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1 MAART 1930 
voor Ned.·Oost-lndie: Javastraat 16. Bandoeno. 

611JJ Z11JJ1f 
Enkele jaren geleden werd er een rechtzaak behandeld,. welke heel veel 

sensatie verwekte. Een Europeaan werd vermoord op een onderneming en 
men las droevige verhalen van de scenes bij de begrafenis, waar zijn twee 
zoons en dochter mede tegenwoordig waren om hun laatsten groet aan Vader 
te prengen. Daarna volgden lange stukken in de courant over de zaak in 
behandeling. Getuigen werden geroepen en verhoord. En wat bleek toen? 
Niet de menschen die beschuldigd of die verdacht waren, hadden den dood 
veroorzaakt van bet arme slachtoffer, maar de zoon zelf. Hij was de man. 
En tegen den zoon zelf moest de rechter zeggen: Gij zijt de moordenaar ! 
Uit schaamte, uit vrees. uit lafheid had hij den schijn laten vallen op anderen, 
die onschuldig waren. Maar door nauwkeurig onderzoek is ontdekt gewor
den, wie de schuldige was. 

Er werd een groote samenkomst gehouden in een van de grootste kerken 
van een wereld-bekende stad. De predikant, een eenvoudige, doch door Gods 
Geest bezielde spreker, vertelde van menschen die hij ontmoet had, uiterlijk 
heel nette, goed-oppassende !eden van de maatschappij. die onder een blijk
baar kalm uiterlijk een voortdurende vrees in het hart 9mdroegen om op een of 
anderen dag te zullen worden gearresteerd voor een misdaad door hen begaan 
of een diefstal gepleegd jaren terug. 0, die onrust van zulke arme: zielen, 
door hun geweten steeds geplaagd ! 
Zoo zinspelend op de mogelijkheid dat 
er . iemand onder zijn gehoor kon zijn 
die ook zulke ervaringen meemaakte. 
zeide hij : ,, Er is iemand hi er die 10 
jaren geleden f 2000. - heeft verduis
terd. Niemand heeft kunnen uitvinden, 
wie dat geld genomen heef t. maar de 
persoon zelf weet het wel''. En als--be
zield met een buitengewone macht klop.
ken zijn woorden door de kerk heen : 
.,Gij weet het I Gij zijt de man". lneens 
wPrd er een kr et F: h i'd 
kelijk zat er iemand die 10 jaar geleden 
f 2000. - had verduisterd, en ook was 
het waar <lat niet de minste verdenking 
op hem was gevallen, maar hij zelf had 10 
jaren van vreeselijken angst uitgestaan. 

.,Maar," vervolgde de predikant, 
,.wilt gij in oprecht berouw Uw schuld 
belijden voor God en voor de menschen, 
die ge bedrogen hebt. clan is er voor 
U ook vergiffenis." 

Hebt ge wel eens het Bijbelverhaal 
gelezen waarvan onze plaat onsspreekt? 
In een oogenblik van zwakte en om 
zijn eigen wensch te bereiken, had David 
zelf zijn eigen eergevoel prijs gegeyen 
en had den man, die hem in den weg 
stond, laten dooden. En toen de profeet 
Gods bij hem kwam en, door een ge
lijkenis te gebruiken, hem vertelde wat 
er alzoo gebeurd was, zeide David dat 
iemand, die zo9 . had gehandeld, den 
doodstraf verdiende. En de profeet 
antwoordde op ernstigen coon, den vin
ger wijzend naar David zelf -

,,GIJ zijt de man!" 
Bitter berouw vervulde Davids hart, 

toen bet vreeselijke van zijn zonde tot 
hem doordrong, en in ernstige smeekin~ 
gen voor God zocht hij vergiffenis. 

Luister nog eens I 
Een plaat wordt tentoongesteld waar 

de Heiland, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. aan het kruishout genageld. 
verlaten door iedereen, Zijn zielsbloed ten offer brengt voor ooze zonden. 

Volkomen stilte heerscht er terwijl een groote schare mannen, vrouwen 
en kinderen die plaat aanschouwen. De stilte wordt clan gebroken door 
een kinderstemmetje, dat vraagt: ,.Moeder! wie heeft dat gedaan? Hebben 
de soldaten dat gedaan? Waarom toch?" · 

De moeder geeft geen antwoord. Kort daarna klinkt in zachte tonen door 

de zaal been Cok om mijne ziel te redden, 

En clan nog eens -

Leed Hij zielsangst. smart en pijn, 
Ook voor mij werd Hij verworpen. 

Opdat ik gered mocht zijn. 

Op Golgotha, op Golgotha. 
't Was voor mij, dat fezus stierf 

/=:.an het kc uis op Golgotha. 
Wie heeft dat gedaan? Gij hebt dat gedaan ! Wij alien ! 
Er is geen, die goed doet, neen. geen een I Zulke woorden wekken 

verontwaardiging op bij sommigen. Hoe durft men zooiets zeggen l 
Wij willeo wel 'gaarne, dat de menschen gewekt worden ! Er is te veel 

DE 
onverschilligheid, te veel lakschheid. 0, dat de menschen wakker geschud wer
den ! Door heel den Bijbel heen zijn e,r waarschuwingen tegen bet vervallen 
in een slaperigen toestand. De menschen vergeten God. De klacht door den 
profeet uitgesproken tegen Gods volk was, dat zij God vergeten hadden, en 
het werd als zonde beschouwd, ernstige zonde. 

Denk eens na. Hoeveel dagen laat U voorbij gaan zonder zelfs een minuut 
aan God te denken? Ge zijt zoo bezig met Uwe zaken, met bet streven om 
tooruit te komen, met het zoeken naar ver~aak, met bet uitgaan bier en daar. 
..tr is geen tijd voor God. • 

Wij komen nu als Gods gezanten U zeggen: -
Gij hebt gezondigd ! Gij zijt schuldig ! 

Maar wij kunnen daar niet eindigen. Wij moeten U zeggen: 
. ' Gij zijt in gevaar ! 

Zegt gij, dat niemand ,recht heeft U op deze wijze aan te vallen. Neen. geen 
~ensch heeft daartoe het recht. Neen, wij vallen U niet aan, wij moeten de 
zonde aanvallen; Uw eigen geweten beschuldigt U, en Gods Heilige Geest 
open baa rt U aan Uzelf zooals ge zij t. 

Wat gij voor anderen zoo lang verborgen hebt kunnen houden, heeft God 
steeds gezien, en dat ziet Hij nog. Maar wij gaan verder. 

--- ------

--

Er is een weg ter ontkoming uit 
het gevaar en ten slotte wilien wij U 
geven den sleutel. waarmede de deur 
ter ontkoming geopend wordt. 

Door 't geloof in den Heiland Die 
stierf aan het kruis, 

Vindt gij leven en redding juist nu. 
0 zie slechts tot Hem op. zondaar. 

zoek Uw behoud, 
Want Hij gaf toch Zijn Leven vopr U. 
In dit land, mooi lnsulinde. waar 

zooveel schoons is,· waar men zooveel 
genieten kan van Cle mooie oatuur, 
van bergen en rivieren, van palmen 
en het schoone gewas, waar zooveel 
is dat den Europeaan hierheen trekt 
en bier doet blijven, hoe jammer is het, 
dat er oo < zooveel zonde is . 

Een jonge man kwam naar lndie. 
Hij had goede vooruitzichten in de 
cultures, werd geplaatst op een onder
neming waar het wel wat eenzaam 
was Zijn eenigste afleiding was af 
en toe een bezoek aan de Societeit. 
Daar werd hij uitgeaoodigd om mee 
te doen met anderen - die zouden een 
partijtje spelen . .,Neen," zegt de jon
geman, .,ik houd mijn geld liever in 
mijn zak." Hij ziet toe terwijl de an
deren spelen. ..Komaan nu," zeggen 
ze, .. doe ook mee." Hij doet mee, 
.. voor een keer". zegt hij. 

Den volgenden keer doet hij ook 
mee ; hij doet goed mee ook, en wint; 
hij wint nog eens. In de opgewonden
heid van zijn succes waagt hij steeds 
meer. Dan komt er een verandering. 
Hij verliest, verliest vreeselijk veel, veel 
meer geld clan hij bezit. Hij maakt 
schulden. Hij wil zijn .. geluk'' nog eens 
P;1'obeeren. Hij moet geld hebben. Hij 
z1_et kans om een paar duizend gulden 
mt de kas te nemen. Hij zal het later 
terug betalen. Niemand zal er iets van 

t~. w~ten komen. Maar ee~~aal bezeten door den hartstocht om te spelen, kan 
h11 met meer ophouden. H11 gaat er verder en verder op in, komt dieper in de 
schuld. En clan gebeurt er, wat zoo vaak jonge mannen en anderen is over
komen. Zijn schuld wordt ontdekt, er is voor hem geen uitweg. Hij is schuldig 
bevonden .. De .,vriende~'.' ~he -~em hadden aangespoord om te spelen, komen 
hem nu met helpen; h11 1s ZtJn betrekking kwijt, zijn mooie hoopvolle toe
komst is niet meer te realiseeren. Hij heeft gefaald en bet zal moeilijk voor 
hem zijn weer op te klimmen. 

