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En als het avond geworden was, kwam een 

rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook 

zelf een discipel van Jezus was. 

Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam 

van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het lichaam 

gegeven zou worden. 

En Jozef, het lichaam nemende, wond het in 

een zuiver fijn lijnwaad ; 

'JJood en !zel zijn overwonnen ; 

C!zristus nam de macht hun a/ 

0n verrees ten derden dage 

..7/,fs Verwinnaar uit /zet graf. 

't 0euwig Leven wil :J{,ij sc!zenken 

:Allen, die tot Xem nu gaan 

.../lfet hun zonden, angst en nooden , 

Zondaar, o kom ! ook u neemt :JCij aan. 

Magdalena, en de andere Maria, om het graf 

te bezien. 

En zie, er geschiedde eene groote aardbeving; 

want een engel des Heeren, nederdalende uit den 

hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van 

de deur, en zat op denzelven; 

En zijne gedaante was gelijk een bliksem, 

en zijne kleeding wit gelijk sneeuw. 

En uit vrees van hem zijn de wacbters zeer En legde dat in zijn nieuw graf. hetwelk 

hij in eene steenrots uitgehou.

wen had; en eenen grooten steen 

tegen de deur des grafs gewen.

teld hebbende, ging hij weg. 

-~-~~~~====== 
... 

verschrikt gew orden, en w erden 

II als dooden. 

En aldaar was Maria Magda.

lena, en de andere Maria, zittende 

tegenover het graf. 

Des anderen daags nu, welke 

is na de voorbereiding, v rga.

derden de Overpriesters en de 

Farizeen tot Pilatus, 

Zeggende : Heer ! wij zijn in.

dachtig, dat deze verleider, nog 

levende, gezegd heef t : Na drie 

dagen zal Ik opstaan ; 

Beveel clan, dat het graf ver.

zekerd worde tot den derden dag 

toe, opdat Zijne discipelen mis.

schien niet komen bij nacht, en 

Hem stelen, en zeggen tot het 

volk : Hij is opgestaan van de 

dooden ; en zoo zal de laatste 

dwaling erger zijn, clan de 

eerste. 

En Pilatus zeide tot henlieden : 

Gij hebt een wacht; gaat heen, 

verzekert het, gelijk gij het 

verstaat. 

En zij heengaande, verzekerden 

bet graf met de wacht, den steen 

verzegeld hebbende. 

En laat na den sabbat, als het II 
begon te lichten, tegen den eer.- ~============ 

sten dag der week, kwamen Maria 

Maar de engel, antwoordende, 

zeide tot de vrouwen : V reest 

gijlieden niet ; want ik weet, 

dat gij zoekt J ezus, die gekrui.

sigd was; 

Hij is hier niet ; want Hij is 

opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. 

Korn herwaarts, ziet de plaats, 

waar de Heere gelegen heeft. 

En gaat baastiglijk heen, en 

zegt Zijnen discipelen, dat Hij 

opgestaan is van de dooden ; en 

ziet, Hij gaat u voor naar Gali.

lea, daar zult gij Hem zien. Ziet, 

ik heh bet ulieden gezegd. 

En baastiglijk uitgaande van 

bet graf. met vreeze en groote 

blijdschap, liepen zij benen, om 

het Zijnen discipelen te hood ... 

scbappen. 

En als zij heengingen, om Zij.

nen discipelen te boodschappen, 

zie, Jezus is haar ontmoet, zeg ... 

gende : Weest gegroet ! En zij, 

tot Hem komende, grepen Zijne 

voeten, en aanbaden Hem. 

Toen zeide Jezus tot haar : 

Vreest niet; gaat henen, hood.

I schapt Mijnen broederen, dat zij 

JI 
heengaan naar Galilea, en aldaar 

zullen zij Mij zien. 

Mattheus 27 : 57 -66 en 28 : 1 -1 O. 
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~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ Verlossing is des Heeren, en al snelt de tijd, 
de zonde, ja de verdoemenis snel voort, de 
Verlossing achterhaalt ze alien in haar zoeken 
naar een herouwhehhende ziel. Zoo vood de 
stervende hoosdoener de geopende fontein, 
waarvan in Zacharia 13: l gesproken wordt en 
was de eerste van ontelbare scharen, die in 
het middelste kruis een geopende fontein heh· 
hen gevonden tegen de zonde en tcgen de on
reinigbeid. 

~ D 

3 DRIE KRUISEN onder drie namen: g 
~ p 

~ VERWERPING ~ VERLOSSING ~ BEROUW. g 
~ p 
3 DOOR KOMMANDANT W. ELWIN OLIPHANT. g 
~ p 
~QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ~QQQQQQQQ~ 

EGEN den dreigenden, donkeren 
bemel op dien bewusten Goede 
Vrijdag teekenden zicb drie kruis · 
en af. Het middelste kruis ken
nen wij alien - het is het Kruis 
der Verzoening. Jezus gaf Zijn 
hartebloed voor zondaren. uit· 

roepend: ,,Vader, vergeef het hun; want zij 
weten niet. wat zij doen''. Het is het meest tragisc:h 
geb~uren en tevens de openbarmg der grootste 
liefde, die de wereld ooit aanschouwd heeft. 
,.Niemand heeft meer liefde clan Deze"' (Job. 
15 : 13). Oat kruis is een aantrekking gewor
den voor de geheele wereld. 

Ter weerszij<len waren twee andere kruisen; 
op het eene speelde zich een gl"schiedeois van 
hoop en genade af; op het andere een tragedie 
van haat en waohoop ... En zij kruisigden Hem 
aldaar, en de kwaaddoeners, den eenen ter 
rechter- en den anderen ter linkerzijde" (Luk. 
23 : 33). 

We zouden aan de drie kruisen een naam 
kunnen geven. Het kruis in het midden is het 
Kruis der Verlossing, der Ver11eving. der Ver
zoening. Het kruis ter linkerzijde is het kruis 
der Verwerping, dat ter rechterzijde bet kruis 
des Berouws. 

Mij dunkt, dat de spot van den boosdoener 
aan Jezus' linkerzijde Zijn hart dieper gewond 
moet hebben clan de wreede nagelen, die Zijn 
voeten doorboorden en de doornen, die Hem 
in 't hoofd waren gedrukt. Maar H1j antwoord
de met geen woord. Ongetwijfeld zal de verhar
de zondaar ervaren hebben, dat hij zonder God 
had gt::leefd en zonder God in den dood moest, 
terwijl hij zag, dat de ander in dat laatste oogen
bhk gered werd. Zonder hoop zonk hij ter aarde. 
Voor eeuwig een verloren ziel. Welk antwoord 
had de Zoon van God moeten geven aan den 
zondaar, die de genade verwierp, welke door 
den ander met beide handen werd aange\'.lrepen? 

Maar nergens komt des Heilands liefde dui
delijker naar voren, clan toen Hij in de verla· 
tenheid van Zijn ziel een andere ziel wenschte 
te winnen en mede te nemen naar het Paradijs. 
Denkt u Zijn vreugde in. toen Hij den sterven
den boosdoener ter rechterziide hoorde bidden: 
.,Heere I gedenk mijner, als Gij in Uw Konink
rijk zult gekomen =ijn". En dadelijk daarop 
kwam het antwoord: ,,Heden zult gij met Mij 
in bet Paradijs zijn". 

EEN PAASCHDROOM. 

z11 droomde een droom - deze jonge vrouw. 
die slechts de genoegens van bet !even 

had gesmaakt en voor wie liefde een ding van 
!outer genot was - ze droomde, dat ze sliep 
aan den voet van een heuvel, slapende den 
onbezorgden slaap en droomend de gulden 
droomen der jeugd. 

Plotseling werd ze wakker door een zachte 
aanraking aan iedere hand en de oogen openend, 
zag ze Liefde, staande aan haar eene zijde en 
Droefheid aan de andere. Verbijsterd stood ze 
op en was verwooderd, toen ze haar handen 
namen en haar tusschen zich in den heuvel 
opleidden. la haar jonge gedachten hadden zij 
haar zulke verschi!lende Qewaarwordingen toe
geschenen, maar nu raakten zij haar aan met 
overeenstemmende gevoelens en de een scheen 
haar heiliger en schooner door de tegenwoor
digheid van de andere. 

