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P Vrijdag 26 Februari had de opening plaats van het Tehuis 
voor Socialen Arbeid te . Batavia. Enkele weken geleden was 
er in het voormalige K. P. M.-kantoor op de Sluisbrug nog totaal 
niets op orde, maar er is met man en macht gewerkt en thans 
kan men netjes ingerichte zalen bewonderen, beneden de eet-

en recreatiezaal en de nieuwe Conferentiezaal. op de bovenverdieping de ver

schillende slaapzalen. 
Het Jongens-Muziekkorps van het Jongenshuis te Bandoeng was voor de ope

ning overgekomen en ze hebben zich dapper geweerd ! 
Tegen 10 uur v. m. vulde de bijeenkomstzaal zich langzamerhand .. met 

genoodigden en belangstellenden. Van de leden der Commissie van Bijstand 

mochten wij opmerken : den Heer Schnitzler, GoU\;erneur van 

-----------......,...., West-Java, Mr. Meyroos, Burgemees

Z. E. de Gouverneur-Ge11craal spreekt de ope11ingsrede uit. 

ter van Batavia, den Heer Ev~rts, 

Pres . Dir. der K. P. M., Mr. Dr. v. 
Buttingha Wichert, Pres. Javasche 
5ank, Mr. Sandkuyl, Hoofdvertegen
woordiger B. P. M., den Heer v. Za
linge, Oud-Pres. Dir. K. P. M., den 
Heer v. Baalen, Voorz. Middenstands 
Vereeniging, Mr. Hamer, Wnd. Voorz. 
Vader!. Club, Mr. v. Helsdingen, 
Voorz. Christ. Staatspartij, den Heer 
le Hoog, Voorz. lodo-Eur. Verbond, 
den Heer Kan, Lid v. d. Volksraad; 

terwijl ook door hun tegenwoordig
heid blijk van belangstelling gaven: 

Ir. Kiewiet de Jonge, de Reg!:eringsgemachtlgde voor A. Z., Resident v. d. Hoek, Kolonel 
KrC'on, Kapitein Vos namens Generaal Hoeksema de Groot, Dr. Offringa, Dir. v. d. D. V G., 
Raden Achmad, Regent van Batavia, de Heer Khouw Kim An, Majoor Cbinees, Ir. Vreede, 
Hoofd van bet Kafltoor van Arbeid, Ir. Wellenstein, Voorz;. Kleine Wdvaart Cornmissie, Mr. 
Werkman, Officier van Justitie, Mr. Schrieke, Dir. van Justitie, Mr. Muhlenfeld, Dir. v. B. B. en 

verschillende !eden van den Volksraad. 

Onder de tonen van het ,.Wilhelmus" werden Z. E. den Gouverneur-Ge
neraal en Mevrouw de Jonge door den Kommandant ontvangen. 

Na het zingen van een lied, ging Lt. Kolonel Rawie voor in gebed, waarna 
de Kommandant het woord nam. Hij schetste de tegenwoordige moeilijke 
toestand en verklaarde, hoe door nood gedrongen dit Tehuis opgericht werd 
om de helpende hand toe te steken. Hierop noodigde de Kommandant Z. E. den 
Gouverneur~Generaal uit het gebouw 
te openen. Herinnerend aan de ver-
liezen van den laatsten oorlog, 
zeide Z. E., hoe ook tegenwoordig 
een geweldig economische oorlog 
wordt gevoerd, waarvan het aantal 
slachtoffers ook millioenen bedraagt. 
De zwaarst getroffenen zijn de werk
loozen en terwijl iedereen overtuigd 
is, dat de economische ontwrichting 
bestreden moet worden, komt Kom
mandant de Groot ons op den schou
der kloppen en zegt : ., Geef mij 
die man en die vrouw en dat 
kind, die slachtoffer zijn van het 
verschijnsel, waar gij u zoo ijverig mee 
bezig houdt." Op deze wijze schil
derde de Landvoogd het werk, dat 
in het Tehuis verricht zal worden. 

De Kommandant sprak nog een 
kort slotwoord en uitte de hoop, 
dat ender de leiding van Adjudant 
en Mevrouw Uylings het Tehuis 
velen tot hulp moge zijn ! 

Wij nemen hieronder een stukje 
over uit het ,.Orgaan der Vader
landsche Club." 

koming van dit tehuis. Spreker wees er op, hoe door den stoeren arbeid van 
zijn staf van Officieren <lit groote werk in enkele weken gereed was gekomen 
en uit zijn woorden bleek, hoe het Leger, steunend op een krachtig vertrouwen 
in den Almachtige, deze reuze-taak heeft aanvaard met een kapitaal van slechts 
f 6000.-. terwijl gerekend wordt, <lat jaarlijks c. a. f 20.000.- noodig zal 
zijn, om het Tehuis in stand te houden. 

Daarna sprak Z. E. Jhr. Mr. 
B. C. de J onge de openings
rede uit, waarin Z. E. zijn diep 
medegevoel vertolkte met de 
ongelukkigen, die straks in dit 
gebouw een onderdak zullen 
vinden. Namens de Ned. lndi
sche gemeenschap bracht de 
Landvoogd hulde aan het Le
ger des Heils, voor het groote 
sociale werk. <lat hier tot stand 
is gebracht en aan de K. P. M., 

... 

die door het gratis beschikbaar De Kommandant spreekt de vergadering toe. 

stellen van <lit groote gebouw weder voor de zooveelste maal heeft getoond, 
hoe het belang van lndie haar ter harte gaat. 

Daarna verklaarde Z. E. het T ehuis voor geopend. 
Toen volgde een rondgang ender geleide van vriendelijke Officieren en 

den Kommandant zelf, die ons met verklaarbaren trots de doelmatige inrichting 
Jin het gebouw toonden. 

De groote zalen van het voormalige scheepvaartpaleis waren elk omgetoo
verd in een achttal keurig afgeschutte kamertjes, eenvoudig maar netjes gemeu
beld met een bed, een kastje, een waschtafel en een paar stoelen, alles mus
kietvrij afgesloten, het linnengoed hagelwit, enkele opwekkende spreuken aan 
de muren, een vaasje bloemen als welkomstgroet aan de tijdelijke bewoners. 
Even schoot ons gemoed vol. toen wij daar naast het groote bed, in een der 
kamertjes een wiegje zagen staan, wachtend op zijn jeugdige last, die daar onbewust 
van de ellende, welke vader en moeder terneerdrukt, zal liggen kraaien van plezier 
in dit reine bedje, terwijl de ouders zich bedroefd zullen afvragen, wat de toe
komst van hun wichtje zal zijn. 

Dan de groote zalen voor de ongehuwden, de kribben militairement naast 
elkaar geplaatst, voor iederen gast 
een kastje en een steel, alles blinkend 
rein, met volop licht en lucht. 

De indruk is overweldigend. Hier 
is een daad verricht, een Sociale 
daad, die ons met grooten eerbied 
vervult. Hier zijn veel woorden over
bodig. Het Leger sprak ook niet 
veel. het handelde op het juiste tijd
stip, het helpt eenvoudig, maar met 
een alomvattende menschenliefde. 
Want, zooals de Leider in zijn rede 
zeide, het T ehuis zal openstaan voor 
menschen van alle gezindten, geen 
onderscheid zal worden gemaakt en 
het doel zal zijn, de slachtoffers der 
malaise, zij, die gebroken zijn door 
het harde leven, weder geestelijk op 
te heffen, hen het hoofd weder te 
doen oprichten en hen weder te 
doen - gelooven in de goedheid en 
gerechtigheid van Hem, die over ons 
allen waakt. 

De woorden van onzen Land
voogd : .. Als het Leger des Heils 
iets aanpakt, clan komt het in orde," 
willen wij hier onze lezers voor
houden. Want zij zijn zoo waar ; 
geef het Leger slechts de middelen, 
clan hebben wij ook de zekerheid, dat 
ons geld op zijn best besteed is! 

,,In een rede, roerend van een
voud, waaruit overtuigend bleek, 
hoe diep hij de thans heerschende 
sociale nooden aanvoelde, gaf de Lei
der van het Leger des Heils, Kom
mandant J. W. de Groot, een over
zicht van het doel en de totstand-

Hct Tehuls voor Socialen Arbeid te Batavia. 

Een woord van eerbiedige hulde 
en dank aan het Leger des Heils is 
hier meer clan ooit op zijn plaats':. 
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QP geregeld weerkeerende tijden hebben 
we in ooze Legerzalen wat we noemen 

.. Altaardiensten." B1j zulke gelE'genheden en 
meer speciaal gedurende de Zelfverloochenings
poging en het Oogstfeest, worden de Soldaten, 
vrienden en anderen, die belang stellen in het 
werk van God, uitgenood1gd om naar voren te 
komen met giften in geld en deze neer te leggen 
op de daarvoor besLemde tafel, die clan hetzelfde 
doe! heeft als een altaar. Aan hen, die tegen
woordig zijn geweest bij deze samenl<omsten, 
zal we! niet verteld behoeven te worden, dat 
de .gift" niet meer terug te nemen is De siever 
kan het niet meer terug kriigen ..•.. hij heeft 
er weloverwogen afstand van gedaan. Het is 
bet verrichten van een bepaalde daad en het 
geef. de beteekenis weer van het hierboven
genoemde vers. 

Eenigen tijd geleden ging ik met den Generaal 
naar Stockholm, waar de Zweedsche Officieren 
tezamen waren gekornen voor hun jaarlijksch 
Congres. Aan het eiode van het Coogres vroeg 
ik aan een Officier, hoe hij de samenkomstcn 
had gevonden en wat bet resultaat er van zou 
zijn. Hij antwooordde: ,,Wei Kommandant, ik 
vergelijk het hiermee : Het is alsof de Generaal 
gedurende deze dagen een altaar heeft ge
bouwd, en vanavond hebben we allen onszelven 
op dat altaar gebracht als een offaande aan 
God en bet vuur is nedergedaald en heeft de 
offers geheiligd." 

