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ZOU K HET SCHIP VERLATENI 
Door Kommandant IDr. S. L. Brengle. 

,, W el Kommandant, denkt U erover uit het Leger te gaan en het oude 
schip te verlaten voor het zinkt ?'' werd mij eens door een Officier half 
schertsend, half in ernst, gevraagd. 

Hij is een beproefd en trouw Officier en naar ik geloof zeer gehecht 
aan het Leger, maar zijn vraag is er een, die. denk ik, vele Officieren 
zichzelf op den een of anderen tijd zullen stellen, als ze 't ook niet aan 
anderen vragen. Het is een vraag, die ook tot mij is gekomen en hier 
hebt U m1jn antwoord aan m11zelf. 

Het oude schip gaat niet zinken. Ik heb tamelijk intieme kennis aan 
de !ciders, aan het Internationale centrum zoowel als over de geheele 
wereld, en m vele landen heb ik het wonderbare werk van het Leger ga
degeslagen, waardoor ik ten volle overtuigd ben, dat er geen gevaar van 
zinken bestaat. 

Op een keer, toen ik den Still en Oceaan overstak, maakte ik kennis 
met den scheepstimmerman, en bemerkte ik, dat hij steeds maar bezig was 
met reparaties en verbeteringen aan te brengen. hier en daar vergane plan
ken en verroeste schroeven te vervangen door nieuwe, terwijl de beman
ning voortdurend bezig was met schrappen en opverven en nieuwe touwen 
voor het want te maken; geen oogenblik werd er echter ook maar gedacht, 
dat het schip waarschijnlijk zou zinken. Zoo kan het ook noodig zijn, 
dat ons schip, evenals alle menschelijke instellingen, van t1jd tot t1jd gere
pareerd moet worden, maar het is hecht en zal niet zinken. 

Meer clan veertig jaar ben ik reeds aan boord en nog noo1t heb ik me 
zoo zeker gevoeld als thans. Gedurende deze jaren heb ik vele Officieren, 
groot en klein, het schip zien verlaten om zichzelf te redden, in de mee
ning, dat het de diepte in ging, maar het schip voer door, terw1jl zij 
worstelden tegen den vloed of omkwamen tusschen de haaien van zin
genot, hoogmoed, leugen, wereldzin, of afval en ongeloof. Anderen hebben 
het noodsein geheschen en werden weer aan boord genomen, ,,door schade 
en schande wijs geworden' '. 

Veronderstel echter, dat ik gevoelde, dat het schip werkeli1k gevaar hep 
te zinken, wat dan ? 

Ieder plichtsgetrouw Officier zal op het schip blijven zoolang er eenige 
hoop is haar te redden. Hij zou liever met haar te gronde gaan dan 
zijn eer eraan gevcn, door haar te verlaten voordat iedere man, i_edere 
vrouw en elk kind onder ziin hoede, ve1lig in de reddingsbooten was. 

Jk hoorde eens een verhaal, dat mij diep ontroerde. Een vaartuig had 
schipbreuk geleden en was aan 't zinken. De vrouwen en kinderen, en 
ook zooveel mannen als mogeli1k was, hadden plaats geYonden in de red
dingssloepen , elke sloep was onder leiding van een der scheepsoffic1eren. 

Een sloep, die onder commando stond van den jong~ten scheepsofficier, 
was zoo vol, dat de kapitein vanaf het dek van het zinkende chip hem 
toeriep niemand meer op te nemen, ofschoon er overal in het water ran
dom haaien bezig waren de drenkelingen te verscheuren. 

Plots verscheen een man aan de oppervlakte in de onmiddelhjk:e nabij
heid van de sloep. Een vrouw, die daarin zat met haar twee kinderen, 
zag hem en riep: ,,0 nlijn man! Red hem!" Met dien nobelen moed, 
<lien men vindt biJ ware officieren-ter-zee, wierp de jonge stuurman een blik 
op de vrouw, de kinderen en den zihkenden man, gaf bevel den man m 
de sloep te trekken, en voordat iemand er iets aan kon doen, had h1j 
zich in 't water geworpen en was binnen enkele minuten een prooi der 
haa1en. 

Zal ik, een Heilsofficier, een volgeling _van J ezus, Die stierf voor Zijn 
volk, minder heldhaftig zijn als die jonge zeeman? Zal ik m1jzelf sparen, 
terwijl er in het Leger nog een klein kind i~, een vrouw, een in moe1lijk
heden verkeerende man, die worstelt tegen de verzoeking, die mijn hulp 
noodig hebben ? 

God verhoede dat ! Hoe zou ik ooit m~cr respect kunnen hebben voor 
m11zelf, of mijn Heer in 't aangezicht durven zien, als ik mijn post of 
plicht verzaakt had om mijzelf te redden ? 

,,W1e zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen ; maar zoo wie 
z1jn leven zal verliezen, om Mijnentwil, die zal bet behouden." 

0 de kinderen, die ons noodig hebben ! 0 de zwaarbelaste vrouwen en 
mannen, die te strijden hebben tegen verzoekingen, en van ons goede 
oude schip afhankelijk zijn om den Hemel te bere1ken, en die waarsch11nlijk 
nooit daar aan zullen kornen, als wij ze in den steek laten ! 

Neen, door Gods genade zal ik het schip niet verlaten ! Ik zal crop 
bliiven, mijn plicht doen, trouw z1jn, mijn makkers aanmoedigen, de ver
lorengaanden redden en op een goeden dag de Hernel ·che Haven bmnen
varen met de vlag van het goede oude schip hoog in top en de geheele 
bemanning ve1lig thuis aangeland. Halleluja ! , ,Zou een man al ik, vlicden "t" 

(Neb. 6 : I I, 12). 
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Ben gezegend 
1929 

en overwinnend Nieuwjaar 
1930 door de Kommandants. 

@~~=~--($-=~~@ 
Het jaar, waaraan U?e zoo gewend geraakt waren, is voorbij ..- het behoort 

tot het verleden en kan niet herroepen warden. Erover te treuren zou vergeefs 
zijn ; wel zijn er vele herinneringen, die ons belangrijke lessen leeren. 

Het is een jaar geweest van groote beteekenis voor ons geliefd Leger des 
Heils, dat uit een periode van storm en strijd te voorschijn is gekomen en thans 
op den drempel van het Nieuwe faar staat met onbegrensd jeugdig enthousi~ 
asme en als een onverdeeld lnternationaal Leger des Heils. 

Het is also{ een herleven van den ouden Legergeest heeft plaats gehad, 
welke sterk doet denken aan 10 ~ 30 ~ 20 en JO jaren geleden. Heerlijk is het 
te mogen zeggen, dat dit schoone Internationale Vredesleger met zijn tiendui~ 
zenden Officieren en zijn groote scharen Soldaten zich bewust is van de roe~ 
ping Gods en van Zijn bevel, eens tot Mozes gericht in de woorden: 
.,Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken". 

Oak voor ons in Nederlandsch Oost~lndie was 1929 een jaar van zegen. 
Die zegeningen kunnen uitgedrukt warden door te zeggen : 

Er heerschte een voortreffelijke geest van liefde en eensgezindheid in 
de Rangen. Allen hebben hun best gedaan, van den O{ficier belast 
met de meest zware verantwoordelijkheden tot den jongst benoemde. 
Halleluja I 
Wij hebben zelfs nog meer mogen doen ten behoeve van den arme, 
van den hulpbehoevende, van onverzorgde en verwaarloosde kinderen, 
voor het werk der barmhartigheid en dat der reclasseering, voor de 
noodlij"denden van de Leprozerieen, die met zoo' n wonderbaar gedu(d 
hun smart dragen. Welk een ongemeen en rein voorrecht was het 
zulks te doen in Christus' Naam. 

Het Nieuwe f aar begroet ons met belo/ten van groote kansen, waarvoor 
wij telkens en telkens weer de behoe{te zullen gevoelen aan een vernieuwing 
van onze liefde en t.:>ewijding. Laat ons dichter tot elkaar komen, tesamen 
verbonden in den Geest van Eenheid en Geloof. Als in het jaar, dat voor 
ons ligt, onze Heer ons zou vragen Hem een nog grooter offer te brengen, mo
gen wij dan genade en kracht vinden om zulks te doen met een blijmoedig hart. 

