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De pas geopende huisjes voor patienten op onze Kolonie te Koendoer, Z. Sumatra. 

IE,VIE1'I~ ILl[4CIHll & ILl[IEIFIDIE., 

fuN aen voet va den machtigen uoenoeng Prahoe, waar 
het schitterende Dieng-plateau zich in de verte verheft, waar de 
Soembing, Sindoro en Oengaran hun kruinen fier in het lucht
ruim steken en de Kali Lampir tusschen de bergen stroomt -
meestal vredig, meermalcn ook tot een machtigen, bruischenden 
stroom aangezwollen - verscholen in het dal, daar ligt Pelantoe
ngan. Schooner plekje is moeilijk denkbaar. 

't Kon best een vallei van rozen en bloemen genaamd worden. 
En toch, als wij den laatsten, steilen weg. afdalen, die ons langs 
bet dokters-huis en bet Hulpziekenhuis voert en toegang geeft 
tot de Kolonie, komt ons onwillekeurig het woord van den 
Psalmist in de gedachte : .. 

Al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods ... 
Neen, laat mij geen sombere gedachte~ wek~en .. Oat. is niet 

bet doe] van dit schrijven. Veeleer wil 1k U 1ets h~~ehiks mee
deelen, wat ik met eigen oogen aanschouwfe en m1J aangreep. 

Jk zag er LEVEN - LICHT-.LIEPDE · 
En daarover wil ik U gaarne 1ets vertellen. 

* ...... 
LEVEN ! Alles sprak ervan ! De liefelijkste. bloemen, haa~ zoet~ 

Spreidend. In allerlei schakeenngen en memgerle1 
sten · geur ver ··d · h h ·d b t . · b ·· rden ziJ. zich als om stnJ m sc oon e1 s e oon. vanat1es e11ve d 

d meest uiteenloopende soorten, van en gewonen 
En er waren e 1· · d d I d 

bl " de altii·d J'iefelijke le 1et1es er a en, tot e 
zonne oem en h'd ·· 6' h ] ·k 

f''. h th en heele bossen ore 1 eeen, z o sc oon a s 1 1ere c rysan en 
ze nog nimmer had mogen aanschouw~n. . .. 

·t Is alles vrucht van den 1iefdearbe1d der patienten ! En bet 

kwam z66 ! K d d' t 
Ecnige jaren geleden was hier een omman ant, 1e een groo e 

I' fd oor en veel verstand had van bloemencultuur, landbouw 
ie e vt It Hii· stdde bloemzaden beschikbaar en loofde jaarlijks en vee ee · 1 h 

.. •t aan de patienteo voor de beste resu taten van un 
Pnizen u1 . 

. het gebied van Flora. Daarom z1et men nu rozen-
pogmgen op d . . . 

d en bloementuinen alom en deze ragen er met wem1g 
bed e.~ bet !even der patienten te veraangenamen. 
toe btJd om 1 men de groote hangbrug passeert, dan bruischt en 
~er ~· a l~rd-zingende rivier, vol ]even. Staande op de groote 

rmscht e a l .. de mannen bezig met de vischvangst en aan 
steenbrokken zlqn dartelende kinderen. En als de avond daalt, 
den oever sje en ich de muzikanten, zelf alle patienten, in de 
clan . verza~e en t die in het midden van den grooten tuin is 
moo1e muzickten daar bun zoete melodieen hooren, ter eere van 
gcplant, en doen 
de gasten. Z d anbreekt, dan heerscht er een weldadige 

Maar als de on ag; zlj zich naar de vriendelijke bijeen-
sabbatsrust. Dan spoe e~o naar bet verhaal van den Levensvorst, 
komstzaal. om te . luister z. hzelf gezegd heeft: .. Ik ben gekomen, 
Jezus Christus, Die van tc overvloed hebben". (Joh. 10 : 10 ~) 
opdat zij bet !even hebben, en men dat Leven dankbaar mt 

Vclen kw<1men tot Hem. de~ ~~kt over dood en graf. 
Zijn hand aan. D~t le.ven, d:tot dien Levensvorst gegaan? Hebt 

En gij. lezer? Z 11t gtj Lree .. in Hem gevonden ? 
gij ook reeds dit ware .. even 

* ...... 
. in zetten, en er voldoende 

LICHT. Als de motoren zich Ill ~ew~~mien en verspreiden hun 
stroom is opgcwekt, ontbranden e de heuvelen weerschijnt. 

/ Jicht hcinde en ver, zoodat hedt teget gende dessa's kennen de 
De jnhcemsche bevolking uit e 0 1:1 ktg b t" z · h t de Pabnt> o a · bcdocling. tJ noemen c . '.' t ns hd sein voor de patienten, 

Het gedruisch der maclunes I~ ev~ b lichting te stellen. 
om bijeen te komen en zich on d er e de~ deze heilzame stralen. 

Opdat zij, mogelijk. baat vin en on voorzeker niet alleen 
Want clan zal de vrcugdc groot we~ende harten der Zusters
onder de paticnten, doch eveneens in 

Officieren, die zoo vol zelfopffering bij dag en bij nacht, haar 
krachten ten dienste stellen om bet lot hunner patienten te ver
zachten. En het daarbij niet laten -

Want vaak, in stille avonduren, als schier elkeen verpoozing 
zoekt, na de moeizame dagtaak te hebben volbracht, zetten 
deze zusters der barmhartigheid zich neer bij de patienten en 
vertellen hen van het .. Licht der Lichten", Jezus Christus, Die 
in de wereld kwam om licht te brengen in de stikdonkere 
duisternis v:tn zorg en verdriet, moeite en leed, ziekte en smart, 
ja, lijden en dood : 

.Zij zal de schaduwen beschijnen. 
De zwarte schaduw van den dood, 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
,,Genade" spreidt haar morgenrood". 

0 , en dat is bet evangelie, als reine, liefelijke muziek, troos
en en be oe igcnd alcm. 

Het Licht der Lichten ! Het Licht der wereld ! En er is genezing 
onder Zijn vleugelen I 

Lezer, hebt gij Hem reeds leeren kennen ? 
Heeft Hij Uw levenspad mogen verlichten en zal Hij straks 

ook voor U wezen het Licht in de sombere vallei van de scha
duw des doods? 

* ,. ,. 
LIEPDE. Wij noemen haar ,.Naomi", naar bet voorbeeld van 

die mooie figuur uit bet boek Ruth. Die moeder, die zoo trouw 
bleef aan haar schoondochters, dat zij niet van elkander konden 
scheiden. 

Ook onze Naomi kon niet van haar kinderen scheiden, zelfs 
niet, toen de dokter haar drie lieve meisjes zoo ernstig ongesteld 
verklaarde, dat zij ze niet meer in de gewone samenleving bij 
zich mocht houden. Haar jonge echtgenoot was haar reeds ont
vallen als slachtoffer dezer gevreesde ziekte. 

Toen werden maatregelen getroffen om de kinderen naar Java 
te vervoeren en op Pelantoengan onder behandeling te stellen. Maar 
baar teeder liefhebbend moederhart kon haar lievelingen niet 
alleen laten trekken naar dat vreemde land ! Zij konden toch 
haar moederliefde en moederzorg nu nog veel minder missen. 
En daar vormen zij nu op Pelantoengan een lief, klein gezin 
en heeft die teeder minnende moeder zich om haar groote liefde 
den eere-naam van Naomi verworven. Zij zal daar nu blijven, 
zelf flink en sterk en geheel gezond, om haar lieve, lijdende 
kinderen te verzorgen. En toen wij daar nict Jang geleden op 
bezoek waren, onze kinderen met de meisjes spraken en wij met 
de moeder, toen glansde uit haar oogen dat steeds onovertroffene, 

onvolprezene, vaak ook onbegrijpelijke in kracht en teederheid 
beide, de .. moederliefde" . 

Maar weet U dan niet, dat de liefde eens w·ders even goed 
sterk en teeder wezen kan? 

Orie en twintig jaren lang was zijn zoon lijdende. Vee! was 
beproefd om berstel te zoe~n, en 't had hem sommen gelds ge
kost, weinig of niets kon baat brengen. Toen vroeg hij opname 
voor zijn jongen op Pelantcengan. ..Of hij dan zelf toch vooral 
maar niet kwam, want hij was gezond en wij hadden alle be
schikbare ruimte voor de patieoten noodig" . Maar hoe kon hij 
zijn jongen, dien hij zoove!e jaren lang met al de liefde van 
zijn trouwe vaderhart had verzorgd, nu alleen laten ! ,,De jongen 
kan niet buiten zijn vader" schreef hij ons. Vrienden, 't was 
haast niet mogelijk !anger te weigeren. Toen werd, in overleg 
met onzen beheerder een schikking getroffen. Het eigen huisje 
in bet Tj .... . sche werd verlaten en een klein huisje voor den 
vader gehuurd in de desa, die tegenover de ro~bcug ligt, enkele 
minuten wandelen van de Kolonie, zoodat hij geregeld bij zijn 
jongen kan zijn. Zoo troffen wij hem aan, en toen wij met hem 
spraken, ontdekten wij een onpeilbare liefde in dat vaderbart 
voor dien armen, lijdenden jongen ... Mijnheer,' zei hij, . .'tis zoo 
goed voor hem. Hij heeft in jaren niet zoo goed geslapen. · En 
een traan welde op in zijn oog. Teedere vaderliefde ! 