Ware aanbidding van Ood en dienst voor 
Hem. . . . het is niet noodig om het te zeg
gen ....• vraagt een offer. lndien iemand 
meent, dat het bij den godsdienst slechts de 
vraag is, hoe veel we van God kunnen ont
vangen door bet opzeggen van gebeden en het 
schenken van giften, clan heeft hij een totaal 
verkeerde voorstelling van wat bet is. lk weer, 
dat er velen zijn, die het zeer !tcht nemen met 
hun geloften aan God. Zij schijnen te denken, 
dat zij godsdienstig kunnen zijn zonder veel 
zelfverloochening. Deze soort godsdiensl heeft 
echter geen waarde, noch voor denqene, die 
hem b.zit, noch voor den HPer. Dien hij belijdt 
te dienen Zonder zelf-offerande, zondE'r ze-lf
verloochening, beteekent het geloof niets, of in 
ieder geval heel weinig. 

Ik verlang niet, dat u de onverstandige ge
woonten zult navolgen, die in enkele landen 
heerschen, waar het den menscben wordt 
veroorloofd hun hoop op de zaltgheid te bou
wen op boctedoeoir g en zelfpijniging. En toch 
worden we so.ns beschaamd gemaakt door wat 
we daar zien en hooren. 

Korten tijd geleden ontving ik een brief van een 
jong Off1cier in Britsch-Indie. Na eenige aardige 
tooneeltje5 beschrcven te bebben, zeide hij: ,,Men 
ziet hier soms vreeselijke dingen. Ik zag laatst een 
man letterlijk op spijkers loopen. Het deed me 
huiveren. Hij beelde zicb in, dat hij door dit te 
doen zijn z,el kon redden. Hoe vung wenschte 
ik, dat de man slechts kon begrijpen, dat er 
andere nagels waren geslagrn in andere voeten, 
voor hem! Maar u ziet hieruit, hoe ernstig de 
mrnschen het meenen met hun godsdienst en hoe 
ze in al deze dingen zoeken naar verlossiog". 

Er zijn niet velen, die bereid zijn hetzelfde 
te doen, wat deze arme lndisc~e dweeper deed. 
Ze zijn er ver vandaan Maar tenzij, dat ze 
bereid zijn een offer te brengen voor hun gods
dienst, zullen ze niet !even overeenkomstig bet 
voorbeeld van hun Heiland, noch overeen
komstig Zijn woorden. H,·t kruis, het volgen, 
het verloochenen van zichzelf, het pad naar 
Golgotha, kan niet worden buitengesloten uit 
het I even van een discipr I van Christus. 

Terwijl ware dienst altijd geestelijk is, moet 
men zich niet voorstellen, dat het iets is alleen 
,,in den geest" Ik heh er over ho0ren spreken 
op dezelfde wijze als een dokter sprak tot een 
armen jol'gen, wiens duim verbrijzeld was in 
een machine. ,,SchrePUW niet zoo, mijn arme 
jongen ", zeide hij. ,,Begrijp je niet, dat ik bet 
net zoo erg voe I, als jij ?"' ,.Misschien," ant
woordde de jongen ; .,maar U voelt bet in Uw 
geest en ik voel het in mijn duim !" 

Sommige menschen spreken dikwijls over of
ferande, maar ze voelen het misschii-n even 
weinig, als de dokter den verbriizelden duim 
voelde; het is een zaak waar ze bijzonder veel 
voor voelen, zonder dat het hen in werkelijk
heid iets ko•t. 
Maar wat beteekmt het binden van het offer 

aan. het altaar ? 
De hoornen vormden d.: hoekstijlen van het 

altaar, en als de offeraar een levend <lier bracht, 
bond hij het met een touw aan een der hoornen, 
zoodat de gift gebruikt kon worden voor offer 
of voor den d1enst. In be1de gevallen bestond 
de mogelijkheid, dat de heihging kon worden 
verijdeld door terugnemiog van bet offu, of 
door het wegloopen van het offerdier van het 
altaar, of door verlies van den kant van den 
eigenaar. 

De Psalmist dringt er daarom bij degenen, tot 
wie hij spreekt, op aan, dat ze bun offer be
waken, zoodat het niet wrggenomen wordt, 
nadat het tot het altaar gebracht is. Deze hoek· 
stijlen waren daar niet voor versiering, maar 
voor gebruik en de touwen dienden om het 
offer aan het altaar te bmden, opdat het niet 
wegliep. 

In de dagen, toen Koningin Mary over En
ge I and regrerde, leefde er een jonge martelares. 
Zij weigerde om haar Heiland te verloochenen 
en haar geloof af te zweren, toen men haar 
daartoe trachtte te dwincen. Ze werd veroor
deeld en naar de kust gebracht. Daar werd 
ze aan een staak gebonden dicht b1j de plaats, 
tot waar de eb ging. Teen het rijzende water 
haar voeten bespoelde, reed cen van haar ver

·Volgers op haar toe en bood aan haar !even 
te sparen, als zij baar geloof wilde afzweren 
en haar Heer den rug toekeuen. 

Het water kwam tot haar middel en hii reed 
opnieuw naar haar toe en half bewu~te'oos 
werd ze terug\'.fesleept, terwijl men trachtte haar 
op haar besluit te doen ti-rugkomen. Toen ze 
dit weigerde, werd ze weer aan den staak ge
bonden. Toen het water haar schouders bereikte, 
werd het aanbod nog cens herhaald. Voor eens 
en voor al antwoordde ze: ,.Neen, ik zal niet 
teruggaan, ik zal mijn Heer niet verloochcnrn !" 
En toen de vloed haar overstroomde, boog ze 
haar hoofd, liever den dood willende ingaan, 
clan haar Heer te verzaken. Ze bond haar of
fer aan het altaar en sti!'rf in het gPloof. 

(Overgenomen uit ,,Standards of Life and 
Service," door Kommandant Howard.) 

* * ... 
(Hieronder laten wij een stukje vol gen uit de 

levensbeschrijving van den Kommandant, dat 

1 APRIL 1932. 

zoo volkomen aansluit op bovenstaand artikel. 
Het handelt over zijn zoon, die na kortcn tijd 
in Britsch-lnd1e te hebben gearbeid, aan de 
cholera stierf). 

Harry was de jongste zoon van den Kom
mandant en de benjamin van de familie. Hij 
werd geroepen voor het Officierschap en kwam 
in de Kweekschool, waar hij een jaar doorbracht 
als Kadet en het tweede jaar als Sergeant. 

Gedurende een lezing door zijn vader gehou
den, voelde de jonge man, dat de Heer hem 
riep om in Indie voor Hem te arbeiden. De 
Kommandant, vertelt zelf de gesch1edenis : In 
een morgenlezing had ik den Kadetten verteld 
van een plaat, die dertig jaar gdeden zoo'n 
invloed op mijn !even bad uitgeoefend. In het 
midden stood een jooge os, aan de eene zijde 
een ploeg, aan de andere een altaar. De ploeg 
beteekende d1enst, hl t altaar offerande. 

Eronder was geschreven : .. Voor beide bereid". 
De os v. as door zijn eigenaar gegevcn, of voor 
den d1enst, of voor een offerand~. Daarna volgde 
de toepassing. De lezing was geeindi~d en ik 
tr.ck mij terug naar mi)n kantoor, waar ik spoe
d1g gevolga werd door een van de Sergeants. 
Op mijn vraa\'.f, wat hij wilde, antv. oordde hij: 
~,Vader, U hrbt mlj dezen morgen gebor;den en 
ik heb het zegel er op gezet. Ik meet mij aan
bieden voor Britsch-lndie." 

Teen ik hem wees op de voorwaarden ert 
gevaren, die aan het gaan als Zend1ngs-OJf1cier 
naar lndie verbonden waren, aotv..oordde mijn 
jongen ecovoudig : .. Ploeg of altaar . . . . voor 
beide bereid." 

lk zond hem naar zijn moeder om haar goed
keurin\'.f. Het offer werd gebracht en aarigcrio
men. De jonge Officicr ging naar lod1e Wij 
mePnden, dat het was voor den dicnst: God 
wilde een offerande. Maar een ding blrek dui
delijk \'.fedureode zijn korte !even in het Oosten, 
het offer was grbonden aan het alt21ar en het 
zout des verbonds van zijn God bleef niet uit. 

GEDACHTEN OM OVER NA 'IE 
DENKEN. 

WannE'er ge God eerst voor elk en zegen zoudt 
dariken, dan zoudt ge geen tijd vinden te klagen. 

God hoort 't hart, hoewel bet gren woo1dE'n 
kan vinden om tot Hem te roepen, maar Hij 
hoort nooit woorden zonder hart. 

VE'rkrE'gen wenschen zijn soms zelf gezaaide 
beproevingen. 

Het einddcel van God, als Hij in de diepte 
ons brengt, is nlet anders dan : ons naar de 
hoogte te brengen. 

Tr?.cht niet nut te willen trekken, maar nuttig 
te zijn; niet te schittereri, maar te diE'J'<'n : niet 
gelukkig te wil'en warden, maar gelukkig te 
maken, en gij zult het zout der aarde zijn . 

I' <IEn 31t?U~ ?tibt: Zoo itmrmb acbttr ~Hi lnil komen, bit btrlootbent ?itfl?tlbtn, en nemt ?iin kruis bagelijks op, en bolgt ~ij. 
GEZIEN EN GEHOORD IN CELEBES. 

TIJDENS DE LAATSTE REIS VAN KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. 

DE eene groep na de andere kwam aan te 
Kalawara, sommige te paard, andere 

te voet, terwijl de meeste Olficieren in vracht
auto's kwamen. Er zouden n.J. drie dagen Offi
ciersmeetings gehouden worden in Kalawara 
Was er cerst Heugde en bli1dschap bii bet be
groeten van de makkers onderling, opeens ver
anderde de stemming en ontstood er een diepe 
stilte, want de vrachtauto uir Koelaw1 bracht de 
Adjudants W1kdal met zich mede en hun kleine 
jongen was onderweg ovcrleden. Dat is de 
tweede kleine, die deze lieve makkers hebben 
verloren op Celebes. Dapper was de strijd der 
ouders en hoe werden wij alien vertroost, toen 
wij zag .. n, dat zij berustten in den wil van 
God en overtuigd waren; .,Hij maakt geen ver
g1s~ingen··. 

