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et is alreeds eenige weken geleden, sedert, ons het bericht werd toe
gezonden van het lnternationaal Hoofdkwartier, dat de Generaal 
besloten had, Brigadier J. P. Rawie aan te stellen als Algemeenen 
Secretaris voor het Nederlandsch-Indische Territorie. Dit bericht 
werd later gevolgd door de bekendmaking, dat juist voor zijn 

vertrek naar Java de nieuw-benoemde Secretaris was bevorderd tot Luite
nant-Kolonel. 

Kolonel en Mevrouw Rawie zijn thans op Java gearriveerd en voordat 
dit schrijven onder de oogen van onze lezers kan ko'men, zal de Ko.lone! zijn 
taak reeds hebben aanvaard. 

. Het is der Re::lactie een groot genoegen, te mogen behooren tot de eersten 
die den Kolo?el en zijne echtgenoote een meest hartelijk welkom toeroepen: 
en op de~e w11ze tevens uiting te mo;Jen geven aan de gevoelens van alle Heils
soldaten m_ onzen archipel en de breede schare van belanJstellenden in den 
Leger-arbe1d. Gaarne geven wij hun de verzekering, niet alleen van onze toe
g.~negenhei? en_ achting, maar ook van onze medewerking voor den belang
rlJken arbe1d, die hun hier wacht. 

Ats Algemee?e Secretaris is Lt -Kolonel Rawie de tweede Officier in bevel 
van het Leger m N ederlandsch-lndie en als zoodaoig de rechterhand van den 
Kommandant. 

De Kolonel komt hier met een uitnemenden staat van dienst. Tot Officier 
opgeleid in de Nationale Kweekschool te Amsterdam in het jaar 1902. werd hij 
?aarna aangesteld als Kweekschool-Officier, welke positie hii meer clan vven 
Jaar innam. Na verschillende .. veld"~ aanstellingen gehad te hebben, werd hij 

binnen betrekkelijk korten tijd geplaatst aan het Hoofdkwartier te Amster-. 
dam en sedert <lien dateert zijn werk als Staf-Officier en Administrateur . 

De Kolonel is een verdienstelijk musicus en een begaafd Evangeliepre
diker. De laatste vijf jaren voerde hii als Divisie-Officier het bevel over 
de Centraal-Divisie, met het Hoofdkwartier in Den Haag. gedurende welken 
tijd het werk in de voornaamste steden in het centrum van het moederland 
flink is vooruitgegaan. 

De Kolonel is energiek, heeft een rijke ervaring, is een bekwaam zakenman, 
maar maakt bovenal den indnik. van te zijn een man met een groot hart, die 
de ziel der menschen lief heeft en doordrongen is van de groote waarde 
van h~t Zo~n-:>tfer, hetwelk de wereld geschonken werd door onzen Verlos
ser en Zaligmaker, Jezus Christus. 

Wij heeten hen hartelijk welkom en vertrouwen, dat zoowel de Kolonel als 
Mevrouw veel van lndie zullen gaan houden en veel zullen kunnen doen voor 
de bevolking dezer gewes•en. 

De Kolonels ztjn echter niet alleen gekomen. Hun kinderen, een meisje 
en twee jonJens, kwamen met hen m1::de, en inzonder het Joogelieden-Korps van 
Bandoeng verbltjdt z1ch ten zeerste over de kornst van Thea en haar beide 
broers, Jan en Lex De beide eer:>ten waren, als kinderen van bet regiment, 
Jonge Soldaten van het korps te Sch veningen. Thea dE"ed daar reeds dapper 
haar dee-1 in den strijd als lid van het Jongelieden-Zangkoor, terwijl Jan 
een echte, flinke Leq r-padvinder is. De H er zegene en helpe ook hen I 
Moge hun komst op Java de Bandoengsche jeugd ten zegen worden ! 
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Het eerste, wat gij doen moet om 
gered te blijven, is gered worden. 

Als gij dat nog niet zijt, clan behoort 
gij nu, op dit oogenblik. voor uw hemel
schen Vader neer te knielen. uw zonden 
te belijden, Hem te zeggen, <lat gij met 
uw verkeerde handelingen wilt ophou-- -
den, en voortaan uw leven naar Zijn 
wil zult inrichten ; en clan moet giJ 
gelooven, dat Hij al de slechte dingen, 
die gij in de voorbijgegane jaren bedre
ven hebt, vergeeft. Oat moet gij doen 
om gered te worden. 

Verlossing is iets heerlijks en zij is 
waard, er tot het uiterste voor te strijden; 
maar bet is van geen nut om te trachten, 
haar te behouden. voor ge haar deelach
tig zijt geworden lndien gij er niet 
zeker van zijt. <lat deze schat uw eigen
dom is, smeek ik u, dien onmiddelliik 
te zoeken. 

Als ge· gered zijt, let er clan we! 
op, van hoeveel belang het is, om gered 
te blijven. Gods heil te bezitten en 
dan weer te verliezen, is erger, clan het 
nooit bezeten te hebben. Gij moet geen 
afvallige worden. 

Gij wilt gaarne een heilig leven leiden, 
en, nadat gij deze wereld verlatrn hebt, 
met God en de engelen in den hemel ver
toeven. Maar clan moet ge ook zorgen, 
dat ge gered blijft, terwij. gij op aar
de zijt. 

Gij moet gered blijven, ter wille van 
uw Heiland. lk geloof niet, dat er iets 
op aarde is. dat Hem meer genoegen 
doet, clan goede menschen Hij kwam 
op aarde, om hen s:ioed te maken. 
Hiervoor beef t Hij al Zijn liiden gedra
gen. Hiervoor bing Hij aan het kruis 
en hiervoor bidt Hij in den hemel 
Hij was blij, u te redden, toen gij tot 
Hem kwaamt, en Hij zal zeer teleur
gesteld zijn, als gij niet gered blijft. 

Gij behoort gered te blijven ter wille 
van het goede, dat gij kunt doen. Hoe 
heerlijk zal het zijn, uw leven te be
steden, om de hongerenden te voeden, 
het Evangelie te verkondigen, mannen 
en vrouwen te redden van de hel en 
hen den heme! binnen te leiden ! 

Maar ik moet u er op wijzen, dat 
gij, om gered te blijven, u zult moeten 
kwijten van zekere plichten. die u zijn 
opgelegd. 

l. En de eerste der plichten, die 
ik u zal opnoemen, is, dat gij moet bid
den. U w hemelsche Vader heeft beloofd, 
u in al uw moeilijkheden en verzoekin
gen te helpen. indien gij Hem daar
om wilt vragen. Een Officier. wiens 
zoon juist begonnen is God te dienen, 
zei onlangs tot mij: "Mijn jongen heeft 
het heel moeilijk ! Hij heeft een moeilijk 
karakter, dat hij moet overwinnen. Hij 
wordt vreeselijk beproefd; zijn school
kameraden stellen hem op allerlei ma
nieren op de proef, maar ik geloof, dat 
hij zal volhouden. 

S T R If O K R E E T 

., Waarom ?" vroeg ik. 

