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·~----------~ OOGSTTIJD 
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. ~E samenbang tusscben bet gezaaide en den oogst is en 

blijft immer iets wonderlijks. De natuur is een groot ~ .,Zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien", zegt de 

Apostel. Een vanzelfsheid, eenvoudig weergegeven, de volle 

waarheid bevattende. Dat is de grootschheid der waarheid, dat mysterie, daar immers bet geheim des !evens nog 

nimmer verklaard kon worden, ofschoon de biologie belangrijke 

vorderingen maakte en deze wetenschap nog steeds voortschrijdt, 

terwijl door oplettend aanschouwen, logisch denken en concludeeren steeds meer 

natuurwetten ontdekt worden, waardoor het ,.waarom" en ,.waartoe" der dingen 

meer en me~r l?egrepen wordt. Voor bet wezen des !evens echter werd nog 

nimmer een bevredigende verklaring gevonden. Toch worden wij, menschen, 

met de Goddelijke natuurwetten zoo vertrouwd, wassen daarmede dermate op, 

dat niets ons natuurlijker voorkomt, clan dat uit het tarwezaad het tarwegraan 

groeit en dat uit een klein pompoenzaadje een plant ontstaat, die vele groote 

vruchten van dezelfd~ soort draagt en dat ook uit een appelpitje eens een 

appelboom kan groeien. In het algemeen gesproken weten wij allen, dat het 

wezen der vrucht reeds op een of andere wijze in het zaad besloten ligt. Aan 

dezen wonderbaren samenhang t:..sschen het gezaaide en den oogst kunnen 

velerlei bespiegelingen vastgekI'ooct vi·orden in elk w aa rvan steeds weer deze 

drie begrippen op den voorgrond moeten treden, n.l. Zaad, Wasdom en Oogst. 

Als de Heere Jezus ter verklaring van de wetten van het Koninkrijk Gods 

gelijkenissen gebruikte uit bet rijk der natuur, sprak Hij uit eigen aanschouwen 

en ervaren. Den vijgeboom in den hof had hij vele malen gezien. Het was 

gebruikelijk bij de lsraelieten bier en daar in den wijngaard een enkelen 

vijgeboom te planten. Zaaien en planten is een aibeid, welke ondernomen 

) wordt in hoop en geloof. Een zeker 

risico blijft altijd bestaan. Hoe zal de 

oogst uitvallen? Zal het loonend zijn? 

Men hoopt, gelooft, vertrouwt en hoopt 

nog eens. Men arbeidt, begiet, bindt 

het neergeslagene op, kortom men 

doet alles wat mogelijk is om het ge~ 

was te doen gedijen. De wind, de zoo, 

regen en dauw, allen helpen mede. En 

toch . . . . . de wasdom, de groei, ge~ 

schiedt ongezien, mysterieus, in de plant 

zelve, totdat deze tot rijpbeid is geko~ 

men en daarmede de oogsttijd aan

breekt. De lieden, die gezaaid en ge~ 

plant hebben, verheugen zich als zij het 

twintig-, dertig~, ja het bonderdvoudige 

mogen binnen halen van wat men in 

het geloof uitzaaide. 

Ook voor den akker van het men

schelijk hart gelden natuurwetten, doch 

van een hoogere orde. Niet alleen 

wordt in ons hart door den Geest 

Gods het zaad gezaaid, naar welks 

vrucht de Hemelsche Hovenier met 

verlangen uitziet, maar wij zijn ook 

zelve: bestendig bezig met bet uitstrooien 

van zaad, en indien wij ons slechts 

meer bewust waren, dat wij met bijna 

wiskunstige nauwkeurigheid oogsten 

zullen, hetgeen wij zaaien, met hoeveel 

meer ernst zou menigeen er naar streven 

alleen het goede zaad uit te zaaien. 

zij geen nadere verklaring van noode heeft, omdat zij helder en klaar is in 

zichzelf. Wij staan hier tegenover een voldongen feit . Wij kunnen zelve on

zen oogst kiezen, of m. a. w. wat wij eenmaal in den oogsttijd zullen bijeen

vergaderen, zal slechts de vrucbt zijn van bet door ons uitgestrooide zaad. 

De hovenier verwachtte, dat de vijgeboom, dien bij met zooveel zorgvuldig

heid gekweekt en verzorgd had, goede vrucbten zou dragen. Dag aan dag had 

hij zijn belangstelling in dien boom getoond en gedaan wat bij als kweeker 

Joen kon. En toch - en dit is een zeer ernstige gedachte - schijnt het, also£ 

de boom ook dit jaar geen vruchten zal voortbrengen, in weerwil van al de zorg, 

welke hem van buitenaf ten deel vie!. Hier zien wij de Goddelijke instelling 

van eigen verantwoordelijkheid, welke door zoovele menschen miskend wordt, 

alsof bet iets geheel willekeurigs gold, also£ men snel in het laatste oogenblik 

voor den oogsttijd alsnog enkele geleende vruchten aan den boom zou kunnen 

hc.ngen, zooals men dit bij Kerstfeest doet, terwille van de kinderen, aan een 

levensloozen dennenboom. 

Neen, vruchten groeien, vaak langzaam, langzaam, maar zij groeien over

eenkomstig eeuwige wetten en betzij goede, hetzij kwade vrucbten, beide zijn zij 

het resultaat van den "':'asdom. De schoone groene bladeren van den vijgeboom 

geven den landman geen genoegdoening. Verlangend zoekt hij dieper of hij 

toch eindelijk de verwachte vruchtzetting mocht bespeuren. De tijd gaat voorbij, 

de jaren vlieden heen en daarmede de 

gelegenheden zich nog eens grondig te 

doen vernieuwen eer het te laat is. Zelfs 

de landman kan bet niet verhelpen 
' ' indien de l)'oom uit zichzelf niets voort-

brengt. Het moet van binnen uit komen. 

Eenmaal zal alles tot rijpheid komen 

wat met eens menschenleven te doen 

beef(; dat zal een openbaring zijn. De 

gedacbte alleen aan de weeklachten, 

vol van berouw, over verloren kansen 

en gelegenheden, doet ons barte beven 

van afschuw, en doet ons de hand in 

eigen !boezem steken en den Vader 

bidden: ,.Reinig mij geheel en al , opdat 

ik goede vruchten moge voortbrengen." 

In Gods W oord worden vele schoone 

beloften_ gegeven aan degenen, die zicb 

willen doen reinigen : - .,Alle rank, 

die vrucht draagt, die reinigt Hij, op

dat zij meer vrucht drage." 

,,Ik heh u gesteld, dat gij zoudt heen

gaan en vrucht drag en." Joh. 15: 2 en 16. 

.,Die met tranen zaaien, zullen met 

gejuich maaien. 

Die bet zaad draagt dat men zaaien 

zal, gaat al gaande en weenende ; maar 

voorzeker zal bij met gejuich weder

komen, dragende zijne schoven." 

