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KIEKJES UIT ENKELE TAKKEN VAN LEGERARBEID, DIE DOOR DE ZELFVERLOOCHENINGS ... 

1. 
2. 
3. 

AANVRAGE GEBAA T ZULLEN WORDEN. 
Het jongste patientje uit het Ooglijders Hospitaal, Semarang. 
De twee jongste patienten van de Lepra~Kolonie ,,Pelantoengan". 
Een leerling van een der Leger des Heils~scholen in Midden~ 
Celebes. 

5. 

7. 

Djagoeng smaakt nog altijd ! Nog een leerling van een onzer 

scholen in Celebes. 

Javaansche Heilssoldaten van Magelang. 

4 en 6. Javaansche kleinen, die liefderijk verzorgd worden op de 8. Een aardig drietal, op denzelfden dag geboren in ons Zieken-
Kolonie te Kalawara. huis voor vrouwen en kinderen te Soerabaja. 



2 STRIJ DKR EET 1 JUNI 1927. 

DE BLI]VENDE GA·VE DER T ALEN. 
DOOR DEN GENERAAL. 

,,En zij werden alien vervuld 
met den Heiligefl G eest en begon
nen te spreken met andere talen, 
zooals de Geest hun gaf uit te 
spreken." 

(Handelingen 2 : 4). 

De voornaamste gebeurtenis op het 
Pinksterfeest was natuurlijk, dat de 
Heilige Geest over al de discipelen 
kwam. ,,Zij -werden allen vervuld". 

diegenen, die zijn eigen taal niet ver
stonden. Het was een gave, die wel
licht evenzeer werkte in degenen, die 
toehoorden, als in hen, die spraken, zoo
dat zij in staat waren dingen te begrijpen, 
welke zij zonder behulp van die gave in 
het geheel niet verstaan zouden hebben. 

want zij was slechts een bijkomstige 
gave en niet de Groote Gave ·zelf : de 
doop van Liefde en Kracht, d ie de 
~postelen zoo onverschrokken maakte. 

Ligt echter voor ons allen niet een 
les in deze gave der Talen, niette
genstaande het feit, dat zij spoedig 
verloren schijnt te zijn gegaan ? Is de 
gedachte aan die gave niet een aan
moediging voor ons om te gelooven , 
dat we allen verwachten mogen , de 

noodige kracht te zullen ontvangen, om 
te spreken van de dingen Gods tot 
hen, die onwetend, onwillig, a fge ... 
dwaald en geestelijk ,,dood" zijn 1 
M ogen w ij niet verwachten, dat ook 
wij zoo zullen spreken, dat zij wer
kelijk ooze woorden zwllen verstaan 
en ooze boodschap aannemen ? 

W aaraai;i heef t onze tijd het meest 
behoefte ? Is het niet aan een levend 
getuigenis? Wat zou de uitwerking 
zijn op de wereld, indien iedere vol
geling van Cbristus overal en ten allen 
tijde zou spreken voor zijn Heer, 
Zijn lijden en opstanding zou ver
k01;1digen en getuigen van Zijn genade 1 

Maar, zooals ik zeide, deze gave 
bleef blijkbaar niet lang voortbestaan. 

Tot nu toe hadden zich van die 
merkwaardige uitstortingen des Geestes 
alleen voorgedaan bij bijzondere per
sonen - aartsvaders, koningen, profeten 
hadden dergelijke openbaringen gehad. 
Maar nu deelde de gansche gemeente 
van den levenden God, het geheele 
gezin in Jezus Christus, in de zege
ningen. Die blijvende zegen is dus 
niet meer alleen voor enkelen bestemd, 
maar voor alle~. Het was voor de
genen, die bet nauwst met Jezus ver
keerd hadden ...- voor de twaalven .
maar bet was ook voor zeventig an
dere discipelen, Het daalt zoowel op 
mannen als op vrouwen neer. Het is 
een algemeene gave. De profetieen 
van Joel, Jesaja en anderen zijn be
waarheid en de belofte van onzen Heer 
en Meester is vervuld. 

Zij was niet onontbeerlijk voor den 
grootschen evangelisatie-arbeid, . waar
toe de Apostelen uitgezonden werden, 

Stel u eens voor, dat iedere w erk
gever zoo tot zijn ondergeschikten 
sprak? 

~prn brief ban on~rn 1'ommanbant. 
Stel u eens voor, dat iedere dokter 

en elke advocaat zoo sprak tot zijn 
patienten en clienten ! Stel u eens voor~ 
dat de zakenlui, de winkeliers, de 
handelsreizigers en de makelaars, zoo 
zouden spreken tot allen, met wie ze 
zaken deden ! Stel U eens voor, dat 
ieder kerklid bereid w as, om in de 
vergadering te getuigeti van de red
dende macht van Christus , en dat elke 
onderwijzer dit deed op school I Zou 
het alles oak niet een machtige op
wekking ten gevolge hebben? Zou 
het niet groote menigten brengen tot 
de kennis van Jezus Christus? lk ben 
er van overtuigd, dat bet zoo zou zijn t 
Ik ben er zeker van, dat dit grooten
deels h~t geheim van de kracht van 
het Leger geweest is, en nog is. lk 
bid, dat we het ninimer zullen ver
liezen, maar integendeel in de toekomst 
meer clan ooit onze kansen zullen aan
grijpen. 

Die wondervolle uitstorting bracht 
rijke gevolgen met zich mee. Met den 
Heiligen Geest kwamen andere gaven 
en zegeningen in de wereld. De gave 
der Gezondmaking, de gave der Pro
fetie, en de gave der Ta\en treden het 
meest op den voorgrond als v oort
vloeisels van die grootsche gave zelf: 
den <loop des vuurs, de gave van den 
Heiligen Geest. 

Nu is het duidelijk gebleken, dat de 
gave der Talen, welke reeds dadelijk 
zulk een belangrijke rol vervulde in 
het werk der Apostelen, niet lang 
bleef bestaan. Het was niet een gave, 
die bun het vermogen schonk, om in 
onbekende talen te spreken: evenmin 
bestond het enkel in geluiden en klan
ken zonder beteekenis. Het was een 
gave, welke den spreker, die haar ont
vangen had, in staat stelde, om zijn 
bedoelingen duidelijk te maken aan 

elen onzer lezers zullen zich 
waarschijnlijk het artikel
tje uit de ,.Strijdkreet" 
herinneren, waarin werd 

beschreven, hoe de jaarhjksche Zelf-
verloochenings-Aanvrage is ontstaan. 

In een samenkomst, die geleid werd 
door den Stichter in de Exeter-Hall 
te Londen, werd een bijzondere oproep 

· om financieelen steun gedaan. Onder 
de aanwezigen bevond zicb ook de 
tegenwoordige Commissioner Carleton, 
toen · reeds Officier van het Leger des 
Heils. 