Ons programma voor 1930 is verstrekkend. We verlangen ernaar, dat 
er een opwekking in den godsdienst zal komen over den geheelen Archipel. 
Moge God ons zielen geven in ieder Korps. 

Ook de aan onze zorgen toevertrouwde taak der Barmhartigheid dient 
met zel/ s nog meer teedere zorg te worden uitgevoerd. 

Wij denken aan uitbreiding te Weltevreden-Soerabaja-in Semarang. On
der en met ·den zegen Gods verwachten wij, dat de nieuwe Kweekschool voor 
Officieren en de Congreszaal, beide in Bandoeng, bij gelegenheid van het Jaar~ 
lijksch Congres in October geopend zullen worden. Wij hopen dat dan een 
dertigtal aspirant~O{ficieren tegen dien tijd gereed zullen zijn om hun opleiding 
te beginnen. Voorwaar handen vol werk, maar, lieve Makkers, wij willen 
het niet vergeten, dat het zal warden ondernomen in Jezus' Naam, tot Zijn 
eer en ... het geloot zegt: ,,God zal het ons doen geworden I" 

Met den Algemeen Secretaris, Luitenant~Kolonel Rawie, den Staf van het 
Hoofdkwartier en dien van de Divisies wenschen wij allen een rijk gezegend 
en voorspoedig Nieuw Jaar. 

,,Wij zullen juichen over uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam 
onzes Gods. De Heere vervulle al uw begeerten." ~Psalm 20: 6. 

l.iw U toegenegen in den Strijd, 
Het heeft niet ontbroken aan de noodige hulp van de zijde onzer Vrien-
den en Contribuanten. Hartelijk dank I W.Palstra. 

Het is dus niet te vee!, dat het Leger het juichend uitroept: ,, Tot hiertoe 1 fanuari 1930. f. H. Palstra~ 
heeft ons de Heer geholpen I" Engelbert v. B evervoorde. 
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VAN EEN OUDE BEKENDE. 

,,Door gena wordt iedere schuld betaald 
En door 't bloed mijn zonde wegge1Jaagd; 
Br is kracht, die m' iederen dag bewaart, 

Voor mij ! Voor mij !" 

Hoe dikwijls zijn wij in onze gedacbten in 
U w midden, lieve J a va-makkers, en hoe gemak
kelijk, na onze jaren daarginds, U allen: voor 
te stellen in de verschillende posten, innchtin
gen en:zi., bezlg zooals bet altijd gaat, In den 
dienst van onzen Koning in ons geJjefd Leger. 
En in d<?ze oogenbllkken is bet zoo natuurlijk 
U alien in 't geb<?d te brengen tot onzen dier
baren Heer. Hoe blij zijn wij, dat de moeilijk
heden, aan Uw taak verbonden, ons ook bekend 
zijn en daarom is bet gemakkelijker voor U 
te bidden. 

En dan, als wij deelnemen aan de groote 
samenkomsten, komt zoo vaak deze gedachte 1 

Wat zou bet heerlijk zijn indien de Officleren 
.. ' " f van Java deze meetings bij konden wonen , o • 
Wat zou bet voor de lieve Pelantoengan 

Heilssoldaten een wonderbare zegen zijn om 
enkel de muziek te ho::.>ren, en het zingen, zoo 
roerend en aandoenlijk, van die duizenden 
mannen, vrouwen en kinderen tegelijk. Ach, 
het is eenvoudig onbeschrijfelijk !" 

Maar bet gezicht, dat 't meest bekoort, is de 
zondaar t>lj 't Kruis. 

Zoo gaarne wil ik iets vertellen van de tref
fende tafereeltjes, die ik met eigen oogen zag, 
hopende dat U ook daardoor een zegen moogt 
ontvangen. 

*** 
In Sydney worden gedurende de Paaschdagen 

jaarlijks groote tentmeetings gehouden. Duizen
den Heilssoldaten en vrienden nemen hieraan 
dee!. Van bulten brengen ze alien bun eten 
mee en dan tusschen de meetings lijkt het wel 
een groote picnic. Zonder twijfel zijn deze mee
tings tot grooten zegen geweest. 

Het was op Goeden Vrijdag verleden jaar. 
De meeting was pas aan den gang. Het 
Muziekkorps speelde dat moole lied in 
bet Engelsch bekend als ,,The penitents plea". 
Hoe aandoenlijk klonken de teere tonen, en 

een wonder dat bet zijn doe! trof. Van achter 
~it de groote tent baande een jon~e man zich 

weg naar voren en met een snik vie! hij neer 
een de zondaarsbank. Hij was een afvallige mu
:~knant en had dikwijls hetzelfde lied gespeeld. 

Luister eens naar de woorden, die hem In 
herinnering kwamen en hem als een gebroken 

Voren hadden gebracht. man naar 

H 
·· Her nu 'k neerkniel aan Uw voet 

,, ~oxor mdlJ· e a'eschuid bezwaard gemoed, 
1v~et oor zon 

Gansch bevlekt in eigen oogen, r 
Door berouw terneergebogen · .. 7 ' . . t:d denken nog aan my . 

Kunt G in lze,. e d kl ·sters vrij · 
Maak mij van der zon e ut m ook 'mij 

Red 't vertwij{'lend hart en nee 
Als kind weer aan. 

d bl·erboven staat. 
0 bet koor, at 

Heerlijk nietwaar ? Jezus kwam en genas 
dat gebroken hart. 

*** 
Het was in dezelfde meeting. Een kleine, 

tienjarige kreupele. Met groote moeite kwam 
bij naar voren. Het was hem niet mogelijk neer 
te knielen, maar hij zat op de zondaarsbank 
met z'n krukken naast zich. Vele anderen 
knielden langs de lange zondaarsbank, maar 
onder de toeschouwers waren er velen met 
tranen in de oogen toen even later de lieve 
moeder van dezen jongen naast hem ging zitten 
en hem warm aan het hart drukte. Het was 
hartroerend, en als ik er iets van af weet, zag 
ik in dat moederoog : ,,)a, ventje, ik hen blij. en 
moeder zal je wel bijstaan en helpen.'' 

Jezus, ooze dierbare Heiland, nam hem 
ook aan. 

*** 
Niet ver van mijn plaats zat een grijsaard. 

De zonde had we! haar stempel gedrukt op 
dat oude gelaat. lets in mij - ja, het was God 
- dwong mij naa.r hem toe te gaan. 

Ach, ach ! wat een geschiedenis werd mij 
toen geopenbaard ! Hij wist alles I Jarenlang 
had hij den goeden weg bewandeld, maar zooals 
Judas, had hij zijn Heer verraden. Hij was nu 
aan den drank verslaafd, en er was geen hoop 
meer. Hij had zoo dikwijls geprobeerd terug te 
komen - om alles weer goed te maken, maar 
tevergeefs. Het duurde Jang eer hij nieuwe hoop 
kon vatten en intusschen waren er vele anderen, 
die trachtten dien armen ouden zondaar te 
helpen. Eindelijk eindigde de strijd en met zijn 
gebroken hart kwam hij tot den Helland. 

Er was ook voor hem gena. 

*•* 
Een vrouw zat te snikken in een van de 

meetings. Ze was in de di~pste moeilijkheden 
geraakt eD eenvoudig wanhopig. Ze wist maar 
al te goed, dat door eigen schuld alles was 
verkeerd gegaan. Nu liep ze reeds dagen Jang 
rond met de gedacbte : ,,Als ik een 
fleschje vergift kan krijgen, zal ik spoedlg een 
eind aan alles maken". Hoe meer ze erover 
dacht, hoe aanlokkelijker of haar plan haar 
toescheen. Nu was God bezig tot haar te spre
ken. Wat een strijd, - zoovelen namen daaraan 
dee!, - welk een beproeving voor ons gdoof 
eer ze gewlllig was om alles neer te leggen. 
Ze heeft bet toch gedaan. Ze is nu een kind 
van God. 

*** 
Honderden waren in deze meetings uitgekomen. 

Sommigen reeds oud en diepgezonken zondaren. 
Anderen jonge mannen en vrouwen en ook 
veel kinderen. 

Hij gaf ze allen een hartelijk welkom. Dat 
is best te begrijpen, nietwaar ? 

-WARE VERT R 0 0 Sri_., ER S. 
De vrouw van een Dlvlsie··Officler, die In i 

bevel is over bet werk onder de inboorllngen 
in Zuid-Afrika, beschrijft haar ervaringen in 
verband met het oprichten van een Gezinsbond 
onder de Zoeloevrouwen. 

