen dag en ieder uur overwinnaars 
kunnen zijn in den fdlen strijd tegen het 
kwade op het sla~ve ld van on:; eigen hart? 

Ja, w11 hebben het recht te gelooven, 
dat wij hier en nu heilig kunnen worden. 
De macht van Jezus kennende, verkondi
gen wij vol vertrouwen. dat de bruta:ilste 
opstandeling tegen God, als hij berouw 
heeft, niet al teen vergeving kan ontvangen 
voor zonde van 't verleden, maar mag 
wandelen 'op die verhevene baan, l,\'elke 
,,de he1lil:(e weg zal genaamd worden; 
de onreine zal er niet doorgaan, maar 
hij zal voor deze zijn; die dezen weg 
wandelt, zelfs <le dwazen zullen niet dwa
len. Er zal gten leeuw zijn, en gt'.en ver
scheurend gedierte zal daarop komen, 
noch aldaar gevonden word en ; maar de 
verlosten 7Ullen daarop wande len" Oes. 
35 : 8 en 9). 

Er is een vaste grond voor on:> ver
trouwe~. dat wii_ hetlig kunnen zijn, ge
legen 10 Gods etgen bevel: ,,Z1jt heilig 
want Ik ben heiligl" 

In het Oude Testament wordt heilig
heid bevolen. ,, Want lk ben de Heere, 
uw God; daarom zult gij u heiligen, en 
heilig ZIJn, dewijl lk heilig ben ..... . 
Want lk ben de Heere, 1>1e u uit Egypte
land doe optrekken, opdat lk u tot een 
God zij, en opdat gij heilig 1ijt, dewijl 
lk heilig ben" (Lev. 11 : 44-45). 

Petrus, die, voordat hij geheiligd werd, 
een man van veel worsteline: en bittere 
nederlagen was, haalde dit bevel uit 
de open baring van den vroegsten tijd aan, 
toen hij de bekeerlingen uit de eers1e ge
meente vermaande tot heiligheid: ,,Maar 
gelijk Hij, l>ie u geroepen heeft, heilig 
is, zoo wordt ook gij zel ve heilig in al 
uwen wandel, daarom dat er geschreven 
is: Zijt heilig, want lk ben heilig" (1 Pe
trus I : 15-16). 

Omdat God Zijn kinderen roept om 
hei11 g 1e zijn, wet en wij, dat Hij heilig is. 
Whittier zegt: ,,Uit all es wat Hij ei5cht 
van mij, aan:;chouw ik, hoe Hijzelf moet 
zijn". 

U1t het feit, dat God heilig is, volgt, 
dat Hij verlangt. dat Zijn volk heilig zal 
zijn en waar Hij almachtrg is, i; Hij in 
staat hen heilig te maken. 

Wilt gij Hem toestaan u te l~eiligen? 

king, dat het voor iedereen mogelijk is, 
persoonlijk deze zelfde zegeningen te 
ont van gen door een voudig geloof in en de 
aanneming van Christus. 

Wellicht nog verder reikte de invloed, 
dien de l<ommandante verspreidde door 
haar artikelen in de ,,Strijdkreet". Ooze 
Leidster heeft bovendien haar persoon
lijke aandacht geschonken, om dit blad 
te maken tot een bron van zegen en 
hulp voor den steeds grooter wordenden 
kring van lezers. 

Toen tijdens de langdurige en pijnlijke 
ziekte van ooze geliefde Kolonel Gugel
mann en na haar bevordering tot 
Heerlijkheid de Kommanc!ante Euro
peesch verlof werd voorgesteld, heeft 
zij, vastberaden en gedreven door 
een sterk gevoel van plicht, besloten om 
hier te blijven. 

Deze hoedanigheden hebben onze Leid
ster bemind gemaakt bij al haar Leger
makkers en bij de vele vrienden van het 
Leger des Heils. 

Van de verre heuvele n van Celebes 
langs de kust en door de binnenlanden va~ 
Java, tot den verst-verwijderden post op 
Sumatra zal de naam van Kommandante 
van de Werken steeds in dankbare 1 _ 
innering blijven en ten afsche'td ier 

. roe pen 
we ooze Le1dster toe cen par·i • • g en een 
van hart: ,.G O () z I J M ET U !" 

Wij gdooven, dat u als U b • w oot den 
steven wendt van de Der . . 
bede zult he h i 1nv1er, dezcl f 

r a en: 

,,a o D ZI J ME'f U TOT o 
W E D E ~ z I p N I'' 

Vreu niet w 
verbaasd, wa'ot 1~0~ lk hen met u 1 zi1t 
ook hdp lk en uw God 1 lk St rk 
de rechterhand uM?0 k onder t un Ik u 

ajo r gerechtlgh id. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij volmacht van den Generaal). 

Bevorderd tot Heerlijkheid: 
ENS!GNE REBuN, 

gekomen uit Sapoeran, I December 1906, 
te Magelang op 26 Mei 1926. 

Bevorderingen: 

Van Adjudant tot Stafkapitein: 
H. Loois. 

Va n Adjudant tot Kommandeur: 
M. Bfrlchoff. 
E. Anderson. 
N. Roslund. 

Van Ensign tot Adjudant: 
L. Glover. 
E. W. Seur. 