T oen ze den top van den heuvel naderden, 
boorde de verbaasde vrouw een groot tumult en 
bet ge<1pot en gejoel van een verdwaasde menigte. 

Toen ving ze de klanken op van een liefde
volle. hedroefde stem, roepende: .. Vader, vergeef 
bet hun ; want zij weten niet, wat zij doen I" 

En ze zag Jezus - Jezus, doorboord met de 
wreede nagels; Jezus, gewond door de doornen
kroon; lezus, door schande gebogen; Jezus, 
dorstende; Jezus. met mededoogen vervuld voor 
de w<>reld, die Hem haatt.-; Jezus, bedroefd over 
de wereld, die Hij liefhad; Jezus. den Zone Gods, 
Jezus, stervend voor u en mij aan bet ruwe 
oude kruis. 

Toen richtten Liefde aan de eene en Droef
beid aan de andere zijde baar haoden naar het 
kruis en toen ze daarop staarde, verdwenen 
de menil'.lte en de gedaanten van Liefde en 
Droefheid. Ze was alleen met den gekruisigden 
Christus. Vooruitsnellend, met de armen nog 
uitgestrekt, wierp ze z1ch aan den voet van 
bet kruis op de knieen. het omarmend en zich 
zelf overgevend aan Zijn macht. Haar oogen 
waren gevuld met tranen van droefheid over 
de verkeerdheden, waarmede zij haar Heer 
had ·gegriefd en met tranen van liefde voor haar 
Heiland, Die haar zonden had gedragen en 
haar daardoor den weg tot een nieuw waar
achtig !even had gebaand. 

Toen ze opkeek, aanschouwde zij het wezen 
van alle liefde en bet wezen van alle zorgen, • 
vermengd, in Christus aan het kruis. 

Toen de jonge vrouw ontwaakte, scheen de 
zoo en de kinderen in de Zondagsschool aan de 
overzijde van de straat zongen : 

Zie, hoe mijns Heilands zacht gelaat, 
Slechts liefde en smarte spreidt ten toon; 
W erd ooit een lietde zoo versmaad ? 
Droeg een gelaat ooit zulk een kroon? 

Zoo 't gansche aardrijk 't mijne waar. 
Oat zou eeo gift zijo veel te klein I 
Voor Zijne liefde, wocderhaar, 
Wil 'k eeuwlg gansch de Zijne zijn I 

Zoo daalde de avond op dien droeven Goe
de Vrijdag uit bet ver verleden, terwijl een 
paar vreesachtige disc1pelen ergens. waar ze 
niet gezien konden worden, afwachttcn, wat 
er gebeuren zou en de Romeinsche soldaten 
sluimerden of zich hezig hielden met het ver
deelen van Zijn kleederen rondom een kamp
vuur, welker vlammen een schril licht wierpen 
op de drie kruisen. 

Het was een dag van diepe, vreemde gebeur
tenissen voor Jezus ge9'eest. Na een slapeloozen 
nacht was Hij uit den bof naar de rechtszaal 
gevoerd en toen naar bet kruis; en van bet 
schavot giog Hlj tot de overwinniog in I 

Ook voor den stervenden moordenaar had 
de dag allerlei aandcenicgen gebracht. 's Mor
geos bevond hij zich als een tt>r dood veroor
deelde in de gevangenis zonder Christus; 
daarna aan het kruis naast Jezus; 's middags 
W<'S hij in Christus; en toen de avond als een 
oordeel over zijn medegekruiste. die van geen 
berou w wilde we ten, nt>dcrdaalde, was hij met 
Cbristus in het Paradijs. 

En nog zijn er menschen, die zeggen, dat 
hekeering een Jang proces is; iets. dat geleidelijk 
moet gaan en dat tijd kost. Het beste antwoord 
hierop is de aanhaling van de geschiedenis van 
den hoosdoener. die van een moordenaar en 
dief veranderde in een ziel, klaar voor den 
heme! - en dat in een dag, in een oogenblik. 

Lezer, er is hoop voor u. Maar ge moet het
zelfde doen als de boosdoener. 

1. Ge moet de gelegenheid niet uitstellen, 
maar zonder aarzeling aangrijpen ... Nu is het 
de dag der zaligl-eid"'. 

2. Geef uw zonden nu op; roep nu om ver
geving ... Gedenk mijner, als Gij ill Uw Konink
rijk zult gekomen zijn". 

3. Geloof. dat Jezus al uw zocden weg wil 
wasscheo. Welk een heerlijkheid voor uw 
schuldige ziel. En dat alles kan nu gebeuren, 
voor u weer gdat slapen. En uw Goede Vrijdag 
zal veranderen in een Paaschmorgen vol dank
baarheid. 

........ --. ..._._ .................................................. ~ ......... ...._ ........ --......... ~ ................ ~ ................................................... ~ ......... ._.... . ..._.. 
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I BEN OPROEP van den KOMMANDANT. t • • 
t. Mi;n d K t. ..., waar e ameraden ! 
t I i In verband met den grooten Opwekkings-Veldtocht wordt i 
• een dag apart gezet voor de Kandidaten en ik zou gaarne • 
! een beroep willen doen op ieder jong leven, intelligent, ! 
t sterk en bereid tot hard werken en tot het geven van ZJJ .. n I 
• • t of haar leven in den di ens t van anderen, zonder iets daar- I 
i voor terug te vragen ; mannen en vrouwen, die het geschre i i 
i en het hulpgeroep van de hen omringende lijdende menschheid • 
i hebben gehoord en die met erbarming en Goddelijk mededoogen t 
• vervuld ztjn en daardoor gedrongen warden hun leven te ~ 
! stellen in dienst van God en de menschheid. Dat z:JJn de Kan- ! 
t didaten, waar ik van houd. Die niet alleen het Evangelie t 
i kunnen brengen, niet alleen mooi kunnen zingen, maar die, i 
i nada t ztj de kos ten berekend hebben, belangeloos de hand aan i 
• den ploeg slaan en niet achterom zien. • 
! De Reiland heeft Ztjn discipelen de wereld ingezonden t 
t twee aan twee, om de hongerigen te voe den, de kranken te ' t 
i genezen, de kinderen te zegenen en den armen en verlatenen i 
• • t het Evange l ie te verkondigen. In de z e Indische maatschap- t 
i ptj, waar de geestel:ijke en atoffel:ijke nooden zoo groot z:ijn, t 
i kunnen wtj alleen volstaan met levens, die zichzelf 100 °/0 i 
• kunnen verge tan, die 100 °/0 kunnen afdalen in nederbuigende • t liefde voor hun naaste, die de waarde van iedere ziel af- t 
t zonderltjk kunnen gevoelen, om hun geestel:ijk de oogen te f 
i openen en hen den weg der waarheid te doen bewandelen, die i 
J de eeuwige dingen in den t:ijd we ten te brengen en ui tdragen i 
• tot de harten, die God van noode hebben. . • t Indien g.ij bereid z:ijt om Uw leven in Gods hand te stel- t t len om op die wtjze gebruikt te warden in Ztjn Dienst, meld i 
: U dan aan btj Uw Korps-Officier of anders btj bet Kandidaten- f 
t Departement op het Hoofdkwart ier te Bandoeng. i 
i God zegene U allen ! i 
i De Uwe in Z:ijn Dienst, i 
j J. W. de GROOT i 
i Kommandant. i 
t . t ......................... .._... ................. ~· ........................................................... ~·* ....................... -· .......... ·-• ...._... .................... -~ .................... . 
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OE DE GESCHTEDENIS 
BEN LELIE ONS IETS KAN 

LEEREN. 

Heel diep onder op den bodem van een meer 
zocht een klein groen spruitje zijn weg door 
slijk en modder heen naar boven. Eindelijk 
bereikte het de oppervlakte. De zonnestralen 
kwamen en verwarmden het en zijn hladeren 
spreidden zich uit op het water. Toen gebe-ur
de het eens op een mooien morgen, dat er zich 
een knop opende en er een bloem op het water 
lag, wit en smetteloos en met een geur, die 
door geen reukwerk te overtreffen was. 

