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QODS H I OOR 
Wie hier in Indie heeft niet in den vroegen morgen met bewondering 

staan kijken naar het eerste schijnsel van het licht in het Oosten, het lang
zame opbreken van de wolken, het verspreiden van de lichtstralen naar alle 
richtingen, en de steeds toenemende verlichting totdat de zon opging in volle glorie? 

Met den dageraad breekt ·er een nieuwe d~g aan, nieuwe ge~achten met zich 
brengende, nieuwe kansen. nie.uwe plich~en, nieu~e planne~,. meuwe beh?eften, 
misschien wel nieuwe teleurstell1ngen of meuwe. bh1de vooru1tz1chten. Men1gmaal 
is er na een lan·gen, bangen 
nacht licht in het hart ge
komen, wanneer de nieuwe 
dag aanbrak. 

Zoo staan wij alweer aan 
den dageraad van een nieuw 
jaar I 

Men zegt, dat bier in 
Indie de tijd snel voorbij
gaat, schijnbaar nog veel 
sneller clan in Europa, en 
we staan er verbaasd van I 
Als van zelf gaan de ge
dach ten terug en wij slaan 
een blik op hetgeen achter 
ons ligt. Veel, wat we ver~ 
wacht hadden, dat zou ge
beuren, is niet in ver
vulling gekomen, andere ge
beurtenissen, waaraan wij 
niet in 't minst gedacht 
hadden, hebben wel plaats 
gehad. In sommige familie
krin~~n is er een leege 

aats ontstaan door het 
heengaan van een geliefde ; 
velen zijn er, die vertellen 
kunnen van diep leed, ande
ren weer van groote blijd
schap. Over de geheele 
wereld is er tegenspoed ge
weest. zoowel als voorspoed, 
storm zoowel als kalmte, 
smart zoowel als vreugde. 
Deze kwamen grootendeels 
van buitenaf tot ons. zonder 
eigen toedoen. Er is nog iets 
geweest, en wel van persoon
;Jijken aard; er is namelijk in 
iedere menschenziel over
winning of nederlaag ge
weest, overwinning over de 
zondemacht ofeen jammerlijk 
toegeven aan de verzo~king. 

W ellicht is er veel in het 
hart omgegaan, veel in het 
leven gebeurd, wat wij o, 
zoo gaarne ·ongedaan zou
den zien, veel. waartegeno
ver wij nu machteloos staan. Wij zien nu, waarin wij of anderen verkeecd heb..
ben gehandeld en daardoor onherstelbaar leed of ellende veroorzaakt. 

En wat nu 7 Uiten wij slechts e.~n kreet van wanhoop? Moeten wij ter~ 
neergeslagen voortgaan? Neen I WtJ mogen opnieuw beginnen I Wij begroeten 
den Nieuwen Dageraad ! En daar staat voor ons als een baken van hoop 
,.GODS HEIL". · 

Laat ons bier even stilstaan en bedenken, hoe wij dit nieuwe jaar, <lat de 
Heer ons in Zijn genade schenkt. beginnen. Wat was de oorzaak van het 
falen, het tekort komen, het verkeerd-doen in het verleden 7 Gods Woord 
zegt bet ons: ,.Een os kent ~ijnen .?ezitter, en een eze! de krib zijns heer~n; 
maar ...Jsrael heef t geene kenn1s: MtJn volk verstaat niet. Wee het zond1ge 
volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de ver
dervende kinderen l Zij hebben den Heere verlaten ; zij hebben den Heilige 
Israels gelasterd: zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts". (Jesaja 
1 : 3 en 4.) Wij lieten Hem buiten, buiten al onze ondernemingen, buiten onzen 
familiekring. buiten ons eigen hart en leven. Iedere menschenziel is uit God 
geboren, en vindt alleen in God haar rust, haar kracht en steun. 

Wij moeten God bij ons hebben in dit Nieuwe Jaar. 
Treffend was het te hooren, hoe enkele jaren geleden bij het vergaan van 

een van de grootste passagiersschepen, de passagiers, die eenige oogenblikken 
tevoren zicb met allerlei vermakelijkheden amuseerden zonder een gedachte 
aau God te wijden, 2ich ineens bewust gevoelden van bun behoefte aan God, 
bun zielenood drong tot hen door, en terwijl het schip d~~per .en dieper zonk. 

aJle hoop op redding bun werd ontnomen. trachtten ZlJ te zmgen: ,.Nader, 
e~. God bi). U" ZiJ. gevoelden, dat zij God noodig hadden. 
nu1n ' · h · E d · d H t is iemand opgevallen, hoe et m uropa e gewoonte is gewor en om 

d 
e de de zomermaanden 's Zondags naar buiten te gaan, vader, moeder en al de 

ge uren h . k ·· h · kinderen, om van de vdje Jue t te ge01eten: en nu spre en w11 van mensc en, w1er 

ET llll!UWI! JAAll~ 
gewoonte bet vroeger was om naar Gods huis te gaan.~Nu gaan zij uit cm van G cds
zonnescbijn te genieten, maar zij vergeten Gcd. Zoo is vaa-k de boudirg '\c:n de 
menschen tegenover God. Zij vergeten Hem. Zij houden Hem buiten. 

Wij moeten God met ons hebben. 
Enkele weken geleden aan board zijnde van een rrailtcot, die J:'.'BfH·g io f mee

voerde .naar In die, sommigen voor den eersten keer, andeun weer na een tijd van 
verlof m hun Vader land te bebben doorgebrecht, q : rak ic rr ar d over bet noodza~ 

kelijke van bet wandelen 
met God. Hij bracht in her
innering, hoe Henoch ' dat 
deed, hoe hiermede niet 
slechts bedoeld werd het 
bidden op bepaalden tijd 
in de binnenkamer, hoewel 
dit ook zeer noodig is, maar 
een dagelijkscbe. voortdu~ 
rende, intieme omgang met 
God. Dus zouden wij ook 
hier willen zeggen: .. Vraag 
God met U mede te gaan 
als ge 's morgens naar de 
fabriek gaat, als ge naar 
bet veld gaat, als g.e naar 
Uw kantoor gaat, als ge 
voor Uw klas moet staan. 
En laat, terwij} de uren van 
den dag voorbijgaan, Uw 
gedachten zich tot Hem 
keeren. Wandel aldus met 
God. Neem God met U 
mede. Ook in Uw huisbou
iielijke ~ghed~n" 

'k Moet den Hei!and met mi) hebben, 
Want ik kan alfeen niet gaan; 

Maar met Hem, meer dan verwinnaar, 
Dur/ ik iedereTJ storm weerstaan. 

'k Moet den Helland met mij hebben, 
Dan is iedre last mij licht; 

'kKen geen bangen strijd of zorgen, 
'k Wandel voor Zijtz aangezicht. 

'k Moet den Heiland met mij hebben 
Daar, waar in der zonde macht 

Harten breken, slaven zuchten, 
En men op mijn boodschap wacht. 

0, dan vreest mijn ziel geen kwaad-, 
Waar mijn weg ook henengaat, 

Jk wil volgen zonder vragen, 
Waar mijn Meester gaat of staat. 

Wij moeten God in ons 
hebben. 

Een wondervolle gedach
te is bet, dat de Heer bij 
ons en in ons wil zijn. Hoe 
vaak hooren wij menschen 
zeggen : .. Ik kan niet bidden, 
ik durf niet tot God te na~ 
deren." Het besef van schuld 
we kt vrees in het hart. Doch 
de Heer komt ons hierin te 
hulp, want door het bloed 
van Christus is er vergeving 
van de zonde, verzoening 
met God. en vrije toegang 
tot den troon der genade. 

God in ons beteekent, 
dat wij kracht bezitten om 
de verzoeking te weerstaan, 
om de zonde te overwim:en: 
om het kwade te laten en 
het goede te doen. 

Een ontwikkelde Hindoe 
in Britsch-Indie zat in den 

trein den Koran te lezen. Een mede-reiziger, Officier van het Leger des Heils, be
gon met hem daarover te praten. De Hindoe sprak zijn bewondering uit over 
de schoone leer van den Koran en zijn verlangen om ~et hooge punt van hei
ligheid te bereiken, doch ook zijn teleurstelling, omdat dit helaas voor allen 
een onmogelijkheid is. De Officier vertelde hem, dat het bij hem niet enkel 
een verlangen was. maar dat hij ook getuigen kon van de heerlijke ervaring 
een rein hart te bezitten en de vreugde te kennen van een overwinnend 
!even. ,,En waarin ligt dat geheim ?" vroeg de Hindoe. ,, Wat mijn Koran 
mij leert, komt toch overeen met wat Uw Bijbel U leert ?" .. Ja," hernam 
de Officier, ,.maar mijn Bijbel spreekt van een Heiland, Die in mij wil wonen 
door Zijn Geest. en door Wiens kracht ik bewaard word van de zonde''. 