.. Wei". antwoordde hij, .,ik hen er 
van overtuigd, <lat hij er scbitterend 
doorheen zal komen, omdat hij volhardt 
in bet gebed. Hij bidt zooveel." 

Gij moet bidden. 
2. Als gij gered wili: blijven, ga clan 

naar de godsdienstige samenkomsten, 
zoo vaak gij maar kunt. Er, tracht. wan
neer gij in een bijeenkomst zijt, altijd 
een zegen voor uzelf le verkrijgen. T oen 
ik jong was, heb ik een zwaren strijd ge
streden, maar de samenkomsten hielpen 
mij, om op den goeden weg te blijven. · 

3 Als gij gered wilt blijven, lees clan 

iederen dag een gedeelte uit uw Bijbel 
en vraag God, om u de beteekenis er 
van duidelijk te maken. 

4. Om gered te blijven, moet gij on
middellijk aan den arbeid gaan en trach
ten, de menscben om u heen goed te 
doen. Als gij zelf gered zijt, zult gij 
zeker verlangend zijn, iemand anders 
te redden. Misscbien hebt gij gehoord 
van den reiziger op de bergen, die ver
dwaalde in de sneeuw. En misschien 
weet gij ook, dat het groote gevaar 
van sneeuwstormen is, dat de koude 
de menschen zoo slaperig maakt. dat 
zij grooten lust hebben, aan den weg te 
gaan liggen en te gaan slapen. En als 
zij dat doen, is het duizer.d tegen een, 
dat zij nooit weer opstaan. 

Ook de reiziger, over wien ik u wilde 
spreken, had hetzelfde gevoel. maar 

WELKOMSTGROET 
' van 

LT ~KOLONEL EN MEVROUW /. P. RA WIE. 

Zoo zijn wij dan in uw midden aangekomen, en dan
ken~ God ·r:echl har:telijk daar:voor:. 

Neen, wij hebben bij onze komst naar: het schoone 
lnsulinde geen ander doe[ dan dat, wat al die nobele mannen en vrouwen 
bezielden, die zich zoo fJol toewijding en met eerbied afdwingende zelfopof
fering gaven voor den ar:beid zn Gods K oninkrijk en den opb6uw van ons 
gelwf d Leger des Heils. W ij hebben d..it bezongen in onze afscheidsbijeen
komsten in het Moederland, en wij herhalen het bij het aanvaarden van onze 
belangrijke taak: 

.,Ons loon zij: kostb'ce zielen 
Gewonnen voor den Heer!" 

D at is de alles overheerschende passie onzer: ziel ! In 
het voetspoor van onze voorgangers volgend, hebben wij d a a r: a an onverdeeld 
ons hart ver:pand en ons Leven gewijd. 

Onze loopbaan als Officier van het Leger des Heils ~ 
nu bijna 25 jaar: - is zeer gezegend geweest. Het heef t God den Heere willen 
behagen, ons heerlijke dingen te doen aanschouwen. Een van die heerlijke be
wijzen, dat Zijn goede hand over ons is, ligt voor ons in het feit, dat Hij ons 
waardig keur:t, in deze schoone gewesten voor: Hem te mogen Leven en arbeiden, 
en wij aanvaarden onze taak dan ook met groote dankbaarheid. Dankbaar
heid ook om het {eit, dat wij ons geschaard zien aan de zijde van zulke be
proefde en zeer gewaardeerde leiders als Kommandant en Mevrouw Palstra, 
die wij reeds jarenlang kennen en om hun hartelijke toegenegenheid en 
zegenrijken arbeid zeer: hoog achten. Oit rdenen wij ons tot een groot 
voorrecht en o, wij verlangen toch zoozeer, hen moedig tee zijde te staan en 
hun zwar:e taak te he/pen verlichten. Het welkom, dat zij ons gaven, was 
aller:hartelijkst en wij zullen steeds een dankbare herinnering daaraan behouden. 

In tal van brieven, telegrammen, als anderszins hebben 
oak de Officieren, makkers en vrienden ons een welgemeend: .,Selamar Da~ 
tang/" toegeroepen. Ons hart f.s er door ontroerd I Dankbaar? Natuurlijk zijn 
wij er: dankbaar voor:, maar wlj gevoelen ook tegdijkertijd, dat de verwach
tingen, in deze begroetingen uitgesproken, onze verantwoordelijkheid nog 
grooler: maakt en daarom stijgt diep uit onze ziel de bede omhoog : .. O Hei~ 
land, geef toch, dat onze komst zegen brengen zal en dat van ons /even zal 
mtgaan die reuke des !evens ten eeuwigen Leven, opdat Gij ook in ons zult 
zien van den arbeid Uwer ziel, en verzadigd zult zijn /" 

En nu, aan den arbeid I 
Voor God en /nsulinde I 
Wij vragen de gebeden van onze Lieve makkers en 

vrienden. Weest gij wederkeerig ver:zekerd van de onze. 
Zoo zal dan, door: een krachtige. eendrachtelijke samen

wez kinq het Godsrijk op aarde worden versterkt, en de arbeid van onze door 
God zoo rijk gezegende organisatie, het Legez- des Heils, met kracht warden 
voortgezet. 

Moge God d at geven ! 

Uwe U zeer: toegenegen, 
E. en J. P. Rawie. 

HET LEGER DES HEILS EN DE EERSTE HYGIENE TENTOONSTELLING IN NED.-INDIE. 
Lezing van Lt.-Kolor:el Dr. Wille. 

D e medische zending in lndie wordt 
gedreven door de Protestantsche 

zending en door bet Leger des Heils. 
Broederlijk vereenigd zijn de stands 
van beide te vinden op bet podium in 
de machinebal. 

Het Leger des HeJls komt het breedst 
uit met mooie foto-reeksen van zijn 
vier leprozerieen, waar het vorig jaar 
niet minder clan ,306614 verpleegdagen 
werden gehaald door de talrijke on
gelukkigen, die het Leger heeft onder
gebracht in Poelau Si Tjanang, Koen
doer, Semaroeng en Pelantoengan. Dan 
zijn er de platen. die vertellen ~an den 

beid in het Oog lijders-hosp1taal te 
s:rnar.ang, waar Dr. Wille zijn ~eer
lijk werk voor blinden en oog~teken 
doet. T oorts ziet men, hoe de Kmder
huizen zijn ingericht. drie voor ~uro
peesche, een voor Javaansche Jeuqd. 

d l·J·ks 140 kinderen worden waar age 1 

verpleegd. Model-bedden, zooals die 
gebruikt worden in de Kinderhuizen 
en in de Meisjeshuizen te Semarang 
en Weltevreden, zijn aanwezig. 

Zelfs een vluchtige blik langs de Le
gerstand laat een die.pen indruk achter, 
van wat de instelling onder leiding van 
Kommandant Palstra hier op philan
tropisch gebied tot stand brengt. 

Het Licht en bet Oog. 