De bloem was hlij en gelukkig. maar spoedig 
hegon ze te zuchten : .. Ik hen we! heel mooi, 
maar waarom hen ik bier op deze eenzame 

plaats. waar niemand komt om me te zien en 
te bewonderen ?" Oien dag nog kwam een 
dichter en de lelie inspireerde hem om een ge
dicbt te schrijven. dat in een boek verscht>en 
en zijn weg vond tot menig hart. Den volgenden 
dag kwam een schilder. Toen hij de blol'm 
zag, maakte hij er een ~chets van en in zijn 
atelier werkte hij haar verder uit. Honderden 
zagen zijn schilderij en er werd een gedachte 
aan iets reins hij hen opgewekt. De lelie zegen
de de wereld, ofschoon zij daar eenzaam en 
verlaten lag. 

Nog zuchtte ze: .. Ik hen hier van geeo nut, 
al hen ik nog zoo hl'flijk Kruiden, leelijk om 
te zien, genezen dikwijls de zieken maar wat 

k ?" T . doe i . oen kwam er een andere hezoeker 
dien weg langs. Hij was noch een dichter, noch 
een schilder, maar in zijn oogc:n hlonk een 
glans. die sprak van een liefdevol hart. Hij 
boog zich voorover en plukte de lelie. Een 
schok ging door haar been. toen ze voelde. 
dat ze met wortel en al werd uitgetrokken en 
ze verloor haar bewustzijn. Langzamerhand ont
waakte ze, en nu was het in een lange smalle 
kamer met rijen hedden en in ieder bed een 
ziek _kind. Toen de bloem zich opende, bleven 
de k1nderoogen er met verhazing op rusten en 
h~ar ~.eur vervulde de geheele ziekenzaal. 
E:1ndelt1k had de lelie de plaats gevonden. die 
z1j zocht, de plaats. waar zij nuttig kon zijn en 
ande:en kon zegenen door zichzelf op te offeren. 
Om 10 de ziekeczaal een troost te zijn, moest 
zij met wortel en al uitgetrolsken worden. 

Gaat het velen niet zoo 10 nun !even ? Ze 
groeien op in een donker vergeten hoekje en 
z~cht~~ over de moeilijke omstandigheden. Maar 
emdeh1k ontplooit zich hun karakter in zijn 
voile schoonheld, de hinderpalen worden over
wonnen en zij zljn een hulp en troost voor hun 
omgevlng. zooals we zlen ult de geschiedenis 
van de waterlclie. 

1 MAART 1932. 
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~ ~tu\tJtgfJdb.s'lt.s'S'tn ontlrcnb aan ~ 
~ btt bagtlijhscb lrbcn. r 
~ boor Jllebroub:I itommanbante be 4!9root. ~ 
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w•J weten heel weinig v an de jaren, dat 

Jezus in Nazareth gewoond heeft 
eerst als kind, daarna a ls jongehng en ten laatst~ 
als volwassen man. 

En toch hceft H1j het grootste gedeelte van Zijn 
levei;i daar doorgebrachL in gewonen dagelijkschen 
arhe~?· hard werkende om Zijn brood te verdienen, 
terw1il Ztjn geest zich voorbereidde voor Zijn 
groote leve~staak. Hehalve uit de geschiedenis 
van den 12-Jartgen Jezus in Jeruzalem kunnen we 
mets te "".~ten komen. We vragen ons af, was 
bet mo~ehik. dat Zijn !even zoo iang verborgen 
kon bh1v_en? Ja. het wasmogelijk. En hieruit olijkt 
ons opi:i1euw, hoe bet goddelijke, dat in den 
mensch is gelegd, diep verborgen in zljn binnenste 
woont en daar eerst tot wasdom moet komen · 
hoe t>en hei11g !even zich in een gewone omgevin~ 
ontw1kkelen kan,. zonder opzien te baren ; en 
ook toont het ons, dat God tijd neemt om Zijn 
plan ten uitvoer te brengen. Niets wordt door 
Hem te vroeg gedaan, maar alles rijpt volgens 
een Goddel1jk voornemen. 

Gods Zoon bleef dus lang in Zijn ouderlijk 
bu1s. Hoe gaarne zouden we iets naders daarom
trent hooren ! Het zou ons misschien helpen 
?m ons werk beter te doen en mooier te maken 
10 ooze oogen. We moeten ons echler tevreden 
ste~~en _met datgene, wat Jezus ons door Zijn 
gehikec1ssen duidelijk maakte en waaruit wlj zien. 
ho~ }iil in de allergewoocste dingen van bet 
huiseh1.~ lev_en Eeuwighe1dsgedachten legde. Hij 
had .. z11n bhk steeds op de Eeuwigheid gerkht. 

BtJ h~t broodbere1den zag Hij, hoe Zijn moeder 
een wemig zuurdeesem nam en dat met het 
versche deeg vermengde; H1j zag. hoe het ge
heele deeg eenige uren later door den zuurdeesem 
doortrokken was. Hij hesefte de alles doordrin
gende kracht van den zuurdeesem. Zoo gaat bet 
ook met b~t Koninkrijk der Hemelen. dat eerst 
klein, eenmdal de geheele aarde zal vervullen. 
Echter ook met het kwade gaat het zoo en daarom 
wa~rschuwde de He1land Z1jn discipelen eenmaal: 
.. Z1et toe, en wacht u van den zuurdeesem der 
Farizeec en Sadduceen " 

.. Oak zet niemand eenen lap ongevold laken 
op eeo oud kleed"'. Waar anders dan in Zijn 
ouderlijk huis, had Jezus dezen praktischen 
regel geleerd? Kan de Zoon van God in zulke 
diogen belang stellen? Zeker! Wisten de huis
moeders toch meer, hoe al ooze kleinste zorgen 
e~ phchten hij God bekend zijn, dan zouden 
ZIJ stellig heerl1jke ervariogen in het dagelijksch 
!even meemakeo ! Al deze d1kwijls onaangenam~ 
plichten zouden haar dan van Goddelljke wljs· 
heid spreken. Een samengaan van het oude 
met het nieuwe gaat niet in bet geestelijk !even. 
Laat het oude kleed maar met het oude versteld 
worden. Wilt U echter lets nieuws voor Uw 
Ziel. dan moet alles nieuw worden. 

En als alles nieuw geworden is, dan moeten we 
goed hlijven, zooals het zout. Jezus wenscht, 
dat wij zooals het zout zullen werken, ons zel
ven verliezend, en daardoor anderen van het 
verderf hewarend. Wat zou de wereld zijn 
zonder de echte Christenen ? Smakeloos. ooge
niethaar. zooals ongezouten brood. Wat zou 
er veel te niet gaan, wat nu nog in het !even 
gehouden wordt I Niet alle Christenen werken 
alleen in het verborgen, velen worden gesteld 
als een kaars op een kandelaar, 11 zoodat zij 
alien schijnt, die in het huis zljn". Het is een 
feit, dat licbt voortdurend moet 17e11en ; de olie 
verbrandt, de kaars wordt opgehruikt en ver
vangen door een andere. de electrische stroom 
wordt verhruikt. Oit is bet sterven, zooals Jezus 
bedoelde, toen Hij van bet tarwepraan sprak. 
Maar bet resultaat is, dat anderen zich mogen 
verheugen in het Licht, en dat God verheerlijkt 
wordt. 

.. O;it zij uwe goede werken mogen zien, en 
uwen Vader. Die in de hemelen is, verheer
lijken ". Matth. 5 : 16. 

Zulke geestelijke waarheden paste Jezus toe 
op de gewone dagelijksc?e zaken. Ook in ooze 
omgeving en in ons huts kunnen_ we dagelijks 
die waarheden opmerken. Ook in onzen tijd 
spreekt God door Gel1jkenissen en des Heilands 
W oord geldt ook heden nog : 

.. Wie ooren heeft om te hooren, die hoore". 

DIUE IIOUDINGE:N. 

Men bewondert te Florence drie schilderijen 
van Broeder Angelico. De schilder beeft op het 
eerste doek de geschiedenis van Golgotha ge
schilderd. Van bet kruls druppelt bloed op den 
grood. Een man staat er .. vcrwonderd'' bij. 

Op het tweede doek nog eens dezelfde ge
schiedenis, maar de man heft zijn armen op. 
alsof hii wil zeggen : .. Is het voor mij r·. 