Van Kapitein tot Ensign: 
R. Beasley. 
Dijo. 
Panni. 
E. W Sahetappy. 
T. Wenas. 

Van Luitenant tot Kapitein: 
0. Tondaju. 

Van~ Kadet-Luitenant tot Luitenant: 
E. Dalope. 
Loa Thian Hock. 
T. Lomboar.. 
Oey Tjoen Tok. 
A. Radja. 
]. l<tJntuwene. 
A. ~Weers. 

Van Kdt.-Sergeant tot ·Kdt.-Kapitein: 
W. Palstra. 

Var. Kadet tot Kadet-Luitenant: 
C. A. de Fretes. 
Jacoeb. 
.Kast in ings ih. 
8. Loemioe. 
R Run tu wene. 
Stefanoes. 

Aanstellingen: 

Adjuda,nt N. Buijsmrin naar het Meisjes
huis te Weltevreden (in bevel; tijdelijk). 

Ensign Parmi naar de Landbouw kolo
nie te Kalawara, Celebes. 

Kdt.-Kapitein W. Palstra aangesteld 
voor Hijzonder werk. 

Luitenant J. Latuperissa naar R<!mbang 
(tijdelijk). 

Luitenant Loa Thian Hock naar 
Magelang. 

Kdt.-Luitenant C. A. de Fretes naar bet 
Militair Tehuis te Weltevreden. 

Kdt.-Luitenant Jacoeb naar het werk 
onder de javanen te Semarang. 

Kdt.-Luitenant Kastiningsih naar 
Poerworedjo. 

Kdt.-Luitennnt f:J. Loemioe naar het Chi
neesche korps te Weltevreden. 

Kdt.-Luitenant R. Runtuwene naar het 
Europeesc'1e korps te Semarang. 

. Kdt.-Luitenant Stefanoes naar 
Rogo Moeljo (in bevel). 

Bandoeng. 11 juni 1926. 

M. J. v. d. WERKEN, 
Kommandante. . 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SE CRET ARIS. 

H~ofdkwartier, 14 ]uni 1926. 

Het vaarwel van de Kommandante. 
Dit nummer van de Strijdkreet is in het 

biizonder gewijd aan bet v .. :uwel van onze 
Kommandiiinle, hoewel nu slec.its een rapport 
van een gedeelte der reis kan worrlen ge
geven. In ons volgend nummer hopen we 
echter het verslag over de laatste samen
komsten op Pelantoengan en in Semarang, 
Bandoeng en Weltevreden op te nemen, e.n 
een laatste woord uit Sumatra. 

STRIJDKREET 

(fen JLaatste WMoorb 
l'an be Jkommanbante. 

Er ligt naast het gevoel van diepe dankbaarheid een zekere weemoea over 
alles van deze laatste weken en dagen. Het 1s een laatste pelgrimstocht naar 
d1c!rbare plaat:>en m;!t he1!1ge tterinneringen, een Iaatste samenkomen met ge
trou we kameraden, straks een laatst vaarwel. En dan sluit een hoofdstuk - een 
kort ctup1cre in tier Leger des t-leil:>-werk hier te lande, en een hoofdstuk - een der 
m:!est ingrijpende - in mijn !even. lk doorblader het in de stille uren der nacht
waken en dan kom ik U t:!gen, mijn kameraden-Off1cieren, wien ik in de eerste 
plaats hartelijk dank betuigen wil voor wat U mij geweest is in deze jaren. Mede 
hebt gij getorst den last - den niet lichten, - moedig en sterk Uw deel gedragen, 
en zoo is onder Gods zegen het werk - ons alien zoo lief - gezegend voortgegaan. 
M1jn boek der herinnering is geY!lustreerd met de schoonste beelden uit Uw 
!even. Hier zie ik U met de teedertleid der ware (~hristenliefde een armen kranke 
of stervende vertroosten, of U w arm slaan om het , moederlooze" kind. - daar is 
het Uw hand, die den deerniswaardigen lepralijdt~ het donkere pad verl1cht ! 
Oaar weer zie ik U onversaa~d en onvermoeid wildernissen van Midden
Celebes doortrekken ; ginds hebt gij de tent~n de barmhartigheid opgeslagen 
in de javaansche dessa en bier weer wijst ge den Chi ezen den weg naar Chns
tus. N1et te vergeten de getrouwen, die achter den les naar werken. 

Een beeld blijft me b ij zonder vasrhouden, mijn kameraden, en dat is U, vereenigd 
in de congressamenkomsten van 1925. Daar werden we ons opnieuw bewust, 
wie we zijn en Wiens we zijn ! Nog hoor ik U zingen - zooals nooit te voren -

,,Ik moet werlcen voor mijn Meester, tot m(jn dag ten avond-daalt, 
Ik moet sprelcen van Zijn liefde wonderbaar. 

En als strafes mijn taalc volbrncht is, als de Heiland ,,Thuis" mij haalt 
En mijn naam w01·dt afgeroepe11, ben ik dacir." :: 

Laat ons !even in Wat zal ik nog roevoe~en? Vaarcwet:-=mijn Kameraoen 
di en geest, ,, tot da t Hij komt" ! 