Toen de Kommandants de samenkomsten be
gonnen, was het reeds te bemerken, dat wij 
leerzame dagen zouden mogen verwachten. In 
de voorrede, waarin Majoor Woodward de 
Offtcieren welkom heette, zeide hij o.a., dat wij 
\leleken op zaklantaarns, die van tijd tot tijd 
nieuwe batterijen noodig hebben. Ook wij 

I? 

mocten steeds weer nieuwe krachten verzamelen 
om uit te kunnen gaan als hchtdragers Ht t 
waren rijk gezegende dagen en voortreffelijke 
lessen werden ons getoond uit het onderwerp 
van den Kommandant - Petrus en Johannes, 
die samen opgingen naar den teD1pel, verschil
lende karakt1 rs, maar een in bet geloof en 
een in hun doe!. In de laatste samenkomst 
getuigden vele dankharen, dat zij met meer 
vertrouwen en geloof naar hun posten terug
gingen. 

11 Februari was het feest voor Koelawi, want 
de nieuwe zaal zou dien dog ingewijd worden. 
De belangstelling was groot, verschillende groe
pen schoolkinderen arriveerden onder zang en 
muziek. Het was een schilderachtig gezelschap, 
dat daar de ruimte vulde. Toen de Komman
dar:ts kwamen, vergezeld door den Controleur 
van Paloe, was alles gereed voor de opening. 
De Kommandant herinnerde aan zijn eerste be
zoek aan Koelawi, 17 jaar geleden, toen men 
twee dagen noodig had om van Kalawara te 
komen, terv.ijl men nu per auto kan gaan !angs 
een tamelijk goeden weg. 

De officieren van Celebes vereenigd te Kalawara. 

De Kommandant 
vond K o e 1 a w i 
voor uitgegaan en 
zeide, dat hj ver
langeod naar dit 
bezoek had uitge
zien . .,Met vreugde 
stel ik dit mooie 
gPbouw voor U 
open, moge dit een 
plaats word en, 
waar U den leven
den God kunt lee
ren kennen, dienen 
en vol gen," aldus 
eindigde de Kom
mandant zijn rede. 

van Malmo I een 
kerkklokje ten ge
schenke gekregen 
voor Paloe. Deze 
klok stond nu voor 
de Legerzaal en 
terwijl wij ge-
schaard stonden 
om de klok, hield 
de Kommandant 
een kleine rede over 
de geschiedenis van 
deze gift en 
sprak de hoop uit, 
dat het geluid van 
deze klok een noo
digiog zou wezen 
om tot den Zalig
maker te gaan, 
waaraan velen ge
hoor zouden geven. 

De Controleur 
sprak mede een har
telijk woord. Adju
dant Wikdal had 
met groot verlan
gen uitgezien naar 
dezen openingsdag 

Een fluitspeler te Koelawi. 

De drukte op het 
Race-trrrein tegen 
een uur of 7 

's avonds. was voor Paloe lets buitengewoons. 
De Controleur had deze plaats wrlw1llend af
gestaan voor een lezing met hchtbeeldE'n. De 
Kommandant sprak als altijd met klem over 
het werk van het Leger, welke toespraak ver
duidelijkt werd door de beelden op het doek. De 
kinderen van Kalawara deden een hoepeloefening, 
die heel aardtg begeleid werd door het jongens
fluitkorps. De Controleur sprak een woord van 
dank aan den ~ommandant en verklaarde, dat 
hij een ruim inz1cht had gekregen In den arbeid 

en hoopte, dat in de nieuwe zaal vele Koela
wiers er toe gebracht mochten warden een 
nieuw !even te beginnen en hun heidentempel 
vaarwel te zeggen. Muziek en zaog wisselden 
de toespraken af en ook een paar schoolkin
deren spraken eenige v.oorden. 

Te Rouwiga, waar de Kapiteins Fredriksen 
het bevel voeren, liep het op den avond van 
13 Februari tamelijk vol ID den grooten tuin, 
die klaar was gemaakt voor een lichtbeelden
samenkomst. Het was een aardig gezicht jong 
en oud op hun grasmatjes te zien zitten, al 
luisterende naar de verhalen. Verschillende fi
guren, die op het doek te zien kwamen, waren 
menschen uit Rouwiga, die Christus jaren ge
Jeden bebben leeren kennen, toen het Leger 
daar pas zijn wcrk begon. 

Zondag, den 14den, was Mevrouw de Groot 
de leidster van de bijeenkomsten in en om 
Rouwiga, terwijl de Kommandant naar Bora 
was gegaan. 's Morgens vroeg op de passar 
verzamelde zich een groote schare menschen 
onder het passarafdakje, waar de samenkomst 
plaats had. Aandachtig luisterden ze naar het 
verhaal van de 5 wijze en 5 dwaze maagden, 
door Mevrouw de Groot zoo levendig verteld, 
waarin hun getoond werd, het noodzakeltjke 
om licht te hebben op onzen weg en voldoende 
olie in ooze lampcn om bereid te zijn voor des 
Heilands komst. Daarop volgde een samenkomst 
in de zaal, waar verschillende personen naar 
voren kwamen in de uitooodiging om hun hart 
aan dPn Heiland te geven. 's M1ddags stonden 
wij voor de zaal te Paloe. Kommandeur Roslund, 
die te Paloe werkzaam is, had, met verlof in 
Zweden zijnde, van de Soldaten en vrienden 

van het Leger. .. . 
y ·fciPn kilometer niden langs een weg, die 

vol ~ater stood en dat in de stroomende rcgen, 
waardoor ooze auto meer op een mo~orboot g~
leek, en wij waren te Bora. Dke Ens19nsAPoutd1-
ainer waren daar tot nu toe wer zaam. s von s 
een meeting voor ecn voile zaal, de laatste van de 

