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DE ONDER-REDACTEUR DER ENGELSCHE 
,,STRIJDKREET" BEZOEKT JAVA. 

Ensign Gilliard van den Londenschen Leger-1\edactie
staf, die den Generaal vergezelde op diens reis naar 
het ,, Verre Oosten", kwam met de Officieren, die het 
voorrecht hadden den Generaal te ontmoeten, naar Java, 
ten einde een aantal plaatsen fe bezoeken en persoonlijk 
het werk. daf hier verricht wordt, in oogenschouw te nemen. 

Uit Medan schreef hij: Ieder Otficier was een apostel 
van hulp en gastvrijheid. lk had niet een koud oogenblik, 
noch eenig ongerief door hun voorzorg en kameraadschap. 
Het komt mij "oor, dat dit de overheerschende ir.druk 
is. welke Ja11a op mij maakte .. 

Op Zondagmorgen te Priok aangekomen, 
leidde de Kommandant dienzelfden dag twee 
groote openbare samenkomsten in de Loge. 
Den volgenden dag reisde bet gezelschap 
door naar Bandoeng. waar de Ensign het 
Kinderhuis en het M ilitair-Tebuis bezichtig
de en daarna ging de reis weer verder naar 
Poerwore:djo en Djokja, waar een kijkje 
werd genomen in de verschiilende plaatse
lijke afdeelingen van het Leger des Heils 
en openbare samenkomsten werden gehou
den, welke' door een flinke schare menschen 

ENSIGN GILLIARD. werden bijgewoond 
Te Soerabaja, breidt het werk zich meer en meer uit en een paar dagen 

waren eigenlijk nog te kort. om a\les goede aandacbt te schenken. . 
Voor den Zondag alleen stonden zes bijeenkomsten op bet programma. Des 

morgens om 7 uur reeds naar de gev~ngenis, om daar het Evangelie ~e b~.engen 
aan hen, die gevangen zijn. Verscb1llenden bunner konden een dmdehik ge
tuigenis afleggen van de vrijheid, die zij in Christus hadden gevonden. Wij 
hoorden er onder meer: ,,Deze bruine kleeren getuigen, dat ik gevangen ben. 
Ik was eens vrij, maar de verzoeking kwam tot mij; ik kende toen niet het 
middel, waardoor ik weerstand had kun .. 
nen bieden. viel in de verzoP ki.,g ~. het 
gevolg daarvan was het verlies van mijn 
vrijheid. Toch moet ik God dankbaar 
zijn, want ik leerde bier de ware vrijbeid 
kennen, immers, die door den Zoon van 
God is vrijgemaakt, die is waarlijk vrij. 
Halleluja !" 

V elen reikten ons bij het heengaan de 
hand ten afscheid. Van hier gingen wij 
naar het Europeesche Korps, waar wij 
de Heifigings-spmenkomst bijwoonden. 
Een flinke schare was opgekomen, velen 
in de Leger-uniform. 

Na deze bijeenkomst werd het Zieken .. 
huis voor Vrouwen en Kinderen be
zocht. Hier troffen wij baby's van 
allerlei ras en stand aan, - Javaanscbe, 
Japansche, Chineesche, Europeesche -
zonder onderscheid in goeden welstand 
en in de veilige hoede der Zusters. 

Het middagmaal werd hier gebruikt 
en daarna ging het naar de leprozen
kolonie ,,Semaroeng", waar bij onze aan.
komst de Officieren juist de patienten 
vergastten op pianornuziek. 

- werd met behulp van voorwerpen, plaatjes e. d. aanschouwelijk voorge
steld. We zagen de tent van Achan voor ons; een der patienten mocht de 
verschillende goederen, door Achan verstopt, opgraven en groot was de 
spanning ender de toeschouwers, evenals hun ontsteltenis bij het vinden der 
kostbaarheden. 

MAGElAl\G 
GEKIEKT NA"'DE KlNDERSAMENKOMST. 

De openluChtsamenkomsten, die hierna 
zouden volgen, vielen door den stroo .. 
menden regen ,.in bet water" en wij 
stonden clan ook heel verbaasd, toen des .. 
ondanks des avonds een 150 menscben 
de zaal van het Chineesche Korps vulden. 
Deze groote belangstelling werkte er toe 
mede, dat wij een heerlijke samenkomst 
hadden, aan het eind waarvan acht zielen 
aan de zondaarsbank hun Heiland zochten, 
waarvoor een achtvoudig ,,Halleluja !'' 
opsteeg uit ons hart. 

De reis van Soerabaja naar Mage]ang 
voert midden door de -echte Javaansche 
samenleving en geeft er den reiziger een 
mooi kijkje op. Toch waren wij blijde, te 
Magelang van de geur der doerians, gedu
rende bet laatste deel der reis door enkele 
mede.-reizigers smakelijk verorberd, te 
kunnen stappen in de frissche buiten .. 
lucht en . . . . daar klonk ons een wel .. 
bekend lied tegen, gezongen door een 
troepje Heilssoldaten. Het was een vor .. 

Een leerzaarn uurtje volgde : een Bij
belverhaal - de geschiedenis van Achan 

DE SAMENKOMST 11'< DE GE.VANGENJS TE SOERABAJA. 

_ stelijk welkom en onze Engelsche gast 
kwam wel onder den indruk van de 
hartelijkheid. waarmede de Magelangsche 
Heilssoldaten hem ontvingen. In marsch 

PP.LANTOENGAN. 
DE PATIENTEN KBERBN NA DE SAMENKOMST WEER NAAR HUN VERBLIJVEN TERUG. 

ging het nu van het station naar bet Officiers-kwartier. Interessant was bet. 
verschillende families in de omgeving van de woning der Officieren, te be
zoeken. Onder hen waren vele Heilssoldaten en door alien werden wij 
zonder uitzondering met warmte begroet. .. 

Daar het dien dag erg regenachtig was, vroegen WlJ onszelf af, of de open .. 
Iuchtmeeting op de aloon-aloon wel door zou kunnen gaan. Er werd ons echter 
verteld, dat er gebeden was om mooi weer, en dus maakten wij ons in ?et 
geloof op voor de bijeenkomst, en . . . . bij den aanhef van het eerste lied 
waren de laatste regendruppels gevalJen ; weldra badden wij een helderen 
hemel boven ons en het bleef het verdere van dien dag mooi weer. Het gebed 
was verhoord en jubelende, dankbare Heilssoldaten paven blijmoedig bun 
getuigenis. Na de samenkomst stelden wij ons twee aan twee op, fa~kels ver_: 
lichtten den marsch en onder het zingen van opgewekte liederen g10gen WlJ 

naar de Leger.-zaal voor de laatste bijeenkomst van dien dag. .. 
Het was een machtige openbaring Gods, te zien en te hooren, hoe Z1Jn 

Geest in de harten had gewerkt. Door het getuigenis en den ~andel va~ een 
der Heilssoldaten was de eene ziel na de andere tot den He1land gele1d en 
zoo wordt het aantal leden van verschillende families, die veriest zijn van de 
macht der zonde, steeds grooter. 

Ook dien avond werkte de Geest Gods op kracbtige wijze en aan het 
eind der samenkomst smeekte een achttal zielen om Gods genade. 

Onder zwaren regen stoomden wij den volgenden dag na~r Semarang. Hier 
hield de Ensign in de zaal van het Europeesche korps een mteressante ie::ing 
over de jongste reis van den Generaal. 

(vervolg pag. 2, kolom 4) 
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VII. KEN UZELF. 

lk heb u er aan herinnerd. dat de 
moeilijkheden, welke aan Heiligheid in 
den weg staan, en waarvan de vijand 
der zielen u tracht te doen gelooven, 
dat zij Heiliging onmogelijk maken. in 
en door uzelf worden teweeggebracht. 

Ofschoon ik dit met vertrouwen zeg. 
wil ik de moeilijkheden in uw eigen 
hart en geest, die, als onoverkornelijke 
bergketens. u buiten het land van Hei
'igheid houden, geenszins geringschatten. 

De bergen van moeilijkheden, die de 
vijand der menschelijke ziel opwerpt, 
om den weg van vooruitgang te be
lemmeren, zijn - ik weet het - zeer 
geducht en vreeselijk; en - ofschoon 
zij zich alle concentreeren om de 
houding van den wil des menschen, -
zijn zij even zoo verscheiden als de 
golven van het opkomend getij. 

