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Hij was achttien jaar. 
Op zekeren dag kwam hij thuis en sprak 

z'n moeder over een nieuwen kameraad in z'n 
klas, een zoon van Heils-Officieren. Beide 
jongens hadden het de afgeloopen week go~d 
met elkaar kunnen vinden en Dolf had W1m 
Oonker uitgenoodigd, den Zondag bij hem 

door te brengen. 

De samenkomsten waren nieuw voor hem, 
bet Muziekkorps trok hem aan. 's A vonds 
knielden er verschillende menschen neer aan 
<le zondaarsbank. Wim was zelf ook overtuigd, 
maar gaf zich dien avond niet over. Dit bezoek 
werd gevolgd door meerdere en toen, op een 
Zondagmorgen, kwam Wim moedig naar 
voren gestapt en gaf zich aan God. 

In dien tijd begrepen zijn vader en moeder 
nog niet veel van het Leger, maar ook zij 
begonnen de samenkomsten te bezoeken. Wim 
werd Soldaat, getuigde in de samenkomsten, 
leerde een instrument te bespelen en droeg 
de Leger-uniform. Op zekeren dag kwam hij 
thuis met Kandidaten-formulieren. ,,Wei, 
Moeder" merkte Wims vader op, ,,het lijkt er 
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als~f jij toch je hartewensch verkrijgt. Nu 

p, d'k " wordt Wim toch een pre J er. 
N uttige dagen volgden. En to en maakte 

Wim een fout, door met een schoolkameraad 
naar een concert te gaan, in plaats van naar 
de muziekrepetitie. Een jonge dame met een 
wondermooie stem, zong. Z'n vriend, die 
begreep, dat Wim zich tot de zangeres aan
getrokken gevoelde, bood aan, hem een 
uitnoodiging te bezorgcn. Het gevolg was, 
dat Wim den volgenden Zondag een bezoek 
bracht aan het huis van Juffrouw Prins. 
Hoe kweldc z'n geweten hem ! Op Zondag
morgen wendde hlj hoofdpijn voor. Hij 
kon toch niet naar de heiligingssamenkomst, 
terwljl hij zoo'n afspraak had gemaakt 
voor den middag? Toen hij beneden kwam 

~IllEil IEIE~ 
en later zonder uniform de deur uitging, be
greep z'n moeder we!, dat er iets niet in den 
haak was Wat een heel antler tehuis was 
dat, waar Juffrouw Prins woonde ! Er werd 
Iuidruchtig gelachen, men verkocht ruwe grap
pen en ten slotte werd er bij Jazz-muziek ge
danst. Ongetwijfeld voelde Wim zich heele
maal niet op z'n plaats, maar Juffrouw Prins 
schonk veel aandacht aan hem en probeerde 
te maken, dat hij zich ,,thuis" zou gevoelen. 
Dit bezoek was het eerste van vele andere. 
Al het andere werd verwaarloosd - tehuis, 
Muziekkorps, gebed, samenkomsten. 

Wim's moeder beduidde hem, dat het hem 
geen geluk zou brengen, als hij met dat meisje 
trouwde; Wim maakte echter dezelfde fout, die 
zoo velen hebben gemaakt, door te denken, 
dat hlj haar wel voor God zou winnen, als 
ze eerst maar getrouwd waren. Hij was vast 
besloten, dit jonge meisje te hebben. 

Toen viel de slag. Wim vroeg z'n ouders 
toestemming tot een huwelijk en of hij met 
z'n verloofde thuis mocht komen. Hij ver
klaarde heel stellig, dat alleen z'n moeders 
invloed nog noodig was om z'n aanstaande 
volmaakt te doen zijn. Hij won z'n pleidooi. 

Wim's vader had echter spoedig ingezien, 
dat de gemaakte schikkingen - ze waren aan
vankelijk bij Wim's ouders ingetrokken -
onmogelijk konden worden gehandhaafd. De 
jonge vrouw weigerde, zich ten goede te 
Jaten beinvloeden. Haar zusters en vrienden 
kwamen haar herhaaldelijk bezoeken en bij 
zulke gelegenheden werd het rustige tehuis 
herschapen in een waar dollemanshuis. 

Ten slotte haalde mijnheer Donker het geld, 
dat hij en z'n vrouw hadden opgespaard om 
hun zoon een behoorlijke uitrusting te ver
schaffen, als z'n keuze van beroep voor de 
toekomst zou zijn gernaakt, en meubileerden 
daarmee een geriefelijke woning, waarna de 
jongelui op zichzelf gingen wonen. Spoedig 
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bemerkte Wim toen, welk een groote vergis
sing hij had begaan. lederen avond was hun 
huis vol met jonge vrienden van zijn vrouw. 
Als hij thuiskwarn van zijn vaders kantoor, 
was zijn vrouw uit en had geen eten voor hem 
klaar. Toen kwam de baby en daarmee nieuwe 
hoop voor Wim op betere dagen. Z'n vrouw 
was niet blij met den kleinen ,, vreemdeling", 
rnaar Wim was in de wolken met z'n zoon. 

Toen hij echter avond op avond thuiskwam 
en z'n vrouw niet thuis vond, die de kleine 
dan maar had overgelaten aan de zorg van 
de buren, trachtte hij haar tot rede te brengen. 
Dit gesprek eindigde in bitteren twist en, of
schoon het reeds laat in den avond was, ver
liet ze het huis, zeggend, dat ze nooit meer 
bij hem terug zou komen. Gebroken van hart 
pakte hij de zaken van den kleinen jong en bij 
elkaar en bracht hem naar z'n moeder. Er 
was geen hoop op hereeniging. 

Op een morgen vond Wim's moeder een 
briefje, waarin hij verteltie, hoe het hem speet, 
haar te moeten verlaten, maar hij kon de wroe
ging niet meer verdragen. Hij voegde er aan 
toe, dat hij geld zou sturen voor z'n zoon 
en bad, dat hij mocht opgroeien tot troost 
en vreugde van z'n grootouders. 

Op vaste tijden bereikte het geld de oude 
rnenschen. Hun kleinzoon groeide op, het 
evenbeeld van z'n vader, maar z'n grootmoeder 
kwam nooit over de diepe smart heen, die 
daar knaagde aan haar hart, en toen Willy 
nog maar 'n kleine jongen was, ging zij heen. 
Haar laatste gedachte en gebed waren gewijd 
aan haar dwalenden zoon, en terwijl ze af
scheid nam van Willy en hem kuste, zeide ze: 
,,Als je je vader ooit weerziet, moet je hem 
vertellen, dat grootmoeder aan de andere zij 
der paarlenpoort op hem wacht." Toen be
greep Willy dat alles nog niet, hoewel hij 
zich die opdracht van z'n grootmoeder later 
wel herinnerde. Men kon Willy .altijd samen 

STOP! 

KIJK UIT 

LUI STER 

Lan gs den heel en weg heef t God 

Zijn waarschuwingen geplaatst, 

maar als hij dat doen kan, bedekt 

de duivel ze en lokt zijn slacht~ 

offers naar 't verderf. 
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zien met grootvader. Ze bezochten de Leger
samenkomsten en Willy gaf z'n hart aan God. 
Hij werd Korpskadet en later Kandidaat. 

Eenige weken voor zijn vertrek naar de 
Kweekschool, ging zijn grootvader plotseling 
heen, nadat hij hem dezelfde opdracht had 
gegeven als zijn grootmoeder, jaren geleden. 

Jaren gingen voorbij en Willy, nu Kapitein 
Donker, was met z'n vrouw op weg naar hun 
aanstelling in lndie. Zittend op het dek, spraken 
zij over het verleden en over de toekomst. 
,,Op wonderbare wijze brengt God Zijn won
deren tot stand", zeide Willy tot z'n vrouw 
terwijl hij zich afvroeg, of hij ooit in de ge: 
legenheid zou zijn, de boodschap van liefde 
e~ vergeving van zijn grootouders aan zijn 
e1gen vader over te brengen. Eindelijk be
reikten ze hun bestemming, raakten spoedig 
gewend aan de zeden en gewoonten van het 
volk, en waren gelukkig in hun werk. 

Op zekeren dag bezocht de Kapitein een 
groot Militair Hospitaal. Den tuin doorloopend, 
zag hij onder de schaduw van een der boo
men een ouderen man zitten. Op z'n schoot 
lag een opengeslagen boek en hijzelf staarde 
doelloos in de verte. De jonge Officier bleef 
even staan. Hij voelde zich op onverklaarbare 
wijze aangetrokken tot dien ouden Soldaat. 
Toen kwam hij een stapje nader ..••.••• 

Vader en zoon keken elkaar in de oogen, 
handen en harten ontmoetten elkaar en tranen 
werden geschreid, toen de Kapitein de bood
schap van z'n grootouders overbracht. 

