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Einks boven : 'J)e auto met lzet gezelsclzap. 

!Rechts boven: 'JJe rondgang door lzet gebouw . 

.5'/{idden : .J/tevrouw :Jonge sclzrijft in lzet 
§asten-!Boek. 

Einks benedeu : 'JJe begroeting. 

!Rechts beneden : 'JJe drukte voor het :Xinderhuis. 

V
ol verwachting had een sch~re Heilssoldaten zich op

, gesteld voor het Kinderhuis te Bandoeng op V rijdag
morgen 29 April om Mevrouw de Jonge hartelijk 
te verwelkomen. De kinderen met hun vlaggetjes, 
de Kadetten, de Hoofdkwartier-staf, het muziekkorps 

van het Jongenshuis en verscheidene makkers uit de Bandoengsche 
korpsen waren allen aanwezig en er heerschte een opgewekte 
drukte in den voortuin van het Kinderhuis. T oen de auto van 
Mevrouw de Jonge aankwam, zetten de jongens het Wilhelmus in. 

Mevrouw de Jonge was vergezeld van een der freules de Jonge, Mevrouw 
Kuneman en de heeren Gerke en Cramwinckel. Kommandant en Mevrouw 
de Groot waren aanwezig om het hooge gezelschap te ontvangen. Nadat 
de Kommandant Majoor en !\1evrouw Taylor, de directrice, Adjudante Koning, 
en enkele andere Officieren had voorgesteld, zongen de kinderen een aardig wel~ 
komstlied. De Kommandant dankte Mevrouw de Jonge vervolgens voor haar 
bezoek en belangstelling in onzen arbeid, die ook reeds getoond waren door 
Z. E. den Gouverneur-Generaal bij gelegenheid van de opening van het Tehuis 
voor Socialen Arbeid te Batavia. Hierna volgde een rondgang door het gebouw. 
Verschillende vragen werden door Mevrouw de Jonge gedaan over de inrich
ting en de bewonertjes van het Kinderhuis en de voldoening werd door haar 
geuit over de frischheid en vroolijkheid van het geheele huis. Hierna verliet 
Mevrouw de Jonge met de andere gasten het gebouw. 

T oen Z. E. de Gouverneur-Generaal 
de Javastraat passeerde, waren eveneens 
alle Heilssoldaten aanwezig voor het 
Hoofdkwartier om onzen Landvoogd na
mens ons Leger een groet toe te roepen. 

* * * In dit Kinderhuis zijn gehuisvest een 
70-tal meisjes en kleine jongens, die 
aan de zorg van het Leger des Heils zijn 
toevertrouwd : sommigen ervan heb
ben wij gehad vanaf den tijd, dat zij nog 
baby's waren, een zelfs, toen zij pas 

enkele dagen oud was. Het is dus geen wonder, dat er een sterke band is tus
schen de verpleegden en de zuster-Officieren, die het als hun roeping beschouwen 
voor deze kleinen te zorgen en die zichzelf letterlijk daarvoor geven. 

Behalve in bovengenoemd Kinderhuis wordt ook dit soort werk verricht in 
andere tehuizen van het Leger des Heils, n. I. te Salatiga, waar een aardig 
groepje kleintjes verzorgd ·warden, te Djocja waar een dertigtal lnJandsche kin
deren zijn opgenomen, in het Jongenshuis te Bandoeng, in het Kinderhuis te 
Medan, en ook in de Meisjeshuizen te Semarang en Batavia. In het geheel 
hebben wij 270 verpleegden, die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

Wij verheugen ons in de warme belangstelling van vele vrienden voor dezen 
tak van onzen arbeid en wij doen een ernstig beroep op allen, die ons helpen 
kunnen in deze tijden, nu de nood voor zulke tehuizen Zich zoo dringend laat 
voelen, om ons werk steeds zoo veel mogelijk te blijven steunen. 
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~ GODS GEDAClITEN OVEl~ UIERSTEI..... ~ 
~ DOOR MEYROUW KO. 'I J,. ND NTE DE G[~OOT. f~ 
~ Alzoo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm ~ 

niog, maar Hij is ook barmhart ;g en genadig. Het 
herstellen is Hem een behoefte; bet gebroken 
hart op te richten, bet gekrookte riet voor breken 
tc bewaren. de rookende vlaswiek opnieuw aan 
te wakkeren, bet verwoeste land weder op te 
bouwen, de oevlekte kleederen rein te ,,_ asschen. 

~ en de rups heefl afgegeten." Joel 2 : 25. ~~ 
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,,Alzoo ·zal lk u!ieden de jaren vcrgelden, die 
de spriokhaan. . .... heeft afgegeten.'' Hij wil 
de schande van het gekastijde volk, van den 
mensch weg nemen, wanneer diens gansche 
hart naar den verloren zegen zoekt. ~~EGENWOORDIG is men in 

E3llf~j l~ I" Europa bezig bet verloren even-
~ wicht der Staten te herstellen. 

~ :·. Men wenscht gaarne eenigermate 
~ ,,,.= tot een overeenkomst te komen, 

opdat men zelf ook weer bestaan 
kan, want in den grond, zijn wij allen, of wij bet 
willen of niet, van elkander afhankelijk. 

Maar bet herstellen brengt een cffer met zich 
mee, crgens moet iemand den eersten grooten 
stap wagen en de minste zijn, een daad van 
edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid verrichten, 
en dit is juist, wat den natuurlijken mensch, die 
materieel en economisch-zelfzuchtig denkt, zoo 
moeilijk valt en hem belet bet do.el te bereiken. 

Anders is bet met onzen God en Vader. Ach. 
dat we toch meer naar Zijn Woord luisterden, 
toch met opmerkzaamheid trachtten Hem te 
leeren kennen, Hem toch meer gelijkvormig 
werden, hoeveel beter zou alles dan voor ons 
worden. Ik denk nu niet uitsluitend aan de 
uiterlijke omstandigheden, maar voornamelijk 
aan den zieletoestand van den mensch. 

Het herstellen is een der noodzakelijkste dingen, 
die God doet in de menschenziel. Het geestelijk 
}even is zoo teer en fijngevoel ig, dat wanneer 
bet niet zorgvuldig onderhouden en verzorgd 
wordt, het niet groeit, zooals bet behoort te 
docn. Verwaar!oozing van bet ge bedsleven, van 
bet Bijbellezen. bet verzuimen van plichten 
tegenover onze naasten, hebben bet gevolg, dat 
den innerlijken wasdom beschadigd wordt. Ja, 
bet kan wel zoo ver komen, dat al de verzuimde 
urea, die schijnbaar onbelangrijk schijnen, ge· 
lijken op een verwoestend heir van sprinkhanen 
en rupsen, die in betrekkelijk korten tijd een 

groote schade aangericht hebben 

Oit beeld gebruikt de profeet Joel. wanneer 
hij zijn oproep tot boetedoening doet. Het was 
halfhartigheid geweest, die Israel weer ten val 

DE KOMMANDANTS LEIDEN 
DE WELKOMSTTOURNEE VAN 

DE MAJOORS TAYLOR. 

O p 2 Mei werd de tournee begonnen. 
Semarang stond allereerst op het pro

gramma. Officieren en So!daten van Semarang 
hadden bun best gedaan om het bezoek aange
naam te maken en welslagend te doen zijn. 
Voor de groote openbare samenkomst in het 
Logegebouw waren velen opgekomen om van 
bun belangstelling blijk te geven. De samenkomst 
werd geleid door onzen Leider, wien het een 
groot genoegen was den nieuwen Algemeen 
Secretaris in te leiden bij de Semarangsche 
Heilssoldaten en vrienden . Sprekers voor dien 
avond waren : Lt. Kolonel Brouwer, Lt. Kolonel 
Dr. Wille, Stafkapitein Hiorth en l\djudante 
Stapleton. Met aandacht werd geluisterd naar 
de woorden van Majoor en Mevrouw Taylor, 
waaruit zoo duidelijk sprak bet verlangen om 
bier in Indie tot een zrgen te zijn, en naar de 
krachtige toespraak van den Kommandant. 