Op bet derde doek dezelfde voorstelling. Nu 
Jigt de man geknield en bidt. Welke van deze 
drie houdingen hebt gij aangenomen voor bet 
kruls? 

WIJ ZOEKEN. 

Van A•· Me.-inu• Wilhelmu• (A.94). Geborcn 8 Maart 

1893 . diendc biJ de Konlnklijke Marine onder Stamboek
num~er 1870: was In 1914 In Nederlandsch·lndie. Zuster 
vcrlaoge:nd berlcht van of over hem tc ontvnngen. 

Ven Krimpen-Johan Willem (A. 93). Hceft gcdlend bij 

hct N. I. Leger ondcr Alg Stnmboeknummcr 75502. VerlJet 
den dicnot In November 1925 .. en was werkzaom bij een der 
l:latovlaschc Treru·mnatschapptJen. Volgcne ontvnngcn bc
rlchtcn wanrechljnlijk gc?uwd In 1919 tc Padang; twee 
kindcrvt W crd na I 92) nog verplccgd In het Hospltoel tc 
Pplcmbaog en vcrtrok vandnar zondcr opgevc van ndres. V oder 
vtrlangend berlcht van of over hem tc ontvongen. 

Allen. die ecnlgc lnlichtlng kunocn verstrckkcn. wclke zou 
kunncn lcideo tot he:t opsporen van de tcgenwoordlge ve:r-
blijfpJaats van bove.nge.noe:mde personen, warden vcr:ocht 
bicrover te correspondeert.n met : 

Kommandant J. W. de Groot, Opsporings·Depnrtcment. 
Javastrant 16-Bandoeng. 

I 
r 
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1 MAART 1932. 

OFFICIEELE 
M EDEDEELI NGEN. 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bev orderd tot Heerlijkheidi 

COMMISSIONER CHARLES SOWTON, 
die in opleidiog kwam uit Brighton, Engeland, 
in 1884 en gearbeid heeft in Groot-Brittannie, 
Zweden, Canada, Britsch-Indie, U.S. A., Noor
wegen en Denemarken, 
te Londen op 6 Februari 1932. 

HENRY W. MAPP. 
Chef van den Staf. 

Gehuwdt 

KA PITEINE RENS KE FEKKES, die op 11 
Februari 1924 vanuit Alkmaar in opleiding 
kwam. en het laatst gestationnee rd was in het 
William Booth-Hospitcial te Soerabaja, met 

ENSIGN GEORGES MOTTE, die in 1920 
vanuit Quaregnon, Belgie, in opleiding kwam 
en het laatst gestationneerd was in Rembang, 
te Soerabaja op 20 Januari 1932. 

Aanstellingen: 

Brigadier F . Palstra * Ooglijders-Hospitaal 
Semarang (Beheerder). 

Stafkapitein F . Hlorth • Beddaarskolonie .. Boe
gangan" ( Beheerder). 

Kommandeur M. Harvey Makassar (W1jkverple
ging). 

Kommandeur H. Palm Leprakolonie ,,Sema-
roeng" (tijdelijk). 

Adjudant S. Cullen Bandoeng Kinderhuis 
(tijdelijk). 

Adjudant G. Priddle Batavia (C.) Meisjes-
huis. 

Adjudant J. Uylings * Batavia (C.) Tehuis 
voor Socialen Arbe!d 

( Beheerder ). 
Adjudant E. Wa/o Leprakolonie ,.Pelan-

toengan ". 
Ensign M. Hoffman Semarang Meisjeshuis. 
Ensign G. Jansen * Poerworedjo. 
Ensign G. Motte • Soerabaja I. 
Emign A. Roemers Medan Kinderhuis. 
Kapitein S. loemioe Tanggoeng. 
Kapitein F. Lomboan * Rembang. 
Kapitein H. Mathews * Bedelaarskolonie ,,Boe

gangan". 
Kapitein A. Weers Leprakolonie .. Pelan-

toengan". 
Kapitein T. Harding 

Young * Batavia (C.) Eur. Korps. 
Kapiteine J. W. Zwart Ooglijders-Hospitaal 

Semarang. 
Luitenant J. Latuperissa Solo Militair Tehuis en 

Korps. 
Kdt. Luitenant 

B. Latuasan Djokja Kinderhuis. 
Kdt. Luitenant Toeren Hulp-Zieken-

H. Pennenburg huis. 

\ n 

JOH. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

• ••• 
Cfantlle~llntn~en \)an den 

(f f ~em e en ~ e c -i et a 'l i 3. 

Z. Exe. Minister Deckers. 
Het was een buttengewone verrassing, dat 

Z. Exe. Minister Deckers gedurende zijn kort ver
blijf in Batavia gelegenhe1d kon vinden om ons 
Militair Tehuis aldaar met een bezoek te ver
eeren. Z. Exe. gaf zijn ingenomenheid te kennen 
met hetgeen hij zag en, staande voor de groote 
foto van onzen Stichter, den eersten Generaal 
William Booth, sprak hij eenige woorden van 
waardeering over het !even en den arbeid van 
dezen grooten man. Wij behoeven niet te ver
helen, dat dit hooge bezoek zeer door ons op 
prijs gesteld werd. 

Bij Z. Exe. den Gouverreur-Generaal. 
Het was mij een groot voorrecht op l Fe

bruari j. l. een bezoek te mogen brengen aan 
z. Exe. den Gouverneur-Generaal, eenige 
mededeelingen te mogen doen betreffende de 
oprichting van ons nieuwe Tehuis voor Socialen 
Arbeid te Batavia en Z. Exe. tevens te verzoeken 
dit Tehuis offlcieel voor ons te willen openen. 

Het geeft mij veel vreugde onzen lezers te 
kunnen mededeelen. dat de landvoogd bereid is 
aan dat verzoek gevolg te geven, zoodat wij 
het groote voorrecht zullen hebben D. V. te 
mogen beleven, dat Z. Exe. deze plechtigheid op 
2'i dezer des voormiddags 10 uur met Bare 
tegenwoordigheid zal willen vereeren. 

Commissioner Sowton overleden. 
W1j ontvmgen bericht van ons Internationaal 

Hoofdkwartier, dat Commissioner Sowton na 
48 . Jaren actieven dienst in de rangen van ons 
gehefd Leger en in verschillende deelen der 
wereld, tot heerlijkheid is bevorderd. 

Zoo gaan de oude strijdcrs en mede-oprich~ 
ters onzer Organisatie ons de een na den ander 
ve~laten. Hun werken volgen hen echter na. 
W1j maken cen eerbiedig saluut en streven er 
naar hun voetsporen te drukken. 

De Opwekkings-Veldtocht. 
De 0. V. T. Is in het geheele land aangevan

gen met algemeene bidstonden en den geeste
lijken dag van voorbereiding. Geve God, dat 
groote zegen rusten moge op deze bijzoodere 
poglng en ongekende resultaten de uitkornsten van 
lust en arbeid en groote toewljding wezen mogen. 