Psalm 126 : 5, 6.-
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i KRENGSENG.. i 
Het was een gezicht, dat bet meest onver

schillige hart moest ontroeren, deze menschen, 
die als 't ware de woorden indronken. En na
tuurlijk volgde hierop de vraag, of iemand 
onder hen nu wilde kiezen om een volgeling 
van Christus te worden. Er werd gebeden, Gods 
Geest werkte aan de harten; een meisje kwam 
naar voren, daarna een man van achteraan, en 
vervolgens zagen wij van links en rechts nog 
meer van hun plaatsen komen om neer te knie
len en zichzelf aan God te geven, totdat er 
vijf en dertig waren . . 

f EEN GEOPENDE DEUR~WONDERBAREKA..NSEN. S 
I GROOTE SAMENKOMST ONDER LEIDING VAN I 
! KOMMANDANT EN MEVROUW" DE GROOT. i 
I .,Heft uwe oogen op en aanschouwt de Landen •.... wit om te oogsten." i 
r De eerste vruchten reeds gezien - de eerste 15 Heilssoldaten ingezegend i 
C onder de Legewlag - 35 zielen tot de11 Heer gekomen. S 
! 2000 menschen, luisterend naar het Evangelie. J 
L-~~~~~~~~~--~~~~~~~-~~~~~~~~ 

Wij zijn er van doordrongen, dat dit werk 
van den Heer is, begonnen door de leiding van 
Zijn Heiligen Geest. Hoe werden wij getroffen 
door den ernst van den Heer Oey, door zijn 
dankbaarheid, omdat de Heer zijn ziel gered 
heeft, en door i:ijn sterk verlangen, om zijn 
werkvolk, voor bet grootste gt>deelte bestaande 
uit gewone dessa·menschen, ook tot bet Chris
tendom te zien overgaan. 

N AAR deze bijz;ondere gebeurtenis was 
reeds weken lang uitgezien en Staf

kapitein Hionh had al bet mogelijke gedaan om 
dit eerste bezoek van onze Leiders aan deze 
plaats welslagend te doen zijn. 

Terwille van ooze lezers willen wij een beetje 
teruggaan in de gescbiedenis en vertellen, wat 
het Leger des Heils met Krengseng te maken 
heeft. Enkele maanden geleden ontving de Kom
mandant een verzoek van den heer Oey om 
met hem een plan te komen bespreken, welks 
doel was om onder de 3000 Javanen, werk
zaam op zijn rijstonderneming te Krengseng, 
bet Evangelie te brengen. Het resultaat van 
die bespreking, zooals men wel begrijpen zal, 
was. dat Kommandant de Groot beloofde, da
delijk Javaanscbe Officieren van bet Leger des 
Heils beschikbaar te stellen voor deze nieuwe 
uitbreidiag. De Heer Oey draagt de fioancieele 
lasten en verleent alle medewerking, alleen met 
bet oogmerk, dat aan zijn werkvolk de bood
schap van heil en hevrijding door Jezus Christus 
zal worden gebracbt. 

En zoo is bet werk begonnen. Door het 
houden van samenkomsten, door de menschen 
persoonlijk aan huis te bezoeken, door de kin
deren onderricht te geven, wordt getracht de 
menschen uit de duisternis tot het Licht te 
brengen. En nu. na enkele maanden arbeid, 
waaraan God op kennelijke wijze Zijn zegen 
heeft verbonden, achtte men den tijd aange· 
broken, dat ooze Leider zelf een kijkje zou 
komen nemen. 

Onder een afdak van een van de groote loodsen. 
behoorende tot de onderneming, was een plat
form opgericht, waar Kommandant en Mevrouw 
de Groot plaats namen, vergezeld van Majoor 
Beckley. Majoor Straadlund en Stafkapitein 
Hiorth. Ook waren mede tegenwoordig : de Heer 
Oey met echtgenoote en dochter. 

Aan den linkerkant was het mui:iekkorps 
opgesteld, dat bij de aankomst van onze Leiders 
een paar muziekstukken speelde en verder hulp 
verleende bij het zingen van de liederen. 

Staande op het platform zag men een groote 
schare voor zich van bijna 2000 mannen, vrouwen 
en kioderen, die bijeengekomen waren voor 
een groote openluchtsamenkomst. Daar stonden 
ze, echte dessa-lieden, gereed om de padi te 
gaan oogsten in de sawahs rondom ; voor een 
paar uurtjes echter mochten ze hun werk laten 
staan en komen luisteren naar wat de Heils
officieren hun te vertellen hadden. 

En de Heer des Oogstes 
arbeiders een visioen van den 
oogst, die hier zou kunnen 
gehaald. 

gaf nu aan Zijn 
kostbareo zielen
worden binnen-

De Kommandant dankte den Heer Oey voor 
de uitnoodigiog om hier te komen. 

En wij willen tezamen God onzen dank brengen 
voor de .wonderbare wijze waarop Hij het in 
het hart van onzen vriend gegeven heeft om 
bet Leger des Heils te verzoeken dit heerlijk 
werk ter hand te nemen. 

Ple:chtige: inzege:ning van 15 soldate:n. 

Welk een blijdschap was het voor onze 
Leiders, dat nu reeds een groep makkers inge
zegend zouden worden tot Heilssoldaat. Op 
verz;oek van den Kornmandant las Stafkapitein 
Hiorth de Krijgsartikelen voor. terwijl de mak
kers voor · hem stonden, en daar in het open
baar, staande onder de Legervlag, verklaarden 
zij uit eigen vrijen wil Heilssoldaat te willen 
worden. Een korte uiteenz;etting volgde van de 
beteekenis van dezen stap, toen knielden allen 
neer, en bij het zingen van een toewijdiagskoor 
vernieuwden zij bet verbond met den Heer, en 
beloofden dat zij door Zijn genade Hem zouden 

" 

I 

volgen ten koste van alles. De Kommandant 
droeg ze in bet gebed op aan den Heer, en 
gaf hen daarna de hand van welkom in de 
raogen van bet Leger. Geve God, dat nog 
velen hieraan toegevoegd zullen worden. 

De Kommandant, vertaald in 't Javaansch 
door Stafkapitein Hioi;th, sprak op duideliike 
wijze over Gods liefde ·voor _de wereld, geopen
baard in bet geven van Zijn Zoon als zoen
offer, waardoor alien, die in Hem gelooven, het 
eeuwige !even hebben. 

Ook sprak Mevrouw de Groot over de nood
zakelijkbcid van een sterke Redder, Die ons 
beschermen kan voor de gevaren van de zonde, 
van een Heelmeester, Die ons genezen kan van 
de wooden en ziekten, door de zonde veroor
zaakt, en Die alle zonde kan wegnemen. 

Ee:n ke:rk lie:ver dan e:e:n soos 

zou hij op iedere ondernt>ming willen zien , en 
wij beamen dit ten voile. Wij gingen even naar 
het gebouw door den Heer Oey afgestaan, waar 
Kapitein Doellah en zijn vrouw, die speciaal 
voor dit werk zijn aangesteld, geregeld samen
komsten houden, voor volwassenen en ook voor 
de kinderen. 

Moge Gods rijkste zegen verder op dit arbeids-
veld rusten ! A.E.B. r ......................................................... -... .......... __. ........... ~ ................................. -... ........................... - ..................................................... ~; 

• • t t • • f OPEN BRIEF VAN DEN KOMMANDANT. f 
• • 
f t • • f M:ijn lieve Makkers en Vrienden, f 
• • ! Ons jaarl:ijksch Oogstfeest staat voor de deur, en WJJ f 
f hebben alle reden God te danken voor Z:ijn goedheid om ons f . . . 
t een gewas te geven, waardoor in de behoeften van Java's f 
i milU oenenbevolking voorzien kan warden. W:ij vragen een i 
• ieder, die voor het Oogstfeest iets doen kan, teneinde • ! onzen arbeid te helpen en de plaatsel:ijke posten te steunen, ! 
1 di t te doen met z:ijn geheele hart. Teder kan iets afzonderen • 
f voor het grootsche doel, n. 1. het behartigen van de dingen f 
f van Gods Koninkr:ijk. f 
• • t Ik denk met zooveel dankbaarheid terug aan de jaren van f 
f het verleden, toen het Oogstfeest voor m:ij ala Korps-Officier i 
t van groote beteekenis was; hoe liefdevol een ieder, al le f 
i makkers en ook vele vrienden van bui ten, medewerkte om i 
• het Oogstfeest steeds weer tot een succes te maken. • 
• f t Hoeveel kunnen w:ij tezamen doen om het Koninkr:ijk Gods • 
i ui t te breiden en Hem te pr:ijzen voor al Z:i.in weldaden ! Laat ! 
i ieder het z:ijne doen, opdat het Evangelie van Christue i 
i gebracht worde aan velen, die thans nag in dui sternie i 
• verkeeren. i 
~ Met zegebede voor het welslagen van deze paging, verbl:ijve, i 

! Uw U toegenegen, t 
! J. W. de Groot ! 
t Kommandant. ~ 
i i 
• • I I .................. ~ ....... ..-...r .............. _ ....... ~ • ..._..~.~·--- ....................... .._.. • .._....~ ........... _ ........... __ ....,. ___ ....,... ........ ~. 

