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,,Zalig zijn de· reinen van hart, 

u;ant zij zullen God zien". 

Matth. 5 : 8. 

0, dat we het toch wilden inzien en er
kennen, dat het b a rt het is - de toe
stand des barten, waar alles op aankomt I 
- Een man, een vrouw is per slot van 
rekening niet wat wij zien, - zij zijn 
in werkelijkheid, wat hun hart is I 
.Zooals wij in ans hart, in ans binnenste 
denken en voelen, d at z ij n wij; immers 
bet hart is, zoowel op geestelijk als op 
natuurlijk gebied, de zetel, het uitgangs
punt des !evens. Daarom zien wij, dat 
de Bijbel zich richt tot het hart. Wij 
l~zen: ,, De mensch ziet aan wat voor 
QOgen is, maar de Heer ziet het hart 
aan" ..... "Dit volk genaakt tot Mij 
met hun mond en eert Mij met de lip pen 
-·maar hun hart boudt zich verre van 
Mij'' . . . . . . ,, Gij zult U bekeeren tot 
den Heer Uwen God, en Zijn stem ge
hoorzaam zijn, met u w gansche hart en 
uw gansche ziel ! ..... 

Wel mogen wij .er bij stil staan, ziende 
met hoeveel nadruk er telkens op ge
wezen wordt ! En als wij be den ken, 
welke ontzettende, ingrijpende gevolgen 
onze handelingen. en daden - goede of 
kWade - ten alien tijd hebben gehad, 
waarvan de oorsprong terug te leiden is 
tot het onrijpe, nog ongevormde plan, 
de eerste gedachte, opgeklommen in eens 
menschen hart - wel mogen wij sidderen 
bij het besef van zulk een verantwoor
delijkheid ! - lnzonderheid wat betreft 
onze booze, verkeerde handelingen. 
,, Want van binnen uit bet hart des men
schen komen voort kwade gedacbten, 
overspelen, hoererijen, doodslagen, dieve-

,rijen, giedgheden, boosheden, bedrog, 
·Ontuchtigheid, een boos oog, lastering, 
hoovaardij, onverstand. Al deze dingen 
komen voort van binnen en ontreinigen 
den mensch." (Markus 7 : 21 - 23). 

Van welk groot gewicht is bet dus, 
bet woord der wijsheid te behartigen : 
~Behoed uw hart boven al wat te bewa
ren is, want daaruit zijn de uitgangen des 
levens." 

Maar hiervoor is het noodig, dat wij 
bet kennen ! Want hoe kunnen wij ans 
hart behoeden, indien we de noodzake
lijkheid hiervan niet inzien? lndien wij 

ravijnen, over wrakke bruggeties, door 
rivieren soms en den eenen bergtop na den 
anderen over, tot we om ongeveer twee 
uur des middags verrast werden door de 
tonen van het Wilhelm us, ons toegespeeld 
door bet fluitkorps van Koelawi. 't Was 
-een schilderachtige groep, die bet dorp 
~innen trok: voorop het fluitkorps van 
l,<leine bruine jongens, dan de Kom
mandante, schouder-hoog gedragen in de 
tandoe door een 4-tal koelies. gevolgd 
door haar staf te paard en daarna het 
,.voetvolk", de inlandsche Officieren en 
m~kkers van Kantewoe op hun 5-daag· 
scbe voetreis naar huis. 
· 't Was een warme, vermoeiende tocht 

geweest, maar de gezegende bijeenkom-
, sten, die we hadden in Koelawi, vergoed

den alles. Velen mochten wij bereiken 
i.n de school, de openlucht en in de Lobo 
geestentempel). 
, Niet te beschrijven is de indruk, dien 

~ulk een plaats als de Lobo maakt ge
durende een samenkomst ! Denk U een 
groote ruimte met dikke balken van 
Vnks naar rechts; in het midden een 
paal, waaraan de dingen, gebruikt door de 
duiveldanseresse11 ; de overblijfselen der 
offers van den vorigen avond nog aan
wezig ; schild, speer en trommen, die 
de doeleinden voor den geest roepen, 
waartoe ze vroeger gebruikt werden, 
en dan die ruimte gevu·ld met menschen, 
voor het meerendeel nog heidenen in hun 
boomschorskleeding, die met groote 
aandacht luisteren naar de beerlijke 
Evangelie-boodschap, of onder diepe 
~tilte opzien naar de platen over het lij
~en. e'n sterven van Ol'\zen Heer, die op 
bet doek komen I 

de diepte ervan niet doorgrond hebben? 
Wa11t, is bet niet: "Arglistig meer dan 
eenig ding, ja doodelijk is het, wie zal 
het kennen"? Wei hebben wij een blik 
erop gekregen bij onze bekeering, toen 
wij zagen, hoe vuig en snood het was, 
en hoezeer het reiniging behoefde. Maar 
nog, o, hoe langzaa,n gaat het, totdat 
wij ans niet meer bepalen bij het uit
wendige, het grove en zinnelijke alleen, 
maar doordringen tot de diepste schuil
hoeken onzes harten en beginnen reke
ning te houden met onze drijfveeren, 
bedoelingen, motieven, de verborgen 
gedachten, wenschen en begeerten I 0 I 
welke ontdel<kingen zullen wij doen, 
hoe diep beschaamd zullen wij zijn ! 
De zucht, om "iets" te zijn, · gewaar 
dee rd, erkend te worden, die · zelfs in 
den arbeid voor God insluipt - het fijne 
gevoel van afgunst en nijd, van tegenzin 
tegen den broeder, den makker, die 
"voorgetrokken" wordt ! De eigen waan, 
de eigengerechtigheid, die zich zooveel 
beter acht dan anderen, en geheime 
begeerte naar macht en aanzien, naar 
de gemakken, die het bezit van geld 
verschaft I De verborgen wen sch tot 
bevrediging van allerlei onreine llarts
tochlen I Hoe kunnen wij van al deze 
dingen, "zonden, die ans lichtelijk om
ringen", gereinigd, verlost worden, in
dien wij er niet om bidden? En hoe 
zullen wij bidden, met alien ernst er 
naar zoeken, indien wij de be hoe ft e 
er \ran niet inzien? 

Rein van hart te zijn, beteekent hier 
volgens de vertaling van het oorspron
keli.ik woord : o p re c h t h e i d, z u i
v er he id, w ct a r he id in on s bi n
n e n s t e, r e i n h e i d v a n b e d o e
l in gen, in ons' de n k e n, doe n en 

. I ate n, en de volgende stap om deze 
reinheid te bezitten, is - de noodzake
lijkheid ervan inzien, de behoefte er aan 
gevoelen. En dit zoo diep, zoo werkelijk 
te gevoelen als een David, toen bij uit
riep : "On tzond ig mij met hysop, en ik 
zal rein zijn. Wasch mij, en tk zal witter 
zijn dan sneeuw .•.. Schep mij een 
rein hart, o God, en ver nieuw in het 
binnenste van mij een vasten geest" ... 