Dergelijke gevallen komen er al te vaak voor. Andere toestanden zijn er 
ook, waar de menschen, alle eergevoel op zij zettende, zich verlagen tot 
het ellendigste toe. Niet armoede, niet ziekte, doch de zonde is het, die ze 
naar beneden haalt, naar beneden in geestelijken zin. 

Lezer, zijt gij iemand die Uw God vergeten heeft, iemand die op den rand 
staat van het verderf? Zijt gij iemand, die denkt God niet noodig te hebben , 
want ge past goed op in Uw handel en wandel? 

Met allen ernst willen wij zeggen. .,GIJ KUNT NIET BUITEN Goo, noch in 
!even, noch in sterven". Zoek dan bij Hem Uw behoud. 

,, Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verder 

h . l h bL .. ve, maar et eeuwtge even e i;e. A. E. B. 
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Lt. Kolonel Mathilda Hatcher, verbonden aan 

W ~~ Railton, het werk in China. Twee jaren was 
't as een z. V. aanvrage-envelopje, zoo- het Departement voor Internationale Literatuur ~~ zij in bevel van een Reddingshuis te Tientsin, toen 

als er duizenden gedrukt waren voor de Zelfver- te Londen, ook een bezoek aan N. 0. L omstandigheden de voortzetting van het Leger-

~':ch~~in~;~~~ek~!t~~i~~~, ·~;~~k~!~~r~~e~:~ .. ,,.. ... -.. • ... ...-.-....-. ~- ....... -. .... ....- ... ...- ..... - .... ....- • ...-.....-....-.......... :~:~g~~o~~!~a ~=~~i~=:~ef. ti £.e ;:~:p~=~:~ 
trottoir. Mathilda, die dacht, dat iemand op weg leiding kreeg men in die dagen weinig of niet. lieten ze zich in Hongkong door een kleer- land een plaats in te nemen in het Vrouwen 
naar de brievenbus een brief verloren had. Na zes jaren kwam de zoolang verbeide ge- maker de noodige uitrustingen bezorgen. Stel Maatschappelijk Departement .,tot het mogelijk 
haastte zich om hem op te rapen. en ziende, legenheid, 'n oproep om pioniers voor den ar- U hun gewaarwording voor, teen de dames bij was China te heropeoen". Eenige tijd verliep. 
dat het in ' t algemeen gericht was, aan de vrouw beid in Japan. Haar eerste aanvrage ging nooit aankomst bemerkten, dat ze werden nagestaard en teen. in een Officiersmeeting. ontving zij 
des huizes, besloot ze. dat zij hem dan evengoed verder dan haar Divisie-Officier. maar de stoute door de Japanners. niet om hun blanke gezich- haar orders van wijlen onzen Stichter, om an-
zou kunnen openen. schoenen aantrekkend, waagde ze 't een onder- ten, doch - zooals iemand hun weldra inlichtte dermaal naar het buitenland te gaan, - den dienst, 

't Was een relaas over het werk in de houd aan te vragen met Kommandant Booth- - omdat ze in Japansch nachtgewaad rend- die haar zoo lief was, te hervatten. China was 
achterbuurten, en hoe verder ze las, hoe meer Tucker. Kort daarop vertrok Kapiteine Hatcher liepen ! nog niet klaar voor de heropening; intusschen 
werd het bij haar vast, dat al kon ze haar jeugd- met de pioniersgroep naar Japan (1895). Verma- Korpswerk en kollekteeren werden gevolgd ging de Stafkapiteine naar Britsch-lndie, waar 
ideaal om een zendelinge voor de heidenen te kelijk is een incident, dat plaats vend bij hun door een aanstelling, welke de Ensigne de eer zij een wonderbare ervaring heeft ver• 
worden, misschien nooit bereiken, ze toch aankomst in dit land. Daar onze arbeid in Britsch- had het eerst te bekleeden, namelijk als Jonge- kregen. De geschiedenissen van de buitengewone 
we] iets kon doen in eigen land tot leniging Indie zoo geholpen was door het aannemen van lieden-Secretaresse van Japan. Na tien jaren machtsopenbaring van den Heiligen Geest in 
van nood en smart. de inheemsche kleederdracht, was den pioniers op- in dit schilderachtige land te hebben gearbeid, het leven van de meisjes der Misdadigersstam-

Denken en doen was een voor haar, en haar gedragen dit voorbeeld te volgen. Onderweg begon zij, in samenwerking met Kommandant men. ender wie zij arbeidde, heeft zij neerge-
aanbieding voor Officierschap in het Leger des schreven Ill een boeiend boek, getiteld ,. The 
Heils werd gevolgd door een uitnoodiging om I Untouchables''. 
naar Londen te komen voor een onderhoud. In 1922 werd de Majoor verantwoordelijk 
Het verlegen jonge meisje maakte geen bijzonder :I W IJ L E N G E N E R A A L B R A M W E L L B O O T H. voor de Britsch-lndische Strijdkreet en aange-
f!inken indruk op den Officier, die haar te woord " i steld als de eerste Litteraire Secretaresse van 
stond. en ten slotte zei hij: .. Ik ben bang, dat Einde van het proces - Uitspraak van het Gerechtshof. I Britsch-Indie. Er werden toentertijd twee bladen 
U niet geschikt zult zijn voor dit werk." Door uitgegeven, een in Hindoe en een in Oerdoe, 
haar in-teleurgestelden blik getroffen echter. en een bladzijde erbij als Engelsch sup-
voegde hij er aan toe: .,Maar. als U 't een Uittreksel van de ,, War Cry" plement. 
jaartje wilt probeeren ?" Stellig dacht hij. dat 25 Jan. 1930. T k 

h 
oen omstandigheden haar terug ee: naar 

dit teere meisje 't niet lang zou vol ouden. Engeland noodzaakten, werd zij, nu als Bngadier, 
Het achterbuurtswerk in de groote stad Lon- Met een gevoel van verlichting en dank jegens God zijn wij in staat aangesteld in het Letterkundig Departement op het 

den was in die dagen dan ook wel om het Ii het. einde te rapporteeren van de wettelijke onderhandelingen, die ge- lnternationaal Hoofdkwartier. Tot haar groote 
stoutmoedigste hart te doen sidderen, en 't was d I d Jk d t t b dh "d A vreugde v1·et haar de verzorg1"ng van materiaal 

d d t M h'ld · d t d duren e ve e maan en zu een re en o ezorg et gaven. I deze geen won er, a at 1 a m e eers e e voor de Indische StriJ'dkreet ten deel. welke nu 
beste openluchtsamenkomst flauw vieL Men hield aangelegenheden zi3'n ten slotte opgelost door de uitspraak van het Hoog k grootelijks was uitgebreid, en werd gedru t in 
meetings in woningen en ondergrondsche ver- I Gerechtshof op 21 Januari j. I. negen verschillende talen. 
trekken. welke reeds lang zijn afgekeurd door H t d I h t H f as zeer dut'del"'k d' k ht Wi·J· verwelkomen Lt. Kolonel Hatcher bi·J· h e oor ee van e o w 13 en eenvou 1g, rac ens 
de authoriteiten. Maar, wat anderen ook gedac t 1904 ) haar bezoek aan ons land als een begaafde 

h bb.e .. h dd k · h i welke de validiteit van de Acte van a smede de validiteit van het tnogen e n, ZIJ a en geen re emng ge ou- vrouw, met een wereldwiJ'de ervaring. en spreken 
den met den ruimen voorraad .. durf', die Ma- Generaalschap van Generaal Higgins bevestigd werden, en den Execu-
thilda bezat. Na twaalf maanden slumwerk ont- G I W l de hoop uit, dat haar tegenwoordigheid in ons teurs-testamentair van wijlen eneraa i liam Bramwell Booth werd midden moge strekken tot zegen en hulp voor 
;1:iTI:; :i~s Ka~~~:in:~nA:~~~~t~~ni~~~c~~~~:~~: gelast om alle eigendommen en fondsen, welke bij de erfgenamen van onzen arbeid. ook in toekomende dagen. 

oorheen LEPRA Thans. 

