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werk, een bewondering, die. door de Kol•. ·.~k ko:s~r ve:i-:ewo:~:ing. ~:r :W ""! 
ningin wordt gedeeld. lk *reek mijn beste >--........ -..-...--.._.._ ....... 
wenschen uit voor uw .. nisatie, die in 
de afgeloopen jaren zich gan niets heef t 
ontwikkeld tot een geweld'le organisatie". 

.____ ~ins Hendrik. 

,, 09or zijn werken van lief de eQ: 
barmhart1gheid in vrede en oorlog 
heef t bet Leger des Heils zich de 
achting en toegenegenheid verwor .. 

-

van de natien der wereld". 

Koning George V 

dat hij niet verkeerd geeft. 

delen, die gij hem verschaft, om. 
bet even wat uw belijdenis zlj. hlj 

deelt ze uit, waar stoffelijke beboefte 

is, om het even of en wat er ~

loofd" wordt. 
Mevrouw van Kai. 

Het 

Moge bet Leger des Hells zijn ~beid 
in deze gewesten nog. lange 1aren 
voortzetten, hetpend waar geholpen 
dient te worden, tot bet wezenlijk be{! 
der lnlandsche en arme Europeesche 

beYOlkfng. 

,,Het geheim van mijn l 
zich William Booth ov 
met al wat hij was· en 
in deze toewijdin~ die 
ligt mijn geheim." 

EllS IN NfDfRLANDSCH·OOST·INDK. 
, Stichter. W. PALSTRA1 llomm•adant. 

Tcrritortaal Hoofdkwartlcr 
PRIJS 10 CENT. 

voor Ncd.Ooat-lndi!: Java1traat 16, Bandoeng. 

al at 

1 Zestig jaar geleden gaf 
aan Gad en Zijn diens~ 

onvoorwaardeliJk, en 
jaren geduurd beeft, 

anbertn ~eggen. 

.. Ik heh altijd sympathie en bela!lg
stelling gevoeld voo.r het Leger des Heils 
en voor zija arbeid van liefde ett barm
hartigheid. ea wel omdat ik weet, <lat liet 
in de eerste plaats gegrond is op werkelijke 
christelijkhetd. 

Ik zal immer belangstelling hlijvea be.. 
houden v.oor de Organisatre". 

Laing Gustav vaa Zw~ 

Zijft wijde hart (n. l. de Sticld:l!r) ging • tot c1e nooden nn 
alien, tot welk volk of tot ~qg in ~ <VOlfrt %fi ..ook be-

<hoorden. ])e d.iepst ~ 4fged-...JdeG iiadderl 
zaJn bulp be ~ iloQitfg en ~ deb. 1leU 
tiel eerst. 

Yan llet ~ des Heil8 -.or4t ~ve· 

uaid, ZAie Biet overtm-. aobr die van 

lcigstea der measd1eQ is bewonderens

waardig en 1Jat ik daanan z.q Olldier" 

de -leiiliiliiles'S 
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45 jaar O(ficier van het Leger des Heils. l~......r.~ 
Zeer zeker gelooven wii. dat het ~ 
bovenaangehaalde tekstw~ord het ~~ "De Heere heeft groote dtngen bij ons gedaan; van alledei_ ontberingen, van on-
getuigenis is van Kommandant dies :zijn wij ver:blijd" ~~ zelfz_~chtig !tefdewerk voor anderen 
Wiebe Palstra die tegen den tijd . vern?it, steeds hun vreugde vin-
dat dit numm~r verschij.nt vi1·f en ~~-~~ den in het Zendingsveld, waar zij 

b l · h t h · D zoo ve ··d d ·· cl veertig jaar zal hebben gewerkt eve op zic e nemen van , et mteressante e kinderen van de Kommandants, die op . r verw11 er z11n van e 
als Officier in den dienst van bet arbeidsveld van het Leger des Heils in Korea. bun beurt allen Heilssoldaat werden, en waar- k1nderen. God zegene hen daar-

I 
Leger des Heils. En ten slotte kwam Nederlandsch-Oost-Indie aan van de zoons alien hun deel namen in den voor en doe Zijn zegen rusten. 

Er is dan ook vreugde en dank- de beurt, waar wij onzen Leider mochten be- Heilsstrijd als stafmuzikanten, zijn momenteel ook op hun geliefden. 

I baarheid in ons hart. dat onze groeten als een man van jarenlange, rijke er- verspreid in verschillende deelen van de wereld De Kommandant is niet de 
beminde Kommandant zoo vele varingen, op allerlei gebied opgedaan. in Engeland, in China en in Australie. Als me~ man om rustig thuis te zitten en 

_r I 
jaren door God gespaard is voor Gedurende al die jaren is de Kommandant ~oort spreken over de kinderen, krijgt men den anderen bet werk te laten doen. 
het werk dat hem zoo lief is, een trouw ter zijde gestaan door Mevrouw Palstra 1~druk van_ een echt gezellig familieleven, van Hij gaat er zelf op uit, onver-

It 93 0~ Ll8851 werk waaraan hij zich gewijd heeft en wij danken God voor hetgeen door hen kmderen die Vader en Moeder in eere houden moeid ten strijd, en ieder jo 1g 
met hart en ziel. Vijf en veertig beiden, ook in dit Territorie tot stand is gebracht en van ouders die trotsch zijn op hun kinderen. Officier en Heilssoldaat mag we! 

I r jaar is een heel stuk uit bet !even, gedurende de drie en een half jaar dat zij in Het wil clan heel wat zeggen, dat Vader en een voorbeeld nemen aan den 
en hoe heerlijk is het te weten bevel zijn van onzen arbeid bier in Insulinde. Moeder na zooveel jaar van stoeren arbeid. Kommandant wat betreft ener-

, I 

dat zoo groot een gedeelte van een menschen· ....,....... gieken arbeid. Na een lange reis, 
!even zoo nuttig besteed is, anderen tot heil en l wat hier in Indie we! erg vermoeiend kan zijn, 
zegen, en tot eer van God. LE VE 7\ rss is hij toch dadelijk bereid het werk ter hand 

De Kommandant heeft zijn schooljaren in 1 y, CHETS te nemen, de zaken van onzen arbeid in de 
Engeland doorgebracht, en als jongeman bezocht verschillende posten en inrichtingen te bespre· 
hij de samenkomsten van bet Leger des Heils ken, en alzoo zijn Officieren met raad en hulp 
in bet welbekende Icehouse Korps te Hull. Als kind was ik een blii"de zonnestraal, van dienst te zijn. 
Hier werd hij bekeerd, en begon al dadelijk Hier op zijn kantoor op het Hoofdkwartier 
actief dee! te nemen in den Strijd, welke in die en in rnij zong een_ vogelken zoo vroohjk. is de Kommandant ook de werker, de man die 
dagen we) degelijk een .. strijd'' kon worden MiJ·n schaterende lach was hartetaal, doet wat hem te wachten staat. 
genoemd. De Heilssoldaten werden dikwijls in Hij heeft een sympathiek hart voor het lijden-
letterlijken zin ,.aangevallen" door menschen en in mijn oogen glansde het zoo oolijk. de menschdom, en een sterk verlangen om Gods 
die bun methoden bespotten en afkeurden, maar Ik was al levenslust, al fantazy ; Koninkrijk te zien uitbreiden, en het Licht van 
trots tegenstand hielden de strijdmakkers 't vol. Gods Geest te zien doorbreken door de duis-
en menige merkwaardige overwinning werd be- ik was vooral : al argeloos vertrouwen : ternis in het hart van de inwoners van dit land. 
haald doordat de vroegere tegenstanders van op __ 't woord van den volwass'ne durfde ·k · Ook bij de kinderen vindt hij den weg tot 
opinie en van hart ver:mderden, en in plaats van 1 VrlJ bet hart, en voor menigeen, jong en oud, is hij 
tegenstand was er dan bijstand en medewerking. mlJll allerstoutste luchtkasteelen bouwen. door zijn vriendelijk woord en zijn glimlach tot 