ie samenkomsten, waarna de reis weer terug
~~~g naar Kalawara. De Majoors Veerenhuis heb
ben bet druk gehad met de bezoekers gcduren
de het Con\'.fres. Heb dank, lieve makkers I De 
Landbouwkolonie gaat prachtig vooru1t, de pret
tige grest onder de kolonisten getuigt van te
vredenheid. 

Op den l 9den Februari leidde de Kom
rnandants te Makassar een samenkomst in 
eigcn zaal. De Kapltelns Mason voeren daar de 
Legertroepen aan en hct deed onze harten geed, 
zooveel rnakkers in uniform te zien. Kom
mandeure Harvey is daar ook goed op haar 
plaats. 

Moge Gods zegen rusten op het werk in 
Celebes I 

0. S. S. Stafkapiteln. 
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Be'vorderingen en Aanstellingeni 

Kolonel BENWELL, Chef-Secretaris van 
Frankrijk en Belgie, is bevorderd tot Lt. Com
missioner en aangesteld in bevel van China. 

Kolonel NIELSON. Territoriaal Leider van 
Tsjecbo-Slowakije en Hongarije, is bevorderd 
tot Lt. Commissioner. 

Kolonel POWLEY. Literair Secretaris aan 
het I. H. K., is bevorderd tot Lt. Commissioner 
en aaogesteld tot Hoofdredacteur aan bet I. H. K .. 
in vereeniging met zijo tegenwoordige aanstelling. 

Lt. Commissioner ORA MES, Territoriaal Lei
der van China, is aangesteld in bevel van het 
W est-T erritorie der Vereenigde Staten. 

Majoor H. TAYLOR is aangesteld als Alge
meen-Secretaris van Ned. lnd1e. 

Londen, 8 Februari 1932. HENRY W . MAPP, 
Chef van den Staf. 

Bevorderingen1 

Van Luitenant tot Kapitein: 
O. Kandou * 
A. Loemioe 
A . Merpati * 
F. Ratu 
T. Tarima 

Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 
P. Laoea * 
A. Manoppo • 
T. Tempa • 

Bandoeng. 15 Februari 1932. 

\ 
_Ll_ 

JOH. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

Kommandant en Mevrouw de Groot zijn 

van hun reis nc.ar M1dden-Celebes en Menado 
teruggekeerd, waar God hen tot grooten zegen 
stelde voor ooze Officieren en makkers. 

De Kommandant zag grooten vooruitgang 
in oozen arbeid ooder de Toradja's, waar Ma
joor Woodward de Divisie-Offtcier is. De Land
bouwkolonie te Kalawara heeft onder de leidmg 
van Majoor en Mevrouw Veerenhuis een krachtt
gen en gezonden vooruitgang gemaakt en heeft 
zicb zeer uitgebreid en ontwikkeld. De palm
boomen staan er prachtig I Moge de zegen van 
God met deze kameradcn zljn. 

Oogenblikkehjk na aankomst moest de Kom
mandant door om de opening van bet groote 
tehuis te Batavia bij te wonen, al..vaar de Gou
verneur-Generaal en Mevrouw de Jonge tegen
woordig waren om de officieele openingsrede 
uit te spreken. De elite van Batavia was tegen
woordig Zie elders een uitvoerig verslag van 
deze plechtigheid. 

Met ecn vrijen pas vloog de Kommandant in 
9 '/2 uur per vliegtuig van Batavia naar Medan, 
wat anders drie dagen reizen zou hebben be
teekend, en kon zoodoende de opening van bet 
Tehuis voor Jonge mannen te Meda bijwonen, 
welke plaats greep door den Gouverneur. Mr. 
Ezerman. De opening van huize .. Elim" was 
zeer indrukwckkend ; warme sympathie werd 
betoond met de poging van bet Leger des Heils, 
en dank betuigd aan bet comite, <lat de geldelijke 
inzameliog had bewerkt. 

De familie Rawie is vertrokken met bet m.s. 

Huygens. In een zeer goed bezochte samPokomst 
in de Coogreszaal te Bandoeng werd door den 
Kommandant bun afscheid gepresideerd. v.er
schillende Officiercn de Kommandant en Ensign 
Ramaker waren aan' de haven te Priok. toen de 
Kolonel en zijn gezin vertrokken. Ensign P~ 
Mevrouw Poutiainen, die bijna acht jaren in lod1e 
hebben gearbeid, waarvan zes jaren in Celeb~s, 
bebben bun welverdiend verlof gekrrgen. en ZlJD 
met dezelfde boot naar Finland vertrokken. 

De nieuwe Algemeen-Secretaris, Majoor 
Harry Taylur, zal met z1jn go.>zin op 14 April 
arrlvceren met bet m. s. P. C. Hooft. Een bar
telijk welkom zullen zij ontvangen in Batavia, 
waar nog dienzelfden avood een bijzondere 
samenkomst belegd wordt in de Conferentiezaal 
van het Tehuis aan de Sluisbn1g. Daarna zul
ien de Majoors doorreizen naar Baodoeng, 
waar het openbare welkom zal plaats vioden 
op Maandag 18 April. Deze samenkomsten zul
len door den Kommandant geleid worden. 

De Opwekkin~s-Veldtocht. 
Onze groote Veldtucht Joopt bijna ten einde. 

maar het is bemoedigend om van verschillende 
z11den te booren. hoe er pogingen zijo aange
wend om dezen Veldtocht tot een waren zegen 
te maken en vruchten te doen dragen voor de 
toekomst van den arbeid van ons Leger. Ga 
moedig voort, Makkers ! God zal Uw gebeden 
verhooren, en U w pogiogen om zielen voor Hem 
te wlnnen bekronen. De geestelijke arbeid is 
meer opheffend dan de stoffehjke voor hart 
en geest, maar zij staan nauw met elkandcr in 
verband. Als bet Koninkrijk Gods en den naam 
'\ian Christus maar groot gemaakt wordt I 

Ons Kinderhuis te Medan. 

Kom1nc1ndeure Hollman maakt bet zeer goed 
als Oirectrice van dit tehuis. De Hoofdredacteur 
van ,.De Sumatra Post" zal ecn interview met 
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IEDER jaar worden de Kadetten in Zwitserland 
en andere landen gedi..rende de Z. V. Aanvrage 

naar verschil1ende korpsen gestuurd om bij bet 
kollecteeren te belpen. De meesten gaan met 
vreugde en geestdnft, anderen vinden het weer 
niec zoo prettig, de laatsten zijn gewoonlijk tegen 
het einde vol vreugde over de nuttige ervaringen, 
die zij meemaakten en vooral door bet bevr, di
g en de gevoel zicb zelven nuttig te hebben ge
maakt; want een zicb geheel en al geven voor 
den dienst brengt steeds vreugde mee. 

Een jonge Broederkadet vertelt, hoe hij van 
huis tot ging. Het was belangwekkend zooveel 
versch1llende meoschen aan te treffen en ook op 
te merken, hoe zij bun gaven toereikten en hen 
daarvoor te zegenen . In een huis werd de Kadet 
echter met schimpwoorden en vloeken begroet 
en voor hij zijn verzoek uitgesproken had, trof 
hem reeds een harde slag in zijo gez1cht door 
de hand van een man, die op hem toekwam en 
die hem inderdaad eeo flioken oorvijg had gege
veo- W;,t te zeggen? wat te doen? Oit waren 
de overleggingen gedurende eenige seconden. 
De jonge Kadet, die zelve een opvliegende 
natuur bezat, maar zijn hart aan Jezus gegeven 
had voor volkomen heiligiog, streed inoerlijk 
een zwaren strijd, docb overwon. Hij zweeg 
en ging verder. Toen hij 's avonds in zijn ka
roer was gekomen, zette hij zich neer en schreef 
aan den betreffenden man den volgenden brief : 

Geachte Heer S. 

De schrijver van deze regelen is de Kadet 
van het Leger des He1ls, d1en U dezen 
middag een oorvijg hebt gegeven . Volgens 
de wet heb ik bet recht U aan te klagen 
en de boetc, die U te betalen hebt, bedraagt 
overeenkomstig wetsverordeoing 5 francs. 
Ik w1l U echter niet bij de Pohtie aange
ven, omdat ik als Christen en volgeling van 
mijn He1land in zijn geest behoor te han
delen. lk wil U daarom de aangedane be
leediging om Zijnentwille vergeven. 

Ik verzoek U echter de 5 francs, die U 
eigenlijk aan de Politic betalen moet, mij 
te zenden als bijdrage voor de Zelfver
loochenmgs-A anvrage. 

God zegene U. De Uwe in Christus, 
.... Kadet. 

Deze brief had niet alleen de uitwerking, waar 
de Kadet om gebeden had, maar nog meer. De 
man, die diep geroerd en door de liefde over
wonnen was, zond met een vriendelijke veront
schuldiging niet 5, maar 10 francs als bijdrage 
voor de Z. V. Aanvrage. 

Als de Kadet door Gods genade zijn eigen 
beleediging n1et had vergeten en zichzelven ver
loochend ha'.d, zou ook deze tweevoudige zegen 
niet verkregen zijn geworden. 

............................................................................. ~ .......... .....,.._..._..AD•~·..-. ........ • ...... •----••..._........,. •• ..._.. ........ ,... • ..._. ............... .._.... f 
t • 
i EEN OPROEP van den KOMMANDANT. t 
• f 
t. Mi;n d M kk V . d : ~ waar e a ers en rien en, ~ 

t De t:ijd voor onze Jaarl:ij~sche z.V. Kollekte is weer aan- i 
t gebroken en opnieuw doen w:ij een beroep op U allen om in .i 
! deze groote poging mee te werken en de Week van Gebed en ~ 
f Zelfverloochening op een meest nuttige en zegenr:ijke w:ijze • . ) t aan te vatten. W:ij hebben ons vrjjwillig gegeven als last- 1 
i dragers in het Koninkr:ijk Gpds, en als er in den geest van ! 
i den Heiland in Z:ijn voetstappen gevolgd wordt, als ter wil- f 
f le van anderen ie.ts af wordt gestaan en vooral in dezen f 
i t:ijd van g~estel:ijke en stoffelJJke nooden de hand aan den f 
: ploeg wordt geslagen, dan zal zeker God Z:ijn zegen daaraan i 
t verbinden. 1 
• t t De versche indrukken, die ik heb ontvangen, hebben m:ij • 
! nieuwe mogelrjkheden doen zien. Voor het groote, veelbe- ! 
t lovende arbeidsveld, dat voor ons ligt in Midden-Celebes, ! 
• de opening van de Minahassa, om daar onder de 300. 000 be- f 
! woners de Evangelieboodschap te brengen, de melaatschen i 
t te verplegen, den kranken hun wonden te verbinden, de ge- • 