Oen volgenden dag gingen de Kommandants 
en de Majoors naar de Lepra-kolonie te Pe
lantoengan. Het voor de eerste keer zien van 
zulk ontzettend lijden was voor de Majoors een 
onvergetelijke ervaring. Het welkom was zeer 
hartelijk. Een samenkomst werd gebouden , waar
in duidelijk de tegenwoordigheid van Gods Geest 
werd gevoeld en die de harten der aanwezigen 
ontroerde. De patienten zongen een welkomstlied 
en enkele van hen spraken eenige hartelijke 
woorden, waarin zij bun gevoelens en die van 
bun medepatienten vertolkten . 

Hierna ging bet naar Soerabaja. 
Het podium van de Kunstkringzaal, rijkelijk 

met bloemen en palmen versierd, bood een lief
lijken aanblik, toen Kommandant en Mevrouw 
de Groot met Os. van Hoogstraten en andere Offi
deren dit betraden voor bet vereenigde welkom 
van Majoor en Mevrouw Taylor. Na bet zingen 

had gebracht, daarom roept de profeet uit: 
,,Bekeert u tot den Heer met uw gansche hart." 

Het was ook uiterlijke vormendienst en geen 
ware innige vroomheid geweest, daarom klinkt 
bet: .. Scheurt uw hart en niet uwe kleederen.'' 

De geestelijke !eiders van bet volk hadden 
sinds Jang opgehouden met ware zielszorg. De 
voorbede was verstomd, men deed bet zonder. 
Doch nu roept de profeet : ,,Laat de priesters, 
des Heeren dienaars, weenen tusschen bet voor
huis en bet altaar, en laat hen zeggen : Spaar 
Uw volk, o Heere ; en geef Uwe erfenis niet 
over tot eenc smaadheid, dat de Heidenen over 
hen zouden heerschen.'' (Joel 2: 17.) 

Zoo ver reikt onze taak, de rest doet God. 
Wij voldoen aan de voorwaarden, God herstelt 
en Hij kan bet doen, want Hij is niet alleen 
rechtvaardig en verlangt niet alleen , boetedoe· 

Zooals een regen op bet dorre land neerdaalt, 
zooals een heldere morgen volgt op een langen 
donkeren nacht, zoo komt Gods herstellende 
Genade tot bet verlangende menschenhart. En 
als we verder dit heerlijke hoofdstuk lezen, komen 
we aan de voorspelling van bet Pinksterfeest, 
de uitgieting van Zijn Heiligcn Geest op alle 
vleesch. 

Wie verlangt niet zoo'n zegen te bezitten? 
Wie kan deze schoonste der profetieen lezen, 
zonder uit te roepen: ,,Ook op mij, zend Uw 
droppelen ook op mij !" 

God is nog bezig te herstellen, wel hem, die 
zich met :zijn gehecle hart en in waarheid over
geeft, zijn handen in 't gebed uitstrekt, en tot 
de dienstknechten en dienstmaagden wil behoo
ren, over wie Gods Geest uitgestort kan worden. 

DE ZEGEN GODS. 

H ET is wonderbaar, hoe God getrouw blijft aan Zijn beloften en die 
vervult van dag tot dag. Wij mogen in onzen arbeid ervaren, dat die 

zegen kracht geeft en dat die ervaring van Gods beloften vervuld te zien, ons 
in staat stelt om uit te dragen de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. 

Laat ons ons hart openen voor de inwerking van dien Geest en God prijzen 
voor wat Hij gedaan heeft in de dagen, die voorbij zijn gegaan. 

Het is treffend te lezen, hoe het bezoek van den Generaal aan Nieuw-Zeeland 
en Australie op wonderbare wijze nieuw leven, inspiratie en bemoediging ge
bracht heeft en hoe God hem in Zijn hand gebruikt heeft, zoodat honderden 
zielen redding hebben gezocht en zich opnieuw toegewijd aan den Heer. God 
zij geprezen ! 

Wij verwachten, dat onze Heiligings- en Opwekkings-Conferenties in de 
verschillende centra op Java door God gebruikt zullen warden om beiliging 
en verlossing te brengen aan vele harten, die nog buiten die ervaring leven, 
en dat zondaren bekeerd zullen warden, die nog gebonden zijn. 

Laat ons ons vereenigen in het gebed. Wij willen ook mede-Christenen uit
noodigen om deel te nemen aan deze Heiligings-Conferenties en hen, die arbei
den in het Evangelie, om ·hun medewerking te geven. 

Laat ons alles van God verwachten en door gebed en huisbezoek en door 
persoonlijk contact velen voorbereiden voor deze 5-daagsche Conferenties. 

lndie heeft God noodig ! Heeft licht, kracht en vertroosting noodig. Laat ons 
die waarheid met reine handen uitd.ragen aan hen, die naar God vragen en 
zoeken, en wij zullen een onvergetelijken en gezegenden tijd hebben in die 
Conferenties. 

God zij met U allen ! J. W. DE GROOT, 

van een openingslied ging Mevrouw de Groot ons 
voor in gebed . Hierna stelde de Kommaodant 
als gast voor Os. van Hoogstraten, die daarop ge· 
legenheid kreeg de vergadering toe te spreken. 
Even voerde hij ons terug naar den tijd, toen 
onze Kommandant aan bet begin van zijn loop
baan bij zijn familie kwam aanloopen om te 
putten uit diens rijke ondervinding van jaren . 
Sprekend over deze veelbewogen tijden, vestigde 
hij er de aandacht op, dat bet woord ,,malaise" 
geschreven staat door bet !even van ieder 
mensch en hoe dit woord plaats moet maken 
voor een ander woord n. l. ,,Christus", in Wien 
alle crisisproblernen bun oplossing vinden. 

Hierna spraken de Officieren van Soerabaja 
cen woord van welkom. ieder hunner een tak 
van arbeid ter stede vertegenwoordigende. Me
vrouw Taylor sprak een glashelder woord van 
persoonlijk getuigenis. Uit de woorden van den 
Majoor straalde bet voornemen door om ge
durende den tijd, dat hij in deze gewesten zou 
doorbrengen, te trachten zijn godsdienst te toonen 
in <laden. 

Den 6den Mei werd een tocht gemaakt naor 
bet Militair Tehuis te Malang en bet Zieken
huis te Toeren. 

Door Mevrouw de Groot en de Majoors werd 
een bezoekgebracht aan de Lepra-kolonie,.Sema
roeog." Ook bier was de samenkomst met de 
patienten heel mooi. Majoor en Mevrouw Taylor 
werden in 't bijzonder getroffen door het spelen 
van het muziekkorps van de patienten. z~ 

Kommandant. 

zeiden vele uitstekende rnuziekkorpsen le heb
ben gehoord, maar hoe aangrijpend bet was 
de mooie Legermelodieen hier en ender zulke 
omstandigheden te hooren spelen. 

Zaterdag 7 Mei werd cen bezoek gebracht 
aan Korps 11. vereenigd met Korps III. Des mor
gens was de Kommandant uitgenoodigd om in de 
Engelsche taal te spreken voor de studenten 
van de ,.Lee Tze Middle School". De Kom
mandant verklaarde, hoe bekeering de eenige 
ware weg was om bet leven van ecn Christen 
te kunnen leiden volgens den eisch van God. 
De studenten luisterden met belangstelling en 
leerden een opgewekt Leger-koor. De Heer 
Tan Kwat Po, een der hoofden van de School, 
dankte den Kommandant voor zijn lezing. 