UITBREIDING VAN HET HULPZIEKENHUIS TE TOEREN. 

QP 25 Augustus beeft onder leiding van 
Kommandant en Mevrouw de Groot 

de opening van de nieuwe ziekenzaal in Toeren 
plaats gevonden. Het spreekt vanzelf, dat dit 
e'en oorzaak van vreugde was voor Majoor 
Midteide, die hier zoovele jaren met toewijding 
gearbeid heeft. Het Soerabaiaasch Handelsblad 
schrijft hierover: 

,,De vergroote kliniek van het Leger des Heils . 
te Toeren in Z. Malang werd Donderdagochtend 
onder ruime belangstelling in gebruik genomen. 
Aanwezig waren o. m. vertegenwoordigers van 
B. B., D. V . G., Ned. Zendings-Genootschap en 
uit de planterswereld in den omtrek. 

Een aantal toespraken, die volgden op een 
gebed en waarbij na eene uiteenzetting van den 

Kommandant van alle zijden gelukwenschen 
werden aangeboden, gingen aan een gemeenschap
pelijken rondgang vooraf. Tenslotte werden 
ververschingen geoffreerd. 

Deze kliniek is nu door den bouw van een 
vleugel met 40 bedden geworden tot een hulp
ziekenhuis, waarvan verder we! vermeldens
waardig is, dat de zusters zelf met toekangs het 
ziekenhuisje hebben gebouwd. 

En zooals zoovele ondernemingen van het 
Leger des Heils, is het goed, degelijk en 
practisch.'' 

Hierbij zij nog vermeld, dat een telegram was 
ingekomen van Professor A. Rodenwald, oud
Inspecteur van den D. V. G., hetwelk een geluk
wensch voor deze nieuwe ondememing inhield. 

1 OCTOBER 1932. 

.. W e:rpt al uwe: he:komme:rnis op Hem, want 
Hij zorgt voor u.'' I Pe:tr. 5 1 7. 

Konden er woorden gevonden worden, die 
een beter raad bevatten voor de vrouwen van 
den hedendaagschen tijd I 

Hoeveel zorgen, die ons kwellen, blijken later 
geheel onnoodig te zijn geweest? 

Kort ~eleden hoorde ik van een vrouw, die 
ernstig ziek was. Ze voelde, dat ze ging sterven 
en ze was zeer bezorgd, hoe haar einde i:ou 
zijn. Ze vreesde voor den doodstrijd, de laatste 
worsteling met den duivel. Maar ze was een 
kind van God, Hij zag haar angst en ze: stierf 
in haar slaap. Haar Hemelsche Vader had 
voor haar gezor~d en in de vallei der schaduwen 
des doods was Hij met haar. 

Laten we toch al onze zorgen aan Hem 
overgeven. In Gods Woord staat geschreven: 
.,Werp uwe: zorg op de:n He:e:re: en Hij zal 
u onderhouden." 

Dit herinnert me aan een oude vrouw, die, 
terwijl zij langs een weg Hep, een zwaar pak 
te dragen had. Een vriendelijke man met een 
wagen zag haar en noodigde haar uit in te 
stappen en mee te rijden. Gaarne nam ze het 
aanbod aan, maar ze bleef steeds haar pak in 
de armen houden. De man raadde haar eindelijk 
bet neer te leggen, maar ze antwoordde : ,,'t 
Is erg vriendelljk van u, dat u me een eindje 
laat meerijden, maar ik kan u niet meer bezwaren 
met mijn pak." 

Laten wij ons geheel aan God overgeven 
en alles aan Hem overlaten, de zorgen voor 
het heden en de zorgen voor de taekomst, want 
in der waarheid zorgt Hij vo·or u. 

GEZINSBOND-UITST APJE 
BANDOENG II. 

QIT was het eerste uitstapje, dat door een Ge-
ztnsbond in dit Territorie ts gemaakt, maar 

het z;al stellig niet het laatste zijn. Reeds heel 
vroeg kwamen de zusters van bovengenoemde 
afdeeling bijeen in de zaa), waar ze werden 
verwelkomd door de energieke Secretaresse, Me
vrouw Stafkapitein Pearce, en haar bekwame 
Penningmeesteresse, Mevrouw Adj . Gerth. 

Welk een spanning heerscbte er ! De Kapitein 
van het Korps ieidde een korten bidstond, waarin 
Gods zegen werdafgesmeekt voordezen dag. Wel
dra hoorden we het welkome geluid van de 
demmo's, en na het bevel ,,instappen"reden we 
naar Balong Aksan. Daar werd een heerlijke tijd 
doorgebracht. Dit was nu een vrlje dag voor de 
zusters, dien ze zeer op prijs stelden en waar
van ze met volle teugen genoten. Enkele spelen 
werden ged n een gerulmen tijd doorgebracht 
op het meer daar, in een paar booten. Een lieve 
ziel zeide na haar terugkomst, dat ze zeeziek 
was. De zusters vonden bet aardig, dat er en
kele bezoekers even kwamen kijken, n.I. de 
Algemeen Secretarls, Majoor Taylor, Mevrouw 
Taylor en Stafkapiteln Pearce. Ze deelden in 
de algemeene feestvreugde. Wat was het jammer, 
dat de !eden van Tjimahi niet konden komen I 
We zullen hopen, dat het een volgende keer 
mogelijk zal zijn. 

De Gezinsbond in Bandoeng II heeft flinke 
vorderingen gemaakt en we gelooven, dat we 
in de toekomst nog grooter dingen zullen beleven. 

Moge de Heer alle leden zegenen en ook 
haar Leidsters, die alles trachten voor te doen 
het welzijn van den Bond. 

WEES NEDERIG. 

W anneer de heme! geeft zijn zegen. 
Van eenen schoonen zomerregen, 

Zoo valt de gaaf wel overal : 
Maar al wat hoog is en verheven, 
Daar komt het water afgedreven 

En vloeit in 't allerlaagste dal. 
Dat is wat schoons, om mij te leeren , 
Zoo vloelt de milde geest des Heeren, 

In 't nederig en ootmoedlg hart : 
O. Needrigheid, zoo hoog te roemen I 
Wat draagt uw grond al schoone bloemen, 

Och. of mljn berg een diepte werd ! 

J. Luijken. 

Kommandant en Mevrouw de Groot met de familie Oey. De nabidatond te Krengseng. 
-.o .c. o ... ·-'-'"-'""-=,...,_..:._:;c,;.11 ,OJluG.. ~j 1itJ bw;:s: $b<Jog :)•.u{ ns9lls 



1 OCTOBER 1932 

JVieuws uit eelebes. 
KALAWARA. 

Vaarwel en Welkom. 

W OENSDAG 17 Augustus ging Majoor 
Y eerenhu1s, vergezeld van Ensign Ta

rima, met de auto naar LJonggala om de nieuwe 
Othcieren at te haien, die pas van Java waren 
gekomen. Ze waren goed en wel gearriveerd, 
AdJudante Kyle, Act1udante Robmson, Lu1tenante 
Hans, Kdt. Lu1tenante Rastlah en Kdt. Luite
nante Rigo. 