Zegt ge, dat ge dit bewustzijn van uw 
behoefte aan reiniging nooit hebt on
dervonden, nooit l}ebt beseft? Pegin er 
dan mede, om u rekenschap te geven 

Martha en Maria waren zoo gelukkig 
met den hare I Een groote plechtigheid 
was ook het overhandigen van de korps~ 
vlaggen aan de Bevelvoerende Off1cieren 
van Lindoe, Gimpoe en Benassoe, waar
op eeo heerlijk getuigenis en de belofte, 
de vlag ,,boog" te houden, van de be
trokken Officieren volgde. De Magaoe 
(koning), Merdika(vorst) en Keoala (burge
meester) van het district en het dorp waren 
ook tegenwoordig en luisterden met alle 
aandacht naar het diep-ernstige woord, 
door onze Kommandante gebracht. 

Een uur gaans deden de Adjudantes 
Buysman en Walo ons uit~eleide den 
dag daarop. Toen, een laatsten groet, een 
,,God zegene U !" en zij gingen terug naar 
hun volkje en wij naar Kalawara, van waar 

van al de drijfveeren van u w doen en 
laten, vraag uzelf het waarom van al uw 
wenschen en begeeren. Sommigen onzer 
zullen er versteld van staan, nog zooveel 
onreinheid, zooveel onzuivertJeid van 
beweegredenen in hun hart te ontdekken ! 

Bovenal - I e e r G o d k e n n e n I 
H em t e ken n e n sluit in zich z e If
k e n n is, deze twee gaan hand in hand. 
Treffend zien wij dit bewaarheid in den 
Bijbel I Hoe klein en nederig in zichzelf 
wt:rd Mozes, nadat hij in de woestijn 
God nader had leeren kennen ! Hoe 
veranderd is zijn toon : "Wie ben 
ik, dat ik tot Farao zou gaan, en dat ik 
de kinderen Israels uit Egyptezouvoeren?'' 

En Jes a j a, toen hij deze wonderbare 
ontmoetini.! had met den Heer der heir
scharen - welk een overweldigenden blik 
kreeg hij op zijn zondige, verdorven na
tuur: "Wee mij. want ik verga I dewijl 
ik een man van onreine lippen ben" .... 

] ere mi a erkent zijn nietigheid, als 
hij geroepen "lordt tot het Pcofeten-ambt. 
Petru:> roept uit in diepe zelfkennis: 
,,Ga uit van mij, want ik ben een zondig 
rnensch !" Pa u 1 us, de fiere, trotsche 
Farizeeer, wordt wonderbaar klein en 
deemoedig, na die merkwaardige ken.nis
making met zijn Meester •... het zal 
zoo zijn met u en met mij - e en n au 
~ere aanraking met onzen 
G o d b e t e e k e n t a I t ij d e e n d i e
P e r e n b 1 i k i n o n s z e I f, o n s 
e i gen, z o n d i g "i k". 

En waarom is dat zoo? A 11 e en om 
ans te vernederen, in het stof te buigen 
in hopelooze venwijfeling over onzen 
gevallen toestand, om ons te doen uit
roepen: "lk, ellendig mensch! wie z:al 
mij verlossen uit het lichaam dezes 
doods ?" Neen, neen I Dank zij on zen 
God - dat is Zijn bedoeling niet I I mmers, 
heeft Hij niet gedachten des vrede5 over 
ons? Gaan Zijn liefdeplannen niet ver, 
v er boven al wat wij bidden en den ken 
kunnen? 0, kind van Hem - verhef uw 
aaneezicht en luister: 

"Dan zal lk rein water op u 
s pre n g e n e n g ij z u I t r e i n w or
d en; van al uw onreinigheden 
en van al uw drekgoden zal l1<:u 
re i n i gen. En I k z a I u e en n i e u w 
hart ge.,en, en zal een nieuwen geest 
geven in het binnenste van u" . 
Ja, reinigen wil Hij ons, en al~ Hij ons 
zu1k een diep vernedererd in1..icht geeft 
in onze be Jorven, zondige naiuur. is 
het a I I e en, om e e n <l i e per we r h. 
van reiniging te kunnen doen 
Nag eens, - o, laat ons het goed begrii
pen, Hij kan slechts reinigen hetgeen 
w ij z i en als vuil, verkeerd en zond1g 
en b re n gen tot het reinigende bloed. 

Eens zeide een Kadet tot mij: ~O, ik 
word wanhopend, want ieduen dag als 
wij Gods woord bestu jeeren, ontdek ik 
weer zooveel verkecrde dingen in mijn 
hart - 't is net, of ik iederen dag slech-

de bendy van Kommandeur Veerenhufs 
ans naar Bora bracbt op doortocht naar 

Palo lo. 

Tochten als boven beschreven waren 
de schakels, die den eenen post met den 
anderen verbonden en die we tel kens weer 
met nieuwen moed ondernamen, om 
on ?:e makkers te bereiken. De toe ht naar 
Kapiroei ging .door groote oerbosschen. 

Urie fluitkorpsen maakten hun op
wacbting bij onze aankomst: dat van het 
korps zelf e_n dat van de Karere- en de Me
noessi· school. lntelligente kinderen zijn 
het en vooral het zingen was opmerkelijk 
goed. We brachten een Zondag door in 
Kapiroei. Eerst een kijkje in de Zondags
school ; flinke Toradja-Korpskadetten 

,_ .... 

Vier bekeerJingen, Toradja's, werden 
tot Soldaat ingezegend in dien geesten
tempel in Koelawi'en twee lieve meisjes 
in h'uri mooie pakjes tot jong-Soldaat. 
Allen ohtvingen een nieuwen naam en DE EUROPEESCHE 0FFICIEREN VAN CELEBES. 
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ter word" . . . . 
Hoe blijde was ik, haar te kunnen 

zeggen, dat het immers Gods Ii e f de 
was, die haar haar f out en en gebreken 
Ieerde kennen, juist met het doe!, om 
haar daarvan te kunnen rein i g e H en 
v er I o s s e n. - ja, Gods bedoeling is 
dat Zijn kinderen, Zijn dienstknecbten eJ 
dienstmaagden, m e t H e m zouden om
gaan in innige gemeenscbap. Oit is Zijn 
lust, beeft Hij ons gezegd. "Mijn ver
makingen zijn met der menschen kin- 1 
deren." En dit is het tevens, wat on:; 
gelukkig rr.aakt. 

. En omdat zond~, a I I e zonde, of wij 
dte groot of. klein noemen, scheiding 
aan brengt, wil Hij ons hart rein maken. 
Zullen wij dan niet toelaten, dat Hij dat 
doet; neen, vu rig beg e ere n, dat bet 
gedaan worde ? 

Ja, z a Ii g zijn de reinen van hart, 
w a n t z ij z u I I e n G o d z i e n I G o d 
z i en - eenmaal, als we van het aard
sche stof ontdaan zijn op ,,dien dag, dat 
we Hem een eigendom zullen zijn,'' Hem 
zien van aangezicht tot aangezicht -
maar ook hier op aarde reeds zullen 
wtj Hem zien, wel niet met deze ooze 
oogen, maar wij zullen de vreugde sma
ken van omgang met Hem, wij zullen 
Hem beter verstaan in al Zijn wegen 
en leidingen met ans en in een volko. 
men vertrouwen zullen wij gelukkig zijn. 