Deze bergen van moeilijkheden, elk 
met zijn afzonderlijken naam, en elk 
vertegenwoordigend een onoverkorne
lijk beletsel. kunnen in groepen wor
den verdeeld. 

Een van de voornaamste berggroe
pen. die de ziel buiten het Beloofde 
Land houden. is die van onbeslistheid. 

Deze groep van onbeslistheid doemt 
op voor menige voorwaarts-strevende 
ziel. en haar toppen zijn steil, somber, 
door ijs ingesloten en onbegaanbaar. 
T och was het van deze. - en van 
alle andere hinderpalen, die de ziel 
van God scheiden - waarvan J ezus 
sprak, toen Hij eenmaal beloofde: .. Zoo 
gij een geloof hadt als een mosterd
zaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: 
,,Ga heen van hier derwaarts !" en hij 
zal heengaan; en niets zal u onmo
gelijk zijn" (Matth. 17 : 20). 

Sommige zielen, van wie men dit het 
minst zou verwachten, worden verhin
derd door den· een of anderen dier 
gevaarlijke. kille bergen van onbeslist~ 
heid. Men zou b. v. niet verwachten, 
dat pelgrims op de levensreis, die tot 
de besliste overtuiging zijn gekomen, 
dat Heiligheid mogelijk is. dat Heilig
heid door God vereischt wordt, en dat 
Heiligheid oneindig begeerlijk is. dicht 
bij den voet van een dezer bijzondere 
bergen tot staan gebracht worden. 

Het zijn de kleine dingen, die van 
zooveel belang zijn; ze maken het leven 
voor onszelf en voor anderen vroolijk 
of donker, vol geluk en zonneschijn 

--nf vol mistroostigheid. 
Weet gij niet, dat dit zoo is? Zijn 

er geen menschen, wier glimlach of 
handdruk alleen reeds uw geheelen dag 
veraangenamen - kent ge niet die en
kele woorden van lof. die uw zelfver
loochening en pogen klein doen schijnen 
en onbeduidend; of de donkere blik 
en de aanmerkingen, die wrevel en 
onverschilligheid wekken en -die ieder 
verlangen, om te helpen, doen ver
dwijneo? 

Toch gebeurt het dikwijls. Omdat 
zij er zich nieli( )>epaald toe gezet 
hebben om te Oritdekken, wat het 
is, dat hen verhindert, hebben hun 
.goede verlangens en juist oordeel geen 
resultaat, en de genadige voorziening 
van God voor hun volmakin-g is voor 
hen van geen nut. 

Omdat deze verhinderde zielen ge
looven in Heiligheid, en verlangen 
naar Heiligheid en haar toch niet met 
beslisthefd zoeke..n, vormen hun goede 
voornernens een wieg, waarin de duivel 
hen doet inslapen aan den voet van de 
steile bergen van moeilijkhe1d en belem
meri ng. die zij hebben opgeworpen. 

Indien gij van het Beloofde Land 
buitengesloten wordt door de bergen 
van moeilijkheden of door de nevels 
van onbeslistheid, beheersch clan uzelf. 
uw geest en uw zieL Indien uw ziel 
in dadenloozen sluimer is gewiegd. doe 
ik een beroep op u, om te ontwaken. 
Gebruik elk talent, dat gij bezit, om 
den .weg te begrijpen. dien God voor 
de ziel bereid heeft op haar reis van 
de aarde naar den hemel. Verzeker 
u van de medewerking van elk ver
mogen van hart en geest om den 
prijs te waardeeren, die door God be
taald is, om dien weg voor allen te 
openen ; en clan. wees beslist in het 
schatten van elk~n hinderpaal. die u 
weerhoudt om den bereiden weg te 
betreden. 

Ken uzelf ! Na vele jaren een op
recht leven geleid te hebben, zocht 
Job, in een tijd van ernstige beproe
virtg. zelfkennis. Hij vroeg God: Hoe
vele misdaden en zonden heb ik ? 
Maak mijne overtreding en mijne zon
de mij bekend" (Job 13 : 23). De 
vijand manoeuvreert, om zijn aanval 
te richten op de kwetsbare punten bij 
de verdediging der ziel. Uzelf te ken
nen, wil zeggen, die kwetsbare pun
ten te ontdekken. waarop de booze 
ongetwijfeld zijn aanvallen zal richten. 

Wat verlamt meer. wat is fataler 
in den strijd, clan niets te weten van 
de bewegingen van den vijand, niets 
van zijn kracht, en niet in staat te 
zijn, de richting van zijn aanval te 
beoordeelen ? Voordat zij van hun 
tronen werden gestooten. hebben de 

koningen van vele landen met hun 
vrienden gevaar vermoed, maar zij zijn 
onkundig geweest van de juiste plan
nen, die hun ondergang beoogden en 
daarom ook zijn ze machteloos ge
weest. ze te verijdelen. 

V elen falen de reinheid des harten 
te verkrijgen, die God voor hen bereid 
heeft, orndat zij, ofschoon zij vaag de 
sluwe en verborgen kracht van een 
machtigen vijand beseften. niet hun 
eigen kwetsbare punten ontdekken en 
niet weten, van welken kant zij den aan
val van den vijand moeten verwachten . 

Overwinning in aardschen krijg wordt 
slechts verkregen, wanneer de !eiders 
van een veldtocht de moeilijkheden op 
de juiste waarde schatten en de hulp
ruiddelen, die te hunner beschikking 
staan. met overleg gebruiken. om die 
moeilijkheden te boven te komen. In 
alle groote onderoemingen behalen ten 
slotte slechts diegenen den palm der 
overwinning, die de moeilijkheden in 
den aanvang juist inzien en ze aan
vallen. 

De ontdekkingsreiziger. die zijn groo
ten onderzoekingstocht begint, moet de 
problemen en de nooden, die voor hem 
liggen, zoodanig begrooten, dat hij de 
noodige uitrusting en voorraden met 
zich meeneemt, om zich in staat te 
stellen, ze te boven te komen. lndien 
hij fouten maakt in zijn schatting van 
de behoeften en moeilijkheden en di.ts 
te kort schiet in zijn voorzorgsmaat
regelen, moet het verlies van levens 
en een tragische mislukking van een 
levenspoging er het resultaat van zijn 

Tot ieder, die de vreugde van ver
gevin.g en verzoening lent, maar die 
d~n mwendigen vrede van Heiligheid 
mist, tot ieder. die het getuigenis 
v~n Go~s blijvende tegenwoordigheid 
met bez1t, tot iedere verslagen, doch 
verlangende ziel, zou ik willen zeggen : 
zet uzelf er toe om te ontdekken, wat 
toch uw vooruitgang belemmert. 

Wat houdt u terug van het bezit 
van den zegen van een rein hart. een 
hart vol zegenrijke liefde voor God 
ei: menschen? Zoolang gij deze vraag 
met bevredigend kunt beantwoorden 
zult g9. waarschijnlijk nimmer eenige~ 
geesteh1ken vooruitgang kunnen maken. 
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veracht". werd eens gezegd van iemand 
met een schoon karakter. 

anderen gedaan wordt t d 
als h · e aan vaar en 

een -~ec t, in plaats van als een 
persoon hi ken dienst dat II h t - a es staat 

: aannemen van een woord over 
z1elsaangelegenheden als d I 
heid zich daartoe aa~biedt . e dge egen-

I FEBR UARI 1927. 

( Ver:oolg van pag. I.} 

Toen wij den volgenden d~ in. het O og .. 
Itjders-Hospitaal kwamen, v onden WIJ tot onzen 
s piJt J)okter W1lle op het z1ek bed en, wanneer 
men zoo het z1ekenhuis rood gdat en de over
volle zalen ziet, begrijpt men we!, dat - naar 
den mensch gesproken - het z1ekbed a llermmst 
een plaats is voor Dokter Wil!e. Maar ook 
hierin gelooven wij 1n de alw11ze le1d10~ van 
onzen Hemelschen Vader . Het Ooghiders
Hospitaal vervnlt ongetwijfeld een grootsche 
taak; het 9aat hier niet a Ileen o m het ..• oog 
des lichaams", maar met evenveel toew1idmg 
wordt er gewerkt, om het geestesoog te openen . 
Dit bemerkt roen ook in de meetmgs: het zin· 
gen gaat er goed, al kunnen velen ook niet 
genoeg zien. om de verschtllende hede:en t~ 
lezen. Aan het eind der sameokomst die WIJ 
er mochten le1den, kn1elde een twintigtal neer 
aan de zondaarsbank ten einde genezing der 
z1ele te zoeken bij den Grooten Medicijmeester. · 
Een dankbaar .. Halleluja !'' steeg h1ervoor op 
uit ons hart. · 

Het Leger des Heils is een wonder bare instel
ling en veelzijdig 1s z1jn werk. Van het Uog
lijders· Hosp1taal gingen wij naar .. Hoegangan", 
waar ruim 300 bedelaars een plaatsje vinden ; 
ja niet zelden stijgt het aantal be"".one.rs van 
dezc innchtmg boven de 400. Het 1s h1er een 
verzame]plaats van lijdenden, die den bezoeker 
duidelijk toont de schaduwzijde van een !even. 
in de zonde. 

t'. en kkme mattenmakerij, waarbij alle ver
p\eegden - wier gezondheid dlt toelaat - bez1g
he1d vmden, levert - in verschillende kleuren 
en in alle gewenschte afmetingen - sterke, de
gehjke kokosmatten, die bij bestellmg gaarne 
worden toeqezonden. 