Zoo is het ook. De I ijbel leert ons niet alleen. dat we allen gezondigd en 
daardoor Gods toorn verdiend hebben, maar ook dat Jezus, Gods Zoon, hier 
op aarde kwam om voor ons te lijden en te ·sterven, Zijn !even voor ons te 
geven, opdat wij door Zijn sterven het eeuwige !even mogen beerven. 

.. Zijn dood bracht ons vergiffenis, 
En vrede voor 't gemoed; 

Hij brengt ons in den heme! eens, 
Gered door 't kostbaar bloed". 

In bet bloed van Jezus Christus is wonderdoende kracht om ons rein te maken 
en rein te bewaren. De Bijtel leert ons, dat wij, die in Hem gelooven, nieuwe 
schepselen zijn geworden, het oude is voorbijgegaan, bet is alles nieuw gewor
den. En verder leert de Bijbel ons, dat God Zelf door Zijn Heiligen Geest in 
ons wil wonen om ons kracht te schenken om dag aan dag hii:!r op aarde te 
leven tot Zijn eer. 

Laat ons clan Gods Heil zoeken bij het begin van dit Nieuwe Jaar, laat ons 
Hem uitnoodigen in ons hart en !even de plaats in te nemen, welke Hem 
toekomt, en wij zullen voorzeker een goed Nieuw-Jaar hebben. 
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$ ~ et schijnt mij toe, dat wij $ A A 

$ ons een onjuist en onre~ $ . . . 
e lJ egnp e en g ~ . . . . . ~ d r··k b . h bb e H et Eeuwfeest Jaar der her1nner-1ng aan de geboorte 

@ vormd van den aanvallen~ @ va~ onzen bem1nden .. Stichter is aang~vangen. WJJ 
~ den geest der eerste Chris~ ~ prJJzen God voor ZJJn voorbeeld en ZJJn nagedach-$ tenen uit het_ Nieuwe Testament. Satan ~ teni s, welke een bezieling z:ijn voor de geheele wereld. 

$ 
heeft de Chnstenen ertoe gebracht een @ Reeds is de Eeuwfeest-Veldtocht door m:ij aangekondigd 
gemakkelijke methode aan te wenden ~ d d 5 J 1 · 1928 tot 5 J 1 · 1929 d b.'. 

@ om het Evangelie bij de menschen te @ - uren e van u 1 u 1 . . ' ,_ en aar JJ 
~ introduceeren, door te zeggen, b. v.: ~ bepaald, da t door het geheele Leger d1 t Jaar beschouwd 
@ .. Wilt ge zoovriendelijk zijn dit boek of @ zal worden als een jaar van dankzegging, van vborbede 
~ traktaat te lezen ?" of .. Zoudt ge niet ~ en van toew:ijding, een jaar om, gedreven door de liefde 
@ eens willen komen luisteren naar dien @ van Christus' zielen. te bewegen tot bekeering. Ik doe 
~ beroemden predikant ?" ~ 

Het komt mij voor, dat dit in direkten $ $ een beroep op U, Offici eren en Soldaten, om U toe te 

@ tegenstrijd is met den geest der eerste @ bereiden tot dezen Veldtocht, opdat w:ij met moed en geest-
~ Christenen, die de boodschap ontvin~ ~ drift, zooals de Stichter dit zoo gaarne zag, denstr:ijd 
@ gen: .. Gaat heen in de geheele wereld". @ zul len aanbinden onder de lej ding en in de kracht des 
~ Zoudt ge ooit kunnen denken, dat ~ Heiligen Geest es, Die ui t den Hemel is nedergezonden. 

$ hiermede bedoeld werd: ,.Ga en richt $ De Leiders van iedere Territorie zullen aankondigen, 
kerken op. noodig de menschen uit 

@om te komen, en willenzenietkomen,@ welke b:ijzondere Campagnes dit jaar gehouden worden. Ik 
~ dwing ze toch niet, maar laat ze met ~ geef u hierb:ij de drie voornaamste doelpunten aan van 
~ rust"? Neen ! Gaat heen ! Tot wie? & dezen nationalen en were ldw:ijden Veld tocht. 
@ Alkle kc

7
eatDuren f Waar kan ~k zeAblel~ @ 1. Den levenden God bekend te maken, 

& rei en. aar, waar ze zt.jn. e ~ 
@ kreaturen ! Ziedaar den omvang van @ machtig te redden, en Wien te kennen 

als z:ijnde 
is Hem lief 

~ Uw arbeidsveld! Zoek de menschen op! ~ te hebben. 
@ Loop ze na, waar ge ze ook maar vinden @ 2. In den Naam van Jezus de zielen der menschen vrij 
~ kunt. Alle kreaturen ! Waar ge ook ~ te maken van de dwingeland:ij der dui velen. 
@ maar iemadndk vhindt,Mdie eEen ziellhe,eft, $ 3. Onze Vlag met haar boodschap van hoop t.e dra-
t) ga en pre i em ijn vange ie . @ $ Als ik het goed begrijp, is dat de & gen in de duisterste plaatsen, in de meest onge-
@ beteekenis en de geest van de opdracht, @ lukkige gezinnen en tot de allerwanhopigste zie-
& ons gegeven. & len onder de menschen van ieder land. 
@ Dan weer zegt de Heer tot Paulus : @ 
~ ,.Tot welke lk u nu zende, om hunne & W:ij verklaren leven, hoop, vr:ijheid, reiniging, vrede 
@ oogen te openen, en hen te bekeeren @ aan iedere menschenziel. 
~ van de duisternis tot het licht en van ~ 
@ de macht des satans tot God". Ze & Internationaal Hoofdkwart ier, Londen. BRAMWELL BOOTH. 
& slapen ! Ga, en maak ze wakker ! Ze @ $ zien het gevaar niet, waarin ze ver,.. ~ n===============~=========n 
@ keeren . Waren ze er zich van bewust, @ U U 

~ clan was het niet noodig om ze ach~ ~ ~ G E N E R A A L B 0 0 T H. ~ 
@ terna te gaan. Ze zijn met andere @ ~ ~ 
& gedachten vervuld. Open hun de oogen, & ~ Met groote daokbaarheid aao God werd bet volgende ~ 
@ en breng ze tot omkeer door Uw eigen @ ~ telegram uit Engeland ontvangen. ~ 