U w dag is nog niet ten einde. Hoog staat Uw zon aan den heme! t Het is 
tijd, schoone tijd van arbeid; - voor rechte voren in den akker, voor goed en 
mild zaaien, voor geven en niet terughouden, voor een Iangen, blijden arbeidsdag; 

Vaartwel en tot wederziens ! Gods kinderen zien elkander nooit voor bet 
taatst ! - · 

* * * 
En onz:e getrouwe Soldaten, - van welke nationaliteit ook -, onze kinderen, 

onz:e vrienden over geheel N<!derlandsch-indi~. ik dank U voor Uw hulp, Uw steun, 
U w medestrijden, U w mededragen. God zij met U alien I Mijn bede is, dat gij Hem 
alien kennen mooit, ,, Wien te kennen het eeuw1ge leven is". Ook wij hopen 
e!kander weer te zien daar, waar Cnristus bet MiJdelpunt is van alles. 0, laat 
ons li<!rn dan nu reeds in het centrum van ons !even plaatsen! Laat ook Uw 
overgave aan Hem volkomen zijn I 

* * * Wij kwamen samen - ik ga alleen. 
., Tut U, m 1jn m1kkers, die ik heb lief gehad, zeg ik: ,, Tot wederziens I"" 

Zij, die deie afsch~id~groet tot U riclltte, - het Vaderhuis reeds in 't zicht - zij 
blijve in zegenende herinnering onder U I 

Hier in Bandoeng - op Java- ,,rust haar stof op Gods trouwe, sluimert in Ziin 
Vaderhand". Zij geniet ret!ds 1 1/i jaar het samenzijn met haar Heer in het land van de 
reinen van harte, waar ook de anderen z1jn, die de laatste 4 1

/, jaar van ons heengingen: 
Mevrouw Kommandeur Sch!pper, Mevrouw Adjudant Meyer, Mevrouw Dr. Wilie, 
Jonathan Scheff<!r en nu ook onze Iieve Ensigne Rebon. Zij !even alien Gode. 

••• 
Schaart U om Uw nieuwe Leiders dte U in den naam en in de kracht des 

Heeren zullen voorgaan in den strijd 'tegen zonde en ellende I Zij komen tot U, 
toegerust met jarenlange ervanng in den beiligen krijg, en zij zijn Uw voile ver
trouwen waardig. 

Wij · blijven verbonden in den dienst van het Kruis. Laat ons, . U hier in Neder
la11dsch-Ind1e en ik elders in het groote strijjperk der wereld, met baminen van 
zuiveren kla11k het alien volken bliiven aariztggen: ,.Oit is een getrouw woord 
en alle aannemin~ waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om 
de zondaren zaliir; te maken." 

Vaartwel - tot wederziens I 

Jleem mijn ltbtn ! 't .Zij a:ltijb 

1!t, o ~tila:nb, tocgdnijtJ ! 

~ttm miJn tijb, ba:t 'k dktn ba:g 

i!t a:a:nboubcnb lobtn ma:g ! 

Jl.ttm miJn banbtn en bcs:tuur 

~l bun ba:an ban uur tot uur ! 

Jl}ccm mijn stem, ~oobat mijn litb 

~tttbs mijn i\.oning bulbt bitbt ! 

Jl}ccm mijn lipptn, bat mijn monb 

sg(tijb, ~ttr, mw btil btrkonb' ! 
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De Internationale Accountant. 

Na beeindiging van de inspectie der boeken 
op het Hoofdkwartier werd in een samenzijn 
met de Officieren van Bandoeng afscheid 
genomen van Kolonel Hipsey, voor zijn ver
trek naar Kenya, het volgend tijdelijk arbeids
veld van den Kolonel. 

Deze sprak zijn dank uit voor de hulp 
en de kameraadschap, die hij had onder
vonden en spoorde de Officieren aan. 
onze idealen zorgvuldig te bewaren en het 
hooge peil voor ons werk niet naar beneden 
te brengen. 

Majoor Scheffer. 
Het doet oas genoegen, te kunnen melden, 

dat de Majoor na een operatie in het z1e
kenhuis te Semarang hitruil weder is 
ontslagen en goed vooruit gaat. 

Langs dezen weg wenscht de Majoor alle 
makkers en vrienden te danken voor hun 
vriendelijke belangstelling en gebeden. 

Nieuws over de Zelfverloochenings
Aanvrage. 

De aanvrage is pas begonnen en reeds 
nu worden bemoedigende berichten ontvan
gen, die het beste doea verwachten. 
Een goed begin is voorzeker een aanmoe
diging en een volhardende, gestadige voort
gang zal ons de overwinning doen behalen. 

Enkele bijzonderheden omtrent de Altaar
diensten zijn zeer belangwekkend. In het 
Oogtijders-Hospitaal werd F. 100,50 bijeen
gebracht en in eeo der Meisjesh:.iizen wareo 
ringen, oorbelletjes en andere sieraden met 
nog f. 30,- het practiscb bewijs van ware 
zelfverloochening. 

Twee jonge menschen boden aan om te 
kollekteeren in een district, dat de Officieren 
niet konden bezoeken. In een morgen ont
vingen zij f. 30,-; het een zoowel als het 
ander is :!en duidelijk bewijs van de bereid
willigheid der menschen, om ons werk te 
helpen. 

De verkoop van de Pemberita Pepe
rangan. 