Maanden gingen voorbij - toen keerde de 
zwerveling terug naar de schaapskooi, door het 
geloof en de gebeden van z'n jongen. Berouw 
kan het verleden niet ongedaan maken, maar 
Wim bidt, dat zijn ongehoorzaamheid aan de 
stem van God een Jes moge zijn voor zijn 
eigen zoon en ook voor menschen, die het 
pad van den plicht hebben verlaten. 
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KAN DIDATEN - dit woord roept in de 
berinnering van ons, Officleren van het Leger 
des Hells, gedachten aan den tijd toen wij ons, 
be.:i:ield met een heilig vuur, beheerscht door een 
sterk verlangen naar de redding van het verlorene 
en met een duidelijk bewustzijn van de roeping 
waarmede God Zelf ons r iep, aanboden als 
Kandidaat voor bet Officierschap in bet Leger 
des Hells. Allen herinneren w ij ons, hoe wij in 
spanning u!tzagen naar de formulieren die ons 
gezouden zouden worden en toen wij deze ont
vingen, hebben wij die ernstig en biddend 
gelezen en overdacht en toen met een vast 
besluit de verschillende vragen beantwoord, 
waarna wij in de stilte van onze binnenkamer 
een nleuw vnbond maakten met den Heer, 
waarbij wij ons verbonden tot een !even van 
arbeid in den dienst van Zijn Koninkrijk. 
Volgde onze .aanname door bet Hoofdkwartier, 
onlle Kweekschool-ervaring en - ... .. •• een 
deur van nuttlgheid en arbeid voor de uitbrei
ding van het Koninkrijk Gods en in dienst van 
den naaste was ons geopend. 

Terugziende danken wij den Heer ult 's 
harten diepsten grond, voor al Z1jn zegeningen 
ons in onzen arbeid voor Hem geschonken en 
voor al Zijn he~rlijke beloften, welke aan 
ons vervuld zijn geworden, sedert dat belang
rijke oogenblik, waarop wij ons aanboden als 
l<andidaat. 

Geliefde lezers, bet Leger des Heils bier in 
deze gewesten beeft een groote behoefte aan 

,,Het Kerstseiz:oen was ongemeen gezegend 
en de opkomst in de samenkomsten buitengewoon 
goed. De geest in ons gezelll.g bijeenzljn voor 
de Soldaten en het J .L. Korps ' s avonds voor 
Kerstmis was reeds zeer vreugdevol en ook 
gewijd. In den Kerst-Heil lgingsdienst werden 
we In gedachte teruggevoerd naar Bethlehem 
waar Hij genoemd werd Jezus, ,,Zoetste naam 
voor 't mensch'lijk oor, Jezus, dierb're Jezus," 
De avondmeeting was doordrongen van den 
geest van Jezus, welke geuit wordt in ,,geven" 
omdat ook God zoo lief de wereld had, dat 
Hij gaf Zijn Zoon. Wij werden diep ontroerd 
en tot inniger toewi1dlng gedreven. In de ge
vangenis, bet Militair Hosp' taal en op het feest 
der armen vertelden wlj van Jezus' geboorte, en 
we zagen. hoe dit verhaal ingang vend bij alien. 
W ij deelden pakken met rijst, thee, suiker, goela 
Java. zeep en kockjes uit aan 225 armen. 

De Halve Nacht van Gebed was goed be
zocht. De laatste oogenblikken van het oude 
jaar werden doorgebracht in een vernieuwde 
toewijding voor het nleuwe. Als resultaat van 
de Kerstzegeningen hebben wij reeds vijftlen 
kinderen gewonnen voor onze Compagniemeeting, 
welke u!tgenoodigd waren op het Armenfeest. 

's Avonds kwamen veertig nieuwe menschen 
in de meeting, die nog nooit eerder geweest 
waren. ,,Aan Gode de eer, voor al wat Hil deed." 

W.J.M. 

Bandoeng slaapt. 't Is Kerstnacht, . • plots 
wordt de stille klaarbeid van den nacht ver
broken door vroolijke stemmen. Ze gaan uit om 
de aloude liederen te zlngen "Eere zij God I Vrede 
op aarde". 

Even kraakt 't grind onder de voeten. Stil I 
't Moet een verrassing wezen I Daar heffen ze 
bun lied aan. Uit andere richtingen voegen 
zich nog meerderen bij hen. Is U v. el een1 
wakker geworden door gezang ? 't Is alsof 
engelen zijn verschenen. Maar komt ge tot 
bezinning en gaat ge kijken, eer ge aan de 
deur komt, is 't zingende groepje verdergetrok
ken. Om vijf uur komen alien bljeen in de Lo
ge. De kerstboom is verlicht. Kindertjes in 't 
wit zingen en klingelen hun belletjes. Liederen 
worden gezoagen, tezamen of door de Zang
brigade. De Kommandant spreekt; vele herin
neringen komen bij ons op, aan vroegere fees
ten, aan kioderjaren •..• We denken ook aan 
bet Kindeke Jezus, Oat gekomen ls voor een 
hooger doel dan om slechts een dag vreugde 
te brengen. Hij kwam om ons Gods liefde te 
verklaren en ons zalig te maken van alle zonde. 
In haar toespraak brengt Mevrouw Palstra zoo 
heerlijk ult, dat bet ts een nieuwe zegen, dien 
wij willen zoeken, om mee te nemen ook in 
bet komende jaar. 

's Avonds wordt bet feest voortgeut in el gen 
zaal, die eigenlijk wat klein is, maar 't is een 
heerlijk groot famillefeest; de ouderen zijn er, 
de kleintjes, vaders en moeders, jonge mannen 
en vrouwen. Ach, wat brengt de Heide van 
Cbristus on1 dichterbij elkander. Tezamen ziagen 
wij, te:r:amen bidden wij, tezamen luisteren wij, 
alsof voor 't eerst, naar het lidelljk ver baa! 
van de herders en bet lied der engelen. 
't Worde ons aanschoawelijk door de kinderen 
voorgesteld en eenvoudig als 't moge zijn, 't 
1preekt I •• .' Aller aandacbt concentreert zicb 
dan weer op de boodscbap van Mevrouw 
Palstra. 't Is er een 'Ii an vrede, en ze 
doet een beroep op ons allen om in de 
komende hjden ons dichter aaneen te sluiten. 
Vrede in 't hart, vrede op de wereld. 
Laat ons daarvoor bidden. Ook de woorden 
van onzen Leider gean tot bet hart , en alsdan 
in de rust der volgende oogenblikken een recht
streeksche uitnoodlging wordt gegeven om zich 
neer te buigen voor den Vredevorst, naderen 
enkelcn toe en ontsluiten in deze wijdlngsvolle 
stonde bun hart voor den Koning der eere. 

Bij de kinderen. 
Ja, eigenlijk begonnen de:r:en al Zaterdags 

tevoren, went al gingen sommigen met vacantie, 
• '1n Demonstratie mocht niet gemlst worden. 

) 

S T R IJ D K R E E T 

,,R.ed degenen, dieter dood gegre• 
pen z ijn ; wa nt zij wankelen ter doo
ding, zoo gij u onthoudt".-

Spreuken 24: : 11. 

-- - - - - - - - -- --- -------- --- - - - -
arbeiders en arbeidsters. De behoefte aan Kan
didaten voor het Officierschap ls groot, grooter 
misschien dan wij ons indenken kunnen, omdat 
het aantal dergenen .. d ie ter dood gegrepen 
zijn" in deze landen zoo enorm groot is. 

Het menschdom keert zich af van God, den 
Heer ,..... Zijn dienst - het navolgen en drukken 
van de vo~tstappen van Jezus wordt be~chlmpt 
en bespot en ons. . . • • U en mij is de taak 
op de schouders gelegd om getuigen te zijn 
van Hem, Ole ons vriJgekocht heeft met Ziin 
dlerbaar bloed. 

0.ntveins het U niet, er is veel werk te doen, 
oneindig veel, en jonge menachen, mannen en 
vrouwr:n, die zich zel'llen in dlenst wi!len stel
len van bet werk der evangelisatie, het werk 
der barmhartlgbeid en der medische zending , 
zijn zeer noodig. 

Het Leger des Hells vraagt. van de:zulk~n 
gewilligheid tot geatagen, dikwijls zwaren arbetd, 
gehoorzaambeid aan de reglementen welke dien 
arbeld besturen, maar bovenal liefde tot den 
Helland en een brandende begeerte om de vol-

ken dezer e ilanden bet heil in Cbristus te doen 
deelachtig worden . 

Het zij mij vergund met enkele woorden weer 
te geven welk soort van jongelieden wij gaarne 
zouden zien toetreden tot de rangen van ons 
geliefd Leger des Hells : 

1. Dezulken, die, zlch van hun bekeering be
wust, den Heer hartelijk liefhebben en die· 
nen naar hun beste vermogen ; 

2. Dezulken, ciie nietversaegd zijn voor noesten 
arbeid en voor moeilijkheden ; 

3. Dezulken. die bereid zi)n om steeds in de 
eerste plaats de belangen van den strijd te 
zoeken en te dienen en slechts in de 
laatste plaats aan zichzelf zullen denken; 

4. Dezulken, voor wien bet Officler worden 
een maatscbappelijk offer beteekent, m. a. w. 
die door bun toetreden tot de rangen een 
goede , welbetaalde positie moeten prijs ge· 
ven; lieden dus, voor wien bet volgen van 
den Heer meer beteekent dan positie en 
aanzien in dete wereld. 

Tegenover deze elscben kan het Leger stellen 
de ongelimiteerde siele~enbeid tot nuttlg'n ar-
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beid en de voldoening gesmaakt door degenen, 
die den Heer dienen In volkomenbeid des harten. 