$
& bezorgdheid voor het behoud hunner $& n n 

ziel. Doe hen omkeeren van de duis- U L d 4 D b 1928 U @ on en. ecem er . . ii 
@ ternis tot het licht en van de macht @ ~ ~ 
& des satans tot God. & ~ Wij zijn blijde te kunnen melden, dat er vooruitgang is ~ 
@ Hoe heeft Paulus de opdracht be~ @ ~ in den toestand van den Generaal. De doktoren beschou,.. ~ 
~ grepen ? Hij zegt : .. Wij bewegen de & n 
@ menschen tot het geloof''. Wees niet @ ~ wen hem thans buiten gevaar en hebben hun hoop uitge~ u 
& tevreden met enkel de menschen uit te ~ ~ sproken, dat de Generaal volkomen herstellen zal. ~ 
@ noodigen, en hen clan met rust te late~.: e'I ~ ~ 
~ @ n De Chef van den Staf. n $ ,,Aan!Jallend Christendom''. Catherine Booth. ~ ~ ~ 

~~~@:::::;v~~~~~@:::::ij)~~ <===>~======================-==-

KE TG HIE. 
,,Ontdek mijne oogen, dat ik aanschouwe de 

wonderen van U we wet". Ps. 119: 18. 
,,Toen opende Hij bun verstand, opdat zij de 

S::hriften verstonden". Luk. 24: 45. 

,,Wat doet die man daar," zoo vroeg zich 
een Chinees af, die ergens langs de straat liep. 
.. lk za}. eens even gaan kijken," besloot hij. 
Een groep lnlanders en Chineezen stood reeds 
om den man heen. ,,Hij is zeker een vreemde
ling." dacat Keng Ble. ,,Wat is dat nu?" Hij 
hoorde duidelijk de woorden, die de jonge 
Heilsofficier ult den Bijbel voorlas: 

.. Want al z;oo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon geg~ven 
heeft, opdat een iegelijk. die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige !even hebbe." 

Met veel aandacht luisterde hij naar de woor
den van den Luitenant, en ook naar het gezang 
en gebed daarna. Op het punt van vertrekken 
zei toen de Luitenant: ,,Kom mee, vrienden, 
en ilc zal in ooze zaal het wonderbaar mooie 
verhaal van jez;us, mijn Heiland, verder ver
tellen". 

Keng Bie gaf gehoor aan deze uitnoodiging 
en zat met de anderen mee te lulsteren naar 
wat verteld werd. 
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~ ebben deze heerlijke er~ $ 
@ varingen eenige bekoring @ 
& voor u, Makkers ? Mij & 
@ dunkt, ze moeten u in ver~ @ 
~ rukking brengen. ~ $ 1. Daar is het Heilige Leven, dat @ 

altijd de uitkomst is van een Heilig ~ $ Hart. Als de bron rein is, clan zullen $ 
@ ook de stroomende wateren van het @ 
& dagelijksche leven rein zijn. ~ 
@ 2. Daar is die Vrede Gods, die @ 
& alle verstand te boven gaat, die al- & 
@ tijd samengaat met R.einheid des ~ 
& Harten . .. De goddeloozen zijn als een ~ $ voortgedrevene zee; want die kan niet ~ 
@ rusten, en hare wateren werpen slijk @ 
~ en modder op." Zoolang er nog eenig & 
@ kwaad in de ziel is achtergebleven, @ 
& brengt dit onrust en moeite voort. ~ 
@ Reinheid en Vrede zijn door God zelf @ 
~ aan elkaar verbonden. & 
@ 3. Daar is de tegenwoordigheid @ 
& en de inwoning vdn God, als een ~ 
@ Vuur van Heilige Liefde. Dat lief- @ 
& devuur is de Kracht en de Geest ~ 
~ van Heiligheid. Dit is de Doop met $ 
@ Vuur, die alien wrok, en onwil, en @ 
& zelfbehagen. en eigenwil verteert, en ~ 
@ al onze innerlijke beweegredenen en @ 
~ neigingen loutert en heiligt. ~ 
@ 4. Daar zijn het nuttig Leven en @ 
& het Heilig Voorbeeld, die voort,.. & $ vloeien uit een Rein Hart, en die $ 
@ niet slechts gedurende uw leven zullen @ 
& getuigen v66r God en Heiligheid, maar & 
@ die zullen voortgaan invloed uit te oe~ @ 
& fenen op de wereld, nadat gij heenge- & 
@ gaan zijt naar den Hemel om daar uw ~ 
~ loon te ontvangen. ~ $ 5. Daar is de schoone, heerlijke, ~ 
@ levende hoop voor de toekomst, de @ 
~ schitterende pracht van uw Hemel~ ~ 
@ sche Kroon. @ 
~ Dat gij een Rein Hart bezit, Mak~ & 
@ kers, daarvan hangt het af of gij al @ 
& deze heerlijke dingen zult ervaren, ze e'l 
@ tijdens uw leven op aarde verwezen~ @ 
~ lijkt zult zien. Dit zijn echter nog maar ~ 
~ enkele van de onschatbare zegeningen, ~ 
@ die voortvloeien uit deze Eeuwige Bron @ 
e> van Reinheid en Kracht. Bezit gij de,. ~ 
@ zen schat ? Zoo ja, Halleluja l Zoo @ 
& neen, clan zou ik zoo gaarne willen, & 
@ dat ge nu neerknieldet om Hem te @ 
~ zoeken. & 
~ Uw toegenegen, $ 
$ .. Reinheid des Harten". William Booth. ~ 

~~~~~~@:::::ij)~~~@:::::ij)~ 
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Eerst vertelde hij zijn vrouw, wat er met hem 
gebeurd was, en daarna knielde hij met haar 
neer en bad, dat ook zij deze wonderbare gift 
zou ontvangen. Toen vertelde bij haar, dat hij 
gebroken had met ziln luie !even en opium
schuiven, en zoo spoed1g mogelijk zou gaan 
werken in plaats van altijd maar den geheelen 
last op haar te laten neerkomen, zooals hij 
tot nu toe gedaan had. 

Het duurde maar een paar dagen voor hij 
werk vond, en in <lien tijd glng hij zooveel 
mogelijk den Luitenant bezoeken om nog meer 
te leeren van Gods groote liefde. 

De tijd voor zijn vertrek brak aan, en de 
Luitenant begreep ten volle, hoe weinig zijn 
bekeerling nog wist; rnaar hij gaf Keng Bte zijn 
eigen Nieuwe Testament en zei: ,,Bid maar, dat 
God uw oogen zal openeo, opdat u de won
deren van Zijn WoOofd zult kunnen verstaan. 
0 bid, en bewaak uw ziel, want de duivel 
zal trachten weg te nemen, wat u gevonden 
hebt. Als u werkeliik licht wilt zoeken, dan 
zal de Heilige Geest u a Iles duidelijk maken". 

Na met hem gebeden te hebben, liet hij Keng 
Bie gaan. Zijn werk was ver van huis en ook 
kon de Lu1tenant hem onmogelljk bezoeken. 
Hij moest nan zichzelf en aan God warden 
overgelaten. Na eenlge jaren was de Lu1lt'nant 
gedwongen wegens ziekte naar zijn geboorte
land terug te keeren, maar lo het Bekeerlin
georegister liet hij den naam van Keng Bie ach
ter. Hoe het verder met hem glng, wist hij nlet. 

Vreemd was het toch, tttwijl hij daar zoo 
:z:at, dat zijn geheele !even als een panorama 
aan zijn gedachten voorbijtrok. Hoe het kwam, 
wist hij niet, maar hij zaQ zichzelf in een geheel 
nieuw licht. Wat was bet Jaf van hem, dat 1-ij 
zijn vrouw zwaar liet werken, terwijl hij niets 
deed, neen, nog erger dan niets. hij was een 
opiumschuiver. En niet alleen moest zijn vrouw 
zorgen, dat er wat te eten en te dragen was, 
maar van haar met moeite verd1ende centen 
moest ze nog afstaan om cat .. goedje'" voor hem 
te koopen dat de menschen in den afgrond stort 1 
.. O wee, ~ wee, wat ben lk slecht," dacht hij. 
Hij begon zicb werkelijk te verafschuwen, en 
was blij toen hij uit de toespraak van den Lui: 
tenant bemerkte, dater hoop voor hem was. H11 
hoorde, dat de slechtste zondaren gered _kon
den worden, indien ze bun zonden w.1lden 
belijden, want ,,bet Bloed van Jezu~, Chrtstus, 
Go:ls Zoon, reinigt van alle zonden · 

Met verslagenheld en ontroering vernamen wij 
de tijding van bet plotselinge verscbetden van 
den Welt'd. Geb. Heer K. A. R. Bosscha. Een 
zware slag heeft ons hierdoor getroffen ! 

Behalve de milde schenking, reeds gedaan 
schonk hij Oien dag ook nog een licht-aanle~ 
voor de geheele I<olonie. 

Zeven jaren verliepen v66r Keng Bie een 
kans kreeg om naar huls te komen; toen was 
zijn taak afgeloopen. Voor de deur van de 
Officierswoning hield een kar stil. IJlings snel
de een man hct huts btnnen. Met ultg~stoken 
handen. begr?ette h1j d~ Off1cieren : ,, Ik beo. Keng 
Bie," nep h11, .. zeven 1aar geleden werd tk bier 
bekeerd, en in 't voorbtjgaan kan lk niet nala
ten om even, voor ik naar huts ga, hier neer 
te knlefen en God te danken voor Zijn goed
heid en bewarende kracbt, en tevens mljn daok
ofter te brengen om Zijn werk te steunrn." 

Na de uitnood1ging stapte Keng Ble naar 
voren en knielde neer, terwijl met groot geduld 
de Luitenant hem alles uitlegde, en een eenvou· 
dig gebed Jeerde, waarin hij om Gods ~ergi~
fenls smeekte; in kinderlijk vertrouwen gmg h1j 
naar huis en een nieuw )even tegemoet. 