,, Toen ik er mede aan ving, waren de mannen 
heel achterdochtig. Zij wilden weten, wat ik 
met die vrouwen alleen doen wilde, zeiden ze, 
en de vrouwen hielden zich angstvallig op een 
afstand en wilden er niets van weten. Wij 
begonnen met een vijftal en vele malen ben lk 
schreiend van zoo'n samenkomst tbuiagekomen. 
Als ik tot de vrouwen zeide, dat ze zich moes
ten geven aan den dienst van God en lets 
voor Hem moesten doen, Jach ten ze mij hoonend 
uit. Te denken, dat een vrouw zich zou kunnen 
wijden voor dienst In Zijn koninkrijk, scheen 
haar lets ongerijmds. 

Maar na een poosje kwam God ons te hulp. 
Hij hielp ons eigenlijk altijd, alleen ik zag Hem 
niet. Maar er brak een oogenblik aan, waarop 
ik Zijn werk zag en voor wij Zuld-Afrika ver
lieten, was ik in staat, een klein congres te 
houden voor de !eden vaD den Gezlnsbond. 
Enkelen harer kwamen van plaatsen, honderd 
dertig kilometer ver weg en liepen van twee 
tot drle dagen om de samenkomsten te bereiken, 
waarin meer dan honderd !eden tegenwoordig 
waren. Onderweg werd een der vrouwen een 

VERGE TEN. 

Een goed geheugen ls een mooi iets, maar 
iedere Heilssoldaat behoort zlch te oefenen in 
de kunst van vergeten. 

Vergeet zondige voorstellingen. 
Vergeet den Jaster, dien ge gehoord hebt. 
Vergeet de laagheid van kleioe zlelen. 
Vergeet de fouten van uw vrienden. 
Vergeet de onaangename menschen. wler woor-

den er op berekend waren om uw stemming te 
bederven. 

Vergeet alle boosaardigheld, alle vitterijen, 
a!le beleediglngen, alle onaangename en kwet
sende woorden en daden. 

Begin iederen dag met een schoone lei. 

Ja, het is dezelfde strijd als opjava.Hetdoel 
daar evenals hier is de zondaren tot Jezus te 
brengen. Schijnt het soms, alsof de menschen 
zoo ongenaakbaar zljn, lieve makkers, deze 
woorden kwamen zoo even tot mij : 

•. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 

.. Die het zaad dr-aagt, dat men zaaien zal, 
gaat al gaande en weenende; maar voor-zeker 
zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijne 
schoven". (Psalm 126: 5, 6). 

P.S. 

God zegene U alien I 

M. THOMSON, 

Brigadier. 

Lezer, zijt gij bekeerd? Er ls ook voor U gena. 

-· 

kindje: geboren, maar ze wilde nie:t achterblijven 
en toog met bet kindje dadelijk weer op weg. 

Sterke vrouwen zijn het en ze hebben veel 
bemlnnelijks. Ze zijn verstandig en hebben veel 
geme:en met turopeanen. 

T oen we ons meisje, waarmede wij ult Noor
wegen ware:n gekomen, door den dood verloren, 
gevoelden we ons zeer eenzaam. Er was niemand 
om ons te troosten. Mijn man moest een grafje 
voor haar deiven en daarna in een andere 
plaats de begrafenls leiden van een Sergeant~ 
Majoor. 

Ge kunt u voorstellen, hoe lk te moede was. 
Dach daar kwamen op zekeren dag enkele 
vrouwen mij bezoeken ... Moeder," spraken zij, 
,, wij komen u zeggen, dat we diep gebukt gaan 
onder uw smartelijk · verlies. Gij P.ebt ni1t alleen 
haar verloren, maar wij hebben u verloren. 
Als ge in de samenkomsten zit, zijt gij met haar 
bezig. Wij smeeken u, weer bij ons te komen. 
Wij hebben u noodig !" 

De tranen liepen over haar wangen, terwijl 
ze tot mil spraken en tk gevoelde, dat zij gelijk 
hadden. Mijn gedacbten waren steeds bij het 
kind geweest. Zij schudden mij wakker. Oeze 
Zoeloe-vrouwen waren mijn vader, mijn zusters, 
mijn moeder, mljn broeders, die mij vertroostten. 
God gebruikte haar en ik was nlet I anger alleen 
op cit eenzame plekje.'' 

&cf)oonf)tib!)mibbeltn. 
Ben toover-spiegel: ,,Ken uzelve.'' - Deze 

eigenaardige spiegel zal uw fouten weerkaa·sen, 
maar tegelijkertijd uw deugden duidelijker x: aar 
voren brengen. 

Middeltje om rimpels glad te maken 1 ,, Te
vredeoheid.'' - Het dagelijksche gebruik van 
dit middel zal vele rimpels doen verd wijnen en 
u een rustigen slaap verzckeren. 

Lippen·creme ,,Waarheid." - De lippen ge
ven een zachten geur af door 't gebrulk van 
deze kostelijke creme. 

Middel om de stem lieflijk te doen 
klinken: ,,Gebed." Neem hiervan minstens drie
maal per dag en de stem zal vol en melodieus 
kiln ken. 

Oogwater: "Mededoogen.'' - Deze druppels 
zullen uw oogen een zachten glans geveo. En 
als gij ze bet meest noodig hebt, zul!en de 
armen ze u geven. 

Ben waardevol stel oorringen 1 ,,Oplettend
beid en gehoorzaamheid." - Als ge deze sie
raden draagt, zult ge met vreugde vele wijze 
lessen leeren. 

Ben onvergelijkelijk paar armbanden: Orde 
h d ,, D " en werkzaam el . - raag die iederen dag, 

want zij maken u bekwaam. 

Ben nuttige ceintuur 1 .. Geduld.'' - Hoe meer 
roen die gebruikt, hoe mooier ze wordt of
scboon haar hoofd-verdienste nlet is geleg:n in 
ulterlijk vertoon. 

Ben halssieraad van schoone parelen : 
,,Overgave.'' - Dtt kleinood siert de schoonen 
en leert haar de moeilijkheden en lasten des 
!evens te dragen. 
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Generaal en Mevrouw Higgins. 

Met innigen dank aan God vermelden wij, 
dat onze geliefde Generaal en Mevrouw Higgins 
een zegenrijke tournee hebben volbracht in 
Canada en Newfoundland en met vreugde en 
geestdrifc bij hun cerugkeer in Londen door 
duizenden Heilsofflcieren, Soldaten en vrienden 
zijn ontvangen. Terstond daarop Is door hen 
een grootsche serle van samenkomsten in de 
Royal Albert Hall in Lo?den geleld. Ouder
wetsch vurige getuigenissen werden gege
ven, indrukwekkendc uren beleefd, geestdriftige 
tooneelen van strijd aanschouwd en vele zielen 
gewonnen voor den Heiland. Onze Generaals 
hebben een vol programma voor zich, allereerst 
een bezoek aan Duitschland, dat thans reeds 
weer tot het verleden behoort. In Januarl ho
pen zij de Vereenigde Staten van Noord
Amerika te bezoeken en in April Australie en 
Nieuw-Zeeland. God zegene en sterke Generaal 
en Mevrouw Higgins! Laat ieder van onze 
Offlci.?ren, Soldaten en vrienden deze strijders, 
<lie zulke enorme lasten torscn, in hun gebeden 
gedenken. 

Ooze Kommandants. 
Met buitengewone vreugde kunnen wij mede

deelen, dat de gezondheid van Mevrouw Ko~
mandant Palstra aanmerkelijk veel beter is, 
zoodat zij j.1. Zondagweerinstaat was Bandoeng I, 
waar de Kommandant de bijeenkomsten leidde, 
te bezoeken en een woord voor haar Meester 
te spreken. 

Onze Kommandant is vol plannen voor 
de vooctzetting en uitbreiding van den Heils
strijd In deze gewesten gedurende bet komende 
jaar. De bouw der nleuwe Kweekschool In 
Bandoeng, de opening van ons nleuwe bijeen
komstlokaal In Weltevreden, het in gebruik 
nemen van onze nieuwe zaal en de feestelijke 
openlni:i van bet gerestaureerde Militair Tehuis 
in Djokja zijn zaken, die reeds hun beslaij heb· 
ben genomen en In het begin van bet jaar 
zullen worden uitgevoerd. Bovendien zijn er 
meerdere plannen en wij denken In dlt verband 
aan Soerabaja, Semarang, Celebes enz., maar 
hierover later. 