Volgaarne bereid om te helpen, be
peinsde hij een middel, om ook iets bij 
te dragen, niettegenstaande zijn per
soonlijk geldgebrek. En zoo schreef bij 
op een stukje papier, dat hij geen geld 
had te geven, maar zijn pudding,...- in 
Engeland een onmisbaar deel van den 
maaltijd, .- een jaar lang wilde opoffe
ren en het geld, <lat hij op deze wijze 
uitspaarde, zou voor den Leger-arbeid 

worden bestemd. 
Hoewel den geest van den Officier 

bewonderend, wilde de Stichter dit 
voorstel toch niet aannemen, maar het 
bracht hem op de gedachte, den Heils-, 
soldaten en de vele Legervrienden te. 

Hoe snel gaat de ttjd voorbtjl Wederom is 
bijna eeri jaar gepas seerd, sinds wij btj U aanklopten ten 
behoeve van het veelzijdig en uitgebreid werk van het Le
ger des Heils in Nede rlandsch-Indie . Verleden jaar werd 
het beroep op Uw mi lddadigheid gedaan door onze voor
gangster, Kommandant e M. Joh. van de Werken, thans de 
Leidster van den Leger-arbeid in Zwitserland, terwtjl de 
Generaal ons de le i ding van het Leger des Heils in Ne
derlandsch-Indie heeft toevertrouwd. 

Gedurende de laatste maanden hebben wij 
volop gelegenhe i d gehad, kennis te maken met de veelom
vatt ende t aak de r dienende liefde, ter hand genomen do or 
een s chare onzer toegew:ijde Officieren, ~erkzaam in de 
verschi ll ende Maatschappel:ijke Inrichtingen als Kinder
en Meisjeshuizen , Bedelaarskolonie, Hospitalen , Lepra 
kolonies, en in de Evangelisatie-posten. 

Welk een schoone, heerltjke taak is het, 
de nooden der armen te lenigen, de weezen te beschermen, 
de beproefden in hun kommervolle omstandigheden btj te 
staan, en met welk een vreugde en onvermoeiden :ijver wordt 
d i e arbeid verricht ! 

Magen wtj U eraan herinneren, dat naast 
zulk een toewtjding tevens geld, zelfs veel geld noodig 
is. Hoe zouden wtj anders ons werk in stand kunnen houden, 
hoe zouden wtj gehoor kunnen geven aan de vele roep
stemmen, die ons om hulp smeeken? 

Om deze reden, en eveneens, omdat wjj 
ervan overtuigd ztjn, dat Uw vertrouwen in en Uw sym
pathie voor den arbeid van het Leger des Rei ls niet zal 
zjjn verminderd, roepen w:ij ook di tmaal Uw gewaardeerde 
hulp in ten behoeve van de jaarlijksche kollekte. Zeker
l:ijk mogen wtj erop rekenen dat , wanneer. straks de Offi
cieren en Kollektanten - die allen voorzien ztjn van een, 
door mtjn handteekening bekrachtigde volmacht-zich ten 
Uwent zullen vervoegen, U hen met een niet te miskennen 
geste van sympathie en waa!deering zult ontvangen. 

Wij hopen, dat U onzen arbeid mildelijk zul t 
gedenken. Moge de Heer ook in deze Zjjn zegen schenken! 

De Uwe in den str:ijd, 
W. Palstra, 

Kommandant. 

HOE DE ZELFVERLOOCHENINGS-AANVRAGE 
WORDT VOORTGEZET. 

vragen, zich gedurende enkele weken 
iets te ontzeggen, waardoor een £link 
bedrag aan de Legerfondsen zou kun
nen toevloeien. 

In alle landen, waar de Legervlag 
wappert, volgen de vele vriende!'.1 van 
ons Leger zoowel als de Heilssoldaten 
zelve het voorbeeld van Commissioner 
Carleton gedurende de dagen van ge
bed en zelfverloochening. Niet alleen 
verloochenen zij zich gedurende dien 
tijd met betrekking tot zekere kleinere 
voedingsmiddelen als suiker, thee, e. d., 
ma~r bij velen gaat de zelf verlooche.
ning verder. 

Menig arm moedertje ontzegt zich 
een zoozeer begeerd en bijna onont
beerlijk kleedingstuk, waarvoor zij 
reeds langen tijd spaarde, om het al
dus verkregen geld te geven voor het 
werk des Heeren. 

Anderen, die het zelf lang niet breed 
hebben, staan geregeld iets af van 
dat weinige ,,uit dankbaarheid voor 

den Heer, Die mij in Hem zooveel 
schenkt" of voor ,,de velen, die 
toch .nog minder hebben", terwijl een 
warm, hartelijk: ,,0, ik heh toch zoo
veel redenen om den Heer te danken !" 

· de gave vergezelt. 
Hoewel het een lange wandeling is, 

wordt de weg naar en van de plaats 
van den dagelijkschen arbeid in die 
dagen door velen geloopen, inplaats 
dat gebruik gemaakt wordt van een 
of ander vervoermiddel, en met een 
blijmoedig hart wordt bet aldus be
spaarde bedrag den kollekteerenden 
OH~cier overhandigd, .,opdat het ge
bru1kt moge worden in Gods Konink
rijk". 

. Ook de jeugd draagt het hare bij 
in de zelfverloocheningspoging en vele 
kleinere of grootere bedragen worden 
met blij-stralende gezichtjes gebracht : 
de opbrengst van versnaperingen, die, 
hoe begeerlijk ook voor den kinder~ 
mond, nu worden geofferd voor ,.de 
arme heidenkindertjes"; of van genoe-

W el, die kracht was een voortvloeisel 
van de groote Pinkstergave. Zij is de 
blijvende gave der Talen ~ het geheim 
van een onverschrokken tong, een tong 
van Vuur. 

Hebt ge deze gave reeds ontvangen? 
Zij is evenzeer voor u en mij bedoeld 
als voor Petrus en Paulus. Het is 
e~n gave ...- dat wil zeggen : iets, af
gescheiden van onze bekwaamheden of 
ervaringen, iets, dat niet afhangt van 
onszelf, ...- een gave van God, een 
kracht, die ons in staat stelt om z66 
van Hem en Zijn liefde te getuigen, dat 
allen, die ons hooren, ons zullen be
grijpen. 

gens, waarop de kleinen zich zoozeer 
kunnen verheugen, maar die zij zich 
nu met vreugde ontzeggen ,,voor den 
lieven Heer"; of een klein bedrag, 
dat ,,verdiend" werd met het verrichten 
·van werkjes, die ze anders maar liever 
aan broer of zus of anderen overlaten, 
maar die nu met blijdschap en grooten 
ijver gedaan worden, ,,opdat aan alle 
kinderen verteld kan worden van den 

Heer J ezus". 
Echter niet alleen de verlichte wereld, 

ook zii, die eertijds leefden in het 
duister van on- en bijgeloof brengen 
iets van het hunne, opdat ook anderen 
zich met hen mogen verheugen in het 
Licht van het Evangelie. 