Twee Korpskadetten te Semarang ver
kochten in een middag 50 exemplaren van 
d~ P.P. Dir bewijst we!. hoezeer de nkuwe 
uitgave gewaardeerd wordt en dat de 
prijs het gemakkelijk maakt, het blad in 
handen van Maleisch sprekenden te brengen. 

Het Leger des Heils stelt iederen Heils
soldaat in de gelegenheid om mede te hel
pen. de blijde boodschap van verlossing be
kend te m~krn. De Pemb~:ita Peperangan 
maakt het 1edereen mogel1Jk iets te doen 
voor de inlandsche bevolkrn'g. Dit is niet 
alleen een plicht, maar ook een scltoone 
k.a~s voor alle Soldaten. Vraag dus Uw Of-

. f1c1eren om een aantal; de 'f)rijs bedraagt 
slechts 2 cent per excrnplaar. 

V eranderingen in Celebes. 
Na een goed werk verricht te hebben in 

Celeb~s, is. Adjudante Buysman aangeste1d 
als Directnce van het Meisjeshuis te Wel
kvreden, terwijl Adjudante Walo als Bevel
voerend Otficier van Koelawie de Adjudante 
opvolgt. 

Ensigne Parmi is aangeste'd voor bijzon
deren dienst in het bel<ing van de vrouwen 
en meisjes op de Landbouw-Kolonie te Ka
awara. 

INTERNATIONAAL LEGER
NIEUWS. 

De vorige maand werden te Londen in een 
groote openbare s<imenkomst 43U Kadetten 
bevorderd tot Officier, Hoewel door de 
groote, algemeene staking geen treinen 
trams, bussen, taxi's, enz. ter beschik.= 
kin£ van het publiek stonden. vonden toch 
zooveel menschen den weg naar de 
groote Congres-Hall, Clapton, om getuige 
te zijn van de zending dezer jonge mannen 
en vrouwen. dat de 3000 b~schikbare zit
plaatsen alle werden in gen omen en ook 
de vele staanplaatsen aan weerszijden der 
groote zaal. 

.qa om jezus' wil en voor Zijn Koninkrijk; 
ga 10 bet belang. der menschhei j; ga voor 
het Leger des He1ls I Ga en zijt gettouw tot 
den dood I" was de Iaatsle opdracht van 
den Kweekschool-Leider, welke dQor de 
Kadetten beantwoord werd met een krachtig 
ernst ig ,,A men I" • 

De ~oorp~gina vereenigt in de afb_eelding 
,. en in ee11 zin het ernstig gebed van 1ederen 

maklrrtr voor de Kommandante en onzen 
dank voor al de goede hulp en de leiding 
van deze Iaatste 5 jaren. 

Jl!ecm mijn bottcn. ?tnb ?t, ~ttr, 

3f n Ww bitn~t uit a:ltijb weer I 

ftttm mijn wil I 1La:at nid mcer mijn. 

.maar mw wil miin ritbtsnoer ?ijn I 

ftttm mijn bart I 1'tst ba:ar 'mlw Woon 

~n mw itoninklijkcn tro.on. 

Het is vermeldenswaard, dat 65 Kadetten 
van dezen groep kinderen van Officieren 
waren; van vele andere war en de ouders 
Plaatselijk Officier of Soldaat. Weer ande
ren vonde~ zt If hun weg naar bet Leger en 
hebbe!1 bl!Jde de gelegenheid, die he• Leger 
hun b1edt, om te arbeid~n in het Koninkrijk 
Gods aangegrepen. Ook uit het buitenland 
was · een aantal gekQlmen, sommigen zelfs 
van Japan, Br.-lndie f~n Zuid-Amerika. 

Negentien der nieuwe Officieren wer
de.1 a~ngesteld voqrr ouitenlandschen dienst. 
Ieder 1aar wordt ,!itiervoor een grooter aantal 
b~sch1kbaar ges!,relj; echter is het veld zoo 
u1tgestrekt e_n Cje nood zoo groot, dat hierin 
alleen voorz1ec:1 kan worden. als de betrok
ken landen z elf ook hun deel kunnen doen 

o ·e Chef-Secretaris. 
Het was mijn voorrecht den Altaardienst 

te !el den. in_ het Europeesche korps te Ban
doeng. Ott is het derde jaar dat deze dienst 
gebouden wordt en ieder' jaar was bet 
rcsultaat grooter. Hot totaaJ voor 1926 be
draagt f. 274,25, waarvan ruim F.39 - werd 
bijeengebrncht door de kinderen 'van de 
Zondagsschool. 