Het spreekt vanzelf, dat dit alles en nog 
veel IJleer veel vraagt van bet hoofd en hart, 
alsook van de lichaamskrachten van onze Lei
ders doch wij bidden ook hen toe, dat alles 
wat' zij noodig hebben, hen in het nleuwe jaar 
overvloediglijk geschonken zal wordcn. 

Onze z;ieke kameraden. 
Het ctoet ons innig leed te moeten melden, 

dat Adjudante Palm, van haar verlof terug
keerende, midden in den lndischen Oceaan. 
.een ernstlgen aanval van blindedarmontstek1ng 
heeft gekregen. De Kapiteins Palstra die met 
haar reisden, stonden haar liefdevol ter .zijde 
en ook de schecpsdokter en het verpleg1ngs
-personeel komt een woord van lof toe. Bij aan
komst te Medan is de Adjudante terstond in 

OFFICIEELE 
MED EDE ELINGEN. 

Bevorderingen: 
Tot Veld-Majoor: Kommandeur J. Schipper. 

Tot Kommandeur 1 
Adjudant N. Buijsman. 
Adiudant H. Palm. 
Adjudant E. Petterson. 

Tot Adjudant: Ensign Midtbo. 
Ensign G. Friddle. 
Ensign Saridjem. 

Tot Ensign: Kapitein D. Ramaker. 
Kapitein A. Wuite. 

Bandoeng, 24 December 1929. 
W. PALSTRA. 

Kommandant. 

KOMMANDANT A. BLOWERS. 
c " Het deed ons genoegen ult de .. War ry -

de Engelsche Strljdkreet van 23 Nov.-te ver
nemen dat Kommandant A. Ulowers tot groote 
vreugde van de velen, die met zorgvolle be
)angstelling het verloop van zijn oo;iziekte en 
de daardoor noodzakelijke operaties hebben 

evolgd, nu in staat is zijn werk te hervatten. 
g Dit heeft een bijzondt:re beteekenis voor 

hier want de Kommandant Is lnternatio-
ons • 1 H fd-l-Secretarls op het nternationaal oo 
~~aartier voor verschiliende zendingsvelden, 

, waaronder ook Nederlandsch-Oost-lndie. 
(Zie Ko/om 4.) 
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~ anteekeningen van 
~ J._lgemeen Secretaris. 

den 

,, Weest sterk en 

hebt goeden moed". 

het Ziekenhuis opgenomen, 
waar zij thans verblijft. Zij 
zal een operatie moeten on
dergaan, doch bet verheugt 
ons te kunnen zeggen, dat 
haar toestand aanmerkelijk 
is verbeterd en de vooruitzichten hoopvol zijn. 

Bijna tegelijkertijd bereikte ons bet bericht, 
dat Mevrouw Adjudant Glover, die met haar 
echtgenoot nog pas kort geleden is aangesteld 
om het bevel over ons nieuwe Jongenshuis te 
Bandoeng te aanvaarden, in het Ziekenhuis 
moest worden opgenomen, eveneens voor een 
operatle wegens blindedarmontsteking. Zij is 
gelukkig weer zoover in beterschap toegenomen, 
dat zij op 21 December het ziekenhuis heeft 
kunnen verlaten en dus gelukkig nog voor de 
Kerstdagen aan dit groote gezln is teruggegeven. 

Wij bidden, dat zij weer spoedig geheel zul
len herstellen en de krachten haar zullen worden 
hergeven om die dan te besteden in dienst van 
den Heer. 

Kalawara. 
Wij ontvingen een opgewekt briefje van 

Kommandeur en Mevrouw Veerenhuis, waarin 
zij ons, begrijpelijkerwijs met vreugde, meldden, 
dat het verbod voor uitvoer van vee en andere 
art1kelen van onze Kolonie, dat wegsns de 
heerscbende veepest in Celebes was uitge
vaardigd, thans is opgeheven, en dat onze 
Kolonie geheel vrij gebleven was. Het 
zijn dus we! angstige dagen, die zoo worden 
doorleefd, doch na regen komt zonneschijn en 
na lijden komt verblijden. 

De Majoors Woodward. 
Nu wij toch over Celebes schrijven, willen 

wij Mevrouw Woodward gaarne onze hartelijke 
gelukwenschen aanbieden bij haar zil veren ju
bileum nls Officier in onze rangen. Nog vele 
jaren, Mevrouw, in gezondheid, en met veel 
:z.egen ! Hij Die trouwe houdt in eeuwigheid, 
en U tot hiertoe geleid beefr, zal U ook ver
der geleiden. De Majoor is nog steeds moedig 
op het oorlogspad. Ziin laatste rapport is zeer 
interessant. Voor nadere bijzonderheden ver
wijzen wij onze lezers naar elders in dit blad. 

Bevorderingen. 
Ooze hartehjke gelukwenschen worden hierbij 

aangeboden aan de Officieren, die even voor het 
Kerstfeest door onzen Kommandanttot boogeren 
rang werden bevorderd. Hier zijn bun namen: 
Kommandeur Schipper wordt Veld-Majoor, 
Adjudantes Buijsman, Palm en Petterson zijn be
vorderd tot Kommandeur, de Ensigns Midtbo 
Saridjem en Priddle tot Adjudant, en de Kapi
teins Ramaker en Wuite tot Enslgn. 

Veld-Majoor Schipper, die oude en beproefde 
strijder, heeft de eer de eerste Officier van 
dezen rang in Neder!andsch-lndie te zijn. Moge 
ook Uw verder !even, lieve kameraden, meer 
dan ooit strekken tot eer van God en tot uit
breiding van Zijn koninkrijk. 

Van komen en gaan. 
Als deze aanteekeningen gelezen worden, zal 

Kommandeure Hallman reeds in ons midden 
zijn teruggekeerd; wij heeten onze zuster, die 
reeds zooveel jaren voor den Heer in N. I. heeft 
gearbeid, opnieu'YI' zeer hartelijk welkom ! Zij is 
in Medan ann wal gegaan ten einde de door 
de ziekte van Kommandeure Palm opengevallen 
p)aats tijdelijk te vervullen. Later hopen wij 
haar definitieve aanstelling bekend te maken. 

Sergeant-%Jajoor en Mevrouw v. d. Veer 
met hun lieve kinderen mochten wij ook weer 
In ons midden welkom heeten. Zij kunnen na
tuurlijk lnsulinde niet vergeten en ofschoon zij 
gedurende hun verlof we! hebben ge.noten, ~~Jn 
zij blij, thans weer op hun bestemm1ng te z11n. 

God zegene hun komst; wij zijn er zeker van 
dat het Bandoeng I Korps er des te rijker om 
zal zijn. 

Voor de Stafkapiteins ' Strandlund en Jo
hansson is ook retour-passage geboekt en met 
betrekking tot den datum van aankomst der 
overige met verlof zijnde Officieren, hiernaar 
zien wij met verlangen ult. 

Jltl ii n. ll\ o e p i n g . boor iuijlm 
ltommanbant 1». JL\ees. 

Slechts eens of tweemaal heb ik het verhaal verteld van mijn roeping tot 
het Officierschap. Ik vertel het U nu, omdat het misschien sommigen van 
U kan helpen, die nog weifelt in plaats van te komen tot een beslissing. 

De Heer verlangde dat ik een Officier zou warden van het Leger des Heils. 
lk gevoelde het, ik wist het, en mijn zielestrijd begon. Gedurende eenige 
jaren was ik de eenige steun geweest van mijn moeder, die een invalide was 
en van mijn twee zusters. Als ik ze verliet, bleven ze geheel onverzorgd achter. 
Toen God mij mijn pl panwees in het Leger, was mijn eerste gedachte: 
..Wat zal er met mijn g~Hetden gebeuren als ik wegga ?" Alle voorschriften 
om ouders te eeren en onze plichten tegenover hen waar te nemen, het voor~ 
zien in de nooden van eigen gezin, enz. kwelden mij en maakten, dat ik mij 
dag en nacht meer dan ellendig gevoelde. Ik zei tot mezelf: ,.Kun jij je 
moeder en zusters in den steek laten ? Is dat recht ? Is dat rechtvaardig ? 
Is dat eervol ?'' Mijn hart werd vaneengescheurd door dezen grooten strijd. 