Onze verslaggever, die elken avond 
een of soms twee der lezingen. georgani
seerd door het bestuur der E. H. T. I N. I. 
bijwoont, komt er licbt toe, om verge
lijkingen te treffen. En clan kan gezegd, 
<lat, hoe interessant al deze vergaderin
gen ook zijn, die van gisteravond zeker 
een der mooiste was. Nietalleen daarom. 
dat de zaal van de Tbeosofische Loge, 
waar de meeste samenkomsten gehoudeo 
worden, ditm.aal geheel bezet was, in 

tegenstelling met zooveel andere avon
den, maar ook, omdat nu aan het woord 
was een man, die - als buitenla cl , . b n er-
t is waar' ge rekkig Hollandsch s k 
maar een man is die z1·ch h plra ' 
b I I ' ge ee en 

e ai:ige oos g~eft voor den gezegenden 
arbe_i_d. waaraan hij zijn. !even heeft 
g~w1id: een man, die stoffelijk voordeel 
k1et acht •.. dat ruimschoots zijn dee! zou 
:el~=n h:~Jn, maar die de rijke talenten, 

lJ ontvangen heeft, slechts wil 
aanwenden ten dienste der 1··d d 
menschheid. IJ en e 

d EH ~lantal Officieren van het Leger 
es e1 s. waaronder de T . . 

Kommandant, de heer p erritonale 
vergad · alstra, was ter ermg aanwezig. 

. Prof~_ssor Neeb leidde Dr. Wille 
ln H1J merkte op hoe ·u· 
Jaarbeursterrein Ko~mandan1stt oPpl het 
had k a stra gespro en over den arbe·d 
de lepra-lijders, door het Lei ondder 

ger es 

plotseling struikelde hij over iets, en 
toen hij zich voorover boog om te zien, 
wat het was, zag hij, <lat bet een. man 
was, die aan deze slaperigheid had toe
gegeven en bijna den doodslaap was 
ingegaan. 

H ij ging den armen stakkerd wrij
ven, en hij wreef en wreef, tot hij weer 
warrnte en !even in den man terug had 
gebracht en, door hem te wrijven, maak
te hij ook zichzelf warm en te zamen 
liepen zij naar een veilige plaats. 

Nu moet u aan het werk gaan. en 
aan 't werk blijven, en door te trachten 
anderen gered te krijgen, zult gij zelf 
mede gered blijven. 

5 Om gered te blijven, moet gij uw 
hemelschen Vader vertrouwen. Blijf 
gelooven l 

Wanneer gij door den duivel verzocht 
wordt, wanneer gij terneergeslagen zijt 
door droefheid, wanneer gij vervolgd 
wordt door de vijanden van uw Heer, 
is het goed. toch steeds te zeggen1 
.,Jezus redt mij. NU!" 

6. Neem het besluit, om het nooit 
op te geven, hoe vaak gij ook scbijn
baar te kort moogt komen. 

Jaren geleden kwam er een jonge 
man aan de zondaarsbank. Hij be
leed, gered te zijn en begon God te . 
dienen. Maar, helaas l hij vie! terug. 
Toch gaf hij bet niet op. Hij probeer
de bet opnieuw. Helaas ! hij vie! weer. 
Zoudt u het willen gelooven : hij pro
beerde het negentien keer en negen
tien keer ging bet verkeerd. Maar zelfs 
toen gaf hij het nog l\iet op. Nog eens 
probeerde h~j het en bij den twintig
sten keer kreeg hij het goede houvast. 
Er zijn sindsdien heel wat jaren voorbij 
gegaan, hij heeft een nuttige loopbaan 
gehad en is nu een vooraanstaand 0£
ticier van het Leger des Heils. 
Gij moet bet nooit opgeven l 

0, dit .,'t maar opgeven" is de on
dergang voor velen. Oat is het, waar
mee zij den verkeerden kant opgaan. 
Zij beginnen goed ; zij bebben de beste 
bedoelingen ; zij zijn van plan, den ge .. 
heelen weg te gaan ; maar helaas I er 
gebeurt iets, zij vallen, en dan zeggen 
zij: .,Zie, ik heb het bedorven -- het 
is met mij gedaan." Dan verliezen zij 
den moed en deoken : .. Het geeft niets, 
of ik bet weer pro beer". 

Wat er ook gebeurt, gij moet het 
niet opgeven ! Neen, duizend maal 
neen ! Gij moet zeggen: .,lk wil niet be
zwijken. lk hoop <lat ik nooit een m.i.s
stap zal begaan, lk zal bidden en m11n 
best doen, op den goeden weg te blij
ven, maar als het verkeerd gaat, zal 
ik het opnieuw probeeren. lk zal het 
nooit opgeven !'' 

En bedenk wel. dat God ons niet 
in deze wereld gesteld heeft en ans 
maar aan ons lot overlaat, om het er 
maar zoo goed of zoo kwaad, als mo-
gelijk is, at te brengen. Neen ! .. 

Hij heeft belootd, met ons te · ztJn. 
Wij kunnen den ganschen weg op 
Z .. n sterken arm leunen, totdat wij 
d:J voorportalen des hemels binnen.
gaan. Vertrouw op Hem I 

Heils verricht, en dat thans Dr Wille 
zou vertellen, hoe door datzelfde Leger 
andere lijders worden geholpen. Dr. 
Wille is op geheel Java en ver daar~ 
buiten bekend als oog-specialiteit. Hij 
verricht zijn gezegenden arbeid tot heil 
van het Leger des Heils maar ook tot 
heil van de arroe bevolking dezer. tan~ 
d de armsten onder de arm en. Outzen.
cl~~· bij duizenden hebben het behoud 
van hun gezichtsvermogen aan Dr. 
Wille te danken. Professor Neeb acht 
h t een groot voorrecht, dat Dr. Wille 
h:denavond van <lat werk wil vertellen, 
en stelt den spreker aan het publielc 
voor als een man, die zich geheel op
offert voor dezen arbeid. 

Gaarne geeft hij aan Dr. Wille het 
woo rd. 

Onder hartelijk applaus betreedt de 
spreker het podium. 

Na met enkele woorden gedankt te 
hebben voor deze hartelijke inleiding, 
vangt Dr. Wille zijn lezing aan. Hij 
zal spreken over het oog, niet volledig 
want <lat kan niet in een enkele lezing. 
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OFFICIEE.l E 
MEOE:D~ E:Llf\l(;Ef\I. 
(Bij vohnacht van den Generaal.) 

Bevorderingen1 

Van Ensign tot Adjudant: 

P. ~akker. 
S. Cullen. 
A. l. Loois. 

Aanstellingen1 

Kommandeur B. Meyer naar ,,Boegangan'', Se
marang. 

Adjudant N. Bugsman ·uaar het Europeesche 
Korps te Soerabaja 

Adjudant G. Hermes naar het Mil1ta1r Tehu1s · 
te Soerabaja. 

Adjudant W. B. Pearce naar bet Hoofdkwart1er; 
F mane 1ee l Departernen t. 

Ensign M. A.· Lorier naar het Milirair Tehuis 
te Bandoeng. 

Ensign V. Midtbo naar het Mili1a1r Tehu1s te 
Weltevreden. 