En zien wij niet in onzen Heiland 
en Zaligmaker, in Hem, Die Zichzelf 
gaf als Zoenoffer voor onze zonden, 
het groote voorbeeld van zelfverloo .. 

chening? 
Dat clan wij, die Hem liefhebben 

en gerechtvaardigd zijn door dat offer, 
met vreugde in zijn voetstappen volgen 
en niet alleen iets geven van onzen over.
v loed, voor den arbeid om Zijnentwille 
verricht, maar dat we onszelf ook in 
iets verloochenen, . om dat werk zoo
veel mogelijk te doen vooruitgaan l 
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1 ]UNI 1927. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij volmacht van den Generaal.) 

Kapitein A. Kuhne naar het Europeesche Korps 
te Tega!. Assistente (tijdeH.jk). 

Luitenant A. Radja naar bet Europeescbe Korps 
te Semarang. 

Kdt.-Luiteaant Karingan naar Kapiroei, Celebes'. 
Kdt.-Luitenant R. Runtuwena naar bet Militair 

Tebuis te Malang. 

Bandoeng, 19 Mei 1927. 
W. PALSTRA, 

Kommandant. 

HOOFDKWARTIER ~ NOOTJES. 
Bandoeng, 20 Mei 1927. 

Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal 
te Bandoeng. 

Kommandant en Mevrouw Palstra badden de 
eer, tijdens bet bezoek van den Gouverneur 
Generaal aan Bandoeng, aao Zijne Excellentie 
te worden voorgeste!d. De Landvoogd sprak 
den wensch uit, dat oos Leger een voorspoe
dige toekomst moge tegemoet gaanl 

De Landvoogd bezoekt het Ooglijders-
Hospitaal. , 

Naar wij vernemen, zal Zijne Excellentie de 
Landvoogd bij gelegenheid van het. bezoek aan 
Semarang ook ons Ooglijders-Hospttaal aldaar, 
dat onder de bekwame lelding staat van Lt.
Kolooel Dr. Wille. bezicbtigeo. 

Dit bewijs van groote belaogstelling in cozen 
arbeid van den Gouverneur Generaal; wordt 
ten zeerste door oos gewaardeerd. 

De Witte-Kruis Kolonie. 
Den I "!:den Mei vierde de Witte-Kruis Kolonie 

baar zilveren jubileum. Bij deze gelegenheid 
telegrafeerde de Ko_mmandant aan de Directrice, 
Mevrouw van Emmerik-Cleverly: 

.,Hartelijk gefelicitf!erd - moge het de kolonie 
wel gaan !" 

Ook wij daoken den Heer voor bet werk der 
Witte-Kruis Kolonie; wij kuonen ooch willen 
de verwantscbap vergeten en verheugen ens · 
erin, dat de Directrice met baar zuster en de 
kinderen, dit belangrijke feest hebben mogen 
vieren. 

De Algemeen~ Secretaris. 
Het zal onzen makkers en den breeden kring 

van belangstellendeo in oozen Leger-arbeid genoe
gen doen te vernemen, dat Brigadier en Mevrou~ 
J. P. Rawie met bun kinderen den lOden ]uh 
te Prick verwacbt worden. Wij bopeo, dat er 
niets dit plan in den weg zal komeo l Den 
Brigadiers wacbt een hartelijk welkom I 

Kommandeur Kruschwitz. 
Bij onze terugkomst uit Weltevreden op 

Maandag 16 Mei, badden wij aan het station 
nog juist gelegenheid, om onze trouwe, hard
werkende Kommandeur even de hand te druk
ken. Zij stood gereed om te vertrekken, ten 
einde baar onvermoeide pogingen, om gelden 
voor onzen arbeid bijeen te brengen, voort te 
zetten. 

Zii scheen eenigszins vermoeid; haar taak 
Is clan ook geen gemakkelijke, maar deze wordt 
steeds met moed, geloof en geestdrift aanvaard. 
God zegene haar bljzonder werk voor Hem en 
neige de barren steeds meer voor onzen heer
lijken Leger-arbeid I 

Rogo Moeljo. 
Kommaodeur ~ruschwitz is enthusiast voor 

bet werk ender de dessa-bevolking ; van haar 
kan gezegd worden: .. Zij beeft het volk lief". Rogo 
Moeljo, de vorige aanstelling van de Komman
deur en bet werk daar is baar steeds een 
lieflij,ke berinnering. 

De Kommandeur is met ons van meening, 
dat onze bouwplannen voor de nieuwe zaal 
aldaar voortgang moeten hebben Welnu, mijn· 
beer van der W erff, wannecr zullen wij ermede 
aanvangen? 

Kommandeur Anderson. 
Ooze trouwe, steeds hulpvaardige makker 

Is in verband met haar aanstelling als plaats
vervangend Officier voor de Lepra-kolonies, 
tbaos weer op Java. De Kommandeur maakt het 
mogelijk, dat de Officieren dier kolonies de 
korte rust kunoen genieten, welke zij zoozeer 
noodig hebben. 

U doet een geed werk. Kommandeur I 

Kommandeur Schipper. 
Onze welgemeeode felicitaties aao Komman

deur Schipper, die 25 jaar onafgebroken dienst 
gedaao beeft als Officier van het Leger des 
He1ls en wien in verband hiermede door den 
Generaal de medaille voor langdurigen, ge
trouwen dienst werd uitgereikt. 

De Koromandeur is een der veteranen in Ne
derlandsch-Indie. Hii beeft bet Leger des Heils 
bier zien opkomen en beeft zelf een groot aan
deel gehad in den striid. Moge de Kommandeur 
ook in de komende jaren vele vruchten op zijn 
arbeid zien I 

Kommandeur Cornelius. 
Er is besloten, dat de Kommandeur, wie se

dert October 1924: het bevel over het Kinder
huis te Salatiga was toevertrouwd, thans die 
aaostelling zal verlaten. De gezondheldstoestand 
van de Kommandeur was den laatsten tijd niet 

;. zoo goed en zij zal nu eerst een kort verlof 
wie,,genieten, alvorens een nleuwe aanstelling te 
vro aanvaarden. 
VP 

Oeelneming. 
Belden, Ensigne Brookes en Adjudant Glover, 

bebben smartelijke tijding uit hun geboorteland 
ontvangen. 

S T R IJ D K R E E T 

W ederom werden de handkoffers gepakt voor een 
,. week-end" buiten Bandoeng. Dezen- keer gold de reis Semarang, en wel uit~ 
sluitend het maatschappelijk deel van onzen arbeid, . dat daar zoo sterk verte~ 
genwoordigd is. Wij kwamen er niet alleen, om ons op de hoogte te stellen van 
al het werk der. .liefde, dat daar door onze toeg-ewijde Officieren verricht wordt 
tot lichamelijke en geestelijke opheffing van zooveel lijdenden en hulpbehoe~ 
venden der menschheid, maar ook, om er deel te nemen aan den strijd tegen 
bet kwade en het Kruis van onzen Verlosser op te heffen als het symbool van 
vergeving, reiniging en verlossing. 

Het is een warm reisje en als men zoo van 's morgens 
6 uur tot in den namiddag in den trein heeft gezeten, en niet goed gewend 
is aan de vochtige warmte der kustplaatsen, clan voelt men zich bij aankomst 
juist niet ,,tip-top". Wij waren dus blijde, dat dien avond niets meer van ons 
gevraagd werd, zoodat wij na een verwikkende rust den dag van morgen weer 
frisch zouden kunnen beginnen. 