Slechts veertien dagen v66r zljn sterfdag 
hadden wij de eer hem te mogen rondletden 
bij zijn bezoek aan 0nze Leprozen-Kolonie te 
Pelantoengan, waar hij het begin mremaakte 
van de nieuwe pogmg, om de wetenschap 
dienstbaar te maken aan de verlichtmg van 
meoscnelijk leed. Hij had de geldmiddelen toe
gezegd voor het aanwenden van een nieuwe 
genees,,.ijze met lichtbei.traling, en bovendien 
wilde hii ons met zijo groote kennls van zaken 
d~nen. Hoezeer was hij met bet Jot der pat1en
ten begaan en hoe konden wij tevens de be
wogenheid van zijn }iefhebbend hart pe.ilen I 

In ,~en nieuw graf op zijn onderneming #Ma
labar , in een buttengewoon mooi stukje natuur
schoon, wat bet .. Boschje van Bosscha" is 
genoemd, werd het stoffelijk overschot van di~n 
grooten weldoener ter ruste gelegd. Bti zijo 
begrnfenis hadden wij gelegcnheid de gevoelens 
van den dank der patieoten en die van oos 
Leger t~ vertolken, en de hoop ult te spreken, 
dat al z11n wenschen met betrekking tot Pelan
toengan in vervulling zouden gaan. 

Oat ge"e God I To• Zijn eer I 
Ook tot hell der lijdende menschheid ! 
En ter nagedachtenis van een nobel mensch, 

K. A. R. Bosscha. De Algemeen Secretaris. 

Met dnnkbare harten knielden de Officlrren 
met he'.TI neer en samen zongen ze hun lofhed 
en prezen ze den Naarn van Jezus bun Verlosser. 
Hem zij a Ile eer ! ' 

Toen ging Krog B1e naar huts. 

,,Maar. hoc kon ce11 ma 11, die zoo goed 11ls 
nicts wist !JD11 God 'rt de Chrisccll)kc l>eil)de
ni~, sta.artde blij1Jcn e11 zelfs opwussen "' ger111d~ 
en 111 lie{de voor God en zij'ri medeme11schen ? 



1 JANUARI 1929. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij machtiging van den Generaal) 

Bevorderingen: 

Starkapitein A. Beckley, tot Majoor. 
l(apiteln Kaswacii, tot Ensign. 
Kadet-Luitenant 0. Kandouw, tot Luitenant. 
l(adet-Luitenant A. Merpatl, tot Luitenant. 

Aanstellingen: 

Stafkapitein B. Neddermeyer, Territoriale 
Jongelieden - Secretaresse. 

Kommandeur G. Cornelius, Asst. D. H.K. Java 
Div1sie. 

Adjudant A. Both, Asst. D. H. K. Celebes Di
visie. 

Adjudant S. Cullen, Soerabaja Hospitaal, 
Polikliniek. 

Adjudant C. Koning, Kinderhuis, Bandoeng, 
(in bevel). 

Adjudant P. Rolffs, Ooglijders Hospitaal, Se
marang. 

Adjudant K. Whur, Melsjeshuis, Semarang, 
(in bevel). 

Ensign E. Carpenter, Kinderhuis, Bandoeng, 
(2e in bevel) Tijdelijk. 

Ensign G. Jansen, Europeesch Korps, Tegal. 
Ensign W. Kiih, Ziekenhuls, Soerabaja 

(2e In bevel). 
Kapitein R.. Oechsle, Kinrierhuis, Medan, Asst. 
Kapitein A. Wuite, Europeesch Korps, Ngawi. 
Luitenant E. Hilbolling, Kinderhuis Ban-

doeng. Asst. 
K-;idet-Luitenant W. B;iode, Europeesch Korps, 

Ngawi. Asst. 
Huwelijk: 

AD JU DANT MARCUS MAA TITA, gestation· 
neerd te Ambarawa, d1e in 1914 vaauit B:itavia 
in opleiding kwam, met 
LUITENANTE POLLY MALAKUSEA, die in 
1928 vanuit Semarang in oplelding kwam, te 
Bandoeng op 17 October 1928. 
KAPITEIN ADRIAAN WA TTIMENA, gesta
tionneerd te Tanggoeng, die in 1924 vanuit 
Cheribon in opleidinlJ kwam, met 
KADET-LUITENANTE ANNIE PAUW, diein 
1927 vanuit Magelaog in opleidmg kwam, te 
Magelang op 31 O.:tobu 1928. 

Banioeng, 22 December 1928. 
W. PALSTRA. 

Kommaadant. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEENEN SECRETARIS. 
Gezegead Nieuwjaar I 
B tj d ~n aaava ag van hu Nieuwe Jaar wen

schen w1j alle lezeressen en lezers van de 
.. Striidkreet" veel hell en zegen toe. Moge 1929 
in elk o;n:icht een voorspodig jaar zijn, en over
vloediglijk ieders de~! zijn voor huis en hart. 

Kommandant en Mevrouw Palstra. 
In een uitvoerig schrij ven heett onze Kom

ma11dant ons een en ander over zijn verblijf 
in Australie meeg~deeld. Ofschoon z1j met verlof 
zijn, nemen zij nog dapper dee! aan den strijd. 
Vergezeld van het Stafmuziekkorps van het 
Hoofdkwartler le Melbourne bewchten zlj een 
hunoer vroegere -(orpsen, waar zij een geze· 
genden Zondag beleefden en zielen voor d_en 
Meester wonnen. Namens hen doe ik U alien har
telijk groeten en de beste wenschen voor het 
Nieuwe jaar toekomen. God zegen' onze Kom
mandants I 

Kolonel Hipsey. 
Deze veteraan'ISthans weer uit ons midden 

vertrokken, en als deze aanteekeningen gelezen 
worden, zal het goede S.S. Tambora, waar
mede de Kolonel de terugrels maakt, de kusten 
van het oude Engeland reeds genaderd zijn. De 
Kolonel is een strijder van den ouden stempel 
met een hart vol van liefde tot het vulorene. 
Zijn voorbeeld strekt ons tot aanmoediging. 

ADJUDANT EN MEVROUW MAATITA. 

(1Jervolg van pag. 2, kol 4). 

Neem even zijn Nieuwe Testament in u.w 
handen. Daar vindt U 't geheim. Van begm 
tot elnd aanteekeningen E'D onderlijnde teksten. 
Het Boek waa voor hem een lcvend boek ge· 
worden. Hij ondervond dat God Zijn woord 
h!eld. Hlj bad om licht. God gaf hem licht. 
Hij bad ocn verstand en zijn wensch werd hem 
gegeven. God, de Hellige GePst, had hem on
derwezen, en Keng B1e had, zoodra het hem geo• 
penbaard was, in kinderlijk vertrouwen gehoor
zaamd. 

Ja, Keng Bir, alhoewel dat niet zijn ware 
naam Is, strijdt DOJ voor God en zielen als een 
trouwe Hellssoldaat In een van de Java Leger
posten. Moge God hem nog lang tot Zijn eer 
ln ZljD dienst gebruiken I 

Lezer, wilt u ook met den Psalmist bidden : 
Ontdek mijoe oogen, dat ik aanschouwe de 

;,onderen van Uwe wet"? Zoo ja, dan zal Hij 
uw gebed verhooren. ..SRENGENGI". 

S T R IJ D K R E E T 

t 
MAJOOR EN MEVROUW SCHEFFER. 

Het is met groote dankbaarheid aan God dat 
wij bet feit herdenken, dat onze beminde en 
zeer gewaardeerde makkers, Majoor en Mevrouw 
Scheffer, te Zamen 75 jaar getrouwen arbeid 
kuClaen tellen als Officier van het Leger des 
Heils, het grootste gedeelte waarvan in Neder
landsch·lndie is doorgebracht, want het is nu 
26 jaar geleden dat zij in dit land aankwamen. 

Van de Officieren, thans in Ned.-lndie werk
zaam, zijn de Majoors op een na de !angst aan
wezigen en wij brengen hen een eeresaluut toe ! 

Zooals te begrijpen is, zijn de jaren vol rijke 
ervaring geweest, en wil iemand een interessant 
uurtje doorbrengen, daa is zulks verzekerd, 
wanneer de Majoors beginnen 't een en antler 
te verhalen van de oude dagen. 