Binnen enkele maanden zal te Bandoeng een 
nieuw Kweekscboolgebouw verrijzen, hetwelk 
plaats zal bieden aan veertig mannen en 
vrouwen, die a ls Kadetten daar hun oplel· 
ding tot Offtciu zullen ontvargen. Zult 
gij zijn onder de bevoorrechten, die deel zullen 
uitmaken van dien eersten curs us in het oleuwe 
Kweekschoolgebouw ? Nog eens geliefdelezers, 
makkers in de verschlllende kor psen •• • . • op 
ons rust de taak hen te grljpen die ter doode 
alreede gegrepen zljn. Hoevelen gaen er onder 
in den nacht van zondr en ongeloof en is niet 
een hand near hen uitgestrekt I Bedenk bet wel 
,.zij wankelen ter dooding zoo gij - U en ik
u onthoudt". 

Jonge men~chen van Nederlandsch-lndie, Uw 
serleuze aanvrage wordt zel r gearne in over· 
weging genomen. Wendt U tot Uw Korps-Offlcier 
of anders schrljft een brief aan den Kommandant, 
p./a. Kandidaten-Departem,nt. Leal Uw kansen U 
niet ontglippcn. Leeft, werkt 'n strljdt voor bet be
houd der zielen van de millioenenbevolking dezer 
eilanden. \lVijdt Uzelf aan de uitbreiding van 
Gods Koninkrijk. ,,Rfdt degenen, die ter doode 
gegrepen zijn". 

Niets is hiu blijvend ! Niets is hier blijvend I 
Alles, hoe schoon ook. zal eenmaal Perqaan, 
M aar wat gedaan werd uit liefde voor /ezus 
Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan: 

D. Ramaker, Ensign. 

PA.lb1DIE. 

.. Wij begonnen met een kerstfeest in bet zie
kenhuis, met een kerstboom; - een vijftlgtal 
patienten was aanwezig. Den volgenden dag 
begaven wij ons met de landschapsauto, die de 
controleur had afgestaan, naar het Lepro
zengesticht op Watoesampoe. Voor ongeveer 
honderd patienten hadden wlj een samenkomst 
en deelden versnaperingen uit. Op Kerstdag 
waren twee heerlijke samenkomste11, vooTal 
's avonds was alles vol, voor- en achtergalerijen, 
een prettlge stemming, en drie verlichte kerst
boomen ! 's Ochtends daarop om half zes 
waren we al in de gevangenls; negeotig ge
vangenen luisterden naar de blijde boodscbap. en 
ontvingeri een klelne verrasslng. De laatste 
samenkomst had plaats in de kazerne. Aile 
kinderen van de Kindersan:enkomst waren ver
zameld met hun ouders en vele bultenstaanders. 
De zaal was gedecoreerd met lampiona en ver
lichte kerstboomen. Op het platform werd een 
mooie tableau vertoond. Aan het eind der 
bijeenkomst werden presentjes uitgedeeld, eerst 
aan de kindcren en daarna aan de andere 
aanwezigen. Kapiteln fredriksen was bij ons 
gedurende de Kerstdagen en gaf reeds zijn ge
tuigenis in 't Malelsch. Wij gelooven, dat htt 
zaad, dat wij zaaiden, zal groeien en vruchten 
dragen en gezegend worden door onzen Go-:!, 

BR I EVEN VAN CELEBES . 

Die ons van den hooge ziet". 
N.R. 

De Kommandant had de leiding en de Logezaal 
was stampvol. De jongelui hebben echt hun 
best gedaan. De kinderen, die thuis bleven, 
hadden in de overige Kerstmeetings ook bun 
dee!, maar bet fijnste was hun eigen feest. 
Waar zullen we nu 't eerst naar toe gaan? 
We volgen maar den Kommandant. Hil gaat 
eerst naar Bandoeng I en vindt daar een 
zaal vol vroolijke jeugd, en een wezenlijke 
Kerstman deelt er de pakjes ult. 't Is te begrij· 
pen, dat de klnderen juichen, en bun oogen 
stralen van genoegen. Nu nog even naar Kebon 
Ojati. Daer is 't zaaltje tjokvol. en wat zingen 
ze ! Al komen deze kinderen ult gezlnnen, waar 
ze weinlg of nlet hooren van Jezus, toch kun· 
nen ze 't U nu we! vertellen, waarom we bier 
vandaeg feestvleren. En ze vinden 't fijn, dat de 
Kommandant ze niet vergeet. Natuurlijk krijgen 
ze ook bun pakjes nog •• , • 

's Zaterdags na Ket stmls hadden de kin· 
deren van bet Subsistentenkader bun feestje, 
't was een plezierige middag. 

Onz:e Militairen. 
Voor de Bandoengsche Militairen leidde de 

Kommandant in Korps I een mool feest, dat 
geed slaagde. Een aardig programme werd ge
geven door Zangbrigade en Muz:lekkorps. 
Bijzondere vermelding verdient het extra num
mertje van de Muziek·jongens. En nu naar 
buiten •.• 

Met een paer militalre auto's rijden we zingend 
en spelend langs saw ab en kampong naar Tjimehi. 
Ook nu is 't schitterend w'er.Bij deinheemache 
militalren wordt eerst halt gehouden. Hier volgt 
na een meeting buiten de zaal, een feestelijke 
samenkomst binnen. Wat 'n aanblik. Vooraan 
op zij zltten de Zangbrigade en bet Muzlekkorps. 
Op den grond de k inderen van de tangs!, direct 
daarachter de volwassenen, de voorsten op 
banken, de anderen staande, zoodet het een 
groote berg van wel eenige bonderden menschen 
gelijkt. De nlmmermenkeerende Kerstboom met 
z'n lichtjes werpt een warmend schijnsel over 
't schouwspel. De kinderen kijken naar 't geflik
ker en geschitter van licht en siersel. De oude· 
reo drinken de woorden In van zang en toe
spraken. Pretlig doen de blljde gezichten rn 
heldere L . d. H. uniformen onzer Tjlmahi Heils
soldaten ean. Een, een Ambonnees. getft zljn 
getulgenis voor zijn landgenooten. Den spreekt 
de Kommandent. 

Vanhler wandelen we naar bet Milltaire 
Hospitaal. Purper en oranjerood kleurt de onder· 
gaande zon vanacbter de hooge palmboomen 
en het donkertintend bosscbage den hemel. Terwljl 
de Zangbrigade langs de zalen gaat, beglnt In 

18. Dicbtbij Towoeloe was ik blij een stukje 
grond te zien, waar het bosch was weggekapt 
en afgebrand om rijst en mais te verbouwen 
voor de schoolkinderen, zoodat ze niet meer. 
zoo ver behoefden te gaan voor bun eten, ter
wijl ze op school zijn. De oudere scbooljongens 
hadden de nieuwe jongens gebolpen om deze 
kebon In orde te brengen. Den geheelen middag 
kwamen de menschen naar me toe, om te praten , 
en 's avonds hadden we een meeting met een 
zeventlg volwassenen. 

19, Wij gingeo ongeveer 7 uur v. m. ult 
Kanoena, een half uur heuvelafwaart.ll naar de 
rlvler Kawlnoe, dan twee uur een zware 
klim naar den top van Loempo en bijna twee 
uur weer naar beneden naar de rivier Wahamo, 
over een klein roten-bruggetje en dan nog een 

lange, verbittende klim van twee uren 

naar Lawe. Den geheelen namiddag kwamen de 
menschen naar me toe om met me te praten, ze 
kennen me alle nog, want vroeger bad ik deze 
plaats jarenlang bewerkt als Buitenpost van 
Kantewoe, Nog nooit heh ik den kampong zoo 
schoon gezien als nu, ea feliciteerde er dan ook 
den kapala mee, een ouden djongos van ons, 
die Kamaonge (groote neus) beet. 

20. Vaomorgen vroeg regende bet, zoodat 
ik eerst om 7,30 kon vertrekken. De eerste 
drie uren van onzen tocht regende het fijntjes 
en was er mist, totdat we na een uur bergef· 
waarts tot de rlvler Mopi en vervolgens twee 
uren klimmen naar den top, weer aan de Onoe
zljde moesten afdalen, en bier in den helderen 
zonnescbijn kwamen. Gedurende die eerste drie 
uren waren de bloedzulgers erg lastig, aan bet 
eind van het eerste uur had lk er tlen van mi)n 
ledematen afgehaald, een uur verder nog een 
acbt en twlntig en aan den top van den heuvel 
nogeens vier en vijftlg ; ze zetten zich vast aan 
de schoenen en kleeren terwijl je door bet 
natte gras en bosschage loopt, raken in je 
kleeren en kruipen dan naar omhoog naar bet 
lichaam, waar ze net zoolang bloed zuigen, tot
dat ze verzadigd zijn en dan vallen ze af. Hun beet 
ls niet pijnlijk, maar het bleed vloeit vrij. De 
meeste kon ik nog bijtijds van m'n kleeren af
plukken, voordat ze zich op de huid badden 
vastgezet. In Oenoe bled ik een kort poosje, 
en koos toen den nieuwen weg, die naar Kan
tewoe leidt, waar lk kort na eeoen aankwam ..... 