* * .y. 

Het is mij niet mogelijk, alles te vertellen van wat 
ik zag en hoorde in het overvolle Ooglijders-Hopsitaal, waar onder den zegen 
des Heeren en den kundigen en onvermoeiden arbeid van Dokter Wille en 
zijn toegewijden staf, zulke wonderen van genezing tot stand komen ; noch van 
alle zorg en lief de, betoond aan de lijdende, soms zelfs ,,afzichtelijke" verpleegden 
van Boegangan. Ook zou het te veel zijn, om te omschrijven het werk in het 
Meisjeshuis, dat onder de voortdurende zorg der Officieren reeds zulke heer~ 
lijke vruchten afwerpt ; en zelfs de gezegende meetings, die wij in deze inrich~ 
tingen hielden en waarin velen bekeering zochten, moet ik ditmaal onaange
roerd laten. 

Onze eerste meeting Zondagsmorgens werd gehouden 
in de gevangenis. Hebt U daar wel eens een bezoek gebracht ? - De 
sleutel wordt omgedraaid in het groote slot, de zware deuren gaan open. een 
wacht wordt gepasseerd. nog een deur, een binnenplaats, een hek meer of 
minder, naar gelang van den aard der gevangenis, ,_clan zijn we er. Te mid
den van de woelige stad deze stilte en afzondering ! 

Wij komen er voor een samenkomst en ik moet 
zeggen, dat men in dat gezellige, lichte zaaltje, dat hiertoe beschikbaar is. bijna 
vergeet, waartoe het behoort. 

Een bel luidt en daar komen zij. die vrijwillig aan 
het samenzijn deelnemen, binnen en nemen rum pl«ats in op de banken. 
Hoe jong zijn velen hunner nog I Mijn hart is ontroerd, als ik denk aan de 
ouders, familie-betrekkingen, wellicht vrouw en kinderen, wier hart en gedach~ 
ten zich misschien juist op dit oogenblik richten naar deze plaats, en wier leed 
waarschijnlijk grooter is, clan dat van hen, die bier in de eenzaamheid boeten. 

· Over het algemeen staan de gezichten strak en 
onbewogen, maar toch is op sommiger gelaat iets te lezen, dat spi'eekt van 
innerlijken vrede. Ja, het Evangelie van Christus heeft hier alreeds zijn 
werk gedaan en zijn kracht werd geopenbaard. 

Het zingen I - Eerst een weinig zwak, maar spoedig 
warden onze schoone Leger-liederen uit volle borst gezongen. Sprekers voeren 
het woord en trachten de aanwezigen te doen terugdenken aan dagen van weleer, 
aan de dagen van onschuld, aan moeder, aan een lieflijk tehuis. Ja, als wij maar 
ieders geschiedenis afzonderlijk wisten, hoeveel teedere snaren zouden er niet 
aangeroerd kunnen warden en hoe zou ons hart in menig geval met medelijden 
worden vervuld ! Een Fransch spreekwoord zegt: ,, Tout savoir c' est tout 
pardonner" -,,alles weten, is alles vergeven". Ja. indien daaraan toegevoegd wordt 
oprecht berouw over het bedreven kwaad, clan stem ik hiermede in. Wij komen 
hier niet. om de zonden van het verleden te verwijten, noch om het verkeerde te 
vergoelijken, maar wij komen, om de fakkel van hoop hoog op te houden; 
wij komen met geen andere boodschap, clan welke onze Heer bracnt : redding, 
verlossing, vernieuwing des harten voor den verst-afgedwaalde. 

* * .y. 

Reeds veel werd gedaan, om hen, die in deze ongun~ 
stige omstandigheden geraakten, op te heffen, ook door hen in de gelegenheid te 
stellen, hun kennis te vermeerderen en zich toe te rusten tot een nuttige plaats 
in de maatschappij. De weg daartoe is nog steeds moeilijk en hard en wij, als 
vertegenwoordigers van het Leger des Heils, wij zouden zoo gaarne meer willen 
doen clan ooze prediking alleen. Ofschoon wij als zekersten grondslag tot slagen 
aanmerken: vernieuwing des harten, zou · toch de uitgestoken broederhand, 
daadwerkelijke steun, een tijdelijk verblijf, hun aangeboden, als de deuren zich 
wederom voor hen ontsluiten, een groote hulp zijn. 

Reeds vele jaren wordt deze arbeid in Holland met 
groot welslagen bekroond. Bekwame Officieren vormen de leiders van dit 
werk en worden krachtig terzijde gestaan door een groote schare Heilssol-
daten, leden onzer organisatie, die inzien, op deze wijze iets voor den Heer te 
doen. 

Daar is · o.a. de Landkolonie ,,Degroote Batelaar" ,_ 
hoevele schipbreukelingen in het leven mochten hier bun lichamelijke en zedelijke 
kracht vernieuweo, en nemen thans weer een eervolle plaats in de maatschappij in! 

Ook onze industrieele inrichtingen nebben een groat 
deel tot bereiking van dit doel medegewerkt. 

Gaarne zouden wij hetzelfde werk ook hier in Neder-
1andsch- Indie beginneo, want - helaas ! - de nood is ook hier groot. Er is 
niet alleen ,,geld" noodig, om zulk werk der liefde krachtdadig aan te vatten, 
maar ook mannen en vrouwen met een groot geloof, niet ontmoedigd door 
teleurstelling, stoere werkers - menschen met een ruim hart, die bereid zijn, bet 
verleden te vergeten, een broederhand toe te steken en een nieuwe kans te geven. 

Laat ons spoedig de handen ineen slaan, want er 
zijn er velen, die met hoop en verwachting tot ons opzien I 
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HET VEERTIG-JARIG JUBILEUM VAN BET 
LEGER DES HEILS IN 

NEDERLAND. 

In verband met bet veertig-jarig 
jubileum van het Leger des Heils in 
Nederland heeft het Hare Majesteit, 
ooze geerbiedigde Koningin, behaagd, 
om Mevrouw Kommandant Oliphant
Schoch en Kolonel G. J. Govaars te 
benoemen tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nasau. 

Deze hooge onderscheiding, welke 
Hare Majesteit op de Haar eigen 
minzame wijze de betrokken Officieren 
en het Leger des Heils heeft toege
dacht, wordt grootelijks gewaardeerd. 

De Ensi.gne gewerd het bericht, dat haar 
moeder is heengegaan en Adjudant Glover, dat 
zijn vader, Brigadier Glover, na een langdurig 
lijden naar den bemel ging. 

Wijlen Brigadier Glover heeft in de eerste 
jaren· als Officier hier op Java gearbeid en zijn 
heengaan zal dus ook hen treffen, die den 
Brigadier uit <lien tijd nog kennen. 

Onze meest hartelijke sympathie gaat uit 
naar onze makkers, voor wie dit verlies een 
zware slag is. 