• & t vallenen en ongelukkigen in de samenleving op te heffen, ~ 
! om de slachtoffers van de crisis b:ij te staan in hun str:ijd t 
i om het bestaan, om den werkloozen werk, en den broodloo- i 
i zen brood te geven, daarvoor hebben w:ij Uw gave noodi g _ i 
• Met onze 250 Officieren en honderden plaatsel:ijke Offi- • 
: cieren en Soldaten gaan wtj, nietteg~nstaande drukkende ! 
• t:ijden, met moed voorui t om onze taak voor God en de ! 
i menschheid te volbrengen. ! 
i Wilt g:ij iets geven? Wilt g:ij ons helpen? Wilt gJJ ! 
• onze Officieren in staat stellen om hun gezegend werk voort t 
: te zetten? Geef het dan nu. i 
: Hoe groot of klein Uw gave ook is, bet is alles welkom. ; 
t Denk aan de woorden van den Hei land : 1 
i , , Wat g:ij aan een van de minsten gedaan hebt, dat hebt g:ij ! 
i aan M:ij gedaan. '' D. ~ 
f De Uwe in den dienst van Hem, ie de wereld vervuld heeft t 
j met licht en vreugde, i 
i J. W. DE GROOT t 
! Kommandan t . f 
t t •, ~- ................ -· ........ ..._... .... ; .......... -~ ......... ...._.-.......... ~-is-·...._..~-~- ................................................................................. . 
haar hebben en een beschrijving geven van 
het gezegende werk, dat daar in dat tebuis ge
schied. De Kommandant vond tijd om de Of
ficieren, die op Sumatra's Oostkust arbeiden, 
te ontmoeten in het Kinderhuis. waar een 
gezegende Officierssameok.omst werd gehouden. 
Hij lcet hen alien achter in een goeden geest. 

De jongere generatie. 
De Kapicems ter Telgte ~erd~n verblijd met 

de geboorte van een lief docbtertje, Johanna 
Maria. Harteliik gelukgewenscht ! 

De kleine William Watze van de Ensigns 
T1chelaar en Joan Elsie, bet dochtertje van de 
Kapiteins Harding Young. werden op 16 Maart 
opgedragen door den Kommandant in Bata
via I. De zaal was gevuld, en de samen
komst bracht zegen en blijdschap, vooral ook 
aan de ouders. Moge God deze gezinnen ze
genen l 

Met Verlof. 
Majoor en Mevrouw Woodward. die zoo· 

vele jaren als Oivisie-OlficiE"ren in Celebes 
hebben gParbeid, zullen op 27 April met het 
m. s. P. C. Hooft naar Europa vertrekken 
om een welverdiend verlof in hun vaderland 
door te brengen. 

Adjudant en Mevrouw Nyheim zullen op 
13 April met het m.s. Dempo naar Nederland 
vertrekken om daarna verder te reizen naar 

NoorwPgen. Wij wenschen onzen makkers een 
goede reis en een gezegend verlof toe I 

Stafkapitein Johansson en Kapitein Hansen 

hebben goede d1ensten bewezen bij de opemng 
van bet Tehuis in Batavia, door het inzamelen 
van giften. 

Ben verlies. 

Wij betu1gen onze innige deelneming aan 
Adjudant en Mevrouw Wikdal van Cele
bes, die hun kleine jongen door den dood heb
ben moeten verliezen. De Kommandant was 
aanwezig en kon de bedroefde ouders troosten. 
D1t is bet tweede offer dat zij brengen. Ook 
een andE"re kind hebben zij in Celebes moeten 
missen. God sterke hen in dit zware verlies. 

Stafkapitein Strandlund is op uitnemende 
wijze geslaagd om verschdlende foto's te maken, 
beide van het bezoek van den Kommandant aan 
Celebes en de opening van het Tehuis voor So
cialen Arbeid te Batavia. Met zijn kleine toestel 
toovert hij de meest bruikbare en doelmatige 
kiekjes I 

Kommandeure Kruschwitz is met denzelfden 
geest van opgewektheid eo doortastendheid bezig 
haar taak te verrichten op haar kollektereis, 
en ofschoon de bijdragen niet toestroomen zoo
als in vroegere dagen, wordt haar geest niet 
gedcmpt, maar ga,at zij moedig voort. God zij 
met U, Kommandeure. 

3 

1-;ELA~~RIJ;;;;;CHT.- l 
Van het lnternationaal Hoofd

kwartier is bericht ontvangen, 
dat de Generaal Majoor Harry 
Taylor heeft aangesteld als Al
gemeen-Secretaris van Neder
landsch-lndie. Moge de Heer 
Majoor en Mevrouw Taylor 
bier tot rijken zegen stellen 1 

AFSCHEIDSTOURNEE VAN 
Lt. KOLONEL RAWIE. 

SEMARANG. 

woENSDAG 17 Februari hadden wij in 
ons korps op Karang Sari de veree

nigde vaarwelsamenkomst van Lt. Kolonel Ra
w1e. Reeds vroeg was de zaal goed bezet en 
voordat we goed en wel begonnen waren, was 
het tjokvol. De meeting werd geleid door Bri· 
gadier Palstra en we hadden een goeden avond. 
Hoewel een dergehjke sarnenkomst altijd eenigs
zins tot ernst1ge gedachten leidt, v. as de stem
ming met droevig en werd steeds weer dat 
eeoe groote naar voren gebracht, dat in ons 
Leger altijd zoo'n troost is: .. We zien elkander 
weer, is het niet bier of later in Europa, dan 
toch eenmaal hierboven !" 

Srafkapiteio H1orth, Adjudante Stapleton en 
Ensigne Cardinaal hadden het voorrecht een 
woord van afscheid te spn·ken. Uit hun woor
den sprak waardeeriog voor bet werk, verricht 
door den Algemeen Secretaris. Later werd 
ook Kap1teine Knappert gevraagd een woordje 
te spreken, wat zij uit naam van bet korps 
gaarne deed Daarna kwam de Kolonel a:in bet 
woord Aandachtig werd geluisterd naar zijn 
getuigenis en naar hetgeen htj vertelde over 
zijn ervaringen hier in lnd1e opgedaan. Ook 
ddnkte de Kolonel voor de hulp die bij van de 
zijde der OfficierE'D ontvangen had en die zijn 
zware taak zoo aaomerkelijk verlicht had Hij be
betu1gde zijn leedwezen over de zwakke ge
zondheid van Mevrouw Rawie, waardoor zij 
deze jaren niet zooveel aan den strijd had kun
nen deelnemen, als ze we! gewenscht had en 
ook bier niet tegenwoordig kon zijn, maar de 
Kolonel bracht haar hartelijke groeten over, 
alsook die van zijn kinderen. 

De Kolonel eind1gde zijn toespraak met een 
dringende uitnoodiging tot de onbekeerden om 
zich toch tot God te keeren en hun !even 
in Zijn dienst te besteden. De Hriqadier sloot 
dezen goeden avond met dankgebed. Voor wij 
ult elkaar gingen zongen wij den Koloriel bet 
.,Vaar dan we!. tot ons wederzien" toe en 
daarna keerden we buiswaarts, meer dan ooit 
gevodend, dat God ons overal bewaren wil, 
waar we ons dan ook bevinden. tot den grooten 
Dag van ons weerzic n, hierboven. L. K. 

SOERABAJA I. 
QAT de Algemeen Secretaris, Lt. Kolonel 

Rawle, ondanks de groote drukte van 
het a. s. vertrek, nog kans zag een Zondag 
..uit te breken'' en ons korps te bezoeken, is 
door ons we! op hoogen prijs gesteld . We 
hadden een goedeo Zon:iag en beide samen
komsten droegen bet Stempel van des Kclonels 
woorden : ,,'k W eet mijn !even en mijn lot 
Veilig in de hand van God". 

De vaarwelsamenkomst op Maandag 22 Fe
bruari getuigde van de sympathie jegens den 
vertrekkende. De leiding van deze samenkomst 
berustte bij den Kommaodant. 

Mevrouw de Groot sprak een afscbeids
woord en ook Kommandeure Palm, Kapiteme 
Schot en Kapitein Papilaya kregen een kans om 
te spreken. Vooral werden we g( trolfen door bet 
woord van Kommandeure Palm, toen zij, mede 
tot groote verrassing van den Ko\onel, een klein 
voorval vertelde, waaruit zoo duidelijk bl~ek, 
hoe kleine attentiE's vaak groote gevolgen kun
nen hebben. Nadat ook de Secretaris gesproken 
had namens het korps en de Kommandant enkele 
mededeelingen had gedaan van zijn jongs1e reis 
in en door de Mmahassa, werd de bijeenkomst 
gesloten en namen we afscbeid van den Kolo
nel. wiens ijver voor de zaak des Heeren in 't 
algemeen en voor die van bet Leger des Heils 
in 't bijzonder voor velen een aansporing is 
geweest, 

We wenschen den Kolonel en Mevrouw en 
de kinderen een goede reis. een 1-ebouden aan
komst bij de geliefden in het dierbare vaderland, 
en nog vele, vele jaren een werkzaam aandeel 
in de rangen van ons Leger. 

s. 

Adjudant Rosenlund, die West Sumatra be
werkt, zendt goede berichten. Hij is op bekend 
terrein en bet doet ons genoegen hem met 
jeugdigen ijver zijn taak te zien volbrengen. 

Lt. Commissioner en Mevrouw Palstra 
zijn thaos ve1lig en we! m Melbourne gearri
veerd, nadat zij eerst, na bun vertrek u1t e
derlandsch-Indie, eenige maanden doorbrachten 
bii hunne kinderen in China. In een persoonlijk 
schrijven verzoekt de Kommandant ors om aan 
alle Officieren, Soldaten en vnE"nden van bet 
Leger des Heils in deze landen de hartelijkste 
groeten van bun beiden over te brengen, het
hetgeen wij hierbij gaarne doen. 

Wij waardeeren den arbeid verricht door de 
vroegere Leiders en zij zullen ongetwijfe)d met 
groote belangstelling den vooruitgaog van onzen 
arbeid in deze gewesten volgen. 

God zegene Lt. Commissioner en Mevrouw 
Palstra en hunne kinderen ! 



ERVARINGEN VAN BEN KADET MET 
DE BROKKENDAGEN IN BATAVIA. 

DES morgen vroeg reden drie groote vracht-
auto's af van de Sluisbrug om alle straten en 

wijken van Batavia te bewerken. De auto's waren 
versierd met vlaggen en droegen het opschrift : 
.. Bond van Barmhartigheid ... Ze trokken de aan
dacht van alle voorbijgangers. Voordat tot wer
kelijken arbeid werd overgegaan, hield Majoor 
Loois een bidstond met de Officieren, Kadetten en 
makkers. Met zijn cornet wist Ensign Tichelaar 
elken bewoner te waarschuwen, dat de Leger
auto op komst was. Met armen vol werd het 