. .•.. Ik had een lnteressant gesprek met de 
ouders van Joesak t:n Johanna die op bun 
verzoek in onzen dienat zijn. Dlt zijn de eerste 
ouders, die gevraagd hebben om bun kinderen 
vooruit te helpen ; bij anderen, die wij geholpen 
hebben om Officier of Goeroe te worden, Is 
het verzoek van de kinderen uitgegaan of van 
de onderwijzers. Deze ouders schijnen een 
practisch lnzicbt te hebben op wat het Chris
tendom werkelljk beteekent en wenschen, det 
hun kinderen geheel vrlj zullen zijn van alle 
heidensche gebruiken en ideeen. Dankbaar held 
Is een zeer zeldzeme deugd onder deze vol
keren, mear deze men hood mij zijn geverfde 
boombesten hoofddoek sen en ofscboon het 
wat groezellg was, nam ik het aan In den geest, 
waarln hij bet gaf, en zond hem later een pear 
messen. 

1. Acht uur v.m. J. L. Compagniemeetlng in 
Sibari, opkomst kleine vijftlg. Vervolgens om 
9 uur een 1ame11komst voor volwasaenen. In den 

een der andere lokelen de samenkomst voor de 
loopende patienten. De lichtbeelden en zeng van 
een Zuster-uxtet zijn zeer welkom, alsmede de 
woorden van den Kommandant en enkele andere 
sprekers. 't Is al laat als we, moe, maar in de 
beste stemming, door de donkerte van deninge
vallen nacht weer per bus naar Bandoeng terug
keeren. 

Brengen we nog een bezoek aan Bronbeek 
bij de oud·strijders (ook hier wordt de komst 
der Hellssoldaten op prijs gnteld) dan Is dit 
bet besluit van een heerlljke Kerstweek, waerin 
God Zijn woord bewaarheid heeft: ,,Zegenende 
zal lk u zegenen I" 

P.M.L. 

II. 

namiddag liepen Kapiteln Fredriksen , Kedet Lui~ 
tenant Losoh en ikzelf Daar Balani - anderhalf 
uur. Ensign Sahetappy was reeds dear; we· 
brachten de kinderen bij elkaar in de bantaja 
en hadden voor 't donker nog een kinderaee
ting: een goede "ijftig weren present. In de 
avondmeeting, waarean 77 deelnamen, was ik 
bang, det de vloer het niet zou houden, zoo 
stuk was die; er i:.at een gat in, waar een week 
tevoren nog een kind door was gevallen. En 
we hadden maar een lamp, zoodat het wat on
rustlg werd, doordat de menschen niet goed 
konden zien. Na de meeting nuttlgden wij in 
den eenen hoek 'lian 't zaaltje onzen avondmaal
tijd, terwijl de jongens in den anderen hoek 
hun rijst verorberden. Ensign S. keerde terug 
naar Padende, en wij spreldden onze bedden 
ult om te gaan slapen. 

2. 's Morgens vroeg op, gebruikten een 
kop)e thee en verlieten Balani om 5,15 v. m. 
om na een wandeling van twee uur klimmen 
Wajoe te bereiken. Hier glngen we even de 
school blnnen om Luitenant Merpati te~ be· 
groeten en toen verder naar bet kwertier, waer 
zljn vrouw ons een kopje koffle schonk. We 
verkleedden ons daarna en hielden vervolgens 
inspectie van de school. Om 10 uur had ik 
in plaats van bet gewone speeluurtje der kin
deren, meeting met ze, zette daarna delnspectie 
voort. In de meeting, die om 5 uur n. m. in de 
school gehouden werd, waren zeventig menschen 
tegenwoordig, en zegende ik 'Zeven Solc'aten in 
onder de Vlag, de eerste Wajoe-menschen, die 
zoover gevorderd zijn . Een vrouw, 

Tina Tagirante, was een heidenscbe 

priesteres. 

die ongeveer twee jaar geleden bekeerd werd. 
Eeos vie! ze weer onder den drang van baar 
buren, terug tot den heidenschen offerdienst, 
dat is nu ongeveer anderhalf jaar geleden, en 
dien verrichtte ze toen voor een zicke. Sinds· 
dlen ls ze een goede Christin geweest, en beeft 
ook vervolgingen doorstaen. Heer zoon, een 
onzer schooljongens, werd gelijkerti)d Inge~ 
zegend. Een fijne geest heerschte er in de mee• 
ting, twintig menschen kwaaen aen de zon
daarsbank, waarvan dertlen voor den eersten 
keer. De zeven mannen onder hen hadden 
reeds maandenlang de Zondagmorgen-bljeen
komsten bezocht. Het deed mlj genoegen te 
zlen. dat bij bet inschrijven der namen van 
de nleuwe bekeerlingen de Luitenant nlds be
hoefde te vragen, want hi} kende ze elle. 

(Wordt vervolgd). 

EEN VOORFOST OP f\MBON 7 

De Kommandant ontvlog dezer dagen een 
schrijven ult Ambon, dat lneena dit verre ge
west heel dichtbll dott schijnen. 

Een vroegere Soldaat van ons Kel-on Ojati 
Korps te Bandoeng, Br. Josepn, is thens ge• 
penslonnecrd en teruggekrerd near zijn eigen 
lend, maar met den ecbten Leger des Heils
geest ls hij begonnen samenkomsten te 
houden. Dearglnds zijn namelijk ook andere 
vroegere Heilssoldeten, die eenmeal hler op Java 
als militalren de semenkomsten bijwoonden te 
Ambarewa, Bawen en1. Br. Josrph boudt nu 
geregeld kindenamenkomsten, gtheel op den
zelfden lent geschodd als hij dat bier op Java 
z:eg. Nu vraegt hij echter namens de anderen 
of nlet ten onzer Officleren dearheen kan gaaal 
Een Lege~vlag Is reeds besteld, en wij hopeo,. 
det eenmael de tijd zal aenbrehn, dat ook 
deer aan die zljde van den Archipel zlj vrijuit 
:ael wapperen. Verscheldene zielen kwamen 
reeds door mlddel van de onderlinge semen~ 
komsten tot den Heer. Halleluta ! WIJ ge .. 
looven, dat Gods zegen rust op dezen arbeld. 
Wie weet, wat er nog van dit overgewaalde 
zaadje zal groel'o I 't Begin Is kleln, maar als 
God Zijn zegen geeft, zal het Hem ter eere 
bloel'n en vruchttn dragtn. 
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Kommandant Mitchell tot Hcerlijkheid bevorderd. 

Bij het ter perse gaan van ons bla~ ont
vingen wij een telegram van het lnternat10naal 
Hoofdkwartier te Louden, berichtende het 
overlijden van Kommandant Ge~rge Mitch~!!. 
Zijn heengaan is een groat verhes voor z11n 
lieve 'l(rouw en vier kinderen en voor ans 
geliefd Leger, en de Chef van den Staf ver
zoekt dan ook de voorbede van alien zoowel 
voor ans Leger als voor hen, die door dezen 
zwaren slag getroffen worden. In ons volgend 
nummer hopen wij eenige bijzonderheden 
mede te deelen over het !even van den Kom
mandant. 

De Kommandants op reis. 
Gecturende de afgeloopen maand brachten 

onze Leiders een zter welkom en grootelijks 
gewaardeerd bezoek aan ooze Leprakolonle 
,,Pelantoengan" in Midden-Java. Debijeenkom
sten droegen een gezegend en hartelijk karakter. 
Het kindje van onze lieve makkers Br. en Zr. 
Lopies werd aan God en het Leger opgedragen, 
een lntiem samenzijn met de Officleren stond 
eveneens op het programma en verschillende 
verbo.uwlngen en verbeteringen, hier en daar 
aangebracht, werden ge'inspecteerd. De Kolonle 
ziet er prachtig ult en de ijverige D!recteur en 
zijn trouwe, toegewijde Officieren Jaten niets 
onbeproefd om h_t !even van ooze patienten 
te veraangenamen en hun lijden zooveel moge
lij k te verzachten. God zegene en steune hen 
bij het volbrengen van hun taak. 

De Kommaodants brachten event:ens een be
zoek aan Soerabaja en Oost·Java, terl.1'.ijl ook 
voor Februarl een uitgebreide tourtee op het 
programma staat. Het is we! een reden tot ver
beugenis, dat Mevrouw Palstra weer In staat 
is den Kommandant te vergezellen. Halleluja I 

De ,,A. S.'' ook op 't pad. 
De Algemeen Secrecaris had bet genoegen de 

Kerstdagen in Soerabaja door te brengen, en 
.,Oud en Nieuw" In Weltevreden, Wij beleefden 
gezegende tijden en zagen zes en twlntlg 
zielen tot den Heiland komen. Ook brachten 
WIJ met Mevrouw Rawle een Zondag In Solo 
door, en vergezeld van Ensign Ramaker, een 
Zaterdag en Zondag in Poerworedjo. Wat 
trokken de mooie lichtbeelden de menschen aanl 
En hoe drong de blijde boodschap door bet 
oog en het oor diep tot 't harte door. Wij 
zullen dico Zondag In Poerworedjo nlet licht 
vergeten en vooral niet die slotmomenten, toen 
in 't half duister, terwijl de beeltenls van onzen 
gekrulsten Helland op 't doek was gebracht, 
twee zlelen aan Z1jn dierbare voeten neerkniel
den en hun zonden beweenden. 