Adjudant Johansson. -
Tot zijn en ens leedwezen en tot groote be

zorgdheid van Mevrouw Johansson, heeft onze 
flinke, steeds strijdvaardige makker zijn kollekte
reis aan de Westkust van Sumatra wegens 
ziekte moeten onderbreken. De Adjudant is 
thans thuis en ender Dokters behandeling. Wij 
bopen, dat bij zijn boogst noodzakeiijk werk 
weder spoedig zal kunnen hervatten ! 

God zegeoe en herstelle onzen lieven makker ! 

Adjudante Wilson. 
Het doet ons veel genoegen, te kunneo mel

den, dat Adjudante Wilson van ,.Pelaotoengan", 
die onlangs ernstig ziek was, thans gebeel her
steld is. De Adjudante zal neg een korten tijd 
met verlof blijven, maar hoopt binnenkort baar 
werk te bervatteo. 

V erlof van Officieren. 
Wij • badden bet genoegen, de Adjudants 

Brandt met bun zoontje Charles van Soerabaja, 
Ensigne Muller van ,,Pelantoengan" en Ensigne 
Beasly van Semarang te Bandoeng te verwel~ 
komen. Zij brengen hier enkele weken verlof 
door en wij hopen. dat zij echt zullen geoieten 
van het heerlijke klimaat, ooze stad eigen ! 

Vreugde ten huize van de Kapiteins Steen. 
Onze geliefde makkers, die te Makassal'. een 

goed en degelijk werk doen in verband met 
het Militair Tehuis en het korps aldaar, werden 
den 27sten Maart verblijd met de geboorte van 
een zoon. Hartelijk feliciteeren wij de Kapiteins 
met deze heugelijke gebeurtenis. Het spijt ons, 
dat biervan in ons vorig nummer geen melding 
werd gemaakt; onze belangstelling en deelne
ming in de vreugde is er echter niet minder om. 

Opdrachtsdienst. 
Bij gelegenbeid van het be-:zoek van Kom,; 

mandant en Mevrouw Palstra aan .. Boegangan 
werd de baby van de Ensigns \.Venas c-pge
gedragen aan God en bet Leger. Wij verbeu
gen ens met de ouders in het bezit van de kleine
Elizabeth; moge bet bun gegeven worden, de
kleine te zien opgroeien voor het hoogste in 
dit leven! 

Ensigne Barbier. 
Van bet Jnternationaal Hoofdkwartier is 

bericht ontvangen, dat de Ensigne overgeplaatst 
is naar Zwitserland, en dus niet naar lndie zal 
terugkeeren. 

Moge de Heer de Ensigne zegenen in haar 
nieuwen werkkring I 

De Adjudantes Buysman en Koning .en: 
Ensigne Both. 

Gelukkig kunoen wij echter in dit nummer 
ook den terugkeer melden van bovengenoemde 
makkers, die met de ,,Prins der l\ederlanden" 
den 29sren Mei te Prick worden verwacht • 

Adjudante Buysman is als hoofdverpleegster 
aangesteld voor ,,Poelau Si Tjanang"; Adjudan
te Koning en Ensigne Both voor ..•. ? 

Hartelijk welkom, lieve makkers I 

De Week van Gebed en Zelfverloocbening. 
Alie Heilssoldaten van gebeel het Territorie 

zullen ook persoonlijk deelnemen aan de week van 
gebed en zelfverloochening, niet \'Caar? Het is 
we! nuttig en brengt zegen tot het eigen hart, 
als zelfs op de eenvoudige levenswijze van den 
Heilssoldaat gedurende een week iets wordt be· 
spaard en door zelfverloocbening een persoonlijke 
contributie gegeven kan v. orden. 

Megen wij onze vrienden uitnoodigen, hieraan 
deel te nemen? 

De. Kweekschool op Java. 
De Kweekscbool-cursus is in volle_n gang. 

ledere week krijgen de Kadetten van den Korn· 
mandant en andere Hoofd-Officieren, naast he_t 
gewone onderricht dat zij ontvaogen, de stud1e 
van den Bijbel, de verschillende Orders en 
Reglementen en bijzondere onderwerpen, welke 
betrekking hebben op bun toekomstig werk als 
Officier, lezingen over verschillende onderwerpen. 

Adjudant Hiorth en Ensigne Lehmann heh· 
ben de handen vol; maar zij vinden bet een 
heerlijke en gezegende taak, de Kadetten te mogen 
Jeiden en Jeereo. 

De K weekschool op Celebes. 
De cursus van deze Kweekschool loopt thans 

ten einde en de Kadetten zullen weldra hun 
aanstelling als Kadet-Luitenant ontvangen. 

{Vervolg pag. 4, kol. 1.) 
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• 
H e t E v a n g e 1 i e g e p r e d i k t a a n v e 1 e r I e i p I a a t s. 

Verlosslng gezocht door gevangenen en vrijen, zieken en gezonden, door Europeanen, Chineezen, Javanen. 

BANDOENG. 
In bet Kweekscbool-korps. 

De Zondag, welken onze Kommandants door
brachten in <lit korps, was een dag van rijken 
zegen. 

Ensigne Lehmann, die door den Kommandant 
ge!nstalleerd werd als K weekschool-Offic1er voor 
de vrouwelijke Kadetten, zegende in iedere sa
menkomst door haar lied en woord. 

De Heiligingsdienst des morgens droeg, hoewel 
ongezocht, een meer besloten karakter. N1et 
vele ,,buitenstaanders" waren opgekomen: de 
Chineezen uit de omgeving kunnen er nog 
niet toe komen, hun toko op Zondagmorgen te 
sluiten. Wij b:ijven echter gelooven voor de 
toekomst l Halleluja ! · 

Het was een goede samenkomst, aan het eind 
waarvan een oude Chtnees het verlangen te 
ke11oen gaf, om Christus te volgen. 

Een schitterende openluchtsacnenkomst werd 
des middags gehouden in het Pieterspark. Ruim 
500 menschen, Europeanen en lnlanders, woon
den de bijeenkomst bij. Nimmer te voren werd 
hier zulk een groote schare bereikt. 

Ofticieren, Kadetten en So!daten zongen en 
getuigden van den vrede, dieo Jezus geeft. De 
belangstelling steeg no;:i, toen de 01visie<:>fficier, 
Brigadier Palstra, een plaat ontrolde en naar 
aanleiding daarvan op de hem eigen heldere, 
klare wijze een Bijbel-onderwerp behandelde. 

Des avonds was de zaal geheel vol en velen 
moesten zich vergenoegen met een staanplaatsje. 
Met groote belangstelling werd deze bijeen
komt .door de schare gevolgd. Hartelijk werd 
mede gezongen en met eerbied geluisterd naar 
de verschillende sprekers. Nog v66r de Kom
mandant zijn overtuigencie toespraak gee indigd 
had, knielde een zuster, een lndische dame, neer 
en zocht vergeving en verlossing van zonde, 
weldra hierin gevolgd door haar Chineeschen 
echtgenoot. Een jongetje eo enkele Javaansche 
vrouwen volgden hun voorbeeld en aan het 
eind der sa-nenkomst had een 7-tal zich over
gegeven aan de leiding van den Goeden Herder. 
Dank God: .. Verlossing is voor iedereen; Voor 
blank en bruin en zwart''IJ Weka. 