Moet ik nog weer eens terugzien ? Moet ik 
Weer eens aan mijn oog laten voorbijgaan hoe 
het wes ? Ja, wordt gezondheid niet beter ge
waardeerd nadat men genezen is van een ern-

tige ziekte ? Zoo ook dankt men God voor 
het tegenwoordige bi} terugblik op het verleden. 

lk was jong. toen ik mijn huis verliet om den 
strijd des ]evens te leeren kennen. Zooals bij 
velen, vulden verwachtingen en groote ver
langens voor de toekomst mijn hart. Een goede 
schoolopleiding en zucht naar kennis brachten 
mij in verschillende richtingen, totdat ik mij tot 
de journalistiek-wereld voelde aangetrokken. lk 
werkte geruimen tijd op een Redactie-bureau. 
maar al jong begon ik te sukkelen. Wat was 
het toch ? Lang duurde het voordat de doktoren 
den moed hadden mij te zeggen wat het was, 
maar hoe zorgvuldig ook voorbereid en hoe 
voorzichtig gezegd. geen andere beroering had 
mij zulk een vreeslijken schok kunnen geven 
dan de verklaring: .. Je hebt lepra I' Hoe ontzet
tend deze zoo van ouds gevreesde ziekte was, 
kon ik nog niet voldoende beseffen, maar wel 
wist ik. dat ik het moest trachten te verbergen 
voor iedereen, daar men ons lijders schuwt. 

Nog was het mij niet mogelijk mezelf te ge
ven tot afzondering in een Leprozerie. lk had 
nog mijn moeder en ec:n klein zusje, waarvoor 
ik moest zorgen en wat zou van hen worden? 
Dan gaven ook de doktoren mij nog steeds 
hoop, dat het misschien we] beter zou worden. 
Mijn krachten werden echter ondermijnd, mijn 
vingers begonnen te krommen en ik moest 
vluchten van plaats tot plaats. Ik was bijna 
twintig jaar, toen ik bij een patroon was, wel
ke mij Engelsch liet leeren, wiens particulier secre
taris ik was, en die zich zeer interesseerde voor 
mijn toekomst. , 

Het werken werd mij al moeilijker. tot ik 
eindelijk moest besluiten tot het bittere einde 
van mijn vrijheid. wat ik steeds zoo had ge
·,,reesd. Daarbij kwam, dat ik mij een voorstelling 
maakte van de Leprozerie Pelantoengan, waar 
mijn toekomstige woonplaats was, die aller
somberst was. lk dacht dat-te zijn, een met groote 
muren omgeven gesticht (zooiets als een gevan
genis) en daarin een groep menschen. die half 
wezenloos van smart waren, of razend van 
opstandigheid. 

Toen ik dan ook te Semarang in het Gou
vernement Ziekenhuis werd opgenomen en 
ge'isoleerd tot mijn doorzending ; toen ik 
alles als van mij afgenomen gevoelde, kwam 
ik in zulk een opstand tegen God. dat ik 
niets meer wilde hooren van bidden of den 
Bijbel. maar God en mijn lot vloekte. Ver w~g 
dreven de godsdienstige gedachten door m1Jn 
moeder mij bijgebracht en reeds ten deele ver
gete.n door omgang met slechte vrienden. 

Ik kan bijna zeggen : tot zoover was het 
Voorheen. . 

Wat komen zou. durfde ik me niet meer ~n 
te beelden en ik was geneigd te verval!en m 
zulk een troostelooze moedeloosheid. afgewisseld 
door heftigen opstand, dat mijn !even als een 
ramp kon worden beschouwd. 

Het begon met mijn reis naar Pelantoengan. 
lk wilde er niet heen, maar moest we!. daar 
m1j geen andere weg meer openstond. In een 
aparte spoorwagen (daar men mij . zoo 
ver mogclijk van alle aanraking met de bu1ten
wereld wilde houden) legde ik het eerste trajed~f 
van Semarang tot Weleri, dat is ongeveer 50 m111. 

I i 

11 

wijlen den Generaal berustten, aan de stichting het Leger des Heils over 
te dragen. 

Alie vrienden, die het Leger sympathie toedragen en steunen, zullen I 

blijde zijn, dat deze zaken geregeld zijn en zich verheugen, dat wij dus ' 
alle energie or.verdeeld kunnen concentreeren op de voortzetting van den 
arbeid, ons door God toevertrouwd. 

N. B. 
De Legereigendommen en jondsen, 11oorzoover. het N. 0,- I. betreft, zijn alle ges~eld 
op naam van de Stichting lzet Leger des Hells, gevest1gd ~e Semarang, opgerrcht 
bi) acte verleden den Jen Aug. 1908 voor den t. v. notaris /. H. A. van Barne
veld te Semarang, in lzanden van /war bestuurder of bestuurders. 

M\A\aJJ ·DU 1~ lE ~ JWIEW>ffi\({])(LJ'NV § 1C HllEIF l"lER, 
Een Woo r 

door 
d v a n W a a r d e e r i n g. 

~ 

<l e n K o m m a n d a n t. 

Het 1s n1ct onbekend, dat de OITineren van het Leger de-. Heil., over de 

geheele wrrrld na een bepaald a,1nt,1I dienstjaren en nad,lt ZIJ een va-.tge'>telckn 
leeftqdc,grens hrbben bereikt, door den Generaal onthewn worden van ver,mt 
woordelijkhe1d in den directen c.lten'>t en op non-,1ct1v1te1t worden gesteld. Hun 
e1genlijk Off1c1erschap houdt met op, wanneer zulks pl.lat'> vmdt, 111,1,u hun \\ ordt 
een gelegenheid geboden om het wat rusttgcr te nemen. 

De Ma1oor'> Scheffer, die gezamenhjk 78 d1ensqarrn tellen, komen nu voor 
deze schikkmg 111 aanmerkmg. De Majoor heeft 111 den laaL'>len r1jc! nogal te kam 
pen gehad met Zl)n gezondhe1d en Mevrouw Scheffer I'> evcneen'> n1et we] gewcl''>t, 
reden waarom de Generaal het goed gevonden heeft onz M,1kker<, op hun eigen 
verzoek, of-,choon het voile aantal prrn 111et gcheel volbracht was, op .,Retrai"tl''' 
te stellen. D1t gaat clan 111 op 1 Maart 19 )O . De M,11oors hebben hesloten zich 
hier in lnd1e te vest1gen, want ZIJ hebben Jav,1 l1eL en wq vcrtrou\H'n, dat zoo 
we\ Mevrouw Scheffer als de Ma1oor V"11 tljd tot tqd. vrel zullen kunnrn docn 
111 het belang van het werk, dat hen zoo dierb.1ar i'>. 

Onze Makkers ~ebben een heerl1jkrn en nutt1gen t1jd 111 dl'ze gn\estrn gl'.h,1d 
- wel hehben ZIJ ook vele moedqkheden moeten doorworstclrn, vooral '111 ck 
eerste P10111er'>1aren, want dat waren ttjden van strqd Hun arbcid, die ml'.er c.bn 
2 7 iaren 111 lnd1e om vat, 1<> gczegend gewee-.t - God hecft hen wdkn gebruiken 
m hun vele aanstcllingen - onder Leprozen - oncler de MITI'>ten, de mec'>t hulp 
behoevenden en 111 de Korpsen 

Majoor'>, \I 1j -.alueeren U en <lanken den Heer voor Uw 
e1gen getU1gen10., van Uw !even en voor het vele, d.u gc 
het verlorene voor Chn.,tus te wmncn 

getrouwhc1d. voor de 
l~dn mo~rn docn 0111 

t 

l 

(veruo/g v. kolom J) 

Daar aangekomen, stond er een draagstoel 
klaar. Een miniatuur huisje van bamboe en 
boomblaren, waarin ik mij moest samenwringen, 
zoodat ik moest vragen het wat !anger te maken 
om mijn pijnlijke beenen te kunnen uitstrekken. 

Deze draagstoelen worden zoo primitief ge
maakt, omdat ze bij aankomst op de kolonie 
worden verbrand. Hoe deze stoel er heeft uit
gczien, tocn ik zoo verder wcrd gedragcn, kan 
ik niet zeggen. De wonaerschoone natuur en 
het prachtige uitzicht waren voor mij verborgen. 
De koelies welke in getal van vier elkander aflos
ten op den langen en moeilijken bergweg. schok
ten bij elken stap de draagstoel op en neer. zoodat 
moeilijk was te onderscheiden waar mijn maag 
zat en of dat lichaamsdeel nog geed vast zat. 
Geleidelijk begon men te voelen, dat door het 
stijgen Ill de bergen de temperatuur begon te 
dalen. 

De v1jf lange uren leken wcl een eeuwigheid. 
Maar toen wij er waren ! Eerst kon ik niet 
gelooven, dat het waar was, dat wij te Pelan
toengan waren. Van een ommuurde gevangenis 
was geen spoor te ontdekken. 