Toch was Gods stem duidelijk, en Zijn bevel klaar. lk besloot te gehoor~ 
zamen, en Hem in alles te vertrouwen. Zoover als ik zien kon, zou zoodra 
ik wegging, het huis opgebroken warden. Daar had je mijn broer, dat is 
waar, maar hij was een dronkaard, een ontzettende last en op z'n best 
genomen een zorg voor ons allen, en bet was niet waarschijnlijk dat hij totaal 
van karakter zou veranderen en in mijn plaats treden, omdat ik me had aan~ 
gesloten bij het Leger. Nacht op nacht stood hij mij uit te schelden, als ik bij 
mijn bed neerknielde om te bidden, en raasde en tierde over de Heilssoldaten 
en hun manieren. 

Nooit zal ik den Zondag van mijn vaarwel vergeten. 's Morgens ging ik 
het hekje uit, om Gods wil te doen met een gehoorzaam, doch zwaar hart. 
Mijn lieve moeder en zusters hadden hun broodwinner verloren. Het was 
een donker uur. Wat zou er van ze alien terechtkomen? Ik vroeg onzen 
Vader mij te helpen om Hem te vertrouwen voor hun welzijn zoowel als voor 
het mijne, en vervolgde mijn weg. 

Dien avond - mijn laatsten avond - was er een lange rij zoekers aan de 
zondaarsbank. 

Zelf had ik met iemand, die hevig aan het snikken was, gesproken en hem 
gewezen op den Heiland, toen de Kapiteine mij op den schouder tikte. 

., Wie denk je, dat er net is uitgekomen ?" vroeg ze. 
De Heer verlichtte mijn hart, en mijn lippen zeiden, eigenlijk zonder dat ik 

mij bewust was van de woorden: ,,Mijn broer !" 
,, En wie nog meer ?" vroeg de Kapiteine verder. 
,, Mijn zuster," antwoordde ik als in een droom; maar mijn hart begon te 

kloppen en te bonzen alsof het een groote trom was. 
,, Wie nog meer ?" 
,, Mijn jongste zuster I" 
lk had het wel uit kunnen jubelen van blijdschap. Mijn broer kwam naar 

me toe; zijn beide armen sloeg hij om me heen en kuste mij. We weenden 
allebei. T oen zei hij -

,, David, ik weet wat het is - ik heb het aldoor wel geweten, wat de 
moeilijkheid was; maar vanaf dit oogenblik zal ik je plaats thuis innemen I" 

Vanaf dat uur heeft hij het gedaan. Mijn moeder, die jarenlang geen voet 
QP d~n grond heeft gezet, is verzorgd geworden en heeft nooit iets behoeven 
te missen van de verdiensten, die mijn vroegere positie haar bracht. 
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Er zijn echter een groot aantal inakkers, die 
in aanmerking komen voor hun Europeesch 
verlof.StafkapiteinsHiorth met hun gezin zijn de 
eersten en vertrekken per M. S. ,,lndrapoera" 
op den 29sten Januari. Voorts zijn daar Adju
dant en Mevrouw Uiilings, Adjudantes Lauter 
en Veerenhuis, de Kommandeurs Veerenhuis, 
Kommandeure Roslund, Adjudante Walo en de 
Ensigns Ramaker, wier plaatsen reeds bespro
ken zijn, doch waaromtrent wij In ooze volgende 
aanteekeningen nadere bijzonderheden hopen 
mede te deelen. Het is te begrijpcn , dat zij met 
verlangen biernaar uitzien en hun familieleden, 
aan de overzij van het water vooral niet minder. 

Er is vreugde. 

£.r 1s vreugcte in het gezin van Ensign en 
Mevrouw Wikdal, tbans met verlof in Noor
wegen, over de geboorte van een dochter en 
bij de Kapiteins Wattimena van Soerabaja Ill 
over de gel:.oorte van een zoon . Wij vernemen, 
dat de moeders en de kleinen het wel maken 
en begrijpen, dat de vaders behooren tot d ~ 
gelukkigste menschen op aarde. Moge Gods 
zegen op deze lieve kinderen rusten en bun 
doen opgroeien tot §roote blijdschap van de 
ouders en tot eer van onzen God. 

In dank aanvaard. 

Ad1uaante Veerenhuis, de Directrice van het 
Meisjesh,uis in Weltevreden, stuurde ons een 
briefje, waarin zij ons o.m. berichtte, dat zij 
een keurig kofferorgeltje liad cadeau gekregen, 
d~t .~oorzeker goede diensten in de i?richtin9 
bew11zen zal. Hartelijk dank aan de vriendelijke 
gevers en voor meer dergelijke verrassingen 
houden wij ons gaarne aanbevolen. 

Een navolgenswaardig voorbeeld. 

Wij kunnen natuurlijk u1t de brieven niet 
klappen, dat spreekt vanzelf, doch zoo af en 
!oe, vooral als bet in het belang van den strijd 
ls, moeten wij toch eens iets loslaten. Hier 
bijvoorbeeld. Dezer dagen ontving onze Kom
mandant een l::rief van een inheemschen sergeant
schrijver, zoo hartelijk en opgewekt, zoo vol 
waardeering voor den arbeid van bet Leger 
des Heils, dat bet ons alien goed deed, en de 
practische zin was niet vergeten, aangezien hij 
zich verbond voor het komende jaar een con~ 
tributie van f 2.50 per maand aan het Leger 
bij te drag en . Hijzelf zegt: bet is we! niet vi:el 
- maar toch als ieder er zoo over 
dacht l Het is zeker een navolgenswaardig 
voorbeeld. 

In dit verband geven wij gaarne door, het
geen ons door Lt. Kolonel Dr. Wille, genees
heer-directeur van ons William Booth Ooglijders
Hospitaal werd gemeld, dat een oude vriend 
van onzen arbeid, de We!Edele Heer 1.- een 
gift van f 1000.- aan bet Hospitaal had ge
scbonken. Bovendien heeft hij nog ons Hoofd 
kwartier bedacht. Hartelijk, hartelijk dank aan 
dezen milden gever, en allen, die onzen arbeid 
een goed hart toedragen. 

(Vervolg v. Kol. I.} 

Wij geven hierbij een foto van den Kom
mandant in zijn Britsch-lndisch Leger des 
Heils-uniform, bet zien waarvan ons herinnert 
aan zijn belangrijk werk in Britsch-lndie en 
Ceylon, waar hij en Mevrouw Blowers 37 jaar 
arbeidden als Zendings-Officieren van ons Leger. 

Het is te begrijpen dat de Kommandant 
gedurende zooveel jaren van persoonlijke er
varing heel wat kennis heeft opgedaan van het 
!even en heel goed bekend is met de toe
standen in tropische landen, en dit feit doet 
ons gevoelen dat wij in hem iemand bebben 
die :teer goed in staat is de zaken ook van dit 
Territorie te begrijpen. 

Wij bidden dat Gods rijkste zegen bij voort
during op den Kommandant moge rusten en 
dat bij nog lang gespaard mag blijven voor 
het Koninkrijk Gods en voor het Leger des Heils 
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Ondanks het ongunstige weer omringde Maan
dagavond, 9 December, een deels nleuwsgierige, 
deela belangstellende groep de gesloten voor- • 
deur van het gebou wtje. dat di en st zal doen 
als bijeenkomstlokaal aan den Grooten Postweg, 
nabij PasM Kosambi. De roodc jasjea der J. L. 
Muzikanten en de UBiformen van de Officie
ren en Heilssoldaten duidden reeds aan dat 
er iets bijzonders gebeurde. Een korte uitleg• 
ging werd gegeven, en toen overhandigde Ka
pitein Runtuwene van ~andoeng II een sleutel 
aan Kommandant Palstra met bet verzoek de 
zaal te ontsluiten voor de prediking van het 
Evangelie in dit volkrijke stadsgedeelte. De 
Kommandant voldeed bier natuurlijk gaarne 
aan en opende plechtig in naam van bet Leger 
des Heils de deur. Versierd met enkele mooie 
teksten en Bijbelplaten ziet bet zaaltje er helder 
en aardig uit. De menschen lieten zich geen 
t.Neemaal zeggen om plaats te nemen, in een 
oogwenk was het zaaltje tot het uiterste gevuld. 
Het was een gemengd publiek vanSoendaneezen, 
Chineezen, Javanen, Menadoneezen en Am
bonneezen, ja, zelfs had een kleine blanke 
jongen een plaatsje weten te veroveren door 
al de drukte been. De Algemeen Secretaris 
en enkele Offlderen grepen gaarne de gele
genheid aan om het Blijde Nieu ws van de 
Verlosslng van Jez:us Cbristus bekend te maken. 
Dan werd onder algemeene aandacht geluisterd 
naar de boodschap van den Kommandant. 
Het scheen nieuw te zijn voor het volk, z1j 
keken en luisterden .... 