In bet Cb.ineesche korps. 
Een groot voorrecht was het voor de mak

kers van het Chineesche Korps te Bandoeng, 
<lat Kommandant en Mevrouw Palstra op Doo
derdagavond kwamen, om een samenkomst te 
leiden. Deze bijeenkomst werd voorafgegaan 
door een korte openluchtmeeting, gehouden op 
bet voorerf der zaal, waar een Hinke schare 
menschen rondom luisterde. De Kadetten waren 
eveneens tegenwoordig met hun Officieren 
en onder leiding van Adjudant Hiorth zonge~ 
en getuigden zij van het geluk, dat het dee! is 
van degenen. die den Heer Jezus volgen. 

(Vervolg van pag. 3.) 

Ensign Wikdal en zijn moedige vrouw komt 
een woord van lof toe voor de voortreffelijke 
wijze .. waarop zij den cursus hebben geleid; 
Kap1te1n Nelwan heeft hen hierin flink terzijde 
gestaan. 

Het ziekenhuis te Paloe. 
De Controleur van. Paloe heeft den Kom

mandant op zeer erkentelijke wijze den dank 
van het B?stuur overgebracht voor de hulp, 
welke Kommandeur Roslund verleend heeft in 
de verplegiog der patienten van het militaire en 
dviele ziekenhuis aldaar. 

De Kommandeur heeft n. m. !. gedurende en
kele weken het bestuur der verpleglng op zich 
genomen ; de Offtcier van Gezondheid was 
hierover zeer voldaan en ,,Zuster" Roslund 
was blijde, hiertoe in staat te zijn. 

be Kolonie te Kalawara. 
Het Binneolacidsch Bestuur van Midden-Ce

lebes is op zeer welwillende wijze de Kalawara
Kolonie te hulp gekomen, door haar telefonisch 
met Paloe te verbinden. Onzea hartelijken dank 
aan ·de betrokken bestuurs-ambtenaren ! 

Onder het waardevol beleid van Kommandeur 
Veerenhuis gaat deze kolonie flink vooruit: de 
oogst, vooral die der klappers, ls veelbelovend; 
de veestapel is een vreugde voor den beheerder. 
Er wordt hard gewerkt en bet geheel levert een 

. tooneel van groote bedrijvigheid en bewijst het 
bekwaam gebruik der beschikbare hul pmiddelen. 

De tijd zal aanbreken, dat de kolonie een 
goede bijdrage zal kunneu storten in de Zen
dingskas en dan zal ze ook in <lien zin mede 
helpen, om de bevolking van Midden-Ce!ebes 
de zegeningen van het Christendom te brengen. 

De kolonie telt thaos 445 zielen. Alie mannen 
en vrouwen worden instaat gesteld, om oaast 
geregelden, flinken arbeid, den Christelijken 
Godsdienst te !eeren kennen ; de kinderen ont
vangen er schoolonderricht. 

De strijd op Celebes. 
Het werk gaat hier goed vooruit. Stafka

pitein Woodward, de Divisie-Officier, mag zich 
verheugen ovei: teekenen van gestadigen voor
uitgan~ en steeds degelijker wordende~ arbe.id. 

De Stafkapitein is, mede door de vnendell)ke 
bereidwilligheid van den Cootroleur van Paloe, 
er in geslaagd. een geschikt terrein te vinden 
voor de nieuwe zaal te Sibalaja 

De bouw der zaal van Kantewoe wordt f!ink 
ter hand genomen en ook voor Paloe, den zetel 
van bet bestuur voor Midden-Celebes, zijn 
.bouwplanoen ter hand. 

Makkers, God is met U ! Voorwaarls ter 
overwinning l 

Om 7 uur gingen wij de zaa! binnen, en. 
deze was spoedig geheel bezet. Ook hier 
heerschte een opgewekte stemming ; de Kadetten 
vergastten ons op muziek en zang; een zang
koor deed ons een mooi lied hooren. 

Een verdere bijzonderheid in deze samenkomst 
was de inzegening tot Heilssoldaat van drie jonge 
makkers, bekeerlingen van de Zondagsschool. 
Di\nkbaarheid vervulde ons hart, toen tiriga
dier Palstra deze drie jeugdige strijders welkom 
heette lo de rangen van ons Leger. Moge de 
Heer hen zegenen, en hen doen opgroeien tot 
ware soldaten van het Kruis ! 

Met veel belangstelling werd geluisterd naar 
de woorden, die de Kommandant sprak omtrent 
Stefanus, den eersten martelaar, die zijn !even gaf 
terwille van zijn geloof in Christus. Ooor Gods 
genade triomfeerde hij, ook in den dood. 

Mevrouw Komcnandant Palstra vertelde met 
dankbaarheid van de wondervolle genade Gods, 
die haar geleid had ook door gevaarlijke 
plaatseo; van de heerlijke ervaring, voor eigen 
hart te weten, <lat de Heer een persoonlijke 
Vriend is, Die ons ook zekerlijk leiden zal door 
de dorre, woeste plaatsen waar geen water is, 
naar het beloofde, vruchtbare land, waar wij 
veilig zijn. · 

Groot was onze vreugde, dat vier :ioekende· 
zielen tot den Heiland baden om vergeving van 
hun zonden. Prijs den Heer l A. B. 

SEMARANG. 

8 Mei - het 40-jarig jubileum van het Leger 
des Heils in Nederland I Onze gedachten gingen 
terug naar het vaderland, waar onze makkers 
zi<:h verheu;:ien over de vele overwinningen, in 
<lat tij:!perk behaald. In den geest vertoefden wij 
in N<!dertand en Lt.-Kolonel Dr. Wille werd 
in gedachten teruggevoerd naar D?nemarken, 
waar het Leger des Heils op denzelfden datum 
zijn zegenrijk werk aanving. 

De arbeid o:ider zwakken, behodttgen, noo:l
lijdenden in Nederland zoowel als in Indie heeft 
no;:i steeds ten doe!: maatschappelijke en geeste
lijke opheffing tot een beter en hooger !even. 

In <lien geest werd ook de Zondag door 
Kommandant en M?vrouw Palstra, vergezeld 
van Stafkapttelne Beckley en Majoor Lebbink, 
te Semarang doorgebracht. 

In de Gevangenis. 
's Zondags om 7 uur des morgens had een 

flink aantal mannen zich opgemaakt om de bij
eenkomst hier bij te wonen. Hartelijk werden 
de liederen medegezongen. Met ontroerlng 
luisterden de mannen, toen Mevro~w Palstra 
vertelde van haar jeugdjaren, de liefde harer 
Moeder en de vriendelijkheid van het ouderlijk 
huis. 

SAPOERAN. 

Niet tang gdeden bracht mijn werk mij de 
bergen in naar een theeonderneming, waar ik 
door den Administrateur en <liens vrouw zeer 
vriendelijk werd ontvangen. Als gids op <lien 
tocht was een inlander uit de streek mij be
hulpzaam geweest, en lk had hem onder weg 
mogen vertellen van de heerlijke hemelsche, 
goddelijke dingen, welke alleen bet harte ruste 
kunnen geven, en zonder welke geen ware, blij
vende vreugde is. 