Maar sterker nog en machtiger is Gods Vaderliefde, die bet in 
zonde verzonk:n menschdom zoo lief had, dat Hij Zijn Zoon, 
Zijn eenige, nlet spaarde, maar Hem afstond als een offerande, 
opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar bet 
eeuwige !even hebbe; opdat de moede aan Zijn liefdevol Va
derhart ruste vinde, de bedroefde getroost worde, de zieke 
heeling en de gewonde in 's !evens strijd genezing vinde. Zijn 
liefde is grenzenloos ! Zijn liefde draagt het al! Zijn liefde ver
geeft zelfs het grootste kwaad ! Zijn liefde heeft ons plaats bereid 
in het land van eeuwige gelukzaligheid. 

Zijn Vaderharte klopt voor mij, 
Hij steunt m' op al mijn wegen. 
Zijn oogen waken over mij, 
Zijn stemme klinkt mij tegen . 

Kent gij, lezer, die liefde des Vaders nog niet? 0, open dan 
Uw hart voor Hem, buig U voor Hem neer, blik in Zijn liefdevol 
gelaat. Vraag Hem Uw zonden te vergeven, Uw hart te reinigen 
Uw ]even te richten, en met ons zult ge ervaren, hoe groo~ 
oneindig groot, Zijn liefde is, ook voor U. Liefde, die reikt ver 
over den tijd ! Zij is eeuwig ! 

CRESCENDO. 

De tuin te Pelantoengan. 
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EEN EN ANDER OVER HET BEZOEK VAN LT. KOLONEL M. HATCHER AAN MIDDEN~CELEBES. 

r ELEBES VOOR CHRISTOS. 
,, Die zullen hunne stem opheffen, zij zullen vroolijk zingen; van wege de heerlijkheid des Heeren zullen z ij 

juichen van de zee af. Daarom eert den Heere in de valleien, in de eilanden der zee den Naam des Heeren . Van 
. het uiterste einde der aarde hooren wij psalmen, . tot verheerlijking des Rechtvaardigen". Jesaja 24: 14, 15, 16. 

Met een diepen danktoon in ons hart en 
een lofgezang zien wij terug op het bezoek van 
Lt. Kolonel Hatcher aan Midden-Celebes. 

Niet licht zullen wij vergeten hetgeen wij bij 
deze gelegenheid hebben mogen zien en hooren 
en meemaken. Ons hart is vervuld met een groote 
vreugde vanwege de heerlijkheid des Heeren, 
geopenbaard onder bet volk van Midden-Cele
bes. Waarlijk Gods Geest is daar bezig, en wij 
erkennen met den psalmist, .. Van den Heere is dit 
geschied en bet is wonderlijk in onze oogen" 

De tijd daar doorgebracht was te kort om alle 
plaatsen te bezoeken waar ons Leger werkzaam 
is, doch door de vriendelijke medewerking van 
den Divisie-Officier, Majoor Woodward, die 
schikkingen had getroffen voor Officiers- en an
dere samenkomsten in verschillende plaatsen, was 
bet de Kolonel mogelijk gemaakt al de Euro
peesche Officieren en bijna al de Inheemsche Offi
cieren en goeroes te o~ti;ioeten. 

... 
De eerste samenkomsten werden gehouden te 

Kalawara; bij aanvang reeds voelden wij, dat wij 
een goeden tijd tegemoet gingen, en aan het slot 
was de algemeene opinie, dat het een feest voor 
de ziel was geweest. De Kolonel voelde zich 
dadelijk ,.thuis" en haar blijdschap en enthou
siasme vonden weerklank in de harten van haar 
toeboorders. 

Den Zondag d.o.v. leidde de Kolonel de 
samenkomsten in bet Korps van de Kalawara
Kolonie, waar Adjudant en Mevrouw Midtbo 
tijdelijk in bevel zijn. Om 7 uur begonnen wij 
met een samenkomst voor Toradja's die op de 
Kolonie werkzaam zijn. Twee zeer gezegende 
samenkomsten werden daarna gehouden. In de 
morgen-bijeenkomst werd bet kindje van de 
Ensigns Kaswadi opgedragen. 's Avonds was 
Gods Geest merkbaar met ons; drie zielen gaven 
gehoor aan 's Heeren roepstem. 

De volgende plaats op het programma was 
Bora, waar Ensign en Mevrouw Poutiainen 
met zooveel vreugde zichzelf voor bet volk 
geven. Hier bezocht de Kolonel een van onze 
scholen en ook de Polikliniek. 's Avonds had
den wij een wonderbare samenkomst, vooraf
gegaan door een fakkel-optocht. Het doet bet 
hart goed en er is iets dat den geest ontr~rt 
bij zulk een gelegenheid. Hier zijn ze. de km
deren van de bergen, uitgelaten van vreugde 
bij bet zingen van onze liederen, daar gaat onze 
Legervlag voorop, dezelfde Legervlag die in zoo 
veel andere landen wappert, met bet Bloed-en
Vuur wapen, sprekend van ons geloof in het 
bloed van Jezus Christus en de kracht. ~e~ 
Heiligen Geestes, en dezelfde blijde .. Hallelu1a s 
klinken door deze anders zoo stille dorpen. 
Gods Geest is bezig. Wie zal Hem verhinderen? 
Het kinderhart ontvangt Hem, de kinderen lee
ren Zijn woord kennen, de grootere meoschen 
begeeren meer te weten van Hem, Die, zooals 
de Kolonel bet hun zoo duidelijk maakte, onze 
Vader is, Die al Zijn kinderl'n liefheeft, onze 
Vader Die in de hemelen is. 

Den volgenden dag waren wij op den~ 

WIJ ZOEKEN: 

HENRY GIESSEN, geboren te Amsterdam 
9 Mei 1890, van beroep elE>ctro-techniker of 
machinist. Moeder vernam in 1928, dat hij 
werkzaam zou zijn bij de Boekit Asam Steen
kolenmijn te Tandjong Enim in Zuid-Sumatra. 

Wie eenige inlichtingen lzan verstrekken, wel
ke zouden kunnen Leiden tot het verkrijgen van 
het tegenwoordig adres van genoem.de per soon, 
wordt vriendelijk verzocht mededeeltng te doen 
aan: 

Kommandant W. Palstra, Opsporings-Dept., 
~aat !~ .. ~ando!:!J: ... w- ....... ..._............., 

W AAR EEN JON GEN WELK OM IS. 

M oeders. wat doet u om bet thuis aantrek
kelijk en gezellig te maken voor Uw jongens? 
Wees voorzichtig. hoe U ze aanspreekt over 
hun slordigheid en bet lawaai dat ze maken, 
anders zoudt ge ze misschien daardoor van U 
verwijderen om elders vermaak te zoeken. 

,,Alfred, ik wou, dat je niet zoo hard zong ; 
en veeg je vuile handen niet aan. de tafel af. 
Fred! Fred! Wat voer je daar mt m de keu-
ken ? Zeker weer niet veel goeds." . 