. De K_omma.z:dant_ kan. met recht zich een Toch was daar een verdriet, een gr66t verdriet grooten zegen en aanmoediging gewee~t . 
.. mternat10nale He1lsoffic1er noemen, want zijn En nu bij gelegenheid van dit jubileum willen 
d1enst heeft hem geleid van Engeland naar ik voelde mij door Moeder niet begrepen. wij eenparig onze harl!elijke gelukwenschen uit-
Holland, van daar naar Belgie, weer terug naar In zooveel woorden 't zeggen, kon ik niet, spreken met een gevoel van diepe dankbaarheid 
Holland, daarna naar Zutd-Afrika, dan weer voor hetgeen reeds door Gods Hulp is gedaan 
terug naar ~olland waar hij aangesteld werd als maar in haar bijzijn maakte 't mij benepen. door dit !even, aan Zijn dienst toegewijd. 
Chef-Secretans. De volgende verandering bracht Maar. toch, met z66vee_ 1 l_ach en zon in mii'' Onze bede is, dat de Heer in Zijn genade 
den toenmahgen Kolonel naar het verre Australie, den Kommandant en Mevrouw Palstra nog 
waar na vele gezegende jaren als Chef-Secretaris was ik gelukkig in IDl)n )Onge jaren. menig jaar zal sparen voor elkander, voor hun 
h11 m het echte Zendmgswerk kwam in China, fk miste rnefr clan 'k wist ; toch kon ik familie, en ook voor ons Leger. 
om daarna als Territoriaal Kommandant het VrlJ Dat 's Heeren zegen steeds overvloedig-

Hoe Nellie van Kol Bekeerd werd. 
Mevrouw van Kol is Maandagavond, 24 Fe

bruari om negen uur in bet Diaconessenhuis te 
Utrecht tot Heerlijkheid bevorderd. Haar zoon 
zong voor haar het bekende lied ; 

Jezus, Redder van mijn ziel. 
dat z,ij ook nog probeerde mee te ~gen. Toen 
hij het tweede vers zong : 

Schuilplaats vind ik anders geen, 
Hulploos klem ik me aan Uw zij; 

Laat, o laat mij niet alleen. 
Steun en sterk en leid Gij mij ! 

Vol vertrouwen wacht ik, Heer 
opende de stervende de oogen, sloeg den blik 
naar Boven en - was niet meer. 

Zeker zal het onzen lezers interesseeren eens 
nader te vernemen, hoe Mevrouw van Kol be
keerd is geworden. Want, heeft zij v66r 1908 
hooge idealen nagestreefd en zich met al haar 
rijke gaven en groote toewijding aan hun ver
wezenlijking gewijd, - innerlijke voldoening heeft 
het haar niet kunnen geven. En toen haar later 
.,een groote smart door de ziel ging". voegde 
zich bitter leed bij haar innerlijke onvoldaanheid. 

Telkens herinneren haar gedichten ons aan 
bet onsterfelijk woord van Augustinus : .. Mijn 
hart is tot U, o God, geschapen en blijft rusteloos 
tot het de ruste vindt in U". 

In baar gedicht .. Leeraar en Verlosser" spreekt 
zij het uit in de volgende woorden : 

Gij trokt mij zoo magnetisch aan, 
en t6ch - ik kon U niet verstaan ! 
Mijn diepste ziel bekoordet Gij, 
en t6ch - Gij waart een raadsel mij I 
En zoo, vol twijfel, droef, benard, 
leefde ik met wanhoop in het hart. 

Toen is het wonder ges~hied. Christus open· 
baarde zich aan dat verslagen hart, dat Hem 
zoo oprecht, zoo ernstig zocht en Hem tot elken 
prijs wilde vinden. Majoor Grimijser vertelde 
er van bij haar groeve. 

.. Het was in den tijd toen ik in Leiden gesta
tionneerd was, dat Mevrouw van Kol de samen
komsten bezocbt in de eenvoudige zaal van het 
Leger d~s Hei_ls te Leiden. Ik zie baar nog met 
haar be1de kmderen binnenkomen. Met wat 
ernst luisterde zij naar het eenvoudig woord en 
zong zij onze liederen mee ! 

Toen ik op een Goeden Vrijdag in de samen· 
komst de Lijdensgeschiedenis voorlas, en ik daarna 
enkele getuigenissen vroeg, was Mevr. van Kol 
de eerste, die opstond .. .Ik kon bet niet verstaan," 
zeide zij, .. ik heb er lang over nagedacht .. , . 
Maar ik neem Hem vanmorgen aan a!s mijn 
Verlosser en Zaligmaker ! " 

En sedert is zij met ons opgegaan in ons werk. 
Dat is twee en twintig jaar geleden, en toen ik 
haar voor drie maanden nog eens bezocht, zeide 
zij mij, dat bet Leger baar nog zoo lief was, ja 
haar meest geliefde organisatie gebleven is, omdat 
zij daar haar Heiland had leeren kennen". 

Op haar eigen verzoek werd de begr&fenis
dienst op L. d. H. wijze door Lt. Kolonel Brouwer 
geleid. Vele andere Officieren, o. a. Ensign Claeijs, 
die vele van haar liederen getoonzet heeft, zoowel 
als familieleden en vrienden en belangstellende 
bewoners van Doorn waren mede aanwezig. 
De Jiederen door het Muziekkorps en de Zang~ 
brigade van Utrecht ge$peeld en gezongen, klonken 
troostrijk en hoopvol, en de geheele mdruk
wekkende dienst was een en al Godverheerlijkend. 

rnij onder al wat levenslust had, scharen. Hjk op hen moge rusten I 

l 
I 

11 
Het leven bracht mij duisternis en wee, 
een loopen, zoeken, tasten in den mist, 
een dobb'ren op de holle levenszee, 
een hunk'ren naar wat zelf ik niet en wist ; 
't gaf iets, 't nam me-er ; 't beloofde veel - en loog. 
De mond werd stroef, en 't eens zoo tintlend oog 
werd dofgeschreid. En jaren, jaren lank 
voelde ik mijzelf niet meer de zonnesprank 
die 'k was als kind en in de prille jeugd, 
toen 'k in m1jzelf de bron van levensvreugd 
vond borrelen en sproeien ; niets bezat, 
maar in mijzelf voldoenden njkdom had. 

III 
Nu ben ik ovd en griis ; toch - zonnestraal 
soms weer ; toch - vroohjk kind soms . weer, o wonder ! 
Ja'.. Jong wee~ voel ik mij, schoon telkenmaal 
m11n zo.nne_ d1eper zinkt ; straks gaat zij onder 
rnaar met m eeuwgen, nevelzwarten nacht -
wat me in de ellendejaren zoo benauwde, -
neen, 6nder hier, ginds 6p, in al de pracht 
d_es e~uwgen einders, die daar voor mii blauwde 
s1~_ds ik de Zijne werd Die mi) herschiep, 
m11 - en m11n kinderen ! Die mij deed begrijpen 
dat alles, _hoe_ 't ook mee of tegen liep, 
m11 tot d1t meuwe kindzijn moest doen rijpen. 
Ga onder, levenszon, straks of terstond : 
ik heb geleefd, gelachen en geleden, 
'k be~ kind en mensch geweest ; en 't heerhjk heden 
is: kmd van Hem, Die als arm mensch mij vond ! 