S T R IJ D K R E E T 
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© !) 
~ EEN AFSCHEIDSGROET ~ g A.AN A.I,LE OFFI C I EREN, SOLDATEN EN VRIENDEN 2 
© VAN HET L E GER DES HEILS ~ 
© IN NED. OOST-INDIE . ~ 

~ yooR de bijna 5 jaren, die wij in Ned. Oost-Indie mochten door- ~ 
~ brengen, danken wij God recht hartelijk. ~ 
© Wij kwamen om te dienen en hebben getracht dit in de praktijk t) 
~ van ons dagelijksch leven te toonen. ~ 
© Ook wilden wij gaarne door een opgewekt lied, een vriendelijk woord ~ 
~ en een blijden glimlach vreugde en zegen brengen tot het hart van ~ 
~ anderen en wij gelooven, dat God ons daartoe in staat heeft gesteld. ~ 
~ Bovenal, wij kwamen om zielen te winnen. Dat was de brandende ~ 
© begeerte van ons h~rt. God heeft dat verlangen herhaaldelijk bevre- ~ 
© digd. Geprezen zij Zijn Naam ! ~ 
~ Of wij bereikt hebben, wat wij ons voorstelden te zullen bereiken? ~ 
~ 0, neen, verre van dat ! ~ 
~ En wat door onzen arbeid tot stand mocht komen, is zoo onvolkomen, 2 
~ dat wij God bidden genadiglijk de tekorten aan te vullen. ~ 
~ Zij, die in ons werk de behulpzame hand boden, danken wij, alsook de ~ 
~ vele lieve vrienden, die onze zware taak door hunne gebeden hielpen t;» 
~ verlichten. !) 
~ Aan ons Officierenkorps zullen wij steeds de meest aangename 
~ herinnering behouden. Het is een keurkorps van toegewijde krachten. ~ 
~ God zegene U, lieve kameraden, en geve U in steeds toenemende mate ~ 
~ vreugde in het dienen en vruchten op U w arbeid, die in der Eeuwigheid ~ 
~ van Uw trouw en zelfopoffering zullen getuigen. ~ 
~ Ook de Plaatselijke Officieren en Soldaten willen wij danken voor ~ 
~ wat zij gedurende ons verf>lijf onder hen voor Gods Koninkrijk en in het ~ 
~ bdang van ons geliefd Leger hebben gedaan. ~ 
~ Aan Kommandant Palstra willen wij onzen eerbiedigen groet brengen. ~ 
© Circa vier jaren lang mochten wij onder zijn leiding ooze belangrijke ~ 
~ aanstelling vervullen en het past mij hem inzonderheid te danken voor ~ 
~ zijn gewaardeerde hulp en leiding. Geve God hem met Mevrouw Palstra ~ 
~ nog vele jaren van welverdiende rust. 
~ Onze nieuwe Leiders, Kommandant en Mevrouw de Groot, die zich zoo I) 
~ onvervaard in den strijd wierpen en allen daarbij zulk een beschamend ~ 
~ voorbeeld stellen, verdienen aller steun en gebed. Wij ook bidden, dat !) 
~ N. 0. I. onder hunne leiding een gezegende toekomst tegemoet zal gaan. g) 
© Op 16 Maart a.s. zal D. V. het goede schip de .. Christiaan Huygens" ~ 
~ ans naar ooze nieuwe bestemming voeren. ~ 
~ Wij weten nog niet waarheen, ..- maar weten leven en lot veilig in ~ 
~ Gods Handen. ~ 
© En omdat wij dat weten, kunnen wij volkomen gerust zijn. ~ 
~ Ooze lieve kinderen, Jan, Thea en Lex, gaan met ons mede. Oak ~ 
~ zij laten het .. Jongste Regiment" hartelijk groeten. ~ 
~ En nu, God zij met U. Hij geleide Uw schreden, en de onze, zoodat wij ~ 
© elkander na volbrachten strijd ;n den Heme! zullen mogen ontmoeten. ~ 
~ Met zeer hartelijke groeten blijven wij gaarne, ~ 

~ U w zeer toegenegen !) 
© Elisabeth en Jan Rawie. ~ 
© Lt. Kolonels. !) 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
© !) 
© ~ 
~ ~ 
~ ~ 
© ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ !) 
~ !) 
~ ~ 
~ !) 
© ~ 
~ ~ 
© ~ 
~ ~ 
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Een auto cadeau. 
Eeo onzer Legervrlenden was zoo vriendelijk 

ons deze week een Whippet Sedan ten geschenke 
te geven, waarvoor wij zeer danbaar zijn. In 
zijn brief vofgde hij daaraan toe: .. Moge mijn 
auto nu onder Gods zegen nog veel zegen 
helpen verbreiden", hetgcen wij geheel beamen. 

In memoriam den Heer Helfach. 
Telegrcifisch bere1kte ons het bericht van het 

overlijden van den Weledelen Heer Helfach te 
Lawang. Aan de weduwe en bloedverwanten 
hebben wij ooze deelneming betuigd. De Heer 
Helfach was gedurende zijn leven een warme 
vriend van den arbeld van het Leger geweest. 
Herhaaldelijk mochten wij dat zelf ondervioden, 
als wij in zijn gastvrij huis te Lawang vertoef
den. God zegene zijn weduwe en trooste haar 
in dlt groote verlies, dat haar is overkomen. 

Gebouw voor S. A. 
Ons gebouw voor Socialen Arbeid nadert nu 

snel zijn voltooiing. Er wordt met man en macht 
gewerkt, om alles gereed te krijgen voor de 

officieele opening door onzen landvoogd op 
Vrijdag 26 Februari. 

Adjudant Uylings en die hem daarbij terzijde 
staan, hebben hun handen meer dan vol. Maar 
het is een arbeid, die zeer gelukkig is en het 
blijde vooruitzicht, straks de cri~is werkloozen 
te kunnen helpen, Is een belooning op zich zelf. 

Er zijn drie z. g. n. brokken-dagen gehouden. 
Vrachtauto's, die vriendelijk ter onzer beschik
king gesteld zijn, glngen door de straten, de 
Legervlag in top en vriendelijke stadgenooten 
brachten kleeren, die - als zij straks gesorteerd 
en waar noodig gerepareerd zijn - aan minder
bcdeelden zullen worden verstrekt. Majoor Leb
bink. Majoor Loois, Adjudante Kyle, een aantal 
Hoofdkwartier-Officieren en de Kadetten zijn 
voor een week naar Batavia getogen om de 
behulpzame hand te bieden. Het wordt een 
grootsche beweging. 

Onze zieken. 
Het doet mij leed ooze lezers te moeten berich

ten, dat Lt. Kolonel Dr. Wille minder wel is en 
gedurende eenige dagen het bed moet houden. 
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Ook zijn ooze makkers, S tafkapitein Johans
son, Adjudante W ilson, Kapiteine van Eggelen 
en Luitenante Doelah op de ziekenlijst. 

Moge God Zijn genezende hand op al onze 
makkers kggen en hen spoedig weer in beterschap 
doen toenemen. 

Lt. Kolonel en Mevrouw Brouwer. 
Het zal den breeden kring van Officieren, makkers 

en vrienden genoegen doen te v erm:men, dat Lt. 
Kolonel en Mevrol.lw Brouwer, na hun uittreding 
uit den act ieven dienst, Ned -Indie, het land, 
waar zij onder Gods zegen den arbeid van het 
Leger des Heils mochten bE'ginnen, als woon
plaats hebben verkozen. Met de ,,Johan van 
Oldenbarnevelt" zullen zij de reis naar Insulinde 
aam.'aarden en hopen D . V. op 24 Maart aan 
te komen en zich metterwoon in Bandoeng te 
vestigen. Het hoeft geen betoog, dat deze hoog
geee-rde en beminde Off1cieren ZE'er hartelijk in 
ons midden zullen worden verwelkomd. 

Kommandeure Birkhoff. 
Ooze trou~e makker, Kommandeure Birkhoff, 

zal met dezelfde boot, na een welverdiend "er
lof in het oude land te he bben genoten. naar 
Java terugkeeren . Het verblijf io Nederland heeft 
haar veel goed gedaan en wij Vllenschen haar 
een nieuwe periode van zegenrijken arbeid toe. 

De Ensigns Poutiainen. 
Nu Vliij toch over verlof schrijven, denken 

wij aan onze trouwe en toegewijde makkers, de 
Ensigns Poutiainen, die, na acht en een half 
1aar in Midden-Celebes te hebben gearbeid, naar 
het land van de duizend merE'n zullen terug
keeren voor bun periodiek verlof. Zij vertrekken 
op 16 Maart per m. s. ..Christiaan Huygens" 
van Priok en onze allerbeste wenschen verge
zelkn hen. 

Zendeling Kruyt. 
W11 van het Leger des Heils zenden ooze 

. harteliike gelukwl'nschen aan Dr. Kruyt, den 
zendeling van Poso, ter gelegenheid van zijn 
40 jarig jubileum en zijn uittreden uit den ac
tieven dienst. Wij gevoelen er behoefte aan, 
dezen hoogstaanden man en trouwen dienaar 
Gods, die met zoo ontzaggflijk veel zelfopof
fering, doch ook met heerlijk welslagen , al deze 
jaren onder de Toradja's heeft gearbeid, eer
biedig te groeten en hem een bijzonder ge
zegenden en gelukkigen levensavond toe te 
wenschen. 