Onlangs vertelde Mevrouw Scheffer In een 
kleine Otticierssamenkomst hoe zij als jong 
meisje bekeerd werd, kort daarna in 1888 in 
opleldlng kwam in Engeland voor Officiersschap, 
hoe zij tot haar groote oatsteltenis na een heel 
korten tijd van opleiding, (geen 10 maanden zooals 
tegenwoordig het geval is) als Kadet·Kapiteine 
uitgezonden werd in bevel van een Korps. Kort 
daarop in 1890 ontving de Kapiteine orders 
om haar geboorteland vaarwel te zeggen en 
naar Holland te gaan, wat in die dagen een 
groote ondernemlng was. Spoedig was zij over 
de taal-rnoeilijkheden heen en vervolgens hield 
de Kaplteine het bevel over een aantal Korp
sen, waarvan sommige door haar geopend wer
den. Het houden van samenkomsten ging dik
wijls met moeilijkheden en hindernisseo gepaard 
door tegenstand van spotters en anderen, die 
bet Leger niet sympathiek waren, maar ondanks 
alles werden heerlijke overwinningen behaald. 

In 1899 kwam wederom bevel om naar een 
ander land te gaan en wel naar Belgie. Weer 
een nieuw land en weer een nieuwetaa!. Weer 
nieuwe moeilijkheden en ook weer nieuwe over· 
winningen behaald. 

Majoor Scheffer was vanaf zijn jeugd bij het 
Leger, eerst als kantoorjongen op bet Hoofd
kwartler te Amsterdam; en interessant is 't te 
vernemen, hoe hij in die dagen reeds kennis 
maakte met Kadet Vias thans Lt. Commissioner 
Vias, Leider van het Leger des Heils in Neder
land. 

Ook de Majoor heeft in Nederland verschei
deae aanstellingen gehad In het Financieel- en 
het Handelsdepartement, in Maatschappelijk 
zoowel als in Korps Werk, tot aan zijn over
plaatsing naar Belgie in 1899. 

En van dien tijj vervolgen wij dit vcrhaal 
van de Majoors niec m?er afaonderlijk, maar 
saaren, want in 1900 werd hun huwelijk in 
Belgie voltrokken. Daarop volgen 2 jaar dienst 
in dat land, en na een korten tijd weer in 
Hollaad te zijn geweest, kwam het aanzoek om 
naar Java te gaan, alwaar, zooals reeds ver
meld is, onze makkers in December 1902 aan
kwamen. 

De Majoors hebben het voorrecht en de eer 
gehad om de moeilijke begin-dagen hier door 
te l:.cengen, toen de arbeid van het Leger des 
Heils niet zoo bekend, niet zoo begrepen, en 
dientengevolge niet zoo gewaardeerd en nlet zoo 
mildelijk gesteund werd als nu het geval is. 

Ook hier is hun werk van allerlei aard ge
weest. Een tijdlang was de Majoor aangesteld 
op bet Ho >fdkwartier en had daarbij het bevel 
over een Militair Tehuis, en verder zijn de 
Majoors in bevel geweest op drie van onze vier 
Lepra-Kolonies, op de Jongens-Kolonie op de 
Bedelaars-kolonie, en in bet Kinderhuis te Djocja. 

Dagen van ziekte en beproeving hebben zij 
doorgemaakt. Een 2ware slag heeft hen ge
troffen, toen het den Heer behaagde hun eenlg· 
sten Jieven zoon op 23- jarigen leeftijd naar 
Huis te roepen, en hoe diep werd ons hart toen 
getroffen door hun volkomen berusting, blij
moedige berusting )n den wil des Heeren, Die, 
zooals zij dat uitdrukken ,,nooit een vergissing 
maakt". 

Luisteren wij nu naar hun getuigenis, dan 
zijn wij er van doordrongen, dat zij twee dap
pere, trouwe ,.out-and-out" Heilssoldaten zijn, 
die pal staan voor de oude beginselen van 
het Leger des Heils, 

Majoor en Mevrouw Scheffer zijn door hun 
eenvoudig geloof, door hun liefde tot de lijden
den en armen, onder wie zij hebben gearbeld, 
tot grooten zegen geweest in dtt land, en wij 
wenschen hen nog vele jaren van heerlijken 
gezegenden arbeid toe. 

(f e u tu f e e 5 t = lJ e l b t o c b t. 
0 P R 0 E P T EN ST R IJ D E. 

Wij treden een belangrijk jaar tegemoet ! 
Het Eeuwfeestjaar van onzen onvergetelijken Stichter, Generaal William 

Booth. 
Een jaar, waarin het Leger des Heils over de geheele wereld met bijzon~ 

dere geestdrift, met buitengewone middelen, met inspanning van alle krachten 
den strijd aanbindt tegen de zonde in iederen vorm l Een wanhopige strijd 
ter verwezenlijking van de idealen, waarvoor onze Stichter leefde en arbeidde 
met rustelooze energie. ldealen, waarvoor Jezus Christus Zijn !even gaf. 

Op verschillende fronten van het groote Heils~Slagveld is de strijd reeds 
in vollen gang. Ook wij, hier in N ederlandsch~Indie zullen niet achterblij
ven l lntegendeel l Wij zullen strijden voor de redding van zondaren ; ver
zoening onder de menschen; het wederkeeren van hen, die afgedwaald zijn van 
den God hunner moeder, den godsdienst hunner vaderen; ook zullen wij strij
den voor het behoud der jeugd en de vestiging van het Koninkrijk Gods op 
aarde ! 

Op den Oudejaarsavond is in ieder Korps, in iedere Inrichting, in elk Tehuis 
van ons Leger, een halve nacht van gebed gehouden voor het welslagen van 
dezen bijzonderen veldtocht. 

Dan volgen drie maanden van ingespanneo, zielreddenden arbeid. 
Wij roepen onze Officieren op, om zich met hart en ziel in dezen strijd te 

Werpen en door hun bezielend voorbeeld en stralenden moed hun troepen, klein 
ea groot, zegevierend voort te leiden ! 

Wij roepen onze Soldaten op, om zicb. met onverflauwden ijver aan de 
zijde van hun Officieren te scharen ! 

Wij roepen de Christenen van Nederlandsch~Indie op, om ons in hun ge
beden te willen gedenken l 

Op ten strijde l Christus gaat ons voor ! 
tienduizend I Zwaar zal de strijd zijn, maar de 

Hij draagt de banier boven 
overwinning is reeds zeker ! 

,,Zielen voor God!" is 't devies van ons Leger; 
Zielen voor Hem, Die Zijn !even eens gaf, 

Die zich voor ons als rantsoen heeft gegeven 
Om ons te schenken het eeuwige leven. 

Zielen voor God ! Zielen voor God ! 
De Algemeen Secretaris. 

3 

De Zwaard- en Schildbrigade. 
Mogen wij er beleefd de aandacht op vestigen 

dat bet lidmaatschap van de Zwaard- en Schild~ 
brigade niet alleen open staat voor Officieren 
en Soldaten van het Leger des Hei!s, doch dat 
bekeerden en onbekeerden, wie maar wil zich 
daarbij mag aansluiten , zoolang men v~ldoet 
aan de voorwaarde om gezamenlijk Go~s W oord 
te le.zen .~n te bidden voor de uitbreiding van Zijn 
Komnkn1k op aarde. Voor verdere informatie 
verwijzen wij U naar de Korpsofficieren of 
schrijf anders direct naar het Hoofdkwartier 
Afd. Zwaard- en Schildbri.gade. ' 

Een nieuw Korps. 

Bij de intrede van het nieuwe jaar zullen wij 
~e vreugde be I even een nieu w Korps te openen. 
t ls het Korps Ngawi, een lief, landelijk plaatsje, 

niet ver van Madioen. l(apiteine Wuite en 
Kadet-Luitenante Boode zijn de Officieren, wien 
de eer te beurt is gevallen om ons werk daar te 
mogen beginnen. Reeds geruimen tijd wordt 
daar door Zr. de Rave een goed werk verricht, 
er ls ook reeds een aardige jeugd-afdeeling. 
Geve God onze makkers de vreugde vele zielen 
voor Hem te winnen. 

Ben gamelang cadeau. 

Adju.:!ant R;>senluod van onze Lepra-Kolonie 
K~endoer (Sumatra) schrijft on.s, dat een warm 
vnend va~ onzen arbeid, de beer Ledeboer, 
een prachttg Kerstcadeau in den vorm van een 
compleet stel gamelang-instrumenten ten geschen~ 
ke heeft gegeven. Wat zal dat een vreugde 
br~ngen .. onder de patienten ! Wij zeggen den 
vnendelqken gever recht hartelijk dank en hopen 
dat .het Leger des Heils steeds zoo zijn werk 
vernchten zal, dat het zich bij voortduring 
aller steun en sympathie zal waardig maken. 