,, Uit de diepte. "* Nellie van Kol. 

I 
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*) ,,Uit de Diepte .. en ,,Stamelingen "' ~ijn verkrijgbaar aan ons Handels~Departement t B _, e anuoeng. 

JONGEJ 

SOLDATEN 
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~~.........._. .... .... ~ ................ ~. 
j VERZ OEK!NG. { 
t Kommandant D r. S. L. Brengle. ~ 
~~ 

Zooals de storm en wervelwind, die aan zijn 
wortels rukt en zijn vezels taai maken, ook 
meehelpen bij den gro ei en de ontwikkeling 
van den eik ; zooals af en toe te moeten wor 
stelen tegen heftige orkanen en woedende golven 
behoort tot de discipline van een zeeman ; zoo
als bloedige slagen en ijzige gevaren een deel uit
maken van des strijders lot ; zoo is de verzoeking 
een dee! van ons menschelijk lot in dezen proeftijd. 
Ons karakter wordt gevormd en op de proef 
gesteld en een der meest belangrijke factoren bij 
de vorming van een goed karakter is verzoeking. 

Jozef werd door een slechte vrouw verzocht, 
en hij begon de sublieme hoogten te beklimmen 
van karakter-heiligheid, invloed en roem, door
dat hij de verzoeking weerstond en overwon. 

Mozes is ongetwijfeld verzocht geworden om 
te blijven in de zelfzuchtige genietingen van de 
weelde en wetenschap, den trots, praal en macht 
van Farao's hof, maar hij weerstond en over~ 
won. Hij verkoos .,liever met bet volk van 
God kwalljk gehandeld te worden clan voor 
een tijd de genieting der zonde te hebben : 
achtende de versmaadheid van Christus meerderen 
rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte", en 
hij is de grootste wetgever ter wereld geworden. 

Daniel werd verzocht met den w ijn van de 
tafel van Nebukadnezar. een verzoeking, die 
des te sterker was om bet feit, dat hij een ge
vangen slaaf was, ver van huis, in een vorste
lijk paleis. waar hij opgeleid werd voor speciale 
plichten in 's konings dienst. Maar hij ,.nam 
voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontrei
nigen met de spijzen des konings, noch met 
zijn wijn", en hij ontving ten slotte de hoogste 
eerbewijzen, waarmede de koning hem kon 
overladen . 

De verzoekingen waren een deel van hun 
discipline, keerpunten in het !even van deze 
mannen. Godgegeven kansen. Zwakkere man
nen zouden bezweken zijn en geheel ten onder 
gegaan in den nacht van moreele duisternis, 
maar zij overwonnen en traden te voorschijn 
in het licht van een eeuwigen dag van moreele 
schoonheid en grootheid, werden vrienden van 
God, met heilige karakters, die door de eeuwen 
heen uitblinken met ongedempte schittering. 

Wij op onze beurt, en evenredig aan onze 
krachten en plichten, moeten verzocht worden ; 
wij kunnen er niet aan ontko men, maar, dank 
God, wij kunnen evenals zij overwinoeo. 

Vele verzoekingen kunnen vermeden worden 
door waakzaam te zijn. Als de verzoeking ons 
echter overvalt, welke wij niet hadden kunnen 
vermijden, laat ons baar clan onder de oogen 
zien en den strijd uitstrijden. 

Laat ons bedenken, dat het eeuwige !even 
en de heme! ervan afhangen, dat we zullen 
moete~ overwinnen of ondergaan. 

WiJ hoeven niet onder te gaan. 
Onze Hemelsche Vader heeft zich verplicht ons 

m~er geoade te schenken. Jezus is een al ontfer
m1ng en vol teedere liefde. Hij kan Zijn veertig 
d~gen en nachten van verzoeking in de woestijn 
met vergeten en Zijn zieleangst in Gethsemant. 

God wenscht dat wij vrijmoedig tot Hem 
zullen gaan, en Hij zal ons niet teleurstellen, 
maar met de verzoeking ook een weg ter ont
koming openen, opdat wij daarvan verlost worden. 
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De Kommandant. 
't Zijn drukke dagen, die onze Leider heeft 

beleefd, in wat voor Indie de ,.komkommertijd" 
is, doch die in het !even van Leger des Heils 
Officieren feitelijk nimmer aanbreekt. Zijn reis 
door Midden-Java en zijn bezoek aan de Hoofd
stad zijn tijden van grooten zegen geweest. De 
Divisie-Officier vergezelde hem en was, als al-
tijd, daarbij tot groote hulp. · 

Een zeldzRam J ubileum. 
't Zal D.V. op 15 Mei a.s. vijf en veertig 

jaren geleden zijn, sedert onze Kommandant zijn 
Joopbaan als een jong Officier in de rangen van 
ons geliefd Leger aanving ! 

Vijf en veertig jaren ! ! Men moet het heusch 
Jangzaam uitspreken om te realiseeren, wat dit 
beteekent ! In de ,.Sturm und drang" periode van 
ons Leger heeft hij aan de eerste worstelingen deel· 
genomen, de slagen mede opgevangen, is van land 
tot land getrokken in vier van de vijf werelddeelen 
en thans, staande aan het hoofd van het Leger 
des Heils in Nederlandsch-Indie, be'schikt hij nog 
over zulk een werkkracht, dat vele van de jonge
ren daaraan een heilzaam voorbeeld mogen nemen. 

.. Kranig", zegt U ! Ja. en wij voegen daaraan 
toe, dat wij hem onder den zegen Gods nog 
vele jaren van zegenrijken arbeid toewenschen. 
De Redactie van de Strijdkrcct geeft elders een 
overzicht van zijn !even en werken. Het zal 

Kommandant Palstra dien dag niet aan blijken 
van belangstelling ontbreken. 

Lt. Kolooel Mathilda Hatcher. 
Als dit nummer van de S.K. verzonden wordt, 

is Lt. Kolonel Hatcher van ons Internationaal 
Hoofdkwartier te Londen, reeds in ons midden 
aangeland. Zij bracht, vergezeld van Majoor 
Beckley, haar eersten Zondag in Weltevreden 
door en is vervolgens naar Bandoeng doorge· 
reisd. De Kolonel heeft een bezoek aan Australie 
gebracht en ook hier staat haar een uitvoerig 
programma van bezoeken aan Kolonies, Instel
lingen en Korpsen te wachten. Haar indrukken 
hoopt zij later te verwerken in artikelen voor 
onze internationale bladen en in een boek, 
inzonderheid handelend over werk onder de 
Leprozen in Ned. Oost-lndie ... Hartelijk welkom, 
Kolonel ! God stelle Uw komst tot rijken zegen !" 

Amboioa. 
Er komen steeds goede berichten betreffende 

Amboina, dat verafgelegen eiland, waar enkele 
getrouwen eigener beweging met den arbeid van 
ons Leger zijn aangevangen, op H. K. bin
nen. Ensign Tanihatu, die zijn verlof in zijn 
geboorteplaats doorbrengt, schrijft ons: .. Wij 
hebben op 2 I dezer een goede bijeenkomst ge
had, die door 150 menschen werd bijgewoond. 
Ook hielden wij mooie openluchtsamenkom
sten, waarin groote scharen menschen kwamen 
luisteren en velen vroegen: .. Waoueer komt het 
.. Leger" nu zijn werk op Amboina beginneo ?" 