Op Pontjol, tegenover het S. C. S.~station, 
staat oos Meisjeshu1s en. aangezien het d1cht 
bij Kerstfeest was, vooden WI) bij ooze aan
komst aldaar het geheele huis in een gezelhge, 
prettige Kerststemming; de Offic1eren waren 
d1 uk bezig, om met de meisjes de Kerstboome~ 
te versieren. Het duurde even we! niet Jang, of WlJ 

zaten gezellig rondom een <tafel. en nu begon 
de Ensign de Oirectrice te ondervragen naar 
het werk van dit Tehuis en naar al, 
wat daarmede in verband staat. Het was 
de Ensigne niet moeilijk, de gewenschte inlich
tmgen te geven t er was zoo veel te vertellen I 
Heeft niet elk der me1sj •s haar eigen gesch1e
denis? Zelfs toen wij al weer op het station 
sronden wachtend op den trein, die ons naar 
Weleri zou brengen, vertelde de l.•. nsigne nog I 

Vele der meisjes krijgen later een goede be
trekking. maar blijven toch altijd welkom in 
het Tehuis. dat zij gewoonlijk geregeld bezoe
ken Wij zagen dan ook een net1e, eenvm•dig 
gemeubileerde zitkamer, speciaal bestemd voor 
de .. buitenmeisjes", waarin een keur ge thee
rafel met servies en een groote hangklok prii
ken: b1jdra~en van de buitenmeisjes zelve voor 
haar kamer, 

Van Weleri ging het per auto in de richting 
Soekoredjo en na eenig oponthoud op den weg, 
die door de vele regens veel had van een 
modder-rivier, bereikten wij zonder ongeluk
ken Pelantoengan, waar wij temidden der pa
tienten het Kerstfeest mochten vieren. Het ver
sla1i der Kerstviering in deze kolonie vindt men 
op paqina 4 van dit nummer. 

's 'vfaandaqs keerde onze gast weer naar 
Bandoe;ng terug, waar h1j op Oinsdaqavond 
noq een kleine Jongelieden- Demonstratie bij
woonde. 

)e klemen kweten zich flink van hun taak. 
mett.-qenstaande ze ook reeds in de vele Kerst
vierinoen hun dee! gedaan hadden. Van ver
moe1dheid 11een spoor en het programma werd 
vlot afgewerkt 

Oen volgenden dag vertrok de Ensign per 
( ·rot•us" van Priok naar Londen. 0 S St.-d. 

" 

Daar is iemand, die overal het erg
ste van denkt; die maakt, dat schadu
wen donkere wolken worden ; wiens 
binnentreden in een kamer reeds 
de zon er buiten sluit - hij kan zijn 
mond niet open doen, zonder het te 
hebben over de zorgen des levens en 
uw geest lasten op te leggen, die nie
mand dragen kan 

De kleine dingen. die in huis gezel
ligheid brengen : bemoediging. mede
gevoel. het rekening h;-mden met elks 
bijzonderen smaak of afkeer. een versch 
gezet kopje t}:i.ee voor den laatkomende, 
in plaats van het koude vocht, dat 
nog in den trekpot is; de vriendelijke 
blik van welkom, het gewillig halen 
of brengen van het een of ander, 
het nalaten van hetgeen anderen on
nood i ge vermoeidheid en werk kan ver
schaffen, het posten van een brief. het 
opvroolijken van een zieke, het luisteren 
naar moeilijkheden - het !even bestaat 
uit deze en dert1elijke kleine dingen. 

H 
.m enweg. 

et geven van een bloem heeft 
somsk. eedn hart geopend. De kus van 
een 1ll heeft een verhard . d d 
verteederd Een plant g m~s ad tger 

h d • roe1en tus-
~c ~n e steenen van een binnenplaats 

Welk een onredelijke antipathie koes
teren wij soms tegen menschen o.n de 
een of andere onbeduidende gebeur
tenis : een bestraffing als kind, een 
ons aangedane onrechtvaardigheid, die 
ons blijtt ergeren, twiifel aan ons 
woord of aan onze oprechtheid. Hoe 
moeili1k is het. los te komen van de 
uitwerking van een onbeduidende da9d. 
zoodat tijd en vergiffenis de gevolgen 
bijna niet kunnen uitwisschen ! Het 
karakter van den persoon. van wien de 
bestraffing of onrechtvaardigheid kwam, 
wordt vaak gedurende vele jaren gezien 
door het vergrootglas van die daad: 
zij kleurt alle latere indrukken. 

Er zijn menschen, die in de .~erii:i
nering u1tblinken om de vriendeh1~he1d 
en de innemendheid, waar mede ZIJ hun 
kleine daden verrichtten. Hun hand
druk was een zegen; hen in het voor 
bijgaan op straat maar even te Zien, 
hielp ons hoogerop. Kleine daden 
werden groot door den geest, waarin 
zii ze verrichtten, en in de herinnering 
blijven ze voortleven, die daden van 
liefde, die zij zoo kwistig om zich heen 
ver,,preidden, hoewe! ze- door velen on
opgemerkt bleven. Daarom werd hun 
!even tot zulk een grooten zegen. 

Maar er zijn ook van die pracht
menscb.en. die uw geest verlichten. Zij 
::.µreken misschien slechts over kleinig
heden, maar als gij ziek zijt. laten 
zij u opgewekter achter, terwijl die 
van de andere soort bij het heengaan 
in de ziekenkamer iets drukkends achter~ 
faten, dat ge maar niet weer kwijt 
kunt raken. 

.. Zij doet kleine vriendelijkheden, die 
door de roeesten worden gelaten en 

En wordt het Christelijk karakter niet 
beoordeeld meer naar of veroordeeld 
meer door kleine clan door qroote 
dingen? De kleine wispelturigheden, de 
kleine onvriendelijkheden, de kleine on
achtzaamheden. het nooit ,,Dank u !" 
of ,.Alstublieft !" zeggen, of het nim
mer aanbieden, om te helpen met kleine 
plichten. en altijd maar alles, wat door 

.ee ~ ee~ mensch bewaard voor krank~ 
z1001ghe1d gedurende Ian . · l ge Jaren van 
z1e e-martelende e:enzame l .. 

Z • ops u1t10g. 
~Ike kleine dingen hebben macht, 

de z1el te bewegen Wa d d k . arom an te 
en en, dat het !even verknoeid . 

als het slechts bestaat uit de dagelijk~ 
w~derkeerende gewone, noodzakeli'ke 
phchten en zorgen 7 Het . d l 
van liefde in de .dingen i~ · e g;est 
worden, niet hun groott.: otfe bgel aan 
"kh 'd d .... e ang-r11 et • ie waarde heeft. 

Hoezeer toonen kleine d· h 
karakter en be1nvloeden ze1ngen et 

f ons ten 
gunste o ten nadeele van anderen ! 

Laten wij, denkend aan het · !even 
van zoovelen dezer Godsmannen en 
-vrouwen. er naar streven. de waar
heid van het Christendom te vertolken 
in de ,.kleinigheden" van het dage
lijksch leven l 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Gehuwd:: 

KOMMANDEUR BOUKE MFYER, Sectie
Officier van de Ambawara-Sectie, die op 15 
Juli 1909 vanuit Leeuwarden (Nederland) in 
opleiding kwam. met 

KAPITEINE ALICE FARMER. laatst ge
stationneerd in het Meisjeshuis te Semarang. 
die op 7 Mei 1923 vanuit Skegness (Engeland) 
in opleid ing kwam, 

te S marang op Ma;mdag 17 ]anuari 1927· 

AD JUD ANT JOHAN W. JOHANSSON laatst 
verbonden aan het Hoofdkwartier. die op 23 
November 1908 vanuit Huskvarna (Zweden) 
in opleiding k wam, met 

ADJUDANTE E. W. SEUR, laatst gesta
tionneerd in het Kinderhuis te Medan. die op 
}uni 1912 vanuit Amsterdam I (Ntderland) in 
opleiding kwam, 

te Bandoeng op Woensdag 19 ]anuari 1927. 