Een groot medelijden kwam gedurende dit 
reisje op in mijn hart, medelijden met die vele 
Javanen, die hier op de berghellingen wonen, 
geknecht door vrees van allerlei aard, en die 
niet weten - wien het nimmer verteld werd, 
dat er is verlossing en vrede en vreugde en een 
liefdevolle Hemelsche Vader, Die hen lief heeft 
en voor hen zorgen wll. Het was bij deze ge
legenheid, dat in mij het plan rijpte, om met 
de Soldaten van ons korps op den tweeden 
Paaschdag een uitstapje te maken naar deze 
theeonderneming, en onderweg een openlucht
samenkomst te houden. 

Na vele tegenspoeden trokken we er met een 
twintigtal - jongen en ouden - op uit, de bergen 
in. Het was een zonnige morgen en er heerschte 
onder ons groepje e~n vrooltjke stemming. De 
arbeiders, die in de sawah's de oogst binnen 
haaldea, waren heel verbaasd bij het zien van 
die geuniformde menschen en enkele nieuws
gierigen kwamen te weten, dat wij Christenen, 
Heilssoldaten waren, die feest vierden. 

Toen wij .. boven" waren aangekomen, liet 
ooze vriendelijke gastvrouw ons twee groote 
emmers thee klaar maken en, nadat we wat 
waren uitgerust en oos verkwikt hadden aan de 
thee en wat koekjes, mochten wij de fabriek be
zichtigen. Onze makkers stelden heel veel belang 
in wat zii zagen. zelfs zij, die we! eens als koelie 
op een theeonderneming werkzaam geweest 
waren. 

Op echt Javaansche maoier kwamen de ton
gen eerst los, en werd al, wat ze hadden mo
gen zlen, eerst besproken en geprezen toen de 
fabriek alweer verlaten was. ' 

Nu trokken we naar een middelpunt, waar 
verscheidene ~egen tezamen komeo, en al heel 
spoe~1g waren wij omringd door een hon
derdtal inlaoders, die heel eerbiedig op den 
grond ginger) zitten, toen ook de Administra
teur en zijn echtgenoote kwamen. We zoagen 
enkele van onze liederen en aan de hand van 
twee groote platen, speciaal voor dit doe! me 
de genomen, werd de Paaschgeschiedenis vertel:I. 
Heel aandachtig luisterden alle aanwezigen en 
bun uitroepen getuigden van hun opmerkzaam
heid en belangstelling. 

Het was zoo mooi, om daar onder de boo-

Op heldere, duidelijke wijze werd de liefde 
Gods voor den zondaar, geopenbaard door de 
offerande van Jezus Christus, door den Kom
mandant omschreven en uiteengezet. 

Het 111,as een vreugde, dat dadelijk op de 
uitnoodiging van den Kommandant drie man
nen opstonden, om vergeving van zonden te smee
ken van Hem, Die nimmer een berouwhebbend 
Z\)ndaar ongetroost henen zond. 

Boegangan. 
Eenige honderden verpleegden waren in de 

bijeenkomstzaal van .deze inrichting tezamen 
en hartelijk werden ooze Leiders verwelkomd, 
toen zij om 10 uur de zaal binnen kwamen. 

Lt.-Kolonel Dr. Wille en Majoor Lebbink 
spraken tot de aanwezigen, waarna de Kom
mandant overging tot de opdracht van het kleine 
meisje van de Ensigns Wenas. 

Ten slotte spraken ook Mevrouw Palstra en 
de Komm:i.ndant, en met aandacht werd naar 
hun bezielende woorden geluisterd. Een :z;estal 
zielen zocbt Jezus als hun Zaligmaker. 

Het Ooglijders Hospitaal. 
De middag en de avond werden in dit, in In

die zoo populaire, ziekenhuis doorgebracht. De 
inlandsche wachtkamer was geheel gevuld en 
een daverend applaus was het dee! van onze 
Korn nandants, toen zij binnenkwamen. 
M~t welk een geestdrift werden onze liederen 

gezongen l M~t groote aandacht werd geluisterd 
naar Stafkapitelne Beckley, die zoovele jaren 
hier onder de patienten gearbeid heeft. Het woord 
van onn Leiders vond gereeden ingang ender
tien oo;ipatienten zocbten daor de rijen hun weg 
naar voren, w:i.ar hun door Officieren en helpers 
den weg tot Je:ms gewezen werd. 

Het Mdsjeshuis. 
M?t veel belangstelling was naar <lit bezoek 

van de Kommandants door de Officieren en 
m?isjes van het tehuls uitgezien. Enkele ,,buiten· 
m?isjes" hadden sc:hikkingen gemaakt, om mede 
tegenwoordig te zijn en zoo wachtte een aardige 
groep de ko:nst van ooze Leiders. 

V erschiltende liederen wu jen keurig gezongen. 
Stafkapiteine Beckley gaf uitdrukking aan haar 
blijdsch:ip, de Kommandants nu eens een heelen 
avond alleen voor de meisjes te hebben, en haar 
w::>orden werdeo bekrachtigd do::>r vele teekenen 
van instemming der aanwezigen. 

In haar toespraak voerde Mevrouw de meisjes 
mede op haar reis door Midden-Celebes, en 
met aandacht werd het reisverhaal aangehoord. 

De Kommandant sprak daarna een sympathiek 
woo~d, dat zeker zijn plaats vond. Het was een 
moo1e, genotvol!e avond. 
. In den loop van den dag werden vele zaken 
tn bet belang van de verpleegden in de verschil
lende .inrichtingen door den Kommandant met 
de Olf1cleren behandeld. G. L. 

t
men, te bmidden van het omringende, majes-
ueuze ge ergte het r·i·k E G d 1· fd I e, eeuwige vangelie van 
o s te e te mogen verkondi en I 

Nadat we afscheid hadden ge~o~en w.erd de 
terugreis aanvaard en wandeld • 
dor · en we naar een 
ge/~e~a;s:;~:;a~~n auto ons terug zou bren-

Voor de auto er echter was h· Id k • 1e en we nog 
een saDmen omst daar in het huis van een Chl-
nees. e menschen stroomden bi 1 d naar nnen en 
ve en vi o? enE nog een p\aatsje buiten op de 
voorga ertJ. en bijzonder .. 

vnie geest vervulde 

Mevrouw Kommandant Palstra spelat Kom
mandeur Schipper de medaille voor langdurigen 

getrouwen dienst op de borst. ' 

onz7 makkers en zij getuigden van bet heil, in 
C~ristus gevonden, met een vrijmoedigheid. als 
z11 noo1t te voren hadden durven doen E 
heiltge sti.l.te legde .. beslag op de vergad~rde~ 
zo~dat Wt) de nab11heid van onzen opgestanen 
Hetland duidelijk mochten ervaren. 