goed naar de wagens gedragen. Kleedingstuk
ken en schoeisel van allerle1 soort vonden een 
plaatsje bij elkaar. Hier werd een kapstok aan
gedragen, daar een ijzeren ledikant. 

Om twaalf uur was de geheele wagen gevuld. 
Moe, maar voldaan kwamen we thuis. 

Na drie dagen hard werken hadden we heel 
wat. Het werk van de .. Bond van Barmhartig
heid" was geen zelfverloochening voor ons, 
maar een bezieling. 

Halleluja ! Kadet Ch . R. N. 

NIEUWS UIT PEKALONGAN. 

Opening v /d Buitenpcst .,Ked~engwoeni." 

H ET was een groote vreugde voor ons, 
toen Hoofdkwartier bericht zond, dat 

op Kedoengwoeni, 11 K. M. bezuiden Pekalon
gan gelegen, een buitenpost mocht worden 
geopend. Onder de vele inwoners daar werd 
reeds geruimen tijd behoefte gevoeld aan geeste
lijk voedsel en een onzer Plaatselijke Officieren 
heeft er gedurende de laatste twee maanden 
met veel zegen gearbeid. 

Op den dag van de opening, den lSden 
Maart, verzamelden vele makkers zich voor bet 
kwartier in Pekalongan. In een groote autobus 
ging het daarop naar Kedoengwoeni. Ook een 
aantal kinderen was van de partij en deze 
begonnen weldra uit volle borst Legerkc1ren te 
zingen. De ouderen vielen in en zoo ging het 
in opgewekte stemming, met ontplooide banier, 
- de Legervlag was voor op de auto bevestigd, 
- naar onzen nieuwen post. 

Het zaaltje, dat aardig versierd was, liep 
weldra vol. Onder de aanwezigen bevond zich 
de Wijkmeester der Chineezen en verder tal 
van genoodigden. 

Aangezien Majoor Lebbink door drukke werk
zaamheden niet tegenwoordig kon zijn, werd 
de opening geleid door den Bevel voerend Offi
cier. Gesproken werd over de wording van 
dezen Buitenpost en meer in 't algemeen over 
bet doe! en de beteekenis van den Legerarbeid. 
Moge het motto ,,Gered om te redden" ook op 
Kedoengwoeni van toepassing zijn en moge de 
geregelde samenkomsten voor grooten en kleinen 
velen tot heil strekken· ! B. 0. 

Bezoek van de T. J. L. S. 

Den 27sten Februari bracht Stafkapiteine 
Nedderm,eyer een bezoek aan ons korps. Aller
eerst ging het naar Kedoengwoeni. Bhjdschap, 
een der eigenschappen, die een Heilssoldaat 
eigen zijn, voerde ook thans den boventoon. 

Het gezang en handgeklap trok de aandacht 
der bewoners en de belangstelling was zoo groot, 
dat velen zich met een staanplaatsje tevreden 
moes(en stellen. 

Ook Zondag 28 Februari werden de samen
komsten door de Stafkapiteine geleid. 's Morgens 
een kmdersamenkomst en een Heiligingssamen
komst in de Landraadzaal en 's middags een 
openlo.1chtpredikiog, die alien goed bezocht waren. 
In de avondsamenkomst kwamen drie zielen tot 
den Heer. 

Zoo gaan we gestadig voort, zielen winnende 
voor het Koninkrijk Gods. K K. S. 

STRIJD 6 KR~IET 
OffJClf:fL OR6AAH VAN HfT LEGER DfS HEIL~ IN NfDfRLANDSCH·OOST-INDIL 
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_ Rawie te Bandoeng geleid door den Kommandant. 

................ ~....,.....,,~ ............. _-.... "'" ......... ._..... ......................... - .. ._.-. ..... _.-. ..................... 
TENSLOTTE restte nog Bandoeng. Op 

Maandag 11 Maart werd eerst een be
sloten samenkomst gehouden met de Officieren 
van Bandoeng en de employe's van Hoofd
kwartier . Het was een goed uurtje, waarin 
verschillende makkers een gelegenheid kregen 
om enkele woorden te spreken. De gezellige 
intieme kring deed de aanwezigen al het off1cieele 
vergeten en maakte, dat de sprekers eenvoudig 
de taal van bun hart weergaven. 

In de avondsamenkomst was de opkomst 
buitengewoon groot. De Congreszaal bleek bij 
deze gelegenheid zelfs te klein. Bchalve de 
makkers Heilssoldaten waren ook vele Cbristen
vrienden gekomen om van hun belangstelling 
blijk te geven. Kommandant de Groot had de 
leiding van dezen avond. Na een inleidend woord 
van den Kommandant en een afscheidslied 
van de Zangbrigade, werd Ass-Resident Mr. 
P. J. Reyling uitgenoodigd eenige woorden te 
spreken. Deze bracht niet alleen een afscheids
boodschap namens den Resident, maar sprak ook 
persoonlijk een hartelijk woord. Kapiteine 
Brouwer, die de laatste maanden de Secretaresse 
van den Kolonel is geweest, kreeg ook een ge
legenheid om iets te zeggen. Sergeant-Majoor 
v.d. Veer sprak namens het korps. Het aardige 
lied, door de J. L. Zang Compagnie ten gehoore 
gebracht, vond veel bijval. Nadat Majoor Beck
ley en Majoor Loois gesproken hadden. zongen 
de Kadetten den Kolonels een zegenbede toe. 
Mevrouw de Groot richtte een afzonderlijk 
woord tot de kinderen. 

SOERABAJA II. 

(Chineesche Korps). 

QP duidelijke wijze zien wij in den laatsten 
tijd, dat God onze pogingen zegent. 

De Opwekkings-Veldtocht is bet midJel geweest, 
dat wij nieuwe menschen bereikten en dat de 
Soldaten opgewekt zijn tot grooter activiteit. 
De inzet van de J. L. Week was heel goed te 
noemen. Op de J. L. Zoodag mochten we in 
de avondsamenkomst luisteren naar het Kin
derzangkoor. De Kapitein sprak over den 
Romeinschen Hoofdman, die zulk een groot ver
trouwen had in de macht van den Heiland over de 
natuurkrachten. Twee jongens gaven zich aan 
den Heer. 

Maandagavond hield Adjudant Hermes een 
lichtbeeldensamenkomst en Jang voor het vast
gestelde uur waren de kinderen er al. Verschil
lende beelden uit het !even van onzen Heiland 
werden op het doek gebracht. Wat zongen de 
kinderen hartelijk mee ! 

W oensdagavond was de belangstelling en de 
geestdrift niet minder groot. De prijzen werden 
uitHedeeld door Dr. Cheng Pao Yuan, nadat 

Met groote aandacht luisterden alien naar 
het getuigenis van Mevrouw Rawie. Ze vertelde, 
hoe de woorden eens door Dr. Adrian! neer
geschreven : .. Al je lotgevallen zijn alleen belang
rijk, om wat ze van je hebben gemaakt", bij 
zonder tot haar gesproken hadden En hoewel. 
naast veel liefs, het leed haar niet gespaard had 
in deze S jaren, in Indie doorgebracht, vond ze 
troost in de woorden 'van de Psalm: .. De Heer 
is mijn herder." 

Dan sprak de Kolonel. Teruggaande tot in 
1895, toen hij het Leger leerde kennen, vertelde 
de Kolonel uitvoerig, hoe hij er toe gekomen 
was om zich te geven in den dienst van ons 
Leger, hoe hij in tweestrijd had gestaan, toen 
de wereld hem zoo sterk trok en hoe de keus 
van dit pad hem voldoening had gebracht. ,,De 
arbeid is mij niet geweest als een last op de 
schouders, doch een lust" verklaarde de Kolo
nel en alien, die met den Kolonel in nauwe 
aanraking zijn geweest bij zijn werk, hebben de 
waarheid van d1t woord ervaren. 

Aan het einde der bijeenkomst schaarde de 
heele familie zich onder de vlag en zongen de 
aanwezigen hen staande het vaarwellied toe. 

Den volgenden middag was het een groote 
drukte op het perron te Bandoeng. Heilssoldatea, 
vrienden en k inderen wilden de familie nog een 
laatsten groet toeroepen. Tot slot nog een be
moedigend lied, en daarmee was de Bandoengsche 
periode voor de Kolonels afgesloten. 

hij de kinderen had toegesproken. Er werden 
dit jaar 9 eerste prijzen en 7 tweede uitgereikt, 
tegen verleden jaar 1 eerste en 3 t~eede. 

We behoeven niet te klagen over geestelijke 
depressie, en niemand behoeft ledig te staan, 
want we kunnen alien werken in Zijn wijngaard. 

BATAVIA CENTRUM KORPS. 

HET werd door de makkers en vrienden 
van ons korps zeer op prijs gesteld, 

dat de Kommandant ons. trots zijn drukke werk
zaamheden, een bezoek bracht op Woensdag 
16 Maart. Oien avood werden de zo..>n 
van de Ensigns Tichelaar en de dochter van 
de Kapiteins Harding-Young op eenvoudige. 
maar plechtige wijze door den Kommaodant 
opgedragen aan God en het Leger. Het was 
een trelfend oogenblik. toen de Kommandant 
in ieden. arm een kind nam en God smeekce 
Zijn zegen te laten rusten op deze twee jonge 
!evens en hen te maken toe arbeiders m Zijn 
Koninkrijk. Mogen zij beiden later in de voet
stappen van hun ouders treden en opgroeien 
tot vurige strijders in 's Heaen dienst I T. H. 

Aankomst te .Koelawi. 

1 APRIL 1932. 

KOMENDE G EBEURTENISSEN. 

Kommandant en Mev.rouw de Groot : 
Donderdag 14 Apnl: B"tavia. Vereenigde 

welkomstsamenkomst van Majoor en Mevrouw 
Taylor met hun gezin in de bi jeenkomstzaal aan 
de Sluisbrug. 

Maandag 18 April: Kweekschool. Geestelijke 
Dag met de Kadettcn. Des avonds een wel
komstsamenkomst van den Algcmeen-Secretaris 
in de Congreszaal, Bandoeng. 
Majoor en Mevrouw Scheffer 1 

Zoodag 3 April: Malang. 

BANDOENG II. 

HET was een inti : me vriendelijke samen-
komst op Kebon Ojati, waarln Lt. Kolo

nel en Mevrouw Rawie afscbeid namen van 
hun makkers van Bandoeng II. De makkers. die 
bijccn gekomcn waren, ook de kinderen en 
fluitisten, vonden het een voorrecbt, dat de 
Kolonels dezen avond bij hen doorbrachten. 
Nogeens werd geluisterd naar de woorden van 
Mevr. Rowie, en het was een groote voldoening 
voor alien, toen zij ook nog voor 't Jaatst een 
solo zong. 

Zeker zal door Mevrouw het moment niet ver