LUITENANT ]AHJA BANDERA. laatst 
gestationneerd op het Divisie-Hoofdkwartier 
der Celebes-Oivisie te Kalawara, die op 14 
September 1924 vanuit Kantewoe (Cclebes) in 
opleiding kwam, met 

KADET·LUITENANTE MARIAM MOE. 
ROE, laatst gestationneerd te Kantewoe. die 
op 14 December 1925 vanuit Kantewoe (Cele
bes) in oplt:iding kwam. 

te Kantewoe op Dinsdag 9 Nov~mber 1926. 

Aanstellingen1 

Adjudant J. W. Johansson als Hoofd van de 
!\fdeeling Kollektanten. 

Adjudant P. Rollfs tijdelijk aaogesteld als plaats 
vervangend Offlcier. 

Adjudant E. Walo naar Kapiroi (in bevel). 
Ensign Midtbo tijdehjk aangesteld als plaats

vervangend Off icier. 
Ensign E. Erle naar de Polikliniek te Soerabaja. 
n"apitein E. Hansen naar het Kinderhuis te 

Salatiga. 
Kapitein F. Hammedi naar het Meisjeshuis te 

Semarang 
Kapitein T. Poutiainen naar Rouwiga (in bevel). 
Kap1tein H. Mangoembagha naar Koelawi (in 

bevel). 
Luitenant J. Schot naar het Ziekenhuis voor 

Vrouwen en Kinderen te Soerabaja. 

Bandoeng, 21 ]anuari 1927. 
W. PALSTRA, 

Kommandant. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

rioofdkwartier,jjl 9 Januari l 927. 

De Kommandant. 
De Kommandant en Mevrouw Palstra zul

len l). V. op 26 Januari tiandoeog verlaten 
voor de reis naar Makassar en M1dden-Celebes. 

De officieele opening van het Mil itair Tehuis 
:i:al den 29sten dezer plaats hebben, waarna de 
Komroandants 'den volgenden dag doorrelzen 
naar Oongala. hen veelorovattende toer is 
voorbereid, waarin al de korpsen, vele bu1ten-

. posten en scholen, de Landbouw-kolonie te 
Kalawara, inspecties, bijzondere aangelegenheden 
en het jaarlijksch congres zijn opgenomen. Een 
groot programroa werd opgemaakt, dat 7 weken 
vraagt, voor de Koromandant op 14 Maart 
weer m Soerabaja zal terugkeeren. 

Adjudant Strandlund, die de Kommandants 
vergezelt, zal zeker vinden, dat heel wat veran
derde sedert zijn nrblijf aldaar en groote 
vooruitgang kunnen constateeren. 

De Chef- Secretaris verwelkomt de ,,Hooft
groep". 

Bij hun aankomst te Bandoeng is den Offi
deren, die van Europeesch verlof terugkeerden, 
een hartelijk welkom gegeven. Zij hadden een 
prachtige reis en alien waren blijde, weer in 
ons lnsulinde terug te zijn. 

Het zal onzen nieuwen Officieren aangenaam 
:i:ljn geweest, zulk goed gezelschap te hebben 
bij hun eerste reis naar Oost-lndie. 

Schrijver dezer leidde een intiem saroenzijn 
op het Hoofdkwartier, waarin het ons aan
moedigde, goede tijdingen van overwtnning te 
mogen vernemen uit Noorwegen, Holland en 
Engeland. Ook het blijmoedig antwoord van 
ooze jonge rnakkers op de vraag. of zij bereid 
waren voor den zendingsdienst. deed ons goed; 
de nleuwe kooren en liederen brachten nieuw 
I even. 

Ue openbare welkorhstsarnenkomst werd goed 
bezocht. Er heerschte een vrije geest en blij
moed1ge getuigenissen werden gegeven. 

Denernarken stond twee Officieren, w. o. een 
verpleegster, en Nederland een Officier, even
eens een verpleegster, af voor onzen arbeid, 
waarvoor wij zeer dankbaar zijn. 

Persoonlijk was het rnij een genoegen, Adju
dante Kyle na haar verlof in het vaderland te 
verwelkomen <;>P haar plaats in mijo kantoor. 
Het is goed, dat zij naar Ned.-lndie terugkeer
de en al haar vrienden op het Hoofdkwartier 
zljn blijde. dat zij weer terug Is. 

Afdeeling Kollektanten. 
Velen onzer lezers zullen met belangstelling 

vernemen, dat Adjudant Johansson is aangesteld 
als hoofd van bovengenoernde afdeeling. 

Reeds langen tljd werd gevoeld, dat velen 
van onze contribuanten niet bekend zijn met 
de bijzondere nooden van onze Kinder
en Meisjcshuizen, bet Ooglijders-Hospitaal en 

S T R IJ D K R E E T 

T • 
DOOR COMMA N D ~ll. EVA BOOTH. 

,, Waarom staat de klok nooit stil, Moe ?" 
De vraag werd gesteld door een driejarig ventje. dat eenige minuten ach~ 

tereen naar de wijzers van een klok had zitten staren. 
,,Omdat een klok er op gemaakt is, om te loopen, schat" , zei de vermoei~ 

de moeder, die, terwijl zij een blik op de wijzerplaat sloeg. verwonderd scheen, 
dat de dag al zoover voorbij was. 

't Was maar een eenvoudige vraag, - maar welk een wereld van gedach~ 
ten lag er in die kinderwoorden. Het antwoord was zeer eenvoudig - maar 
ongetwijfeld voor heel wat menschen verre van bevredigend. 

Het kinder.gemoed begon zich te verontrusten over een feit, dat velen, zelfs 
als zij aan het eind van hun levensreis zijn gekomen, nog niet schijnen te heb
ben ontdekt - dat de klok des tijds niet stil staat. 

Sinds de machtige vinger van den Schepper het uurwerk in beweging bracht, 
heeft het nooit achter geloopen of stil gestasin. Onder het rusteloos tikken 
van den slinger spoedde een lange, lange optocht - rijken en armen, jongen en 
ouden, zorgeloozen, lichtzinnigen en genotzoekers, goeden, reinen en heiligen 
- zich voort naar het graf en het hiernamaals. 

Hoevelen hunner schijnen zich in het minst niet bewust van den speed, 
waarmede zij voortsnellen ! Tai van waarschuwingen klonken hun in de ooren 
....- en Gods lief::le heeft er in voorzien, dat geen hunner zonder zulke roep~ 
stemmen bleef. Sommige kwamen van een sterfbed, waar men werkelijk zien 
kon, hoe het !even vlo9d; andere klonken in het gelach van kinderen, ....- oude 
herinneringen aan heengevloden jaren; nog anciere spraken de taal der natuur 
- kondigden wind aan en storm en kou, of wel. wezen straks op warmte 
en nieuw leven en de luidste waren misschien wel de oudejaars-klokketonen, 
die altijd tot nadenken stemmen en kindervragen, als ik straks aanhaalde, op de 
lippen brengen. . 

Maar ondanks dit alles schijnen toch weinigen te bedenken, hoe we op de 
vleugelen des tijds warden voortgedragen. Zij staan niet stil, om naar de klok 
te kijken, anders zouden zij den vinger des tijds m:leten opmerken; de steeds 
wisselende omstandigheden zouden hen tot nadenken brengen. 

De vijftigste verjaardag breekt aan; letten zij tenminste nu maar even op 
de klok des tijds, zij zouden zien. dat het grootste en beste deel huns levens 
voor goed voorbij was. Maar duizend kleine zorgen, een steeds nieuwe stroom 
van vermaken nemen alle aandacht in beslag. en zij bemerken niet, hoe d~ 
minuten voortsnellen, hoe iedere morgen opgaat in den avond, als dauw voor 
de zon. 

Hoevelen onzer zouden niet, m~t een kleine verandering, de vraag van het 
kind willen herhalen : ,, Waarom wil de klok niet stil staan, terwijl wij ons terug 
spoeden, om tooneelen, die ons te zeer verrasten, nog eens over te [even ?" 