Jk zou wel eens willen weten, waar ik clan 
na;r toe kan," zei Fred. ,,In. de keuken mag 
ik niet, omdat ik het daar vuil maak. Waar 

t ik dan heen ? Ik weet wel ergens, waar 
~oeheen kan," voegde hij er bij zichzelf aan 
toe. ,,Daar hebben de jongens edr nookit la~t vtan, 
d t ze in den weg zitten, en aar an 1e en-

a te pret ma.ken Daar kan je een cigaret te ro1ns · . h " 
ken krijgen en lolhge moppen ooren. 

roEn de voorzichtige moeder, die z°.o do! op 
baar zoon is, joeg haar jongen letterh1k de deur 

. om ergens op straat rond te hangen 
~nt, elschap van nietsdoeners. Moederlief, ik 
in gezdat Uw huisje netjes moet blijven, maar 
weet. h U t --e toe U te waarsc uwen, en e smee-
sta m het thuis gezellig te maken voor Uw 
ken. om Als U hierin niet slaagt, loopt Uw 
jongen. k ns om in de toekorost een dronkaard of 
jongen a of erger te worden. Als ge verlangt. 
dobbelaah innering een zegen zal warden voor 
dat 1!"" ~ zorg er dan voor, dat hij thuis 
Uw J0091~ :n is. God zegen U l 
altijd we 0 

te Sidondo. Zooals de gewoonte van onze 
Officieren daar is, had Majoor Woodward enkele 
Bijbelsche platen meegenomen, en terwijl er over 
een van deze platen gesproken werd, luisterde 
er een even aandachtige schare menschen als 
men maar ergens zou kunnen vinden. Enkele 
liederen werden gezongen, de menschen pro
beerden mee te zingen, en terwijl om ons been 
een groote drukte was van koopers en verkoo
pers. was het .,;,onderbaar te bemerken, hoe het 
oude Evangelie-verhaal nog steeds zulk een 
groote aantrekkingskracht heeft. En de Heer 
heeft gezegd : ,.Mijn woord . . . . . zal niet ledig 
tot Mij wederkeeren". * * 

De Kolonel zou sle~hts drie Zondagen in 
Celebes doorbrengen, en om haar in staat te 
stellen een Toradja Korps te zien, had de D.0. 
in bet reisplan voorgesteld den tweeden Zondag 
aan Toro te wijden. De reis daarheen werd 
onderbroken te Koelawi, waar Ensign Motte 
en zijn trouwe helpers zoo £link den strijd voort
zetten, welke daar begonnen was door een v~n 
onze Celebes pioniers, Stafkapitein, t6en Kapitem 
Loo is. 

In den namiddag gingen wij naar een desa 
Mata-Oewe, waar een heel mooie samenkorost 
gehouden werd. 's Avonds was het voor de 
Kolonel een groote vreugde een groepje In
heemsche Officieren en goeroes te ontmoeten, 
die van de omliggende posten gekomen waren'. 
en deze waren zeker niet minder blij, dat ZIJ 
de kans hadden de Kolonel te zien en van het 
woord te genieten dat zij tot hen bracht. ~ij 
hadden een goeden tijd met elkander, waann 
de ziel versterking en aanmoediging vond om 
door te gaan met bet werk, door den Heer 
ons toevertrouwd. 

Den volgenden dag vertrokken wij naar Toro . 
De B.O .. Kapitein Moesa Roengka kwam met 
een groepje schoolkinderen ongeveer op een 
uur afstand van Toro, de Kolonel tegemoet en 
daar op een mooi plekje, omringd door bergen 
en wonderschoone natuur, werd de bezoekster 
uit Londen, van bet Internationaal Hoofdkw~r
tier verwelkomd door bet lied der schoolk1n
der~n van een verafgelegen dorpje van Midden
Celebes. De Kolonel was erg onder den indruk. 

Dan gingen wij verder met het fluitm~ziekkorps 
voorop. Hier moeten wij even aanst1ppen. hoe 
merkbaar de kinderen bun vreugde te ~enn~n 
gaven bun D. 0. bij zich te. hebben. E1genh1k 
weten wij niet wie de gelukk1gste was, de D. 0. 
zelf of de kinderen. Het was mooi ! 

Wonderbare meetings werden in Toro ge
houden. Trots het feit dat voor een groat ~e
deelte van bet gesprokene een dubbele vertalmg 
noodig was, had men de voile aandacht van~~ 
menschen. Tot drie keer toe was de Lobo zoo 
vol dat er haast geen plaats was voor al de 
mensc;hen om te gaan zitten, 130 ~ 150 men
schen waren daar bij elkaar, lmsterend a ls 
dorstige zielen die werkelijk bet Levend Water 
begeerden. . . 

Ook bier voelden wij tot m bet d1epst van 
onze ziel hoe wonderbaar bet is wanneer Gods 

Geest vrij kan werken en wanneer met een 
eenvoudig sterk geloof in God Zijn boodschap 
aan de menschen wordt gebracht. Hoe waar is 
het, dat de kinderen bet Koninkrijk Gods binnen
gaan, kinderen in geestelijken zin, terwijl de 
wijzen van deze wereld buiten staan. 

* * .. 
Nog enkele dagen werden doorgebracht op 

Kalawara en dan ging de reis naar Rouwiga. 
ook een van de twee eerste Leger des Heils 
korpsen in Celebes. Daar mochten wij Kapitein 
Frederiksen zien, druk bezig in zijn werk hem 
door God gegeven, het werk onder de menschen 
en schoolkinderen in een tameLjk uitgebreid 
district. Dat zijn invloed gevoeld wordt door de 
menschen, getuigde de prachtige opkomst in de 
Bantai waar bijna 250 menschen bij elkaar 
kwamen om de samenkomst bij te wonen. Hct 
was merkwaardig te zien hoe ze luisterden en 
ook begrepen wat hun gezegd werd. 

Evenals in Bora werd deze samenkomst 
voorafgegaan door een fakkel-optocht. De geest
drift van de kinderen en de volwassenen was 
niet te overtreffen. Terwijl wij onzen weg namen 
door de stille wegen, alleen gezien door de 
desa-menschen die hier en daar uit bun huizen 
kwamen, zag de Groote God in Zijn Heme! 
ook op ons neer en hoe liefeLjk zal voor Hem 
bet lied der kinderen geklonken hebben : ,,Eere 
zij Zijn Naam ; Jezus stierf aan bet kruis op 
Golgotha. Eere zij Zijn Naam". 

Den volgenden dag waren wij in Paloe waar 
in den vooravond een bijeenkomst gehouden 
werd voor de Chineezen. Ofschoon de opkomst 
bier niet zoo groat was als men verwacht had, 
mag deze samenkomst toch als welge~Laagd 
beschouwd worden. Een groote scbare menschen 
luisterde voor de open deur en bij de open 
ramen, en volgde al wat gedaan werd met 
groote aandacht. V elen hadden zeker nooit 
de Legersamenkomst bijgewoond. De vrucbten 
van dezen avond zullen in de toekomst gezien 
worden. Na deze samenkomst. waarbij ook een 
20-tal Inheemsche Officieren en goeroes tegen
woordig waren, die door schikkingen van den 
D. 0. in staat gesteld waren o m de Kolonel te 
ontmoeten, gingen wij naar het kwartier van 
Ko mmandeure Ingham, de B. 0 . van het Korps 
Paloe. Evenals in Koelawi hadden wij bier een 
paar uurtjes in de stilte van den nacht, waarin 
onze ziel tot den Heer uirging en wij frissche 
kracht en nieuwen moed ontvmgen. 

* * • Nog een Zondag, die ook goed werd besteed. 
Een niet te bescbrijven indruk maakte bet groote 
aantal menschen, dat de Kolonel opwachtte bij 
haar bezoek aan de kampong Samboo. in bet 
Rouwiga district. De kinderen droegen vlaggen 
en sp.:elden op bun fluiten toen zij de Kolonel 
tegemoet trokken ; luid gaven ze bun vreugde 
te kennen door herbaaldelijke Hallelu1a's. Ook 
de grooten bleven niet acriter. De kapala-kam
pong en een aardige schooljongen heetten de 
Kolonel welkom. De menschen dronken de 
woorden in welke door de Kolonel en andere 
Officieren werden gesproken. 

In Paloe teruggekeerd, werd des namiddags 
een samenkomst gehouden op WatoPsampo, 
een leprozenkolonie op een halfuur afstand van 
Paloe. Wat een feest was het voor deze men
scben om een bijeenkomst bij te wonen. Het 
orgelspel, en de mooie Bijbelplaat bij de toe
spraak van Kolonel Hatcher lokten uitroepen 
van verbazing en vreugde uit. Vol aandacht 
werd de toespraak van de Kolonel gevolgd. Het 
ging er in en men kon zien, hoe ze genoten. ter
wijl hun duidelijk gemaakt werd dat de groote 
lidde Gods ook naar hen uitgaat. 

Nog volgde een samenkomst in onze Leger
zaal te Paloe. Ofscboon de opkomst niet groot 
was, werd Gods Geest ervaren en drie zielen 
gaven zichzelf aan den Heer. 

* * 
Het bezoek van Kolo"::ie! Hatcher aan Celebes 

is in Gods hand een middel geweest tot gr°.oten 
zegen. Haar rijke ervaring in andere zendmgs
velden heeft haar geholpen een juist idee te 
vormen van de nooden van bet werk en van 
de arbeiders. 