Dan zullen wij \>Ok i n st r u men ten 
zijn, die de Meester gebruiken kan voor 
het zieleheil van anderen. Toen Jesaja . 
gereinigd was, kw am de roepstem: 
,, Wien zal lk zenden? en wie zal Ons 
nenengaan ?" en jesaja was in staat om 
te antwoorden: ,,Z1e, hier ben ik, zend 
mij henen." . 

Tuen Dav_id8reiniging ontvangen had, 
was hij bereid gevonden, "den overtre
der:; Gods wegen te leeren en zondaars 
tot bekeering te leiden." 

Petrus predikte met macht, en er wer
den op een dag omtrent drie duizend 
zielen gered. Paulus werd in de hand 
des Heeren een werktuig bij uitnemend
heid, om duizenden van zijn medemen
schen tot God te brengen, niet alleen 
gedurende zijn leven op aarde, maar tot 
op dezen dag is zijn getuigenis van kracht 
en !even voor alien, die .hem hooren. 
Reinheid des harten gaat immer gepaard 
met invtoed en macht; macht en invloed 
let we!, die de uttkomst, het ·natuurlijk 
gevolg zijn van reinheid, zuiverheid van 
hart en !even. Niet met opzienbarend 
gedruisch, neen, meestal is het een stille 
kracht, die niettemin zich gelden doet 
als het zout, dat de spijze doordringt en 
er den smaak aan geeft; als de geur der 
bloemen, die zich overal verspreidt en 
er zoo we! aan doet. 

Hoe staan wij hier tegenover? Mijn 
broeder, mijn zuster, heeft deze diep
gaand :! reiniging plaats gehad in uw hart? 

stonden te vertellen voor de klassen. In 
de Heiligingssamenkomst werd een aantal 
kinderen door de Kommandante opgedra
gen en voor een groote schare Gods 
b >odschap van verlossing gebracht. 

En wat een schare was er te~enwoordig 
in de lichtbeelden-samenkomst voor het 
schoolgebouw I Verraste uitroepen bij 
het zien van onzen arbeid, vroolijkheid 
toen de Palolo-kinderen. zelf op het doek 
kvvamen, maar ook diepe stilte, toen het 
leven van onzen Heiland behandeld werd · 
z66 stil was het, dat wij een heerlijk~ 
u1tnoodiging konden bouden, daar onder 
den schoonen sterren heme!. 

Het trof juist, dat wij op 8 Maart, den 
verjaardag van onzen beminden Generaal, 
in Kapiroei waren en deze dag werd 
op waardige wij ze gevierd. Des morgens 
om 9 uur kwamen de schoolkinderen 
hun ,,saluut" brengen aan den Generaal, 
hetw.tlk door de Kommandante na
mens hem in ont vangst werd genomen; 
Een groote foto van onzen Leider, met 
bamboe omlijst en als een vaandel ge
dragen, daarna de schoolkinderen, die zich 
in kruisvorm voor het kwartier opstel
den. Twee kleine Palolo-meis1es brach
ten ieder een ruiker veldbloemen, 
den eenen voor den Generaal, en 
den anderen voor onze Leidster. 
Het was een aardig moment, toen de 
Kommandante ook een op scbrift 
gestelden verjaardagswensch in ont
vangst nam. Toen werd "hormat" 
gebracht in een bijzonder voor deze 
gelegenheid gemaakt lied en ging het in 
marsch, ,,de Generaal" voorop, gevolgd 
door de Kommandante, Officieren 
en kinderen, naar de school, waar een 
speciale demonstratie zou warden ge
houden Had de Generaal dien optocht 
eens kunnen zien ! 

( Ve1·volg JJag. 4 lcol . .f-.) 
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OFFICIEELE 
MEDE DEEL INGE N. 

(Bij volmacht van den Generaal.) 

Bevorderingen : 

Van Ensign tot Adjudant: 
A. R. Kyle. 
P. Rollfs. 

Bandoen5, 19 April 1926 
M. J. v. d. Werken, 

Kommandante. 

BELANGRIJK NIEUWS ! 

Kommandante M. J. v. d. Werken heeft haar 
vaarwelorders van den Generaal ontvangen, 
terwijl haar tegelijkertijd Europeesch vedof 
is toegestaan. 

De Kommandante hoopt voor haar vertrek 
in de volgende plaatsen bijzondere samen
komsten te leiden. 

In Soerabaja van 
Djokja op 
Semarang van 
Bandoeng van 
Weltevreden van 

29 tot 31 Mei, 
3 Juni, 

19 tot 21 J u.1i, 
4 tot 7 Juli, 

10 tot 14 Juli. 

-

--Op 14 Juli hoopt de Korn mandante per 
K. P. M. te vertrekken, om een laatst bezoek 
te brengen aan ooze Sumatra - leprako'onies 
,,Koendoer" en "Poelau Si T1anang" en aan 
bet Kinderhuis te Medan. Vanuit Bela wan zal 
de Kommandante D. V. op 25 Juli per s. s. 
.,lnsulinde" naar Holland vertrekken. 

Kommandant Wiebe Palstra, momenteel 
Territoriaal Kommandant van ons werk in 
Korea, is aangesteld als opvolger. De datum 
vanaankomstop Java zal later gemeld warden. 

. 
OFFICIEELE AANKONDIGING. 

De Zelfv5rtoochenings-Aanvrage zal 
aanvangen op Dinsdag 1 Juni a. s. 

De Week van Gebed zal in alle 
korpsen en inrichtingen gehouden worden 
van Zondag 30 Mei tot Zaterdag 5 
Juni a. s. 

De Altaardienst zal overal gehouden 
worden op Zondag 6 Juni a. s. 

M. T. v. d. Werken 
' Kommandante. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 19 April 1926. 

De l(ommandante. 
· Het was den Officieren van Bandoeng 
een groote vreug-de, in een intiem samen
zijn de Kommandl.nte welkom te hee
ten bij haar terugkeer van Celebes. De 
J{ommandante gaf een interessa nt overzicht 
van ·de belangrij kste gebeurtenissen gedu
rende haar reis. Blijde waren we, te ver
nemen, dat de samenkomsten zoo wel
geslaagd zijn en onze Celebes-makkers het 
alien goed maken. 

Sindsdian heeft de Kommandante nog 
veel tijd gewijd aan zaken. de Celebes
divisie, korpsen, scholen en de kolonie be
keffende. 

Het vaarwel van de l(ommandante. 
Met het oog ·op haar gezondheidstoestand 

heeft de Kommandante zich genoodzaakt 
gezien, den Generaal te verzoeken, haar van 
de verantwoordelijkheid als Leidster van het 
werk in dit Territorie te ontslaan. 

Het spijt ans zeer, dat de Kommandante 
ons om deze !'eden zal moeten verlaten. 
Echter hebben de persooalijke beproeving, 
die zij heeft doorgemaakt, en de herhaalde 
aanvallen van malaria, tezamen met de 
plichten aan haar aanstelling als Leidster 
verbonden, haar krachten gesloopt, zoodat 
een verlof noodig is. Wij bidden en gelooven 
dat zij spoedig haar volkomen gezondheid 
zal herwinnen. 