Wij waren een bergwand afgedaald en zagen 
op eenigen afstand een andere bergwand voor 
ons oprijzen. Wij bevondery ons dus in een 
groot ravijn, waardoor beneden een rivier stroomt. 
In gewonen tijd nogal rustig, doch in bet regen
seizoen als een wilde bergstroom. 

Aan beide oevers van die rivicr stonden 
liefelijke steenen gebouwen. daaromheen en 
ertusschen een schoon aangelegde tuin met zelfs 
een muziektent, prachtige rozen en bloemen van 
allerlei soort, en die omgeving was de door het Le
ger des Hcils bestuurde Leprozerie Pelantocngan. 

Was dit alles al zoo heel anders als ik het 
mij voorstelde, de grootste verbazing kwam nog 
toen de Officieren van het Leger naar mij 
toekwamen om mij te verwelkomen. Daar was 
niet alleen geen vrees bij hen voor ons melaat
schen, maar wij gcvoelen direct, dat daar liefde 
en de grootst mogelijke tocwijding is. 

Een der patienten zeide eens tot mij : .. Toen 
ik hier kwam, is de machtigste indruk gcweest 
dat een Lcgerzuster (Adjudante) naar mij toekwam 
en mij een hand gaf." 

Dan trof mij ook, toen ik wcrd ondcrgebracht 
in een aardig kamertje, dat de geest der patien
ten niet geheel zoo was, als ik mij had voor
gesteld. )a, wel veel leed en lijden en soms ook 
wat aan wanhoop grenzende neerslacht1gheid, 
maar tech het gemeenschappelijk leed bracht 
ons tot elkander Maar ook was direct voel
baar, dat voor~l in ~1eestelijk opzichl werd 
gewerkt. en de ziel niet wcrd verwaarloosd door 
de zorg voor het lichaam. 

W el waren er verschillende stroomingen en 
opvattingcn. Niet dadelijk regcerde de liefdt: 
van Christus m ons !even. 

De bijecnkomsten van het Leger des Heils 
werden bezocht en lang nadat moeder ons er 
uit had geleerd, werd soms de Bijbel weer ter 
hand genomen. 

De ergste bitterheid begon minder te worden 
door nog zoovele blijken van Gods zorg en 
Jicfde, maar toch. de ccrste paar jaar was het 
nog zoeken en tasten naar andere wegcn, strij
den tcgen de macht dcr zondcn en twijfel, tot 
het oogcnblik kwam, dat ik afstand deed van 
denken en kiezen, en God bad om licht. 

Het was niet het gemakkelijkste oogcnblik 
vein mijn !even en ik zal hct nooit vcrgektc~-

z · \l I tn hoe op een ondagmorgen in de mecttn 1 
h l f d J Ch 

. . 1 Ver osser ct gc oo . at ezus nstus m•JI 1 wilde zijn, naar voren kwam en hnrt en even 
(zk ''t.•rJ'. 11ag. 3. kol. if) 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen: 

Adjudant E. Brandt tot Stafkapiteln. 
Kapitein G. Motte tot Ensl1;1n. 
Luiteoant M. Roeogka to t Kapltein. 

Bandoeng, 21 Februari 1930. 

W. PALSTR..t\, 
Kommaodant. 

NIEUWE KWEEKSCHOOL 
IN AANBOUW. 

Het geeft ons veel genoegen hiermede bekend 
t e ma ken, dat dezer dagen besloten werd uit
voering te geven aan het reeds lang gekoester
de plan tot het bouwen van een Kweekschool 
voor de opleiding van Officieren te Bandoeng 
met een woning voor den staf en een Congres
zaal, welke bestemd is voor Korps Bandoeng I. 

Een der eerste stappen tot het verwezenlijken 
van dit plan, werd genomen door den Generaal• 
die besloot een belangrijk bedrag van f 48000.
uit een fonds, dat door verschillende Territories 
bijeengebracht was bij gelegenheid van den 
zeventigsten verjaarda{J van wijlen Generaal 
Bramwell Booth en dat bestemd was voor het 
werk in zendingslanden, voor dit doe] beschik
baar te stellen. 

Onze Kommandant was in staat een zeer ge
schikt terrein, gelegen aan den Boengsoeweg, 
bij de Sumatrastraat, te koopen en met den 
aanbouw van genoemde gebouwen is reeds een 
aanvang gemaakt. 

Het doe! is om de opleiding der Kadetten 
meer systematisch en, zoowel met het oog op 
het belangrijke maatschappelijk werk van het 
Leger des Heils als den geestelijken arbeid, meer 
afgerond te doen plaats vinden. Het is ook de 
bedoeling om het opleidingswerk in het nieuwe 
gebouw te centraliseeren, zoodat de Kadetten 
van Celebes eveneens daar hun opleiding zullen 
ontvangen. 

Bij de K weekschool vJordt ook een woning 
voor den Leider en andere Officieren gebouwd. 
De Congreszaal zal een der grootste vergader
lokalen zijn, welke wij in lndie hebben en ons 
in staat stellen om in eigen gebouw de jaar
lijksche Congressamenkomsten te houden en het 
Legerwerk meer omvattend tcr hand te nemen. 

Het is te verwachten, dat de bouw voltooid 
zal zijn tcgen l September a.s. waarna de offi
cieele opening zal plaatsvinden en de eerstvol
gende opleidingscursus aanvangen. 

KOMMANDANT KITCHING TOT HBERLIJKHEID 
BEVORDERD. 

Wij moeten tot onze groote droefheid 
opnieuw melding maken van het overlijden 
van een der ooraanstaande mannen in het 
Leger. Kommandant Theodore H. Kitching 
is bevorderd tot Heerlijkheid. Welk een ver
ties voor onze Organisatie ! 

De aldus opengevallen plaatsen zijn zoo 
uiterst moeilijk 1e vervullen. Moge het voor
beeld van een 1rouw en toegewijd !even, zoo
als dat van onzen thans verscheiden Komman
dant ons alien aansporen om ons meer dan 
ooit' tevoren geheel toe te wijden aan God 
en Zijn dienst. 

Onze Leiders. 
Met grootc vreugde kunnen wij belangrijken 

vooruitgang in den gezondheidstoestand van 
Mevrouw Kommandant Palstra rapporteeren en 
bij haar terugkeer aan de zijde van onzen Korn.~ 
mandant van het front van den strijd. werd ZIJ 
zeer hartelijk verwelkomd. Moge God haar ze
.genen. stcrken en nog voor velen in dit land 
makcn tot cen grooten zcgen. De Kommandant 
zclf is weer op het oorlogspad, na slechts een 
paar dagen in Bandoeng te zijn geweest. Dit
maal is hij, vergezeld van den Divisie-Officier 
en Ensign Steen, op bezoek gcgaan naar de 
Korpsen aan de Noordkust en in Midden-Java. De 
Kommandant rapporteerteen uitstekenden Zondag 
in Cheribon te hebbcn gchad en ook de samen
komsten in de andere Korpsen waren goed ge
slaagd. In Pekalongan, het jongste Korps van 
het Leger in Insulinde, werden d?or h~m zes 
meuwe Soldaten ingezegend en dne babies op
gedragen. Rembang, Semarang, Magelang en 
Poerworedjo zijn alle in zijn veldtocht _beslote:i. 
waarover ongetwijfcld later mededeehngen m 
Ons blad zullen worden gedaan. 

Ben ongeval met l'.JOeden afloop. 
Tcrwijl de Kommandant en de hem verge

zellende Officiercn met de motorbus waarmee 
zij van Bandocng naar Cheribon reisden, in de 
nabijheid van laatstgenoemde plaats kwamen, 
gebeurde er een ongcluk, dat zeer ernstige ge
volgen had kunncn hebben : door de tropische 
regenbuien waren de wegen uiterst glad, en jui~~ 
toen de bus den overweg van de spoor btJ 
Cbe"ribon naderde, gingen de afsluitboomen dicht. 
W el werd de rem aangezet, maar de bus gleed 
voort. met een vaart tegen de boomen aan, ter
wij l juist op bctzelfde oogenblik de expres ~as
seerde. De bus werd zeer ernstig beschad1gd, 
maar de Kommandant en andere Officieren e?. 
allc inzittenden kwamen er met den schrik af W1J 
danken God recht hartelijk voor Zijn bewaring. 

S T R IJ D K R E E T 

Z ij b.la rtn getroub.1 tot btn boob. 
KOMMANDA.NT TH. H. KITCHING. 

Twee en veertig jaren geleden zette Theodore 
H. Kitching den voet op de eerste sport van 
de ladder, die hem zou voeren tot het Kom
mandantschap. Zijn loopbaan is rijk geweest 
aan variatie. Als Secretaris van William Booth, 
onzen Stichter, en daarna van <liens zoon, Gene
raal Bramwell Booth, bezocbt Kommandant 
Kitching bijna alle werelddeelen ; ook bracht 

hij met den Stichter op <liens reis naar Pales
tina een bezoek aan Jeruzalem, Bethlehem 
en aanschouwde de plaats, waar de Heiland 
der wereld stierf voor de zonden van het 
rnenschdom. 