Felicitaties. 
Onze hartehjke gelukwenschen aan de Ensigns 

Kaswadi van Kalawara ter gelegenhe1d van de 
geboorte van bun dochter Christina. Moge de 
kleine opgroeien tot Gods eer en tot groote 
vreugde van haar ouders. 

Onze Maatschappelijk Secretaresse. 
Majoor Beckley, onze getrouwe Secretaresse 

voor maatschappelijken arbeid. is met een kort, 
welverdiend verlof gegaan. God sterke haar1 
Zij is een van de stillen in de Jande, die al deze 
jaren rustig haar arbeid achter de schermen 
verricht tot eer van God en voldoening van 
haar !eiders. 

Ben prachtige aanwinst. 
Adjudant Loois van Koendoer zond ons een 

kiekje van de nieuwe bijeenkomstzaal van Koen
doer, hetwelk wij elders in ons blad afdrukken. 
De Adjudant is de beheerder van ooze Lepra
kolonie in Zuid-Sumatra, die zoo prachtig is 
gelegen aan de Moesi-rivier nabij Palem
bang. Van Soengei Goeron heeft hij een partij 
mooi hout gekregen en behalve, dat daarvan 
meubelen worden vervaardigd voor de huisjes 
der gehuwde patienten, bleek er ruimschoots 
voldoende om daarvan ook een bijeenkomst
zaal op te trekken. Hii is daar met weinig 
kosten schitterend in geslaagd en verdient dan 
ook ten volle een woord van hartelijke waar
deering. De opening vond onder groote be
langstelling plaats. Moge deze nieuwe zaal een 
waar Bethel zijn voor de arme patienten van 
Koendoer ! 

De Celebes Di'Visie-Officier op tournee. 
Wij ontvmgen op Hootdkwartier een rapport 

betreffende een Kerstfeest- en Nieuwjaarstournee, 
door Majoor Woodward, onzen Divisie-Off1cier 
van Midden~Celebes, gehouden. 

Hij zegt daarin onder meer, dat hij zich niet 
herinnert op eenig tournee met zooveel onge
makken van persoonlijken aard te kampen te 
hebben gehad. De regen vie! in stroomen neer 
de berg- en landwegen waren in modderpoele~ 
herschapen, de rivieren gezwollen, de bruggen 
gebroken, bloedzuigers in overvloed veroorzaak
ten wooden aan voeten en beenen. Maar de 
geestelijke resultaten waren eveneens van bui
tengewonen aard, want in de 48 samenkomsten, 
door hem op deze tournee gehouden en die 
bezocht werden door 4025 menschen, werden 
41 babies opgedragen, 15 Soldaten, 24 Jong
Soldaten en 5 Recruten ingezegend en knielden 
139 zielen aan de zondaarsbank. Halleluia ! 

Onze makkers, de Majoors, maken zich nu 
gereed voor bun afscheidstournee en zullen in 
April a. s. naar Europa vertrekken. 

Vaarwel. 
En ditis mijn laatste aanteekening en dus 

moet ik mijn lezers een bartelijk gemeend vaar
wel toeroepen en danken voor de belangstelling, 
waarmede mijn aanteekeningen van maand tot 
maand gelezen zijn. 

Ook wil ik inzonderheid mijn hartelijken dank 
betuigen aan de beide Officieren, die mij, in mijn 
veelomvattenden arbeid, als Secretaresse zoo 
getrouwelijk hebben gediend, n . l. Adjudante 
Kyle en Kapiteine Brouwer. Ik zou het zonder 
haar gewaardeerde hulp onmogelijk hebben kun
nen stellen. 

De genade van onzen Heer Jezus Christus 
zij met U allen l 
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BRIGADIER EN MEVROUW P ALSTRA 
ZEGGEN VAARWEL AAN 

BANDOENG. 

Het was op Woensdag 27 Januari, dat de 
afscheidssamenkomst van Brigadier en Mevrouw 
Palstra plaats vond. Velen waren dien a v ond 
naar de Congreszaal gegaan om van hun medele
ven blijk te geven. Onnoodig is bet te zeggen , dat 
er in de 7 jaren, dat de Brigadiers in Ha ndoeng 
doorbrachten, vele vriendschapsbanden zijn ge
knoopt, zoowel in, als buiten den Legerkr ing , 
en bet is niet altijd gemakkelijk die te verbreken. 

Kolonel Rawie had de leiding van deze samen
komst en legde uit, dat door verschillende omstan
digheden belangrijke veranderingen hadden 
moeten plaats grijpen en hoe zoo ook de opheffing 
van de Java-Divisie noodzakelijk was gebleken. 
Hierna hadden verschillende personen gelegenheid 
om te spreken en de gevoelens te vertolken van 
zoovelen, die ook gaarne iets hadden willen zeg
gen. Sergeant-Majoor v. d. Veer sprak hartelijke 
afscheidswoorden namens de makkers van bet 
Korps en herinnerde nog eens aan de zegenrijke 
samenkomsten, met den Brigadier in 't verleden 
gehad. Kapitein Broome vertegenwoordigde de 
Korps-Officieren en Majoor Beckley de Hoofd
kwartier-Officieren. De Majoor haalde in 't 
bijzonder aan, hoe zij altijd een zegen had ont
vangen, als de Brigadier de korte dagelijksche 
bidstond op H . K. leidde. 

Vervolg~ns kwam de Heer de Koning aan 't 
woord, Hoofd der Christ-Geref. School, waar de 
twee oudste meisjes van de Brig<ldiers op school 
waren geweest. Hij zeide o a., dat zijns inziens 
de twee eigenschappen, die bet Leger maakte tot 
wat het is, en die ook nu naar voren kwamen, 
waren: gehoorzaambeid en eenvoud. Hierna 
spraken Mevrouw Palstra en de Brigadier. Uit 
beider woord bleek, dat de scheiding niet mak
kelijk, vie! maar dat zij geheel bereid waren om 
blijmoedig te gehoorzamen en te dienen, waar 
dit dan ook gevraagd werd. 

Zeer zeker beteekent bet heengaan van de • 
Brigadiers een verlies voor Bandoeng, maar 
daarentegen een winst voor Semarang-. God 
stelle hen daar tot r ijken zegen I 

De nieuwe bijeenkomstzaal te Koendoer. 

LEZING IN EEN M. U. L. 0.-SCHOOL. 

Zaterdag 13 Februari des avonds om 7 
uur werd door Lt. Kolonel Rawie, vergezeld 
van Mevrouw Rawie en Ensign Ramaker, een 
lezing gehouden in de Christelijke M. U . L. 0.
school te Bandoeng over .,het !even van 
den Stichter van· het Leger des Heils", we Ike lezing 
werd opgeluisterd door lichtbeelden. De ruime, 
overdekte speelplaats en gymnastiekzaal der 
school was gevuld met een aandachtige schare 
leerlingen, terwijl ook de heeren onderwijzers 
door hun tegenwoordigheid blijk gaven van bun 
belangstelling. 

Na begroeting door den beer Bergsma, Hoofd 
der School, ving de Kolonel zijn lezing aan, 
waarbij lichtbeelden betreffende verschillende 
episoden uit het leven van den Stichter op het 
doek werden gebracht. 

In de pauze werd een illustratie gegeven van 
de Leger des Heils muziek door het afdraaien 
van een gramofoon-plaat, getiteld ,.In de Vuur
linie", een marsch gespeeld door het lnternatio
naal Stafmuziekkorps, waarna een gramofoon
plaat, getiteld ,.Please, Sir, can you swim?" 
ons alien ontroerde door de weergave van de 
stem van den Stichter. 

Hierna volgde het tweede gedeelte van de 
lezing, aan het slot waarvan Mevrouw Rawie 
als solo het bekende lied zong : ,,Een !even 
slechts''. 