Lt.-Commissioner Palstra. 
Zooals wij elders reeds melden, is Lt.

Commisioner Wiebe Palstra aanges1eld als 
de nieuwe Territoriale Leider. De Com
missioner werd in 1885 · Officier en huwde 
in 1890 met Kapiteine Engelbert van Be
vervoorde. W~lbekend in Nederland als 
een der eerste Officieren later ook 
als .~hef-Secretaris, heeft zijn arbeid in 
Belg1.e, .zoowel .als die in Zuid-Afrika als 
Prov111c1aal Offtcier van Transvaal en als 
Cbef-Secretaris van Australie en China hem . 
een rijke e'!- veelzijdige ervaring gegeven. 
De. laatste ]aren was de Commissioner de 
~eider van ons werk in Korea. Wij kunnen 
onzen meuwen Leiders een hartelijk wel
kom verzekeren bij hun aankomst in 
Ned. Oost-lndie. 

Officieren met verlof. 

Het trof juist, dat de kameraden, die met 
Eutopeesch verlof zouden gaan tegen
woordig waren bij het .. welkom thuis" van 
de Kommandante. 

S T R lj D K R E E T 

<!&p bet JLitbttnbt ~ab. 
1.Door be 1Kommanbante. 

Van de hand van onzen beminden grijzen Leider, Generaal Bramwell Booth, is 
jurst een nieL1w boek verschenen, getiteld: ,,Echoes and Memories'' (*). Het is een 
alleszins merkwaardig boek, waarin men al lezende over gebeurtenissen van be
teekenis in de geschiedenis van het Leger des Heils, tegelijkertijd den schrijver 
leert kennen en waardeeren, - en wij zeggen - liefhebben. In stille uren heb ik 
er van genoten. Een episode uit de tachtiger jaren, toen de Engelsche Staatskerk 
op een of andere wijze het Leger des Heils met zich te vereenigen zocht, heeft 
mij diep getroffen. 

Om het Lei;er beter te Jeeren kennen, bezochten eenige Bisschoppen der Angli
caansche Kerk verschHlende samenkornsten. Zoo kwam een hunner, Dr. Benson, 
Bisschop van Truro, later A'Htsbisschop van CanterQury, onze Kweekschool in 
Lon :ten bezoeken. En nu la at ik den Generaal zelf aan ht!t woord. 

- "Hij was wat later, dan hij verwacht werd dien morgen en tegen den tijd, dat 
hij arriveerde, was ik bezig, een van onze gewone bidstonden met onze Officieren 
te leiden. Zoo spoedig als hij dal hoorde, zond hij een boodschap, dat hij gaarne dien 
dienst zou will en bij won en en dat hij hoopte,· dat il{ hem toe zou s taan, tenminste 
een deel van den tijd tegenwoordig t~ zijn. lk ging dus door met de samenkomst, 
terwijl hij eerst de gebou wen bezichtigde, iets van de Kadelten, hun klassen en leer
boeken zag en ten laatste kwam hij in de lezingzaal. Hij kwam achterin binnen en 
be halve ikzelf wist niemand iets van zij .1 kgenwoordigheid. Onge veer tweehonderd 
Officieren waren op hun knieen en er was een geest van vrijheid en vuur in desamen
komst. Er werd hartelijk ,,Amen" gezegd en het zingen was bijzonder treffend. Wij 
hadden wat wij noemden ,,een goeden tijd". 

Nadat hij de samenkomst ongeveer een uur lang op zijn knieen had bijgewoond, 
ziende, dat wij begonnen te sluiten, trok hij zich terug en wachtte mij op in een van 
de ontvangkamers. lk was een beetje in twijfel over de soort indruk, die zulk een 
vergadering op hem maken zou,· niet in eenigen zin, omdat men het natuurlijke of 
gerechtvaardigde ervan in twijfel zou trekken, maar terwille van de buitengewone 
vrijheid en opgewektheid,. die zoo in contrast was met de wijze van aanbidding, 
waaraan hij was gewend. Toen i< de kamer binnen kwam, stood hij op van zijn plaats, 

.greep mijn beide handen in de zijne en voord1· ik een woord kon zeggen, riep hij 
uit: ,,0, mijn broeder, de Heilige Geest is met U J" 

Ik began sommige dingen aan hem te verklaren, die hij misschien moeilijk had 
kunnen begrijpen, maar hij hield mij tegen en maakte een opmerking over den blijk
baren ~ ernst en oprechtheid en wenschte mij Gods zegen."-

Het is een gezegend volk, dat zulke; herinneringen heeft. en terwijl ik m ont
roering en dankbaarheid er bij stil stond, kwamen mij de laatste Off1ciersmeetings 
op Java en die, pas onlangs op Celebes gehouden, te binnen. · Zij, die daar tegen
woordig waren, getuigden oo~: ,,De Hei!iJe Geest was in ons midden". 

Ja, en 1105 heden ten dage openb1art H1j z ich op dezelfde wijze. 

Een brief van een Off icier aa'1 zijn Di visie-Officier werd mij ter Iezing gegeven. 
De brief verhaalt van een dier mach1ige werkingen van Gods geest in een eenvoudige 
samenkomst, die niet met menschelijke woorden te verklaren zijn, maar die in dit 
geval de heerlijkste resultaten had vo Jr tenminste ee11 naar-rust-zoekende ziel. 
IJe Officler, zelf blijkbaar aangegrepen door de groote werken Gods in zijn zaal, 
eindigt met de woorden : ,,Ml!er dan ooit te voren ben ik besl<1ten om zielen te 
winnen voor Christus, al gaat het dan maar een voor e~n." · 

Zooals u weet, keerde ik een paar weken geleden terug van Celebes. Een tafe
reelt1e komt mij voor den geest. Wij zaten op de voorgalerij ,ran het Officiers
kwartier in een Toradja-dorp. toen er vreemde. wilde klanken tot ons door
drongen. "Wat is dat ?" - ,,Een Balia." (een geestenbezwering voor een zieke.) 
- I~ .stond op om te gaan zien, wat er gebeurde. Bij een huis op een mat zaten 
fam1lie en vnenden en een ,,ziek" kind, dat zich echter te goed deed aan de uit
gestalde versnaperingen. Een vijftal oude vrouwen, de priesteressen, dansten op 
het geluid van een trorn. Twee kippen werden gedood en uit de ligging der inge
wanden de al of niet-genezing voorspeld. Maar blijkbaar werd het verlangde hoogte
punt niet bereikt. Nog eens werd rondgedanst en op andere wijze contact met de 
geesten gezocht. Tevergeefs I - ,, Wij kunnen niet verder, omdat U er bij is" -
zeide plotseling de oudste der priesteressen, zich tot ons wendende. - "Goed, dan 
gaan wij", zei ik, "maar haast U dan en komt gauw naar onze samenkomst, waar 
Uod zal zijn". - Wel de Balia kon niet doorgaan en straks was een groote schare 
bijeen en een flinke L~ger des Heils meeting aan den gang Een jong Toradja-meisje, 
een kind van dit volk, in de uniform van een Kadet-Luitenante, vertaalde de Evangelie
pred1.king uit het M1leisch vlot en flira.k in de volkstaal en het heerlijkste van alles 
was, dat zielen aanraking zochten en vonden met den gezegenden Heiland. 