Om 7 uur vond een groote samenkomst plaats 
in de zaal te Kalawai:a. Vele natien war en ver
tegenwoordigd, maar zij hadden eenzeltde ver· 
langen, namelijk om een zegen te ontvangen. 
Ma1oor Mevrouw Veerenhu1s was de le1ctster 
van deze bijeenkomst. Oe U. 0. sprak harteliJke 
woorden van dank tot Adjudante Both voor 
de liefde, die zij heeft geschonken aan de men
schen van Midcten·Celebes. ..Het doet ons veel 
leed, dat wij van haar moeten scheiden, maar 
we zien op tot den Heer, Die het al regeert en 
Wiens wegen volmaakt zijn", aldus de Majoor. 

We luisterden hierna naar het getuigenis van 
Adjudante Both, die ons aanmoedigde om trouw 
te bltjven. Hoe beerlijk, dat we ehcander weder 
zullen ontmoeten in het Land. waar wij voor 
eeuwig samen zullen zijn 1 

Hierna gaf Majoor Veerenhuis een hartelijk 
welkom aan de nieuwe Officieren. Ensign Ta
rima werd gevraagd een woord van vaarwel 
tot Adjudante Both te spreken en een woord 
van welkom tot de nieuwe makkers. 

De Ensign herinnende ons aan het kleine 
zaadje, dat j~ren geleden door de eerste Offi· 

. c1eren daar in Midden-Java werd geplant. Eerst 
waren er maar een paar Ufficieren, en nu wa
ren er wel twintig op het platform, buiten de 
andere, die niet konden komen. De Soldaten 
kon hij niet meer tellen. Halleluja ! 

Hierna werd .aan elk der nieuwe Officieren 
gelegenheid gegeven om een woord te spreken. 
Allen getuigden, dat, hoewel" het hun moeilijk 
was gevallen om van Java te scheiden, er toch 
blijdschap in hun hart was voor de vele kansen. 
hun in Celebes geboden, t>m voor den Heer te 
strijden. 

Kapitein Kalangie van Sibelaja las een gedeelte 
voor uit den Bijbel. waaroa de samenkomst 
met dank aan God voor de ontvangen zege
ningen werd beeindigd. 

' Moge de Heer Zijn zegen geven aan Adju
dante Both, in haar nieuwen werkkring op 
Java, en aan de Officieren, die pas gekomen 
zijn om de heilstroepen in Cele bes te versterken I 

A. Loemioe, Kapt. 

KORPS ROUWIGA. 

DE 31ste Augustus was 
de verjaardag van onz 

en tevens sluiting van het J. L. 

grcoU? dag, 
iefde Vorstin 
rfeest. 

amen school
Padende, een 

Reeds den avond tevoren k 
kinderen van Rarampadende en 
vroolijk groepje. 

's Morgensarriveerden de kinderen van Bomba 
en Wajoe, onder leiding van Goeroe's. Som
migen hadden een marsch van drie uur achter 
den rug, doch onvermoeid klonken hun liederen. 
Het fluitkorps speelde en vlaggen en vaandels 
verhoogden de feeststemming. Nadat alien wat 
gerust hadden, werd de eerste bijeenkomst ge
houden, welke geleid werd door Adjudante 
Both, die tevens afscheid nam van bet Korps. 
Van alle kanten stroomden de menschen toe, 
tot ongeveer vierhonderd bijeen waren. Blijde 
werd getuigd door groot en klein over de goed
heid des Heeren. 

De kinderen zongen groepsgewijze hun liederen 
en ook de Korpskadetten deden hun deel. Na 
sluiting van deze samenkomst begon het feest 
der kinderen. Wat hebben ze genoten ! Mast
klimmen, touwtje springen en andere spelletjes 
vielen zeer in den smaak bij oud en jong. Met 
graagte werd daarna de met zorg bereide maal· 
tijd genuttigd en het was een aardlg gezicht 
al de kinderen gade te slaan. 

Om drie uur 's middags werd de laatste 151)· 
eenkomst gehouden en zeker zal deze niet licht 
vergeten worden. 

Er werden niet minder dan zes en twintig 
Jong Soldaten ingezegend en ook twee Soldaten 
en een Recruut, vruchten van trouwen en vol
hardenden arbeid van Officieren en Goeroe's. 

Een driehonderdtal menschen was weer aan
wezig en vooral de Jong Soldaten trokken groote 
belangstelling. Deze welgeslaagde samenkomst 
werd gesloten met eenalgemeen toewijdingskoor. 
Heerlijk was het, dat vier Hinke jongens vrij
willig naar voren kwamen om hun zonden te 
belijden voor den Heer, zeker een goed einde 
van een rijkgezegenden dag. 

Ofschoon de kinderen den geheelen dag on
vermoeid bezig waren geweest, aanvaardden 
zij blijmoedig den langen marsch naar huts. 

Aan den Sectie-Officleren, den Kapiteins Fre
driksen, komt een woord van dank toe voor 
hun goede zorgen, waardoor deze dag vooral 
voor de kinderen onvergetelijk was. 

vervolg, kolom 4: 

POELOE SI TJANANG. 
QR· Offringa, het Hoofd van den Genees

kundigen Dienst, heeft, vergezeld van 
vijf andere doktoren, een bezoek gebracht aan 
bovengenoemde Leprozenkolonie. 

Dr· Off ring a onderhield zich met verschillen
de patienten. Hij betoonde zich in zijn spreken 
een echte Christen : met de Adjudantes sprak hij 
over bet felt. dat het werk voor de lichamen 
in dit soort inrichtingen weinig hoopvol ls, maar 
dat we mogen hopen op hoogere dingen en de 
menschen voor God mogen winnen. Hij ver
klaarde, dat hi} Poeloe Si Tjanang de mooiste 
en meest practische leprozerie vond, welke hij 
~ot dusver in Ned.-Indie had gezien. 
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EVENALS in andere plaatsen werd ook hier 
de Conterentie begonnen met een bid

stond. Op Zaterdag 20 Augustus was in de 
bijeenkomstzaal van het Leger des Heils een 
belangrijke schare voor dat doel opgek.omen. 
De Kommandant zelf had de leid1ng. 

De bijeenkomst kenmerkte zich door een blijde, 
opgewekte stemming en aan de gebeden was het 
merkbaar, evenals aan het gesproken woord, 
dat men voor de dagen, die komen zouden, 
veel van God verwacbtte. Die verwachting heeft 
ons dan ook niet bedrogen. 

Zondagmorgen 21 Augustus waren wij we
derom bijeen. Ditmaal in de Vrijmetselaars-Loge. 
Mevrouw de Groot sprak bier de vergadering 
toe en haar VI. oorden lieten niet na indruk te 
maken. Ook de Kommandant ' sprak een woord, 
dat zegende en aan het einde der bijeenkomst 
kwam een ziel naar voren om zich aan God te 
geven. In de middaguren hadden wij in de buurt 
van · de Loge een openluchtsamenkomst, die 
door eenige honderden menschen van allerlei 
landaard werd · bijgewoond. 

Aan den avond van dezen Zondag waren 
wij wederom in de Loge bijeen. De bijeenkomst' 
zaal was geheel gevuld. Kolonel Brouwer was 
de voornaamste spreker van dien avond. Aan 
zijn dringende uitnoodiging gaf iemand gevolg 

In den morgen van Maandag, den 22sten 
Augustus, waren wij vergaderd in ons mooie 
Tehuis voor Socialen Arbeid. Ditmaal waren 
het bijeenkomsten, 1peciaal voor Officieren, want 
ook zij, die voortdurend moeten uitdeelen, heb· 
ben noodig te ontvangen en ik geloof wel te 
mogen zeggen, dat ieder Officier een rijken 
zegen ontving. 