Wij mogen ook zeggen dat hetgeen de Kolo
nel gezien heeft van ons zendingswerk op Cele
bes een diepen indruk op ~aar heeft gernaakt. 
Als men denkt dat bet werk nog betrekkelijk 
kort, slechts 17 jaar geleden, daar begonnen is, 
en men ziet nu reeds flinke jonge mannen. To
radja's en anderen, werkzaarn als Officieren van 
ons Leger, - als men de flinke Korpskadetten 
ziet, die hun v66ropleiding zijn begonnen en 
dapper meewerken in den Strijd, - als men de 
schoolkinderen ziet met bun intelligente gezich
ten, kinderen die graag onze Legerliederen zin
gen en die zoo gaarne de Bijbelverhalen hooren 
vertellen, en als men de groote schare mannen 
en vrouwen. (waarvan nog bet rneerendeel niet 
lezen of schrijven kan) zoo gretig ziet lui
steren naar het evangelie, en niet alleen daar
naar luisteren, doch ook in het geloof aanne
men, clan zegt men weer .. van den Heer is dit 
geschied". En wat wij bier neerschrijven is niet 
fantasie; wij hebben bet gezien. Het is als 
geestelijke .,tonika" zooiets te zien, een k uur 
voor neerslachtigbeid of ongeloof of on tmoedi
ging. Onze God hceft wonderen gedaan; dies 
zijn w lj verbhjd. En H~j zal steeds grootere 
dingen doen. Hij zal werken en wie zal Hem 
verhinderen ? Hij zegt tot ons, .. Roep tot Mij 
en lk zal U antwoorden, en Ik zal U bekend
maken groote en vaste dingen, die gij niet weet." 

Er is reeds een kern, God vormt zich een 
Legerschare ook daar in Midden-Celebes, en 
deze jongens en meisjes. deze kinderen zullen 
over enkele jaren door Gods genade steeds 
grootere dingen kunnen doen en op hun beurt 
weer anderen brengen tot Hem. Die de zonde 
der wereld wegneemt. Er is ]even. en waar 
!even is, moet groei volgen. 

De machten der he! mogen woeden, de duivel 
zal zich onrustig gevoelen, wannecr hij ziet dat 
zijn koninkrijk wordt aangevallen. maar Gods 
Geest is almachtig, en wij zullen Celebes nog 
gewonnen zien voor onzen Koning. 

Begeleidster. 
r.-====-=======--===--========~=""'~--=~~~-=--=-~~ 

'I v erw-elk o m 1n g 
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in Bandoen g t geleid door 

de Ko mm a n d ants. 

W elkom nieuwe Officieren. Beslissingszondag be-
keerd was geworden. 

Mevrouw Palstra Reeds lang was uitgezien naar versterkings
troepen, en eindelijk waren ze dan gekomen. 

Adjudante Engstrom, die terugkeerde na ha~r 
Europeesche verlof, reisde met ze mee. Dne 
Kapiteines, kersversch uit bet Moederland, be
zield, zooals wij in de meetmgs wel zagrn. met 
echte liefde voor zielen, en hoop voor alien. 

sprak daarop en met heel 
veel aandacht en ge
noegen luisterden wij 
naar haar woorden. De 
Officieren werden toen 
verzocht op te staan en 

I .L 

Kapiteine Knappert, Adjudante Engstrom en Kap1teine Rooseboom. 

Het speet ons Kapiteine Winters niet te Ban
doeng te hebben kunnen begroeten, maar haar 
zal zeker te Meden, waar zij is aangesteld ter 
assistentie in bet Kinderhuis, een even hartelijk 
welkom zijn tebeurt gevallen. 

Kommandant en Mevrouw Palstra zelf leidden 
Zondags de W elkomstmeetings in Bandoeng I. 
Het was een dag van ouderwetsch Heilssol
datisme ; het vuur en de geestdrift, waarmee 
allen deelnamen, was warm en bezielend. De 
gefoigenissen van de Adjudante en Kapiteins 

Rooseboom en Knap
pert waren ieder voor 
zich typeerend,-toch 
ook alle zoo heerlijk 
beslist en uit het hart 
opwellend. Treffend 
was 't, toen Kolonel 
Rawie even memo
reerde, hoe Kapiteine 
Rooseboom, toenter
tijd Luitenante van 
het Korps Schevenin
gen, met zijn dochter 
Thea had gebeden 

Kapiteine Winters. toen deze op een 

met dat de Bloed-en-Vuur-Vlag over haar 
ontplooid werd, stood ook de vergadering op, 
terwijl Brigadier Palstra hen in bet gebed op
droeg aan Gods dienst bier in Indie. 

De avou.dmeeting. 

Met een opgewekt lied werd deze aangevan
gen. Secretaris Minderboud van SoerabaJa bad 
in een vurig gebed om den zegen des Heeren 
over dit samenzijn. Na nog een lied met elkan
der te hebben gezongen (bet J. L. Muziekkorps 
bewees den geheelen dag uitstekende dienstcn 
bij de begeleicling van den samenzang) kwam de 
J. L. Z~n9compagnie naar bet platform en zong 
onder le1dmg "an Luitenante Hoode een welkomst
Jied, op de wijze van bet Friesche volkslied. 
Het refrein werd weldra door alien overgenomen 
en lustlg meegezongen: .. Laat het nu klioken 
door heel Indie heen: Jezus kan redden, ja, 
Jezus al!een." 

Daarna kwamen de Officieren weer aan 't 
woord ; doortinteld was hetgeen zij zeiden van 
dankbaarheid voor bet voorrecht naar Ind1e te 
zijn uitgezonden en het groote verlangen om 
zielen te winnen voor den Meester. Geve de 

Heer ze de begeerte van baar· hart, dat zij velen 
van ons hecrlijke, schoone land in aanraklng 
mogen brcngen met den Heiland der wereld. 

De prediking van den Kommandant bracbt 
den avond tot een climax, en in den bidstond 
gaven. eerst na harden strijd, een aantal perso
nen gchoor aan de uitnoodiging om tot Chris
tus te komen. ..Ecn kind lcidde hen", cen jong 
me1sjc, met hangcnd haar, baande zich cen weg 
tusscben de rijen stoelen naar voren bij de zon
daarsbank. waar zij neerknielde om haar hart 
aan den Heer te geven. Ecn militalr volgde, 
nog cen broeder, een zuster, en zoo de een na 
den ander. terwijl anderen zich in bet gcbcd 
vereenigden. of tezamen gebedskorcn zongen. 
Vclen werden dezen avond gered en voegden 
zich aan de zi1de van Jczus. Anderen strcden 
nog tegen hun ovcrtuiging, maC1r wiJ bidden, 
dat ook zij spoed1g hun hart zullcn ontsluitcn 
voor den Koning der ecre. De Heer z1j met 
Adjuda,nte Engstrom, in haar werk in de Klinlck 
te Soerabaja. met Kapiteine Knappert in ~~c
rabaJa I, en Kapiteine Rooscboom in ht't 

1 
an

derhuis te Salatiga. God zegenc ons Leger· 
P.M. L. 
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M E D E D E ELI NG EN. 

Internationale Bevorderingen en 
Aanstellingen. 

Engeland. 
LT. COMMISSIONER G. J. JOLLIFFE van 

het Handels-Hoofdkwartier is bevorderd tot 
Kommandant. 

LT. COMMISSIONER GUNDERSEN, die 
het Jaatst in bevel was van Finland, is aangesteld 
als Ass. Internationaal Secretaris aan het Interna
tionaal Hoofdkwartier. 

Japan. · 
LT. COMMISSIONER G. YAMAMURO is 

bevorderd tot den rang van Kommandant. 
HENRY J. MAPP. 

Chef van den Staf. 
Ned. Oost- lndiif. 

Bevorderingen1 
Kdt. Luitenant F. Brouwer tot Luitenant. 
Kdt. Luitenant S. Volharden tot Luitenant. 

Aanstellingen: 

Adiudant Engstrom naar William Booth 
Hospitaal, Soerabaja. 

Adjudant 0. Roed naar Magelang. 
Ensign T. Tichelaar naar Makassar. 
Ensign M. Lorier naar Rembang. . . 
Kapitein A. Knappert naar SoerabaiaL (m bevel). 
Kapitein H. R.ooseboom naar Salat1ga _K. H. 
Kapitein Winters naar Medan Kmderhu1s. 
Kapitein S. Mason naar Tega!. . 
Lwtenant F. Brouwer naar Soerabaia I. 
Luitenant S. Volharden naar Tega!. 

Bandoeng, 22 Augustus 1930. 

Onze Leiders. 

W. PALSTRA, 
Kommandant. 

Zij zijn, Gode zij dank, onvermoeid en steeds 

den spits. De bijeenkomsten in Bandoeng I 
aan l d' . d . door hen geleid, zoowe 1e waarm e meuw 
aangekomen Officieren hartelijk werden verwel
komd, als die van den d. o. v. Zondag, den 

Moedersdag", waren buitengewoon goed bezocht 
; 0 rijk gezegend. V_oor .?un vertrek naar Soe
abaja waar zij de iaarhiksche Congres-samen

rk ste' n Jeidden konden zij nog over een prachtig 
om ' 0 G " eslaagde J. L. Demonstratie in .. ns enoegen 

~e Bandoeng presideeren. Nu staan de Congre_s
meetings te Semarang voor de d~ur en. ook m 
September is het programma mtgebre1d. God 
zegene ooze Kommandants, en sterke hen in hun 
zwaren arbeid. 