"Liever zonder eten dan zonder m!jn Heer Jezus", was het getuigenis van een 
ouden man te Bora, een Toradja Heilssoldaat. En hij sprak de woorden geheel 
ongezocht tot den Officier van dat- korps. 

Zii liep naast mijn draagstoel, al vertellende van haar eigen f;!rvaringen, toen zij 
Kadet was, een paar maanden geleden in de Kweek'ichool te Kantewoe, een flink 
gebouwd Toradja-meisje, Kadet· Luitenante Mariam. Met de woorden: ,,Hai, Mariam", 
had ik haar bij mij geroepen. Lachend keek zij mij aan en: ,, ,,Hai, Mariam I djangan 
takoet", malaikat berkata sama Mariam." (,, Vrees niet, Maria", zeide de engel tot 
Maria), haalde zij aan uit het Bijbelverhaal in Lukas en naar aanleiding daarvan 
vertelde zij het volgende. Eens was zij naar een buitenpost gezonden met een 
andere vrou welijke Kadet en het was tegen den avond, toen zij een kudde wilde 
karbouwen tegen kwarnen. Ontsteld had het andere meisje haar vastgegrepen. 
"Maar", zei ze zoo eenvoudig, ,,ik was niet bang, want ik dacht er aan, dat de 
!-feer Jezus bij ons is, altijd bij ons. Wij hebben gebeden en ik heb haar moed 
mgesprok~n en wij kwamen veilig thuis". 

Zoo wandelt de verrezen Helland onder ons en bezoekt onze eenvoudige samen
komsten en zegent de menschen, die daar samen komen, maakt Zich bekend aan 
de harten, die naar Hem zoeken en stort Ztjn geest van liefde en vrede uit over 
allen. Ja, Hij is nog met ons en de Heilige Ueest is ook op ue Off1cierskwartieren, 
troostend en sterkend. lk herinner mij, hoe een Officier op Celeoes mij zeide bij 
zekere gelegen heid, toen de geestelijke duisternis plotselmg de overh 1nd scheen 
te nemen en toen het er voor zijn dorp zoo kritiek uitzag: ,,Mijn vrouw en ik heb
ben samen geschreid, maar de Heer heeft toch ons gebed verhoord en een wonder
bare overwit'luing; gegeven I" - En zoo tang Hij met ons is in Zijn opstandings
kracht, wat zouden wij vrel:!zen ? 

De U we om te dienen, 

"') Verkrij '.{baar aan net Departemen t van Handel, Hoofdkwartier van het Leger des Heils 
te Bandoeng. 
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Mevrouw Ensign Midtbo was vol blijd
schap over de vooruitzichten van den arbeid 
te Kantewoe, terwijl de Ensigns beiden bun 
ernstig verlangen uHdrukten, weer naar 
Celebes terug te .mogen keeren. 

Een blijde verrassing was de bevordering 
van Ensigne Kyle en Ensign Rollfs tot 
Adjudant, toen zij werden opgeroepen, om 
een afscheidswoordje te spreken, nadat de 
Kommandante een warm woord sprak 
over hun toegewijden arbeid. 

Majoor Giebler betreurde haar 25-jarigen 
arbeid als zendelinge niet: de Heer had Zijn 
woord wo'lderbaar aan haar vervuld gedu
rende al die jaren. 

Het congres te Djokja. 
Het congres voor iniandsche Officieren 

te Djokja, door omstandigheden uitgesteld 
geworden, zal nu D. V. plaats hebb~n van 
24 tot 27 April. Tijdens dit congres zal de 
Kommandante ook open bare samen
komsten voor Europeanen en voor Maleisch
sprekenden leiden in de Loge. 

De zalen voor Celebes. 
Op het Kalawara-congres gaf Siafkapitein 

Woodward mede namens de Celebes
Officieren uiting aan hun groote waardeering 
voor de uitnemende persoonhjke hulp 
der Officieren van Java en Sumatra bij het 
bijeenbrengen der fondsen voor de 5 zalen, 
den Generaal op zijo verjaardag als geschenk 
aangeboden. (De makkers van Celebes zelf 
gaven ook hun bijdragen). 

Finland heJpt Celebes. 
We hebben bericht ontvangen, dat bet 

Finsche Territorie behalve voor de Bora
zaal. ook nog heeft bijgedragen voor den 
aaobouw van 2 andere zalen als gift aan bet 
,,Jubileum-fonds". 

Hartelijk danken wij onze kameraden uit 
bet verre Noorden voor hun sympathie en 
hulp. 

De arbeid op Celebes begonnen in 1913. 
Het is interessant, te vernemen, dat Cele

bes de eerste uitbreiding van het zendings
werk is, die onze Generaal toestond als 
Leider van onze wereld,wijde organisatie. 

Een belangrijke onderscheiding. 
Ooze lezers zullen met belangstelling ver

nemen, dat Kommandeur Lim Giok Nio, die 
op 18 Augustus 1900 Officier werd, bet 
certificaat en het insignc voor 25-jarigen 
g"!trouwen dienst van den Genera.al heeft 
ontvangen. Het insigne is gedatt'erd: 
18-8-1925. Bij haar terugkeer van Celebes 
te Soerabaja overhandigde de Kommandante 
aan deze trouwe strijdster het certificaat en 
bevesti gde zel ve bet insi gne in tegen woor
digheid van een aantal Officierer.. In ons 
volgend nummer ho pen wij de foto van onze 
oudste inbeemsche Officier te geven. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
De zelfverloochening zal den eersten Juni 

aanvangen; men leze de officieele aankon
diging l 

Willen al onze vrienden zich met ons 
vereenigen in bijzonder gebed voor deze 
poging? 

Het is 40 jaar geleden, dat de eerste aan
vrage werd gehouden en welke groote dingen 
zijn gebeurd sedert 1886! Laat iedereen zijn 
beste krachten geven ook ditjaar De Heer 
zal zekerlijk loon schenken I 

Ensigne Rebon. 
Het doet ons leed, te moeten melden, dat 

onze makker ernstig ziek is en een genees
kundige behandeling ondergaat in het zieken
huis te Magelang. Mevrouw Majoor Thomson 
en Stafkapiteine Beckley hebben de Ensigne 
bezocht en vonden haar kalm en vol ver
trouwen in jezus. Adjudant en Mevrouw 
Nyheim van het korps te N1agelang, onder 
wie de Ensigne vele jaren werkte, zijn ge
regelde bezoekers. 

Droevig verlies. 
Het deed ons veel leed te vernemen, dat 

Kommandeur Harvey van Pelantoengan bet 
droevig bericht gekregen heeft vaa bet plot
seling overlijden van haar joogsten broer. 

Wij willen onze lieve makker steunea • 
door ooze gebedeo, niet waar? 

MALANG. 
Gedurende den Generaals-veldtocht werden 

drie Jichtbeelden-samenkomsten gehouden, 
een voor Europeesche kinderen, een voor 
volwassenen en een voor Maleisch-spre
kenden. 