Hoewel bijna alle samenkomsten gedurende 
de Conferenties in de verschillende plaatsen 
door den Kommandant zelf geleid werden, had
den we ook sprekers van andere kerken en 
genootscha ppen uitgenoodigd. 
1..:o_ Dien avond hadden wij Os. Kostelijk met 
ons, wiens toespraak was zooals zijn naam. 
Twee zielen gaven zich gewonnen voor Christus. 

Dinsdagmorgen vond in de Loge een heiligings· 
samenkomst plaats in den waren zin van het 
woord. 's Middagshadden wij eenmerkwaardigen 
optocht, gevolgd door een even merkwaardige 
openlucht-samenkomst. De lampions en banieren. 
met Cbineesche en, Maleische opschriften, die in 
den stoet werden meegedragen en niet minder het 
klaroengeschal C>nzer · dappere 1:nuzi-kanten. die 
zooals Kommandant de Groot dat placht te 
zeggen : ,,de: steenen uit de .straat bliezen''. 
trokken de a~ndacht van duizenden. Het aantal 

aanwezigen, dat onze openluchtbijeenkomst toen 
meemaakte, mag ge. ust op du1zend geschat 
worden. Na deze bijeenkomst ging het in op
tocht terug naar de zaal van het Chineesche 
korps en deze ruime zaal was in een oogwenk 
tjokvol, zoodat velen op den grond ot in de 
gangen met een zit- of staanplaats tevreden 
moesten zijn. Kapiteine Brouwer zong een solo 
in 't Chineesch en voegde daar enkele woorden 
in diezeltde taal aan toe, en het was aan de 
glundere gezichten van onze Chineesche zusters 
en broeders te zien, dat dit alles in goede aarde 
viel. Unze Kommandant en Kolonel Brouwer 
spraken eveileens met kracht en overtuiging 
over de eeuwige dingen, en het resultaat van 
dien avond was : zestien zielen aan de zon
daarsbank. 

W oensdagmorgen spraken Mevrouw de Groot 
en Majoor Taylor tot ons en wij hadden een 
rijk gezegenden morgen. Mevrouw de Groot 
bracht als steeds verschillende nieuwe gedach
ten naar voren en Majoor Taylor wist door 
zijn onuitputtelijken voorraad van illustraties 
de aandacht geboeid te houden. 

Des avonds hadden we als spreker Os. Veen
nuizen met ons. Met kracht bepaalde de dominee 
ons bij den troost, die wij kinderen Gods in 
dezen tijd van ~alaise hebben, n. I. dat wlj ge
r11st kunnen .. opz1en tot God, daar zij, die eerst 
het Konmkn1k Gods zoeken, niet alleen gelaten 
zullen worden. 

Door Kommandant de Groot werd deze toe
spraak mooi aangevuld en ofschoon niemand in 
het openbaar de zijde van Christus koos, zullen 
toch zeker de zaden des Evangelies, gezaaid 
op dien avond, vruchten geven voor de Eeu
wigheid. 

Donderdag 25 Augustus was de laatste da~ 
van deze Campagne. 's Morgens kon de Kom
mandant niet met ons zijn, vanwege de inwij· 
ding van het nieuwe gebouw te Toeren, maar 
Kolonel Brouwer was een waardig vervanger 
van hem. 's Avonds hadden we den Vlootpredi
kant. Os. Bartlema, als spreker in ons midden. 

Het onderwerp. waar de dominee ons bij 
bepaalde - de prediking van Johannes en de 
doop met den Heiligen Geest - maakte een 
diepen indruk. 

Zoo behoort dan ook deze Conferentie weer 
tot het verleden. Stellig zal Gods Geest door
werken aan de harten van velen, want .,wat 
gedaan werd ult hefde tot- }ezus, dat-houdt-zijn 
waard' en zal blijven bestaan." 

Toama Heni. 

Een gedeelte van de schare, die de openluchtsamenkomst te Krengseng bijwooode. 
(zie verslag op pagina 2) 

~e 
Wanneer een ander een fout begaat, is hij 

onwaardig ; als gij het doet, waren het uw 
zenuwen, die u parten speelden. 

* 
Wanneer een ander vastberaden handelt, is hij 

stijfhoofdig : wanneer gij het doet, is het juist flink. 
• 

W anneer een ander u w vriend niet gaarne 
mag lijden, is hij bevooroordeeld ; wanneer gij 
den zijnen niet mag lijden, toont ge eenvoudig 
aan, dat ge een goed menschenkenner zijt. 

* 
W anneer een ander zachtaardlg is in den 

omgang, is hij een slappeling; wanneer gij het 
zijt, zijt ge edelmoedig. 

• 
Wanneer een ander zijn best doet om iemand 

bijzonder ter wille te zijn, is hij een vleier ; 
wanneer gij zoo doet, ~ebruikt ge tact. 

• 
Wanneer een ander tijd neemt, om de dingen 

te doen, is hij een hopelooze treuzelaar ; wan
neer gij het doet, gaat ge met overleg te werk. 

• 

W anneer een ander overal fouten in zoekt, is 
hij vitterig : wanneer gij het doet, zijt ge juist 
zeer scherpzinnig. 

• 
W anneer een ander zich netjes kleedt, is hij 

ijdel : wanneer gij het doet, is het slechts een 
plicht. die ge aan de maatschappij verschuldigd 
zijt. 

• 
W anneer een ander zegt, wat hij denkt, is hij 

hatelijk : wanneer gij bet doet, zijt ge oprecht. 

* 
Wanneer een antler niet met een nieuw plan 

meegaat, is hij achterlijk : wanneer gij het niet 
doet, zijt ge bedachtzaam. 

* * • 
Zeide de Heer Jezus niet eenmaal in Zijn 

prediking op den berg : 
.. En wat ziet gij den splinter, die in het oog 

uws broeders is, maar den balk, die in uw oog 
is, merkt gij niet? 

3 

vervolg van kolom I 

KORPS KOELA WI. 

QOK hier werd feest gehouden op 31 Au-
. gustus. Den vorigen ctag waren de school-

kinderen van Lindoe, Winatoe. Grmpoe, Toro 
en van Koelawi allen bijeen. ' s Avonds om 
half zeven woonden meer dan vierhonderd 
menschei_i de groote samenkomst in de zaal bij, 
en veeruen zielen kwamen tot den Heer. 

Den volgenden morgen trokken de school
kinderen in , optocht, met fluitmuziek en zang, 
naar bet hu1s van den Assistent en den M.a
gaoe. V erder ging het naar de kampongs ba
lapa9oe en Mataoer en vervolgens terug naar 
de zaaL 
... l.Je Magaoe en Assistent liepen mee in den 
optocbt, de Hollandscbe en de Leger des Heils 
vlag wapperden - het was ramai betoel. Vele 
menschen kwamen uit bun huizen en liepen 
van hun sawahs om te zien wat er aan de 
hand was. Om acht uur vond een samenkomst 
plaats. De Ass15tent Magaoe h1eld, als verte
genwoordiger van den Magaoe, eveneens een 
toespraak. 

het was een goede samenkomst en alien 
keerden in opgewekte en dankbare stemming 
huiswaarts. 

~ P. Palasaongoe, Lu it. 

OPROEP. 

Majoor Veerenhuis, . de Divisie·Officier van 
Celebes, vraagt om een gramophoon en eenige 
passende. platen ten behoeve van de afgelegen 
k~rpsen 1~ Celebes. Indien er onder onze Leger
vnenden 1emand is, die ons hiermee zou kunnen 
helpen, wordt hij of zij vriendelijk verzocht zich 
in verbinding te stellen met Kommandant de 
Groot, Javastraat 16, Bandoeng. 

1Bt oogut ban etn ;§Maori., 
l'routu. 