Het Leger in Buite .izorg. 
In de Residentte, waar wij tot op heden nog 

geen korps hebben, werd door den Oivisie 
Officier, een zeer goede lichtbeeldenbijeenkomst 

Ult DJOKJA. meldt men ons: ,,'s Morgens 
vroeg trok ons Kinderkoor erop ult om liede
ren te zingen bij enkele zieken In de stad . • • 
Om 8 uur hadden wij een Kerstfeest in het 
Militair Hospitaal voor de jongens, die niet 
naar bulten lconden ••• 's Avonds werd het 
feest voor de Militairen en Oud-Strijders met 
de hunnen opgelu!sterd door enkde mu:aiek
nummers. Tweeden Kerstdag werden de vrouwen
en mannengevangen!ssen bezocht. 's Mlddags 
waren de kinderen van de Europeesche Kinder
samenkomst aan de beurt; bijzonder a rdig is 
het geweest om die vijftig blijde kinderen te 
zien, die zoo hartelijk de Kerstkoren meezongen 
en :i:ich de lekkernijen deden smaken 1 • . . . 
Den. volgenden middag was er nogeens een 
feestie voor de kinderen, en we! in de Chi
neesche sclioo), dat ook druk bezocht was en 
goed slaagde. 

HET FEEST v AN KoMMANDEURE LIEM. 

Zaterdags werd dit gehouden in dessa Semakl, 
bij Kommandeure Liem, die ook zoo graag een 
Kerstfeest wllde hebben biJ haar thuls. Waar 
deze oude getrouwe de middelen vandaan weet 
te halen om al die menschen - een tacbtig a 
negentlg waren er aanwezig 1 - een kop thee 
en de noodige versneperlngen en nog meer te 
geven, Is onbegrijpelijk. 

Een harmonlsch geheel van lof en eer en 
dank aan het Kindeke Jezus. onzen Verlosser, 
was ODS Kerstfeest in Djolcja". w. J. H. 

(Sema.-ang Eur. Korps - Kapitclne Green
wood). 

Wij mogen ons verheugen in goedgeslaagde 
kerstdagen. Den 2ien hadden wlj een avondje 
voor ouden van dagen en armeo. De genoo. 
digden waren zooveel mogelijk opgekomen, en 
In vele harten werd vreugde gebracht. Tweeden 
Kerstdag 's avonds hadden wij ons kinder
feest. Alles glng naar wensch, de kinderen waren 
ten zeerste verheugd en gingen bl!jde met hun 
pakjes huiswaarts. K. 

KO MENDE GBBBURTENISSBN. 

Kommandant, W. PALSTRA, vergezeld 
van den Divis le· Officler, zal op ondergc· 
noemde data de volgende Korpsen bezoeke• : 

Zaterdag 8 Februarl Cheribon 
Zondag 9 

" 
Cheri boo 

Maandag 10 
" 

Tega I 
Dlnsdag 11 

" 
Pekalongan 

Woeosdag 12 
" 

Semarang 
Donderdag 13 

" 
Rembaog 

Vrijdag H 
" 

Rem bang 
Zaterdag 15 

" 
MageJang 

Zondag 16 
" 

Magelang 

Voor bijzonderheden zie plaatselljke 
aaokondlgingen In de nieuwsbladen en 
anderszlns. 

S T R IJ D K R E E T 

I anteekeningen van den 
lgemeen Secretaris~ 

Lt. Kolonel ]. P. R.awie. 

No. 1 op ons programma: 

I ,,Zielen /" =-- ___ ..,....~ 
~ 

gehouden, die fllnk bezocht 
was en waarln Mevrouw Bri
gadier Palstra door bet zingen 
van eenige moole liederen, 
medewerking verleende. 

De Brigadiers hielden een 
soortgelijken avond voor de Bandoengschejeugd 
in ,,Oas Genoegen" met een goede opkomst en 
uitnemend verloop. 

Goed zoo! Hoe meer actie, hoe beter en hoe 
meer de vijand van alle goed, de V orst der 
dulsternis, wordt aangevallen, destemeer ons 
geliefd Leger aan zijn doe! beantwoordtl Wij 
zijn een Leger, dat ten strijde trekt! Een aan
vallend Christendom! Geve God, dat het beilige 
geestesvuur ons alien bezielen zal en in dit 
jaar 1930 de strijd over de geheele linie zal 
ontbrandeo, opdat de verslagenen des Heeren 
velen zullen zijn ! En een ieder, die lilt wenscht, 
zegge 1 ,, Amen I" 

De jaarlijksche Prijsuitdeeling. 
Op Woensdag 26 Februari Is er groot feest 

in bet Kamp onzer J. L. Werkers en de aan 
hun geestelijke verzorglng toever•rouwde jonge 
)evens, want dan zullen de prijzen voor getrouw 
bezoek in ooze Compagnie-bijeenkomsten worden 
uitgereikt. Oat is een telken jare wederkeerende 
gebeurtenis van belang. U gelieve vooral den 
datum te noteeren en dien avond de bijzondere 
bijeenkomst van bet Leger des Hells in de pleats 
Uwer inwonlng te be:z:oeken. U zult zich be
paald verblijden met de blijden ! 

Ben voetbalwedstrijd en een gramofoon 
De Secretaris van een voetbalvereeniging te 

M. had de zeer vriendelijke attentie om de 
recette van een .,friendly game" af te dragen 
aan den beheerder van ons Militalr Tebuis 
aldaar om een gramofoon te koopen ten einde 
de gezelligheid voor .. ooze jongens" te verhoo
gen. Ooze Kommandant, die ervan hoorde, deed 
er een flink bedrag aan toe, en het resultaat 
is, dat wij thans een pracht gramofoon met een 
mooie serie platen bezitten tot groote vreugde 
van iedereenl Hartelijk dank, vrlenden, en moge 
Uw voorbeeld veel navolglng vinden. 

-
Het Leger groeit ! 

Er :i:ijn gedurende Januarl drie nieuwe zalen 
geopend, waarin bet Evangelic der reddende 
genade in Christus, zal worden gepredikt ! 
Halleluja I Zoo'n voortgang stemt blij. 

In Weltevreden heeft het Europeesche Korps 
een lief eigen zaaltje gekregen en zijn Ensigne 
Wuite en Kapiteine Hunter voor dat Korps, 
dat nu geheel Is afgescheiden van het Militair 
Tehuis, aangesteld. 

In Rogo.Moeljo is een keurlg nieuw gebouw 
opgetrokken voor Legerzaal. Dat is een groote 
aanwinst, dear de bijeenkomsten nu niet in de 
schoolgebouwen gehouden behoeven te worden. 

Ook in Djokja is thans een gedeelte der bij
gebouwen geheel omgebouwd en een net zaal
tje, geheel vrijstaand van ons Militair Tehuls, 
Is zoodoende verkregen. De beide Jaatste wer
den door onzen Kommandantfeestelijk geopeod. 

Geve God, dat deze nleuwe lokalen de gees· 
telijke geboorteplaats zullen worden, waar vele, 
vele zielen wederomgeboren zullen· worden. 

Laogs de Moesi-rivier. 

Majoor en Mevrouw Lebblnk hebben, in 
opdracht van den Kommandant, een bezoek ean 
onze Lepra-kolonle .,I<oendoer" gebracht. De 
Kolonie is schitterend gelegen aan den oever 
van de groote Moesi-rivle:r, Zuid-Sumatra. Zij 
mochten er de Adjudants Loots en hun klnderen, 
Kommandeure Harvey en de overige Offi
ciere:n in goeden welstand eantreffen. Er wordt 
hard gewerkt aan de nleuwe gebouwen, die 
op de kolonie verrijzen en er een waarlijk 
grootsch aspect aan geven en aan een reeds Ieng 
gevoelde behoefte tegemoetkomen. Wij zijn der 
Regeerlng, inzonderbeid den Dienst der Volks
gezondheid, zeer erkentelijk voor den voort
durenden steun dien wij telkens weer in onzen 
arbeld mogen ondervinden. 

Heerlijk klonk bet lied, IN MAGELANG leidden Stafkapiteins Pearce 
eersten· Kerstdag de samenkomsten. 's Avonds 

om vier uur in den morgen van den eersten tevoren was voor de mekkers en de kinderen 
Kcrstdag in het dal van PELANTOENGAN. et:n fee~tje geweest; zaal overvol met een i:ieluk~ 
Ook ditmaal maakten de Officieren zich op om Jcige schare, bij 't licht van den kerstboom zongen 
deze, van zooveel vreugde verstoken patienten, de kmderen hun liedcren. Vreugde straalde op 
waaronder zoove)en l!jdei;idezijn,enkelegelukkige bun gezkhteo ••• Toen begaven we ons naar 
dagen te verschaffen. Om negen uur riep de een ander feest. bij een Legervrlend, waar 
gong ons tezamen in het bijeenkomstzaaltje. reeds onder leiding van een paar sergeants een 
De Geest van God was kenbaar In semenkomst was begonnen. Ge1uigenlssen wer· 
ons midden. Klokke zeven waren we op de den afgelegd en groote vreugde heerschte 
bovenefdeeling bij de Europeesche patienten: onder dezen, die bet Licht der were Id heb
een vrije stemming en schoone muziek hen gevonden • , • • • • Op eersten Kerstdag 
verhoogden de waarde van dit feest. Op de wlsselde de eene meeting de andere af, voor 
Inlandsche afdeeling vertoefden we den tweeden grooten en kleinen werd door de Stafkaplteins 
dag, waer een echte .. Slametan" met Javanen de scboooe vredeboodscbap vert~ld. en veel 
en Chineezen en anderen werd gegeven. Na zegen kwam tot ons. Den tweeden deg 
afloop keerden alien terug naar bun wonlngen kregen ooze bekeerlingen in de gevangenis na 
met een gelukkig gezlcht en "senang hat!". afloop van bun meeting ook geschenken. Ver
'sAvonds werd een samenkomst gehouden In het voli:iens werd In ooze zaal ce HeilipinQsdienst 
zealtje rondom den kerstboom. Deze dagen gehouden en 's namiddeps was het kinderfeest 
blijven voortleven In de gedachten van velen in de tangsi, waar ruim 200 menschen luisterden 
en spoorden ook menigeen aan te vlieden tot near de getuigenissen en bet evangelie, terwijl 
Hem, Die rust wil geven voor de ziel. de kinderen goed voorzien werden van lekker-