Kapitein M. Hoffmann naar het l\inder hu1s te 
Medan 

Bandoeng, 21 Juli 1927. 
W. PALSTRA. 

Kommandant. 

ROOF OK WARTIER - NOOTJES. 
Baodoeng 22 Juli. 1.927. 

-;;·De een hielp den ander. en zeide tot zijnen 
metg.ezel: Wee.s sterk I En de werkmeester vei:
sterhte den gouasmid; die met den hamer glad 
maakt, dien, die op het' aanbeeld slaat. zeggende 
van het soldeersel: Het is goed; daacna maakt 
hij het vast met nagelen, dat het met wankele." 

]esaja 41. : 6 en 7. 
Het is in. dezen geest, d-:it her werk van ons 

Leger steeds van maand tot maand wordt voor t
gezet en dat onze lieve makkers, de Offic1eren 
van innchting, korps kolonie ot Hootdkwart1er, 
hun taak aanvaardeo. 

* * * De welkomstmeetings van den' > lgemeenen Se-
cretaris en Mevrouw Rawie te Wel1evreden en 
Ban foeng hebben reeds plaats gevonden. De 
samenkomsten waren opgewekt, krachtvol en 
lntens hartelijk. Unze lezers zullen me1 genoegen 
kennis maken er.et de I< olonels: zij zijn sym
pathiek. toonen den echten Hedsso)dacengeest, 
hebben zuden lief en zijn blijkbaar met geheel 
hun hart naar lndie g;k~men. 

* De Jaarbeurs te Bandoeng heeft d1tmaal een 
zeer bijzonder karakter gedragen, daar tevens 
geexposeerd werd, wat in deze landen en elders 
gedaan wordt op het gebied van ziekenverpleg111g 
en zt.;-ktebehandeling. 

Ook het werk van het Leger des Heils was 
flink vertegenwoordigd. Majoor Lebbink . en 
Adjudant Strandlund waren belast met de taak. 
onze inzeudmg zoo welsprek.end en aantrekkeh1k 
mogelijk te maken. en hterin zijn zii uicnemend 
geslaagd. Vooral Adiudant Strandlund heeft....., 
bet mag bier we! gezegd - zich in deze vee 
moeite getroost en heel wat extra tijd hieraan 
gewijd. Zijn .. Geopende Deur'' en versch11lende 
andere teekeningen en graf1sche voorstellingt n 
van zijn hand hebben we! aan hun· doe! beant
woord. 

* * .. 
Wij hadden de eer, b1j gelegenheid va het 

bezoek van den Gouverneur Generaal aan de 
Jaarbeurs. Ztine Excel lei:ltie en staf ook in onze 
Leger-afdeeling rond te leiden. De Land vooqd 
betoonde zich zeer ge'interessecrd in al, wat h•i 
zag, en heeft met ;:iroote belangstellmg gevraagd 
near verscbillende bijzonderheden. 

* .. .. 
Gedurende het bezoek van den J<ommandant 

en Mevrouw ...-alstra en den Algemeenen Se
cretaris aan Soerabaja in bet einde dezer 
maand, zal de overdracbt plaats hebben van de 
piano, waarvoor de gelden werd~n bijeengebracbt 
door lezers van de ,, War Cry" (E.ngelscbe 

Striidkree• ). aan de Lepra kolonie ,.Semaroeng". 
Kapitein Ramaker bren,gt voor bet muziekkorps 

van ,,Pelantoengan" een moole cornet a piston 
mede. 

Ensign G11liard, wii verzekeren U van onzen 
warmen dank voor alles, wat U voor onze 
patienten hebt gedaan ! 

Spreker stelt zich voor. eerst de wer
king van het licht te behandelen. De 
algemeen bekende dingen zal hij slechts 
noemen, om uitvoeriger bij de minder 
bekende stil te staan. Daarna het ant~ 
vang-apparaat: het oog, om daarbij dan 
zoo noodig raad en waarschuwing te 
geven . 

't Zijn grootendeels bekende zaken, 
waarover Dr. Wille spreekt. Toch weet 
hij door de wijze van voorstelling van 
het begin tot het eind te boeien. 

Na gesproken te hebben over de 
snelheid van bet licht. 300 000 K M per 
seconde, behandelt spreker de wetten 
van breking en weerkaatsing Ieder weet 
daarvan, omdat ieder fotografeert en 
we in dat opzicht allen collega's zijn 
Het oog is ook zoo'n fotografische ca~ 
mera. De meeste camera's hebben een 
naam. Spreker wil aan deze camera den 
naam ,, ldeaal'' geven. 

Dan komt hij tot de bespreking van 
het oog, de samenstelling en de werking, 
en geett daarbij meerdere goede wen ken . 

S T R IJ D K R E E T 

E en z a a i e r g in g u it o m t e z a a i en!" 

Mattheus 13 : 3. 

V.l at een wijde gedachten bevatten deze weinige woorden 
en welk een ruimen blik openen ze ans ! Het is geen planter, die uitgaat om 
te planten, voor elk stekje een geed plaatsje ·Zoekt in wel-bereide aarde en 
van alle een goed resultaat verwacht. 0 neen r ~· Een zaaier ging uit". Zie 
hem komen: in den eenen sterken arm de vracht van bet graan, met zooveel 
zorg en moeite vergaderd, en de andere gereed, om met voile hand bet 
zaad krachtig uit te strooien. Er is niets karigs of kleingeestigs in de wijze, 
waarop hij dit doet. 

Veel van het zaad zal in goeden grond vallen en vrucht 
voortbrengen, maar, weet ge het niet, dat er ook van bet zaad op de rotsen 
valt, waar het geen · wortel kan schieten ? En zie die vogelen eens ! Ze 
wachten er reeds op, om zich straks met bet zaad, dat uitgestrooid wordt, te 
verzadigen I 

Ja, menige korrel zal verloren gaan, maar hebt ge nooit 
een plantje zien opgroeien op een plaats, waar ge het niet verwachten zoudt? 
Een korreltje viel in een spleet van de rots, waar zich een weinig aarde ver
zameld had, en het bracht vrucht voort: honderdvoud ! 

Diezelfde vogel, die bet zaad zoo gretig wegpikte, 
bracht zaad, dat met wat aarde aan zijn pootjes was blijven kleven, naar dat 
naakte eiland in den oceaan en <lit veranderde hierdoor in een ,, Hof van Eden". 

Ja, wind en weer en ,,toeval", gericht door Gods hand, 
doen ook het hunne ter verspreiding van bet zaad. 

Hij zaaide in het geloof ! 
In gedachte zie ik een compound van de goudmijnen in 

Johannesburg, W('lar zich een groep inboorlingen van danker Afrika heeft ver
zameld, van ver uit bet veld tezamen gekomen en nog onbekend met hun 
Schepper en Zijn eeniggeboren Zoon. In bun midden staat iemand, die ender 
hen. uitstrooit bet zaad des Evangelies, van de liefde des Heeren, van ver~ 
gilfenis en reiniging van zonde. Oogenschijnlijk valt dit zaad op rotsgrond en 
pikken vogelen van ongeloof en bijgeloof bet weg; maar het geloof houdt vol, 
en· na maanden. soms na langeren tijd, komt uit de meest afgelegen plaatsen 
de roepstem: ,,Korn over en help ans!" 