Telkenmale was ons zaaltje gevuld. In de 
bijeenkomst voor de jeugd was de opkomst 
zoo groot, dat vele kinderen en geleiders 
zelfs op de voorgalerij en in den tuin een 
plaatsje zochten. 

In den Maleischeu dienst zong Komman
deur Lim een toepasselijken solo en 
de Luitenant droeg bet zij ne er toe bij om 
de bijeenkomst welslagend te maken 

De platen over den arbeid van het Leger des 
Heils in Nederland hadden veel belangstelling. 

ln Toeren werden in een bijzondere sa
menkomst dezelfde lichtbeelden vertoond. 
Adjudante Midteide verleende hier harte
lijke medewerking. Een 250 in landers waren 
met ons opgekonien en we hadden tezamen 
een goe'1 uur. 

In ons Militair Tehuis hadden we den 
tweeden Paaschdag een gezellig avondje den 
bezoekers tot afscheid aangehoden doo~ een 
hunner, die naar Celebes vertrekt. Voor
drachten, muziek, enz. wisselden elkan ier 
a! en ook ontbrak - ... 'lige versnaperingen 
met. 

S. B. 
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DE INST ALLA TIE VAN ENSIGNE 
ENGLUND. 

Voor de makkers en vrienden van het 
Leger te Tega! was de 25ste Maart I. I. een 
bijzondere dag. En hoe zou dit ook anders 
zijn, waar God ons door de Komm andante een 
Korps-Officier zond in Ensigne Englund. 

Van onzen D. O. kregen we op een goeden 
dag het bericht, dat de Kolonel besloten 
had, Tega! tot een zelfsfandig korps te 
promoveeren. Tevens vroeg de Majoor ons, 
wat er gedaan kon worden voot de meubi
leering van bet korps-kwartier. Wei, een 
dergelijke vraag was gemakkelijk te beant
woorden: de makkers staken de hoof den 
eens bij elkaar en, na een hartelijk gebed 
tot den Heere opgezonden te hebben, werd 
de kwestie besproken. Het resultaaf was, 
dat toen den 25sten Maart de Majoor 
en de Ensigne uit den trein stapten, 
de laatste direct haar intrek kon nemen in 
het gereed gemaakte kwa1tier. De avond 
van dien dag bracht tweeerlei plechtigheid 
met zich. Na de opening met zang en gebe(1 

werd een zuster tot Soldaat ingezegend. 
Het was een heilig oogenblik, toen zij was 
neergeknield onder de geliefde Lege1vlag 
en de Majoor Gods zeger. afsmeekte voor 
deze nieuwe strijdster! 

Hierop kregen een 8-tal meisjes van de 
Zondagsschool geJegenheid, om Ensigne 
Englund een hartelijk welkom toe te zingen, 
hetgeen met blijdschap gedaan werd. Enkele 
woorden van welkom en getuigenis volg
den elkander op, waarna de D. 0. tot de 
installatie van de Ensigne overging. Met 
een : • God zegene U I Houd ooze vlag 
hoog I" overhandigde hij namens de Kom
mandante de vlag aan de E"nsigne, waar
mede zij h~t bevel van het korps Tega! 
overnam. 

Gaarne greep zij daarna haar kans 
aan, om van den Heiland der zonda
ren te getuigen. In eenvoudige woorden, 
doch vol overtuiging deed ze dit en bet 
verhaat van haar gaan door een donker 
bosch ergens in Zweden aan de hand van 
baar vader, en de geestelijke Jes, die de 
Ensigne daaruit putte, zal hopenlijk zijn 
uitwerking op de aanwezige11 niet missen. 
Na een korte toespraak van den Maioor 
besloot broeder van de Weg, de Evangelist, 
deze samenkomst met dankgebed. 

J. s. 

DE OPENING VAN DEi NIEUWE 
ZAAL TE SOERABAJA. 

Het is ons mogen gelukken, beslag te 
Jeggen op een zaaltje, bijzonder geschikt 
voor bet korpswerk te Soerabaja. Na hard 
werken, om hei gebouw in overeenstemming 
te brengen met het doe!, waarvoor het ge
huurd is, waren we bij de terugkomst van 
de Kommandante van Cekbes zoover, dat 
wij haar bet gebouw mochten aanbieden. 
De Kommandante was zeer ingenoi:nen 
met het eenvouclige, doch voor ons zoo 
geschikte zaaltje er sp1ak haar spijt uit, 
dat zij niet in staat was, de opening ervan 
te leiden. 

Onze D. O., Majoor Palstra, was echter 
bereid, hiervoor over te komen, zoodat wij 
hem, vergezeld van Mevrouw Palstra, ge
durende de Paaschdagen in ons midden 
bad den. 

,,Rustig gelegen, temidd~n van dat gedeelte 
der stad, waar wij c;>ns volkje moeten vinden, 
biedt de zaal een p!aats, waar de Soeraba
ja'sche Heilssoldaten in staat zmlen zijn, 
beter het werk te doen en voort te zetten, 
dan voorheen in het Militair Tehuis", zeide 
de Majoor, toen wij Paasch-Zondag onzen 
Tempel in gebruik namen. 

Hoewel wij de zaal gaarne vol haddrn 
gezien, waren we toch tevreden met het 
opgekomen aanfal, dat begeerig luisterde 
naar de klanken der Paasch-klokken, die 
ons spra~ en van de heerlijke overwinning, 
door onzen Heiland voor ons bevochten. 

Mevrouw Palstra droeg het gebouw oJ) in 
bet gt.bed en smeekte, dat God ons in staat 
zou stel • en, voor velen in deze stad tot 
zegen te mogen zijn. v. aarna zij ons vergast
te op een mooien solo. I 

Ensign Bakker ki eeg gelegenheid, om 
te getuigen van zijn dankbaarheid aan den 
Heer voor de hulp, hem geboden, zoowet 
bij bet zoeken als bij bet inricbten du zaal. 

Ook in de avondmeeting stood de Majoor 
aan de spits en bracht hij een ernstig waar
schuwende boodschap. Na het zingen van 
een solo dron~ Mevrouw Palstra er bij de 
onbekeerden op c:an, de goede keuze te 
doen, en toonde door enkele voorbeelden 
zoo duidelijk aan: de groote Jiefde Gods voor 
den zondaar, zelfs al heeft deze bet geloof 
in zichzelf verloren. 

In de uitnoodiging zochten twee zielen 
bet wonder der opstanding voor hun eigen 
.'Ziel te ervaren. 

Den avond van den tweeden Paaschdag 
waren wij wederom in de nieuwe zaal en 
smaakten de vreugde, dat drie zielen ver
Jossing zochten na de Bijbellezing van den 
Ensign. k-..: 

Geen wonder, dat onze hartln over
vloeiende zjjn van dankbaarheid aan God 
voor het werki gedurende de Paaschlfagen 
hier verricht. 

Wij bidden, dat de Heer nog vele onbe
keerden en zoekenden in onze samenkomsten 
zal brengen, opdat ook zij tot de voile 
kennis der waarheid mogen komen I 

P.J.M. 