Hoe snel zouden onze voeten zich op hun schreden terug keeren, om veel, 
dat eens gedaan werd, ongedaan te maken, - veel, dat we verzuimden, te ver
tichten ! Maar zoo'n gelegenheid krijgen we nooit. 

Met wdk een verlangen zouden onze handen zich uitstrekken, om de gele
genheden van ,,gisteren", die we met zooveel klem van redenen uitstelden tot 
,,morgen", aan te grijpen. 

Met sidderend hart zouden we ze terug roepen de uren, waarin we onze 
vingers, ooze to g. ooze ziel besmeurden met onreinheid en laster en leugen, opdat 
we ze zouden kunnen vullen met waarheid en reinheid en recht ! 

Maar wat zeg ik ! Het verleden beangstigt velen niet eens in die mate, dat 
zij in Gods kracht zorg dragen, dat de toekomst niet op dat verleden gelijkt ! 
Zij weten voor hun zonden en tekortkomingen nog allerlei verontschuldigingen 
aan te voeren ! Eno, de gevolgen clan! Afval en ellende zijn het gevolg, 
zoo men in die ongehoorzaamheid volhardt. 

Zeg, wat lezen we op de klok des tijds? Mislukking misschien, waar ande
ren ons spraken van welslagen? Nederlaag, waar de wereld luide overwinning 
riep? Is er magerheid per ziele, omdat getracht werd. de ziel te voeden met 
wat vergankelijk is in plaats van met het Brood des Levens? 

Maar zelfs, terwijl we nadenken, warden we ml"egesleurd ! Niet enkel moe
ten we nadenken en berouw hebben, maar ook de daad voegen bij het woord -
want de tijdruimte tusschen den ochtend en den avond des !evens is zoo kor.t. 
Als het verleden niet geweest is, wat het had kunn~n. wat het h.id moeten zijn, 
laat de sombere gedachte daaraan u clan voeren tot die groote Bron van vergif
fenis voor overtredingen, van genade voor den strijd van het heden en geloof 
voor de nooden der toekomst. Nu! Nu!! Nu!!! 

~NffiNffiNffiNffiNffiNffiNffi~ffiNffiNffiNffiNffi~ z z r :JJe :Jlerdersjluit. ~ 
m re 
( &ens ging ik lan~s het /a!fe riet, Z 
83 ':Dat ruiscl1en kan en anc1ers niet, 93 
Z <?9oen fangs mijn paa een hPrder kwam, z 
m 'JJie een van aeze h tlmen nam ffi 
Z Sn dit!n besnoeicte en besneed Z 
83 &n maakte tot zijrz dienst gereed. fB 
Z. 'JJoor dit r<ekorverz rietje, dat Z 
~ :Jlis dood hij in zijfl handen had, ~ 
._ 'JJien stemmeloozen st"Tl!!el, znnd -. 
~ Jlij straks den aclem van zijn mond. ~ 
~ Sri a/s hij hlies, zoo znnR het net. ~ 
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Z Zoo dan, als door een ri"ft>n fluif. Z 
m 23ij zwijg_end eitren stem!!elaicJ ffi 
Z {}ods adem door mij henen biles. Z r .... 7loe ![fOOle WtnSf, bfj k ein ver/ies f ~ 
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den Evangelisatie-arbeid in dessa's en steden • 
en dat bijdragen voor een bepaald onderdeei 
van oozen a rbe1d, alleen voor dat speciale doel 
worden aangewend. 

Het werk onder de kinderen en meisjes heeft 
altijd bijzonderen finantieelen steun nood1g , even
als dat onder de vele inlandsche patieoten, die: 
de hulp van Dokter Wille 1Droepen. En vele ge:
opende deuren zijn er, om de menscheo te bere1ken 
met de blijde tijding van Gods genade . .C.lk dezer 
afdeelingeo voorziet in een dringende behoefte. 

Andt-ren onder ooze vrienden geven er de voor
keur aan, bij te dragen voor het algemeene: 
fonds. A ile giften• zullen dankbaar aanvaard 
worden. Om aan de nooden van ons werk, dat 
zich steeds meer mtbreidt, tegemoet te kunnen 
komen , hebben wij ook meerdere inkomsten 
noodig. 

Oeiden , belegd in Gods werk, geven hoogen 
intrest en brengen zegen aan anderen I 

Kommandeur Kruschwitz. 
Het jeed ons genoegen, dat de Kommandeur 

na haar inspannenden a, be1d in Borneo een kort 
verlof kon doorbrengen in Bandoeng. 

Oe Komrnandeur bracht heel wat goede berich
ten mede en vertelde vele ioteressaote gebeurte
nissen: de harteliike gastvrijheid onzer vnende:n 
daar ei: de velerlei wijze, waarop zij hun hulp 
hadden verleend. 

E.en groot aantal bekeerlingen en Soldaten 
van ons Leger wonen verspreid langs de kust 
en zij waren blijje, de Komrnaode:.ir te ontmoeten, 
die altijd bereid is te helpen bij samenkomsten, 
voor jongen zoowel als voor ouden. 

De Preanger zal nu door de Kommandeur 
worden bewerkt en daarna ook de eilanden 
Bali en Lombok. 

Felicita ties. 
Ooze hartelijke gelukwenschen aan Komman

di:ur Meyer en Kaplteme Farmer en ook aan 
Adjudant Johansson en Adjudante Seur. wier 
huwelijk bij het verschijnen dezer aanteekeningen 
reeds door den Komrnandant zal zijn ingezegend, 
het eerste te Semarang den I 7 den, ht:t laatste 
den l 9den Januari te Bandoeng. 

Moge Gods zegen rusten op de vereeniging 
dezer makkers I 

.De Komrnandeur en de Adjudant hebben bei
den lange jaren toegewijden, getrouwen dienst 
in Ned. lnd1e verricht. 

Adjudante Ingham. 
Door ernstige z1ekte harer moeder moest de: 

Adjudante haar geliefd werk in Celebes verla
ten en naar Australie terug keeren. Het IS niet 
te verwachten, dat de Adjudante weer naar 
1nd1e zal komen. Diep gevoelen wij met de 
Adju"ante mede. 

Adjudant Strandlund. 
Hartelijk sympathiseeren wij met den Adjudant, 

die de droeve tljding heeft ontvangen, dat zijn 
vader den 24sten Decemher is hee0-0egaan. 

Heerlijk is het, te weten, dat hij een ernstig 
Christen was, die den eeuwige rust en vrede 
is tngegaan. 

Luitenant Lay Seng . 
Een1gen tijd geleden 1s de Luitenant met ve:r

lof naar China vertrokken. !:.ch1kk10~en zijn nu 
getroffen, dat de Lu1tenant in China het bevel 
over <>en korps op z1ch nemen en eerst later 
naar Java terugkeeren zal. 

Opwekking te Bora. 

Na lange jaren van geduldigeo, volhardenden 
arbdd wordt in dit centruro thans de He:ilige 
Geest Gods overvloed1glijk mtgestort. 

Sedert d~ openmg der 01euwe zaal in Maart 
l.1- neemt de belangstt lling der bevolk1ng en het 
bezoek aan de samenkorosten voortdurend toe. 

Oe verschillende samenkomsten worden iederen 
Zonda\! door een 600 menschen bijgewoond. Van 
de omltggende dorpen koroen ze. zoodat er meer
dere samenkomsten achtereen gehouden moeten 
worden, om de heilbegrerigen niet teleur te stellen. 

\i ele menschen kwamen reeds uit en, niet
tegenstaande vele moeilijkheden, toonen zij een 
ernstig verlangen. om te wandelen in bet Licht 
van God. 

Laat ons bidden voor deze jong-bekeerden, 
opdat zij mogen opwassen in kennis en genade 
van onzen Heer en Zaligmaker, Jezus Chnstus! 

De nieuwe Kweekschoolcursus in Celebes. 
Stafskapitein Woodward deelt ons mede, dat 

den nieuwen Kadetten bij hun aankomst in de 
K weekschool voor Officieren te Kantewoe een 
hartelijk welkom werd gegeven. 

In dezen cursus zijn 3 Menadoneesche en 3 
s~ngireesche Kadetten: een hunner is gehuwd, 
zoodat in het geheel 7 Kadetten den nieu- · 
wen cursus vo'gen. 