WAT zouden jullie doen, als iemand je 
. ,, met een aardappel gooide? .. T erug

goo1en • zeggen sommigen waarschijnliik. Maa; 
dat deed de vrouw in deze geschiedenis niet. 
Ze was een Maori-vrouw. Maori's :zijn inboor· 
hngen van Nieuw- Zeeland. Voordat ze in bet 
Leger des Heils bekeerd werd, was ze heel 
slecht en had ze een vreeselijk humeur. Als 
h~ar .~ift de overhand over baar kreeg - zooals 
dtkw11ls gebeurde - dan was 't niet veilig in 
haar nabijheid te komen. Maar op zekeren dag 
wrocht Gods Heilige Geest een wonder in bet 
hart van de Maori-vrouw en ze werd bekeerd. 
In een samenkomst gaf ze haar getuigenis toen 
een man, die haar gekend had als een siechte 
vrouw, en meende, dat ze dengodsdienstbespotte. 
zoo. kwaad werd, dat hij haar met een aardappel 
goo1de, die haar op de wang raakte. 

De menschen in de zaal hielden den adem 
in. Zij wisten welk een vreeselijk temperament 
ze had v66r haar bekeering en vroegen zich 
af, of de genade Gods wel genoeg zou zijn om 
haar nu te weerhouden den man te vervloeken 
of zelfs kwaad te doen, want ze was heel sterk'. 
Maar er was niets te vreezen. De vrouw zweeg 
e"'.en, raapte toen kalm den aardappel op, 
w1kkelde hem in een zakdoek en stak hem in 
haar. za~. Toen ging ze rustig door met haar 
getu1gems. 

Maanden na dit voorval werd er eens 
Oogstfeest gevierd in dat Korps. Men verza
melde fruit en groenten om in de zaal uit te 
s~allen. Daar trad de groote Maori-vrouw de zaal 
bmnen. Op haar rug droeg ze een zak die 
toen hij geopend werd, gevuld bleek t~ zij~ 
met aardappelen l 

Wat denkt ge, dat zij gedaan had? Ze had 
den grooten aardappel. dien men haar naar 
het hoofd .had geworpen, in stukjes gesneden 
en de stukies gepoot, en dit was haar oogst 
dien ze nu bracht als een dankoffer aan God'. 

ONK - U D. 

QM. een tuin te bederven, is het niet noo-
d1g om de bloemen er uit te trekken, de 

pad~n af te graven en alle hekken te vernielen: 
het 1s voldoende, om hem aan zichzelf over te 
laten e~ juist daarin ligt het hoofdgevaar. 

Er z11n menschen genoeg, die bet in bet ge
heel niet in den zin komt, om den tuin hunner 
z1el afzichtelijk te beschadigen, maar zij be
kommeren er zich nu eenmaal niet om. Zij 
v:.ronacbt.~a~en het regelmatig lezen uit den 
B11bel, Z~J bidden niet meer dagelijks om de 
~oorlichting des Heiligen Geestes, zij verzuimen 
tederen dag, om klein onkruid ult te roeien · 
zij laten de twijgen der struiken maar wild ult: 
groeien, in plaats van deze te ·snoeien en de 
heest~rs in orde te houden, zoodat deze te hoog 
opsch1eten, en waardoor al heel spoedig noch 
het zonlicht, noch de lucbt tot de planten kun
nen doordringen. Hetgeen dus de bloembedden 
moest beschermen, wordt tot hun bederf omge
zet. 

De tuin van onze ziel moet iets voortbren
gen. Dag in dag ult zijn er zorg en onderhoud 
voor noodig. De eerste kleine leugen, de eerste 
ongehoorzaamheid, de eerste onreine gedachte 
moet dadelijk bestreden worden. Laat ons niet 
wachten, totdat onze fouten slechte gewoonten 
zijn geworden. Elken dag wordt het moeilijker 
zich te verbeteren, wanneer men het niet dade
lijk doet. Elk uur wordt de arbeid zwaarder 
Vl(ant ontzettend snel groeit en verbreidt zich 
bet onkruid. 

Wanneer een ander veel uitgeeft, is hij een 
verkwister: wanneer gij het doet, zijt ge zeer mild. 

Gij geveinsde I werp eerst den balk uit uw 
oog, en clan zult gij bezien, om den splinter uit 
uws broeders oog uit te doen". 

MATTH. 7: 3 en 5. Overgen. 
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bijgestaan door den Algemeen Secretaris, Majoor Taylor, Lt. Kolonel Brouwer en een Staf van Officieren, II 
leiden met vaste hand de troepen ter overwim1i~_g. Velen zoeken en vinden den VREDEVORST. _ _ _ 

lnlandscheOfficieren en makkers, die nu wer
den gehouden en dus werd er in Inheemsche 
talen gezongen, gebeden, gesproken door hen, 
die hiertoe in staat waren - en dat waren er 
velen onder de Hollandsche, Scandinavische 
en Engelsche Officieren. Kommandant en Me
vrouw de Groot, alsmede Majoor en Mevrouw 

van deze Chineesche dame heeten, in wier hart 
het Licht van Christus is opgegaan. Zij ver
heugde zich, zoo zeide zij o. a.. oat er in deze 
eerste samenkomst zoovelen ult bet eigen volk 
aanwezig waren, en zij drukte de hoop uit, dat 
de meetmgs tot grooten zegen zouden worden, 
en dat vele harten zich voor Jezus zouden openen, 
want ...... zij zullen Zijn stem hooren." 

De Kommandant was als de forsche landman, 
die de ploegschaar zeer diepe voren deed snij
den, omdat hij de vluchtige bewogenhe1d v.an 
de kinderen van het Oosten kent, en hij van 
de noodzakelijkhetd eener vaste wortelsch1eting 
bewust is. D1kw!Jls moest hij wonden, als de 
vinger op zwakke plekken rustte, of wanneer 
een te-veel aan takken en bladeren, die den 
groei der vrucht zouden belemmeren, moest 
worden weggenomen, maar dit wonden deed 
hem leed aan 't eigen hart, en dit meeleven 
verzachtte de aangebrachte pijn. 

Lt. Kolonel Brouwer on_t~~ngt bet eeretee~/J 

I .. DE TENT DER SAMENKOMST." I 
In het hart van Java, waar de tropische hitte 

in de dalen tusschen de hoogoprijzende bergen 
voor menig Wester ling tot een ondraaglijken 
last kan worden, maar waar op de hooger ge
legen plaatsen :zulk een verkwikkende koelte 
kan heerschen, :zou de laatste der reeks confe
renties, door Kommandant de Groot voor ver
schillende centra van den Legerarbeid voorge
steld, plaats hebben. Naar Magelang trokken 
de lnheemsche Officieren in allerlei vehicles 
heen ; sommigen hunner in Europeesche klee
ding; velen in hun nationale kleeding, die mij 
door haar kleurschakeeringen menigmaal den 
veelvervigen rok van Jozef tn herinnering bracht. 

Met haast trokken zij henen naar de ,.opper
zaal". waar de Kommandant hen bescheiden 
had; met een haast. die bet verlangen van aller 
hart uitdrukte, om tot de Bron te komen, waar 
:zij wisten, dat nieuwe kracht tot den strijd :zou 
te vinden zijn ; met haast, om te komen tot de 
grazige weiden, waarin :zij door den Heer 
.. :zachtkens gele1d zouden worden". En indien 
ergens, dan is dit .. :zachtkens" wel hier op de 
rechte plaats, want aan alle dorsten en aan 
alle hongeren werd op :zoo' n stille, lieflijke wijze 
voldaan, dat 't werkelijk was. als in den Psalm 
is uitgedrukt: .. Hij leidt mij zachtkens in gra
zige weiden en langs zeer stille wateren.'' 