S T R lJ D K R E E T 

DE LANDBOU-W-·KOLONIE TE 
KALA -W-ARA ... ., - -------- ..... 

- Ofs-choon- we enkele ' ' maanden geleden 
reeds een overzicht gaven van den arbeid, 
dien Kommandeur en Mevrouw Veerenhuis 
als beheerders van de Land-kolonie venich
ten zagen wij gedurende het laatste bezoek 
vaC: de Terr. Kommandante zooveel nieuws, 
dat we gaarne onzen vrienden nog~ ,een 
kijkje g unn en. 

Allereerst zouden wij dan een wandeling 
willen maken naar het groote oerbosch, dat 
tot de kolonie behoort. Reuzen van boomen 
staan er, omstrengeld met sterke klimplanten. 
Het is er doodstil en alleen het geschreeuw 
van kakatoes en andere vogels wordt ,ge
hoord, tot we dieper doordringen en dan 
treft een geluid het oar, dat ons verrast 
doet rond zien. Daar op een open plek zijn 
de zagers bezig I Zwaar we1k is het: eerst 
wordt zoo'n 
woudreus ge
veld, dan een gat 
er onder gegra
ven en daarna 
begint het zagen. 
Keurige planken 
worden geleverd 
voor hf"! bouwen 
van scholen, bij
eenkomstzalen 
en de huizen 
der kolonisten. 
Een pracbtig 
iets is bet, dat 
groote oerbosch 
te zjen omwer
ken tot Gods 
buizen en school 
Iokalrnl 

Kommandante 'officieel 'geopend. Wat een 
gewichtige gebeurtenis voor de kinderen 
van Kala war a! Vol trots trokken zij er twee 
aan twee binnen in hun Zondagsche kleeren en 
natuurlijk werden ze dien dag getracteerd I 

's Middags tegen vijven, den eersten dag 
op de kolonie, kondigde de Kommandeur 
ons aan, clat ,, wandelend Kalawara" op 
komst was. Nieuwsgierig keken wij uit en 
daar kwamen een 250 koeien, vanaf groote 
Bengaalsche tot jonge kalveren van enkele 
dagen oud. Een aardig gezicht~al dat bonte 
vee op den groenen wegl .~ 

--~ ~ ---
Er zijn ook heel wa1 verbete1ingen aange-

bracht b.v. een r.ieuwen, mooien stal met 
cementen ondervloer vcor de melkkoeien, en 
ee n prachtigen paarde~lal, terwijl de groote 
varkensstal en bet plmmvee ~ nooit door de 

bezoekers voor
bij warden ge
gaan. De kolo
nie Jevert flinke 
trek-ossen en 
door heel de Pa
loevallei kan 
men vee aan
treffen, op de 
land-kolonie 
van het Leger 
des Heils ge
b ore n. Zoo
werkt de kolo
nie rechtstreeks 
mee aan de 
ontwikkeling 
van Midden-Ce
tebes. 

De Zoncfag op 
Kalawara is een 
echte Sabbat
dag. Dan wordt 
er niet op het 
land gewerkt en 
gaan de kinde
ren niet naar 
school, maar te
gen 8 uur trek
ken de kleintjes 
in bun ,,Zon
dagsbest" -
roode badjoe's 
en nette sa
rongs - naar de 

Met trots ook 
1oonde Kom
mandeur Vee
renbuis bet ont
ginningswerk, 
dat in vollen 
gang is. Stukken 
ponds, enkele 
jaren geleden 
nog ri w boe (on
doordringbaar 
boscb), stonden 
er nu prachtig 
voor met mais, 
ka1jang en jon
gen klapper
aanplant. ,;Volk, 
Kolonel, voll< I 
Oat is wat mij 
ontbreekt", 

ZAG!::Rlj IN HET BOSCH.: 

Zondagsschool 
en de grooten 
naar de samen
komst voor vol- . 

hoorden wij telkens van den Kommandeur. 
Er zijn handen te kort voor alles, wat er te 
doen valt, war:t er staat nog heel wat op het 
program ma. · 

De klappertuinen nemen steeds in omvang 
toe. Wij zagen ook prachtige velden met 
sojaboontjes en mais bepl ant. Het valt licht 
te be gr ijpen, dat bij zulke uitgestrektheid 
nog heel wat handen werk zouden kunnen 
vinden. 

Ook de pannenbakkerij gaat prachtig voor
ui1. Tijdens dit bezoek werd juist een be
stelling ontvangen van 50.000 pannen voor 
bet nieuwe Hospi1aal in Paloe. 

In de morgenuren is bet stil op de kotonie, 
.dan we1ken alien op het land en zijn de kin
deren naarschoot. Sommigen van de ouderen, 
die des morgens reeds werken, bezoeken de 
avondschool, die op de kolonie gebouden 
wcrdt. Juist i~ er een nieuw schoolgebouw 
gereed gekomen, door den Kommandeur 
en zijn flinke timmerlui gebouwd, en deze 
school werd gedurende bet bezoek van de 

"SEMAROENG". 
In afscheid nemen tigt altijd iets weemoe

digs en zoo was het ook, toen der melaat
schen-vriend van ,,Semaroeng", Ensign 
Rollfs, den 19den Maart afscheid nam, 
eerst van zijn patienten op de kolonie 
en daarna van zijn vrienden. 

Niet velen .der laatsten hadden zlch door 
den neerstroomenden. regen laten weerhou
den; bijna zonder uitzondering waren alien 
opgelromen, zoodat de Logezaal bijna ge
heel gevuld was. 

.Ik houd niet van preeken en vind het 
altijd erg moeilijk", hceft de Ensign meer
malen gezegd, maar hij toonde· in daden 
zijn warm hart voor hen, die aan zijn zor
gen waren toevertrouwd. Innerlijke ontroe-

wassenen, van
waar bet gezang over heel de kolonie ge
hoord wordt. Zingen kunnen ze als de 
besten I Een nieuw lied, tijdens het Con
gres gelend, werd gedurende het gansche 
bezoek gehoord over de kolonie en soms 
's avonds probeerde men het op de fluit. 
totdat het er ,,in" zat. 

Ook bijeenkomsten in bet Javaansch en 
Maleisch voor volwassenen worden gereg<>Jd 
gehouden, des morgens en des avonds, en het 
was een groote vreugde voor de Komm1in
deurs, velen van hun Javanen tot den Hei
land te zien komen in de samenkornst, geleid 
door de Kommandante. 

Een heerlijk werk doen de Kommandeurs 
Veerenhuis daar met bun inlandsche helpers. 
Niet slechts maken vele javanen daar een 
nieuw begin wat bet maatschappelijke be
treft, maar ze leeren er den Heer jezus ken
nen en worden ware Christenen. Als een 
groote familie zijn ze allen tezamen met 
als vader en moeder Kommandeur en Me
vrouw Veerenhuis, die met hart en ziel 
leven en arbeiden voor hun volkje. 

ring greep hem aan, toen hij in zijn korte 
afscheids-toespraa1' kwam te verhalen over 
de patienten en bun groote hartelijkheid en 
aanhankelijkheid jegens hem. Wat zullen 
zij hem missen ! En niet minder wij, zijn 
vrienden I Onze hoop is echter · gericht op 
zijn terugkeer I 

Een vriend, ja een vader voor zijn patien
ten, vindingrijk ook als bet gold, hun het 
lijden dragelijk te maken, heeft hij een Jief
lijke, blijvende herinnering achtergelaten in 
de harten van de lijdenden en van ons, die 
hem gekend hebben als vriend e'n breeder. 