De beer Bergsma, hierop het woord nemende, 
dankte den Kolonel voor de prachtige lezing 
en sloot de bijeenkomst met dankzegging. 

p. R.. 
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! IKOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT I 
I OP TOURNEE IN IMENADO, ! 
@ ~·@ 

L------------------------~----------------------------«--l 
HET bezoek van Kommandant en Mevrouw 

de Groot aan Menado kan buitengewoon 
goed geslaagd genoemd worden. Zij kwamen daar 
aan op den 26sten en werden op de boot door 
den Gewestelijken Secretaris, in opdracht van 
den Resident, verwelkomd. Resident en Mevrouw 
van Aken, bij wie zij tijdens hun bezoek aan 
Menado logeerden, heetten hen eveneens har
telijk welkom. Dienzelfden dag bracht de Kom
mandant enkele bezoeken o. a . bij den Ass. 
Resident en den Burgemeester. 

Den volgenden dag ging de Kommandant, 
vergezeld door den Resident, Ass. Resident, 
Burgemeester, Kapitem der Chineezen en nog 
enkele andere autoriteiten , in "t geheel 20 per
sonen, naar de Leprozerie. De Leprozerie was 
versierd en de gasten werden door twee pa
tiE~nten toegesproken en verwelkomd. Na een 
bezoek aan de primitieve hutten der patienten, 
kwamen ze bijeen in hun klein kerkje, waar 
de Kommandant hen troostende woorden toe
sprak en waar allen aandachtig naar luisterden. 
Na den Kommandant sprak de Resident en be
loofde hen, dat zij over een jaar een nieuwe 
inrichting zouden krijgen . 

Denzelfden avond hield de Kommandant zijn 
eerste lezing op Tondano, 50 K . M. van Me
nado gele9en . De Directeur van de Gouverne
ments Muloschool had deze lezing georganiseerd. 
Ondanks het feit, dat slechts weinigen op deze 
plaats de Hollandsche taal kenden, waren er toch 
nog een 100-tal aanwezig. De Directeur leidde 
de Kommandants in. Mevrouw de Groot sprak 
over het werk van het Leger, en hoe overal 
getracht wordt degenen, die gevallen zijn en in 
nood en ellende verkeeren, te helpen. Daarna 
legde de Kommandant door zijn boeiende ver
halen over den Legerarbeid in de geheele wereld 
!anger clan een uur beslag op zijn hoorders. 
Allen waren onder den indruk. De Directeur 

dankte onzen Leider v oor zijn bezoek en de 
wensch werd uitgesproken , dat de Kommandant 
weer eens spoedig op Tondano terug zou komen . 

Den derden dag hield de Kommandant een 
bespreking met de autoriteiten over de Leprozerie 
en andere zaken betreffende ons werk in Mid
den-Celebes. 

's Avonds werd de lezing gehouden in de 
Minahassa-Raadzaal. Deze mooie ruim e zaal 
was niet groot genoeg voor alle belangstellenden. 

De Resident en Mevrouw van Aken , de 
Burgemeester en Mevrouw v . d. Wetering, de 
Ass. Resident Oberman. de Ass. Resident ter 
beschikking Brugman en vele vooraanstaande 
personen uit de Handels- en Cultuurwereld 
waren aanwezig met hun Dames. Allen volgden 
met groote belangstelling de boeiende rede van 
d~n Kommandant, die verschillende grepen deed 
ult zijn ervaringen in andere landen opgedaan. 
Roerende gevallen uit bet !even van de Lepra
patienten wekten merkbare sympatbie . Aan bet 
eind sprak de Resident zijn dank uit voor deze 
interessante lezing. 

Den vierden dag vond de laatste samenkomst 
plaats in de Gemeente Bioscoop. Om 7 uur 
waren re~ds alle plaatsen bezet en om 8 uur 
was er geen staanplaats meer. Er waren meer 
dari 1200 menschen, die een uur Jang onder 
ademlooze stilte luisterden naar de goede hood, 
schap, die door den Heer Katopo in bet Maleisch 
vert;iald werd. Het was een bezielende, indruk
wekkende avond en een groote overwinning 
voor ons geliefd Leger. 

De algemeene indruk van dit bezoek is, dat 
onze Leider de harten der menscben op Menado 
en Minahassa voor ons Leger gewonnen beeft. 
De wensch luidt algemeen, dat de Kommandant 
spoedig een post zal openen in Menado en van 
alle kanten heeft men steun beloofd voor de 
oprichting van ons werk aldaar. P. 

G==============================~~~ 

HUWE L I.J K ~KL 0 K KEN . 

W OENSDAG 20 Januar i was de dag, waarop Kapiteine R. Fekkes en Ensign 
G. Motte in den echt zouden verbonden worden . Verschlllende Officieren 

n hiervoo r naar Soerabaja gekomen en het was een lange stoet, die meeging naar 
f,J bet nieuwe G o uvernementskantoor, waar de wettige voltrekking zou plaats vinden . 

II 
Ook aan den maaltijd, ter eere van bet 
Bruidspaar in de Kliniek gegeven, waren a lle 
genoodigden verschenen en ontbrak het n iet 
ten minste aan gezelligheid. 

De Kommandants, op doorreis naar Cele-
bes, wilden gaarne de inzegening van het 
huwelijk leiden , niettegenstaande den langcn 
rit den geheelen dag in den eendaagschen 
trein. 

Ondanks een ecbt tropiscbe regenbui was 
des avonds de zaal gehE'el gevuld, toen de 
Kommandant de Bruid naar bet platforM ge
leidde, waarna hij de samenkomst opende 
en overging tot de inzegening volgens de 
Reglementen van bet Leger des Hei!s. 

Hierna sprak eerst Majoor Stewart als 
Directrice der Bruid en memoreerde de vcle 
jaren van samenwerking met Kapiteine Fek
kes, nu Mevrouw Ensigne Motte, waarna 
Adjudant Uylings sprak namens de ouders 
der Bruid, bij wie hij gedurende zijn Euro
peesch verlof op bezoek was geweest 

De Secretaris sprak namens het Korps. 

Kommandant en Mevrouw de Groot 

zullen bezoeken · 

Van 5 to t 13 Maart 
Maandag 14 

Sumatra 0. K. 
Bandoeng I. A lie korpsen 
vereenigd. Vaarwel van 
den Algemeen Secretaris 
v oor <liens vertrek naar 
E uropa. 

Vrijdag 25 Goede Vrijdag. Bandoeng. 
E en Dag bij bet Kruis. 

Majoor en Mevrouw Scheffer : 

V rijdag 25 Maart Solo ; Zondag 27 Soe-
rabaja ,.Semaroeng." 

Stafkapiteine Neddermeyer: 

Zaterdag 12 Maart Bandoeng I; Zondag 13 
Bandoeng II ; Donderdag 17 en Vrijdag 18 
Batavia II ; Zaterdag 19 en Zondag 20 Batavia 
I ; Maandag 21 Batavia Meisjeshuis: Dinsdag 
29 Bandoeng I. 

STRAFGEVANGENIS SOEKAMISKIN. 
QE bijeenkomst op Zondag 14 Februari j .1. 

stond onder leiding van Lt. Kolonel Rawie, 
en aangezien dit de laatste keer was, dat bet 
den Kolonel mogelijk zou zijn in genoemde 
inrichting een b>ijeenkomst te leiden, droeg deze 
tevens bet karakter van een afscheidsmeeting. 

Na gemeenschappelijk gezang en gebed door 
Br. Hondelink, volgde een korte inleidende toe
spraak van den Reclasseerings-Secretaris, Ensign 
Ramaker, welke terwille van de aanwezigheid 
van vele Maleisch sprekende gedetineerden 
door hem in de Maleiscbe taal herhaald werd. 

Na een lied door de Officieren en makkers. 
bepaalde Adjudant Gerth ons bij de groote 
Christus-liefde, waarvan gezongen was. 

Hierop werd Gods woord gelezen door Br. 
Taal , naar aanleiding waarvan de Kolonel daar, 
op de gedetineerden toesprak. Het onderwerp 
van den Kolonel boeide alien : het was alsof 
wij de stem van den ouden profeet Jesaja hoor
den : ,,Ik ken hunne wegen' ', en ,,Ik zal hen 
genezen en hen leiden op hunnen weg"'. 

In de uitnoodiging kwamen drie zielen aan den 
voet van het Kruis, Halleluja I 

Nadat de Kolonel de bijeenkomst met dank
gebed had geeindigd, nam een der gedetineerden 
nog bet woord, om namens zijn lotgenooten 
den Kolonel een hartelijk woord tot afscheid 
toe te roepen, waarna de geheele vergadering 
den Kolonel staande toezong: ,,De Heer zal U 
steeds gadeslaan". 