En zoo is het overal ! De velden zijn lnder
daad wit om te oogsten ! Wij bidden God om 
toegewijde krachten en middelen, om de uitbrei· 
ding van Zijn Rijk te helpen bevorderen. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen: 

Kommandeur G. Veerenhuis tot Veld-Majoor. 
Ensign E, Carpenter tot Adjudant. 

'iV 

t 

Bandoeng 25 April I 930. 
W. PAISTR A. 

K ornmandant. 

Br. Lopies bevorderd tot Heerlijkheid. 

Onze lezers zullen in het Maartnummer 
van de S. K. hebben gelezen .. Lepra, 
voorheen en thans" met het onderschrift 
John. . . . 

Op 27 Maart j. I. berichtte Stafkap1tem Brid-
son, de Directeur van Pelantoengan, dat Br. 
Lopies, de schrijver van dat artikel des morgens 
in het C. B. Z. te Semarang, het tijdelijke met 
bet eeuwige had verwisseld, en voegde daaraan 
toe : .. Dit is een zware slag en heeft een donkere 
schaduw over de geheele kolonie geworpen ; 
hij werd door alien geacht, en hij was de eenige 
Europeesche Heilssoldaat". 

De. Begrafenis. 
Majoor Beckley leidde een eenvoudige, doch 

zeer indrukwckkende dienst op het kerkhof te 
Semarang. Verscheidene Officieren waren geko
men om de laatste eer te bewijzen, w. o. Kom
mandeure Birkhoff, die hem zoo goed kende en 
vertelde, welk een groote zegen hij gew~~st was 
op de Kolonie. De meisjes van het Me1s1eshms 
zongen een troostvol lied over den heme!. ~e
vrouw Lopies hield zich heel dapper en ze1de, 
dat het haar zulk een berusting gaf, te weten, 
dat haar dierbare niet hier was, maar zij hem 
zou wederzien daar omhoog bij Jezus. 

De gedenkdienst. 
In de Berney·zaal, namen twee der plaatselij~e 

Officieren en de Zangbrigc.de waarvan Br. L?p1es 
de Leider was geweest, dee! aan den d1enst. 
Al de Heilssoldaten droegen uniform. Om half 
vijf speelde het Muziekkorps den Doodenmarsch 
en in de meeting werden de liederen gezongen, 
die hij placht te zingen. Een vriend van den 
heengegane sprak over het goede leven en den 
!nvloed van Lopies, en een andere patient las 
bet artlkeltje uit de Strijdkreet voor, hetwelk 
door hem was geschreven. 

's Avonds waren in de Soos vele Europeesche 
patienten aanwezig getuigende van warm mede· 
!even in deze treffende gebeurtenis. God trooste 
en schrage de licve jonge vrouw en de beide 
kinderen. T. B. 

S T R IJ D K R E E T 

I ~, nteekeningen van den 
lgemeen Secretaris, 

Lt. Kolonel ]. P. Rawie. 

De nieuwe Kweekschool. 
't Is haast ongelooflijk, zoo 

sue! als de bouw van onze 
nieuwe K weekschool vordert ! 
Majoor Lebbink, die uit den aard 
van zijn positie als Eigen-
doms-Secretaris groote belangstelling aan zijn 
verantwoordelijkheid paart, zeide mij deze week 
reeds op de verdieping te hebben gestaan. Het 
middengebouw, de eigenlijke K weekschool. wordt 
geflankeerd ter linkerzijde door het huis, dat 
door den K. S. Leider en diens gezin zal worden 
bewoond, en ter rechterzijde door de mooie 
Congreszaal. 't Geheel komt er imposant en 
aantrekkelijk uit te zien en, staande op een 
•belangrijk punt in het centrum der stad, slechts 
enkele rninuten van H.K .. wordt het een sieraad 
voor de omgeving. 

De opening? ... als 't zoo voortgaat spoediger 
clan wij aanvankelijk dachten 1 W ellicht zijn wij 
in staat in ons volgend nummer met zekerheid 
melding hieromtrent te kunnen maken. 

En de nleuwe Kadetten. 
In eenige belangrijke zittingen van den Kan

didaten-Raad is een flink aantal mannen en 
vrouwen voor den eersten Cursus in ons nieuwe 
gebouw aangenomen, terwijl bovendien een flink 
aantal anderen zich aanmeldden. Het wordt de 
grootste cursus, die tot nog toe in Indie is ge
houden, maar er is nog plaats voor meer ! Wie 
wij noodig hebben? Men leze den bijzonderen 
oproep in ons blad. 

Br. Lopies bevorderd tot Heerlijkheid. 
Wij zien nog steeds voor onzen geest dat 

bleeke gelaat en die mooie, stralende oogen, 
spiegels eener mooie, reine ziel. zooals die vra
gende blikken zich op ons richtten, tijdens ons 
laatste bezoek aan Pelantoengan. Zij, Lopies 
en zijn lieve vrouw, toonden ons hun schattig 
lief dochtertje met al den trots van hun lief
hebbend ouderhart. 

.. Kolonel zal het nu nog niet meenemen, ja?" 
zeide zij, niet zonder ontroering. Lopies zelf, 
vol bcrusting en vertrouwen vroeg ons maar 
t e doen wat wij dachten, dat het bcste was. 
Z66 was zijn !even! Overgcgeven, in al zijn 
lijden, aan den wil van God. 

Plotseling is zijn heengaan geweest. Een groote 

ontroering beving ons, toen wij 't hoorden. Nu 
is hij bij Jezus, in dat zalige oord, waar geen 
smart of ziekte meer is, voorbij lijden en dood, 
waar vrede en vreugde voor immer heerschen. 
Rust zacht, lieve melaatsche vriend ! Rust zacht 
tot de morgen daagt en de schaduwen vlieden .. 

Vankomen ..... 

De Stafkapiteins Johansson met hun beide 
lieve kinderen zijn, Gode zij dank, veilig en 
we! in Medan gearriveerd. De Stafkapitein heeft 
zijn belangrijken arbeid op Sumatra's Oostkust 
aangevangen. Wij heeten hem en de zijnen zeer 
hartelijk welkom, en bidden dat Gods onmisbai:e 
zegen overvloedig hun dee! moge zijn. 

Ook Kommandeure Midteide is weer terug
qekeerd. Zij was eenige dagen met ons in 
Bandoeng en heeft inmiddels haar arbeid aan 
het hoofd van ons Hulpziekenhuis te T oeren 
weer op zich genomen ! Vee! zegen, Komman
deure. Wij zijn blijde U weer met ons te heb
ben en hopen, dat Uw verlangen, ecn nieuw 
doelmatig ingericht Hulpziekenhuis in Toeren te 
bezitten, spoedig in vervulling zal gaan. 

En gaan. 

Zij zijn van Celebes tot ons overgckomen, 
de Veld-Majoors Veerenhuis, op doorreis naar 
Europa, waar zij, na bun gezegenden arbeid 
der laatste zeven jaren op Kalawara (Midden
Celebes) een welverdiend verlof zuller. gaan 
genieten. Het was den Kommandant een vreugde 
hen voor hun vertrek tot den rang van Veld
Majoor te bevorderen. Straks zullen zij na een 
tijd van rust en verkwikking in ons midden weer
keeren en met open harten worden ontvangen. 