Het zaad van redding en bevrijding werd overgebracht 
en, irt eenvoudigheid des . harten wederom uitgestrooid bonder den miJlen ,van 
de plaats, waar het ontvangen was, beef t het wortel geschoten 

,,. 
* * 

Hoe dikwijls dach ik. aan dit uitstrooien van het goede 
zaad. wanneer ik dat gedeelre der Bandoengsche Jaarbeurs in oogenschouw 
nam, waar de resultaten van maanden-, van jarenlangen arbeid ten toon ge
steld worden met bet doel. het lijden der menschheid in deze gewesten te ver
zachten en de vreeselijke ziekten onder hen zooveel mogelijk uit te roeien, 
of althans te beperken. H oevele hoog-geachte mannen hebben daarvoor op 
onzellzuchtige wijze hun tijd en arbeid gegeven ! 

Ook wij strooiden met mild~ hand bet zaad uit in ons 
hoekje op de tentoonstelling. Dagelijks werden door ooze onvermoeide mak~ 
kers-Officieren inlichtingen gegeven omtrent betere verzoe;ging van bet kleine 
kind, van wat de liefdehand doet tot heil der leprozen, ·van de wonderen, 
die bekwame handen door Gods genade mochten verricbten in het Ooglijders
Hospitaal en vele andere dingen uit het dagelijksch arbeidsveld van het Leger. 

Wat deed ans aan dit alles bekendheid geven? Het is 
dezelfde oneindige: liefde Gods, die ons zocht, ons bracht uit de duisternis 
tot Zijn wonderbaar licht, en ooze voeten zette op bet pad, dat leidt tot tijde
lijk en eeuwig heil, die ons nu dwingt, om uit te roepen : ,,Kain en zie, wat 
de liefde Gods vermag !" Rotsen en vogelen zullen ook op onzen weg niet 
ontbreken: laat ons echter niet vertragen, maar met ruime hand het zaad des 
eeuwigen levens krachtig uitstrooien en de Heer des oogstes zal Zijn · zegen 
gebieden ! 

Zaaiend in den morgen 't zaad van 's Heeren liefde, 
Zaaiend in den middag en in 't avonduur; 
Wanneer de oogsttijd aanbreekt, zullen we ans verblijden 
Over voile schooven voor des hemels schuur. 

W anneer het oog het beeld heeft op
genomen, moeten er nog verscbillende 
ding en gebeuren, die spreker noemt: 

1 e. het overseinen van het beeld met 
de juiste kleuren van het netvlies naar 
de hersenen ; 

2e. het vergrooten van het kleine 
beeld tot lichaamsgrootte: 

3e. het uitreiken van de afgewerkte 
foto; en 

4e. het bewaren van de plaat voor 
nabestelling. 

Wat het eerste der genoemde punten 
betreft. vergelijkt spreker het met de 
fotografie per telefoon. Hij geeft van 
d·t laatste een beschrijving en noemt 
dat een prachtvinding. Maar nag veel 
Qrooter is de techniek, die God, de 
Schepper van het oog, gebruikt heeft, 
wat de spreker met woorden en tee
ken ingen illustreert. Het oog is in een 
woord een wonder van techniek. Uit
voerig wordt dit verduidelijkt. 

Wat de laatste drie punte>n betreft. 
vooral oak het vermogen, om het beeld 

te bewaren, - men heeft er wel verkla
ringen voor gezocht, maar we kunnen 
gerust zeggen, dat we het niet begrij
pen en tegenover een groat wonder 
staan. Als we dit wonder van wijsheid 
en techniek bescbouwen, dan wekt 
dat bij den spreker een diep gevoel 
van bewondering en ziet hij daaracbter 
de wijsheid en de macht van den God
delijken Meester. 

Spreker eindigt met een w9ord van 
dank voor de aandacht, waarmee men 
"de lezing heeft aangehoord en gaat 
clan over tot het vertoonen en toelich
ten der lantarenplaatjes. 

Deze hebben betrekking op den ar-
beid van Dr. Wille. · 

Teekenen van verwondering warden 
gehoord. als de wacbtkamer vertoond 
wordt, die gebeel vol is met wachten
de patienten. 

Vooral die platen, die de patienten 
te zien geven, zooals ze aankwamen 
in het hospitaal. en daarna diezelfde 
patienten na de behandeling of operatie, 

Mevrouw KommaI1dant Palsrra zou gaarne 
door m1ddel van de Strijdkreet haar dank uit· 
brengen aan de vnendelijke gevers en geefsters, 
die op zulk een milde wijze bijdroegen in aot
woord op haar verzoek om een z1ekenstoel voor 
een bejaarden patient van ,,Pelantoengan". 

De toegezonden gelden waren zeer welkom 
en bet is een aangename gedacbre. dat de stoel 
er binnen kotten tijd zijn zal. De vnendelijke 
toon in de brieven, welke Mevrouw hierover 
mocht ontvangen, verhoogt ecbter de waarde 
der gaven! 

Aan alien, die bun bijdragen zonden, vriende
lijk, vriendelijk dank l • * 

• Onze oude makkers, Adjudant en Mevrouw 
Pearce, in Judie zoo welbekend, arriveerden op 
17 Juli te Baodoeng. De Adjudant, die aangesteld 
is, om Mcijoor Lebbink in het Financ1eel De
partement te assis1eeren, begon reeds den vol
genden morgen zijn werk op het Hoofdkwartier. 

• • • Met dezelfde boot, waarrnede de Adjudants 
aankwamen, b.eeft ook Kapiteine M. Hoffmann 
gereisd. ZiJ komt uit Czecbo Slowakije, waar zij 
het laatst gestationneerd was, om de geledcren in 
Indie te versterken en is aaogesteld voor het 
Kinderbuis te Medan. De Kapiteine beeindigde 
baar reis dus reeds te Belawan. 

Wij beeten baar, evenals Adjudant en Me· 
vrouw Pearce, op de rneest hartelijke wijze wd
kom, en zijn blijde, dat onze makkers bier ge
komen zijn. •• • Met diep-gevoeld, innig leedwezen ontvingen 
wij op Maandag 18 Juli, - op den dag dus, vol
gend op de aankomst van de Adjudants Pearce 
10 Bandoeng, - van bet Internationaal Hoofd· 
kwartier het bericbt, dat de moeder van den 
Adjudant, Mevrouw Kommandant Pearce, pJot
seling buiswaarts was geroepen; zij werd tot 
HE"erlijkheid bevorde1 d op den l 7den dezer. 
Mevrouw was den laatsten tijd zoo we! geweest 
en scbeen bet verdriet over bet beeogaan van 
den Kommandant te boven te zijn; gebeel on
verwachts en snel moest zij ecbter bet aardsche 
voor het hernelscbe verwisseleo. Voorwaar een 
zware slag voor bun zoon, die haar slechts 
enkele weken geleden, scbijnbaar in goede ge
zondheid acbterliet. De Heer vertroosre hem I 

Welke een ernstige waarscbuwing voor ons, 
Iezers, om ons bereid te bouden voor bet oogen
blik, waarop ook wij zullen warden opgeroepen, 
om voor Gods rechtersroel te verschijnen ! 