R.ieklef. nljen en limonade. E. B. 

aaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccoaaaaaacaaacacaaaaaa 
a a a a 
8 STAP NIET UIT IN EEN TUNNEL! 9 
a a 
8 door Kommandante M. ]. v. d. Werken. 8 
a a 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa caoaaaaaaDaaaancaaaaau 

Lange jaren geleden, toen ik een jong Officier was, had ik een zeer droe
vige ervaring in verband met bet Leger. Het scheen, alsof de fundamenten 
waren ondermijnd. Al mijn grootsche idealen waren kapot geslagen en de 
Leger-trein met al zijn passagiers in dat land waren in een donkeren tunnel 
en we konden bet licht aan den anderen kant niet zien. Iemand fluisterde me 
een woord van goeden raad in : ,, Verlaat nooit een trein in een tunnel! .. 
Wat hielp me dat ! Ik ging rustig voort met mijn werk en nam mijn deel in 
het lijden, maar ik vertrouwde op God. Langzamerhand kwam de trein weer 
uit den tunnel. rechtstreeks in de zonnige velden en ik was een gelukkige 
passagier. Dit is reeds meer clan twintig jaren geleden. 

Hoe dankbaar hen nu voor de genade, die Hij m1J m dien donkeren 
tijd gaf. genade om te vertrouwen op Zijn beloften. om trouw te zijn aan 
mijn roeping en om Hem mijn pad te laten kiezen. Wat een glorieuze jaren 
van dienst volgden er op die tunnelervaring ! 

Lieve kameraden, laat ons immer in gedachten houden bet beroep van Chris
tus op ons persoonlijk : ,, V olg gij Mij l" 

Veiligheid vinden we in gehoorzaamheid aan dat beroep en daarin alleen. 
Volg Jezus, druk Zijn voetstappen bij uw gang door bet leven. leef z66 dicht 
bij Hem, dat Zijn Heilige Geest niet alleen onze woorden en daden beheerscht, 
maar ook onze gedachten en gevoelens jegens allen. Laat ons volgen, dienen, 
onze dagen doorbrengen met bet zoeken van Zijn verloren schapen en bet 
voeden van Zijn geliefde kudde. 

,,Zoo clan. mijne geliefde broeders ! zijt standvastig, onbewegelijk, altijd over ... 
vloedig zijnde in bet werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel 
is in den Heere". (1 Cor. 15 : 58.) 
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Na twintig jaHn. 
In het begin dezer maand mocht Majoor 

Beckley, onze Secretaresse voor het Maat· 
schappeliik Werk, den dag herdenken, waarop 
zij twlntig jaren geleden voor de eerste maal 
voet aan wal zette In Insulinde. Twintig jaren 
van schoonen, toewijden arbeid liggen thans 
acbter haar ! Wij wenschen bear er nog wel 
twintig toe, in den dienst van den Meester en 
het lijdende menscbdom, onder ooze geliefde 
Legerbanier. Zij Is thans eenlge we ken met verlof 
na lnspannenden arbeid. Straks hopen we 
haar weer gesterkt en verkwikt op het H.K. te 
verwelkomen. 

Met verlof. 
Oo.K Adj~ante Cullen van Pelantoengao, 

Ensigne Karrenbeld van Soerabaja, de Kapitei.ns 
Mepham van Poerworedjo, Kommandeure Cor
nelius en onze ijverige Koilektante, Kommandeure 
Kruschwitz, genieten momenteeleen welverdien· 
de verpoozlng. Anderen malcen zich gereed om 
met vacantie te gaan. De strijd is zwaar en 
het klimaat vergt veel van de krachten: boven· 
dien hebben de Heilsofficieren bun wer.k zoo 
hartelijk lief, dat zij er zich geheel aan gevenl 
God zegene U, lieve kameraden, en geve U 
genotvolle dagen vcor ziel (D licbaam beide. 

Ons Rusthuis. 
in ve1 band met het bovensteande kan het 

verblijdend buicht 'l!l;Orden medegedeeld, dat 
ons Rustoord te BandoEng 2al wordEn heropend. 
De Kommandant heeft ean Mevrouw Kom
mandeure Krocenl erg ht behetr daa1van op
gedragen en zij zal voorzekrr bear moederlijke 
zorg gaarne uitstrekken over de moede strijders 
en strijdsters, die in het beerliJke kl. rr aat van 
Bandoeng en in un guellige cmgeving rust 
en verkv.-ikking komen zoeken. 

VVii feliciteeren U! 
har11:1111c.e gelukv.enscben, Adjudant en Me· 

vrouw Brandt, met Uw bevorderir.g tot den 
rang van Stafkapitein en Uw aanstelllng als 
Bevelvoerende Officieren van .,Boegangan", 
onze Bedelaars-kolonie te Semarang. Ce Staf
kapiteins zullen, als deze aanteekenir.gen gelezen 
worden, bun nieuwe werkzaamheden reeds 
aan,·aard hebben, ter vervanging van Staf· 
kapitein en Mevrouw Hiortb, die per M.S. 
• .lndrapoera" op 29 Januari naar Europa ver· 
troklcen voor hun verlof in bet land van fjorden 
en sagen. 

Nog meer gelukwenschen. 
VV1e WlJ ook gelukwenschen, dat is Kom

mandeure Hallman, die werd aangesteld als 
Directrlce van ons lieve Tehuis voor K!nderen 
in bet schoone Medan. Voorwaar een belangrijke 
taak om de jonge levcns areun en ricbtlng te 
geven en bun barten voor Christus te winncn. 

Ook de Adjudants MLtt6. die gedurende 
bet Europeesche verlof van Kommandeur en 
Mevrouw Veerenbuis, het behfer over onze 
goote Landbouw-kolonle ,.Kalawara" in M!d
den-Celebes op zich zullen nemen, en Kapiteln 
Matbe.ws en Luitenan t Volhardin Q, die de Staf
kapitelns Brandt in Magelang opvolgen. Mo
gen al deze veranderlngen strckken tot Gods 
eer en den vooruitgang van ons Leger. 

Minder prettige bericbten_ 
~u moet ik zeer tot m'n leedwezen nog mel

ding maken van de OD£Uteldheid van een aan
tal onzer Officiercn. Ensigne Tarima van 
Celebes is zeer ernstig zlek, men vreest voor 
het beboud \·an haar )even. God spare haar 
nog voor haar echtgenoot en zes lieve doch
tertjes, alscolc voor den strijd. Zij is een lieve 
Heibsoldate en een 'Ill aar kind van God. 

Stafkapiteine Neddermeyer, onzeT. J. L. S. 
heeft een leelijken val gedaan en baar pols 
gebroken. Zij beeft veel pijn geleden. doch 
is thans weer goed op weg near beter!chap. 

Kommandeure Palm kan nog niet geope
reerd worden. De c octoren achten dit als•og 
nlet raadzaam. Overlgens zijn wi) zeu dank
baar voor baar aanvanl< elijk herstel. 

Bnsigne Hammerli is weer zcoveel beter. dat 
zij eerstdaags een aanstelling hoopt te kunnen 
aanvaarden. 

Majoor en Mevrouw Woodward, Komman
deur en Mevrouw Veerenhuia en Adjudante 
Roed zijn ongesteld geweest, doch gelulckig 
weer veel beter. God zegene onze mak.kers. 
Wij bidden om hun algeheel herstel, want wij 
kunnen hen zoo noode missen in den strijd. 

Ben Internationale bezoelcster. 
W11 ontvmgen bencht van ons lnternatio· 

naal Hoofdkwartler dat Brigadier Mathilda 
Hatcher, die verbonden is aan het Departement 
voor Internationale Literatuur, een l::ezoe.k ean 
Ned. Oost-lndie zal brengcn. Dit steat In ver
band met hear rels near Australie. Jn ons 
volgend nummer hopen wij meerdere bijzon· 
derbeden bekend te maken. 

Van komen en gaan. 
W11 hopen gedurende Februarl bet genoe

gen te smaken de Stafkepiteins Strand
lund en Johansonn, die hun Europeesch verlof 
in hun geliefd Zweden doorbracbtu1, weer in 
hun tweede vaderland te begroeten. Welkom 
bij Uw terugkeer in lnsulinde, kameraden.God 
geve, dat Uw e. v. periode van dienst de 
voori:iaande verre zal overtrefkn In nuttigbeid 
en zegeorijkbeid. 