Adjudante Veerenhuis, de Directrice van ons 
Meisjeshuis te Weltevreden maakt het drietal 
compleet en zij zullen bij het lezen van deze 
aanteekeningen reeds een eind op weg zijn naar 
het vaderland. 

Kommandeure Roslund en Adjudante W alo 
zijn nu aan de beurt. Zij zullen op 7 Mei, a.s. 
per M. S ... Indrapoera" van Priok vertrekken. 
God zegene ook deze trouwe makkers, geve 

Veld-Majoor en Mevrouw Veerenhuis. 
Het was ons een waar genoegen onze mak

kers, Veld-Majoor en Mevrouw Veerenhuis te " 
zien op doorreis van Celebes naar Nederland 
waar ze een welverdiend verlof gaan genieten. 

Zooals Mevrouw ons herinnerde in een kleine 
intieme Officierssamenkomst, was zij onder ons 
het langste hier in Indie en ging nu voor de 
vierde maal met Europeesch verlof. Zij kwam 
in 1905 in opleiding voor Officier in de Engel
sche K weekschool en van de K weekschool werd 
zij als Zendings-Officier naar Java uitgezonden. 
Zij heeft zeven jaar doorgebracht in een ccht 
buiten desa-postje, Rogomoeljo. waar zij tot 

Na cerst een poosje op Boegangan in bevel 
te zijn geweest, gingen ze naar Celebes naar 
de Landbouw-Kolonie van het Leger des Heils. 
Na vier jaren werden ze overgeplaatst naar Soe
rabaja, waar zij als Vader en Moeder van de 
jongens van Land- en Zeemacht, die ons Militair 
Tehuis bezochten, een onvergetelijk werk hebben 
verricht. 

Daarna volgde hun verlof naar Europa, ver
gezeld van hun lieven kleinen jongen en met 
hun drietjes kwamen ze ook weer terug, toen 
de Veld-Majoor weer aangesteld werd in bevel 
van de Kolonie te Kalawara. Zij hebben onder 

VELD-MAJOOR EN MEVR. VEERENHUIS EN AOJUDANTE VEERENHUIS 

groote bewondering van het volkje daar zich 
zoo een met hen maakte, zichzelf gevende om 
aan die menschen bekend te maken zoowel
door haar !even als door haar woorden, wat 
het Christendom is. 

Tijdens Europeesch verlof ontmoette zij in 
Holland den toenmaligen Ensign Veerenhuis, 
een man, die zooals hij zelf zoo gaarne vertelt 
van een goede, oude Hollandsche boeren-familie 
afkomstig is. Wij kennen hem als een man, 
door God geroepen en door Hem gebruikt 
om vclen tot eeuwigen zegen te zijn. Zijn 
eerste Kapitein was onze tegenwoordige Alge· 
meen Secretaris, die dezer dagen ook weer aan 
't een en ander herinnerd werd uit de dagen, 
die lang voorbij :zAjn. Onze makker kwam kort 
na dat eerste verlof van Ensigne W underink 
naar Java toe en te Rogomoeljo. waar zij 
zoo Jang gewerkt had, werden deze twee 
makkers onder onze Legervlag in den echt 
vereenigd om voortaan samen te strijden voor 
de belangen van Gods Koninkrijk. 

den zegen Gods mogen zien, hoe dit werk tot 
bloei is gekomen. De Kolonie zelf getuigt van 
welvaart en is goed op weg om zelfonderhou
dend te worden. De menschen, die op de Kolo
nie wonen, de kolonisten, die daar werkelijk 
thuis zijn, allen Javanen van Java daarheen 
overgebracht of daar geboren, vormen de kern 
van een vestiging, die door Gods genade een 
machtigen, gezegenden invloed zal doen gelden 
temidden van de geestelijke .duisternis van dat 
land, want vele van deze kolonisten zijn inder
daad Christenen, die den Heer Jezus hartelijk 
liefhebben. 

Wij kunnen dit korte schetsje niet eindigen 
zonder melding te maken van een klein plekje 
daar ginds, dat voor onze makkers een heilig 
plekje is, want daar is het kleine graf van hun 
lieven jongen. Ja, zij nemen Jannie nu niet mee 
oaar Holland ; hij • is naar zijn hemelsche 
Vaderhuis hen voorgegaan, en zooals Me
vrouw Veerenhuis bet zoo treffend uitdrukte, 
is hij de schakel geworden tusschen hen en den 
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hen een gezegend verlof en brenge hen later 
weer gesterkt en opnieuw toegerust tot hun ge
hefden arbeid terug. 

Hartelijke gelukwenschen. 
Aan Adjudante Carpenter, die 10 de afgeloopen 

maand door den Kommandant tot dien rang 1s 
bevorderd, onze hartelijke gelukwenschen. Dae 
U nog vele malen een dergelijke verrassing over· 
komen zal. waarde Adjudante I 

Ook deelen wij in de vreugde van de Ka
piteins Tondaju van Sibelaja, en de Luitenants 
Handera van Tobakoe. In beide gezinnen beeft 
een kleine Margaretha intrede gedaan. !Vloge 
God ouders en kinderen rijkelijk zegenen. 

De Jaarlijksche Z. V. A. 
De berichten, die ons betreffende de Zelfver

Ioochenings-Aanvrage op het H K. bereiken, 
zijn inderdaad zeer bemoedigend. Er is hier en 
daar depressie in de handelswereld, en dat re
flecteert natuurlijk ·op alles, docb de vele lieve 
vrienden van ons werk beseften, dat her werk 
der barmhartigheid daaronder niet mag lijden. 
En onder ons volkje zelf 1s een hart om te 
werken en een wil om te slagen. Wij zullen 
er voor ingaan ook dit jaar ons doelwit te be
reiken. 

Oat is ,.bet Leger"! 

Hier is de inhoud van een klein bnefje van 
een onzer Veld·Officieren, kort, maar zeer we!· 
sprekend en waarin een wereld van leed verbor· 
gen ligt: 

.. Maandagnacht circa 12 uur werden wij door 
de Politic gewekt. Men verzocht ons een 
vrouw b1j ons in te nemen, die niet wist waar· 
been te gaan. Natuurlijk deden wij dat. Den 
volgenden dag verzorgden wij haar en deden 
on_s best om haar moeilijkheden uit den weg te 
ru1men. waarin wij gelukkig mochten slagen. 
Wij zijn blij U den goeden afloop te kunnen 
melden". 

Dat is het Leger, vrienden, bereid om te die
nen. waar dit mogelijk is. 't ls bet Leger van de 
helpende hand. 

Bezoek van Authoriteiten. 
Het verheugde ons te vernemen van Adju

dant Rollfs, dat bij gelegenheid van het bezoek 
van den P!aatselijken Commandant en den Chef 
van den Hospitaaldienst aan ons Militair Te
huis te W eltevreden, de heeren zeer ingenomen 
waren met hetgeen zij zagen, inzonderheid met 
de recreatiezaal, die zij imiem en zeer huiselijk 
vonden, en toch zoo ruim. Ook de We!Edelgestr. 
Heer IJssel de Schepper, Hoofd van het Kantoor 
v. Geestel. en Lich. Ontwikkeling bij de Leger
macht bezocht enkele onzer Tehuizen en be
tuigde zijn tevredenheid over wat voor de 
.. jongens" gedaan wordt. 

Vrienddijk dank . 