Andere belangrijke aanstellingen waren verbon
den aan den dienst in de Internationale K week
school. in Frankrijk en Belgie. Ook bekleedde 
de Kommandant verschillende posities in het 
Overzeesch Departement, o. a. als lnternationaal 
Secretaris. · De vrucht van zijn pen heeft den 
Kommandant wijde bekendheid geg.even en is 
voor duizenden tot zegen geworden, zoowel 
onder het publiek, als in Officierskringen door 
middel van zijn artikelen in het maandblad 
.. The Officer", e. a . 

De laatste verantwoordelijkheid van den 
Kommandant was het overzicht over het Let
terkundig Departement en Vertaalbureau van 
het Leger des Heils in Londen. Twee zonen 
en een dochter van den Kommandant volgen 
als · Officier in bet voetspoor van hun vader. 

De intieme omgang met de eerste Leiders van 
ons Leger heeft wel een stempel gedrukt op 
de veteraan-Kommandants. en het Leger mist 
door het heengaan van deze mannen telkens 
weer, meer clan iemand beseffen kan, krachtige 
steunpilaren, mannen, die juist door 't heetst 
van den strijd heen zich beginselvast, en Gode 
en het Leger getrouw, hebben bewezen. 

KOMMANDANT G. MITCHELL. 

George Mitchell J:>egon zijn Legerloopbaan als 
jong klerk aan het lnternationaal Hoofdkwar
tier. In 1889 verliet hij het Korps Haggerston 
om in opleiding te komen voor het Officierschap. 
Als jonge man heeft hij de groote kansen, 
welke het Leger hem bood om vooruit te komen, 
weten aan te grijpen en ontwikkelde hij zich 
allengs tot een schrander financier. Zes jaren
lang was hij de Internationale Financieele Se
cretaris en daarna Directeur van de Leger des 
Heils Verzekerings-Maatschappij. Behalve de 
administratieve diensten, welke hij het Leger 
bewees, was hij gedurende vijf-en-twintig jaren 
van onberekenbare waarde in de Legermuziek
wereld als Dirigent van het lnternationaal Staf
muziekkorps, welk lichaam in wijden kring 
groote vermaardheid verkreeg. De Kommandant, 
die v66r zijn laatste aanstelling als lnter(\ationaal 
Secretaris voor Europa en de Britsche Bezit
tingen, gedurende acht jaren het bevel voerde 
over het Zweedsche Territorie en zich daar 
o. a. op verdienstelijke wijze meester maakte van 
de Zweedsche taal. heeft in den loop der jaren 
ook Amerika, Canada, Britsch-Indie en het verre 
Oosten bezocht. Men vertelt, hoe de Kom
mandant reeds een hoogen rang in het Leger 
bekleedde, toen hij den dieperen geestelijken 
zegen van een rein hart ontving. Dit heeft 

niet alleen in zijn dagelijksch !even, doch ook 
in zijn openbaar optreden een groote ver
andering gebracht en ertoe bijgedragen dat 
zijn toespraken veel krachtiger en meer 
doeltreffend en tot zegen ZiJn geworden. 

Drie kinderen zijn Officier in onze rangen. 
Moge God Mevrouw Mitchell en hen tot troost 
en sterkte zijn in hun groote verlies. 

I --
ante eke n in gen van den 
lgemeen Secretaris, 

Lt. Kolonel ]. P. Rawie. 

!!:I ==--==-=--Ill"':'" 
en zien verlangend uit naar hun 
terugkeer. 

De Algemeen Secretaris. 
Sedert wij onze vorige nootjes 

schreven. mochten wij het genoe
gen hebben, verschillendc samen-
komsten te leiden in Bandoeng. In dit ver
band willen wij gaarne melding maken van 
de gezegende wekelijksche Heiligingsmeeting, 
die door een flinke schare heilbegeerigen werd 
bezocht, waarin wij de vreugde smaakten vier 
zielen tot den Heiland te zien komen. Ook 
bcleefden wij een goeden Zondag op Kebon 
Djati, waar drie zielen zich voor den Heer 
verootmoedigden. Verder maken wij nog gaarne 
melding van de bijeenkomsten, die door de 
verschillende Hoofdkwartier-Officieren geleid 
Worden op Tjikoedapateuh. Bandoeng III, het 
nieuwste Korps in Bandoeng. Wij prijzen God 
voor Zijn hulp ons telkens weer betoond. 

Van komen en gaan. 
In een gezellig onderonsje op bet Hoofdkwar

tier en ook daarna in een openbare samcnkomst 
in Bandoeng hebben wij ons lieve makkers, 
Stafkapitein en Mevrouw Strandlund en hun 
kinderen hartelijk welkom geheeten bij hun 
terugkeer van Europeesch verlof. Zij zien er 
bijzonder goed uit en hebben veel genoten. De 
Stafkapitein heeft zijn oude werk als Handels
Secretaris weer ter hand genomen. Ook deelen 
wij met vreugde mede, bericht te hebben ont
vangen, dat Stafkapitein en Mevrouw Bridson 
reeds op den len Maart te Priok zullen 
aankomen. Zij zijn door den Kommandant 
aangesteld als beheerders van de Leprozerie te. 
Pelantoengan en zullen daardoor Adjudant en 
Mevrouw Uijlings en hun Willy in de gelegen
heid stellen met Europeesch verlof te gaan. 
Betreffende Stafkapitein en Mevrouw Johansson 
en hun beide kinderen en Kapiteins Young en 
hun zoontje weten wij thans, dat zij op 8 Maart 

a. s. per S. S. ..Slamat" in lndie hopen te ar
riveeren. Voegen wij hier nog aan toe, dat wij 
recbt hartelijk afscheid namen van Adjudante 
Lauter en Ensigne Cardinaal, die op den 19en 
naar Europa vertrokken, dan rest ons nog den 
thuiskomenden een hartelijk .. Slamat datang" 
toe te roepen en den vertrekkenden een nict 
minder hartelijk .. Slamat djalan"! 

Zieke mallkers. 
Wij werden op het Hoofdkwartier opge

schrikt door een telegram van Poelau Si 
Tjanang, waarin ons werd gemeld, dat de 
Stafkapiteins Loois beiden ernstig ongesteld 
waren. 't Wa-en dagen van groote spanning 
en bezorgdheid, totdat wij een brief van den 
Stafkapitein ontvingen en hij ons meedeel
de, dat hij gelukkig weer herstellende was. De 
toestand van Mevrouw Loois is echter zeer 
kritick gewcest. Zij moest terstond voor een 
spoedbehandeling naar het nabijgelegen hospitaal 
en is zelfs terwijl wij dit schrijven, nog niet 
geheel buiten gevaar. Wij doen een ernstig 
beroep op al onzc Officieren, Heilssoldaten en 
mede - Christenen om deze trouwe werkers in 
den wijngaard des Heeren, die zoovele jaren 
van bun !even hebben gegeven aan bet welzijn 
van de bevolking dezer landen, in hun gebeden 
te gedenken. 

Betreffende Adjudante Roed komen tbans 
geruststellende berichten in. Ook Kommandeure 
Palm is aanmerkelijk veel beter. De operatie, 
die met zoovcel zorg was tegemoetgezien, is nu 
verricht en volgens den dokter heeft alles een 
zeer gunstig verloop. Ensigne Tarima is weer 
in den buiselijken kring teruggekeerd. 
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(Vervolg 11• kol. 4 pag. 2)-
Hem toevertrouwde. Hoewel lied en gebed en 
getuigenissen steeds tot mijn hart hadden ge
sproken, toen werd alles nieuw in mij . Een 
groot geluk doorstroomde mij en toen de Offi
cieren mij de hand drukten en ik gevoelde te 
zijn opgenomen in die groote schare, die niemand 
tellen kan, werden alle zorgen lichter, alle lijden 
meer dragelijk, en hoop, neen zekerheid voor 
de toekomst mijn dee!. 

Sinds ben ik getrouwd met een lieve mede
patiente; ik speel in het Kolonie-Muziekkorps. 
heb het voorr~cht Officieren te mogen helpen in 
het leeren der Maleische taal. 0 , als ik begin 
mijn voorrechten als Gods kind te beschrijven, 
komt er natuurlijk geen einde aan. 

Dat is Thans. 

Ik ben op reis naar den Hemel, waar ik moe
der en anderen zal terugzien, waar geen z1ekte 
of droefheid meer zal zijn . waar wij eeuwig 
zullen jubelen rond G~ds troon. 