Al de mannelijke Kadetten zijn goeroe en 
waren aan ooze scholen verbonden, voor zij 
zich aanboden voor het Offic1erschap : een 
veelbeiovend voorteeken voor ons werk in 
Midden-Celebes: Officieren, die niet alleen bet 
Evangelie prediken, maar ook onderwijs ge
ven kunnen en sommigen hunner z1jn zelfs in 
staat, hun eigen huis te bouwen. 

'iij het laatst gehouden goeroe-examen, waar
aan 22 examinanten deelnamen. verkregen 11 
Leger-goeroes het diploma .. volks-onderwijzer". 
terw1jl 4 het .. Bewijs Paloe" van den Controleur 
ontvingen. 

The Salvation Army Yearbook, voor 1927. 

Onze Engelsch-lezende vrienden zullen met be: 
langstelling vernemen. dat een beperkt aantal 
van d1t belangwekkende. waardevolle werkje 
teqen f 1.25 per exemplaar aan ons Hande!s
departement verkrijgbaar is. 

Een anonieme gift. 

Een enveloppe met f 5. - inhoud werd de 
I 7den Jaouari aan het Hoofdkwartter ontva n 
ten bate van arme kinderen Hartelijk dan~gen 
den gever. aan 
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der :R e rs t k I o k k e n. 

DJOKJA. 

Militair Tehuis. KOMMANDANT EN MEVROUW PALSTRA TE BANDOENG. de plaats van de wondere openbaringen en wer
ken Gods. 

Het beloofde een drukke, .gezellige avond te 
worden en. die verwachting stdde ons Diet. te 
leur. Reeds lang voor den aanvang der meetmg 
waren onze dappere mannen er; - de feest
stemming zat er toen reeds in, getuige ~un 
gepraat en gelach. .straks, toen de meetmg 
aanving. kwarn er stilte en ernst. 

De lieflijke Kerstboom met zijn lichtjes trok 
onze gedachten naar de heerlijkheid van den 
eersten Kerstnacht. toen hemelsch licht op deze 
donkere aarde scheen. 

Er werd gesproken, gezongen en . · • · ~e
luisterd. Wien zou niet altijd opnieuw boe1en 
bet oud, schoon Kerstverhaal? . 

Maar na de meeting kwam de jongens-achtJge 
vroolijkheid weer boven. Wat zongen. ze. ~ie 
sterke, jongemannen ! Toen kwam .~e tractatte, 
meer dan overvloedig en smakehik en - ook 
de cadeautjes . Of men voldaan was I Slechts 
noode keerde een ieder huiswaarts, voldaan 
naar lichaam en geest. 1. L. S . M. v . d. W. 

SOERABAJA. 

Het Europeesche Korps. 

We mogen terugzien op heerlijke .fl.erstdagen. 
waarin wij velen, jong en oud, hebben bereJkt 
met bet altijd weer nieuwe Kerst-Evangehe . 

Reeds Vrijdag 24 December kwam een 
200-tal kinderen t'zamen in onze zaal. 

Aandachtig werd er geluisterd naar het, 
in alien eenvoud vertelde Kerstverhaal. 

Eersten Kerstdag bracht een 120 menscner. 
in den vroegdienst, waarin wij genoten van den 
verlicbten Kerstboom, en het gezang en de 
oefeningen der kinderen. Het bleek nog ee~s 
duidelijk, dat wij, - wlllen we het Kerstfeest JO 

waarheid vieren, - moeten worden gelijk de 
kinderen. 

In de Heiligingsmeeting werden we in bet 
bijz:onder !:>epaald bij de groote gave Gods aan 
de wereld, welk onderwerp ook de predikiog 
voor de avondsamenkomst vormde. 

Verder willen we nog meldirg maken van 
de meeting. die we hadden met de Europeesche 
patienten van bet bospitaal. alsmede van de uit
deeling van Kerst-manden aan de armen. Ook 
de maaltijd in bet Militair Tehuis werd druk 
bezocht · we hebben ook toen heerlijk genoten. 
Het op' het juiste tijdstip gespreken geestelijk 
woord :zal ztjn doe! niet gemist hebben. Het 
feest voor de jongelieden mocht zich eveneens 
in groote belangstelling verheugen. . 

De groote zegeningen deden ons vermoe1d
heid vergetzn en wij hebben reden te over, om 
onzen God te danken voor dezen heerlijken 
Kersttijd. 

Ook de .,halve . nacht van gebed" op Oude
jaars-avond was zeer druk bezocht. 

Terwijl velen in de stad zich .,te goed" 
deden aan bedwelmende dranken. mochten wij 
komen tot de Fontein des Levenden Waters 
om onzen ziele·dorst te lesschen. 

Even voor de wisseling des jaars kwam een 
makker terug tot den Heer en kon aan bet eind 
met ons het a\gemeen verbond met onzen God 
vernieuwen. God helpe ons alien in 19271 

De Officieren van bet 

ZIEKENHUIS. 

P.J.M. 

voor V rouwen e11 Kinderen 

mochten op Vrijdag-avond eenige Kerst:vreugde 
brengen aan ongeveer 700 patienten.-Javaansche 
en Chineesche-van bet Centraal Burger Zieken
huis. Om 5 uur kwamen alle loopende patienten 
bijeen voor een Kerstdienst. en luisterden met 
groote aandacht naar de boodschap der li~fde 
Gods, door Kommandeur Birkhoff in bet Male1sch 
en door Kommandeur Liem in bet Javaaosch 
gebracht. . 

Tractatie en een presentje voor elk der pahen
ten verhoogde de feestvreugde. Den patienten, 
die niet in staat v.aren, deze samenkomst bij 
te wonen, werd een bezoekje gebracht op de 
:1alen en ontvingen daar bet bun toegedachte 

Op Kerstmorgen wachtte den Cfficieren om 
9 uur een 200 Javaansche gasten; mannen, 
vrouwen en kinderen. Ook nu werd bet 
verhaal van liefde en vrede gedaan en 
onder bet verteJlen vergaten zij de versnaperingen, 
bet speelgoed. de sarongs, kabaja's en de baby
kleertjes. die bun w.achttenl Velen hunner drongen 
onder bet vertellen dichterbij. om toch maar 

een woord te verliezenl 
g Een geheel andere schare was des middag.s om 
5 uur bijeen voor de jaarlijksche Kers.td1enst 

t de Europeesche patienten en vnenden. 
~:rtelijk werd ingestemd met h~t ,,Eere zij 

De opgewekte Kerst-viering met de kleine 
bewoners van bet Kinderhuis, en de dienst in 
dit Tehuis met de genoodigden en contribuanten 
brachten reeds enkele dagen tevo1en de rechle 
Kerst-ste.n>ming. 

die zich weldra geheel ,.thuis" gevcelden -
voor enkelen was de zaal der bijeenkomst , voor 
anderen de dienst zelf gebeel n.ieuw ! 

Op Donderdag werd in den namiddag een 
samenkomst gehouden met de oud-m1litairen van 
Bronbeek. Dat dit op prijs werd gesteld, bleek 
we! hiernit , dat bet geheele bes.tuur dezer in
stelling de bijeenkomst bijwoorde, en alle 
inwoners waren orgekomen, welke belangstel· 
ling de Heilsso!daten wederkeerig ten zeerste 
waardeerden. 

Hoe vriendelijk en gezellig deed reeds dade
lijk bij bet binnenkomen bet versieJde dagver
blijf aan I 

Met gezang werd begonnen en venchillende 
Kerstliederen wisselden de toesprakeri af. 

I< rachtig en eerbiedig werc'en de liederen veer 
samenzang medegezongen. Cude herin ner ir. gen 
wekten ze op, welke aan het geheele samen:zijo 
een gewijde stemming gaf. 

Op bartelijke wijze richtte Mevrouw Palstra 
zicbt tot de aanwezigen en onverdeelde aan
dacht werd aan haar woorden {:escbonken. die 
:zeker niet alleen Jang in vriendelijke herinne
ring zullen blijven, maar ook in het dagelijksch 
!even zullen v.orden toegepast. 

Ook de Kommandant wist de rechte snaar 
te treffen, toen hii het oude, maar schoooe 
Kerstevanpe lie brae ht 

Nadat de samenkomst met dankpel:ed was 
geeindigd, werden versnaperin~en rondredeeld 
en cntving elke bewoner een Kerst-pal<je. . 