Luit.-Kolonel Bondam en Bri1rndier Wol
ters namen mede deel aan deze bijeenkomst. 
H~t was ee11 bclangwekkend samenzijn en 
b!Jl.onder gewijd was het oogenblik, waarop 
biina alien hun gave brachten op het ,,altaar" 

l 

J}ccm mijn lidbt, o ~ob, aan 1!1 

~cbtnk ik bit boor immcr nu I 

jl}ecm mii?tlf I 3lk wil a:ltijb 

gtbtd ?iin tocgtWijb. 

in deze. " 
De nieu.:wsbladen hebben er geen melding 

van gei:i,:.aakt, dat vierhonderd de1tig jonge 
mannep en vrouwen, in den bloei van hun 
!even, de wereld :djn •ngegaan om de liefde 
van /een Almachtigen Vader bekeod te 
mak/.!n, om als instrumenten in 's Heeren 
~:.:nd hun .. de.el te doen voor de redding der 
~~1e1en. W11 bidden echter, dat de wereld het 
zal wet.~n doo~ bun kracbtig getuigenis 

1 toegew11den d1enst1 e 
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MA LANG. 
Majoor en Mevrouw Scheffer, met verlof in 

Malang, leidden een zeer gezegende bijeen
komst op Donderdag 13 Mei, waaraan tevens 
de Heer v. d. Bosch, Godsdienstonderwijzer, 
en de Heer Pik, Zendelingleeraar, deelnamen. 

De onderwerpen, door de drle sprekers 
behandeld, vormden een schoon geheel, 
dat door een aandachtig publiek werd ge
volgd. Het was een gezegende avond. 

Des Zaterdags leidde Mevrouw Scheffer 
een kindersamenkomst en, hoewel door 
den aanhoudenden regen de opkomst niet 
zoo groot was als we we! hoopten, hadden 
we toch een goede bijeenkomst. 

Zondag 16 Mei droegen de samenkomsten, 
eveneens door de Majoors geleid, een meer 
intiem karakter. 

Wij zeggen den Majoors dank voor hun 
bezoek en bidden, dat God hun nog voor 
velen ten zegen zat stellen. S. B. 

SOERABAJA. 

S T R IJ D K R E E T 

Het is acht jaar geleden, dat wij voor 
het eerst in aanraking kwamen met deze 
edele vrouw in de meest droeve, don
kere dagen van haar !even. Gebroken 
van hart kwam ze bij ons in Ambarawa · 
en vroeg ons, voor haar kinderen, die door 
hun eigen vader waren achtergelaten, vader 
en moeder te willen zijn; zijzelfwas niet sterk. 
In de jaren, die sedert zijn voorbijgegaan, 
hebben wij getracht, die plaats in te nemen, 
en meermalen - vooral in tijden van z:iekte 
- heeft zij ons getoond, hoezeer dit door 
haar werd gewaardeerd. 

Zoo gebeurde het 
eens, dat ooze kleine 
Gunnar, tot wien zij 
zich sterk aangetrokken 
gevoelde en dieweder
keerig ook: veel van 

bladen of met Bijbels; overal bracht 
ze de blijde boodschap van verlossing, van 
zonde en heiligmaking door het bloed van 
jezus Christus, Gods eengeborcn Zoon, en 
overal ook kwam zij op voor de belangeo 
van het Leger. 

Hoe kon ze zichzelf vergeten voor ande
ren en haar werkl Zelfs tijdens haar ziekte 
stelde zij nog belang Jn alien en in alles. 
Zij had gaat ne, dat wij haar in het ziekenhuis 
opzochten, en stelde het zecr op prijs, als wij 
kwamen, maar dikwijls heeft ze tot mij ge
zegd: ,,Adjudant, U moet nog verder; ik 

ben voor dezen keer 

Het valt niet moeilijk, onder den in-· 
vloed der heerlijke tijden, die wij in ons 
korps beleven, hierover iets aan anderen te 
vertellen. 

Met dankbaarheid mogen wij gewagen van 
een grootere opkomst in de meetings gedu
rende de 2 maanden, dat wij onze nieuwe 
zaal in gebruik hebben. Reeds een 24-tal 
zielen zagen wij in dien tijd neerknielen 
om verlossing te zoeken en te vinden. Voor
al vele jonge menschen mochten wij tot den 
Heiland zien komen en wij bidden voort
durend, dat zij den grondslag mogen vor
men voor een flink Leger des Heils-korps. 

. haar hield, door den 
geneesheer was opge
geven. Wij, ouders, 
waren bijna wanhopig, 
maar zij, gesterkt door 
den Heiligen Geest, 
kw am ooze kamer bin
nen om onste troosten. 
Daarna wierp zij zich 

alweer tevreden.'' In 
haar heeft bet Leger 
een goed Officier en 
haar makkers een trou
we vriendin verloren. 
God loone haar voor 
al wat zij deed en was 
voor anderen ! 

Ook de Komman
dante en enkeJe andere 
Officieren bezochtcn 
de Ensigne in het zie
kenhuis. Jn de laatste 
oogen blikken voor zij 

Ook de Jongelieden-Bond en kin1ersamen
komsten worden door een steeds grooter 
aantal bezoekers bijgewoond, hetgeen ons 
hart met grooten dank aan God vervult. 

Niettegenstaar,rfo de groote teleurstelling, 
<lat de Kommandante wegens ziekte verhin
derd was, de aangekondigde samenkomsten 
te leiden, waren we blijde dat Majoor Palstra 
van Djokja was doorgereisd naar Soerabaja. 
Wij hebben onder zijn 1eiding een zeer ge
zegendeo tij d gehad. 

Reeds des Zaterdagsavonds was de zaal 
van het Chineesr!he korps bijna te klein om 
alle belangstellenden "\e bevatten. De Majoor 
bracht ons Gods W oord met k racht en wij 
smaakten het voorrecht 6 zielen aan den 
voet van het Kruis te zien neerknielen. 