Terug van Celebes. 
Lt. Kolonel Hatcher en Majoor Beckley zijn 

van Celebes teruggekeerd. Zij beleefden bijzonder 
9ezegende tijden daar en schijnen hun hart aan 
Celebes te hebben verpand. Met vreugde vertelde 
de Majoor ons een en ander van hun ondervin
dingen en 'tis geen wonder, dat zij opgetogen was, 

ONZE 

In deze rubriek hopen wij een 
serie artikeltjes te plaatsen van 
onze N. I. Officieren. Het is 
interessant te vernemen, hoe zij door God ge
roepen werden, en uit vele natien, standen en 
klassen naar voren zijn gekomen om te werken 
in den wijngaard des Heeren. God zegene hen 
allen in hun arbeid. 

Voor sommigen beteekent het werken aan het 
front in 't heetst van den strijd, anderen werken 
mcer achter de schermen, maar allen zijn bezield 
met ijver voor Gods zaak en voor de redding 
van zielen in ons land hier. 

I. 

Kapitein W. G. Mepham. 

De Kapitein werd grootgebracht in een L~ger-
. want zijn ouders waren vroeger Heilsof-

9ez1n. V k . d ficieren geweest. aa , op wmteravon en,_ ver-
telden vader en moeder over hun ervarmgen 
in• die eerste dagen van het Lllge~ en ol hun 
beurt hielden de kkinderden ze t __ utsb .. rteger
meetings". I~.der :eeg an zoo z1in eu om 
d - Kapitein te ziJn. 

eAis een jongen van tien jaar werd de !Capi
. k d en beg on al vroeg als J .L. Muzikant. 

tem be eer ' C d 11 f milie emigreerde naar ana a_. en a es 
De a t tdat de groote oorlog mtbrak. De 
~lng gMoed. h 

0 
die toen eigenlijk niet veel meer 

ionge ep am. 

S T R IJ D K R E E T 

-
anteekeningen van den 
lgemeen Secretaris. 

Lt. Kolonel ]. P. Rawie. 

,!!:I====-=·-,,.,, 
want 't is een bekoorlijk land 
en God doet daar een heer
lijk werk. Halleluja ! Maar 
ook getuigen de brieven 
van Majoor Woordward, 
den Oivisie-Officier, van de groote zegeningen, 
die zij en hun Officieren door het bezoek van 
de Kolonel en de Majoor ontvingen. 

Gelukwenschen. 
Hartelijke gelukwenschen doen wij gaarne 

toekomen aan Kadet-Luitenante Brouwer van 
Soerabaja I, en Kadet-Luitenant Volharden van 
Solo, die door den Kommandant tot den vollen 
Luitenantsrang bevorderd zijn. Een spoorslag 
tevens voor de andere Kadet-Luitenants ! 

Huwelijksklokken }uiden. 
De Huwelijksklokken luiden, en wie stelt 

daarin nu geen belang ? En wie de gelukkigen 
zijn? Kapiteine Joy Mason en Kapitein Henry 
ter Telgte werden op 19 Augustus te Semarang 
in den echt vereenigd, terwijl Kapiteine Ivy 
Hunter en Kapitein Harold Mathows op 20 
Augustus te Magelang in het huwelijk werden 
verbonden. Beide keeren werd de plechtigheid 
door Kommandant en Mevrouw Palstra geleid. 
De Kapiteins ter Telgte zullen spoedig hun 
nieuwen arbeid op Poelau Si Tjanang ter hand 
nemen, terwijl de Kapiteins Mathews het bevel 
over het korps Ngawi zullen aanvaarden. God 
zegene onze makkers en hun geliefden in 
verre landen, die ongetwijfeld in deze dagen 
veel aan hun kinderen zullen denken. 

Oogst- en Dankfeest. 
De datums voor ons jaarlijksche Oogst- en 

Dankfeest zijn door den Komm,,.ndant bepaald 
op Zaterdag 11, Zondag 12 en Maandag 13 
October a.s. Dan brengen wij naar den ouden 
trant van de eerstelingen des oogstes en naar 
den nieuwen trant van wat de liefde vermag. 
Behalve vruchten en landbouwproducten zal er 
een bazar worden gehouden in ieder korps en 
de geheele opbrengst komt ten bate van Gods 
Koninkrijk. Noteer de datums s.v.p. en maak 
intijds uw schikkingen opdat <lit jaar de beide 
voorafgaande in ieder opzicht zal overtreffen. 

V ersterkingstroepen onder weg. 
Nauwelijks zijn Adjudante Engstrom en de 

Kapiteines Knappert, Rooseboom en Winters 

OFFICIEREN 

dat een kind was, teekende en 
werd de jongste vrijw11liger van 
het Canadeesche leger. Maar 

helaas dwaalde hij, evenals vele anderen, af 
van de hoogste dingen. Met uitzondering van 
een paar keer, dat hij de Leger des Heils Hutten 
bezocht, hoorde hij niet veel over godsdienst. 

op de plaats hunner bestemming aangekomen, 
of wij hebben bericht ontvangen van ons In
ternationaal Hoofdkwartier, dat Adjudant en 
Mevrouw Gerth van Holland, Ensigns Wikdal 
van Noorwegen, Ensigne Englund van Zweden 
en Kapteine Grace Broome van Engeland op 
20 Augustus j.l. per s.s. ,.Slamat'' van Rotter
dam zijn vertrokken, en op 20 September a.s. 
D. V. te Tandjong Priok zullen aankomen, 
precies op tijd om ons jaarlijksch Congres te 
Bandoeng mede te maken. Slamat datang, ka
meraden, en stelle God uw komst tot grooten 
zegen voor de bevolking van <lit land. 

Onze zieken. 

In het gezm van onze makkers, Adjudants 
Loois van Koendoer, zijn bange dagen doorleefd. 
De Adjudant moest vrij plotseling naar het 
ziekenhuis worden vervoerd, daar hij lijdende 
was aan baccillaire dysenterie, gepaard gaande 
met hooge koortsen. 

Hetzelfde was het geval met Adjudante Koning 
de ijverige Directrice van het Kinderhuis te Ban
doeng, en een van haar assistenten. Gelukkig zijn 
ze weder hersteld ontslagen en tot groote 
vreugde van alien in eigen kringen teruggekeerd. 
Ook Ensigne Karrenbeld is verre van we! ge
weest, maar gelukkig weer beter en als zij straks 
haar verlof geniet, zal zij weer geheel op krach
ten komen, naar wij hopen. 

Wij vernamen zeer tot ons leedwezen, dat 
Kommandeure Andersson zich onder oogheel
kundige behandeling van Lt. Kolonel Dr. Wille 
heeft moeten stellen. Een spoedige beterschap 
zij U toegewenscht, Kommandeure ! 

J.L. Week. 
Misschien is het nog wat te vroeg, om daar

over thans reeds veel te kunnen zeggen, maar 
hetgeen wij hier in Bandoeng mochten aanschou
wen, en te oordeelen naar de verschillende 
goede berichten, die inkwamen, mogen wij wel 
veilig aannemen, dat deze bijzondere week prach
tig geslaagd is. Moge alles, wat voor de jonge 
menschen wordt gedaan, rijke vruchten dragen. 

PEKALONGAN 
'tWas .. Moedersdag". Van 7 tot 8 uur v.m. 

hielden wij de kindersamenkomst en van 8 tot 
9 voor de volwassenen. Daarna begon de op
tocht van uit de zaal. Al de kinderen en alle 
aanwezigen liepen twee aan twee achter de ge
!iefde Legervlag, terwijl daar direct achter twee 
makkers met een tamboerijn, liepen. Allen 
droegen een woord op de borst, en wel .. Moe
·dersdag", een woord, <lat niemand hier nog had 
gehoord, en wij zongen dit koor : 

,,Madjoe, madjoe, toeroetlah bendera" 
(Voorwaarts ! Opwaarts ! Schaart U om 

lzet vaandel, 
jezus Zelf gaat ons als Leidsman voor !) 

en ook het koor : 

,,jesoes tjinta saja, ja, ja, ja !" 