•• .. 
Met zeer veel genoegen kuonen wij melden, 

dat de gezondbeidstoestand van Kommandeur 
Cornelius vooruitgaat. De Kommandeur is te 
Handoeng nog onder mediscbe bebandeling, maar 
hoopt binnenkort wederom een aanstelling te 
kunnen aanvaarden. ... .. 

Met leedwezen vermelden wij, dat ooze waar
de makker, Ensign Jabman van het Ooglijders. 
hospitaal te Semarang, ernstlg ziek is. Gelukki9 
is er bij het ter perse gaan van deze ,,nootjes" 
rl.'eds eenige vooruitgang te constateeren. maar 
onze broeder behoeft toch zeer onze gebedef!. 

Onze hartelijke sympathie ~aat in deze ook 
uit naar zijn vrouw. • • 

* Met een enkel woord mag wel melding gemaakt 
worden van den ,,dc>g buiten". welke het Jonge
liedenkorps van Bandoeng onlangs gehad beeft. 

Het was een ecbt prettige dag. vol van 
vreugde en plezier voor bet jonge volkje ~en 
ook wel voor anderen. Onze waard D. O. 
scheen in het bij-zonder te genieten. Hij is een 
warm kindervriend en niets, dat den klnderen 
ten goede komt, Is hem te veel. 

De Jongelieden-Sergeant-Majoor en de Plaat
selijke Officieren worden gelukgewenscbt met 
dezen welgeslaagden dag. • • 

Adjudante Palm is gel~kkig weder herstellende 
en beeft haar werk op Boegangan kunnen her
vatten. Gode zij dank biervoor I 

*•* 
De Ensigns Cullen, Bakker en Loois werden 

in de afgeloopen maaod bevorderd. Hartelijk 
feliciteeren wij de nieuwe Adjudants en vertrou
wen, dat hun werk meer dan nooit gezegend zal 
zijn. • • • 

In verband met bet feit, dat onderscbeidene 

(vervolg pag. 4 kol. 4:.) 

lokken herhaaldelijk applaus uit en be
wijzen, dat bet publiek vol bewondering 
is voor het werk van Dr . Wille. 

Professor Neeb is clan ook de tolk 
van al de aanwezigen, als hij Dr. 
Wille hartelijk dank zegt voor zijn 
interessante voordracht en voor de toe
lichtingen, die hij bij de lantarenplaat
jes gegeven heeft. 

Professor. Neeb vindt, dat het den 
spreker volkomen gelukt is, op popu
laire wijze de aanwezigen te hebben 
laten zien, welk een kunstig apparaat 
het oog is en hoe dit functioneert. 

Hij wenscht den bekwamen arts toe,. 
dat deze nag lange jaren moge werk
zaam zijn in het belang van de patienten, 
die van geheel Java komen en van ver 
daarbuiten, buiten Nederlansch~Indie 
zelfs, in het helang der wetenschap en 
der httmaniteit. 

Met een kracbtig applaus betuigen 
de aanwezigen hun hartelijke instem
ming met deze woorden van dank. 

(De Preanger Bode.) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ heil der Bandoengsche jeugd I 
Maandag 18 Juli gaven de Bandoengsche 

troepen, aangevoerd door onze blijkbaar onver
moe1bare Leiders, Kommandant en Mevrou w 
Palstra, den Kolonels een hartelijk welkom. 

~ DE EERSTE SAMENKOMSTEN OP JAVA'S BODEM. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,,De Heer leidde Uw wegen, 

Hij was 't . Die U zond, 
Hij is de Getrouwe. WELTE VREDEN. 

Zaterdag 9 Juli. 

Precies om 8 uur voormid:iags arriveerde de 
,,Prinses Juliana". met de Kolonels aan boord. 
in de haven van Priok. Reeds klonk onzerzij:ls 
een ,,Hartelijk welkom I", toen wii de Leger
uniform :n konden oaderscheiden, hetgeen beant
woord werd door den Kolonel en de zijnen. die 
alien bltjkbaar met ongeduld wachtten op het 
neerlaten van de brug. 

Nog enkele minuten - en de boot lag gemeerd 
en een hartelijke begroeting had plaats. 

Alras zetten de Kolonels voet aan wal op 
Java's bodem en, na wat zaken geregeld te heb
ben, ging het vlug naar ons Meisjesbuis. 

Hier werd de famtlie Rawie verwelkomd met 
een lied van de bewoonsters van het huis. 

De eerste samenkomst in lndie, gehouden 
in het inheemsche korps d1enz;elfden avond 
om 7 uur, was een goede. Alles - zang, muziek 
en toespraken - was er op berekend. den Kolo
nels een warm welkom toe te roepen. 

Des Kommandants woord na het lezen van 
een Bijbelgedeelte was ernstig, diep gevoeld, Je 
aanwezigen . wijzeod op Jezus Christus, den 
alleen-zaligmakenden Heiland. 

Kolonel en Mevrouw Rawle zongen tezamen 
een hunner mooie liederen. Daarna getu1gden 
zij van Gods groote lidde, aan h.:n bewezen, 
door hen te zenden naar dit groote arbeidsveld. 
Nederlandsch-lndie. 

Met dank aan God werd dit samenzijn ge
sloteo, nadat drie m~nschen voor God waren 
oeergeknield aan de zondaarsbank. 

Zondag 10 Juli. 
De H~1lig nasmeeting in het Militair Tehuis 

was zeer druk bezocht: geen plaat~je bleef on
bezet. Deze samenkomst droeg gebeel het karak
ter van overgave. 

Het eerste lied bracht een sfeer van heiligend 
verlangen naar God. hetwelk zoo duidelijk mt-
9edrukt wed in het get>ed, do;>r Mevrouw Her
mes opgezon:len. waarin we ons alien vereen:len. 

Aan onzen geachten Legervriend. Baron van 
Asbec:C. werd nu gelegenhe1d \jegeven, een woord 
tot de Kolonels te richten. O;:i hartelijke w1ize 
kweet dez:e zich van die taak en heette hen 
welkom als mede-arbeiders in Gods wijngaard, 
hierbij den wensc.h uiteode. den Kolonel eens 
spoedig te Buitenzorg te mogen ontmoeten. 

De meisjes van het Meisj~shuis z»ngen nu 
een lied, en hierna bepaalde de Kommandant 
ons bij een gedeelte uit Hebreen 12 en richtte 
in den geest van dit B1jbelwoord een ernstig. 
hartelijk welkomstwoord tot den Kolonel en 
Mevrouw. ,.Moge de Kolonels tot eeuwigen 
zegen gesteld worden in Nederlandsch-lndie l" 
besloot de Kommandant zijn toespraak. 