Door bemiddeling van Adjudant Leach, van 
Perth, Australie, is aan ons Tehuis voor Jongens 
te Bandoeng een mooie trapnaaimachine geschon
ken. Een waardevol geschenk, wat o, zoo welkom 
is en dankbaar aanvaard werd. 

(zit': vuuolg pag. ~. kol. J J 

P \ iSClJ-rU>~:GRES. 
In Bandoeng werd met Paschen een goed 

geslaagd congres gehouden, geleid door onzen 
Kommandant, en waaraan ook verschillende 
Officieren uit Java en Celebes deelnamen. De 
bijeenkomsten werden gehouden in de Theoso
phische Loge en waren alle zeer goed bezocht. 

Goeden Vrijdag hadden wij drie mooie sa
menkomsten, met medewerking van Kerk en 
Zending, .. Een dag bij het Kruis." Jezus de 
Man van Smarten, stervend voor ons, biddend 
voor ons, werd ons voorgesteld; teedere oogen
blikken waren er, van algemeene toe"'ijding, 
en ook kwamen enkele zielen uit voor ver
lossing. 

Zaterdagavond was t een samenkomst met 
gewijden zang, met muziek, treffende stille beel
den en tableaux : een schitterende avond. 

Zo~dag, eersten ~aaschdag, 't feest der Op
standmg, hadden WIJ een heerlijke heiligings
meeting. Door de treffende toespraken en mooie 
liederen, ja, door alles been klonk de jubeltoon: 
Hij is verrezen, Jezus leeft I 

· s Mid~ags waren we in. het Pieters park bij
een, en s avonds weer 10 de zaal voor een 
verlossingsmeeting. Kernachtige getuigenissen, 
afgewisseld door de liederen van Officieren
zangkoor, J. L. Zangcompagnie, en muziek van 
het Muziekkorps, en aan 't einde drie zielen. 

Maandag. den laatsten dag van het feest 
bracht de Zangbrigade een bezoek aan he~ 
Hospitaal te Tjimahi, en zong liederen van 
vreugde en heil voor de zieken. De J. L. De
monstratie, welke 's avonds gehouden werd, 
was prachtig. Toespraken van Officieren, die 
verschillende tak~en van ons werk vertegen
woordtgden, mome muz1ek, knotsoefeningen door 
de jongens, benevens eenige mooie standen, een 
lintoefening door de meisjes, afgewisseld met 
schoone liederen van de verschillende Zangkoren, 
maakten den avond tot een waardig slot van 
het congres. M. 

Heme!. Onze makkers hebben hun offer ook 
moeten brengen, maar wonderbaar is de genade 
Gods aan hen gegeven om dit ook te doen in 
den geest van volkomen overgave : ook zij heb
ben geleerd, dat wat Hij doet, is we! gedaan. 
Wie zou kunnen zeggen, kunnen meten, hoe 
groot een zegen reeds tot menig hart is geko
men door bet levend getuigenis van onze mak
kers dat Gods genade genoeg is onder alle om
standigheden, ook in droefheid en smart. 

Zoo is ons hart deze dagen weer diep 
ontroerd geworden bij het hooren van al deze 
dingen en wij met onze makkers geven God de 
eer ; wij danken Hem voor deze !evens, en "',i 
zelf worden aangemoedigd om door te gaan, 
den goeden strijd te strijden tot het einde toe. 

A.E.B. 
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(verv. Aant, A. S. pag. 3.) 
Meer muziek. maar ..... ? 

Men heeft mij gevraagd een goed woordje te 
doen bij de vele lezers van ons blad, om een 
paar geschikte gramophoonplaten voor ons 
Rusthuis. De gramophoon is er al, en een mooie 
ook, maar . , . . de platen ! Helpt U ons aan 
een paar goede ? Ons adres is U bekend : 
Javastraat 16, Bandoeng. 

En dan wachten wij nog steeds op eenige 
blaasinstrumenten voor de oprichting van een 
Muziekkorps op onze Lepra-Kolonie .. Semaroeng" 
bij Soerabaja. Wat zou dat heerlijk zijn, als 
wij daarmede spoedig zouden kunnen beginnen. 
Zijn er hier of daar niet wat instrumenten, die 
wij voor niets of weinig kunnen overnemen, of 
is er niet een milde vriend van ons werk onder 
die arme Lepralijders, die eens voor dat doel in 
den zak tast? Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Uitbreiding in Sumatra. 
Adjudant Loois van ,,Koendoer" zond ons 

een schrijven en vertelt van de vorderingen, 
die gemaakt worden met de uitbreiding der 
Kolonie. Zijn schrijven gaat vergezeld van 
mooie photo's. 't Is dan ook een belangrijke 
verbetering, en zal straks, na de feestelijke 
opening in Mei, naar wij hopen, een genot 
zijn voor de patienten en bun verzorgers. Onze 
makkers, de Adjudants en hun kinderen maken 
het goed, alsook de andere Officieren. die daar 
zoo getrouw hun arbeid verrichten. 

Ook van Sumatra's Oostkust bereikte ons 
goed nieuws. De Stafkapiteins Loois zijn gelukkig 
veel in beterschap toegenomen. De flinke hulp 
van Kommandeµre E. Andersson, die tijdelijk 
de behulpzame hand biedt, wordt zeer gewaar· 
deerd. Kommandeure Palm heeft er afscheid 
genomen na haar herstel, en het bevel over 
on.s Meisjeshuis te W eltevreden aanvaard, en 
Adjudante Wilson heeft een poosje verlof in 
Brastagi genoten. Zij is daar liefderijk en gast· 
vrij ontvangen door Mevrouw van der Laar, 
de echtgenoote van den Redacteur der Deli 
Courant, en dat heeft haar een wereld van 
goed gedaan. Mevrouw was zoo vriendelijk 
zaden en stekken mede te geven in groote 
hoeveelheid, waardoor ,,Poelau Si Tjanang" in 
een waar lusthof zal herschapen worden. stellig 
tot groote vreugde van de 380 patienten, en 
van de Officieren niet minder. God zegene dien 
arbeid der liefde met den keur Zijner zege· 
ningen. 

Met den Kommandant in Tanggoeng 
en Bawen. 

Zelfverloochening en een gloedvolle meeting. 
De Kommandant, vergezeld van den Divisie· 

en enkele andere Officieren, leidde een prachtige 
Zaterdagavondsamenkomst in Tanggoeng. Voor 
onze makkers werd 't een oproep tot echte 
zelfverloochening en een zich van ganscher harte 
geven aan den Heer. Een zuster toonde door 
haar opstaan, dat zij het besluit had genomen 
om alleen Jezus toe te behooren. 

Zondagochtend werd de Kommandant in 
Bawen begroet door een twintigtal makkers. 
Ze zongen een aardig welkomstlied, waarop 
een gloedvolle samenkomst volgde. De toe· 
spraak van den Kommandant werd aangehoord 
door ruim zeventig aandachtige menschen, waar· 
onder vele Javanen, en gevolgd door een over· 
voile zondaarsbank. Veertien makkers knielden 
daar neer; onder welke drie voor 't eerst bun 
hart aan Jezus gaven. Een Halleluja is in ons 
hart voor hetgeen God heeft willen doen, door 
middel van dit bezoek van onzen Leider. 

H. /. ter Telgte, 
Kapitein. 

G aolah was een lief kind, en de Beveling, 
de jongste van een groot gezin. Haar vader was 
een hadj1 en woonde in een aardig, groot huis. 
Zijn kinderen hadden een goede opvoeding ge· 
noten, en bekleedden thans goede betrekkingen 
in de stad, in Soerabaja. 