Om elf uur gingen wij, al zingende, de Land
raadzaal binnen, gevolgd door honderden men
schen. Dan 's middags hadden wij een kinder
bijeenkomst en die voor de makkers. 
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De Zwaard- en Schildbrigade • 
Stafkapiteine Neddcrmeyer, onze ijverige Jon

gelieden-Secretaresse, deelde ons verheugd mede, 
dat het aantal !eden van de Brigade reeds tot 
over de achthonderd is gestegen. Nog maar 
twee jaren geleden is deze Brigade, die zich ten 
doe! stelt iederen dag een aangegeven Bijbel
gedeelte te lezen, en gezamenlijk tot God te 
bidden, opgericht, en nu telt zij reeds 815 
!eden. Oat 1s zeer aanmoedigend, een stijging 
van 158 bij het vorige jaar. Volgend jaar wordt 
wellicht het eerste duizendtal bereikt. Iedereen 
kan lid worden, kosten zijn er niet aan ver
bonden. 

Naar Europa. 

Adjudant en Mevrouw Glover en hun vier 
lieve kinderen zullen D. V. op 1 October a.s. 
per m. s. ..Johan van Oldenbarneveldt" naar 
Europa vertrekken, om hun periodiek verlof 
aldaar door te brengen. Mevrouw Glover heeft 
in tien jaren haar geliefden niet gezien. Wat 
zullen die bloedverwanten met verlangen 
naar hun komst en die der kinderen, die voor 
het eerst de reis naar Europa maken, uitzien. Ook 
gaat Adjudante Whur. de Oirectrice van ons 
Kinderhuis te Salatiga, per zelfde scheepsgele
genheid naar Engeland. 

God zegene onze makkers en brenge ze straks 
gesterkt en verkwikt weer in ons midden terug. 

Met verlof. 

Nu wij spreken over verlof, denken wij aan 
de vele makkers-Officieren die te Bandoeng een 
welverdiend verlof doorbrachten. Wij zagen de 
Adjudants Digby en Rollis, Ensigne Veenendaal. 
de Kapiteins Greenwood, Zwart en Mason en 
allen hebben veel genoten voor lichaam en 
geest. Ons Rustoord mag zich onder de goede 
zorgen van Mevrouw Kommandeure Kronenberg 
in een steeds toenemende populariteit verheugen. 

Gramofoons voor Celebes. 
Wij danken de bdde milde gevers voor de 

gramofoons, die zij op ons dcsbetreffend verzoek 
voor Celebes afstonden. Dus kregen wij er niet 
een, maar twee, en dies kunnen wij meerdere 
harten blij mak91. Hartelijk dank! 

Mutaties. 

In verband met de wijziging in het personeel 
van. Poelau Si Tjanang komen Adjudante Wil
son en Kapiteine KnopB.i naar Java, om hier 
een nieuwe aanstelling te aanvaarden, die wij 
onzen lezers spoedig bekend zullen maken. 
Zie dan tevens uit naar meerdere bijzonder
heden ! 

Goede berichten uit Amboina. 

Sergt. Majoor Jozef blijfc ons goede berichten 
vanuit Ambon zenden. Het bezoek aan de bij
eenkomsten neemt toe ; de kinderen komen 
trouw naar de kindermeeting en zielen wor
den voor den Meester gewonnen. Moge God 
het werk van onze kameraden op dien verafge
legen post rijkelijk zegenen. Zij zien met sterk 
verlangen uit naar een bezoek van onzen Kom
mandant ! 

IN BEWEGING. 
zeer schoon) kwamen allen, klein en groot, naar 
buiten geloopen, heel verbaasd bij die vreemde 
verschijning. Velen riepen : .. De vijand is in 
Pekalongan, zie die vreemde vlag !" Maar 
meerderen riepen : ,.Het Leger des Heils". 

En zoo waren er op <lien middag duizenden, 
die ons van links en rechts volgden, totdat wij 
ten laatste haast met meer op de been konden 
blijven vanwege de menigte. In de samenkomst 
in de legerzaal knielden tien makkers neer bij 
het kruis van Jezus Christus. Halleluja ! 

De volgende week hielden we weer een 
samenkomst, ma~r nu in de openlucht, wat nog 
grootere verbazmg gaf, want wij liepen eerst 
door de w1jk der Arabieren en Chineezen, en 
toen pas naar de Aloon-aloon ; aldaar waren 
honderden menschen bijeen, die kwamen luisteren 
naar de boodschap van het kruis en het lied : 

,,Koe pegang salibnja" (lk klem mi/ vast 
aan 't kruis). 

Aan 't eind van deze samenkomst kwamen 
vijf makkers heiliging zoeken bij het kruis van 
Jezus. 

G. Bnde, 

Na den oorlog keerde de jongeman terug 
naar Canada met weinig of geen verlangen naar 
God. hij ging op een klein plaatsje wonen, ver 
weg van het Leger en had veel vrijen tijd, die 
niet altijd op de beste wljze gebruikt werd ! Van 
West ging hij naar Oost, en nam zich voor ook 
daar een vroolijk leventje te leiden. Maar God 
had Mepham niet uit het oog verloren, hoewel 
Mepham God uit het oog had verloren. Terwijl 
hij aan de Oostkust was, kwam hij door middel 
van zijn zuster in aanraking met het Leger. Zij 
was een goed Heilssoldaat. Hij woonde een 
paar keer de meetings bij en Gods Geest greep 
hem aan. Na veel tegenstand gaf hij zich ge
wonnen en werd bekeerd. Zooals hij <lat zelf 
uitdrukt : .,Ik onderging ontegenzeggelijk een 
verandering van hart". 

Vervolgens zijn wij weer in optocht met de 
vlag vooraan door de Chineesche wijk gegaan. 
Toen men de tamboerijn hoorde en het koor : 
.. Bagi saja, bagi kamoe djoega ... " (Een kroon Ensign. 
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Later riep God hem voor het Officierschap -
hij gehoorzaamde en ging in I 923 naar de K week
school in Winnipeg. Aanstellmgen in het Veld 
en in een Automoblel-Korps brachten hem in 
nauw contact met het volk, en gaven hem ruime 
kansen om geestelijke hulp te verleenen. Toen 

kwam de roepstem voor Zendingswerk. Eerst zei 
hij .,Neen'', maar de liefde, z1jn liefde tot God, 
overwon, en hij gehoorzaamde. 

De Kapitein heeft met Mevrouw Mepham, 
die een dochter van het regiment is - haar ouders 
zijn de Brigadiers Cummins in Canada - sedert 
hun komst op Java nu drie jaren geleden, eerst 
op Pelantoengan, vervolgens te Poerworedjo, en 

thans te Soerabaja, volijverig gewerkt om Gods 
konir;ikrijk t~ bevorderen, en met veel toewijding 
en hefde z1in Soldaten onderricht gegeven in 
den Heilsstrijd. God heeft hen gezegend met 
twee lieve jongens, en wij bopen, dat ook Jack 
en Stuart zullen opgroeien om het voetspoor 
van hun ouders te drukken, en zielenwinnaars 
te worden voor Koning Jezus. 

-· 

Bij de opening der nieuwe huisjes te Koendoer : Ontvangst der Gasten, - Patienten, die de plechtigheid bijwoonden, - Rondgang over de Kolonie. 
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,,EEN VERLOREN ZIEL". 

"En als hij in de hel zijne oogen 
ophief, zijnde in de pijn . • .'' 

(Lukas 16 : 23.) 

ln de he!? 
.. Maar," zegt gij, .. die bestaat toch niet? Geen 

~nkel verstandig mensch gelooft tegenwoordig in 
de he!; Jezus sprak natuurlijk in figuurlijken zin !" 

W el, ziet u, de tekst staat in verband met 
wat er aan het eenvoudige voegwoord .,en" 
voorafgaat. Moet men 't voorafgaande uit deze 
bekende geschiedenis als .. figuurlijk" opnemen, 
of kwam het overeen met de werkelijkheid, zooals 
de toehoorders van Jezus die kenden? 

.. 

0 t Leven is werkelijk."' stemt gij toe. 
Waarom zou 't einde dan onwerkelijk en 

onwaarschijnlijk zijn? Neen, Jezus meende letter
lijk alles, wat Hij zei en als Hij niet wist, wat 
er achter 't graf ligt, wie weet 't dan we!? 

.,En als hlj in de he! zijne oogen ophief." 
Wie? De een of andere vreeselijke zondaar -
wreed, losbandig, laag naar ziel en geest, een 
openlijk opstandige tegen Go<l en goedhdd? 

Neen, heelemaal niet ! 
Een man, die rijk was op aarde, waarschijn

lijk met een helder verstand begaafd. beschaafd 
en kieskeurig in elk opzicht. Bij zijn naam ko!Dt 
geen register van zondige <laden voor. Hoogst 
waarschijnlijk werd hij als man van aanzien en 
iemand, die over ruimere geldmiddelen beschikte 
- geacht en menigeen zal 't jammer gevonden 
hebben, dat hij van de aarde heenging. 