Heel aardi;i zongen daarna ook de kinderen 
der Zondagsschool een lied; <le Kol )oels ver· 
gastten ons nogmaals op een duet en naar aan
leiding hiervan en van den tekst: ~Mijne ge
nade is u genoeg" sprak Mevrouw Rawie haar 
getuigenis ult en haar geloof en ukerheid in 
God. 

Dan een woord van den K olonel. De grond
toon in des Kolonels toespraak was : dank aao 
God voor het verle:ien. dank voor het heden 
en dank voor de toekomst ! Heel duidelijk bracht 
h1j naar voren, wat het in qeestehjken zin be· 
teekent te ,,leven" en ,,dood" te zijn, 

lo den biistood, die volgde. zocht een jong 
meisje ,,!even" te moqen ontvan1J.:n van Hem. 
Die ons ze\jt: .. lk ben de Weg en :ie Waarheid 
en het Leven. die 1n Mij gelooft, zal !even". 

Des middags O'll 5 uur een flioke openlucht
samenkomst op h !t W aterlooplein. bezocht door 
ongeveer 350 inlaa:lers, die aa'lriachrig luister
-den naar de Heils?oodschap Zich• bare resul
taten waren er dien · midJag niet, maar w1j ge
looven 1 

,, Wat gedaan werd uit liefde voor fezus, 
.Dat houdt zijn waarde en zal blijven best::ian" 

Om 7 uur was de reis naar de oude stad. 
Batavia, waar eerst een goede, d1 ak bezochte 
openluchtsamenkomst gehouden wera op Glodok. 

Velen van hen. die in de opeoluchc met ans 
waren, volgden ook naar de zaal, die weldra 
geheel gevuld was met Chlneezen en lnlanders. 
Ook de2'e samenkomst stood in het teeken van 
,, welkom". 

Zang en muz;iek wisselden elkaar af, enkele 
makkers gaven een frisch getuigen1s, zoowel in 
bet Maleisch als in het Chineesch. 

Mevrouw Rawie zong een mooien solo, een 
paar zusters een duet; de Kommaodant behan
delde een gedeelte uit de Schrih. waarna de 
Kolonel een kort, ernst1g woord richtte tot de 
aanwezigen. Een g >ede u1tno::>diging volgde, 
waarin vijf menschen de Z'.>nde vaarwel ze1<len, 
zoodat deze reeks samenko:nsten ook in geeste· 
lijken zin een .. welkom" is qeweest v?or het 
9-tal, dat Koning Jezus toegang gaf tn hun 

hart. 
Weltevreden ziet ult naar het volgende bezoek 
van de Koloaelsl •A .::.:.cen voor alien. 

Een groot' aa 1.tal Officieren was des Maan· 
da;is op het perron, toen de trein het station te 

BANDOBNG 

binnen-daverde. Een hartelijke begroetlng vond 
weldra plaats : oude bekenden en tot-nu-toe 
onbekenden voor de Kolooels. alien deelden in 
de vreugde der behouden aankomst. 

In den namiddag verga ierdeo de Officieren 
onder leiding van ooze Kommandants in be
sloten krmg en werden wederz1jds V• le harte· 
lij~<e woorden van welkom gesproken. 

De eerste openbare sameakomsten der Kolo
nels in 1:3andoeng op Zoadag 17 Juli hebben 
rijken zegen gebracht en wuden bekroond met 
enkele zielen, die den Heiland zochten. l::'.er>te 
druppelen wellicht van stroomen van zegen? 
W ij bhj ven gelo,>Ven ! 

Onze bemiode Kommandants hadden ook de
zen dag de leidrng der samenkomsten en met 
kracht. ernst en overtuigmg werd ook nu 
het Evangelie van Gods verlossende en be
warende genade gebrachc door woe>rd en lied. 

Hoeweel geen offic1eele welkomstmeetmgs, 
kon toch niet w;,rden vermeden, dat ook deze 
samenkomsten het Stempel "welkom" droegen en 
uiting gegeven werd aan warme waardee· 
ring van het verleden en groote _verwach1ing 
voor de toekomst; van verwachtingen, die 
niet teleurgesteld zullen worden, omdat ze niet 
gegrond zijn op den mensch. maar op den 
eeowigen, onveranderhjken God. oo Zijne 
oeloften en op het werk door Zijn Geest ge
wrocht in het menscheohart. R~eds onmiddel
lijk na den aanva·n~ der Heiligingsmeeting op 
Zondagmorgen bepaalde de Kommandant door 
Schnftgedeelte en toespraak ons bij den Al
machtige, den Algenoegzame en bij de vastheid 
Zijner beloften. En wanneer ooze hoop en 
verwachtingen zijn gevestigd op Hem, den 
Rots der Eeuwen, dan zullen wij niet beschaamd 
worden 

Een flinke schare vulde dien morgen de zaal. 
deels getuigend van de belangstelling voor 
de gew1chtige Leger-gebeurtenissen. maar an
derdeels ook verlangend, om in aanraking te 
komen met den levenden God. 

En ooze Hemelsche Vader liet Zich in Zijn 
genade ook dezen morgen vinden voor het ern· 
stig-zoekende hart. 

Toen de Kolonels binnenkwamen, z:ong de 
vergadering hen staande de zegenbede toe en 
weldra klonk vol en krachtig het eerste lied. 

De Divisie·Officier, Brigadier Palstra, heette 
de Kolonels welkom en bezegelde de ver
zekering van zijn medewerking met een har
telijken handdruk, waarna hij nog enkele diep· 
gevoelde woorden sprak tot de aanwezigen over 
het verlangen, dat ook in lodie leeft in het hart 
der menschen, het verlan;ien naar de verlossende 
kracht Go::ls. Die alleen de ziel kaa voldrien. 

Mevrouw Rawie, die zeide, in Bandoeng reeds 
geheel thuis te zijn, gaf een persoonlijk qetuige
n:s• hetwelk sprak van gelootsvertrouwen, dat 
mmmer beschaamd werd. 

Ten slotte kwam ook de Kolonel aan het 
woord. Aan de hand van een voorval uit de 
Bijbelsche geschiedenis sprak de Kolonel in wel
gekozeo woordeo van zijn ernstig verlangen. 
den Kommandant lo dteos groote veraotwoor<le
lijkheid en zware taak ten alien tijde en ovt:ral 
ter zijde te staan. opdat z:ijn komst hier een 
zegen moge zijn voor de bevolking dezer eilan· 
den en ons geliefd Leger. Daarna oog een 
erostige oproep gericht tot de schare, om zich 
volkomen toe te vertrouwen aan de leiding des 
Heeren en zich te wijden aan Zijo dienst, waar· 
aan drie Zusters gehoor gaven, die God zochten 
als de Leidsmao van haar !even. 

Om 5 uur des middags de operrluchtsamen
komst in het Pieterspark.. ie door velen, Eu
ropeanen en lnlaoders, werd bij.:iewoond. Ook 
nu waren de Kommandant en de Kolonel aan· 
wezig. 