Cen volpenden n:iddag brachten twH autos 
van den m.ilitairen dienst de !eden der zang
brigade en enkele Cfficieren naar bet Militair 
Hospitaal te Tjimahi. Onze !eiders ware n rr et 
den Divisie-Officier reeds eerder daart een '-er· 
trokken voor een bijeenkomst met de militairen 
van het "le bataljon, door f nsign Maatita voor
bereid. De vrouweo zelf hadden de slingers 
gemaakt en de versiering aangebtacht en een 
groot aantal belangstellenden woonde deze 
samenkomst bij. 

De Kommandant en Mevrouw konden we! 
niet den geheelen dienst bijwonen, maar von
den toch gelegenhe1d, om door enkele vriendelijke 
woorden de aanwezigen te bemoedigen en ook 
de kameraden, die in verband met de ornstandig. 
heden niet aan dit samenzijn konden deelnemen, 
te gedenken. 

Daarna ginq bet naar bet Militair Hospitaal, 
waar een 150 patienten samen kwamen voor 
den volgenden Kerstdienst. 

De prachtig verlichte Kerstboom, bet .. Eere 
zij God I", gezongen door die krachtige jonge
mannen sternmen, het gebeele samenzijn eigen
lijk, voerde de qedachten terug naar bet vader
land en bet ouderlijk huis en wekte ontroering. 

Moederlijk en gevoelvol sprak Mevrouw 
Palstra de .. jongens" toe en en wees hen op 
Hem, die aller Vriend wil zijn. 

De Kommandant sprak over bet vaderland, 
wel klein van grondgebied, toch zoo groot in 
vele opzichten. De humor in zijn toespraak 
maakte, dat ook de ernst ervan ingang vond. 

Op de verschillende zalen werden hierna voor 
hen. die de samenkomst niet hadden kunnen 
bijwonen, de Kerstliederen gezongen. 

Voor iederen patient was een pakje klaar 
gemaakt, dat onder .bet zingen door Zusters 
werd utfgedee Id. 

Het hoogtepunt van de Kerst-vieringen werd 
we) bereikt gedurendi: de eigenliike Kerstdagen. 
Toen op Zaterdagmorgen om 5 uur de eerste 
dienst aanving, was de groote zaal Van ,,OJJs 
Genoegen" flink bezet met een 300 personen, 

wezigen hartelijk welkom. Versnaperingen 
gingen daarna rood. Een groepje kinderen 
verhoogde de stemming door hun gezang 
en met aandacht werd daarna geluisterd 
naar de Bliide Boodschap. 

Op 26 December was Kapitein Ramaker van 
Bandoeng te gast. Des morgens werd nog eens, 
nu aan een andere plaats, den gevangenen los
lating en vriiheid gepredikt, en des avonds was 
bet feest voor de -kinderen van de dag- en de 
Zondagschool. Vol bezieling vertelde de K apltein 
de Kerstgeschiedenis. Tezamen zongen de kin
deren rondom den verlicbten Kerstboom hun 
liederen en verheugden zich in de geboorte van 
den Heiland, 1 ie ook voor hen op aarde kv..am. 

:I<INDERHUIS TE ME'D.AN. 

Op bet platform hadden Kommandant en 
Mevrouw Palst ra, Kolonel en Mevrouw Beau
mont, enkele andere Officieten en Soldaten 
plaats genomen. Een g1cot aantal kinderen, 
meisjes en jongeris, vulde de overi\'._e 1uim1e op 
bet i:;odium. I: en electrisch verlicbte Kustbocm 
en keurige. stemmige groen -vers1ermg gavcn 
aan bet geheel een intiem karakter. 

En nu klonken de Kerstliederen, door de 
gebeele vergadering gezongen, door bet koor 
van volwasser,en en van de versch1llende kin
derkoren. af~ewisseld door toespraken van onze 
leiders en anderen .. fen vrije, opgev.ekte, toch 
ook ernsti£e geest heerschte, zcodat dit sell"eD· 
zijD door woord en lied w erd, wat voor dezen 
morgen was aangekondigd: een uur van !of 
en dank aan de oneindi~e liefde van den Drie
eenigen God, welke :zich openl:aarde in de 
menschwmding van den Zorie Gods. 

De dienst in de eigen zaal aan de Sumatrn
straat om half tien was vol v..ijdinp. Fen groot 
aantal belastirigstellenden was oppelc en> en, om 
getuige te zijn van de opdracht van bet doch
tertje der Bri9adiers Palstra. en duidelijk werd 
door den Kommandant de beteekenis van dezen 
dienst u1teen gezet: 

Ook de semenkomst des a'Vonds in ,.Cos 
Genoeoen" en die van den vol\:lerclen avond 
voor ·Maleisch-sprekenden in de Chineesche 
school aan de Kebon Cjati trokken groote scharen 

De scbooi' v.as rnet 9roote bereidwilli9beid 
vrief'deliik ter beschil<kirg pr$teld en daar 
klonken d 'en a' ord cle Jiecleren tot t>er van 
onzen Heiland en Zali9rnalcer cler wereld, den 
Vrede-vorst en rezen de dc>nlctonen "oor Ziin 
wondeJgroote, all en-err' atterde liefdE' en :zou 
straks een zuster knielen, om haar hart voor 
Hem te ontsluiten. 

Het A mboneesc he zang koor en fl uitkorps 
.. Mardika" ver\:astte ons op enkele schoone 
liederen en ook de kinderen deden hun dee!. 

De woorden van de Kommandants maakten 
diEpen indruk en wij gelooven. dat (1od ook 
deze samenkomst wil doen rnedewerken tot uit
breiding van zijn Koninkri'k. 

De vertf lmiddag voor de jeugd in bet Sub
sistenten-Kader . op ZaterdP~rniddaq werd. on
danks den regen en vele an<fere bijzonderheden, 
die in de stad plaats badden. bijpewoond door 
een 100.tal kinderen. die met groote aandacht 
bebben geluisterd naar het Kerstverhaal. dat 
verteld werd en !link medezongen met de ver
schillende Kerstliederen . Na eenzelfde samen
komst voor kindeTen op Zondagmiddag, werd 
in de Sumatrastraat voor de jongste leerlinpen der 
Zondagschool een feestje gehouden. waarbij 
de peuters· zich naar hartelust te goed konden 
doen aan allerhande beE'rliil< heden en ten laatste 
met een pakje verbeugd huiswaarts keer~en. 
Gelijkertiid was in bet lVilitalr Tehuis alhier 
een feestje voor de kinderen vaT1 de oud-militairen 
van flronbeek. en een biizondere same~komst 
voor de Maleiscb-sprekende leerlingen der Zon
dagschool in bet Suhsistenten-Kader. 

()p Woensdaomi~clap kwamen tot besluit der 
feesteliikbeden de oudere leerlin\:len der Zondao
sc:bool tezamen en in de zaal in de Chineesche 
korps de leerlinoen der Malt>ische Zondapschool. 
Ook zij werden verhlijd met een Kerst-geschenkje . 

Vermeld moet nog worden, dat op den twee
den Ker~tdaq wedstriiden werden oehouden voor 
de bezoekers van bet Milltair Tehuis, 
waaraan door velen werd deelgenomen . 

Weka. 

rijke dee I van bet feest: de cadeautjes. 
Den volgenden avond nog een gezelligen 

maalt.ijd, waarmede ons Kerstfeest besloten werd. 
Offic1eren en kmderen zijn bet er over eens 
d~t bet Kerstfee.~t trots alle teleurstellingen e~ 
z1ekte toch heerhik was. Kapiteine A. Kuhne. 

Ook in Celebes heb?en de Kerstklokken geluid 
en heeft de Heer milde zegeningen uitgestort 

Reeds des morgens om half 5 1 iep de bel der 

landbo"w-Kolonie 
de menschen te Kala~ara tezamen vcior d 

d. t . d . en 
vro~g Jens JD e meuwe zaal, welke vriePdelijk 

V oor vele makkers was dit bet eerste Ke rst
feest · er werd dan ook vol verlangen en met 
groo;sche verwachtingen naar uitg~zien, en de 
Kerstdagen werden tijden van niken zegen. 
Op algemeen verzoek werd besloten, htt Kers
feest te vieren tezamen met al de bewoners van · 
bet Oostelijk Paloedal 

De Bora. menschen zorgden voor de versienng 
der 1 eger-gebouweri, makkers uit het gebergte 
brachten een .,Kerstl:ocm'' mee en toen den avond 
van 21 December de deelnemers van alle kanten 
paar Bora kwamen, was alles in gereedbeid, 
om de gasten waardig te ontvangen. 