Moge de Heer den uitgang en ingang van 
den Ensign bewaren van nu· aan tot in 
der eeuwigheid en hem verkwikking schen-
ken in net vaderlandl ,.Poeang". 
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BQ[(HARO[L L£G£R DES urns - JAHSTRAA~ 16 ~ ~A~no~HG. - ~ 
Per laatste mail ontvangen: 

Een groote colit:ctie Geillustreerde boeken 
voor jongens en meisjes van 5 tot 14 jaar. 

~ 
Prijzen van f 0. J 0 af tot f 1.50. 
Zeer geschi.<t voor uitdeelingen. 

Prachtig uitgevoerde imitatie-houten teksten in 6 verschillende bewoor
dingen; rechthoekig en ovaaJ. Prijzen f 0.75 en f ).-. 
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Na een inleidend woord over het leven 
van onzen Leider defileerden alle Officieren 
voor de foto van den Generaal en salueerdett 
hem. Toen volgden gymnastische oefeningen, 
zangnummers. fluitnummers, etc. door de 
verschillende scholen. Zeker werd nergens, 
zelfs niet in Londen, deze dag op meer 
waardige en hartelijke wijze herdacht, dan 
bier in dit kleine Christendorp in de bergen 
van Midden-Celebes. 

Den volgenden dag een bezoek aan de 
Menoesi school, waar we een samenkomst 
hadden. 

Vier der grootste schoolmeisjes mochten 
wij bier zien komen tot den Heiland. Daarna 
ging het naar de vlakte van 

Bora. 
Hier zou een grootsche gebeurtenis plaats 

hebben, n. m. I. de opening van de eerste 
der 5 Legerzalen op Cele bes, die den Gene
raal als verjaringsgeschenk zijn aangeboden. 
Ver in den omtrek is het roode ~annendak 
reeds zichibaar en bet is een gezicht, dat 
het hart met grooten dank vervult: een 
Godshuis in dit heidendorp, waar helaas 
ook reeds het Mohammedanisme is door
gedrongen. 

Harde g1ond is bet in Bora! Vier jaar 
geleden, toen de Kommandailte er voor 
het eerst kwam, kon geen samenkomst ge
houden warden, da·ar men niets van het 
Christendom wilde weten. ,,Zou men nu 
willen kornen in een zaal ?"was de gedachte, 
die oprees. - De zaal was vol, tot buiten 
toe stonden de menschen ! Enkele Euro
peanen waren van Donggala en Paloe ge
komen voor deze gebeurtenis en een groote 
vcrrassing was hf.:t ook vcor hen, toen een 
half uur vo'Or den aanvang opeens de klok 
in den kleinen to1en began te Juiden I,, Wat 
is ·het tang geleden, sedert ik dat hoordel" 
zei een hunner. 

De openin~ was heel plechtig, vooral 
ook bet onthullen van de gedenkplaat; 
de samenkomst zelf aang-rijpend, juist 
door de eenvoudigheio. ~Deze zaal zal 
een rlaats z1jn, altijd geopend, zoodat 
ieder, die er behoefte aan gevoe11, daar 
kan komen om hulp, voorlichting, troost 
en bovenal om God te zoekeni.i, zeide onze 
Leidster in haar toespraak. 

's Avonds werd een kleine Finsche jongen, 
de tweede zoon van de Adjudants Rosenlund. 
aan den Heer gewijd. Het was een roerend 
oogenblikje, dien kleinen, blonden baby in 
de armen van zijn moeder te zien, te mid
den van die nog zoo weinig beschaafde 
Kajeliers I Maar o, zij war en er trotsch op, 
dat het witte kindje in Bora geboren wast 
Ook werden 5 Soldafen ingezegend, de 
oudsien van bet dorp, terwijl een oude 
man, die niet meer loopen kon, in zijn huis 
in den kampong e d ingezegend; half 
verlamd, met een door ouderdom gegrodd 
gelaat, maar met een hemelschen glans in 
zijn oogen keek hij naar de vlag. ,, Ten tijde 
des avonds zal het licht wezen" ook · voor 
de "oudsten" van Bora! 

Oak had er in Bora een historische 
gebeurtenis plaats, en we! de hevordering 
van onze Kolonel tot Lt.-Commissioner 
en van Stafkapitein Lebbink tot Majoor. 
Een heele eer voor Bora, om zulk een 
feit te kunnen herdenken ! 

Rouwiga 

was de laatsfe post, dien wij bezochtea. 
Verschillende buitenposten zijn aan bet 

korrs verbonden. Majoor Lebbink en Staf
kapitein Woodward hadden in een ervan 
een bijzondere samenkomst den avond van 
aankomst: 18 kinderen werden door den 
Majoor opgedragen, een geheel nieuwe 
ervaring voor hem, die nooit tevoren zulk 
een plechtigheid verricht had! 

Groote scharen mochten wij bereiken in 
de verschillende meetings. Nog zie ik in 
mijn geest al die schilterende oogen en 
die ernstige gezichten opgeheven naar bet 
doek in de lichtbeeldensamenkomst in Be• 
lani, en hoor ik bet zingen van 

,,'k Geloof het Heiland, dat voor mi/ _, 
Uw bloed verzoening wrocht" 

in de Ledo-taal. 0, bet was zoo heerlijk 
aan die menschen het Evangelie te mogen 
brengenl 

Ook was er een jongelieden-demonstratie, 
die prachtig verliep. Aile eer aan Adjudante 
Roslund en haar dappere helpers. 

Nu ging hct naar de kust. Op doorreis 
nog een sa"ltlenkomst voorde Menadoneezen 
in 'Paloe, die goed bezocht was, en toen 
kwamen we in Donggala. Hier was de 
Kommandante de gast van den Assistent
Resident in zijn nieuwe en schitterend 
gelegen woning. Des avonds in hetversierde 
schoolgebouw werd een Iezing gehouden 
over den arbeid van bet Leger des Heils 
voor alle Hollandsch-sprekende inwoners der 
plaats. De Ass. Resident spr~k een bijzonder 
hartelijk, warm woord van waardeering oak 
over ons werk in Midden-Celebes en heel 
spontaan werd hulde gebracht aan onze 
juist bevorderde Kommandante. Het was 
een prettige avond met veel sympathie en 
medeleven. 

Hier i;cheidde bet gezelschap, dat door 
dik en dun. in letterlijken zin, de Celehesreis 
had meegemaakt. De Stafkapiteins Wood
ward, trouwe, ongewekte kameraden, ver
dienen een woord van dank voor hun goede 
zorgen en veilig geleide van de l<omman
dante en haar reisgenooten I 

Na een atwezi11heid van twee maanden 
ket rden wij op Java terug, vol van dank 
voor Gods groote zegeningen op het werk 
van onze kameraden in de binnenlanden. 

C.B. 
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