.H1j had dit heerlijke uitstapje tot Zijn eer en 
tot ooze vreugde mogelijk gemaakt, door ons 
de m1ddelen, de auto, eoz. ter beschlkking te 
stellen en ook het weer te doen medewerken ten 
goede. Toen we veilig en we! in de auto op 
weg naar Sapoeran wareo, plaste de regen oeer 
echter zonder ons te dereo. Enslgne Lauter'. 

1 JUNI 1927. 

EEN ZONDAG TE LIND OE 
(MIDDEN-CELEBES) 

DOOR ST AFKAPITEIN _WOODWARD . 

Lindoe is gelegen in de bergen van Midden
Celebes, aan een prachtig meer van denzelfden 
naam. Drie dorpen liggen er aan zijn oever, 
en in het middelste daarvan werd door het 
Leger des Heils in 1913 een dagschool begon
nen. Het zendingswerk is sindsdien .in de drie 
dorpen voortgezet; eerst bewerkten de Officie· 
ren van Koelawi deze plaatsjes als buitenpost 
en sedert 1924 is Lindoe een elfstandig korps. 

De Zondag begint er al heel vroeg: half 
zeven in den morgen komen de Korpskadetten 
en Compagnie-Laiders tezamen en behandelt de 
Bevel voerende Officier met hen de !es voor de 
Zondagsschool. Een uurtje later komen de 
kinderen en op den Zondag, waarop ik het korps 
bezocht, waren er meer dan 60 tegenwoordig; 
niet al\een de leerlingen der school, maar ook 
oud-leerlingen en enkele kleuters, die nog niet 
oud geooeg voor de school zijn. 

Geregeld zijn hier 6 compagnieen of k!assen 
in werking, 5 Korpskadetten hebben ieder bun 
eigen compagnie en bet is een genot, hen 
gade te slaan bij het vertellen. Levendig, met 
veel gebaren doen zij hun verhaal en de kin· 
deren luisteren met groote aandacht naar hen. 

Iederen Zondag wordt er een tekst uit het 
hoofd geleerd en sommigen der leerlingen kun
nen de teksten van vele weken terug nog op· 
zeggen. 

Om 9 uur volgt de openbare samenkomst, 
gewoonlijk bijgewoond door bewoners van alte 
drie de dorpeo. Den Zondag van mijn bezoek 
was de school votgepakt; 9 baby 's werden 
opgedragen en l Soldaat ingezegend, en aan 
het eind der samenkomst kwamen 8 menschen, 
meest jonge mannen. tot den Heer. 

In den namtddag wordt Cles Zondags een 
samenkomst gehouden in Langko, het grootste 
der 3 dorpen. Deze meet:.i.ng heeft gewoonlijk 
plaats in de Lobo, den ouden heideo-tempe!, 
- een vervallen, vuil, do11ker, kwalijk-riekend 
houten gebouw• op paten, zooals er trouwens al 
de hulzen op palen staan. Van het dak hangen 
vele rotan-vischnetten en, bevestigd aan een 
paal, ongeveer 2 M. van den grond, bevindt 
zich een altaar eenvoudig ruw uit een boom
stronk gehakt. ' Hierop worden kleine offers 
van rijst en sirih gebracht voor de geesten. 
Dezen Zondag vulde een opeengepakte schare 
van ongeveer 80 menschen de ruimte zoodanig, 
dat er geen staanplaatsje meer over was. 

In deze donkere, heidensche omgeving wer
den 4 jonge mannen ingezegend als Recruut 
en 4 vrouwen, 4 mannen en 1 jongen knielden 
neer en .zochten verlossing van zonde. 

Luitenant Joesah Tempa is de Bevelvoerende 
Officier van dlt korps. Hij is de eerste Toradja
Officier, wien het bevel over een korps en 
school is toevertrouwd, en in de twee jaren, 
die hij hier reeds Is, mocht hij 80 heidenen 
winnen voor het Christendom. 

I 
BAN DOE NG. 

Zondag 8 Mei was voor het Europeesche 
. Jongelieden-Korps va~ Bandoeng een zeer gewich
tige, blijde dag. N1et mmder dan 16 flinke 
Jonge Sol<laten, - 9 meisjes en 7 jongens, van 
8 tot 15 jaar, - en twee Korpskadetten werden 
des avonds door den Divisie-Olficier, Brigadier 
Palstra, lngezegend. Bovendien werd 1 Recruut 
toegevoegd aan het korps voor volwassenen, 
terwijl drie kinderen werden opgedragen aan 
God en bet Leger· 

Was bet wonder, dat de Jclflgelieden-werkers 
dankbaar waren voor deze zichtbare resultaten 
van bun getrouwen arbeid.~ 

De Heer schenkt ons Z1Jn zegen op bijzonaer 
milde, overstelpende wijze en wij gevoelen ons 
vaak klein onder dien grootschen zegen Gods. 

Een groote schare vulde de .zaal als bewijs 
van de belangstelling, die er is voor onzen 
jeugd-arbeid. Vroolijk op klonk bet eerste lied, 
uitgegeven door Adjudante Kyle en ~oo toe
passelijk voor dezen avond: een lofhed aan 
onzen God, Die machtig ls om te redden en 
te bewaren, ook het opkomend geslacht I 

Na een inleidend woord en een lied van de 
Jongelleden-Zangbrigade ging de Brigadier over 
tot de opdracht der drie kleinen van twee 
onzer makkers. Het was een ontroerend oogen
blik. toen deze drie kleinen den Heer werden 
aanbevolen en aan Hem gewijd. Wat konden 
de ouders beter doen, dan deze drie, maar 
vooral het grootste jongetje, <lat doof-stom is, 
zoo devoot en eerbiedig daar stond, aan Zijn 
veilige, liefdevolle hoede toevertrouwen? 

Daarna de inzegening der Jonge Soldaten. 
Omringd door de aanwezlge Jongelieden-werkers, 
de vlag boven het hoofd, zong<?n zij geknield 
tezamen een koor en werd ook voor hen in 
het gebed Gods zegen afgesmeekt. Zooals de 
J. L. Werkers hen omringden gedurende de 
plechtigheid, zoo zullen zij hen ook omgeven 
door hun liefde, gebed en hulp, opdat zij ooder 
den zegen des Heeren gevormd mogen worden 
tot dappere strijders in Gods Koninkrijk I 

Ten slotte werden ook de beide Korpskadet
ten en de Recruut aan den dienst des Heerea 
gewijd; een erostlg gebed werd voor ieder 
hunner opgezonden. De Heer houde hen trouw 
en leide heo op dezen weg tot nuttlgen arbcid 
in Z1jn dienst I 

Mevrouw Brigadier Palstra, die zelf als klein 
meisje bekeerd werd en als Jooge Soidaat en 
Korpska1et den H~er In het Leger diende, getulg· 
de daarna van de bewarende kracht des Heeret' 

De Brigadier richtte nog een kort, ernstlg 
woord t?t de talrijke aanwezigen en. hoewe! 
memand ID het open~aar zijn hart ontsloot 

0

voor 
deo Konmg der kon1ngen, werd toch een diepen 
lndruk gemaakt en ontvingen velen cen zegcn. 

J. L. S. M. 
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