Des avonds, na een geestdriftige openlucht
meeting, leidde de Kommandant de samenkomst 
in de zaal, waar de Majoors Taylor hartclijk 
werden verwelkomd. Velen spraken een woord, 
o a. Ds. H. A. C. Hildering, de nieuwe zende
ling onder de Chineezen vanwege de Zending 
der Geref. Kerken. Met aandacht werd geluis
terd naar de duidelijke, gelukkige getuigenissen 
van de Majoors. 

De Zondag was gegeven aan Soerabaj:i I. 
Een aardige attentie was bet van de Officieren 
van Soerabaja den Kommandant op den morgen 
van zijn verjaardag de zegenbede toe te zingen. 

Vervolg op pag. 4. 

Ooglijders ·Hospitaal. Nicuwe Tjandiweg Semarang. 

WEET U, dat er te Soerabaja een ziekenhuis is van bet Leger des Hells, bekend als 
bet William Booth Vrouwen· en Kinderziekenhuis? 

en, dat wij in Semarang een Ooglijdershospitaal hebben, w::iar bet werk voort
gezet wordt, dat in 1907 begonnen werd door Lt. Kolonel Dr. Wille, die 
bijna 25 jaar toegewijden arbeid daar verrichtte? 
In beide ziekenhuizen, die onder toezicht staan van een bevoegd arts, bestaat 

.. Ons Vrouwen 
~urR.,.,'fi1r 4 . Hoekje. 
--.::::::.....::::=>=::::=«~ 

NUTTIGE WENKEN 
Van een ervaren huisvrouw. 

2 

HET !even van een meisje, dat opgroeit in 
een ordelijk huis, is een gelukk1ge leertijd 

in betrekking tot de kunst van huishouden . De 
moedcr, die haar dochter begint op te leiden 
door haar reeds tijdens haar kindsheid ver
antwoordelijk te m3ken voor eenige van de 
meer eenvoudige huishoudelijke plichten, :zal bet 
gemakkelijk vinden die opleiding later uit te 
breiden over alle onderdeelen van bet huishouden . 
Maar om dit met succes te doen , moet ze een 
goed-geregelde buis< lijke omgeving scheppen, 
een huis, waar harmonic beerscht. 

Zoowel moeder, als dochter, doen zich te 
kort, als ze bet huis alleen beschouwen als een 
plaats, waar het mei~je verblijt houdt voor ze 
op zichzelf komt te staan. Zoo lang ze een lid 
van den familiekriog blijft, heeft de dochter de 
verplichting, en bet behoort haar ook een vreugde 
te zijn, baar gedachten en diensten te wijden 
aan bet gelukkig en aangenaam maken van bet 
huiselijk !e'.en voor bet geheele huisgezin. Als 
ze bierin faalt, is de oorzaak van haar gedrag 
dikwijls terug te brengcn tot bet verzuim van 
de moeder om haar reeds als kind verantwoor
delijk te maken voor een dee) van het geregelde 
werk in een liuis, dat ze zelf gemaakt heeft tot 
een ,,tehuis·' in den waren zin des woords. 

GE ZIN SB 0 ND - N I E U W S. 

Bandoeng H. 

Zwaar vie! de regen neer, juis't toen we ons 
naar de samenkomst zouden begeven . Ons klein
geloof werd echter beschaamd, toen wij daar zulk 
cen tlink aantal zusters in de zaal aantroffen, die 
den regen getrotseerd hadden ; zelfs van Tjimahi 
waren er makkers gekornen. Het was ons een 
groote vrcugde Mevrouw Kommandante de Groot 
met ons te hebben, temecr waar bet een bijzondere 
reden gold, n. I. Mevrouw Majoor Taylor aan 
de Gezinsbondleden voor te stellen. Onze beide 
gasten werden hartelijk welkom geheeten. 

Mevrouw Stafkapt. Pearce gaf een kort en 
zeer interessant overzicht van bet werk, dat tot 
nu toe tot stand is gebracht in vcrband met 
den G. B. van d1t korps en vertelde van de 
nieuwe afdeeliog te Tj1mahi, waar eens per maand 
een samenkomst gehouden word ten hu1ze van 
een van de makkers. Mevrouw de Groot feli
citeerde Mevrouw Pearce en Mevr. Adjt. Gerth 
met den mooien vooruitgang. 

Mevrouw Taylor vertelde lets van haar 
ervaringen van Gezinsbond5arnenkomsten in 
Engeland en in Holland, waaraan zij herin
neringen heeft, die teruggaan tot de op
ric hting van den Gezinsbond ongeveer 25 jaar 
gcleden. Zij sprak van de groote zegeningen, 
die door dit werk aan zoovelen reeds waren 
gebracht. Zij is erg blij, dat ook bier met den 
Gczinsbond begonncn ls, en hoopt ook zelf een 
actief aandeel te kunnen nemen aan dit wcrk, 
dat altijd haar warme belangstelling heeft gehad. 

Hierna sprak Mevrouw de Groot naar aan
leiding van enkele verzen uit Psalm 1, waarin 
gewezen wordt op de zegeningen, die het dee! 
zijn van alien, die Gods wet liefhebben en 
nakomen . 

Wij zien met verlangen uit naar een volgend 
bezoek van Mevrouw de Groot en Mevrouw 
Taylor. 

Bandoeng I. 

Een hclder zonnetje schecn op den middag, 
dat Bandoeng I bet voorrccht had Mevrouw 
Taylor te verwelkornen en de belangstelling was 
dan ook heel aardig te noerncn. 

Mevrouw Majoor Loois sprak een inleidend 
woord en gaf daarna aan een der !eden, die 
nog geen keer gemist heeft, Zr. Wirtz, gelegen
hetd om een woo1 d van we!kom te spreken 
tot de 3 gasten. Mevrouw Lt. Kolonel Brouwer 
was namelijk ook in ons midden. Mevrouw de 
C root stelde hierna Mevrouw Taylor voor. 
Nadat Mevrouw Adjt. Rosenlund een solo had 
gezongen , luisterden we naar bet woord van 
Mevrouw Taylor, die verschillende gevallen 
vertelde, die zij zclf meegemaakt had en waar 
de G. B. het middel was geweest om meerdere 
)eden van bet gezin tot bekeering te brengen. 

Tot slot gaf Mevrouw zich op als lid en be
loofde te zullen komen, wanneer ze ertoe in staat 
was. Hierna sprak Mevrouw de Groot naar 
aanleidiog van Ps. 112: 4, waar geschreV'en 
staat: ,,Oen oprechten gaat het licht op in de 
duisternis". Met dankgebed door Mevrouw 
Brouwer werd deze mooie rniddag gesloten. 

•• . . . -

. . .... . ~ ... ~· · 
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William Booth Ziekenhui• te Soerabaja. waar gedurende het gelegenheid tot opname van betalende en niet-betalende patienten van Euro- William Booth Vrouwen- en Kinder Zickenhui• tc Socrabaja. 
Jaar 1931 100 baby• ziin geboren peeschen en anderen !andaard. Rcinkraz Boulevur<l 107. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te wenden resp. tot: De Oirectrlce v. h. W. B. Vrouwen· en Kinderziekenhuis, Soerabaja en Den Beheerder v. h . Ooglijdershospitaal, Semarang. 
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OFFICIEELE 
M EDEDEELI NGEN. 

Bevorderd tot Heerlijkbeid 1 

KADET-LUITENANT JOESAK LAP!, op 
24:-9-'30 vanuit Celebes in opleiding gekomen, 
bp 24 April 1932 te Sibelaja. 

Gehuwd 1 

KAPITEIN FERDINAND L. PAPJLAJA, op 
1-10-'23 vanuit Batavia II in opleiding geko· 
men, en 

KADET-LUITENANTE MARIE EUGENIE 
DA VIES. op 24-9-'30 vanuit Bandoeng I in 
opleiding gekomcn, op 27 April 1932 te Bata
via I. 