Korn sluit U aan, ga mee op reis. 
John. 

$~~@::::'U>~~~~~@::::ij)~@ 

@ BRIEVEN VAN CELEBES. ~ 
~~~~¢~~~~~~~ 

III. (Slot) 

13. - Wij verlieten 's middags Menoesi en 
bere1kten na een warme wandeling om kwart 
voor twee Kapiroei. Om half vier bezochten 
we de Liefdebond naailes, waar Mevrouw En
sign Poutiainen aan twintig meisjes onderricht 
geeft ... _ . 

14. - Wij verlieten om half acht des mor
gens Kapiroei, en gingen vandaar te voet naar 
Bora, daar het paard een wond op zijn rug had. 
We kwamen verschrikkelijk heet en een beetje 
moe om elf uur te Bora aan, waar we ons 
baadden, den lunch gebruikten en daarna wat 
rustten: Om later een ouden Soldaat, Oemai 
Lamakmta te bezoeken, die woont in een heel 
klein hutje, dat op hooge palen staat: de vloer 
is ongeveer 

8 voet hoven den grond. 
Hij is geheel alleen en ziek ,ik denk, dat hij gaat 
sterven, kan niet liggen, moet in een zittende 
houding slapen. De. En.signs voorzien hem ge
regeld van voedsel s A:vonds gingen we kijken 
naa: de heete bronnen. De plaatsen. waar den 
vongen keer, toen ik er was, kokende modder 
en water borrelde. waren nu vol koud water, 
het heete water is nu een klein stroompje op 
het oude plekje, dat den laatsten keer, toen ik 
het zag, droog was. Er is ook een diep gat, 
waar stoom uit komt en waar men het water 
of de modder. kan hooren koken ergens in de 
d1epte, maar z1en kan men het niet 

19. - Had vandaag verwacht e~~ ·a~to te 
krijgen naar Koelawi, maar de weg is weer 
opgebroken vanwege den regen, die groote brok
ken aarde en rotsblokken meesleurt. Twee auto's 

Kommandeure Kruschwitz heeft zich om 
haar oogen onder behandeling van Dr. Wille 
moeten stellen. Zij is.echter vol goeden rnoed 
en hoopt straks weer versterkt haar arbeid te 
hervatten. 

God zegene onze lieve kameradenen en doe 
hen spoedig weer in het voile genot zijn van 
hun gezondheid en kracbt. 

Uit een ~chrijven van Ensign Wikdal. die 
met verlof m Noorwegen vertoeft, vernemen 
wij, dat h.ii nog ste_eds onder doktersbehandeling 
is. Hem is ve:,lengmg van rust voorgeschre'\·en 
en ofschoon h1izelf zeer verlangend is naar zijn 
werk h1er terug te keeren, is dat toch voor nog 
g_eruimen tijd uitgesloten. God zegene den En
sign en zijn lieve vrouw ' Zij hebben hun hart 
zoozeer aan den arbeid in deze gewesten ver
pand, dat het kruis, dat zij thans moeten tor
schen, wel zwaar is. Zij hebben verzocht alle 
Officieren en makkers op Java en Celebes hun 
ha:telijke . gro~ten te doen, van welke opdracht 
WIJ ons h1erb1J volgaarne kwijten. 

Zwaard- en Schildbrigade . 

Van onze ijverige T. J. L. S ., Stafkap1teine 
Neddermeyer, vernamen wij dat het aantal leden 
van de z.waard-en Schildbrigade voor 1930 onge
v~er. gehik zal ZlJn aan dat van het vorige jaar. 
D1t IS nu we! verblijdend, doch kan ons toch niet 
~eheel en al voldoen. Wij wilden zoo gaarne. dit 
iaar de 1000 I eden bereikt hebben. Laat onze 
".rienden toch bedenken, dat ieder vrij is om als 
hd toe te treden, of zij Hei!ssoldaat zijn of niet. 
Als er maar een verlangen is om Gods W oord 
te lezen en gezamenlijk met het groote aantal 
leze~s te .. willen bidden in het belang van Gods 
Komnknik ! De kosten behoeven niemand te 
weerhouden. 

Een nieuw Muiiekkorp11. 

Het Muziekkorps op onze Lepra-Kolonie Pe
lantoengan is thans welbekend. Het brengt 
vreugde in het bestaan van onze patienten daar. 
Wij hebben thans een schrijven gekregen van 
Adjudant Johannessen, den beheerder van ooze 
Kolonie .. Semaroeng · bij Soerabaja, waarin hij 
zegt ook gaarne met een Muz1ekkorps te willen 
beginnen, en verzoekt hem daarvoor eenige in
strumenten te zenden. Wij willen ons best doen 
aan zijn verzoek gehoor te geven, doch wagen 
het onzen vrienden, lezers van de S . K.. te 
vragen, die er iets voor voelen , ons hierbij een 
behulpzame hand te bieden. W ellicht zijn er 
ongebruikte koperen instrumenten hier of daar 
of is er iemand, die ons de noodige fondsen 
beschikbaar wil stellen . Met f 200,- kunnen 
wij een goed begin maken. Wilt U er eens 0 ._ er 
nadenken? 



(venmlg v. pag. 3 kol. 4) 
die gisteren naar Koelawi gingen, kunnen nietterug. 

21. - Daar er nog steeds geen auto naar 
K. gaat, besteeg ik er een in de richting Sakidi 
en vandaar naar Momi. Vervolgde de rest van 
den weg, 15 K.M. te voet, maar Ensign Motte 
kwam mij tegemoet met het paard, zoodat we 
om beurten reden en liepen, totdat we om 3 
uur n.m. Koelawi bereikten. 

22. - Vanmorgen naar de samenkomst te 
gaan, was niet gemakkelijk, de nv1er was 
in viced, en ik werd erdoor heen gedragen. 
Goede samenkomsten, ook des avonds in den 
kampong Pangana, bijna vijftig menschen wa
ren tesamen in het hnis van Tina Baloengoe . . 

24. - In Toro waren de Luitenant en zijn 
vrouw druk bezig. De Luitenant zocht en verkreeg 
toestemming om de Lobo te versieren voor 
Kerstmis. Sommige oude menschen waren bang, 
dat de booze geesten kwaad zouden worden, maar 
de toestemming ging toch door, en de schoolkin
deren versierden het geheele gebouw met palm
blaren en bloemen. 

25.-Kerstdag in Toro. Om kwart over drie 
's morgens werd ik gewekt door zingen bij 
mijn raam. Het was de L.uitenant met de school
kinderen ; ze hadden in de Lobo geslapen, wis
ten niet hoe laat het was; boorden een haan 
kraaien en dachten, dat het vijf uur was. Ik 
bedankte ze en stuurde ze terug om nog een 
paar uurtjes te slapen, wat ik zelf ook maar 
deed. De voorhereidingen voor den kerst-maal
tijd begonnen v66r zessen, een varken, kippen 
en een massa rijst werden gekookt met fijnge
hakte steeJ.en van bananenplanten. Om negen 
uur waren 150 menschen bijeen in de Lobo. In 
deze samenkomst droeg ik de kleine van de 
Officieren op, en ook nog vijf andere babies, 
zegende vervolgens tien jonge mannen van tus
schen de zestien en zeventien jaar als Soldaten 
in, en kondigde aan dat de Kommandant Lui tenant 
en Mevrouw Roengka had bevorderd tot Kapi
teins, de eerste Toradja Officieren. die dezen 
rang hebben bereikt 

's Avonds hadden we een fijne meeting, waarin 
de drie nieuwe Korpskadetten werden voorgesteld, 
ze maakten door bun getuigenissen een goeden 
indruk. 

26. - De geheele morgen was besteed aan 
volksspelen, en 's middags hield ik de eerste 
K. K. klasse met de drie nieuwe Korpskadetten. 
s Avonds besloten we de samenkomst met zeven 

nieuwe bekeerlingen aan de zondaarsbank, drie 
jongemannen en vier vrouwen. 

L. H. Woodward, Divisie-Officier. 

BBVORDERD TOT H~ERLIJKHEUD. 
Vanuit Bangalan (Madoera) vernamen wij 

telefonisch, dat Br. van der Meijden, vroeger 
Soldaat van ons Korps Tegal, op sterven lag 
en een Officier wenschte te spreken. Zoo spoe
dig mogelijk begaf Adjudant Hermes van Soe
rabaja zich daarheen, doch bij aankomst was 
ooze broeder reeds heengegaan om, zooals hij 
cot zijn vrouw zeide, aan den oproep van 
Zijn Meester te voldoen. 

Den volgenden dag had de begrafenis plaats, 
welke volgens den wensch van onzen Broeder 