De Ensigns Kaswadi. 

De Ensigns en bun kinderen zijn na hun ver~ 
lof op Java weer teruggekeerd naar de liefelijke 
dreven van Kalawara op Ce!ebes. De Ensign 
heeft ook nog vier heel mooie, jonge, rasechte 
varkens meegenomen van het Landbouw-Proef
station te Buiteozorg, een weli<ome aanvulling 
voor den veestapel van Kalawara waaraan Kom
mandeur yeerenhuis zooveel zorg besteed en 
zoozeer ZiJn hart verpaod heeft. 

Van lief en leed. 

Met gr.c:>ote aroefheid maken wij me\diog van 
het overhiden. van het dochtertje van Ensign en 
Mevrouw Wtkdal. Zij is plotseling van haar 
~uders weggenomen, God zegene en sterke onze 
heve makkers, die daar zoo vol toewi1'di'n h 

b 'd . M'dd g un ar ~i m l en-Celebes volbrengen. Mevrouw 
Ensign M1dtbo, eveneecs van Celebes, moest 
haar reeds bej_aarde moeder door den dood ver
hezen, en Envoy Barnabas zijn lieve vrouw. 
Mogen Gods vertroostingen al deze, onze lieve 
makkers, ondersteunen. 

De Ensigns Tarima maken melding van de 
geboo~.te van hun dochtert je, A strid Theresia • 
Hartehike gelukwenschenl 

Boegangan. 

Ooze ~ ie Boegangan staat wel in het 
teekenen van bedrij vigheid: er is een nieuw 
huis gebouwd voor den Be .relvoerend Officier 
wat nu binnen enkele weken gereed zal zijn'. 
En~ele oude loodsen worden geheel of gedeel
tehik opgeruimd en de veestapel aangevuld met 
een drietal puikbeste Friesche melkkoeien . Het 
zijn prachtbeesten. die door ooze vrienden, de 
e1genaars van de boerderij ,,Generaal de Wet" 
voor bi!lijke~. prijs aan ons zijo verkocht. Nie
mand zoo bhJ als Stafkapitein Meyer met zulk 
een aanwinst voor de Kolonie. 

Ben onderscheiding. 

In verband met het bezoek van het Belgische 
Kroonprinselijk Paar aan Djokja is aan onze 
Kommandeure Hallman, een Zweedsche van 
geboc:>.rte, verzocht de beide dagen van het 
verbliif der hooge gasten, in het paleis van den 
Gouv~rneur tz wH!en vertoeven ten einde H.K.H. 
d~ Pnnses. Astrid waar mogelijk van dtenst te 
ZiJn. Dit 1s natuurlijk een heele eer en de be
langen van het Leger zullen daarbij niet ver
geten worden. 

KAPITEIN EN MEVROUW WATTIMENA. 

.. WAR CRY" PIANO, PELANTOENGAN. 

Een andere reden tot de gedeokwaarCligheid 
van dien gulden dag, waarop PeJantoengan 
bezoek kreeg van den Heer Bosscha en Dr. Denis 
Mulder, was de overdracht van de .. War Cry" 
piano, geschonken zooals de inscrlptie van het 
koperen plaatje vermeldt, • Aan de Leprozen
ko!onie van Pelantoengan als eei+ blijvend bewijs 
van liefderijke sympath1e en kameraadschap van 
de lezers en lezeressen van de .. War Cry", 
Londen". 's Avonds, ten 7 ure in het Recreatie
locaal ,, Wilhelmina", werd het instrument door 
Lt. Kolonel Rawie officieel overgedragen aan 
den Directeur, Adjudant Uijlings, waarop na 
dankbetuiglng .. three cheers" voor de schenkers 
en schenksters werd aangeheven. De Kolonel 
vergastte oos daarop zelf op eenige plttige 
marschen op de piano en mooie Legerliederen. 
Het snarenorkest van de patienten maakte zich 
verdienstelijk en er werd veel genoten. Toen dao 
ook • 'k Wil U, o God, mijn dank betalen" werd 
ingezet, zong men van heeler harte mee. S . s. 



S T R IJ D K R E E T 

..._............,___.,.. ... ~ 
HOE HET GAAT IN CELEBES. I 

WEGENVERBETERING T ALENSTUDIE ~ 
VERSPR.EIDING VAN HET EVANGELIE. I 

S"" ...... -... .......................................... ._...,...,. ..................... .-.,...., ............... ~ ...... ~S 

I l Ledo rn Idja: in de bergeµ I EE'N WEEKEND OP REIS. 
spreekt men Oema, Moma, Zaterdag, 8 Sept . 1928. ~ Kantoor tot 1,30. 
Tado en Daa. Benige over- Om 2,30 met Ford naar flora. Zond van Bora 

J eenkomst is er we! tusschen de Kadetten per Ford naar Dolo, waar zij de 
J ( deze talen, b. v. dat ieder rlvier overstaken en verder.liepen naar Rouwiga. 
~ OPENLUCHTSAMENKOMST IN CELEBEs. ; { woord op een klinker ein- De auto keerde terug near Bora. Ensign Midt-
L,,.... _"'""'"'•"""'"'"' ....... .,,... . _....,... _ ~-- .._.._,,..__..,,..,.......-..,..,_,.. digt.

1 
Erd is echter meekr ver- bo, Kapitein Motte en ikzelf gin gen door tot Pa-

-~ schi an overeen omst, Joe, later terug naar Rouwiga. Kopje thee bij 
Sedert 1913 is bet Leger des Heils bezig in zooals bij bet woord voor ,,huis", duidelijk Ensigns Sahetappy. Vervolgens Soldatenmeeting. 

de Onderafdeeling Paloe, Midden-Celebes, aan uitkomt. In het Maleiscb is bet ,,roemah", in Cfficieren en Kadetten medegerekend vijf en 
de Heidenen bet Evangelle te verkondigen . Ledo, ldja, Oema, Moma en Tado resp.: banoea, twintig aanwezig. Onmiddellijk daarna twintig 

De toenmalige Ensign H. Loois (tbans Staf- sapo, tom!, hooe en sooe ! mlnuten wandeling near Bek a, waar een meeting 
kapitein, in bevel van de Melaatscben-Kolonie Vroeger waren de Toradja's koppensnellers, was voorbereid in bet grcote huis van Rantu-
Poeloe Si Tjanang) opende bet werk in bet doch het Gouvernement maakte daar spoedig rarr be, bijna vijftig menschen tegenwoordig. 
Koelawidistrict, terwijl Ensign Jensen (tbans een eind aan door geregeld het land te laten Terug naar Rouwlga kv.artier, avoJ;Jdeten en dan 
Stafkapitein Jensen in Zuid-Amerika) begon patrouilleeren, om iedere opleving van dit oude, naar bed. 
aan de westzijde van bet Paloedal. heidensche, bloeddorstige gebruik te voorkome•n. Zondag, 9 Sept. - Twee Kadetten naar Bom-

Voordien had echter de beer van Emmerik reeds Bebalve elf Europeesche Officieren he bl: en ba gezonden, twte naar Paden de voor de Kin-
een l!anvang gemaakt met een landbouw-kolonie wij in de Celebes-Divisie momenteel negentien dersamenkornsten. Zelf met Ensign Midtbo en 
voor Javaansche Christen-immigranten in bet Pa- lnland~che Officieren (waaronder viif Toradja's) Kapitein Motte naar Sibari, alwaar vier klassen 
loedal, de tegenwoordige. welbekende Kalavi.ara- en ook nog vijf Kadetten in de Kweekscbnol werden gehouden met een orkorost van zestig 
Kolonie met Kommandeurs Veerenhuis in bevel. te Kantewoe. kinderen. C'm 9 uur open bare samenkomst in 

en O~=I~~~ ~:efe~atu:~:::r~~o~:a~:s~~;: nl~~:r::1~~ ~=~p=~~el;:o~;~e/:j~r eV:K~:~/:o:: ::a:~:~j~~!~:~:~·t;:ewua~;nb:~~~~ mgee~~~~e:~ 
waar vooral de Zondagmorgenbi1'eenkomsten d 1· t 1. k ' N onderwijs te geven en godsdienstonderricht. om e mee mg e ><Unnen meema en. s a· 