Bevorderingen : 

Tot Majoor: 
Mevrouw Kommandeur M. Kronenberg. 
Kommandeur O. Hallman. 
Kommandeur M. Harvey. 
Kommandeur W. Midteide. 
Kornmandeur N. R.oslund. 

Tot Kapitein: 
Luitenant A. Doelah. 

Aanstellingen : 

Majoor 0. Hallman Soerabaja Kliniek 
(in bevel). 

Kommandeur M . Birkhoff Soerabaja Kliniek. 
Kommandeur Palm Pelantoengan Lepro-

Adjudant / . Becli 
Adjudant. S. Cullen 

zenkolonie. 
Soerabaja Kliniek. 
Bandoeng Jongens· 

huis. 
Adjudant S. Johannessen * Bora, Celebes. 
Ensign G. Steen * Soeraba)a L 
Kapitein G. Ende * Poeloe Si Tjanang 

Leprozenkolonie. 
Kapitein E. Hilbolling Bandoeng Kinder· 

huis. 
Kapitein F Papilaja 
Kapitein W. Tandaju 
Kapitein A. Weers 
Luitenant S. Lahne 

• Cheribon. 
• Koelawi, Celebes. 

Kdt. Luitenant B. Barani 
Kdt. Ludenant 

M. de Oraajf 
Kdt. Luifenant D. Hans 
Kdt. Luitenant P. Laoea* 

Djokja Kinderhuis. 
Medan Kinderhuis. 
Kantewoe, Celebes. 

Semarang Meisjesh. 
Batavia Meisjeshuis. 
Tobakoe, Celebes 

(in bevel). 
Kdt. Luitenant L. Leimena Malang Militair 

Tehuis. 
l(dt. Luitenant A. Manoppo* Lindoe, Cele bes 

(in bevel). 
Kdt. Luitenant J. Rigo Kapiroi, Celebes. 
Kdt. Luitenant G. Tandajoe Kantewoe, Celebes. 
Kdt. Luitenant J. Tempa* Banasoe, Celebes 

(in bevel). 

JOH. W. DE GROOT. 
Bandoeng, Mei 1932 Kommandant. 

De Kommandant. 

De Kommandant heeft een drukke maand ge
had met het leiden van samenkomsten - bet 
rapport bierover staat elders vermeld - en het 
afhandelen van belangrijke zaken op Hoofd
kwartier. De negen dagen lange tour door 
Midden• en Oost-Java, waaraan ook Mevrouw 
de Groot deelnam, werd, hoewel inspannend, 
afgewerkt volgens het programma en bracht 
zegen en bezieling aan de Officieren en Soldaten. 
Gedurende de laatste dagen in Mei brengen 
Kommandant en Mevrouw de Groot een be
zoek aan de Leprozenkolonie te Koendoer, bet
welk natuurlijk zeer op prijs gesteld wordt 
door alle betrokkenen. 

Lt. Kolonel en Mevrouw Brouwer. 

Onze geeerde en beminde Kolonels zijn even
eens teruggekeerd van een tournee van ve~rtien 
dagen door de Java-Dlvisie en zooals utt bet 
verslag te lezen is, waren bun samenkomsten 
zeer gezegend en zielen werden gewonnen voor 
den Meester. We kunnen hun vreugde voorstel
len bij het terugzien van de tooneelen van strijd 
uit vroeger dagen en we hopen, dat de Kolonels 
nog lang gespaard zullen blijven om tot zege~ 
en bezieling te zijn bij den strijd in ons Tern· 
torie. We zijn blij ze in ons midden te hebben. 

De Kolonel heeft mij verzocht langs dezen 
weg alle kameraden, vrienden en bekendeo te 
bedaoken voor de blijken hunner liefde, ge
negenheid en belangstelling, die Mevrouw en 
hij direct of indirect van hen mochten ontvan
gen, v66r, blj en na hun aankomst in Ned. 
Indie. Het heeft hun harten goed gedaan en 
wordt daarom zeer gewaardeerd. 

Lt. Kolonel Rawie. 

Er zijn berichten binnen gekomen over de 
veilige aankomst van Lt. Kolonel en Mevrouw 
Rawie in Holland waar de Kolonel na een 
kort verlof de aa~stelliog van D. O. op zich 
zal nemen, met het Hoofdkwartier te Amsterdam. 

Mcge God hun wuk zegenen, in dat dee! 
van Zijn wijngaard I 

Deelneming. 

Het spijt ons te moeten melden, dat Mevrouw 
Kommandante de Groot een droeve tijding heeft 
ontvangen, die het heengaan van haar moeder 
in Zwitserland behelsde. We betuigen Mevrouw 
de Groot ooze oprechte deelnemlng en verzekeren 
haar van ooze gebeden. 

Wij ontvlngen bericht, dat Kapiteine Hilbolling 
van het Kinderhuis te Bandoeng plotseling in 
het Ziekenhuis moest worden opgenomen voor 
een operatie. Gelukkig kunnen wij melden, dat 
de operatic goed geslaagd is. Wij hopen, dat 
de Kaplteine over niet al te langen tijd uit het 
Ziekenhuis ontslagen zal worden. 

S T R IJ D K R E E T 

I 

anteekeningen van den 
lgemeen Secretaris. 

Majoor: H. Taylor:. 

Gezinsbond. 

Mevrouw Kommandanle de 
Groot is nog steeds bezig de 
belangen van den Gezinsbond 
te behartigen, die zicL langzaam, maar zeker 
uitbreidc. Oeder meer werd een hartelijk welkom 
te Bandoeng gegeven aan Mevrouw Majoor 
Taylor, die sedert lang een groote belangstt>lling 
koestert voor dezen tak van onzen arbeid Er 
zijn thans 6 afdeelingen ; de laatste 2 werden te 
Poerworedjo en te Batavia II opgericht. 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 

Majoor Veerenhuis, de D. 0. van Celebes, 
was kort geleden genoodzaakt de droeve tijding 
te berichten, dat Kdt. Luitenant J. Lapi van 
Sibelaja vrij plotseling is overleden. We betreu
ren dit ten zeerste, want de Luitenant was een 
veelbelovend Officier en zijn heeogaan is een 
verlies voor Celebes. We bieden de familieleden 
onze oprechte deelneming aan en bidden, dat 
God hen moge troosten. 

Majoor Liem Yoe Tiang. 

Op onzen tour bereikte ons het nieuws van 
den dood van onzen goeden vriend. De Kom
mandant telegrafeerde dadelijk een boodschap 
van medeleven aan Mevrouw Liem en de andere 
familiebetrekkingen, maar we willen deze ge
legenheid opnieuw aangrijpen om hen van ooze 
deelneming te verzekeren. Mevrouw Liem heeft 
ons verzocht uit haar naam alien te be
danken, die blijk hebben gegeven van bun 
sympathie. 

Gelukwenschen. 

We feliciteeren de Luitenants Oei Tjoen Tok 
van Soerabaja met de geboorte van hun dochter
tje, An Nio, en de Kapiteins Lomboan van 
Rembang eveneens met die van hun dochter, 
Anastatia Marie. Moge deze kleinen opgroeien 
tot ware volgelingen van den Heer Tezus en 
dappere strijdsters in ons Leger ! 

niet haar oude gezondheid en sterkte heeft 
teruggekregen en die voortaan andere werk
zaamheden op de kolonie zal verrichten. 

Adjudante Karrenbeld zal nu het bevel van 
het Kinderhuis te Medan op zich nemen. Het 
Officieren-korps is daar aangevuld door de 
komst van Luitenant Lohne van Noorwegen, 
die we hartelijk welkom heeten in ons Terri
torie en wier bekwc>amheden als verpleegster 
in de toekomst van groote waarde zullen blij
ken te 2ijn. 