Terzelfdertijd vertrekken in de komende meend 
Adjudante Lauter, de Ensigns Ramaker en Ec
slgne Cerdioaal respectievelijk naar Duitschland, 
Auatralie en Nederland ten elndena volbrachten 
diensttijd bet hun toekomend verlof te genleten. 

Aan het einde der maand hopen wij Kapltcin 
en Mevrouw T. Harding Young op Java's 
bodem te begroeten, die de gelederen komen 
versterken. Dulzendmaal hartelijk welkom, en 
mogen er In het loopende jaar nog velen Uw 
voorbeeld volgen en bet ,.'.k Gaf mijn allcs op 
voor Jezus" heerlijk in praktijk brengen. 
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J!erstfeest in be J)abensteben. ,,ZEG MAAR AAN MAMMA, DAT Ill 
BEEN&A." *) 

Van TEG .l\.L bereikten ons goede berichten. 
De Offlcieren zijn er blijkbaar in geslaagd heel 
veel Kerstvreugde en de echte stemming erin te 
breugen. In bet Kardinah Ziekenh.11is en bij de 
armen in het armenhuis werd men gedurende 
de Kerstdagen verrast door de zangen en ver
snaperingen door Heilssoldaten gebracht. De 
kinderen hadd-en ook hun eigen feest in de zaal. 
Toen de samenkomst in de Protestantsche kerk 
gehouden werd op Kerstavond, was er geen 
enkel plaatsje meer vrij en a\gemeen h:eft men 
een heerlijken tijd m~egemaakt. 

UIT CHERIBON 

wordt gemeld, dat ook daar een blij Kerstfeest 
werd gevierd, en men da:ikbaar is voor genoten 
zegeningen. 

WEL TEVREDEN. 

Wij hadden de Majoors Lebbink in ons 
midden. Alle samenkomsten waren zeer geze
gend, zoowel Heili.Jingsdienst, ala die voor de kin
deren en de Mllitairen. Liederen van verschillende 
makkers, voordrachten en kerstverhaal brachten 
zegen. De toespraken van de Majoors en de 
J. L. Sergeant-Majoor bepaalden ons er bij, hoe 
wij moeten gaan naar het feest van den Koning 
der Koningen. Eersten Kerstdag hadden wij 
drie Zangbrigades" en we!, de kinderen der 
Compagniesamenkomst op Kramat, de meisjes 
van het Melsjeshuis, en een, bestaande uit drie 
leden, n. l. de kindert"n van de Majoors, die 
ult Bandoeng meegekomen waren. Alie liederen 
richtten zich op de komst van den Messias. 
Ons feest voor de ruim 200 kinderen op twee
den Kerstdag waseen prachtig succes. 's Avonds 
was er een bijzondere lichtbeeldenmeeting in de 
Gloria Bioscoop te Batavia. Liederen en ta
bleaux: waren schttterend. Deze samenkomst was 
een mooi slot van een heerlijk Kerstfeest. 

Lt. Kolonel Rawie kwam met Mevrouw en 
de kinderen om oud en nieu .iv jaar met ons te 
vieren. In den .. Halven nacht van gebed" kwam 
een ziel aan de voeten van den Meester. Den 
vo\genden morgen begonnen wij het nieuwe 
jaar met een samenkomst, waarbij ook de an
dere afdeelingen van de stad zich met ons 
vereenigden. Orie zielen kwamen tot bekee
ring. 's A vonds werd door de Kolonels in de 
ou:le stad een groote samenkomst geleid. Ver
schillende makkers gaven hun getuigenis, en na 
de toespraak van den Kolonel kwamen twee 
broeders naar voren om zich aan den Heer te 
geven. Glorie l 

Daags daarop verwelkomdenwij o:ize nieuwe 
Officieren, Ensigne Wuite en Kapiteine Hunter. 
Moge Gods zegen rusten op haar beider werk
zaamheden. 

~ Bevorderd ~eerlijkheid. 11< 
~ Wie kent de familie Frans niet. die~ 
dappere en trouwe strijders van onsgeliefd Leger 
in Weltevreden? En nu is zij, die zoo eenvoudig 
en altijd vertrouwend op God was, met de 
zaligen in den Hemel. Het is ons nog onmoaelijk 
te begrijpen,dat die p\otselinge, droeve tijd!ng van 
het heengaan van Zr. Chr. Frans waar is. Onze 
D. O. kwam over voor de begrafen!s. Met de 
Vlag van bet Leger des Heils voorop begaf 
zich de stoet naar bet kerkhof. Aan het graf 
behandelde de Brigadier het W oord Gods, en 
werden liederen over den hemel gezongen door 
het zangkoor van de Gompagniemeeting en de 
meisjes van ons Tehuis. 

's Zondagsavonds daarop woonden wij den 
gedenkdienst bij van onze zuster. Hoewel wij 
niet begrijpen, wat Gods bedoelingen zijn, werd 
toch Zijn naam verheerlijkt in deze bijeenkomst, 
en aan 't einde kwamen vijf der familieleden 
van de overledene om zich opnieuw toe te 
wijden aan God. L. 

MET DEN ALGEMEEN SECRETARIS IN SOERABAJA. 
Den eersten Kerstdag, 's morgens om 5 uur 

had zich een 140 tal menschen verzameld in 
de eetzaal van de 8. P. M. deze samenkomst, 
evena\s a\le volgende, werd geleid door Lt. 
Kolonel Rawie, die als altijd een goed woord 
voor ons had. In de Heillgingsmeeting ver
nieuwden enkele makkers in het openbaar hun 
toewijding. Verschlllende zangkoren brachten 
mooie Kerstliederen ten gehoore. 

's Morgens den 26sten ging het in optocht 
naar S?:maroeng om de patienten van de Lepro
zerie een prettlg Kerstfeest en tengevolge van 
een goede Kollekte 's avonds een fijne slametan 
te b?reiden. Op eenvoudige wijze maakte de 
Kolonel duidelijk hoe ons I~ven alleen dan rein 
kan zijn, als het hart, het raderwerk van ons 
Hchaam, gereinigd is door den Heer .. In den 
nabidstond gaven 3 zielen zich over. Het inzege
nen van een der patienten tot Soldaat van ons 
Leger maakte op allen een diepen indruk. Met 
een groot Kinderkerstfeest in den avond en een 

vereenigde samenkomst in het Chineesche Korps 
o;> Vrijdaaavond werd het Kerstfeest besloten. 
Gedurende deze dagen kwamen 16 zielen tot 
den Heer. M. 

SOERABAJA Ill is zeer blijde met het 
bezoek van Lt. Kolonel Rawle. Voordat de 
meeting binnen begon, hielden we er een voor 
de zaal. Velen kwamen luisteren, en na afloop 
stroomde de zeal tn een oogenblik vol ; tot 
buiten toe stonden de menschen te lulsteren. 
Het meisjeszangko<>f' van ons ziekenhuis zong 
een mooi lied, en ook de J. L. Zangcompagnle 
van ons Korps en de Zangbrigade van I. 
Daarna werd met geest en kracht het Evange
lie gebracht. Twee zielen kwamen tot den 
Heer. Ons Kerstfeest met de kinduen was 
onvergetelijk, de J.. L. S. M. vertclde een Kerst
verhaal. Aandachtig hoorden de klnderen toe. 
Spelletjes werden gedaan en pakjes, uitgedeeld. 

]. P. 

SEMARANG VE~EENIGD. 
De? feestenreeks begon 's avonds v66r Kerstmis 

op de Kolonie Boegangan. Met welk een wijd
open oogen van verbazing en verrukking staar
den deze arme kolonisten het schitterende kleu
renspel aan, den versierden, verlichten Kerst
boom en hun moole zeal. Wat klapten ze in 
bun handen en zongen ze hartelijk mee ! Men 
kan zo::>iets niets aanschouwen zonder onder 
den indruk te komen van de waarheid van de 
boodschap, die de Engel bracht: ,,Ziet, ik ver
kondig u GROOTE blijdschap". 

Kerstmorgen 5 uur vond een groote schare 
makkers en vrienden bijeen in de Loge om 
God te prijzen voor het grootste offer Zijner 
lief de. 

's Avonds had een groote Demonstratieplaats. 
Na bet openingslied en een ernstig gebed van 

Kapiteine Zwart, leidde Stafkapitein Hiorth 
met enkele woorden het programma in. Nog
eens werd het aloude, geliefde Kerstverhaal 
voorgelezen door Adjudant Schulz. De Meisjes 
van ons Tehuis zongen onder leiding van En
signe Stapleton een treffend moot lied en dit 
werd gevolgd door een eenig nummertje, n. ). 
van het Boegangan fluitkorps. Spannende aan
dacht heerschte terwijl Lt. Kolonel Dr. Wille 
sprak en niets had meer op z'n plaats kunnen 
zijn, dan dat nu een gro~pje kameraden van 
het Ooglijders-Hospitaal zong. Ook de jongelui 
van het Europeesche Korps droegen het hunne 
bij door enkele mooie tableaux. Met een bezie
lend slotwoord van Stafkapitein Hlorth werd 
de samenkomst beeindigd. Halleluja ! Christus 
is geboren ! 

,. Vreugdevol". 