Het Evangelie·zaad werd met milde hand 
gezaaid door Off1cieren, Kadecten, Soldaten: 
en ook de jeugd deed haar deel. En zoo, naar 
alle z1jden u1tgestrooid, ge)ooven we zeker, dat 
1ets van dat zaad ontkiemen zal en vrucht dragen 
voor de euwigheid. 

In de aJondmeetiog waren ook Adjudant en 
Mevrouw Pearce. juist dien middag uit Engeland 
te B 10:io 'ng aan;i~komen, tegen woordig. 

Na de inleidrng. gebaseerd op een toepasse
lijk gedeelte uit den B1jbel, sprak de Ko nmao
daot hen beiden hartelijk toe. De Adjudant gaf 

daarna in goed Hollandsch - dat we! ·bewees, 
dat hij de Hollansche taal niet verlcerd is in 
ZtJn langdurige afwez1gheid - uiting aan bricer 
vreugde, weer 10 Nederla 1dsch lndie terug .te 
zijn, om bier voor den Heer te mogen arbdden 
tot welzijn der bevolking. 

Een he.:rlijk slot was het voor dezen dag, 
dat na de toespraak van den Kolond, waarm 
hij de aanwezigen be;>aalde bij de versche1dene 
mUdelen, welke God gebruikt, om den mensch 
tot z1ch te trekken. nog een broeder zijn hart 
voor den Heer ootsloot.· 

Aan Wien g' U verbondt '', 
zongen de oewoners van het Kinderhuis en dit 
moet we! weerklank gevonden hebben in het 
hart der Kolonels, want hun woorden, zoowel 
van den vorigen dag als van dezen avond, spraken 
van de wondere leiding des Heeren en van Zijn 
trouw. 

Het leefde ook in het hart der verwelkomende 
Hetlssold,iten. want zij hebben den Kolonel en 
Mevrouw ontvangen als door-God-gezondenen. 
Ook het woord van den Kommandant sprak 
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voormalige Le1ders van den L~ger-arbeid in onzen arch1pe). Ter gelegenheid van he.L~O=~~
jubileum, onlangs in Nederlan:i gev1erd, werden de Kolonel en Mevrouw Oliphant-Schoch 

door H. M. de Koningm benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 

Ongetwijfeld hebben de duetten van Ko
lonel en M!vrouw l:<aw1e, ook de zaog van 
eeo vijftal Off1c1eren, van Korps- en J. L. z~ng
bngade van de kmde1en van hec K10derhu1s 
en de oudste beke, rde leerlmgen der Zondags
school groo1ehjks bijgedragen tot bue1kmg van 
het groote doel van dezen dag: de eer en ver· 
heerlijk1ng van Gods naam en de u1tbreiding 
van Z1jn Koninkrijk. 

Ook werd dien morgen door den Komman
dant en Mevrouw Palscrd, den Kolonel en Me
vrouw f<aw1e een kort bez;oekje gebracht aan 
onze Zondagsschool, hetgeen door groot en kletn 
ten ze~rste we,rd gewaardeerd. Ook de jeugd, 
- het zich een eer rekeneode, de Kommandants 
in haar midden te hebben. - was bhjde, de 
Kolonels te mogen begroeten en heeft dit 
op bar telijke wijz:e gedaan. Groot was hun 
verrassmg, toen de Kolonel een cornet a pis
ton over hdndigde, medegebr acht uit Holland 
voor een op te rich•en Bandoengsch J onge
lieden muz1ekkorps. Van harte werd tngesiemd 
met den wensch van den Kolonel. dat er 

d nog 
meer ere instrumenten mochten volgen. Tut 

hlervan, dat de Kolonels welkom heette als 
burgers van oandoeng, als opgewekte, stoere 
tieilsstrijders met rijke ervaring in den Legerarbetd 
en als oprechte Christer.en. Oe toespraken van 
een zestal Officieren bewezen den Kolonels nog 
eeos op ondubbelzmnige wijze, hoezeer hun komst 
in Nederlandsch lndie op prijs gesteld wordt. 
Kinderen der Zondagsschool. ea van het Kinder
huis, de Korps-en j. L.- zangbrigade, de Kadetten 
en enkele makkers van bet Chine.:sche korps 
vertolkten zmgend hun gevoeleos en streven en 
brachten daarmede af .wi~seling m de verschillende 
toespraken. Ook de Kolonels zongen nog eens 
tezamen een lied. waarna Mevrouw ffawie In 
aansluitiog daarop in warme be .voordingen urting 
gaf aan de vreu1Jde en voldoening, gevonden 
in den d1enst des Heeren in ons geliefd Leger. 

De Kolonel dankte elk der vorige sprekers 
voor huo hartelijke woorden, inzonder den Kom
mandant voor diens welkom als ingezetenea 
van Bandoeng. een plaats die, - omringd door 
bergen. als het oude leruzalem, - telkens weer de 
rijke belofte des Heeren. van kracht in alle om
standiqheden, voor den geest brengt: .. Afs bergen 
vast en st<?crk. rondom Jeruzafem, zoo is de Heer 
rondom Zijn volk," en ook telkens weer herin
nert aan <lat andere woord van den psalmist: 
,, I k hef mijne oogen op naar <.le bergen, vanwaar 
m1jne hulp komen zal; mijne hulp is van den 
Heere, Die heme! en aarde gemaakt heeft". Zoo 
mo;ien we blij en vertrouwend de toekomst te· 
gemoet gaan I Q. 

(vervofg van pag. 3.) 

Officieren D. V. met buitenlandsch verlof gaan, 
zullen enkele Officieren van aanstelling moeten 
veranderen. De Kommandeurs Meyer gaan naar 
,.Boe\jangan", om daar de Stafkapiteins Locis 
te vervangen; de Adjudants Hermes werden 
aangesteld voor het Militair Tehuis te Soerabaja, 
terwijl Adjudante ~uysman het bevel van het 
Europeesche korps aldaar op zich zal nemen; 
de Ensigns \/hdtbo vo gen de Adjudants Hermes 
op in het M1!1ta1r fehu1s te Weltevreden en de 
r.l'lSl~OS Lorier zullen het -,eheer van het Mili· 
tair Tehuis te Bandoen\j overnemen. 

Mo11e de Heer ook in deze Z11n rijksten zegen 
schenken, opdat deze v :rand~ringen ons werk 
vooruit brergen I .... 

• 
,,Bon voyage - tot wederzien - wees Gode 

bevolen !" Uit is hE't, wett wij de naar Furopa 
vertrekkende )ffic1eren: >tafka l'item en Mev1 ouw 
Loois met hun g~zin. ll.djufaot en "vlevrouw 
Bakker, Ensi'ln en Mevrouw Ro-d en hun 
kinderen, de A 1judantes Wilson, en D11Jby, en 
de t-:ns1ones Prd lie Robmson en Stapleton 
van harte roeroepen : 

De Korpskadetten van Soerabaja, M0gen zii alien een heerlijk verlof qenieten 
en •..• komt maar weer spoedig terug, mak
kers, want wij hebbeo U nuodlg ! 

op 2 na, vruchten van den zegenrijken arbeid der laatste maanden aldaar. 
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