Adjudante Beck, die juist teruggekeerd is van 
buitenlandsch verlof, is aangesteld in het Wil
liam Booth Hospitaal te Soerabaja, met speciale 
verantwoordelijkheid voor het z. g. buitenwerk. 

Door de komst van de Ensigns Steen en bun 
aanstelling in bevel van Soerabaja I, zijn de 
Adjudants Johannessen vrijgemaakt kunnen wor
den voor een andere aanstelling. De lezers 
2ullen zeker met belangstelling vernemen, dat 
de Adjudants overgeplaatst zijn naar Celebes, 
waar ze de verantwoordelijkheid op zich zulle-n 
nemen voor de Bora-Sectie. 

We bidden, dat al deze schikkiogen zullen 
strekken tot eer en verbeerlijking van God, tot 
uitbreidiog van Zijn Koninkrijk en in 't belang 
van ons werk. 

Buitenlandsch V erlof. 

Schikkingen zijn getroffen voor Mevrouw 
Majoor Kronenberg en haar twee jongens om 
te vertrekken per m. s. ,.Johan van Oldenbar
neveldt" op 29 }uni. Na haar verloftijd zal de 
Majoor uit den actieven dienst treden. Of we 
de Majoor terugzien in lnd1e is nog onze
ker. maar in ieder geval weoschen we 
haar een goede reis en een veilige aankomst 

~2~~~x~~~~~~2~~~~~~~~~~~~2~~2~ 

rn H1 
rn Belangrijke Aankon dig ing. Laatste Nieu w s. HJ 

[}l GROOTE OPWEKKINGS- EN HEILIGINGS- KJ 
~ CONFERENTIES ~ 
[}I zullen gehouden warden in de volgende centra voor alle Christenen, welke KJ 
[H geleid zullen warden door Konimandant en Mevrouw de Groot en waar- KJ 
(H in vooraanstaande Officieren en Predikanten zullen spreken. Zendelingen KJ 
(H en Evangelisten zullen uitgenoodigd warden. Een Officieren-Zangkoor HJ 