Zeker zullen van dezen avond ook in de 
Eeuwigheid de vruchten ons geopenbaard 
word en. 

D.R. 
TANGGOENG. 

TROTS vele moeilijkheden heeft God ons 
in den laatsten tijd op bijzondere wijze 

willen zegenen en we zijn dankbaar voo r de vele 
blijken van Zijn genade en barmhartigheid, die 
we mochten ontvangen. Op Zondag 31 Januari 
kwam een man ons zaaltje binnen, op wiens 
gelaat te lezen stond, dat hij diep ongelukkig 
was. Met ontroering zagen wij hem aan het eind 
der samenkomst naar voren komen, waar hij 
God om vergiffenis smeekte. Den daarop volgen
den Zondag vernieuwden drie van onze broeders 
in de Heiltgingssamenkomst hun verbond met 
God en baden om kracht om Hem beter te dienen. 
In al deze samenkomsten gevoelden wij Gods 
nabijheid en we vertrouwen, dat Hij ons ook 
verder zal zegenen in onze pogingen om zielen 
te winnen voor Zijn Koninkrijk. 

E.T. 

P OERWOREDJO . Hij herinnerde er aan, hoe hier zonder eenige 
politieke moeilijkheid een Hollandsch-Belgisch 
verdrag tot stand was gekomen en overhan- Z ATERDAG 13 en Zondag H Februari 
digde daarna aan den Bruidegom Vaders hadden we Stafkapiteine Neddermeyer 
Boek. met ons en we kunnen spreken van een goed 

Nadat de ingekomen telegrammen waren begin van onzen Veldtocht. Een Hink aantal 
voorgelezen, kwam de Bruid aan het woord makkers was Zaterdag opgekomen om zich te 
en zij vertelde, hoe ze met groote dank- vereenigen in bet gebed. De samenkomsten op 
baarheid aan God terugdacht aan al den weg, Zondag zljn voor velen een zegen geweest. De 
die Hij baar had geleid. De Bruidegom be- . . samenkomst in de gevangenis was mooi en onze 

~ loofde voor te zullen gaan in den weg _des Heeren, <;>ok al gmg die weg dan, vol- ~ openlucbtsamenkomst trok een groote schare 
f? gens een uitlating van den Kommandant. n1et naar Bora m Celebes. belangstellenden. 's Avonds mochten we 12 zie-

Nadat de Kommandant tot slot nog eenige woorden gesproken had, sloot ,..,, II len zien neerknielen. In de laatste 5 weken 
Mevrouw de Groot deze druk bezocbte samenkomst met gebed. S. ~ zagen we 19 volwassenen en 6 kinderen tot 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ den Heiland komen. Hallelajal 

~QQQOQOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQQPQQQQQQ 
~ Voor de kleintjes. !4! wooden volg.de hij moeder naar binnen en riep : vreeselijke boofdpijn had en toen hij met z'n 

,.Ga gauw z1tt~n moeder, dan zal ik wat in uw vriend langs een van de straten liep, zei hij : 
17' . . (() . ~ s:hoot leggen.' Moeder ging zitten en vroeg ,,0, mijn . hoof~ doet zoo'n pijn vandaag·· en cJ../e geschzedenzs van een J aasch-ez ~ z1chzelf af, Wat er tocb we} in dat zakje ZOU daarna v1e} die arme Vader op den grond. 

A LS je Jackie Rrown in z'n matrozenpakje 
zag, terwijl hij probeerde met zwaaiende 

passen te loopen, juist zooals vader, zou je vast 
dadelijk raden, dat hij een zeemanszoon was. 
Hij was 7 jaar oud en wist een heeleboel over 
schepen. Hij riep alt11d met een zware basstem : 
.,Hei, ho", en als je hem vroeg, hoe het met 
hem ging, antwoordde hij dikwijls : .,Goed, maar 
't schip heeft vandaag erg geschommeld." Hij 
hoopte, dat er nog eens een dag zou komen, 
dat hij zijn bed kon verwisselen voor een hang
mat en een echte zeeman zou zijn. 

Eens moesten moeder en Jackie afscheid van 
vader nemen, want ze zouden hem in twee 
jaren niet zien ... Je zult een groote jongen zijn, 
als ik weer thuiskom," zei vader, terwijl hij 
Jackie kuste en hem stevig in zijn armen hield. 

.. En ik zal een heeleboel meer over schepen 
weten," antwoordde Jackie. 

• ' 4 zitt~n. Jackie h~alde het voorzichtig uit bet Toen bij wakke~ werd, lag hij in een koel ge, 
·--- _ :,.... _ __ 1 papter en legde in moeders schoot - een choco- makkelijk bed 10 het Scheeps-Hospitaal. Zijn 

.. Hij zal eens een goed zeeman worden ... zei 
vaders vriend en Jackie was zoo blij, dat hij 
hem ook kuste. 

Iederen Zaterdag kreeg Jackie een stuiver om 
mee te doen, wat hij zelf wilde en bij kocht 
altijd een reep van moeders lievelingschocolade, 
die ze dan samen verdeelden. Op een Zaterdag 
zei Jackie : .. Vindt u het erg, als ik mijn stulver 
opspaar, moeder r· 

,.Natuurlijk niet, lieveling," zei moeder ,,spaar 
ze maar op, als je wilt" en ze dacht bijzichzelf: 
.. Ik denk, <lat bij een nieuw zeilschip wil koopen." 

Vijf Zaterdagen gingen voorbij en op den 
zesden, toen Jackie zijn stuiver had gekregen, 
zei hij : ,.lk ga even iets koopen in den winkel 
op den hoek moeder, maar ik blijf nlet Jang 
weg." Moeder ging naar het bekje en zag hem 
na, terwijl hij wegliep. Kort daarna kwam hij 
terug met een papieren zakje in zijn hand. Opge-

lade Paasch-ei ! vriend was bij hem en zei : .. Nu je wakker 
.. 0, wat een mooie," zei moeder. ,,Het is wordt moet ik terugg~an naar het schip, maar 

voor vader, van u en van mij," riep Jackie . de dokt~r zegt, dat 1e hier een paar dagen 
,,Denkt u, dat we bet naar Malta kunnen moet bli1ven, ik hen bang, dat je met Pasch 
sturen ?'' . . . .. n~g in bed zal zijn. Maar als de Kapitein ~~ 

.. Als we het voorz1chttg mpakken ! zei w1l Jaten gaan, zal ik Zondag bij je k ·· 
moeder. ..We moe~en een bli~je, wat houtwol Zondagmid~~g kwam en vader hoop~~ed~t 
en veel zacht pap1er hebben. En terwijl het zijn v _riend b1i hem zou komen. En ja, daar 
kostbare e1 zoo lang we~r in het zakje werd zag htJ den grooten zeeman de ziekenzaal binnen-
gedaan, kust.e moeder Jackie, en zei: ,.Als we komen met een pakje in zijn hand. Kunncn 
het d~zen m1ddag nog doen, z~! bet vader juist jul!ie raden, wat er in was? W el , het was 
op hJd me~ Paschen bereiken. Zoo werd bet bet Paasch-ei, dat Jackie had ckocbt. f[oe 
chocolade-e1 na bet eten zorvuldig ingepakt en verrast was vader Het c' gh 1 al nict d h f . · 1 was ee ema 
moe er sc ree op cen kaart1e: ,, Voor vadn stuk, totdat vader het zelf i t "' brak en 
met heel veel groeten van Jackie en moeder 00

• de helft aan zijn vriend gaf T wyc~ie vaders 
Er kwam dik bruin papier om het pakje en brief las, waarin stond . · ocn d~c paascb-
een sterk touw hield alles bij elkaar. Daarna cadeautje vroolijkte me · k,.Je

1 
.. kaahr iglecmaat op'", 

· d J k " h p k h "' wer e iJ ce gmgen moe er en ac 1e naar et ost- antoor. was IJ z66 blii' d t h "j .. . s bad op-* * d • a 1 ZtJn stmvcr ,,. gespaar . 
Het was z66 warm in Malta, dat vader Kathleen Harris. 
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