Toen de moeder stierf, was Gaolah eigenlijk 
grootendeels aan haar lot overgelaten om te 
doen wat ze wilde. Op zekeren dag gebeurde 
er een vreeselijk ongeluk, niemand weet eigenlijk 
precies, hoe het kwam, maar in minder dan 
geen tijd was het kleine meiske droevig met 
brandwonden bedekt met weinig hoop op herstel. 

Een Heilsofficier, die juist in de buurt op 
huisbezoek was, hoorde het geschreeuw en kwam 
ijlings te hulp gesneld. Ze telefoneerde naar 
ons Ziekenhuis. en vlug werden schikkingen 
gemaakt, zoodat Gaolah weldra in een heerlijk 
schoon, frisch bedje lag op een der ruime zalen. 
Maar o, wat 'n pijn moest ze doorstaan ! 

Vanaf het begin was zij het patientje van 
een der Officieren, die, hoewel ze nog niet veel 
Maleisch kende, met haar praatte en haar zoo 
liefderijk verzorgde, dat de kleine Gaolah haar 
.,Mamakoe·' noemde. Wij hadden gehoopt, dat zij 
beter zou worden, en waren blij, toen het leek. als· 
of de pijnen iederen dag wat minder werden. 
Haar toestand nam echter een wending en we 
zagen, dat Gaolah niet meer beter zou worden 
hier op aarde, maar weldra naar een betere wereld 
zou gaan. 

* ..... 
't Was Donderdags, voor ze heenging. 
't Begon tegen den avond te Ioopen. Ze lag 

in haar bedje dicht bij het raam, en vroeg om 
de Luitenante, die ze altijd .,Mamakoe" noemde. 

Toen begon ze te praten. Voor een korte 
wijle vergat ze haar pijn, en begon alien, die 
om haar bedje heengeschaard stonden, een woor· 
denbeeld voor te schilderen, z66 heerlijk, van 
wondere schoonheden, welke haar geopenbaard, 
maar voor ons nog verborgen waren. De Offi· 
cieren, en de Javaansche verpleegster, die haar zoo 
trouw al dien tijd hadden verpleegd, en ook de 
vader, stonden om haar been. 

Het was aandoenlijk dezen ouden man haar 
arm zachtjes te zien streelen. Welk een indruk 
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i i I ~~E~_ KON;j"A~NDEN ! 
NACHT. ~ 1 i 

L~;:nderstellende, dat men op een o;--! I . ~ 
andere manier van Gods schoone natuur ! j ~ 
wil genieten en daaruit van de vele rijke i! 11 ~ 
lessen en zegcningen putten, dan zoekt men ! i 
hiervoor toch zeker een helderen dag uit L__ 7 
met zonneschijn en zomerwarmte. ! 1 

Met ons was bet anders. In den duisteren ~~~~ ...--a;..-..f) .._....-....._. .. -. ... ~~~..-.,,,...-. 
tropennacht maakten wij ons op om te gaan Toen wij beneden waren en voor het won-
zien naar de .,eennachts-koningin". der stonden, hadden eenigen zich bij ons gevoegd. 

De exotische planten- en bloemenweelde van Maar zooals het gaat, wanneer wij staan voor 
Indie is we! bij enkelen bekend, en menigeen een natuur-wonder of uiting van de grootste 
is voor de meest onverwachte verrassingen ko- natuurelementen, wij waren sprakeloos. 
men te staan bij bet dieper doordringen tot de Zoo groot als een eetbord hing daar in haar 
geheimen der natuur. Wat wij ecbter zagen, smettelooze pracht een bloem, die alle schoon-
valt niet velen te beurt. heden in zich veteenigt van de schitterendste 

Toen wij dan in het diepste duister afdaal- orchidee, waterlelie en lelie van het zuiverste wit. 
den van den bergwand waarop onze woning is Het is niet te beschrijven en niet te evenaren. 
gelegen, en beneden kwamen in de inrichting En toen, zooals God door de natuur spreekt 
Pelantoengan, was alles in diepe rust. tot den mensch, kwamen gedachten en vergelij-

Van de prachtige omgeving, waar overdag kingen tot ons. 
een ware bloemenweelde U tegenlacht, was Was niet deze bloem bet symbool van de 
niets te onderscheiden dan eenige vage scha- liefde Gods, die in de duisterste levensomstan-
duwen en het lichtvlak voor ons uit, van de digheden steeds nabij is met de liefelijkste ver-
electrische lantaarn. troostingen ? 

Achter bet huis in den tuin van een der Was dit niet een !es, hoe de natuur ook 
Europeesche patienten konden wij de eennachts- met haar schoonste gaven niet pronkt, maar 
koningin zien. ze in den grootsten eenvoud des nachts ont-

Deze bloem, groeiende aan een cactusachtige plooit ? Hoe geheel anders dan de mensch, die 
plant, welke overdag in 't geheel niet de aan- zoo gaame pronkt met zijn schoonheid ofkennis 
dacht trekt, bloeit slechts des nacbts en eens of macht. 
per jaar. Des avonds begint de knop, welke En naast dien geest van deemoed en aan--
zich wekenlang heeft ontwikkeld, om ongeveer bidding, die in ons opkwam, gevoelden wij zulk 
negen uur te openen, waarna om ongev~r een grooten dank aan God, dat toch ook zoo-
twaalf uur des nachts de grootste schoonheid is veel schoons is gegeven aan deze plaats, waar, 
bi>.reikt. In den vroegen morgen is al het schoons naar de wereld geoordeeld, men alles mist ; maar 
weer verwelkt, en verschrompelt de bloem tot een voorzeker niet Gods tegenwoordigheid en heer-
onooglijke, slap neerhangende massa. lijke gaven. U. 

DE '7VERELD VOOR CHRTSTUS 

WIE helpt ans dit heerlijk doel bereiken ? 
WIE neemt deel aan den strijd tegen zonde en ongerechtigheid? 
De strijd is hevig en fel, maar Jezus is onze Koning en zegepraal 
is zeker ! 
Wij hebben 
een heiligen 
zijn en alles 

jonge, sterke krachten noodig ! Mannen 
moed bezitten: die onbevreesd zijn: die 
willen wagen voor God en Zijn zaak l 

en Vrouwen die 
door God bezield 

.,KINDEREN GODS. HET GELDT U ALLEN"! 

WIE biedt zich aan voor dienst voor God, in de rangen van het 
Leger des Heils ? 

lnlichtingen warden gaarne verstrekt; schrijf nag heden aan : 

" 

Kommandant W. Palstra 
Kandidaten Departement. 

Javastraat 16 
Bandoeng. 

CHRISTUS VO<)R DE -W-ERELD 

Gaolah 
de geschiedenis van een Javaansch meisje. 

moet alles op hem hebben gemaakt. 't Is waar, 
hij was doof, maar zijn oogen hield hij geen 
oogenblik afgewend van Gaolah's lippen, en 
omdat hij gewend was te kijken, in plaats van 
te luisteren, naar wat er gezegd werd, begreep 
hij, wat ze bedoelde. 