zal bijzondere liederen zingen. 
(H Alle Heilssoldaten en Christenvrienden worden hartelijk uitgenoodigd KJ 
(H voor deze Conferenties te bidden. ze bij te wonen en ook anderen op te KJ 
rn wekken om tegenwoordig te zijn. H1 
[H Ziet uit naar nadere bijzonderheden en bidt voor een geestelijke opwek- HJ 
(H king in Ned.-Indie. HJ 
(H Bandoeng Zondag 24 Juli tot en met Donderdag 28 Juli. KJ 
(H Batavia Zondag 31 Juli tot en met Donderdag 4 Augustus HJ 
ru Semarang Zondag 7 Augustus tot en met Donderdag 11 Aug. ~I 
II1 Magelang Zondag 14 Augustus tot en met Donderdag 18 Aug. 
~ S oerabaja Zondag 21 Augustus tot en met Donderdag 25 Aug. HJ 
rn H1 
~~~~~~~~~~~~~3~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bevorderingen. 

Een zeer belangwekkende en vreugdevolle 
gebeurtenis gedurende de afgeloopen maand was 
de bevordering door den Kommandant van de 
volgende Officieren tot den rang van Majoor: Me· 
vrouw Kommandeure Kronenberg van Bandoeng. 
en de Kommandeures Harvey van Makassar, 
Midteide van Toeren, Hallman van Medan en 
Roslund van Paloe. 

We wenschen de vijf nieuwe Majoors van 
harte geluk. We zljn blij voor deze erkenning 
van hun langen en trouwen dienst en bidden, 
dat ze steeds nuttiger mogen worden in ons 
geliefd Leger. 

Verandering van Aanstelling. 

Zooals men kan zien ult de Officieele Me
dedeellngen, heeft de Kommandant besloten om 
verschillende veranderingen van aanstelling te 
doen plaats vinden. 

Majoor Hallman is overgeplaatst naar Soe
rabaja om het werk op zich te nemen, dat met 
zooveel toewijding en succes door Majoor 
Stewart gedaan is geworden in het Hospitacil 
aldaar ; dit met het oog op het vertrek van deze 
laatste voor haar buitenlandsch verlof, in het 
einde van Juni. 

Kommandeure Palm, die tijdelijk h~eft gehol
pen in de Leprozenkolonie .. Semaroeng", is 
aangesteld als verpleegster in de Europeesche 
afdeeling ln de Leprozenkolonie .. Pelantoengan", 
in plaats van Adjudante Wilson, die, ofschoon 
de rust haar veel goed heeft gedaan, nog steeds 

in Holland. Onnoodig t~ zeggen, dat zij een 
waardig afscheid zal krijgen. We la ten de toekomst 
ove-r aan onzen Hemelschen Vader. 

We trachten ook passage te krijgen op dezelfde 
boot voor Majoor Stewart, die naar haar va
derland (Schotland) gaat om frissche krachten te 
verzamelen. Moge haar verlof de \:lewenschte 
uitwerking hebben en moge we de Majoor later 
verwelkomen, met nieuwe kracht bezield, om 
te werken in dit Territorie, dat haar zoo lief is. 

Ben nieuwe uitbreiding. 

Op het verzoek van den Heer T. T. Oey, 
die de eigenaar is van een groote onderneming 
in Krengseog, op hetwelk een 8~tal dessa's 
zijn gevestigd, bewoond door ongeveer 3000 
zielen, heeft de Kommandant besloten in dit dis
trict met korpswerk te beginnen en Kapitein 
Doelah van Ba wen (we feliciteeren den Kapitein 
met zijn bevordering !) is aangesteld om de ver
antwoordelijkheid hiervan op zich te nemen. De 
Heer Oey, die eenige jaren geleden bekeerd is 
geworden, is het middel geweest om verschil
lenrie ]eden van zijn personeel voor Christus 
te Winnen. Hij heeft vriendelljjc gezorgd voor 
de noodige zaal en Officierskwartier en tevens 
beloofd het korps financieel te onderhou
den. Dit is een mooie kans en we gelooven, 
te mogen verwachten, dat de Kapitein en zijn 
vrouw een echt gloedvol Leger des Heilskorps 
zullen oprichten, waardoor de bevolkin\:J met 
Christus bekend zal worden gemaakt. Stafkapi
tein Hiorth zal controle uitoefenen en den Ka
tein met raad en daad bijstaan. 
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dit nummer ontvingen wij tot ons leed
wezen bericht, dat 

COMMISSIONER I 
} Wm. J. RICHARDS (R). 

~ tot Heerlijkheid is bevorderd. 
~~ 

Heiligings- en Opwekkings Conferenties. 

Zooals men kan zien uit de aankondiging, 
heeft de Kommandant bijzondere vi1fdaagscbe 
Conferenties georganiseerd in al de groote centra 
van Java, met het doe! nieuw !even te doen 
ontwaken in en buiten ooze rargen. Met den 
zegen van God en de medewerking van Chris
tenvriendcn, hopen we, dat velen van Gods 
kinderen geheiligd zullen worden en dat zielen 
bekeerd zullen worden. ,.Nooit kan bet geloof 
te veel verwachten ! .. 

Laat ons bidden en onszelf voorbereiden en 
laat ons alien het uiterste doen om het welslagen 
van deze bijzondere samenkomsten te verzekeren 
door ze te bezoeken en anderen ook daartoe o~ 
te wekken. 

Zelf-V erloochenings Aanvrage. 

Ondanks den crisis, vernemen we, dat Offl
cieren en Soldaten hun districten met moed 
en vertrouwen bewerken, en terwijl teleurstel
ltngen ondervonden worden, willen we geloo
ven, dat het eindresultaat groote reden zal 
geven om God te prijzen. Bijzonder treffend 
waren de rapporten over de Altaar-diensten in 
verschillende korpsen en we zijn zeker, dat God 
alien zal beloonen, die hun best hebben gedaan. 
velen zooals wij weten, met ware zelfver
loochening. 

Ooglijders-Hospitaal te Semarang. 

We kunnen met genoegcn melden, dat Dr. 
M. M. Weber, de nieuw-aangestelde dokter voor 
het Ooglijders-Hospitaa) in Semarang, zijn werk
zaamheden op 23 April heeft opgevat. De 
Kornmandant heeft schikkingen gemaakt om den 
dokter officieel te installeeren op 2 Juni. 
Verwacht wordt, dat een groot aantal voor
aanstaaode personen aanwezig zullen zijn. We 
w11len deze gelegenheid aangrijpen om dankbaar 
het werk te erkennen, dat door Dr. Soemitro 
is verricht, door wiens bekwaamheid vele pa
tienten zijn genezen en geholpen. · 

Vr. en Kinder-Ziekenhuis te Soerabaja. 

Op 4 Juni is de Kommandant voornemens 
ook in dit Hospitaal de nieuwe dokter te installee
r~n, name~ijk Dr. Schmuziger en tegelijkertijd de 
01euwe D1rectrice in te leiden, Majoor Hallman. 
Het is natuurlijk een groote verlichting voor 
den Kommandant, dat in de nooden van deze 
twee belangrijke Ziekenhuizen op deze manier 
zoo goed is voorzien. 

Persoonlijk. 

We willen van deze gelegenheid gebruik ma
ken om nog eens alle Ufficieren, Soldaten en 
vrienden dank te zeggen, die zulke vriendelijke 
woorden van welkom bebben geschreven of 
gesproken tot Mevrouw Taylor en mij. Het heeft 
ons veel genoegen gedaan zoo vele kameraden 
op Java te ontmoeten en we zijn aangemoedigd 
geworden door den hartelijken geest, die aan den 
dag werd gelegd, waar we ook kwamen. 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE 
GROOT IN BATAVIA. 

TELEFONI~~H berichtte de Kommandant 
ons zoo 1u1st de laatste overwinningen in 

Batavia. Zondag 22 Mei: geestdriftige samen
komsten in het Chineesche korps. In de Heili
~ingsmeeting kwamen 7 zielen tot overgave en 
s avonds zochten 8 personen verlossing. Een 

mooie samenkomst vond plaats op Maandagavond 
in het Europeesche korps. De zaal was vol ! 

Door Mevrouw de Groot werd de 6de afdee
ling van den Gezinsbond in het Chineesche 
korps opgericht. 

J [NTERNATIONAAL ~iy 

I I LEGERNJEUWS. ~ 
Britsch-Indie en Ceylon - Het zal dit jaar 

50 jaar geleden zijn, dat bet Legerwerk hier 
geopend werd door wijlen Commissioner Bootb
Tucker. Men is voornemens dit .. jubileumjaar"' 
op waardige wijze te vieren. 

Oost-Afrik:a.- De Territoriale Leider, Lt. 
Kolonel Wilson, heeft een nieuwen buitenpost 
geopend in het Kikuyu-District De zaal was 
door de bewoners zelf gebouwd. Krachtig gaven 
ze hun ingenomenheid te kennen, toen de Kolonel 
de Legervlag overreikte. 

Uit het dorp Makaa, 5 mijlen van de lijn 
Nairobi-Mombasa, kwam een deputatie op bet 
Hoofdkwartier, om een brief van hun boofd 
te brengen, die een dringende smeekbede bevatte 
om het Legerwerk daar te beginnen. 

Zuid-Amerika Oost.- Onder de Kadetten, 
die op het oogenblik in de K weekschool zijn, 
bevinden zich : 5 Argentiniers, 4 Uruguayanen, 
1 Duitscher, 1 Italiaan, 1 Spanjaard en 1 
Engelschman. Inderdaad een .. Bond van Naties" 
op kleine schaal I 