't Was ditmaal wel een buitengewone bijeen
komstzaal. waar bet grootste dcel der samen
komsten geleid zou worden. Mevrouw de We
duwe Liem Yoe Tiang had bet ruime Majoors
huis opengesteld voor de te houden Conferentie, 
en 't was met een wondere gewaarwording, 
dat ik de:ze innemende gastvrouw, :zelve in 
de witte Legeruniform gekleed, alle aankomen
den zag ontvangen. 

Een diep inloopende binnengalerij met twee 
groote :zijvleugels was als vergaderzaal ingericht. 
Met kllnstlievende hand waren overal prach
tige bloemen aangebracht, in groote tuilen, in 
hooge, slanke vazen - geel met roodbruin -
hortensia's in staalblauwen tint - 'k :zag het 
fel-rood en oranje van een margarietenvaria
tie en een · overvloed van anjelieren - en dit 
alles weerkaatst in het .spiegelglas van wand
versieringen, waarop de mystieke Chineesche 
letterteekens in den Europeaan altijd weer het 
verlangen tot ontcijfering wekken. De Leger
vlag had de eereplaats. 

In harmonie met de:ze feeerieke omgeving 
waren de zachtgekleurde sarongs, de zoo keu
rig en smaakvol omgelegde hoofddoeken, het 
ragfijne der tulen badjoes, de soepele zijde der 
in strakke lijnen gehouden japonnen der Chi
neesche dames. 

Onder het talrijk gehoor, dat reeds op den 
bidstondavond tegenwoordig was, waren ook 
veel jeugdige personen, wat als een bij:zondere 
zegen beschouwd kan worden; :zij, die jongeren. 
:zullen eenmaal het toekomstig Leger uitma
ken, en nooit is de gelegenheid om het Evan
geliezaad te strooien gunstiger, dan wanneer 
de wasplaat van het menschelijk hart nog :zacht 
is en tot opneming zoo ontvankelijk. 

HET EERSTE TREFFEN. 

Dat het openingslted op dien eersten avond 
reeds een zegening op zich:zelf was, valt niet 
te verwonderen. De bezielende geestdrift van 
den Kommandant en van hen, die hem bij
stonden, deelde zich natuurlijkerwijs aan het 
groot gehoor mede, en als een machtig gebe<t, 
in zangtonen, omhoog rijzend tot God, klonk het : 

,.Jesoes Toehankoe, Radjakoe jang moelia", _ 

dat door nagenoeg alien in het Maleisch werd 
ge:zongen,:want het waren de samenkomsten voor 

Taylor werden op bekwame wijze, 't :zij door 
Majoor Loois, 't :zij door anderen, vertaald. 

,,Dat wat voor oogen is'' bracht de Kom
mandant in zijn inleidend woord vergelijkender
wijs op den geest over ; van bet planten- en 
dierenleven, dat zich in de tropen op zoo 
gansch andere manier dan in het W estelijk 
halfrond openbaart, van het natuurlijk licht, 
trok hij zijn lijnen, aangegeven in bet Evangelie 
van Johannes: ,,In den beginne" ; lijnen, dte in 
het hart van zoovele aanwezigen haar beginpunt 
reeds hadden gevonden en die alle heenwezen 
naar het Licht. waartoe zij uit de duisternis 
geroepen zijn. en als een dier geroepenen, niet 
uit bet heidenland, maar uit bet zoo alleszins 
Christelijk Nederland, werd Enslgne Cardinaal 
als getuige gesteld. Was dat de lakonische, 
Hollandsche Ensigne, die in vurige bewoordin· 
gen. met stralend oog en warmte in stem en 
gebaar, in de taal des volks van haar Heiland 
sprak en van den vrede en het geluk, in Hem 
gevonden? Hoe duidelijk werd bet openbaar, 
dat de lndonesiers, de Oosterlingen haar hart 

Heerlijk was het te vernemen, hoe zij in bet 
heengaan van haar echtgenoot heeft kunnen 
berusten - hij was in leven Majoor der Cb1-
neezen en werd op Legerwijze grafwaarts ge
dragen - In betrekking tot dit heengaan sprak 
zij : ,.Heeft God niet bet recht, om wat Hij ge, 
geven heeft, ook weer terug te nemen ?" .. lk 
gevoel mij altijd zoo gelukkig en tevreden, als 
ik bet Leger om mij been heb, want dan is er 
contact met God, omdat wij Hem toebehooren." 
Dat een Chineesche dame op deze wijze in het 
openbaar heeft gesproken, is wel een bewijs 
van haar grondige bekeering tot den eenen 
en waarachtigen God, waardoor zij getoond 
heeft, met de oude :zeden en gewoonten van 
haar volk volkomen te hebben gehrLken ... Laat 
ons dan als Chineesche vrouwen in het Leger 
des Heils strijden, tot de eeuwige deuren zich 
voor ons zullen openen I" 

Een andere spreker op dien gedenkwaardigen 
avond was Lt. Kolonel Brouwer. die In bet 
Maleisch een toespraak heeft gehouden, waarin 
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0 De aarde heeft rijkelijk vruchf voortgebracht; ~ 

De maaiers vergaad'ren de schooven. 
~ De oogsttijd, met zoo veel verlangen verwacht, ~ 
~ Dringt 't harte om God te Loven. ~ 
t;» De landman heeft zijn veld beploegd, ~ 
~ Met lust en onvermoeid gezwoegd, ~ 
t;» Maar 't was de Heer, Die op zijn werk zoo rijken zegen schonk. ~ 

~ Voor wien zijn de eerst 'lingen_ van 't gouden graan, ~ 
~ Voor wien 't eerste oo/t uzt de gaarden? ~ 
~ Gedenk wat Gods volk in 't verleen heeft gedaant ~ 
~ Die 't best niet voor zich bewaarden ; ~ 
t) Maar brachten 't schoonste van hun land, ~ 
~ Als dankb 're, heil 'ge o/ferand, ~ 
t) Op 't altaar van den Heer, Die hun zoo rijken zegen schonk. ~ 

t;» 't Is 't schoone symbool van het heilig gebod: ~ 
~ "Het beste, wat gij hebt te geven, ~ 
~ Behoort gij te wijden den Heer, uwen God, .v'l 
~ Uw krachten, uw tijd, uw Leven !" ~ 
t;» fa, menschenkind, 't is goed en recht, ~ 
C> Dat gij uw alles nederlegt ~ 
~ Op 't altaar van den Heer, Die u zoo rijken zegen schenkt ! ~ 

~~o~~ooo~o~~~ooo~~oo~c~~~o~~~ 
hebben en hen tot bekeering te leiden haar tot 
zalige vreugde is,! 

DANKBAARHEIDSUITINGEN. 

Noolt is de Kommandant welsprekender dan 
wanneer hij aan den drang zijns harten geboor 
kan geven, als dit met gevoelens van dank
baarbeid is vervuld, en die gevoelens vonden in 
welgekozen woorden bun uiting, toen hij zich 
tot de geeerde gastvrouw, Mevrouw Liem 
Yoe Tiang wendde, om haar te zeggen, boe
zeer de openstelling van haar buis voor bet 
houden dezer samenkomsten en bet zoo bereid· 
willig op zich nemen van alle zorg en moeite, 
hiermede gepaard, hem hadden getroffen, en hoe 
deze gastvrijbeid door Officieren en makkers 
op 't zeerst werd gewaardeerd. 

Mevrouw Liem werd later in de gelegenheid 
gesteld, als Heilssoldate haar getuigenis te geven. 

Met de beleefdbeid, het Chineesche ras zoo 
eigen, waardoor de omgang met hen van zoo 
aangenamen aard kan zijn, dankte Mevrouw 
Liem den Kommandant voor zljn vriendelijke 
woorden, en wel merkwaardig mag bet getuigenis 

hij het wonder zijner bekeering in het licht 
heeft gesteld. De liefde van den geroepen zen
deling straalde hem uit de oogen, bracht licht
glansen over zljn gelaat, verleende gloed aan 
zijn woorden, en bet was den Inlandschen Of
ficieren ongctwijfeld wel te moede, naar dezen 
zendings-p1onier te hebben me gen luisteren. Ook 
hij sprak zijn dank uit voor de hem geboden ge
legenheid, om van het Licht te mogen getuigen. 