geten worden, waarop een der oudste Njonja's 
opstond om haar als aandenken een gemaakt 
bouquet te overhandigen om mee te nemen naar 
de overzijde der groote wateren. Het eene hart 
sprak hier tot het andere en werd verstaan. 
Ook naar des Kolonels laatste toespraak werd 
met bijzondere aandacht geluisterd. Ern klein 
voorval uit de laatste dagrn werd door hem 
als uitgangspunt van zijn boodschap genomen 
en .. de woorden van zijn tekst waren heel t0Ppas
seh1k. Aan het slot werden de scheidende Kolo
nels met hun kinderen plechtig in den gebede 
aan Gods hoede en bescherming opqedragen. 
Vaarwel. Kolonels en goede re is ! J. L. S. M. 

BANDOENG I. 

zoNOAG 13 Maart was een bijzondere dag 
voor ons korps. Lt. Kolonel en Mevr. 

~awie zouden ons voor hct laatst aanvoeren. 
s Morgens in de kindersamenkomst brachten 

de kinderen een groet aan de 3 vertrekkende 
!eden van bet J. L. korps. Vooral Br. Jan Rawie 
zullen we missen. De laatste maanden heeft hij 
een werkzaam aandeel genomen aan bet J. L. 
Werk. Thea en Alex ontvingen bun prijs voor 
het geregeld bezoeken der samenkomsten, terwijl 
der ). L. Werkers Br. Rawle een kleine herin
nering meegaven. De kinderen vonden het tijo, 
dat de Kolonel na een tijdje ook in de samen
komst kwam. Ze zullen datgene, watde Kolonel 
v~rtelde ove~ de bekeering van zijn zuster en 
ZIJD vadcr, 01et licht vergeten. 

In de Heiligingsmceting hadden we, behalve 
den Kolonel, ook Ensign en Mevr. Poutiainen 
in ons midden, die tegelijkertijd met de Kolonels 
zullen vertrekken om bun verlof in Finland 
door te brengen. Zes jar.en hebben de Ensigns 
met groote zelfverloochenmg gearbeid in Celebes. 
Hoe heerlijk is bet ~chter, dat .God ieder, die 
voor Hem arbeidt. m zoo ru1me mate Zijn 
vrede schenkt en de opofferingen zoo ruim
schoots ver~oedt ! Oat bleek ons duidelijk uit 
het getuige01s van den Ensign. Mevrouw zong 
een Flnsche solo, waarvan zij den inhoud later 
weergaf. 
. Daarna sprak de Kolonel. Hij ve:telde, hoe God 
JD. dcze dagen tot hem gcsproken had door Zijn 
dnevoud1ge belofte: .. Ik ken hunne wegcn en 
Ik zal hen genezen; en lk zal hen geleiden". Ook 
wij werden versterkt door het stilstaan bij deze 
beloften. In de uitnoodiging kwamen twee zie
len ~aar voren om hun verbond met God te 
verrneuwen. 

In de avondsamenkomst was ook Mevrouw 
Rawie in ons midden. Hoe hebben we voor 
de laatste kecr cog genoten van haar solo r 
Zr. Wirtz en Zr. v. d. Veer, die de Kolonels 
reeds lang kennen, spraken enkele woorden 
alsmrde Adjudante Kyle, die geruimen tijd 
Sccretaresse van den Kolonel is geweest. Hoe
wel op de dringende uitnood1ging van den 
Kolonel niemand in 't openbaar besliste, ge
Joeven we toch, dat de ernstige woorden hun 
doe! niet gemist hebben. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::r!X::~~~~~~~~~~~ f\ _,,.__~~~~~~~ oc::::xoc:::x: 
);J Voor de kinderen. ~ naar 't strand gaad om alikru1kjes (een soort Toen dit lied . 
f<, f1 schelpd1ertje, dat de zee aanspoelt en dat arme L 1 d w~er gezongcn werd m de 

~ 
'ff;IG' agz·es 's C:Z 'I' i ; Ff '-,). menschen koken en eten) te zoek~n en die ver A~gcrz~.a • tvorm e ~t een . zcgezang, want de 

Jf{, bi L.J. V.-glj I• ~ koopen voor een stuiver per emmn? Al h - taar. iens was prac tig gcwcest. Allejongens 
L 's morgens vloed is en ik dan du . t k.. s et en me1sies, zond~r uitzondering, hadden iets te 

::::e:=:::X~~~~ 'k h .. · s me an gaao, brcngen, dat ZIJD of haar e1gendom was ge-

Neem mijn zilver en mijn goud ! 
Oat 'k U daarvan niets onthoud'! 
Neem mijn geest ! laat al mijn kracht 
Tot Uw dienst zijn dag en nacht ! 

De kleine zaal weergalmde van de melodic, 
terwijl, op verzoek van den Kapitein. dit lied 
telkens herh<iald werd. De Noormannen ziin al
tijd bekend geweest om hun zang en dit kleioe 
Korps was op een der Orkadische eilanden ge
vestigd. Menige zware strijd was in den ouden 
tijd geeindigd met overwioning door de bezielende 
klanken van een lied van Noormannen en deze 
jeugdige afstammelingen dier dappere, ruwe 
menschen kondcn ook zingen I 

Dezen Zondag begon de Jongelieden-Zelfver
loochenings-Poging en de Kapitein had den 
kinderen iets verteld over den toegewijden ar
beid onzer Zendings-Off1cieren. 

,,Waarin zullen jullie je verloochenen"? vroeg 
hij. ,,Zijn jullie bereid, God te geven wat 
je werkelijk lets kost? Geef iets van jezelf aan 
Hem. Vraag je moeder niet om je te geven. wat 

je persoonlijke gift behoort te zijn. Ik heb Bever 
niet, dat jullie geld geven, dat je van Moeder 
hebt gekregen. Laat alleen die kinderen, die een 
persoonlijke gave te brengen hebben, deelnemeo 
aan den Altaardienst !'' 

Maggie ging met een bekommerd hartje naar 
huis. Ze was God erg dankbaar voor Zijn liefde 
jegens haar, maar haar hart was bedroefd, omdat 
er zoo weioig hoop was, dat zij een persoonlijke 
gave kon offeren. Haar ouders waren arm en 
hadden een harden clobber om rond te komen, 
zoodat ze slechts heel zelden een klein geld
stukje kreeg. 

,,Maar neem mij, Heer," bad Maggie. ,,Jk geef 
U mijn hart, mijn handen, mijn voeten, mijn 
alles. Ik heb geen goud of zilver en zelfs geen 
koper om U aan te bieden, maar neem mij ?" 
Toen kwam er een diepe vrede in Maggie's 
hartje, want ze wist, dat de Heer haar offer 
aanm1m. 

Oien middag kreeg Maggie eeo idee. Waar
om zou ze 's morgens niet vroeg opstaan en 

ga 1 na sc oolt11d of. tusschen twaalf en twee, weest, en Maggie's persoonlijke gift was de 
al~ het e? IS, zoodat 1k .. zooveel mogeh1k geld de grootste van alle. Niet minder dan acht 
b11een knrn vo~r Jezus, dacht ze. shilling (f 1.80) - alles zelf verdiend geld_ 

Gedurende die week zag me01geen, die aan had ze den Heer gegeven. 
de kust woonde, het klein~ meisje, op de rotscn, Toen de Jongelieden-Sergeant-Majoor het en-
zoekend tusschen het zeew1er, of met haar bloote velopi·e opcode schreic:!e ze Ze wi'st h h 

· d I d · · • oe arm et armen tn e p assen tasten , om baar mand te bij Maggie thuis was; ze wist a lies van M . , 
vu.lien met de kostbare alikru1kjes. Huiverend tochten in kou en duisternis. ze w· t aggi~ s 
zei men dao : .. Wat bezielt die ouders. dat ze kleme vingers vcrstijfd door' de k ids van h e 
dat k1'nd c.a · d k h D · ou e van ct ar 10 e ou eensturen. 1e men- zeewater; ze wist van de natte voeten .. .. 
schen moeten wel heel arm zijn I" Jedematen en ze wist dat h cl .'. P11nh1kc 

D 
. • et en tiid om te 

.. at ts de reden niet," zeidcn anderen dao ; spelen en zelfs om te etcn er aao h d 
,,~10e arm. Maggie's moeder ook is, ze zou haar offerd. En terwijl de gcdachten aana dito~~:; 
kmd noo1t toestaan, op die wijze haar brood haar als een vloed overstroomden . d J L 
te verdienen. Ze doet het bepaald uit zichzelf" Sergeant-Majoor tegen den Kap·t '. zci e 1 ·h · 

0 
· d 1 e1n, zooa s et 

ndanks het gure weer en zich niet bekom- ecns ~ezeg w~s van een ander offer, Jang ge-
merend om de meening der menschen, hield Jcdedn · .:· Waarh1k. zij heeft gedaan hetgcen zij 
Maggie dag aan dag vol. Een loflied vervulde kon e. 
haar hart, want ze crvoer de vreugde van Maggie is nu Korpskadct en werkt flink in 
practische zelfverloochening. het Jongelieden-Korps, daar op haar eilanden. 

en ze hoopt eenmaal Officlcr te worden. 
Neem mijn zilver en mijn goud ! 
Oat 'k U daarvan niets onthoud'I 
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BANDOENG~ Maart 1932. 

DE ZELFVERLOOCHENINGSWEEK. 

Lieve vrienden, 

Bij onze terugkeer in Nederlandsch .. Indie was het ons een groote vreugde te zien hoe 

onze geheele organisatie zich met alle kracht bezig is zich te wijden aan den arbeid der liefde, 

om geestelijk en stoffelijk hen te helpen die daaraan in deze lndische samenleving zoozeer 

behoefte hebben. 

Ik weet hoe Indie geeft, geven kan en geven wil voor dezen arbeid en nu wij weer 

tot U komen met onze Jaarlijksche Kollekte in den vorm der Zelfverloochenings..-Aanvrage 

weet ik, dat alien die met onzen arbeid bekend zij n, met vreugde de gelegenheid zullen 

aangrijpen om ons te helpen door het geven van hunne bijdragen. 

Onze 250 Officieren zijn dag aan dag bezig met het volbrengen hunner levenstaak. 

Wilt U hen bemoedigen, opdat ons werk in ziekenhuizen, leprakolonies, kinderhuizen, bedelaars.

kolonies, militaire tehuizen, den reclasseeringsarbeid> waarvoor in de afgeloopen zes maanden 

een nieuw tehuis werd geopend, door zal kunnen gaan, en opdat de velen, die thans tot ons 

komen, slachtoffe-rs van de omstandigheden, werkloos, broodeloos en zonder middelen, door 

ons zullen kunnen worden geholpen. 

Ons groot Tehuis voor Socialen Arbeid te Batavia, onlangs door den Gouverneur

Gcneraal geopend, biedt plaats voor 100 van zulke gevallen, welke daar dage1ijks kunnen 

warden geholpen. Hetzelfde begin:se wordt toegepast op bet pas geopende Tehuis in Medan. 

De in dezc circulaire in beeld gebrachte tafcreelen spreken bcter clan eenig woord zou 