Ook Zondagmorgen waren velen opgeko
men en wij werden gesterkt door de heer
lijke prediking, waarin ons de roeping van 
den· profeet Jesaja duidelijk werd voorge
s.teld. Een zuster knielde neer en bad om 
volkomen vrijmaking. 

De scbare, des·avonds tegenwoordig, bood 
een ruim arbeidsveld voor de prediking van 
Gods Woord. 

\.\!"e waren alien diep onder den indruk, 
toen een 7- tal makkers in het openbaar den 
wensch te kennen gaf, Soldaat !e worden 
van Koning jezus in het Leger des Heils. 
De Majoor voegde hen <lien avond toe aan 
ons groote Leger. 

De prediking van Jona aan Nineve en de 
bekeeriog van de inwoners di er stad was een 
onderwerp, dat er in ging dien avood. 

Onnoodig te zeggen, dater blijdschap was, 
toen een 8 -ta! neerknielde om verlossing 
te zoeken I f-'. J M. 

op de knieen voor het 
bed van het stervende 
kind en bad. Hoe kon 
zij bidden I Zij bad 
met onverzwakt geloof 
en toen is er een 
wonder gebeurd: het 
kind, dat in dagengeen 
levensteeken had ge
geven, begon opeens 
te schreien, en tot 
groote verwondering 
van den dokter en 
tot ooze blijdschap 
werd bet vanaf dat 
oogenblik langzamer
hand beter. Dank God 
voor iemand. die zoo 
bidden kan I 

heenging, zeide Me
vrouw Nyheim tot 
haar: .De Heer jezus 
houdt Uw hand", waar
op zij met een glim
lach antwoordde: ,,Ja, 
altijdl Nu ga ik naar 
Hu is; de weg is licht, 
heel licht." 

Toen de vreeselijke 
ifluenza-epidemie in 

ENSIGNE REBON. 

Oat zij voor velen 
tot grooten zegen is 
geweest, bewezen we! 
de belangstelling en 
sympathie, getoond bij 
haar uitvaart, de vele 
bloemer. en kransen. 
Een rijtuig van den 
Majoor der ChineP.zen, 
hiertoe bereidwillig 
afgestaan, voerde hct 
stoffelijk omhulsel 

Ambarawa heerschte, was zij bijna dag en 
nacht in den kampong, om haar landgenoo
teo te he I pen en te troosten, waaraan velen 
nu nog met dankbaarheid terug denken. 

Den militairen, die zij 7 jaren diende, eerst 
in ons Militair Tehuis te Magelang, later in 
Ambarawa, was zij een moeder; en voor de 
vrouwen in de ,,tangsie" een olldere zuster
altijd bereid om te helpep met woord en daad. 

Niet alleen haar landgenooten, ook den 
Chineezen en zelfs velen Europeanen heeft 
zij haar hulpvaardigheid betoond. Zoo mocht 
zij bier in Magelang verleden jaar .de moeder 
van den Majoor der Chineezen verplegen 
en bijstaan tot het laatste c ogenblik. 

Ook als Christin en als Heilsofticier was 
zij een voorbeeld voor velen. Met vreugde 
ging zij altijd weer uit met ooze Leger-

van het ziekenhuis naar de groeve; Officieren 
Soldaten en vrienden volgden het rijtuig'. 
Waardeerende woorden werden gewijd aan 
het !even van de Ensigne en haar arbeid in 
verschillende plaatsen. 

De gedenkdienst in de zaal werd geleid 
door Majoor Thomson. In treffende woor
den sprak hij over den eenvoud en de toewij
ding der Ensigne. Als kind was zij bij Ma
joor en Mevrouw Thomson gekomen en 
onder hun leiding was zij Kandidaat ge
worden - een vrucht van den eersten Leger
arbeid in lndie. 

Wij stemmen in met de woorden van het 
telegram, dat onze geliefde Leidster zond: 
• Wij danken God voor !even en arbeid van 
Ensigne Re hon. Mogen velen haar voorbeeld 
vol gen I" Adjudant Nijheim. 

VAARWELSAMENKOMSTEN VAN DE KOMM ANDANTE 
IN D]OK]A BN SOERABA]A. 

UITZENDING VAN DE KADETTEN. 
Voor de laatste maal begaf de Komman

dante zich 19 juni op reis naar Midden- en 
Oost-Java om haar Officiereo, aldaar werk
zaam, voor het laatst de hand te drukken 
en te bemoedigen; en afscheid te nemen 
van velen, die gedurende de 41/2 jaar van 
baar verblijf bier te lande door haar pre 
diking den weg ten heme! hadden leeren 
bewandelen, of beter hadden leeren kennen. 

DJOKJA. 

Herinneringen aan vele gezegende samen
komsten, vooral ook in verband met de 
congressen voor inheemsche Officieren, dron
gen zich naar voren, toen de Komman
dante op weg was naar de Loge, waar de 
eerste afscheidsbijeenkomst van deze tour
nee zou gehouden worden. Oat ooze Leid
ster ook buiten den Legerkring bemind is 
in I.Jjokja, toonde wel de groote belang
stellin g, die er was voor deze samenkomst. 
Een· mooie schar.e was aanwezig en warme 
sympathie kwam de Kommandante tegemoet. 