op Leger des Heils-wijze geschiedde. Ensigne 
Cardinaal en de Adjudants Hermes voldeden 
gaarne aan bet verzoek. In het sterfhuis hadden 
we een gezegenden dienst met familieleden en 
vrienden. Een groote schare belangstellenden 
volgden de baar naar het Kerkhof, waar een 
menigte menschen ons reeds opwachtte. De 
dienst werd geopend met het welbekende lied : 
.,Naar bet land, waar de zoo nimmer daalt ... 
Ensigne Cardinaal ging ons voor in 't gebed, 
waarna de Adjudant de schare bepaalde bij een 
schriftgedeelte uit Opcnbaringen 21: 1-4. On
der bet zingen van .,Mijn stervensure nadert, 
en d' avondklok, zij luidt," werd de kist in de 
groeve neergelaten en daama de dienst met dank
zegging gesloten. Moge God Zr. van der Mey
den en de haren troostend nabijzijn. G. Hermes. 

VOOR DB KINDBREN. 

Een Kleine Vergissing. 

Kleine Heany is een eenigst kind 
van zoowat vijf jaar, en daar zij het 
soms wat eenzaam vindt thuis, krijgt 
zij van Moesje verlof om naar 't Kin
derhuis te gaan spelen. Daar zijn 
zooveel kinderen - jongens en meisjes 
met wie zij spelen kan. 

Henny vindt het daar heel leuk, en 
zij is wat blij als Tante (zoo noemen 
al de kinderen de Directrice) haar 
vraagt te blijven eten, en als de kin
dertjes eerbiedig achter bun stoeltjes 
gaan staan, handjes vouwen. en ,, Vv ii 
Heiland, ooze Gastheer zijn" zingen. 
dan zingt Henny ook mee. 

Op een keer toen Heany thuis was 
en alleen moest eten, dacht zij aan al 
de kindertjes in het Kinderhuis en ver
langde erg naar haar speelkameraadjes. 
toen plots een idee in l:iaar hoofdje 
opkwam. Moes was in de eetkamer 
aan het naaien, en Paps zat in z'n 
krant te lezen, maar Heany dacht 
steeds aan 't Kinderhuis. 

,,Moesje", vroeg zij, ,,mag ik doen, 
zooals wij in 't Kinderhuis van het 
Leger des Heils doen ?" 

,,Ja kind, ga jij je gang maar," klonk 
het vrienddijke antwoord. en Henny, 
handjes gevouwen, en oogjes stjjf dicht, 
begon uit volle borst te zingen : 
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De KoMMA.NDANTS bezoeken Oost~ en Midden~Java. 
Soerabaja 111. - Na een openluchtsamenkomst 

te hebben gehouden, begaven wij ons naar de 
zaal. Bij het zingen van bet Openingslied wa
ren alle zitplaatsen reeds bezet, terwijl velen 
zich later met staanplaatsen moesten tevre
den stellen. Het was een prachtige avond, 
inzegening van drie Soldaten en een Jong Sol
daat. Nadat met zeer veel belangstelling naar 
de toespraken van den Kommandant en Mevrouw 
Palstra werd geluisterd en het zangkoor had 
gezongen, zagen wij drie zielen tot den Heiland 
komen, voorwaar een goed begin. 

De gevaogenis. - Zondagmorgen om 7 uur 
hielden wij een samenkomst met een driehon
derd-tal van haar inwoners, De Hinke groep 
Heilssoldaten, welke zich aldaar reeds 
bevindt werd dien morgen versterkt door drie 
nieuwe Soldaten, Een tijd van toewijding, 
die niet naliet een grooten indruk op bet aan
wezige personeel en de bezoekers achter te laten. 

Soerabaja ). - Een kijkje in de Jongelieden
samenkomst van dit korps was het volgende. 
Alles maakte den indruk van ordelijk te worden 
geleid. 

De Heiligingssamenkomst bracht rijken zegen, 
krachtig was het woord van den Kommandant, 
wijzend op den nood der wereld en de behoefte 
aan personen, die wandelen, het Evangelie 
waardig, terwijl Mevrouw Palstra aandrong op 
een nauwere verbinding met den Heiland. Nieuwe 
verbonden werden gemaakt. De openluchtsamen
komst, door den D. 0. geleid, vie] Jetterlijk in 
't water, maar dichtbij werd in een overdekten 
pasar toestemming verkregen om een meeting 
te houden. Honderden menschen hoorden toe. 
Avonds werd er goed en krachtig gezongen, 
door Zangbrigade, J. L. Zangcompagnie en bet 
publiek. Krachtig, vriendelijk pleitend was bet 
woord van Mevrouw Palstra. Orie Jonge Sol
daten en een Soldaat - een lid van H. M. 
Marine - werden toegevoegd en twee zielen 
zochten den Heer. 

Nadat de Komrnandants een bezoek brachten 
aan Toeren's Hulpziekenhuis voor lnheemsche 
patienten, werd een gezegende samenkomst ge
houden in Malang. Teruggekeerd in Soerabaja 

stood op bet programma: Korps II. Oat de 
Kommandants welkome gasten waren. behoeft 
geen betoog. Niettegenstaande den regen, was 
de opkomst heel mooi. Het zangkoortje samen
gesteld uit de leerlingverpleegsters van het 
William Booth Ziekenhuis zong zeer verdien
stelijk onder leiding van Ensigne Ki.ih. Grootsch 
was bet oogenblik, waarop 15 mannen en 
vrouwen door den Kommandant werden ingeze
gend als Soldaten van het Leger des Heils. 

In Ngawi hield de Kommandant een Soldaten
meeting, waarin hij ooze makkers vaderlijk, ernstig 
vermanend en bemoedigend toesprak. 's Avonds 
werd een lezing gegeven in de Societeit. De 
Kommandant vertelde over onzen arbeid in deze 
gewesten. Op doorreis naar Rogo Moeljo ont
moetten wij onze Officieren te Solo. Ondanks 
slibberige. wegen en een kali, die bandjirde, be
reikten wij veilig de dessa Rogo Moeljo, waar 
alles in feeststemming was. Een aardig gebouw, 
plaats biedend aan 150 personen, opgetrokken 
van djati-hout en met dakbedekking van pannen, 
werd bier door den Kommandant g,eopend. Met 
zeer juist gekozen woorden ontsloot de Kom
mandant de zaaldeur, wijzend op de geopende 
deur tot het Koninkrijk Gods, namelijk Jezus 
Christus. Verblijdend, dat aan 't eind der sa
rnenkomst negen Javaansche mannen tot den Heer 
kwamen. Gloria in Excekis Deo ! 

Ook in Salatiga hadden wij een goede bijeen
komst in de Zendingskerk, en hadden bet ge
noegen vele Legervrienden te ontmoeten. Het 
was ons aangenaam Mevrouw van Emmerik 
te zien, en het Muziekkorps van de Witte 
Kruis Ko)onie met ons le J--ebben tu assistentie. 

Djokja was bet laatste Korps van deze reis. 
De opening had daar plaats van het nieuwe 
Korpszaaltje, dat nu afgescheiden is van bet 
Militair Tehuis. Het zaaltje was gevuld met een 
aandachtig gehoor zoowel op den Zaterdag
avond als 's Zondags. De toespraken van de 
Kornmandants en den Algemeen Secretaris werden 
aandachtig gevolgd en afgewisseld door bet ge
zang van de ,.Djokja zangvogels". Gedurende 
deze samenkomsten zagen wij wederom eenige 
zielen bun Heiland zoeken. Deo. 

·~~~~~~~~~~~~~~<S~~~~~ .. 

i PAASCH~~~~,~=~M •• l~, Ap~~~DOENG. i 
~ Leiders: KOMMANDANT EN MEVROUW PALSTRA. $ 
@ bijgestaan door den Algemeen Secretaris, Lt. Kolonel ~ 
~ en Mevrouw RA WIE en een Staf van Officieren @ 
~ . uit verschillende deelen van Java. ~ 

@ Vrijdag 18 April (Goede Vrijdag} EEN DAO BI/ HET KR.VIS @ 
~) Bijeenkomsten 11.m. 9,30 en n.m. 4 en 7 uur, el 
@ ~ e> Zateidag 19 April. n, m. 7 uur. Groote MAATSCHAPPELl/KE BI/EENKOMST @ 
~ Zondag 20 April, v. m. 9.30 uur. HEILIOINOSMEETINO el 
@ n.m. 5 uur. S4MENKOMST IN HET PIETER.SPARK. @ 
~ v.m. 7 uur. OPSTANDINOSFEEST. el 
~ ~ 
@ Al deze samenkomsten worden gehouden in de nieuwe zaal der Theosophische @ 
~ Vereeniging in Bandoeng, Oud Merdika No. 32. ~ 

~ Maandag 21 April: Nationale Velddag. op bet terrein: .. Het Theehuisje", Dago. ~ 