De pioniers verleenden veel eenvoudige me- zeer goed bezocht worden. middags te voet naar Porame, om 4 uur 
De wegenbouw is in de laatste i·aren bi1"zo.nder t " · d B t · t 35 h D 

dische hulp met de geneesmiddelen, welke bun vooruitgenaan. Nog niet zoo heel Jang gell'den mee mg 1D e an aia me men~c en. oor-
gratis door bet .Bestuur verstrekt werden· Ook " geloopen naar Ba lani en een kwdermeetinggehou-
werden op verscheidene plaatsen scholen geopend. was het eenige middel van vervoer de ossen· den met vijftig kinderen. Toen weer terug voor 

In 1917 werden Majoor en Mevrouw Wood- wagen of moest men te paard. Nu daarentegen de openbare bijeenkomst in de Bantaja, 65 men-

d d h . rijden er veel auto's. Ze!fs gaat er een auto- schen. De Kadetten deden huisbezoek ~n kon-war aangestel om et werk te beginnen In D I d ' 
het Kantewoe-district. De menschen van Mid- weg van anggala 96 K. M. bet binnen an digden tegelijk de meetings aan. Na afloop der 

in tot biJ" Koelawi ·, binnenkort zal het ook k b 'kt d I · d den-Ce!ebes worden Toradja's genoemd; bij de samen omst ge ru1 en we en maa tlj en 
kust en in het Paloedal bevinden zich veel mogelijk zijn om Koelawi voorbij te rijdrn met sliepen 's nachts in de Bantaja. 

de auto . Waar men vroeger Kantewoe slechts S 
Mohammedanen , doch de bergstammen zijn ani- te voet kon bereiken, kan men er nu te paard Maandag, 10 ept. - 's Mor gens vroeg kopje 
misten, d. w . z. zij hebben .de gedachte, dat er thee, en begonnen v66r zesscn df'n klim naar 
talriJke geesten zijn in de aarde, in het water en komen. Deze groote verbeteringeo zijn te dan- Wajoe. waar v.e even na achten aankwamen 
in de boornen, enz., waaronder vele zeer kwaad- ken aan den Controleur, Kapitein Braspot. eo om 11 uur met de hulp der K adetreu de 
aardig, zoodat bet noodzakelijk is om deze of~~e~e~~:~~~:~~tv:~n C=~~~~e h~abke;er:e~~~ Kindenamenkomst hielden. 's Middags, terwijl 

fa0g~~~ g~;te~el~:l:~v~~~~~r!~ ~~~~~e~fd~e ;:;~ bet groote Leger des Heils maar zii werkrn ~~ ~a~:~fee~t~ea~;r h~or6'~~~=~:e~eg~e:dw~~~~~~ 
scben de geesten te bedriegen. met denzelfden geest en op dezelfde wijze ;o~r mali om huisbezoek te doen en een bijeenkomst 

De talen zijn altijd een moeilijkheid voor de God en den opbouw van Zijn Konin riJ · te houden. 5 uur n. m. mooie samenkomst in 
Officieren, want terwijl op al le scholen Ma- Wilt U eens in gedacbten een .,weekend" de school, de opkomst was heel goed. Twee 
leisch wordt onderwezen. moeten de meetings meemaken? Lees dan de volgende aanteekenin- Jonge Soldaten werden ingezegend en twee 
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daarsb\;lnk. Avondmaal bulten en vroeg naar bed. 
Luitenant Merpati, de Officier In bevel, en zijn 
Vrijwilliger, maken het best en doen een goed 
werk bier. Het hout voor het Officiersk wartier 
is onder een afdakje van atap opgestapeld. Er 
ls ecbter nog niet genoeg dakbedekking voor bet 
bouwen van bet huis, dus gebruikten we maar 
zoolang de keuken en een tijdelijke slaapgele
genheld. Een maraego-dans. die ergens in de
nabijheid den geheelen nacht door duurde, hield 
sornmigen van ons ult den slaap. 

Dinsdag 11 Sept. - Vroeg thee. Vertrek 
uit Wajoe 6 uur. Wandeling naar Padende, 
waar we om 8.30 aankwamen en de school 
inspecteerden. Honderd achttien kinderen gaan 
op deze school. Om 9.30 kwam de Ford ons 
halcn voor Rouwiga, waar we eeo kopje koffie 
dronken, en weer doorreden naar Bomba. Om 
10.15 inspectie der school en kindersamenkomst
gehouden om 11 uur. Voor de lunch terug 
naar Rouwiga. · 

Om 2 uur zonden we de Kadetten op pad 
naar Rararnpadende, terwijl Ensigns Sahetappy 
en Midtbo, Kapirein Motte en ikzelf om 3.30 
met de auto volgden. Dicht bij Rarampadende 
haalden we de Kadetten in, docb reden door 
naar een enkele Kilometers verder gelegen nieuw 
dorp Balangga; veel nieuwe hui:z:en, slechts 
weiulg menschen. Vandaar weer naar Mapanl', 
ook een nieuw dorp, waar de meeting zou zijn. 
Terwirl we op de Kadetten wacbtten, de heete 
bronnen gaan bezichtigen, die bier vlak bij zijn. 
Het water welt bijna kokend uit den grond~ 
is helder, maar heeft een zwavelachtige lucht. 
Door een klein beekje komt er ook nog een 
straaltje .l<oud water bij, zoodat bet net moge
lijk is de hand er in te stehn. Aardige meeting 
in Mapane, zestig mensch< n aanwezig , het flult
korps van de school k wa m ook spelen. Terug 
near Rarampadt>nde, waar we 's nachts bi j den 
goeroe logeerden. 

Woen sdag 12 Sept. - Van Rarampadende 
begaven de Kadetten zich te voet r aar Sidon
do en moesten onderwl'g de riviH over sleken, 
een afstand van onpeveer 4 K.M.. terwijl 
wij met de Ford de Paloebrug over moesten , 
(een omweg van 50 K. M.) om Ensipn Poutiainen 
op te halen en naar het Divisie-Hoofdkwartler te 
brengen. Wij arrlveerden lang voor de Kadet
teA in Sidondo, daar zij een heekn tijd 1or10esten 
wachtoen op een bootje om de rivier over te 
varen. Meeting op den Pasar, flinke opkomst 
-en uitstekende aandacht. EIJsign Midtbo keerde 
terug naar Bora, terwijl de overlgen doorgin
gen naar Kalawara. 's Middap op kantoor. 

in de taal van de plaats zelf worden gehou- gen, overgenomen uit het dagboek van den vrouwen als Rekruut aangenomen ; wij sloten 
den. Er zijn twee hoofdtalen in bet Paloedal, Divisie·Officier, Majoor Woodward. bet samenzijn met twaalf persoren aan dezon- D. H. K. Kalawara. L. H. Woodward. 
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I rJaat heen in de geheele wereld, predikt het &vangelie aan alle kreaturen. I 
C Markus 16 : 15. ~ 
~~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U~M~~~~~~~M~~~~ 

IDB A.LGEMEEN SECRE1'\.RJS IN NAAR HUIS GEROEPEN ! komen om hun belangstelling te toonen. Ter- SOERABAJA. 
BANDOENG I. Enkele dagen geleden ontvingen wij bericht wijl de meisjes het moole lied zonqen ,, Veilig 

Behalve dat de Algemeen Secretaris zoo veel van bet heengaan van een der melsjes uit ons ib·n Jehzus armen", was er een toon van dank-

d D d d H Mel.sjeshu1·5 te Semarang. Hi"o.romtrent schriJ'ft aar eid in ons hart dat wij omtrent Dorcas mogelijk e vereenigde onder agavon - eili- k d 
1 d d d K I k I een Van Ooze Offl·c1

·eren .. oo e zekerheid mochten hebben dat zij nu 
gingsmeetings ei t, von e olone oo ge e- l " 

h d h l Z d h K B ,,wo0 nsdag 5 0°cember was voor ons, Offi- vei ig is bij Jexus · A. v. O. gen ei om een ee en on ag in et orps an- • • 
doeng I door te brengen. De morgendlenst was cieren en meisjes van het Meisjeshuis, een on· 
rijk aan zegen. Ben viertal Hoofdkwartier-Officie- vergetelijke dag. Terwijl velen feest vierden, 
ren zong een mooilied.Het teedere woord van Mt:- werden wij er nog eens weer aan herinnerd Op St. Nicolaasavond werd onder groote 