W ij bidden, dat God hier een groot werk zal 
doen en vele zielen gewonnen zullen worden in 
deze nieuwe zaal, die aan Zijn eer is toegewijd. 

P.M.L. 
Den eersten Zonda~avond ltidde Kapitein 

Ramaker de meeting. De zaal was weer: tjokPol 
en de eerste ziel kwam uit, een Ambonneesch 
militair:. 
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Een Strijder in 
Twee Legers. 

Stel U voor, zes kinderen, waarvan ik de 
oudste, met onzen Vader; wii stonden in bet 
ziekenbuis om het bed van Moeder geschaard, 
o:n haar den laatsten kus te geven. Toen 
slo•g z;ij nog eenmaal haar lieve oogen op, om 
ze daarna voor eeuwig te sluiten. 

M1jn lieve Moeder g!ng in vrede heen. 
W1j gingen near huis, zonder haar. Den 

volgenden morgen mochten wij nogeens een 
laa1sten blik slaan op haar, die ons zoo dier
i>aar was en 't zal ons altijd in gedachten blij
ven. Daarna werd zij naar haar laatste rust
plaats gebracbt. 

Toen moest ik weer aan boord. Jk was de 
onge ukkigste onder de ongelukkigen. Wat 
was er nog voor mij over? lk was van God 
afgedwaald, mijn Moeder verloren en gevoelde 
mij doodongelukkig. Thuis kon ik bet nlet 
vinden en besloot na eenigen tijd maar zoo 
vlug mogelijk naar lndie te vertrekken, den· 
kende, dat daar al het leed wel zou worden 
vergeten. 

Voor mijn vertrek beimcht ik nog eenige 
Chrisrenvrienden, die mij voor de zooveelste 
maal opdroegen in 't gebed en twee oude 
menschen gaven mij eenige Bijbelteksten mee. 
lk verlJet bun woning met de gedachte aan de 
dagen, dat ik nog gelukklg was en met hen 
mee kon ziogen. Ik herlnner mij n9g best de 
bidstonden en Soldatenmeetings, ja, dat was 
ee., heerlijke tijd. Wat had ik dan tocb veel 
verloren. 

EiDdelijk was bet afscheid aangebroken. 
In A -nsterdam bezocht ik nog eenmaal 
den Luitenant, die mij eens uit een cafe bad 
gejaagd, en zette daarna de reis voort. Woens
dag scbeepten wii ons in en onder gewuif van 
hoDderden zakdoeken verllete n v. ij de haven. 
la wetnige uren was oos lief vadedand uit 't 
gezicbr. Toen namen ook mijn gedachren een 
keer. Ik dacbt aan een lied uit het lie jeren
boekje: ,,Men roept van Groenland~ kusten, 
men roept van lndie's strand" en zei bii mij
zelf: ,,qelukkig dat het Leger des Heils In 
fodie is". 

* • • 
Vele Officieren ng;ien: ,,Als jeeenmaal met 

het Leger in aanraking bent geweest, kom je 
er niet meer van af". Nu, dat durf ik bevesti· 
gen ! Ik dank God, dat het Leger des Hells 
ook mijn weg beefc gekruist. Den toestand en 
het !even aaD boord zal ik maar niet verbalen. 

Op Batavia, waar wij tien dJ'gen op oni:e 
indeelinq moesten wachten, bezocht ik bet 
M1htair Tehuis, waar toen de fam1lie Schipper 
bet bevel voerde en werd dear harteli1k ont
vangen. Zij waren de menschen, die mij de 
oogen openden voor de rotseo en klippen we Ike 
bier zoo veelvuldig zijn. Daarna vertrokken 
wij naar Tjimabi, doch daar aan dit plaatsje 
niet veel geleg n Is, oing ilc den eersten den 
besten Zondag na Jr Bandoeng e~n bezoek 
brengen aan 't Lrger. Ook daar was de ont
vaoqst beedijk en daar die Officieren pas uit 
Holland gearriveerd waren, konden wij nogeens 
gezellig pratf'n. 

Een halfjaar daarna werd ik overgeplaatst 
naar Banjoe Btroe ,,Blauw water" een paar 
uur van Semuang. Oat was een verschrikkeli1k 
gat, niets dan een kazerne omgeven door ~rgen. 
Wij kooden niet anders dan naar Salat!pa of 
naar Ambarawa, en daar bet laatste dkbtbij 
was en er ook een M1htair Tehuls van het 
Leger bestond, besloten een kameraad en ik 
dat tehuis zooveel mogelijk te bezoeken, want 
vilf Kilometer vondeo wij voor een zieke kip. 
Wij bezocht~n het tebuls vitrmaal per week 
bleven er 's Zaterdags overnachten, en keerden 

(Vervolg kol. 4.) 

J. L. VELDTOCHT IN BANDOENG. 

In Bandoeng I hebben wij een J. L. Veld" 
tocht gehouden onder leiding van onze T.J. L. S., 
Srafkapiteine Neddermeijer. Wii begonnen me• 
een b1jzooderen bidstond op Zaterdagavond, 
en de Heer was met ons en beeft op een heer
lijke wijze geholpen io de dagen, die volgden. 

Zondagmorgen om 8 uur hadden we een 
rijk gezegend uur met de kinder'en en J. L. 
Werkers van de Compa;iniemeetirig en Halle
lujal een aantal kinderen gaven zich vrljwilllg 
aan den Heer. De Heilig1ngsmeeting stood ook 
·n het teekea der jeugd en een ernstig woord 
van waarscbuwing werd ons gebracht door 
Scafkapitein Pearce. Voor den middag stood 
een openlucbtmeeting met een marsch van 
het J. L. M11ziekkorps eo de J. L. Zaogcom 
pagnie op 't program ma. Om half vijf was ieder 
op z'n post, maar de openluchtmeeting koo 
niet doorgaan wegens den regen. Geen nood ! 
we hielden een fijoe Jonge Soldaten-meeting 
n de zaal. De SrafkapiteiDe vertelde een 

verhaal uit haar eigen jeugd en al werd er 
af en toe smakelij k gelachen, toch werd de 
Jes, die zij oos wtlde leeren. beqrepen. We be
sloten de meeting met een marsch door de zaal. 
Wat zal ik U vertellen van de avondbijeen
komst? S::imm1ge Officieren en J. L. Werkers, 
die zelf als kind totJezus gekomen waren, getulq
den van Gods wonderbare bewariDQ. Uit 
alles klonk ons tegen: ,,de Jeu-:id voor Jezus". 

Maandag was gewijd aan de belangf'D van 
den Liefdebond, die tot onzen spijt een beetje 
aan den grond was geraekt, maar na deze 
poging weer heerlijk tot blof'i qel<omen is. 

Oinsdagmidc.'ag had de T.J. L. S. een !ntieme 
sameokomst met de Korpskadetten, en ook in 
de Soldatenmeeting, die volgde, werden de 
jeugdbelangen op den voorgrond gebracht. 

I JANUARI 1930. 

(Vervolg van ko/. /.) 

-----~---------------------------------1 

's Zondagsavonds laat huiswaarts. We waren 
er nog maar een maand toen ons werd aaoge
zegd, dat wij 29 December naar l j1mah1 moes
ten venrekken voor bet volgen van de kader-NAAR GOLGOTHA. 

f±d1-c--: -11------lJ.,____---~1-: _ , 
Vo er mij naar Gol - go tha weer ha - nen: 

;t 1 in-J PEN , ; J§·l-s-l--~~-IJ-- 1 
Daar vloeit het le - vend wa - ter, dat de ziel vol - doet; 

t;1 w=tJ- @ I ~zj~------11 
Daar zingt Gods volk in het licht van Zijn aan - schijn; 

-4--~--f~lJtf=~~yf~I ~ i &51 . -- j 
Daar wordt mijn ha.rt wit ale sneauw door Je - zua' bloed. 