En dit is ongeveer wat ze zei : 
,,Kijk ~aar eens ! o z66 mooi, z66 mooi. Daar 

is bet prettig, ja. Hier is het niet prettig, hier is 
het klein, daar is bet erg groot, en is erg veel 
ruimte. 0 zoo mooi, echt mooi ! Gaolah gaat 
daarnaartoe, ja ? Hier ben ik ziek, maar daar 
niet meer. ja? Daar niet meer, ziek. Als Luitenant 

Javaansche leerling-ver-

pleegsters van bet Wil-

liam Booth Vrouwen- en 

rnij wascht, hen ik nog ziek. Als de Adjudante 
mij wascht, ben ik nog ziek, als Toehan Jesoes 
mij wascht, hen ik niet meer ziek. Nog een 
klein poosje, dan komt de Heer Jezus een witte 
jurk brengen voor Gaolah, een heel mooie jurk." 

Dan keek ze naar het raam en lichtte haar 
heele gezichtje op, en als ze ons nog eens aanzag 
zei ze bijna fluisterend : 

,,Geen !even maken, laat ze allen stil zijn, 
allen moeten stil zijn, Toehan Jesoes komt." 

Na enkele minuten stil gelegen te hebben, 
alsof ze wachtte en dacht, dat ze Hem nu elk 
oogenblik zou zien, zei ze : 

Kinderziekenhuis te Soe-

rabaja, onlangs ingeze-

gend als Heilssoldaten. 

Vier Jon9e Soldaten ingezegend. 

(Bawen - Kdt. Luitenants Doelah). 

Bij het bezoek van ooze T. J. L. S. liep 
het zaaltje te Bawen vol. Met volwassenen en 
kinderen hadden wij een heerlijken tijd. Het 
was een plechtig oogenblik toen 4 jonge meisje& 
neerknielden, de beloftc aflegden en hun na een 
hartelijke aanmoediging de Jong Soldatenkaarten 
werden uitgereikt. S. 

* 
Met Veld-Majoor Schipper hadden wij ecn 

zeer gezegende samenkomst. Allen ontvingen 
grooten zegen door de krachtige en innige 
boodschap van den Majoor. Na zijn toespraak 
kwamen vier kinderen tusschen 10 en 14 jaar 
naar voren om zich aan den Heer te geven. 
Halleluja ! God is bezig te werken onder de 
kinderen. Mangoen karjo. 

BEN TWINTIGTAL. 

(Weltevreden - Ensigne Waite}. 
Met groote dankbaarheid aan God maken we 

melding van de rijke zegeningen, die ons dee! 
waren op den dag, dat Mevrouw en Brigadier 
Palstra met ons waren. In de heiligingsmeeting 
ervoeren we Gods Geest en knielde een ziel 
weenend aan 's Heilands voeten; ook in de 
vijfuursbijeenkomst der kinderen, geleid door 
onze B. 0., gevoelden wij Gods tegenwoor
digheid. 

De avondsamenkomst, waarin een twintigtal 
jongens en meisjes werden ingezegend tot Jong 
Soldaat, spande de kroon. Ons zaaltje bleek te 
klein om de belangstellenden te bevatten, zelfs 
de galerijen waren bezet. Een onvergetelijk 
moment, toen de kinderen knielend zongen, 
terwijl ze ten teeken van toewijding hun rech· 
terhand omhoog hieven : ,,Laat mij, Heer, U 
minnen" en de dierbare Legervlag boven hen 
o~tplooid werd. Uit menig hart steeg toen de 
st11le bede op, dat de Heer deze lieve kindereo 
mocht bewaren in Zijn heiligen Naam. 

Ten slotte zochten nog vier zielen verlossing. 
Eere zij Hem, Die voor ons stierf ! /. (. S . ."vf. 

BEZOEK T. J. L. S. 

( Ambarawa - Veld-Majoor Schipper). 

Wij waren blijde Stafkapiteine Neddermeyer 
in ons midden te hebben en hadden eerst een 
heerlijke J. L. Samenkomst. 't Liet zich in 't 
begin aanzien, of er niet veel kinderen zouden 
komen, maar langzaam stroomde ons zaaltje vol 
met jongelui. Zelfs Sergeant-Majoor Obelafoe 
met zijn kinderschaar was opgekomen en wij 
alien genotcn van hetgeen de T. J. L. S. vertelde. 
Het jonge volkje was in geestdrift en zong, dat 
het een lust was om te booren. Vier jongens 
gaven bun hart aan den lieven Heer. 

Ook de samenkomst voor volwassenen was 
boven verwachting. De zaal was vol en er 
moesten zitplaatsen bijgebracht worden. Liederen 
werden gezongen, de naam des Heeren groot 
gemaakt, het was een echte Ha!Jelujameeting 
en ieder . getuigde van vrede en blijdschap. 
Gesterkt gmgen wij heen ; wij danken de Staf
kapiteine voor al hetgeen zij ons uit haar rijke 
ervaring had meegedeeld en roepen haar een 
spoedig tot weerziens toe. /. Schipper. 

,,Straks gaat Gaolah naar huis met Toeban 
J~soes ... Als Gaolah naar huis gaat, moeten allen 
bidden. En ons een voor een aanziende zei 
ze: ,,Bidden, ja, bidden. Gaolah volgt To~han 
Jesoes. Allen moeten Toehan Jesoes volgen.'' 

Wij zongen liederen van den Herne! voor 
haar, en in bijzijn van vele familieleden bad de 
directric~.' dat Gaolahs heengaan een r~epstem 
mocht z1Jn voor degenen, die achterbleven. 

Toen '"'.as het alsof ze den Heer Jezus Zelf 
zag, en ze1 ze : 

.. Ja, Toehan Jesoes, Gaolah komt zoo" en 
toen weer : ... Kassian Toehan J csoes, geef 'Hem 
wat te dnnken en wat vruchten." Het was 
zoo eenvoudig en natuurlijk, de manier waarop 
z~ 't ~e1, en in haar pas ontwaakt g~loof en 
k1nderh1ken eenvoud had ze Bern lief Die haar 
zoo teer be~inde, en 't scheen alsof z~ gevoelde, 
dat ze Hem 1ets moest aanbieden. Nog wat later 
sprak ze: 

.. Toehan Jesoes wacht op Gaolah., Laat den 
Heer plaats nemen ... En weer : .. Nog even, dai; 
gaat Gaolah naar huis. Als ik naar den heme] 
hen, wacht ik daar op Luitenap.t, en op allemaal, 
en als U daar komt, zal 1 uitenant Gaolah weer 
kennen, en Gaolah de Luitcnante, alien zullen Gao~ 
!ah weer kennen als we elkaar daar ontmoeten." 

Ze dacht ook aan haar cigen moeder, en zei 
vragende : Zal ik daar ook Moeder zien, die al. 
gestorven is ?': 

Het was hartroerend dlen blik van twijfel te
zien, terwijl ze haar hoofdje schudde, als wilde 
ze zeggen, dat ze daar niet zeker van kon zijn. 

Nog enkele malen herbaalde ze: ,,Ja Heer 
straks kom ik thuis bij U, nog een klein ~oosje. ·~ 

Toen werd ze stil en sliep in. 
* .... 

Een paar dagen brandde het zwakke !evens~ 
!ichtj~ .nog, en toen vie! ze in slaap, veilig if\ 
Jezus hefdearmen. 

Het maakte een diepen indruk op ons alien 
en zoo dankbaar aan God, dat Hij het zaad 
dat gestrooid was, gezegend had, en won• 
dervolle vrucht deed voortbrengen in hct hart 
van dit kind, dat grootgebracbt was zondcr de 
kennis der waarheid. De herinnering eraan 
moedigt en spoort ons aan om bet allerbcste te 
maken van de gelegenheid ons gegeven om de 
patientcn geestelijk te helpcn. 
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