@ Dagen va.i zegen ! Dagen van V reug d I ~ 
~ Zie uit naar verdere aankondigingen. 

$ ' ~ 
~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~0 

,, Wilhelmus van Nassauwen." De Twee Gebeden. 
Paps en Moesje schoten beiden in 

den lach. maar Henny, met een ver
ontwaardigd gezicht en groote oogen. 
keek haar ouders aan. 

's Avonds had mijn kleine jongen 
Kinderlijk m' een fout beleden 

En knielend aan mijn knie 

,,Neen." riep zij uit. ,,dat mag niet, 
als Heney doet. zooals wfj in het Leger 
des Heils doen, moet Moesje doen 
zooals Tante doet, - niet lachen, maar 
heel eerbiedig zijn-ik zal bet nog maar 
eens over doen." en met gesloten oog~ 
jes en handjes stijf ~evouwen, begon 
zij weer het ,, Wilhelmus.. door te 
zingen ! 

Met tranen toen gebeden -
,,0 God, maak mij een man 

Als papa - wijs en sterk, 
lk weet dat U het kan." 

En toen hij sliep, bad ik, 
Naast 't bedje neergeknield, 

Terwijl 'k mijn schuld beleed 
En 't hoofd gebogen hield : 

,,0 God, maak mij een kind, 
Als mijn kind hier, -'-

En laat m' onschuldig, rein, 
Oprecht, 

Misschien hebben Moesje en Paps 
nog even gelachen, maar Henny heeft 
haar lied gezongen. en is eerst daarna 
gaan eten. - U steeds vertrouwend - zijn." 

Zingen jullie ook aan tafel ? Andrew Gillies. 
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De Navolging van Christus. 
f 2.00. 

id. Volksuitgave f 1.50. 

SELMA LAGERLOF 

Jerusalem. f 5.50. 
Christus Legenden f 6.50. 

H.J. VAN LUMM ELS WERKEN 
De Bijlhouwer van Utrecht. 
De Smidsgezel van Utrecht. 

De Hopmansvrouw van Utrecht. 

RUIME SORTEERING WANDTEKSTEN, BOEKENLEGGERS. 

II 
fi T 

I 

B 
IJ 
B 
E 
L 
s 
c 
H 
E 

p 
L 
A 
T 
E 
N 

MAART 1930. 

HEBT GIJ BEN GIDS? 

Om gevaarlijke bergen te beklimmen, is een 
allereerste vereischte, zich van een betrouwbaren 
g~ds te voorzien. Al is men nog zoo volledig 
u1tgerust met de beste werktuigen, plotseling 
kan men aan zulk een gevaarlijke plaats komen, 
dat geen werktuigen rneer baten, en men met 
uitrusting en al in een afgrond stort. Had men 
nu ,een gids gehad, dan zou deze den reiziger, 
we! over de moeilijkheden hebben been gevoerd. 
.. Vele reizigers zijn echter van meening, dat 

ZIJ zel~ den weg we! zullen vinden en roepen 
dan Ult, wanneer zij gewaarschuwd warden : 
.. Ik heb er geen noodig, ik kan mijn eigen weg 
wel vinden." 

Nu, daar is wel wat van aan. Ik geloof ook, 
dat gij ,,uw eigen weg" we! vinden zult en dat 
gij dien ook goed genoeg kent ; rnaa; of ge 
daarom ,,den rechten weg" vinden zult, zie, dat 
is een andere vraag. 

Het bewandelen van Uw eigen weg kunt gij 
wel aangenaam vinden en er U op beroemen, 
dat ~ij n~ vrij zijt, maar laat rnij U zeggen,dat 
terw11l g11 U verbeeldt Uw eigen gids te zijn 
e~ Uw e1gen weg te kennen, gij eenmaal 
z1en zult, dat gij een keten om Uw hals hadt en 
een ander Uw gids was, zonder dat gij bet wist. 

leder mensch heeft een gids; bet is nu maar 
de vraag, waarheen die gids U leidt. · 

Gij hebt mis$chien wel eens een troep varkens 
gezien, die een man volgden en bedaard het slacht
huis binnengingen om er gedood te word en; en 
hebt ge er U over verwon erd, waarom die dieren 
zoo rustig volgden. Zie nog eens goed toe en 
het raadsel is opgelost. De slagersjongen had 
boonen, die de varkens gaarne lustten, in zijn 
hand en elk oogenblik liet hij daarvan onder 
het gaan een paar vallen, om die arme dieren 
naar het verderf te lokken. 

Precies zoo . doet ook de duivel. En als gij 
behoort tot degenen, die meenen, dat zij geen 
gids noodig hebben, weet dan, dat dit !outer ver
beelding is. Gij verbee!dt U, dat gij vrij zijt ; 
dat gij kunt gaan, waar Uw begeerte leidt ; 
maar al dien tijd zijt gij een slaaf van de ergste 
soort. Uw gids is de duivel, die U voert, waar
heen hij wil. Hij legt zijn strikken en spreidt 
zijn netten uit met de grootste arglistigheid; hij 
lokt U met zulke genoegens die strooken met 
Uw neigingen; en zoo, terwijl hij Uw eigen
liefde streelt, is hij bezig U te verstrikken. Ja 
waarlijk, ge hebt een gids ! Maar welk een 
gids ! Een gids, die U leidt naar bet eeuwig 
verderf. 

Sta stil en overdenk eens, welk een beklagens
waardige zaak het is, blindelings door den dui
vel te warden geleid, terwijl gij Uzelf vrij waant 
en meent de. neiging van Uw hart te volgen. 

Kunt gij zulk een toestand gedoogen? 
Sta op, wees een man, een vrouw, en keer 

den duivel den rug toe, of anders zal hij, wan
neer gij eenmaal ontwaakt in de he!, zegepralend 
lachen over den goeden uitslag. 

0 lezer, ik was eens evenals gij, een slaaf 
van satan, maar Gode zij dank ! ik ben het niet 
meer. Door Gods genade heb ik leeren inzien, 
op welk een schrikkelijken weg ik mij bevond, 
en dat bet einde daarvan bet eeuwig verderf 
was. Toen heeft God mij ook laten inzien, dat 
er een andere gids is, en we) een zeer betrouw
bare, namelijk Jezus Christus. 

Die Gids heeft eerst voor mij den weg ge
baand. Hij heeft eerst alle hinderpalen wegge
daan, zoodat Hijzelf nu de weg is, waarvan bet 
einde is eeuwig geluk, zaligheid en vrede. 

Hij heeft bet werk der verlossing voor 
U en mij volbracht, zoodat door Hem ooze 
schuld kwijtgescholden kan warden, want voor 
ooze zonden is Hij gestorven. 

ls dat geen betrouwbare gids, die den rei
ziger, die zich aan zijn hoede toevertrouwt, zoo 
veilig leidt? 

Lezer. stel U niet !anger onder de bedriege
lijke leiding van dien bedriegelijken gids, ge
naamd satan ; meen ook niet, dat gij U aan 
geen gids toevertrouwt, want al verbeeldt gij U 
van niet, bet is toch zoo : en als gij even na
denkt, zult gij dit zelf moeten toestemmen. Luis
ter naar de steII) van Uw gewcten, die U tot de 
overtuiging brengt, dat gij door Uw zonden 
hebt medegeholpen den Heer Jezus aan bet 
vloekhout te nagelen. Roep luide : ,.lk heb ge
zondigd ! 0 God, wees mij, zondaar, genadig!" 
en boor dan de woorden : .. Christus stierf voor 
Uw zonden". 

0. vertrouw U toe aan dien dierbaren Gids ! 
Laat Uw ouden gids Jos en ga, zooals gij zijt, tot 
<lien Jezus, Wiens bloed reinigt van alle zonde 
met de woorden : 

Zooals ik ben. geen pleitgrond, neen. 
Dan Uw vergoten bloed alleen 
En op Uw roepstem. anders geen, 
O. Lam van God, ik kom I 

G.O. Cornelius. 
Kommandeure. 

OEMONSTRB'"REN. 

Ecn jongeman schrccf aan zijn vriend, dat hij 
een betrekking had gekregen bij een groote 
finna. 

Zijn taak was niet alleen om de goedercn 
rond te brengen en bun eigenschappen en voor
deelen aan te prij~~n en uit te leggcn, maar om 
te ,,demonstreeren hoe ze werkelijk gebruik 
moesten warden en bewijs te leveren van het 
nut dat dezen artikelen werd toegcschreven. 

Is dit niet ons echte werk als Heilssoldaten ? 
Wij zijn niet geroepen om aangevallen Jeer 
stellingen te gaan verdedigen, of onbegrepen 
waarheden te definiecren, maar om, wcdcrge
boren zijnde en geheel en al geheiligd. de kracht 
van een levendcn God te demonstrceren I 

k 
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