Naar het Bngel3c:h door- Kapiteine M M Brouwer-

~-------------------------------------------------------------
BR I EVEN VAN CELE BES 

12. Wij verlieten Koelawi om 7,30 v. m. en 
begaven ons, f: nsign Motte en ik, te paard 
near Lont1a, waar wlj na twee uur rijden halt 
htelden en een meeting leidden. Dit Is een bui
tenpost van Wmatoe, maar te ver om geregeld 
bewerkt te worden. De schoolkinderen van 
hier nemen gewoonlijk genoeg rijst mee varr 
Maandag tot Zarerdag, en gaan dan near buis 
om een nieuwen voorraad. l:en en dertig men· 
schen waren in de meeting, dadelijk daarop 
vertrokken we naar WiDatoe, waar we e"en 
over half eeo aankwamen. Goeroe Manoppo 
en zijn vrouw hadden ons niet v'°rwacht, daar 
de brief, dien ik een w~ek geleden had gezon
den, ze niet bereikt had, nraar ze heetten ons 
welkom en alles was in orde, netjes en scboon. 
4 30 n. m. gingen we op stap naar bet centrum 
van den kampong en hielden dear om 5 uur 
een meeting. Honderd menscben ~aren 
biel' aanwezig. Nader band gin gen vele vrouwen 
en kinderen mee naar het buis van den goeroe 
om hun hals te laten penseelen met jodium, 
dear ze bier baast allemaal last bebben van 
struma; als ik in dit district refs, neem ik al
tijd jodium mee. 

13. In Winatoe. 6 uur v. m. beha ,deling van 
struma pat·enten. Om 7 uur naar de school 
voor godsdienstonderricbt en hield daarna in
spectie van de school. Alles was netjes en 
sch::ion.Om 1 uur J. L. Meeting in de school, mid
deg maal om 2 uur en den g1ngen we weer om 3 
uur naar Kana op den weg naar TobakoP; 
we stopten onder9. tg in een leeg huis. Er 
zijn hier geen menscben, alleen maar twee 
leege huizen bij de samenvloeiing van twee 
rivieren. We namen het er even van om eens 
heerliik frisch te baden In een diepe poel van 
de Tivier. 

14. We verlieten Kana om 7 uur, zonden 
een paard terug naar Koelawi, en namen Kodi 
met ons mee ; ee11 goede 2 uur klimmen naar 
den top van Poesaa ( wat be1eekent plaats van 
hangen ), rustten even uit. daarna een uur naar 
beneden naar de rivter Soepoei, dan nog een uur 
no.ar den top va" Peroe. Hier zij" Vl'el boomen, 
waar men damar• van tapt. Er worden spleteo 
m de bast gesneden en drie maaDden later de 
damar eraf gestoken. Vervolgens twee uur, 
* l lamar is een harsi=-oort. welke gewonnen wordt van de dam
maras. I'· woudboomen. soms 50 M. De damar is hard 
ea doorscbijntnd qtel of wit (Red). 

I Woensdagavond badden wij een Licbtbeel
denmeeting voor de kinde'ren, geleid door Lt. 
l\ olonel Rawie. 

En nu bet slot, de Donderciagavondmeetinp. 
ledereen van 't groote en bet J. L. Korps w~s 
wijze. De Divis1e-Offtcier, Brigadier Palstra 
had de leidin.g. ' 

Al kunnen we nog niet wijzen op groote 
resultaten van dezen Veldtocht, tocb zijn er 
dingen, waarover we oos kunnen verbhjden. 
De opkomst van den Liefdeboc.d Is sindsdien 
veel beter, enkele kinderen werden gewoDnen 
voor de compa;inie·samenkomst en 't beerlijkste 
van alles is, dat enkele kioderen bekeerd wer, 
den en strijden met al den ernst van huo 
jeugdig gemoed om echt goed te zijn en 't ook 
aan anderen te roonen, dat ze bekeerd zijn 
geworden. Een voor a'len. 

Het bezoek van de T. J. L. S. aan Bandoeng 
II is zeer opwekkend geweest. Bovendien was 
door ooze Off1cleren alles goed voorbereid. 
De kinduen, die Zondagmorgen de compagnie
samenkomst bezochten, genoren volop, en wa
ren vol aaodacht, toen de Scafkapireine ver
telde. Ook overhandigde ooze gast voor elke 
Compagnie een naambordje, en hoopte, dat 
de jongens hun naam ,,Madjoe" eer zou:len 
aandoen, en eveneens de me!sjes haar naam 
,,Tjinta". De meetings voor volwasseDen waren 
zeer gezegend, 's avonds kwamen zielen uit. 
De J. L. Wer kers kregen een gelegenheid om 
re spreken en ook wekte de Stafkapltelne door 
haar toespraken algemeen de belangstelling op 
voor het werk ooder de jeugd. 

Een gezellig clubje mel~jes zat Woensdag
middag in den tuin voor de zaal te handwerken, 
lampions waren opgehangen, en 't grhr:el 
leverde een aardigen aan blik, toen de Stafka
piteine kwam voor het feestje van den Liefde-

vaak steil, bergafwaarts naar de kleine rivier 
L1h10, die we een half uur of !anger volgden 
naar T owoeloe. Lu1tenant Bandera en z1;n vrouw 
verwachtten ons maar ha,f, hij wist we], dat 
ik deze maand zou komeo, maar niet den datum: 
we logeerden op het kw,i,rtier en de menschen 
kwamen al spoedig om ons heen om ODs te 
begroeten; kort na ooze aankomst begon bet 
zwaar te regenen. Om 5 uur arriveerde de 
Bestuurs~Ass1stent WeDas, doornat en al zijn 
baranQ doorgeregend. Om 6.30 badden we in 
de school een meet mg, die pas Da ooze aankomst 
was aa~g .. koodtg:i, doch waarin 110 menschen 
tegenwoord1g waren. 

15. In Towoeloe. 's Moqiens om 8 uur een 
sameokomst In de school, HO menschen. Ik 
droeg 13 babies op onder de V lag en gaf op 
verzoek van de ouders aao t~aalf van deze 
kinderen namen. De Bi!stuurs-Ass1stent was 
aanwezig en de Marad1ka Maiolo van Peana, 
de school was vol, vele menschen moes•en 
st"'<.•, de schoolkinderen en vele vrouwen zaren 
op aeo grond. Oadelijk na de meetmg beban
delden we meer dan bonderd strumapatleoten, 
en gtngen dan naar de Ktnd~rsamenkomst, wear 
een goede opkomst was, met drie Compagn1en 
In werkiDg. 's M1ddags qeden we spedetje<i 
met de kinderen, toen het begon te reqenen en 
de rlvier lo een vloed oaar b neden kv.am. We 
hoorden ongeveer vijf mmu•en tevoren reeds '1 

<'ebulder voordat de booqgezwollen bergsrrocm 
T owoelne bereik1e. Boomstamrnen en tak ken 
k wamen met het water meegesleurd, tervdjl het 
geraas van de steenen ale met de rlvrer 
met>rolden, weerk lonk met don den nd geweld. 
Ondanks den rl'qen haddPn we een goede 
meeting, waarin 95 'ol9.assenen. De Bestuurs• 
Asslstent 'erzocht te moqen sprckev, en ik gaf 
hem daartoe de gelegenb ·Id. Veertien mannen 
en vrouwen kwamen aan de zondaarsbank 
waarooder ~k de kapala en een ]oogen, die 
om l'en m1sdrhf eenlgen tiid qelegen een 
boete bad gekreqen van 1 buffel, 3 varkens, 4 
kain mf'sa en 30 koperen scbotels. • 

•.. lk had een onderboud met de moeder 
van onzen jqngen Benjamin, over zijn toekomsl 
dat hij waarschijnlijk we I Offtcier zal worden'. 
.... Mijn oude vriend, de kapala gaf mij 

een witte kip als afscheidscadr au .•.• 

{Wordt vervoTgd) 

bond. Wat bebben de meisjes een pret gehad, 
spelletjes werden gedaan een vervolgens ltmo
nade en koekjes gepresenteerd. 

lntusschen waren er al hoe !anger hoe 
meer vaders en moeders komen opdagen, want 
dit zou de eerste ouderavond wezen. De 
mel~jes zaten in 't midden van de zaal. tn aau 
weerszijden scbaarden ~ich de respectievelijke 
vaders en moeders. Op aantrekkelijke wij ze 
vertelde Stafkapiteine een en an;:ler over den 
Liefdebond en liet toen door Kapiteine Brouwer 
beloftekaarten overhandigen aan de acht eerste 
!eden van de Ltefdebond. ledereen scheen 
bijzonder voldaan te zijn over dezen avond 
~'.'1 afloop. vervoegde zich een Chint.escbe bee; 
b11 de Ofhcleren om zijn docbtertje ook te laten 
inschrijven voor den Liefdebond. P. M. L. 