Om half zeven den vol~enden morgen werd 
de eerst samenkomst gehouden, waaraan slechts 
een gedeelte der aanwezigen kon deelncmen, 
aarigezien de zaal zulk een gtoote scbare_ niet 
kon bevatten Cadelijk na afloop dezer biJeen
komst volgde echter een andere en zoo werden 
dien eersten dag 1 diensten qehouden. . 

Toen de Jaatste bijeenkomst in de zaal geeind1gd 
was verzamelde de geheele schare zich op bet 
erf 'van bet Officiers-kwartier voor een li~ht
beelden·dienst. Het was een onvergetelii~e. 
aangriipende aanblik: die groote ve~gade~mg 
daar neergehurkt, nag eens aandachttg l01ste
terend naar de geboorte van den. H~_~r Jezus 
en de voornaamste gebeurtenissen u1t z11n leven, 
verduideliikt door de beelden. 

Door onderling over leg en samen~erking, -
teel<enend voor den geest van eenhe1d en rr.~d~
deelzaamheid en een bev.ijs voor de rdil_1teit, 
de oprechtheid en den ernst van bun godsd1enst 
- kon den menschen dr.ie maal een gemeex_i:
schappelijken rr.aaltijd v. or den bereid, terwtJl 
versnaperingen tusschen de- meetings door de 
rondte deden. Allen hadden hiert~e het hunne 
biigedragen; zoo :zorgden b. v. 4 Kampongs te 
zamen voor 2 karbouwen, en de bewoners van 
een ander dorp kwamen met 2 schapen aan
stappen waardcor er een vo)doende voorread 
vleesch 'was, om 800 gasten drie maal van een 
goede portie te voorzien. 

Den volgenden morgen. Zondag. werd nog 
eenmaal een goede samenl< omst i:,ehouden en t~~n 
keerden alle gasten, na een degelijken maalttJd, 
weer naar hun eigen kampongs terug, .,de voe 
gericht op den weg des vredes" . 

De eerste samenkomst ln verband 
Ker~tfeest op 

PELANTOENGAN 

met bet 

gold de kinderen der zondagschool en employe's. 
Javaansche en Maleische liederen en enkele 
oefeningen wisselden elkaar af en_ :zelfs de 
allerkleinsten droegen bet hunne btj tot bet 
welslagen van dezen avond. 

Adjudant Strandlund en Ensign Gilliard 
kwamen juist op tijd in Pelantoengan aan voor 
de samenkomst met de Europeanen op den 
avond van 21 December. . 

De eetzaal was vroolijk versJerd met twee 
Kerstboomen, lampions en vlag¢en .. De patien• 
ten :;aten in groepjes rondom kleme tafeltje~, 
waarom van de mooie bloemen der kolome 
priikten. k 

Tableaux nummers van bet mu:ziek orps en 
Kerstliedere~ vormden bet programma voot e~n 
11ezelligen avond, Ensign Gilliard drong er n zh1n 
woord bij alien op aan, de geest van et 
Christuskind aan te kweeke? i? het hart. b cht 

V oor dit samenziin geemdJgd was. ra 
h k en deelde een bet Kerstmannetje een ezoe 

Kerstgeschenk uit aan elk der aanbweziien. den 
Fersten Kerstdag leidden onZP ~zoe ers h t 

Maleischen dienst en des avon s was e 
Kerstmannetje in deze afdeeling te gast 

Na de morgenmeeting den volgenden Zoodag 
Id bet muziekkorps enkele marschen ter 

spee deer gasten hetgeen de Ensign, :zelf een eere • .. 
uzikant zeer op prqs stelde 

m De oudejaar-avond werd geheel gewijd aan 
de patienten: voordrachten, recitaties. nu~mers 
van het muziekkorps en gezang vulden den 
avond . 

Den avond van den eersten )anuarl was voo; 
de inlandsche patienten; bet werd een ~~e 
feest waartoe de patienten zelve grooteh1ks . 
hebben bijgedragen Daar zij biina alien. Chris
ten zijn, werd besloten, dat noch het Chmeesche 
noch bet 1avaansche Nleuwtaar rneer door

1 
hel 

erkend zal worden in de toekomst. Halle uja 

Wonderlljk, hoe onder een strenlf Moham
medaansche bevolking alsop 

KOEN DOER. 

G d" dat els een waar Joflted oprees 0 
' Hem, Die ons zoo heeft liefgehad. tot eer. van 

Tot onzen spijt konden. wegens ziekte 
van enkele kinderen, geen uitnoodigingen 
gezonden worden aan de vele vrienden van ons 
Huis Toch hebben wij onder elkander een goed 
Kerstfeest gehad. 

verhcht werd door de kaarsjes van tv.ee Kerst
boom'n en een aantal larnpions. Plechtip en gewijd 
klonk bet ,,r ere zij God", door het fluitkorps 
gespeeld. Een goe~e samenkomst volgde, v.aarin 
een aantal, Jn t wit gckleede rr.eisjes een 
Kerstlied zong. 

Voor de samenkomsten van den volgtnden 
dag waren ook de bewoners van een n b .. 
gelegen kampong uitgenoodipd en velen h dad 11 

toch met zulk een spanning wordt uitgezien 
naar de herdenk ing van Christ us' geboorte. 
Iedereen vindt het K'rstfeest de grootst~ dagen 
van bet jaar. En, het zijn ook dit jaar groot
scbe dagen geweest. 

CHERIBON. 

Op eersten Kerstdag werd in de. m~rgen
uren een feestelijke samenkomst gele1d id ~e 
. is waaraan 175 gevangenen ee • 
gevangenO, k de cellen van hen, die dit samen-
namen. 0 

.. werden bezocht, .. niet mochten b11wonen, d 
:~dat dien morgen aan 100 gevang~en cl 

h Kerst-vrede en vreug e wer 
boodsc ap van ht in de bijeenkomst 
gebracbt. Een hunner zoc 
d d b.. den V rede- Vorst. 

!en vre e 11 .. k • in de Societeit. 
Des avonds een b11een omst 

1 Ondanks den stroomenden regen wadrenBve en 
Z E A d aarnemen urge-opgekomen. . . • e w . d alle aan-

meester heette in een openmgsre e 

Op den eersten Kerstdag brachten wij twee 
kleine Kerstboompjes aan vier onzer kleintjes in 
bet ziekenhuis. en des avond om 6 uur begon 
bet feest voor de andere kinderen. 

Hoe feestelijk zag de kamer er uit met den 
verlichten Kerstboom, op tafels de cadeautjes en 
daartusschen brandende kaarsjes I 

Nadat Kapiteine Kuneken, die julst den vorlgen 
dag uit Holland in Medan was aangekomen, 
enkele woorden had gesproken, smulden wij 
van limonade en koekjes om straks weer klaar 
te zijn voor het beloofde. mooie Kerstverhaal. 
Aandachtig werd hiernaar ge]uisterd en toen 
kwam het voor de kinderen altijd weer belang-

a d '! d · . a en an eze u1 noo Jg111g geboor gegeven, zoodat 
zoowel des av0tids als des morgens een groote 
scbare de zaal vulde. Het laatste samen:z·j 

I . h b Id d' 1 n v.as een 1c t ee en 1enst, v.aarin veel v..erd genoten 

BORA. 

.. · • · . Ons heeft ce2ccht de Opganp 'f d 
hooQte; om te ver~chijnen dengenen die u; e 
ten ·· · d 1 · h · ,..eze-21:1n IT! u stecms en ~c aduw des docd . 

( t . h s, om on2e voe en e c1c ten op den u:ep des 
vredes." (Lukas 1 : 78) . 

In deze woorclen van Zccharias is ~all"en te 
vatten, wat dit Kerstfeest l:eteek,r.ce '-Cor Bora 

Plecbtige wiiding werd afi,iew>s-5eld door 
echte feeststemming. Ook de bijzondere maal
tijden ontbraken niet. De dagen zijn omgevlo
gen I 

Hoe gezegend was de Kerstdienst met de 
patienten, maar bovenal plechtig was bet uur
tje met de Christenen ender hen. Zij vormen 
toch ten dapper groepje I 

De scheidmg des jaars d1ong ons nog eens, 
ons ernstig en oottroedig n er 1e buigen voor 
God en tot Hem te brengen al wot was en 
v.at komen zal. 

Ons !even en werk en onze patient~o, -
alles is in Zijn hand, - ook voor 1927. 
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