.. Hoe vreemd," zult gij zeggen ... Waarom 
moest hij naar de he! ?" Omdat God en zijn 
eeuwige belangen, voor zoover wij dat uit zijn 
korte levensbeschrijving kunnen opmaken, geen 
plaats in zijn hart en !even hadden ingenomen. 
Hij was nu eenmaal .,van de aarde. aardsch." 
Hij had nooit over den heme! nagedacht en had 
zich ook niet voorbereid op 't !even na den dood. 

Zijn zinnelijk aangelegde geest zou zich trou
wens in Gods heiligen heme! niet thuis gevoeld 
hebben. Daarom ging hij, ev<.>nals Judas, de 
verrader, ,,naar zijn eigen thuis." 

Deze man, die niets om God had gegeven, 
had zijn Schepper en Verlosser kunnen kennen 
en liefhebben en dienen. Maar, evenals tegen
woordig zoo vele duizenden, was hij te traag 
of te onverschillig, om er den tijd voor te nemen. 
.,Het eigen ik" en .. gemak" waren de goden, 
die hij had aangebeden. Zoo ,,hief hij in de 
hel zijne oogen op !" Nu ontwaakte hij ten 
slotte voor de geestelijke dingen. Op aarde had 
hij zich geen tijd gegund om er aan te denken, 
maar hij had een eeuwigheid in de he! noodig, 
om hun onschatbare waarde te leeren beseffen. 
Volgens deze geschiedenis van Jezus is de he! 
een plaats, waar men volkomen tot bewustzijn 
komt, geestelijk de dingen ten volle beseft, de ver
schnkkelijke gevolgen van een goddeloos !even 
ziet en beseft. 

,,Zijnde in de pijn". 
De hel is een plaats van lichamelijke - ver

stande lijke en geestelijke kwelling. 
Vergis u niet ! 
God is niet de Bewerker van die kwelling. 

Het "vuur, dat niet uitgebluscht zal worden", 
werd voor den duivel en zijn ergelen bereid. 
Maar toen God den mensch schiep, nam de 
duivel in zijn haat tegen den Schepper voor, 
het er op toe te leggen, dat de menschen zijn 
baat en zijn he! zouden deelen. Een van zijn 
zekerste manieren, om de menschen tot dit 
oordeel te brengen, is, te maken, dat zij z66 
tevreden raken met hun aardsche zaken, dat 
bun geen tijd of gedachte overblijft voor hun 
eeuwige belangen. 

Toen het te laat was, begon deze ziel in de 
he! plotseling te bidden voor zichzelf en voor 
anderen. Maar toen baatte zijn ernst hem niet 
meer. Genade en hoop lagen voor immer bui
ten zijn bereik. Tallooze gelegenheden had hij 
voorbij laten gaan; die zouden nooit meer 
terugkeeren ! 

't Was voorbij ! 
En gij, zelfvoldane, zorgelooze, God-verge

tende zondaar, pas op, anders zult gij verblind 
en in de macht van den duivel, ten slotte uw 
oogen opheffen in de he! - dit vreeselijke oord, 
waar verlangens naar het betere nooit bevredi~d 
worden en het eeuwig wee over alles komt ! 

,,Ontw'lakt, gij, die slaapt !" Staat op uit 
uw geestelijken dood, en ,,Christus zal over u 
lichten !" 
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I I I I 1 I 1 I I oen wij eenige weken geleden 
iiilllllllllllllllllllllllllllll het voorrecht hadden Brigadier 

Palstra met ons te hebben, was 

T 
er een bijzondere lichtbeelden
dienst aangekondigd, in de 
Zendingskerk te Ambarawa. 
Al heel spoedig bleek, dat 
die ruime ~elegenheid te klein 

was om al de belangstellenden te bevatten 
en menigeen heeft zich met een staanplaats 
moeten vergenoegen. Onze inheemsche militairen 
waren in grooten getale opgekomen en de pla
ten van het !even van Jezus maakten een diepen 
indruk op de vergadering. 

Den volgenden dag was onze tocht naar 
Rogo Moeljo, een post diep in de binnenlan
den. Wij gingen van Salatiga naar Ampel en 
vandaar door dalen en rivieren. Een wandeling 
van ruim twee uur bracht ons op de plaats 
van bestemming, alwaar wij een hartelijk wel
kom hadden zoowel van de Officieren als van 
de desabevolking, die ons reeds van verre een 
hartelijk welkom toeriepen. Daar is een mooie 
nieuwe zaal gebouwd, die aan een honderd 
vijftig a twee honderd menschen plaats biedt, 
en een torentje heeft met een bel. die de desa
menschen oproept voor gebed en samenkomsten. 
Tegen half zeven hoorden wij de klok luiden. 
Spoedig zagen wij hier en daar · lichten ver
schijnen en de menschen met hun flambouwen 
kwamen van heinde en verre om deze licht
beeldensamenkomst bij te wonen. 

De zaal was weldra eivol. Ja, zelfs de ven
sters werden bezet door een belangstellende 
schare en toen de Brigadier de beelden vertoon
de van het !even van Jezus, was alles stil en 
bemerkten wij, hoe 'n diepen indruk het maakte 
op de bezoekers. 

Ook werden enkele makkers voorgedragen om 
bij een volgend bezoek ingezegend te worden 
als Soldaat, en zoo gaat ons Leger voorwaarts, 
ook in de binnenlanden van Java, waarvan de 
buitenstaander dikwijls weinig merkt. 

Den volgenden dag werd de terug'reis aan
vaard, en na de Officieren, Kapiteins Watti
mena, nog enkele aanmoedigingen te hebben 
gegeven en hen in onze gebeden voor den troon 
der genade te hebben aanbevolen, verlieten wij 
deze eenzame, maar dappere strijders . 

,,Lest best" zegt het spreekwoord. 
En zoo was het ook hier, toen wij den vol

genden dag op onze tournee kwamen bij ooze 
lieve makkers, Luitenants Doelah. De zaal en 
de Officierswoning zagen er keurig uit. Ook 
hier in Bawen zou een lichtbeeldensamenkomst 
gehouden worden en de gelegenheid hood zich 
aan om dit in plaats van in de zaal in de open
lucht te houden, wat achteraf bleek een ver
standige keuze te zijn. Want de zaal had de 
massa bezoekers niet kunnen bevatten en de 
Brigadier. aangemoedigd door de groote schare 
van belangstellenden, sprak vol vuur over het 
!even en sterven van Jezus, hetwelk zoo'n over
weldigenden indruk maakte, dat een twintigtal 
makkers na de uitnoodiging neerknielden met 
betraande oogen voor het indrukwekkende beeld 
van J ezus aan het kruis. Zelfs zag ik enkelen, 
die zoo ontroerd waren, dat zij de beeltenis van 
Jezus aan het kruis kus•en. De Geest Gods was 
op cen machtige wijze aan het werk onder de 
makkers. 

Met dank aan God denken wij terug aan 
deze heilige oogenbhkken en danken den Bri
gadier voor zijn bezoek. 

J. Schipper, 
'l!.-/d-Majoor. 

C!Congres 
te Bandoeng 

van Woensdag 24 tot en met Maandag 29 September, 

geleid door 

KOMMANDANT en MEVROUW W. PALSTRA 
bljgestaan door 

den Algemeen Secretaris, Lt. Kolonel en Mevrouw Rawie, 

Lt. Ko 1 one l Mathilde Hatcher, 
Vertegenwoordigster van het lnternationaal Hoofdkwartier, den 

Divisie~Officier van Java en den Hoofdkwartier~Staf. 
Vele Officieren uit Java, Sumatra en Celebes zullen deelnemen 

aan de bijeenkomsten. 

Off1cieele opening van de Nieuwe K weekschool en 
Congreszaal. 

W e l k o m d e r K a d e t t e n. 

Grootsch Muziek~ en Zangfeest en J. L. Demonstratie. 

T r e f f e n d e T a b l e a u x. 

Openbare bijeenkomsten in de Congreszaal. 

-•-
Zie vooral de plaatselijke aankondigingen. 

1 SEPTEMBER 1930. 

Gered. 
't Was vroeger in mijn hart zoo koud, 

Want 'k was zoo arm; 
En 'k was afgunstig als ik zag 

Zoo velen warm. 
Ik zag hun !even. hoe ze gingen, 
Hoorde in zorgen blij hen zingen, 

En - ik ging heen. 

Maar telkens trok het mij weer aan, 
Dat blij gezang. 

Ten slotte kon ik niet weerstaan 
Dien stillen drang. 

lk heb mijzelf toen weergevonden 
Aan Christus' voet, bedekt met zonden, 

't Hart vol gebeen. 

lk weet, dat ik nu ben gered 
Door J ezus bloed, -

'k Getuig het hier, dat Hij geheel 
Mijn hart voldoet. 