De uitzending der Kadetten, die een 
dee! van deze bijeenkomst uitmaakte. was 
de Kommandante een aangename taak. Het 
was slechts een klein groepje: 2 jonge vrou
wen, 3 jonge mannen en 1 gehuwd paar kniel· 
den tezamen neer ondcr de Leger-vlag ~n 
wijdden bun jonge !even ~nvoo~waardelt1k 
aan den Heer en Zijn heerh1ken d1~nst-, Het 
was een door Gods tegt:nwoord1ghe1d g_e
heiligd oogenblik, dat n1et all~en gegn~t 
zal blijven in bet hart van de 1onge <;>tt1-
cieren maar dat ook op alle aanwez1gen 
een diepen indruk maakte. Het was, ~Is 
ware de Meester Zelve daar, om' deze d1s
cipelen in Zijn dienst te ontvangerr. 

Daania werden alien bevorderd tot Ka
det-Luitenant, behalve Sergeant Palstra, 
die Kadet-Kapitein werd , 

Enkelen der nieuwe Officieren haaden 
bet voorrecht, een woord te mogeo spreken. 
Vrijmoedig, doclt eenvoudig getuigder1' 

ze van het heil, in Christus Jezus gevonden. 
Nu kwamen de .zangvo~eltjes van 

Djokja'" aan de beurt. 't Was, alsof ze 't 
voor de laatste maal nog eens extra goed 
wilden doen. Hartelijk en warm klonk het: 

,,Slamat djalan Kekasihkoe" 
onze Leidster tegemoet. Spontaan applaus 
van de gansche vergadering vie! h~n te beurt, 
en ze hadden het ten voile verd1end. 

Adjudant Hiorth en Kommandeur Hallman 
kregen daarop een gelegenheid, ooze ver
trekkende Leidster een woord van vaarwel 
toe te spreken. De eerste sprak als !eider 
van de Kweekschool ook nog een woord 
van lof over de juist bevorderde Kadetten. 
Kommandeur Hallman memoreerde, hoe de 
Kommandante tezamen met Kolonel Gugel
mann, nu in bet Vaderhuis, gc'zorgd had, 
dat het Kinderhuis werd on krgebracht in 
een beter gebouw, waar een 40-tal kinderen 
nu een waarlijk ,,tehuis" h~bben gevonden. 
Het was een warm, waardeerend woord. 

Voor het laatst bracht de Kommandante 
Gods woord tot haar Ojokja'~che vrienden 
en niet spoedig zal dit vergeten worden I 
Bij degenen, voor wie dit afscheid geen 
,, vaatwel", maar een ,,tot "'ederzien!- !" 

beteekende, was er een glans in het oog 
bij de gedachte aan het .betere land"; voor 
de anderen was bet een ernstige waarschu
wing tot bereid-maken. 

Na het uitspreken van den zegeo werd 
door de gansche vergadering de Komman
dante: ,,Dat 's Heeren zege11 op U daal !" 
toegezongen. Z66 inoig en plechtig klonk 
het en het kwam z66 echt uit het hart, dat 
de Komm andante bet als een lieflijke herin
nering nog Jang zal meedragen I 

Den volgenden morgen vergaderde onze 
Leidster voor het laatst met de nieuwe 
Officieren. In dit intieme samenzijn werd 
huo nogmaals op het hart gedrukt den 
Heiland onvoorwaardelijk te volge~. en 
rondom de vlag werd de overwinning door 
het ~~oed des .K~uises bezongen, als per
soon111ke overtu1g1ng van ieder hunner. 

Een gezellige ,,thee" met de kinderen 
van het lavaansche Kinderhuis was de laat
st~ samenkomst op het programma voor 
D1ok1a. Dapper en lief spraken enkelen der 
oudsten een woord van dank aan de Kom
mandante voor ontvangen liefde en zegenin
gen en alien tezamen deden ze ons nog eens 
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BOEKHANDEL LEGER DES HEILS - JAVASTRAAT 16 BANDOENG. 

B IJ BEL S C H E PLAT EN op kunstdrukpapier a f 0.25 o. a . : 

De vlucht naar Egypte, 
Het berouw van Petrus, 

Het verloren schaap, Gethsemane, 
Laat de kinderkens tot Mij komen. 

Nieuw en leerzaam I Bijbelsche legkaarten, 
12 tafereelen uit het oude Testament voor f 1.50. 
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genieten van hun mooie Iiederen. Niemand, 
die het slotwoord van de Kommandante 
hoorde, behoefde te twijfelen aan de groote 
plaats, die deze beschermelingen in haar 
hart hebben I 

"Alie Officieren, alsook ·de kinderen en 
enkele vrienden deden de Kommandante 
den volgenden morgen vroeg uitgeleide en 
toen de trein reeds in beweging was, drong 
het gezang van de javaansche zangvogel· 
tjes nog tot ons door en zal nog lang na· 
klinken. 

SOERABAJA. 