Uit de Bapatla Divisie wo1dt gemeld, dat 
225 volwassenen te Uppiretla, die kort geleden 
nog geen Christenen waren, hebben besloten 
o~ zich bij het Leger aan te sluiten. 25 Families 
u1t den omtrek hebben eveneens dit verlangen te 
kennen gegeven. 
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DE KOMMA~DANT LEIOT DE HEILI-
GINGSMEETING IN BANDOENG I. 

W IJ achtten bet een groot voorrecht, dat 
ooze Leider d e samenkomst op Donder

dagavond 19 Me i in ons korps kw a m leiden. 
Het was jammer, dat de zaal niet zoo vol 
was, a ls wij gewenscht hadden , maar alien, 

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~-~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~@ 

@ @ 

KOMMANDANT E N MEVROUW 
DE GROOT 

. die opgekomen waren, hadden er geen spijt 
v an. Als bijzonderhe id zong een O ff1cieren
zangkoortje een mooi lied . ,,Zalig is het om 
God te dienen," zoo klonk het en bet zegende 
ons aller hart. Orie vrijwillige getuigenissen 
werden gegeven, d ie e lk weer op een andere 
wijze lieten zien de wijsbeid en lietde. waarmee 
God Zijn kinderen opvoedt. De Kommandant 
sprak eerst naar aanleiding van het in de Open
baring beschreven gez1cht van Johannes op 
Patmos over de groote schare van verlosten 
in den Heme!. die juichen voor den Troon van 
God en die den strijd gestreden hebben. Daarna 
bebaodelde de Kommandant een gedeelte uit de 
Kolossensen-brief, waar geleerd wordt, hoe ons 
!even behoort te zijn , terwijl wij nog op aarde 
zijn. Hoewel niemand in 't openbaar besliste, 
gelooven we toch, dat in veler hart het besluit 
genomen werd zich meer bezig tc houden met 
,,de dingen, die boven zijn ." We hopen, dat de 
Kommandant zijn bezoek spoedig eens zal her
b,.len. 

I ®ube 'Prienbscf)apsbanben opnieuw aangeknoopt. i· 
e e 

zullen bezoeken : 
Donderdag 2 Juoi Semarang - Iostallatie van 
Dr. Weber.* 

@~~~~~~~~~~~~~-~~~~oo~~~oo~~~~~~~~~~~~~~••s~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zaterdag 4 Juo i Soerabaja )nstallatie van Dr. 
Schmuziger. * 

vervolg van pag. 2. 
Ieder onderdeel van de samenkomsten kan niet 
vermeld worden, maar toch willen we aanroeren 
bet Bijbelwoord van Mevrouw de Groot in de 
morgenmeeting bebandeld, welks duidelijke 
verklaring een zegen bracbt tot de aanwezigen. 
De avoodsamenkomst kenmerkte zicb door per
soonlijke vrije getuigenissen. Na het zingen v an 
een solo door Mevrouw Taylor, las de Majoor 
Joh. 10 voor, waar Jezus zegt : .. Ik ben de 
deur . ... .' ', waaruit hij de gedachten ' verlos
siog, vrijheid en voldoeoiog oaar voren bracbt. 
Oat het woord ingang vond , bleek we!. to en 
in de uitnoodiging spontaan een jonge man 
naar voren kwam om die verlossiog te zoeken 
en kort daarop een 4-tal aoderen hem volgden 
om deelgenoot te worden van de vrijheid, waar
o ver de Majoor had gesproken. Beide samen
komsten kenmerkten zich door een ecbten Leger 
des Heilsgeest. 

Het verste punt was nu berdkt geworden 
en het ging thans weer op Baodoeog aao. Te 
Solo werd halt \'.lehouden om kenois te makeo 
met het Militair Tehuis en zijo behee rders en 
ook in Djokja werden K inderhuis en M ilitair 
Tehuis bezichtigd en tevens de Officieren ge
groet. die daar werkzaam zijn . 

D E Kolonels Brouwer hebben een re is ge
maakt door M idden-Java om de p laatsen 

weer te zieo , waar v oor hen zooveel herinnerin
gen aan verbonden zijn en o m o ude vrienden 
weer te ontmoeten, d ie jaren laog u it het gezicht 
zijn geweest. Hoewel. niet uit bet har t, want 
dat bij den Kolonel en Mevrouw Lodie nog al
tij d een groote plaats inneemt in bun hart, daar 
aan valt n iet te twijfelen. En geen wonder. 
Is het niet waar, dat de plaatsen, waar we den 
moeilijksten strijd gestreden hebben , ons bet 
dierbaarst in de heriooering zijo, omdat we toen 
juist op zoo'n duidelijke wijze Gods helpeode 
Hand ervaren hebben? De Kolooels hebben op 
hun reis eerst Semarang en Tanggoeng bezocht, 
vervolgens Salatiga, Bawen, Ambarawa, daar
na Magelang en Sapoeran en to t slot Poer
woredjo . De samenkomsten op deze plaatsen 
waren zeer gezegend en menigeen is gesterkt 
en aangemoedigd geworden. 

Adjudant Roed schrijft ons uit Magelang : 
,.Met groote verwachting zageo wij uit naar het 
bezoek van Lt. Kolonel en Mevrouw Brouwer 
en wij werden in ooze verwachtiogen niet te
leurgesteld. De samenkomsten op Zondag 8 Mei 
waren tijden, waarin wij duidelijk Gods tegen
woordigheid voelden. Maaodagavond vond een 
samenkomst plaats voor ooze Chineesche vrien· 

d en . Voor deze gelegeoheid was oos door he t 
bes•uur der Chineesche societeit een zaal b?!an
geloos afgestaan en de opkomst was aardig. De 
Kolon els b rachten ons in den geest naar Peiping . 

waar wij ons geplaatst zagen te midden van 
gelukkige Heilssoldateo en veel mochten hooren 
over de kaosen in dat groote land. Na het lezen 
van een Bijbelgedeelte zagen wij enkele vol
wassenen en kinderen tot den Heiland komeo, 
waaronder de moeder van een onzer nieuwe 
Soldaten." 

Ensign Jansen bericht uit Poerworedjo : .. 13 
Mei, bezoek van de Kolooels. Ooze zaal was 
meer dan vol. We hadden ook bezoek van 
Kommandeure Liem. Mevrouw Brouwer en de 
Kommandeure herdachteo den tijd , nu 31 jaren 
geledeo, dat zij als Adjudante en Luitenante 
samen in Poerworedjo gestreden hadden. Het 
Bijbelwoord van den Kolooel maakte diepen 
indruk en aan het einde zochten drie zielen 
verlossing." 

Poerworedjo ult verder den wensch om bin
nen niet al te langen tijd een herhaliog van 
het bezoek te hebbeo en stellig zulleo de Ko
lonels ook in de andere korpsen steeds welkome 
gasten zijn . Het is ooze bede, dat de Kolooel 
en Mevrouw oog veel in de gelegenheid zullen 
zijn om oos aan te sporen en te bemoedigeo l 

Woensd ag 8 Junl Batavia - Societeit Concordia. 
* Vergezeld van Majoor-Lebbink. 

Stafkapiteine Neddermeyer : 

Zondag 12 en Maaodag 13 Baodoeng II ; Zondag 
19 Bandoeng I; Donderdag 23 en Vrijdag 24 
Cheribon; Zoodag 26 en Maandag 27 Batavia 
I en II. 

MAKASSAR. 

VERSCHILLENDE belangrijke gebeurte-
nisseo hebben in oos Korps plaats ge

vonden . Op Zondag 1 Mei hadden we voor 
het eerst een Altaardienst in Makassar, die zeer 
goed slaagde. D~n iden Mei werd het huwelijk 
van Br. Coutrier en Zr. Voll, beiden sedert enkele 
maanden Heilssoldateo , ooder de Legervlag in
gezegend. Het was een goede bijeeokomst , rr.et 
veel belaogstelliog . Deze plechtige oogeoblikken 
zullen niet licht vergeten wordeo, allerminst 
door de bruid en bruidegom. 

Op 6 Mei werden 4 C hineesche kinderen op
gedragen , wier ouders eeoigeo tijd geleden be
keerd zijn geworden in een onzer samenkomsten . 
Het felt, dat er siods Jang geen opdrachtsdienst 
was gehouden , maakte, dat ook h ierbij groote 
belangstl•lliog werd getoond. De Kapitein las 
de art ikelen voor, waarna de kinderen ooder 
de vlag neerkoielden en in 't gebed aan den 
Heer werden opgedragco . Deze avond had oos 
alien een zegen gebn•cbt en wij strijden voort, 
biddeode, dat God bij voortduring Zijn zegen 
zal geven op korps Makassar. Sander. 

Op Maandag 25 Juli zal de 
Uitzending van de Kadetten plaats 
hebben. Tracht alien deze bijzon~ 
dere samenkomst bij te wonen. 
Zie uit naar nadere bijzonder~ 

heden. 

BANDOENG I . 

Huwelijksinzegeniog van Br. en Zr. Smit. 

woENSDAG 4 Mei zal een gewijde, 

In Poerworedjo stood eeo lezing op het pro
gramma. De Protestantsche Kerk, die hiervoor 
was afgestaan, was vol. De Plaatselijk Militair 
commandant, Lt. Kolonel en Mevrouw Cox, Os. 
Kelling, Os. Keuchenius, de Regent en Raden 
A.joe waren aanwezig. Majoor Taylor opeo
de de samenkomst met gebed. De lezlng van 
den Kommandant over den arbeid van bet Leger 
des Heils gaf een duidelijken blik in oos doe! en 
streven . Mevrouw Taylor vergastte ons op een 
mooie solo. Met daokgebed sloot Mevrouw de 
Groot dezen welgeslaagden avond . Hier mee was 