kunnen docn. 

Mogcn wij op Uw sympath c en hulp rekenen, opdat1 wij onvermoeid en met den zegen 

Gods zullcn kunnen bHjven voortgaan om onzen arbeid te verrichten. Denk aan de woorden 

van hct refrein : 

W erpt toch de lijn uit, werpt toch de lijn uit, 
Haast U, U w broeder vergaat, 

W crpt toch de lijn uit, werpt toch qe lijn uit, 
Haast U, 't is anders te laat. 

De we om te dienen, 

J. W . DE GROOT 
Kommandan. 



De ver oskamer 
William Booth 

van het populaire en ,,up to date" ingerichte 
V rouwen- en Kinderziekenhuis Soerabaia. 

Een kijkje in een onzer hu pz"ekenhuizen, waar Iandsche 
opgenomen en verpleegd warden pat ·en ten liefderijk 



De kinder-afdeeling op Kalawara-Midden-Celebes. 
Een landbouwkolonie met 300 Javaansche kolonisten. 

Een van onze Evangelisatie-posten onder de Toradja-bevolking. 
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UIT DE OPENINGSREDE VAN Z. E. Jhr, Mr. B. C, DE )ONGE: II 

Het zwaarst getroffen zijn de werkloozen en bet moeilijke van de.bestrijding Hgt hierin, dat 
men haar feitelijk niet kan bestrijden, omdat zij een gevolg is van de economische ontwrichting. 
Koorts zeli bestrijden geeft ook niets, de kwaal moet zelf bestreden worden, wil de koorts 
verdwijnen. Wat daarom bestreden moet worden is de economische ontwrichtlng van de wereld. 
Vee! wordt hierover geargumenteerd, gepraat, geschreven, maar wat gebeurt er intusschen 1 

Dan komt Kommandant de Groot bij je en zegt: U heeft volkomen gelijk, de werk
loosheid als zoodanig is niet te bestrijden. Praat en denk er over hoe de bestrijding moet 
gebeuren, maar dat duurt nog we! even en geef m!j onderwijl maar dien radelooze, die geen hulp 
kan vinden, die vrouw, die tengevolge van de omstandigheden haar huishouden zag verloopen, 
bet kind, dat honger heeft. Geef mij die en blijf dan maar weer denken over de ontwrkhting 

van de wereld. 
Wij weten, dat als bet Leger des Heils lets aanpakt, dat bet clan gebeurt. De orga· 

nlsatie is goed en dit doet in korten tijd veel tot stand komen. lnit!atief, aanpakken, volvoeren 
van wat men zich voorstelde, bet geschiedt bij het Leger meer en het tot stand brengen van 
dit huis in enkele weken, is het zooveelste bew!js. 

Ik breng oprechten dank en hulde aan het sch!tterend werk, dat bier is volbracht en 
ik hoop, dat bet volledige voldoening zal geven. De hulp van zeer velen is noodtg geweest 
en ze is verleend. In de eerste plaats denk ik daarbij aan de maatschappij, die dlt gebouw 
ter beschikking heeft gesteld, Daarhij heeft zij het niet gelaten, ook verdere hulp werd ver· 
leend en de oude vertrouwde K. P. M. heeft weer eens getoond wat zij kan doen. In haar 
standaard heeft altijd het woord ,,service'' geschreven gestaan, maar dit is thans uitgegroeld 
tot de spreuk van de Rotarians ,,Service above se!f'

1

• 

Ook anderen hebben geholpen en ik breng bun hiervoor een woord van dank, aan 

de geheele gemeenschap. 
Tot he~, die in dit gebouw zullen komen, roep ik toe, laat den moed niet zakken. Megen 

zij hi er nieuwe moed vinden, zoodat de hoof den weer omhoog gaan en de rug gen weer rec ht 
worden. Mogen zij beseffen, dat de omstandigheden tegen hen waren en dat nu gelegenheid 

geboden wordt tot beterschap te komen. 
Mogen zij dit in dlt huis leeren begrijpen en dit geldt voor !edereen, hetzij hoog of 

laag, die in kommer en gebrek verkeeren, omdat zij bun betrekklng verloren, laten zij inzlen, 
dat de moeilijkheden des !evens worden opgelegd door hoogere macht en al kunnen wlj de 
reden hiervan niet steeds begrljpen, wij hebben erln te berusten. 

GE DENK 

de stichting 

wanneer U 

repatrieert. 

HET TEHUJS VOOR SOCIAL 

EEN GREEP UIT DEN VEEL[OMVATTENDEN ARBEID V 

MEVROUW M. DE GROOT-BOLLINGER. 

Wist U, dat het Leger des Hells ln Nederlandsch-Ind!e 38 Maat
schappelijke lnrichtingen heeft, waaronder 7 Tehuizen 
voor de Land- en Zeemacht, die jaarlijks door rulm 
100.000 milltairen bezocht worden, 

Wist U, dat in het Wllliam Booth Vrouwen- en Kinderziekenhu!s 
te Soerabaia in 1931 320 kinderen zljn geboren, dat I 094 
vrouwen en kinderen zijn opgenomen met een aantal 
verpleegdagen van 2078 l of gemiddeld 57 per dag : 

Wist U, dat in het William Booth Ooglijdershospitaal te Semarang 
In 1931 663 patienten werden opgenomen, dat bet aantal 
verpleegdagen 40804 bedroeg, of gemiddeld 115 per dag ; 

Wist U, dat bet Leger des Heil 
Pelantoengan en Tocre 
patienten werden opgen

1 

of gemiddeld 81 per dag 
Wist U, dat er vier Leprozen-inr 

bet Leger des Hells, 
verpleegd: 

Wist U, dat in de verschillende 
den behandeld : 

Wist U, dat het Leger des Hei 
Europeesche, en twee 
el ken dag 210 klnderen 

Wist U, dat het Leger des Hells 
Tehuizen voor Vrouwen 
van hen, die dr~lgden o 

Wist U, dat het· Leger des Hells 
van de straat houdt en 
den arbeld heeft; 

Wist U, dat het Leger des Hei 
Midden-Ce!ebes met een 
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LEGATEN 

GE DENK 

de stichting 

wanneer U 

uw uitersten wil 

laat opmaken. 

'N ARBEID TE BATAVIA. 

N HET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH.JNDIE. 

ook hulpziekenhuizen heeft in 
, waar gedurende 1931 1789 
men met 29568 verpleegdagen, 

htingen zijn, onder beheer van 
arin 1310 melaatschen word en 

!iklinieken 24143 patienten wer-

vier Kinderhuizen heeft voor 
oor Javaansche kinderen, waar 
efderijk worden verpleegd · 
vendien ln Batavia en Scm~rang 

en Meisjes heeft tot bescherming 
er te gaan: 
Semarang honderden bedelaars 
zljn inrichting Boegangan aan 

een Landbouwkolonie heeft in 
00 Javaansche kolonisten ; 

I • ~~J~ v 

KOMMANDANT J. W. DE GROOT 

Wist U, dat eenige maanden geleden een Reclasseerings-Tehuis in 
Bandoeng is geopend, teneinde een helpende hand ult te 
strekken tot degenen, die anders kans loopen uitgestooten 
te worden uit de samenleving ; 

Wist U, dat Tehuizen voor werkloozen geopend zijn in Batavia 
en Medan om crisisslachtoffers op te nemen, opdat zij in 
de kampongs niet ten onder zullen gaan ; 

I 

KOMMANDANT DE GROOT SPREEKT. 

Ben indruk van bet· gehouw 1 

De groote zalen van het voorrnalige scheepvaartpaleis waren omgetooverd in een 
twaalftal keurig afgeschutte kamertjes, eenvoud!g maar netjes gemeubeld met een bed, een 
kastje, een waschtafel en een paar stoelen, alles muskietvrij afgesloten, het linnengoed hagel
wit, enkele opwekkende spreuken aan de muren, een vaasje bloemen als welkomsgroet aan 
de tijdelijke bewoners. Even schoot ons gemoed vol, toen wij daar naast het goote bed, in 
een der kamertjes een wiegje zagen staan, wachtend op zijn jeugdige last, die daar onbewust 
van de ellende, welke vader en moeder terneer drukt, zal liggen kraaien van plezie'r in dit 
reine bedje, terwijl de cuders z!ch bedroefd zullen afvragen, wat de toekomst van hun wichtje 
zal zijn. 

Dan de groote zalen voor de ongehuwden, de kribben militairement oaast elkaar geplaatst, 
voor iederen gast een kastje en een stoel, alles blinkend rein, met volop licht en lucht. 

De indruk is overweldigend. Hier is een daad verricht, een Sociale daad, die ons met 
grooten eerbied vervult. Hier zijn veel woorden overbodig. Het Leger sprak ook niet veel, 
bet handelde op het juiste tijdstip, het helpt eenvoudig, . maar met een alomvattenden menschen
liefde. Want, zooals de !eider in zijn rede zeide, het Tehuis zal openstaan voor menschen 
van alle gezindten, geen onderscheid zal wordcn £Cmaakt en bet doe! zal zijn, deslachtoffers 
der malaise, zij, die gebroken zijn door het harde !even, weden gcestelijk op te heffen, hen 
het hoofd weder te doen oprichten en hen weder te doen gelooven in de goedheid van Hem, 
die over ons alien waakt. 

Hoe klein zijn wij menschen hierbij, hoe nietig is ons eigcn zelfzuchtig streven, naast 
deze groote daad van enkel Lief de. 

Het Hoofdbestuur der Vaderlandsche Club gaat voor en schenkt een bijdrage aan dezen 
nuttigen arbeid. Laten wij allen volgen en allen geven wat wij kunnen missen aan deze sym· 
pathieke organisatie, een der weinige bier in lndie, die de gegeven gelden op de juiste wijze 
voor het goede doe! weet aan te wenden. 

De woorden van onzen Landvoogd : ,,Als het Leger des Heils iets aanpakt, dan komt 
het in orde", willen wij hier onze lezers voorhouden. Want zij zijn zoo waar: geef het Leger 
slechts de middelen, clan hebben wij ook de zekerbeid, dat ons geld cp zijn best besteed is ! 

Een woord van eerbiedige hulde en dank aan bet Leger des Heils is hier meer dan 
ooit op zijn plaats. 

Wist U, dat de Tehuizen en lnrichtingen van het Leger des Hei!s altijd 
ter bezichtiging openstaan en dat U harteli1k welkom zijt; 

Wist U, dat jaarlijks staten van lnkomsten en Uitgaven uitgegeven 
worden, die op aanvrage gaarne toegezonden zullen worden1 
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