De oude boerderij van onze Landkolonle .Groot Batelaar" tusschen Lunteren en Barneveld werd In bet voorjaar 
van 1929 een prooi der vlammen. Hierboven z.iet tnen de Dieuwe bocve. welke onlangs geopend werd, en daaronder 

de opnie-uw gevulde stal. Zeven en veertig lcoeien waren jammerlijk jn den brand omgekom.en. 

,.Met een jongen man van bet Korps Terwin
selen heeft een ernstig ongeval plaats gehad 
met doodelijken afloop. 

Een jongen van zeventien jaar, werkzaam b ij 
het aanleggen van een nieuwe spoorlijn is door 
een noodlottig ongeval onder een trein geraakt 
en geheel verminkt naar het ziekenhuis gebracht 
en aldaar overleden. 

Hij is een van de twee jongens, die in de 
bijeenkomst, door u geleid In Terwinselen tot 
den Heer kwamen, om een nieuwe toewijding 
te maken. Sindsdien was er een totale omme
keer bij hem op te merken, hij was een groote 
zegen thuis, op zijn werk en in bet Korps. Hij 
was een van het twaalftal aspirant-Korpskadet~ 
ten, dat wij op heden in het Korps daar hebben. 

Vrijdag ging hij als naar gewoonte met blij
moedigheid naar zijn werk, na zijn moeder nog 
goedendag te hebben toegeroepen. Tegen acht 
uur zou hij de koffle van de mannen gaan 
warmen, waartoe hij wat \lout bij elkander 
zocht. Juist toen hij hiermee bezig was, kwam 
er een goederentretn aan, waarvoor hij uitweek 
zonder op te merken, dat er van den anderen 
kant een personentreln kwam, die hem greep 
en vermorzelde. Op weg naar het ziekenhuis 
heeft hij nog enkele malen tot zijn ouderen broer 
gezegd : HZeg maar aan mamma, dat ik heenga.'' 
In het ziekenhuis kwam nog een Priester bi) 
hem, dien hij echter afwees, waarna hij inging 
in de eeuwlge rust. 

Het tragische van het geval is, dat zijn moe
der reeds veertien dagen heeft rondgeloopen 
met bet gevoel, dat haar Albert zou gaan ster
ven. Op een dag is zij near haar slaapkamer 
gegaan en heeft er ernstig over gebeden, omdat 
zij meende, dat !:let wel van den duivel kon 
zijn. Zij kon niet eten noch drinken, maar ver
telde er niets van aan haar man of kinderen, 
zoodat zij we! zagen, dat er iets aan de hand 
wai;, maar nlet wisten wat het was, dat haar 
bezig hteld. Donderdag 1.1. na de samenkomst 
zat hij aan tafel te eten, en toen was bet alsof 
er een stem tot de moeder sprak, die zeide : 
,,Zie hem nu nog eens goed aan,'' niet wetende, 
dat dit de laatste keer was, dat zij hem zou 
zien in het land der levenden. 

Nog maar kort geleden had hij er met zijn 
moeder over gesproken, dat als er eens een 
Legerbegrafenls zou zijn daar of in Treebeek, 
of hij dan vrij mocht nemen om er .aan deel te 
nemen, wat zijn moeder hem dan ook beloofd 
had, nlet denkend, dat hij de eerste zou zijn. 

Woensdag kreeg hij zijn Legerpet, die hij 
Donderdag voor het eerst heeft op gehad. Hij 
had nog 25 ,.Strijdkreten" thuis om te ver
koopen. 

Morgen heeft zijn begrafienis plaats in Ker
kerade vanuit het R. K. Ziekenhuis. Op ::r;ijn 
werk hebben de mannen ruim f 40.- bijeen 
gebracht om een steen op zijn graf te plaatsen. 
Hij was een zegen." 

•) Bovenstaand schrij ven van Adjudant Kol
der, den Districts-Officler voor den Legerarbeid 
in Limburg, was gericht aan Kommandant Vias. 

In het Zuiden derN ederlandsche provincieLim
burg is het Leger des Heils bezlg een groot weok 
te doen. Terwijl een onzer Officieren huisbezoek 
deed, kwam ze in 't huis van een droakaard 
van de ergste soort. Man en vrouw waren beide 
aan den draok verslaafd; toen het jongste kind 
~eboren werd, waren beide ouders dronken. De 
menschen werden uitgenoodigd om de Leger
hijeenkomsten te bezoeken, en ten slotte ver
kreeg de Officier deze belofte van bun. Een 
poosje daarna werden beiden bekeerd, de kin
deren kwamen op de Coinpagniemeetings, en van 
bet gezin, dat bestaat ult veertien personen, zijn 
nu de beide ouders en vier kinderen Heilssol
daat twee kinderen Jong Soldaatendeoverigen 
:sljn 'trouwe bezoekertjes van de klnderbi)een- ' 
komsten. Het heele huts is veranderd, want 
niet alleen verschafte de Heilsofficier geestelijke 
hulp, ook maatschappelijk werd het gezln ge
holpen, de moeder heeft leeren inzien. wat hear 
eigenlijke taak is en gaandeweg is er tn alle op
zlchten verbetering merkbaar. 

Zeg Jongelui I :Renn en ju/lie deze Hij geloofde de let:r van Jezus, dat wlj onze 
broeders' hoeder zljn en dat alle menschen 
voor God gelijk staan. Als jongen bezocht hij 
de slavenmarkten in het Zuiden van de Ver
eenigde Staten en vatte dear het plan op om, 
als dat ooit in zijn macht lag, een elnd te 
maken aan zulke praktijken. Aan zijn toedoen 
hebben de negers van Amerika bun vrijheid te 
danken. 

Heeft iemand U onrecht aangedaan? Wreekt 
U waardiglijkl Negeer het, en het werk is bl?'· 
go7tnen; vergeef het, en 't is volbracht. Wie '!iet 
tegen een beleediging kan, staat benepen zich
zelf. 

§roote .51tannen, die in 9ebruari werden geboren ? 

Toen de groote componlst Handel nog een 
jongen was, bezat hij een spinet ( voorlooper 
van onze piano) waar hij graag op schemer
avonden in een donker zolderkamertje op zat 
te spelen. Onder het spelen was 't, alsof in 't 
halfdonker ontelbare muzikale geesten voor 
hem oprezen en een rondedansje maakten. 

Op een keer vergezelde hij zijn vader naar 
het kasteel van den Hertog van Saksen-Weis
senfel, en verkreeg toegaog tot het groote orge). 
Daar werd zijn toekomst beslist. 

Hoewel hij een Duitscher was, bracht Handel 
bet grootste dee) van z'n !even door in Enge
land en werd benoemd tot Muziekmeester In 
de kapel van den Hertog Chandos. Voor zijn 
muzlekstukken verkoos hij onderwerpen ult den 
Btjbel. Zoo is een van zijn composities getiteld 
,,Israel in Egypte" en hierln zijn o. a. de ver
schillende plagen beschreven. Het gegons der 
insecten, 't gekletter van de hagelsteenen hoor 
je daarin. ook het zucbten van de kinderen 
Israels, die zwoegden onder de fel-brandende 
zon, 't gebruis der golven en 't gcplons der 
paarden, wanneer ze de Roode zee oversteken. 

Op ouderen leeftijd werd Handel blind, maar 
toch bleef hij zijn plaats innemen achttr bet 
orgel. In de Westminster Abdij te Londen kun 
je zijn borstbeeld zien en daarnaa1t op een 
ultgehouwen blad muziek staan de woorden: 
,,Ik weet, dat mijn Verlosser leeft". 

,,Abe" Lincoln, zooals hij genoemd werd, 
was in een hut, midden in bet bosch geboren. 
Zijn ouders waren arme lieden, maar hij werd 
eerlijk en met beleid opgevoed. Het hoekje van 
den breeden haard, die in den kouden winter 
""armte gaf, verschafte Abraham meteen Hcht 
om te lezen en te studeeren. De familie Lincoln 
had een kostbaar bezit, welke bestond ult een 
ouden Bijbel, die al veel gebruikt was, maar 
erg bemind ook. Al heel jong begon Abe 
erg veel van dit boek te houden. Verder 
las hij ook graag over de jeugd van George 
Washington. Hij hield er maar een heel een
voudige leer op na, die tevens richtsnoer 
was voor zijn heele !even en hem den naam 
bezorgde van .,Lincoln, :len barmhar
tlge". 

Met recht kan van het !even van dezeo groo· 
ten Amerikaansclttn staatsman zijn etgen motto 
geschreven worden: HKwaadwillig tegen ~ie
mand, liefdevol voor allen". 

Ter gelegenheid van bet Kerstfeest had in 
MEDAN een pracbtlg-geslaagde meeting plaats 
in de Deli-Club. Meer dan twee honderd bezoe• 
kers namen dee!. De volgende bijeenkomst 
was in de Kazerne voor inheemscho mllital· 
ren. Adjudant Beunders gebruikte de Licht
beelden-lantearn, terwljl Stafkapltein Lools 
de bijeenkomst in het Malel1ch lcidde. Vnjwel 
alle militalren ult het Oarnizoen waren aanwezig 
met bun vrouwen en kinderen. Het gebouw was 
van voor tot achter gevuld. Behalve de Kerst
feestviering en platen omtrent het !even van 
Jezus, vertelden we ook een en andt>r van den 
L.d.H. arbeid". S.B. 
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