MILITAIR TEHUIS, BANDOENG. 

vrouw Rawle trof ons aller h:art. De Kolonel hoe broos bet menschelijk !even is, en door- belangstelling der Mililairen een gezelllg avo11d-
sprak naar aanleiding van een der Zaligspre- drongen van de noodzakelijkheid om klaar te je gegevrn. Al Jang had men beboefte gevoeld 
kingen, en met een algemeene.toewijdlog_ werd ziin als de Heer ons roept! aan een nieuwe plano. Met medewerking van 
de bijeenkomst besloten. Een van onze meisjes was nog maar enkele de pers kwam'n wel eenlge gift,n binnen, doch 

Wat 'n fijne openlucht.samenkomst om 5 uur! dagen ziek en daar zij Woensdagmorgen vanuit Holland werd korten tijd geleden door 
Alle Bandoengsche troepen vereenigd, een zes- erger was geworden, werd zij direct naar bet een vrlendelijken gever een fllnk bedrag gt-
tigtal Officieren en Heilssoldaten in vol uniform, ziekenhuis gebracht en geopereerd; maar bet zonden, zoodat de aanl<(lop mogelijk werd ge-
met muziek en vlaggen ! Een breede, oplettende mocbt niet meer bate11. Het woord van den maakt. Hartelijk dank aan a!Je gevers ! De 
schare daaromheen, onder die mooie boomen dokter was: .,Ceen hoop, zuster", voor het leven onthulli11g van de piano had plaats onder leidiog 
op dat rustige plekje in bet PJe~erspark. Vurig dezerzijds bet graf was er geen hoop meer. van Lt. Kolonel en Mevrouw Rawie, voor wie 
en vrij waren de getuigenissen, afgewisseld met Maar Dorcas kende Jezus als haar Heiland, het blijkbaar een vreugdevolle avond was, 
zang. Gretig luisterden blanken en bruinen naar de dus in bet hart was er we! hoop, een levende daar beiden veel beJang stellen in de Militairen. 
gloedvolle toespraak van den Kolonel. hoop, en het heengaan was slechts een over- Na een woordje over de noodzakelijkheid om 

Dan is 't alweer tijd voor den avondaanva). plaatsin~ naar den Heme!, en zooals wij bet de oude piano (een spijkerklst I) 1e vervangen 
Een zaal vol menschen en een opgewekte geest in het Leger des Hells uitdrukken, een ,.be, door een nieuwe, betulgde de K6lonel vrien-
werkten wel mede om bet onderwerp van den vord«ing tot heerlijkheid". delijken dank aan de gevers en overhandigde bet 
)eider, ,,Een Blijde Boodschap", tot z'n recht te Enkele minuten nog v66r de Heer haar kwam. instrument aan Ensign en Mevrouw Steen (tegen-
doen komen. In deze samenkomst zong Mevrouw halen zetde zij tot de Adjudante, ,,Ik kan niet woordige Vader en Moeder van bet Tebuis). met 
Rawie ook een barer mooie liederen. Wij meer beter worden, maar de Lieve Heer wil mij de bede, dat bet bespelen ervan de gezelligheid in 
danke11 God VOQf twee zielen, die tot bun hebben". ·ook gaf zij de verzekering dat zij buis zou verhoogen en mocht strekken tot eer 
H~iland ll:wEiiµen, P. M. L. 11iet bang was om been te gaan: en zoo ls bet van God. Verder v.erd een keurig programma 

voor degenen die Jn Hem geborgen zijn. De door verschillende bezoekers afgewerkt. Ten. 
KOLONEL HIPSEY. 

Kolonel Hipsey is in de Bandoengsche korp
sen een bekend figuur geworden. Ook zijn la:at
sten Zondag op Java wijdde hij aan het ver
kondigen van Gods boodschap aan jong en oud. 
Na in de Klndersamenkomst de jeugd te hebben 
toegesproken, leidde de Kolonel in Bandoeng I 
een heiligingsdienst. In treffende woorden bracht 
hij kostelijke heilswaarheden naa1 voren en zeer 
gezegende oogenblikken werden gedurende de 
bijeenkomst beleefd. 
Den regen ten spijt 
waren 5 uur 's na
middags in het Ple
terspark de Heilssol
daten bijeen. 

dood is verslonden tot overwinning I Halleluja ! slotte sprak de Kolonel een kort, krachtlg 
Donderdagmiddag brachten wij haar stoffe~ woord, er op wijzeDde, dat de godsdlenst niet 

lijk ovecschot naar haar laatste rustplaats. Lt. een last, maar een kracht in bet ]even is. 
Kolonel Dr. Wille van het Ooglijdershospltaal De noodige ververschingen ontbraken niet en 
leidde den dienst en vele Officieren waren ge- alien gln9en dankbaar pestt>md ulteen. Enes. 

I PAS UIT EUROPA. I 
Wij zijn in de gelegenheid foto's te plaaw~n van vijf van onze makkers, die kortgeleden uit 

Europa aankwamen, en thans druk bezig zijn in baar nieuv.e arbeidsveld. Wij danken God voor 
deze versterking van onze strijdmachten, en gaan steeds vcorwaarts. God zegene 002:e makkers J 

Meer dan te voren zijn wij met diepen oot
moed vervuld na de lezlng, verduidelijkt met 
lichtbeelden, welke door Brigadier Palstra in 
de zaal van den Kunstkring werd gehouden. 
Een honderdtal belangstellenden was aanwezig 
(we hadden gaarne wat meer gewenscht), die 
met onverdeelde aandacht de verschillende ta
fereelen volgden, terwijl de Brlgadlu in grove 
trekken de geheele levensgeschledenis van wij
len Generaal William Booth vertelde. 

Het is bier niet de plaats om bij verschillen
de dier momenten stll te staan, maar platen als 
de gedenksteen te Whitechapel e. a. doen ons 
toch even terugdenken aan den helligen moed 
en ijver, maar meer nog de liefde waarvan de 
Genera al doordrongen geweest moet zljn. Indien 
hij zich ook maar een oogenblik nlet zeker 
was geweest van zijn roeping, zou voorwaar 
ult dle pogingen bet thans over de geheele 
wereld arbeidende Leger des Hells niet zljn 
voortgekomen. En als we den bij een van de 
Jaatste platen staan aan de grafsponde van dien 
grooten Apostel. brengen we dien groot~n Strij
der Gods een diep nederlg saluut. Vanwaar 
ontvlng hij al die kracht 7 De laatste plaat geeft 
daarop bet antwoord t Van het Kruis van 
Golgotha, welks kracht thans n og dezelfde ls 
als voorh,en. 

Heerlijk was het, den Brigadier ook voor den 
geheelen Zondag met ons te hebben. Het Korps 
Soeral:aja I stelt deze bezoeken altijd op zeer 
boogen prijs, omdat ze o1ls zooveel geestelijke 
kracht scheoken op den levensweg. 

Ook de:ze Zondeg was er een vol van ont
vangen. 's Hemels voorraadschuren, die nog: 
steeds vol zijn, werden zoowel In de morgen· 
als avondmettlng wijd gropend en mochten 
we genleten van het gesprokene. Het was een 
dag, die ons alien goed gedaan heeft, omdat 
er veel zegenlngen ontvangen werden. 

We willen nlet 
gaarne onvermeld la
ten, dat Stafkaplteine 
Neddermeyer in aJle 
samen komsten mede 
aanwe:z.ig was en 
haar getulgenls zoo
wel In de Heillglngs
als in de verlos~ 
slngsmeetlng, even• 
eens een zegen 
bracht. De jeugd van 
Soerabaja zlet ver
langend uit naar 
ecn volgend bezoek 
van de Stafkapl
telnc. 

P.J.M. 

De Zondagavond~ 
afscheidsmeeting, in 
Kebon Djati Korps 
droeg bet stempel 
van een echte ver~ 
lossingossamenkomst. 
Zang en getuigenis
sen volgden elkaar 
op. Veel belangstel
ling in des Kolonels 
prediking, en drie 
zielen kwamen tot 
Jezus. Prijst den 
Heer I 

1. Kapltelne J. W. Zwart. 2, Kapiteine R. Oechsle. 3. Stafkapiteine B. Neddermeyer. 4. Enslgne E. Watts. 5. Kaplteine M. M. BrouV1·er. 
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