Zaterdag 12 juni, des avonds 7 uur was 
een groote schare vrienden opgekomen 
in bet Chineesche korps, om de Korn· 
mandante voor bet laatst te hooren. Er was 
een echte Leger-geest, blij en opgewekt 
klonken de liederen en werd er deelgeno· 
men aan al!es, wat het programma mee
bracht. Adjudant Brandt sprak een hartelijk 
woord van vaarwel namens het korps, een 
groep . inlandsche verpleegsters zong een 
mooi lied, terwijl als een aardige verras· 
sing vier Chineesche kinderen tezamen een 
Engelsch versje zongen, wat grooten bijval 
vond. Ook werd dien avond een Chineesche 
jongeo ingezegend tot jong-Soidaat. H~t 
woord van de Kommandante was krachM 
en duidelijk en liet een onuitwischbaren 
indruk achter. 

Een wonderbaar gezegende samenkom.st 
op Zondagmorgen volgde in de eigen moo1e, 
nieuwe zaal, die geheel gevuld was. D~ 
Officieren van Toeren, Solo en Malan 
waren overgekomen voor dit laatste bfu 
zoek aan Soerabaja en deden hun dee! 
de bijeenkomsten. Een diep-etnstig woo!~ 
bracht de Kommandante ons dien mo_rgefi' 
vol bezieling, aandringend op heiligmaking P 
het dagelijksch· leven. 

Een broeder knielde neer om den zegefl 
van heiligmaking te ontvangen. 

Voor de avondmeeting was groote ver· 
wachting en deze wera niet teleurgesteld0 Zeven der 'aanwezigen knielden neer e 
zochten vergeving van zonde. 

Maandagavond 14 juni was de groote 
vaarwelmeeting en wederom was de zaal ge
vuld. Met een strijdlied werd geopend e~J! 
gloed waarmede het gezongen werd, tooll" 
aan d~t er veleHeilssoldaten aanwezig wardton 
bij 'wie trots wisselende omstandighe en 
de liefde tot God en den strijd bovena3 r 
stond. Kapiteine Veenendaal voerde ons doO 

. haar innig gebe:i op tot Go.ds troo~'. 
vanwaar ooze kracht is, en wa_s d1e11 avon el 

De Jongelieden-Sergeant-Ma1o~r had h d 
voorrecht namens den jongeheden-bon 
de Kommandante toe te spreken en een 
mand witte rozen aan te bieden. ,,Het wa 
de liefde Gods die de Konnnandante dro 
zichzelf te gev~n ook voor liit land en ?"-ht 
wensch is, door diezelfde Iiefde ook u1t. I~ 
gaan tot anderen", zeide ze o. a. Ens1g 
Bakker en de Secretaris van het korp& 
kregen ook een kans, bun gevoelens uit te 
spreken en getuigden van wat de Kommatl" 
dante ook persoonlijk voor hen geweest was 
stafkapiteine Stewart verhaalde, hoe zij al 

gast" de Kommandante had leeren kennetl en teven'S, wat zij gedaan had voor de klinle 
Er was geen menschen-verheerlijking, 

maar Gode werd !of gebracht en dank, voor 
wat Hij door Zijo dienstmaagd, onze Korn• 
mandante, had willen doen. 

Het jongelieden-zangkoor, dat ook in de 
Zoodag-samenkomsten flink had meegewerkt. 
zong een mooi lied. '))I 

,, Wie wil vooriaan den Heiland volge1t. 
was de vraag en op verzoek vall 
Majoor Palstra zongen alien. die .. d~,t 
konden getuigen, staande ,,lk zal dat Zlf/l • 
Als een jubeltoon klonk het uit den mon 
van Oods kinderen en de oogen schitterded 
met blijden glans. Het was hun een voof 
recht te mogen volgen. 

Toen de Kommandante voor het laats 
het woord tot de schare richtte, heerscht 
er groote stilte en, meelevend in iede~ 
illustratie, was er gespannen aandacht. dtde 
leidde tot zelfonderzoek. Hoewel niemand 
juist toen de goede keuze deed, is het zaa 
bij velen in de goede aarde. ge val len. 

Staande werd het vaarwellied de KotW 
mandante toegezongen en bij het koor: ~Va 
dan wd !" kwamen spontaan de zakdoek~ 
voor den dag: een innlg hartelijk afsche• 
van goede vrienden, die iemand groettert 
bun lief geworden in den dienst des Heeren 

Nu restte nog Semaroeng op Maandag 
morgen. Met groote letters was de af 
scheidsgroet der melaatschen, door henzelf 
vervaardigd, in d~ bijeenkomst aang~bracht. 

.,Moega-mocga Toehan flU!!llbl'rlwt1, 
l(ommandante jang Ile/ta ih r> 

en met witte, duidelijke letters stond bet 
.zelfs op het dak van een der gebouwen: 

,,Slamat djalan !" 

Aandoenlijk was het vaarwelwoord, ge
sproken door een der patienten, die daartoe 
nlet eens kon opstaan · maar het was zoo 
hartelijkl Ook het vaa~wellied W t zongen 
ze het mooi I Op aarde zal omman-
dante hen nooit weerzie ar velen 
behooren den Heer bidden, 
dat de laatste woordcn v Leidster 
de anderen tot JeZtl zullen n, als ze 
nakllnl\en in hct hart. dan het eett 
heerlijk ,,tot weerzien's I" 0 de rne-
laatschen. 

De tonen der gamelan 
de Kommandante hij haar 
kolonie en waren het laat t 
den, tocn de auto wegrccd. l"..er 
sche hcrinneringl 

C.B. 


	00291
	00292
	00293
	00294