het laatste gedeelte van de tournee afgesloten 
en werd de thuisreis aanvaard . 

BEV I '"JrOT JIEE ~LIJI~IIE gelukkige dag blijven in de herinoering 
van onze twee jonge makkers van Bandoeng I. 
's Avoods leidde Majoor Lebbiok de huwelijks
iozegeniog van Zr. F1eotje Moller en Br. Hen
drik Smit in ooze zaal. Er was een fliok aantal 
kameradeo en vrieoden tegenwoordig en van 
het begin van de samenkomst tot 't einde voelden 
we Gods zegen. 

_,,....,.~...,....._ ....... ..,....,..., ................. -....--.-...-.~...., ............. ..,.,,,_..,._, 

~ AANKONDIGING. I 
l 

z. E. de Gou verneur-Generaal heeft toe
stemmiog gegeven tot den verkoop van 
W eldadigheids-postzegels, waarvan de l 
meer-opbrengst bestemd zal zijn voor den 
arbeid van bet Leger des Heils. 
~~ .,,._-... ... __ 

BATAVIA II. 
I n w ij d i n g v a n d e n i e u w e z a a I. 

Z ONDAG, den 24sten April , werd de i:iieuwe 
zaal van Batavia II, op Molenvhet, ge-

opend. De samenkomsten werden geleid door 
Adjudant Uylings. die vergezeld was van Ka
pitein Mathews. Reeds een half uur voor het 
begin der morgensamenkomst was de zaal geheel 
vol. We hadden een goeden tijd en twee zielen 
gaven aan den oproep gehoor om tot den Hei
land te komen. 

M ET groote ootroering vernamen wij de 
tijdiog, dat ooze goede vriend. de Heer 

Liem Yoe Tiang, Majoor der Chineezen te Mage
lang, stervende was. Met groot verlaogen hadden 
Majoor en Mevrouw Liem uitgezien naar het 
bezoek van hun oude vrieoden, Lt. Kolonel en 
Mevrouw Brouwer. Het was zeker een leidiog 
Gods, dat de Kolonel en Mevrouw in Amba
rawa waren en nog tijdig over konden komen 
v66r het heengaan van Majoor Liem. Voor 
zeker hebben zij tot troost en hulp mogen zijn. 
Hoe heerlijk, dat Mevrouw Liem heeft geleerd 
haar handen op te heffen naar Hem, van Wien 
alle hulp komt. 

Op elgen verlaogen zou de begrafenis op 

Leger des Heilswijze geschiedeo , wat we! een 
groote bijzooderheid voor Magelang was. De 
begrafenis had plaats op W oensdag 11 Mei en 
werd geleid door Lt. Kolonel l:frouwer, bijgestaan 
door de aanwezige Officieren en tal van Sol
daten. Mede waren tegenwoordig : de Resident, 
de Regent, de Kapitein der Chineezen en vele 
familieleden en vrleoden. De stoet was buitenge
wooo groot - 150 auto's volgdeo de baar - en 
trok veel belaogstelling. Ult alles bleek, dat Ma
joor en Mevrouw Liem Yoe Tiang vele vrieoden 
hadden. Moge God Mevrouw Liem en haar 
kinderen op bijzondere wijze Zijn zegen scheoken. 

Tomolangko. 

Nadat de iozegeningsplechtigheid voorbij was, 
zoogen de groote meisjes van het Kinderhuis 
een aardig lied (door een van hen gemaakt), 
waarna Adjudaote Koning eokele woorden 
sprak. Ook Stafkapitein Straodlund bood 
het gelukkige paar zijn gelukwenschen aan en 
Serg. Maj . v. d. Veer overhandigde een Bij
bel nameos de Zangbrlgade, daarbij sprekend 
over zijn groote waarde als gids voor de toe
komst. Br. en Zr. Smit spraken beiden woorden 
van dank en gaven een goed getuigenis. Majoor 
Lebbink sloot deze samenkomst met eokele toe
passelijke woordeo, waaroa wij ons vereenigden 
in gebed voor het jonggetrouwde paar. Moge 
G~d hen zegeoeo ! B. 0 . 

INTERN A Tl ON ALE MUZIEK
WEDSTRIJD 1932. 

Vo ca 1 e C o m p o s i t i es . 
Des avonds werd, zooals gewoonlijk, een 

opeolucbtsameokomst gehouden voor de zaal ~ ~ ~ ~ Oe bovengeooemde wedstrijd staat open voor 
en daarna· zetten we den strijd voort in de zaal. alle Heilssoldaten. Prijzen, varlecreode van 
Geen stoel - de zaal heeft 100 stoelen - bleef ~ 10s.6d. tot £.2.2s. Od ., zullen worden toege-
onbezet. Enkele getuigentssen werden gegeven ~ wezen voor compos1ties (woorden en muziek), 
en het zaogkoor van de Chineesche makkers die zullen worden beoordeeld door de ,.Music 
onder leiding van de B. O ., Kapiteine Knopfli, , Board" van Interoationaal Hoofdkwartier. 
bracht een mooi lied ten gehoore. Daarna nam Allen, die hieraan wenscben dee! te oemen, 
de Adjudant den Bijbel ter hand en sprak over worden verzocht zich in verbiodmg te stellen 
de genezing van den kranke te Kapernailm. met den Algemeen Secretaris, Javastraat 16 
Twee personen zochten genezing voor hun ziel. Bandoeog, waarna hun de volledige reglerncoten 
Halleluja ! Br. W. De begra fen isstoet. en voorwa3rdeo zullen worden toegezonden. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Voor de Kinderen. ~ schemering was juist ingevallen, toen er plot, en toen ik de reeds waokeleode trap afliep, 
@> Gl seliog een grroep van brand weerklook. Schreeu- vatten mijo kleeren vlam. Ik bereikte de deur, 
l\ "' (.) h . d . d rv k " wende menscheo , karren met paardeo, alles maar daarna wist ik niet meer wat er met me 
~ oLJe ~esc te en ts van e ,!_;if fee ens. ~ reode door de strate.n in de rich ting van di-o gebeurde, tot lk mijzelf in ceo ziekeohuis vood 
il @ brand. lk was even mtgegaan en liep ook mee liggen. Mijn gezicht en armen warcn pijnlijk 
ft@&~@&Ul@&~@&~ @&~~~@&~@&~@NII om te zien waar het was; reeds van verre zag verbrand en het duurde maaodeo, voor ik weer 

ik de vlammen uitslaan en hoorde ik het ge- beter was. Deze litteekens zijo er bet gevolg van" . 

M ARYwas eeo aardig kleio meisje van 6 
jaar en de vreugde van haar moeder. 

Die twee waren groote vrieodiooeo en Mary 
babbelde hooderd ult met haar rnoeder en deed 
soms heele wijze vragen - maar toch alles op 
haar eeovoudige kioderlijke manier. Ze hield er 
oiet van, dat haar vrageo ontwijkeod beantwoord 
werdeo. De maoier, waarop ze iemand aaokeek, 
als ze wachtte op een aotwoord op haar vraag, 
maakte altijd, dat ze het aotwoord kreeg. dat ze 
verlangde. 

Op zekeren dag, toen ze weer een praatje 
hield, keek ze nieuwsgierlg naar haar moeders 
gezicht en vroeg op haar gewone wijze : .,Mama, 
waarom ziet U er zoo uit ?" 

Het was niet de eerste keer, dat Mary dit 
aan moeder vroeg, maar moeder had die vraag 
altiid onbeantwoord gelaten. 

Er waren op moeders gezicht verscheidene 
litteekens, waar Mary heclemaal niet van hield. 
Ze begreep niet, waarom ze er wareo : ze W!lren 
zoo leelijk en pasten niet bij moeders lief gezicht. 

,.Och mama, vertel me, waarom U er zoo 
ult ziet ?" bedelde Mary weer. Haar moeder 
geloofde, dat , hoewel haar dochtertje nog klein 
was, ze toch al oud genoeg was om het te 
begrijpen, en ze vertelde de geschiedenis van 
de litteekens. 

.. Het gebeurde zoo, lieveling : Het was op een 
avond, 5 jaar geleden, in deze zelfde stad. De 

koetter van het vuur. Opeeos bemerkte ik tot .. Leeft die kleine baby nog ? .. vie! Mary 10 . 
mijn .vreeselijken schrik, dat het mijn huis was, .. Ja kind, de baby Ieeft nog." 
dat 10 brand stood. Oogenblikkelijk dacht ik Toen was er een oogenblik stilte. Eindelijk 
aan mijn kleine baby, die boven in een der verbrak Mary het st!lzwijgen en zel : .. Mag ik 
kamers lag, waarschijnlijk vast in slaap, zooals U nog lets vragen, Mama ?" 
ik haar niet lang geleden had achtergelateo . ..Ja. wat dan ?' 

lk lette oiet meer op wat er om me heen .. Wie was dat kiodje ?" 
gebeurde, ik baande me een weg door de men- Even was er weer stilte ; en toeo zl'i mocder; 
schen en langs den politieagent, die me pro- .. Als je bet graag wilt weten Jieveling, jij was 
beerde tegen te houden. dat kiodie ." 

Eindelijk had ik de deur bereikt. Die was .. O. Mama, waa'rom hebt U het mij oiet eerder 
open, ik vloog de trap op. waar de rook me verteld ?" r iep Mary ult. 
haast dc:ed stikken en glng oaar de kamer, .. lk zal die litteekens oooit meer leeJljk noe-
waar m1jo kind slicp. Zooder te aarzelen wtk- men ; ik zal er altijd aao denken, hoe dapper 
kelde ik haar in een dock ee nam haar mee . U geweest bent. U bent de beste van alle moeders 
Men was het vuur nog niet meester geworden - mijn eigen Ii eve mama." 
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