Hoe groot mijn zonden zijn, hoe zwaar, 
Hij droeg met 't kruis ze alle naar 

Golgotha heen. 

't Was vroeger in mijn hart zoo koud, 
Maar nu niet meer, 

Want Hij gaf warmte in mijn hart 
En telkens weer 

Zie ik mijn !even in Zijn licht. 
Op Hem is nu mijn oog gericht, 

OP HEM ALLEEN. 
H. /. Hondelink, 

Tjimahi. 

BEZOEK VAN DE T. J. L. S. 
( Ambarawa - Veld-Ma oor Schipper). 
Bij gelegenheid van het bezoek van Stafka

piteine Neddermeyer hadden wij een aardige 
kindermeetmg. De Stafkaptteine vertelde op haar 
leuke wijze van verschillende bekeermgsgevallen 
onder de jeugd, wat een diepen indruk maakte. 
Na deze meeting moesten we ons haasten voor 
de bijzondere bijeenkomst die was aangekondigd. 
De groote opkomst toonde we!. dat het bezoek 
van de T. J. L. S. gewaardeerd werd. Ook had 
er een buitengewone gebeurtenis plaats ; er wer
den drie Soldaten ingezegend onder de Heils
banier, en terwijl de makkers neerknielden en 
zich toewijdden, werd de Legervlag boven hen 
ontplooid, terwijl alien zongen : lk wijd mij 
gansch aan U . 

Den volgenden avond was de opmarsch in 
de richting van Rawen, een Javaansche post. 
v.aar Javaansche Officieren dapper strijden. Veel 
volk was opgekomen en wij hadden ook weer 
het voorrecht een viertal makkers in te zege
nen en in te lijven bij het groote Leger des Heils. 
Eenige makkers knielden neer om hun verbond 
te vernieuwen en zoo gaan wij voorwaarts, zien
de op onzen oversten Leidsman Jezus Christus. 

lemand, die er bij was. 

INTERNATIONAAL NIEUWS. 
In Anand, Britsch-lndie. is een .. Afscheidings

Campagne" uitgeschreven. Het doe! is om 
,,Aanvallend Heilssoldatisme" onder ons eigen 
volk aan te kweeken. 

La Paz, Z.-Amerika (West). Een van de 
tolken voor onze openbare samenkomsten, die 
vertaalt van het Spaansch in het Aymareesch. 
heeft in de avondlessen, welke door onzen 
Korps-Officier aldaar gegeven worden. lezen en 
schrijven geleerd, waartoe hij. evenals vele ande
re landgenooten, nooit eerder de gelegenheid had. 

Sao Paulo. IJij deopening van Korps Sao 
Paulo II vonden zeven zielen den Heiland. 

Tokyo. Gedurende de laatste J .L. Dagen maakten 
70 jonge menschen een nieuwe toewijding waar
van een aantal zich aanbood voor Officierschap. 

22 zielen en 95.000 Yen. De Zelfverlooche
nings-Aanvrage in Japan eindigde met een op
brengst van 95.000 Yen, en aan het eind der 
Onthullings-Demonstratie kwamen 22 personen. 
tot bekeering. Halleluja ! 

Thuis. Niet alleen voor machtige scharen van 
duizenden toehoorders geeft Commander Eva. 
de Opperbevelhebber des LE'ger des Heils-troepen 
in de Vereenigde Staten haar meesterlijke rede
voeringen, en bezielt daar de groote massa's. 
Het trof ons, hoe deze £roote vrcuw ook in 
haar onmiddellijke omgeviug tracl.t t;eestelijk 
licht te verspreiden. Onlangs hield zij (wat zij. 
nu reeds 23 jaren Jang elk jaar doet) in haar 
eigen huis een theemeeting voor de Heilssoldaten 
van het Korps in haar eigen district. Na afloop 
werd een bijzondere Soldatenmeeting gehouden, 
waarin alien zeer geholpen werd~n door haar 
geestelijke toespraak. 
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I~ Sluiting J. L. Jaarfeest. Vreugd voor de Jeugd. [ 4D I\! S IK ][ I\! JD JE JR. JH 4D JE: JK JJ JE. I ko~;,.~o\~0~o~'i('~;p!'.'~~~d7~:dd'~ ~~.!~;::~:: M« do T. J. L S. vi"doo we 0<0 hwiijk~ 
- bijeenkomst mochten wij Gods zegen rijkelijk Moedersdag. In de Compagnie·meeting kregen 

ervaren. Het Hijbelgedeelte, hetwelk de Kolonel al de kinderen witte bloemen mee om aan moeder 

VOOR MOEDER. 

Hij was maar een kleine dreumes van een 
jongen, vuil en in lornpen gehuld en hij zat 
een oogenblik te kijken naar een balspel tusschen 
twee groepen jongens. 

Het kleine ventje trok de aandacht van enkele 
vreemdelingen en een van hen reikte hem een 
sappige, gele peer toe. 
II De OO<Jen van den jongen schitterden, maar 
dat was ook zijn eenige dank, toen hij zich 

omkeerde om te zien, waar die gift vandaan 
kwam ; toen wendde hij het gelaat weer af, te 
verlegen of te verwonderd om een woord te 
zeggen. 

Maar van dat oogenblik af was zijn aandacht 
verdeeld tusschen het spel en zijn nieuwe schat. 

Hij bevoelde de peer; hij keek er naar; en 
ten laatste, als om zich te vergewissen, dat ze 
even heerlijk was, als ze er uitzag, bracht hij 
de vrucht aan zijn mond en beet er heel voor
zichtig een klein stukje uit. 

Toen borg hij met een diepe zucht van vol
doening, de peer veilig in zijn vuile blouse. 

.. Waarom eet je de peer niet op?" vroeg 
een die er bij stond. 

.. Opeten? lk alleen? Moet ik dan niks voor 
oeder bewaren ?" 
De toon, waarop dit gezegd werd, het midden 

houdend tusschen gebelgdheid en trouw, maakte 
verder spreken onnoodig. 

Wat den kleinen dreumes ook ontbrak - en 
't scheen wel. of hij nergens aanspraak op had te 
maken - hij had een ander liever dan zichzelf, 
kende de vreugde van iets op te offeren. 

behandelde, was ons tot aanmoediging en zegen. te geven, en of hun oogen straalden ! Maar nog. 
llij het einde der samenkomst vernieuwden drie grootere blijdschap zullen vele moeders en ook 
zusters haar toewijding. vaders hebben gehad, dat er acht kinderen kwa-

Voor de avondsamenkomst was evcneens men tot Jezus, om Hem hun hart te geven. Voor 
groote belangstelling, omreden er een inzegening sommigen was al lang gebeden, en nu is het 
van zeven Jong Soldaten plaats had. gebed verhoord. 't Was om nooit te vergeten, 

Nadat eerst eenige strijdliederen werden ge- hoe de kleintjes met uitgestrekte armpjes, de 
zongen en daarna ook een lied ten gehoore witte bloemen vastknijpend in hun knuistjes, zoo-
werd gebracht door de J. L. Zangcompagnie, dra ze moeder zagen, op haar toeliepen en haar 
ging de Kolonel over tot de inzegen·ng. Waar- een zoen gaven ! Veler hart werd rijk gezegend 
deerende woorden werden gesproken tot de dien dag. In de week volgden een lichtbeelden-
kinderen, die als Jong Soldaat werden ingeze- meeting, waarvan de kinderen veel hebben ge-
gend onder de Legervlag. Wij vertrouwen, dat noten, groote openluchtbijeenkom~ten in de bui-
deze vermeerdering van Jong Soldaten ons Korps tenposten Tjimahi en Andir, en een Bandoeng 
ten goede zal komen, en moge God ze vcrder Ill en .. .. . een Uitstapje naar Tjimindi I Waar ze 
steunen en helpen om trouw te blijven. Daarna 't meest van genoten, de spelletjes of van de 
behandelde de Kolonel Gods woord en bracht rijst, die daar buiten in het heerlijke bamboe-
zoo duidelijk en ernstig tot ons alien de hood- bosch werd gekookt? of van het kleine treinreisje? 
schap inzake .. Gods onbegrensde liefde voor De J. L. Jaarfeestzondag cindigde met eeD 
zondaars". Wij vertrouwen, dat dit voor velen mooie meeting, door Adjudant Glover geleid. 
tot zegen was. Het motto van ons Korps I is waarin drie Jonge Soldaten en twee J. L. Wer-
ook: .. Wij gaan steeds voort f Halleluja f" kers van Korps II en een Jong Soldaat van Korps. 

Br. de Tysson:Jk. 
/. L. Regi:Jter-Sergt.- Bandoeng I. 

III werden ingezegend. Ook kwam dien avond 
nog een zuster tot den Heer. 

J. L. S. M. Bandoeng ll. 
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