TJIMAHI. 

De T. J. L. S. hedt een bezoclc gebracht 
aan onzen buitenpost blj bet 4de Bataljon der 
lnfantene te Tjimabi. Voordat de openbare 
meeting in bet schoollokall plaats vond, bieldeo 
we een groote openluchmeetlng midden In 
de kazerne. Een menigte stroomde roodom 
ons toe, zoowel kinderen als oudere meo~ 
schen, blanken als bruinen. Iedereen Ju1ster
de . aaodachrig naar het Valossings-Evan
grlte, dat met Geest en kracbt gebracbt werd 
De voortzetting vao deze samenkomst 
werd binneoshU1s gebouden. In een oogen, 
blik was de zaal stampvol en velen moesten 
zicb tevreden stellrn met staaoplaatsen binneo 
en buiten. De Stafkapitelne vertelde veel 
leerzame jeugd verbalen : de kiDderen waren 
een en al oor en verlangen al weer, dat 
ze terug zal komen. Heerltjk, dat de bltj:!e 
boodscbap van Jezus Chrls•us is voor iedereen 
jong. of oud, rijk of arm. en geeo onder~ 
sche1d van kleur. Rapitein R. Runtuwene. 

school. lien ding was mooi, dat wij het Kerst
feest nog konden meemaken. Er moesten negen 
Kastfeesten gevlerd Worden en dear de Officieren 
weinig hul p hadden, vroegen ze ons om mee 
te helpen. Daar waren w11 wel voor te vmden. 
Berst cwee f.:esten op Ambarawa, daarna Mage· 
lang en den avond daaropvolgend Barjoe B1roe. 
Maar dat kon de Ensign alleen niet bolwerken 
en besloten mijn vnend en ik den kerstboom 
op Baojoe l:Jiroe voor onze rekening te nemen. 

Doch daar moesten wij verlof voor hebben. 
De r<aplteln giDg naar onzen Commandant en 
verkreeg twee dagen verlof voor ons en op 
den koop toe dertig soldaten voor het halen 
van groen om de kantl.De te versieren. Nu 
mo<!t U weten, dat ik, noch mijn vriend ooit 
een kerstboo.n hadden verslerd en daar hier 
geen goede boomen zijn, werd het nog moei
lijker. Hier moest een tak wo•den ultgekapt, 
~n even verder weer ingeplant. Doch elndehik 
stood de boom en moest hij nog versierd wor· 
den. Maar toen alles klaar was, en we 
d.:n volgenden morgen nog eens gingen ktj
ken, waren we zelf in onze nopjes met 
den goeden afloop. 's A voods was het feest 
en in 'n ommezien was de zaal tjokvol en 
nlet alleen aoldaten, doch ook de M11itaire 
Commandant, oflicieren en bun dames werden 
opgemerkr. Eerst werden alien hartelijk wel
kom geheeten en daarna gaf de Commandant 
te kennen, dat het een lust was op dit 
feest te zijn en dat hij dez;en avond nooit zou 
vergeten. 

In TJ1mahi teruggekomen, bezochten wij oude 
lcrnnisstn en ontmoetten ook een paar oudjes. 
Het ~area beide lieve Chr!~tenen. De man 
kon niet goed meer zien en daar de vrouw In 
't geheel niet kon lezen, had ik onmiddellijk 
werk, en wel om ult bun dlerbaar boek voo 
le lezen , ,,den Bijbel". Daarna t-egon de school 
maar in mijn hart was ik geen soldaat en kon 
het ook niet worden, hoe ik er mijn best voor 
deed. Het werd nog l'rger toen ik eenige 
brleven van huis kreeg, welke minder opwek 
kend waren. Het ging tbu1s slecht en t£n slotte 
ging bet gezin uit elkander en kwaaien de 
ktnderen bij and ere menschen. 

lk vroeg direct ontsJag van school en wilde 
zoo vlu;i moge1!1k wegloopen en met de eerste 
de beste boot probeuen Hulland te bereil<en 

Doch gemakkelijker gezegd dan gedaan. Van 
dat wegloopen is gelukkig nlets gekomen. Het 
laatst was ik in garn1zoen te Malaog, ook daar 
bezocht ik het M!lita!r Tehuis. Nu wilde bet 
geval, .dat ik kort geleden een Srrijdkreet in 
banden krerg, en daarm bet getulgenrs las van 
een Luiteoaot in Hollancl, dat gditeld was 
"Zomer In 't hart". lk kan U niet l:eqg~n welk 
een indruk die paar woorden op mi) maakten 

lk dacbt terug aan de dagen, dat ook ik da 
nog kon zeggen. Wat was ik toen geiukkig 
Deze gedachte bleef mij telkens bij: ,,betgeen 
je deze laarste jaren hebt ondervonden, is niets 
els je straf, die je met recbt bebt verd1end. Je 
bent je Heer ootrouw geworden". Kort daarop 
kreeg ik een ongelu~ je door een val van mijn 
paard, en de dokter zei, dat ik op Tj1mah' 
bebandeld moest worden. Oat ongelul<jl' was 
echter geen toeva 1, want toen ik een poosje 
daarna weer de samenkomst bezocht te Bandoeng 
kon ik geen weerstand mcer bieden. lk beo aan 
de zondaarsbank neergekni,ld en heh God 
gebedtn mij mijn zondfn te vergeven en weet 
vergiffen is te hebben ontvan~en. En nu kan ik 
weer zingen: 

,,De Heer Is mijn herder, mij zal niets ont 
breken". Halleluja I 

Uw Broeder In Christus 

s. 

OPGEDRAGEN. 
(Ambarawa - Kommandeur Schipper). 

, 

In een heerlijke Heiligingsmeet1rg op een 
Zondagmorgen hadden wij bet voorrecht bet 
k1ndje van Br. Obelafoe op te dragen aan God 
en het Leger. Er was diepe stilte terwijl 
de B. 0. de kleine in de ermen nam en in de 
boede van den Goeden Herder overgaf. 0Dze 
Sergeant-Majoor kon zijo tranen van denl<baar
heid oiet bed win gen. Wij gevoelden Gods tegen
woordigheid en keerden gezegend huiswaarts. 

Bezoek van de T.J.L.S. 
Vol verwachttng was dcor de jeugd en ook 

de volwassenen uit1Jez1en naar het bezoek van 
de T.J.L.S. en wij zijn niet teleurgemld. Te 
i,30 hadden wij een opgewekte jongelieden
meetbig, waarin de Srafkaprteine de jonpPmen
schen spoedlg "ln den strc om" brae ht. T ~ce 
daarvan meldden zicb aan voor opleldlng als 
Korpskadet. be avondsamerkomst was onver
getelijk. 't Zaal•je was aardig vol. Van heinde 
en verre waren de makkers gel<omen; erwa·en 
er, die zich getroostten drie a vier K. M. 
te loopen om bet woord van verlossin{I te 
hooren. Een nkuw koor werd gezongen en Ele 
gang was er in. Wij genoten. De Stafkapi·eine 
deed ODs verscbtllende- mededeel1ngen uil beer 
ervarlng ondrr jong en oud en van den zegrn 
Gods, waarvan zij zoo blijmoedig getuigde. 

EN ONZB MEETING T~ BA WEN ? 
Die ove.rtrof alle verwachtlngen I Eerst een 

kindermeetiDg met ongeveer tw1ntJg kioderen, 
alfen opqewekt en vol beiargstelling ook voor 
bet verbaal van het meisje dat zlngende oaar 
drn hrmel ging. 's Avond's was de zaal vol. 
Wei een vijftig menscben waren bijPen. en de 
glorie was erln. De Luitenants Doelah he bl en 
de zaak flink In haoden. Wij danken God 
voor al Z1jn zegeningen. /. S. 
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