DE ZAAIING. 

Met voile banden en toch in groote zorg· 
vuldigheid werd bet zaad op den Zondag der 
Conferentie gestrooid. Nu eens vervulden fijn
gevoelige vrouwenhanden dit werk; dan weer 
tastten sterke mannenhanden in den vollen korf, 
en elk strooide naar eigen aard en gevoelen, 
maar in wezen was bet toch hetzelfde zaad : 
het W oord van God, dat nu eens als een tweesnij· 
dend scherp zwaard doorging tot de verdeeling 
der ziel. zoodat het innerlijk !even werd ali; een 
geopend boek voor den mensch en zijn God; dan 
weer kwam het als het suizen eener zachtekoelte, 
die als balsem voor schrijnende wonden was. 

Het Nieuwe Tehuis voor Socia/en Arbeid te Oengaran, ten behoeve van Vrouwen en Meisjes. 

Het woord, dat Mevrouw de Groot op dien 
Sabbatmorgen uitstrooide, kwam tot ons als een 
lieflijke tijamg van een trouw vriend uit een 
ver land. .. W eet u wel wat beloften zijn ?'' zoo 
klonk het uit haar mond ... Dat is bet gegeven 
woord voor iets, dat ons geschonken zal worden, 
of dat voor ons zal worden gedaan. Het Boek 
van God is er vol van. Ook menschen leggen 
tegenover elkander beloften af, doch hoe jam
merli)k weinig komt er menigmaal van deze 
belohen terecht I En dat niet eens altijd door 
nalatigheid of ontrouw van den mensdi; buiten 
zijn wil om wordt hij soms verhinderd, zijn woord 
gestand te doen. De mensch faalt - God niet -
nu niet en nimmer I 

God houdt alle beloften; Hij schiet nooit te 
kort in kracht. want legerscharen van engelen 
gehoorzamen Hem op Z1Jn wenken. en Hij staat 
achter ons met Zijn Goddelijke kracht."' 

Als met gouden letteren, veel schooner nog 
dan het goud der zoo kunstig aangebrachte. 
Chineesche spreuken aan den wand, verscheen 
in nleuwen glans Gods oneindige rlj van won· 
derebeloften, die spreken vanoverwinnlngskracht 
bij menschelijk onvermogen, van reiniging na 
belijdenis en berouw, van jubelend oogsten na 
moeitevol zaaien I 

OPENLUCHT-VERRASSINGEN. I 
In prachtlge marsch-formatle, met wapperende 

vlaggen, muziekgeschal en tromgeroffel en den 
Kommandant in stram-militaire houding, ge
flankeerd door zljn Staf-Officieren, aan de spits, 
gevolgd door vele Officleren en makkers. :zoo 
bereikte de stoet de aloon-aloon, waar reeds een 
groote schare de komst der Legertroepen ver
beidde, om er e aangekond!gde Openluchtsa-
menkom:it hr onen. 

Over het g oedvol zingen, over de welspre
kendheid de nlandsche Officieren, over de 
knapheid der vertalers en vertaalsters wil ik nu 
niet spreken, omdat er van twee merkwaardige 
bijzonderheden melding gemaakt moet worden. 

De eerste betrof een in Legerkrlngen - zoowel 
in Ned. Oost-lndie als in het Moederland - en 
ver daar buiten bemind Officier, Lt. Kolonel Brou· 
wer,den pionier van het Legerwerk in deze gewes
ten. Nadat de Kolonel tot midden in den wijden 
krlng was getreden en Kommandant de Groot 
zich tegenover hem geplaatst had, sprak deze o.a. 
als volgt: .. Kolonel, het heeft Hare Majesteit, 
Koningin Wilhelmina, behaagd om U bet Ridder· 
schap in de Orde van Oranje-Nassau te schenken 
voor den arbeid, dien gij op het Zendingsveld 
bier te lande en elders hebt verricht."' De Kom
mandant hechtte hierop bet ordeteeken hem op 
de borst. Oat was een ontroerende, en toch :zoo 
blijde stonde, met ~lechts een schaduwzijde, die 
ik bier niet behoef te noemen. 

De volgende bijzonderheid was de bevordering 
van twee Officieren tot den rang van Majoor, 
n. }. een Europeesch Officler, Kommandeure 
Palm en een Javaansch Officier, Adjudante 
Saridjem, over welke bevordering blank en bruin 
zi<;h om 't zeerst verheugden ; gelijkstelling van 
alle zendingskrachten lag aan dezen Majoorsrang 
ten grondslag. 

GEBED EN ZONDAARSBANK. 

Hierin en hierbij culmineerde zich alle zegen, 
dien God in zoo overvloedige mate over Zijn 
volk deed nederdalen, en ook meen ik te kun
nen vaststellen, <lat deze Jaatste Conferentie 
inderdaad het culminatie·punt heeft gevormd 
van alle Conferenties, die gehouden zijn. 

vervolg op pag. 5. 



1 OCTOBER 1932. 

OFFICIEELE 
M EDEDEELI NGEN. 

Bevorderingen. 
Tot Majoor: 

Kommandeur H. Palm. 
Adjudant Saridjem. 

Tot Adjudant: 
Ensign G. Jansen. 
Ensign Sariman. 

Aanstellingen. 

Majoor H. Palm, Toeren Hulpziekenhuis 
(10 bevel). 

Adjudant L. Wilson, Koendoer Leprozerie. · 
Ensign f. Th. Cardinaal, Pelantoengan 

Leprozerie. 
Kapitein 0. Broome, Semarang Korps (in bevel). 
Kapitein L. Knappert, Hoofdkwartier (Ass. 

Red. en J. L. Dept.). 
Kapitein A. Knappert, Semarang Oogl. Hosp. 
Kapitein /. E. van Lith, Semarang Korps. 
Kapitein R.. Oechsle, Soerabaja Ziekenhuis. 
Kapitein E. Pantea, Batavia II (in bevel). 
Kdt. Luitenant H. Dil.tsch, Pelantoengan 

Leprozerie. 
Kdt. Luitenant Kerkhoven, Soerabaja Ziekenhuis. 
Kdt. Luitenant A. Zitter, Hoofdkwartier (Ass. 

A. S. Dept.). 
J. W. DE GROOT, 

Kommandant. 

Bandoeng, October 1932. 
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aantee~eni.n.~en ~an den 

(f f ~ e m. ~ e n. ~ e c 'l e t a 'l i. ~. 
De Kommandants. 
Het is weer een drukke maand geweest voor 

Kommandant en Mevrouw de Groot : bijzondere 
samenkomsten, belangrijke besprekingen met 
autoriteiten en verschillende zaken op Hoofd
kwartier hebben hun gansche tijd en aandacht 
in beslag genomen. De Kommandant houdt 
flink den gang erin en we verheugen ons, dat, 
als resultaat van zijn werkkracht en geestdrift, 
het werk zich gestadig uitbreidt. 

Hoog bezoek. 
Zooals reeds in ons vorig nummer is aan

gekondigd, heeft de Gouverneur-Generaal, ver
gezeld van Mevrouw de Jonge, '.:er gelegen· 
heid van hun bezoek aan Soerabaja, onsnieuwe 
Tehuis voor Socialen Arbeid aldaar bczkh~ 
tigd, terwijl Mevrouw de Jonge eveneens 
een bezoek bracht aan ons Militair Tehuis. 
z. E. en Mevrouw toonden zich zeer voldaan 
over wat ze zagen. De Kommandant had de eer 
om den volge11den dag met den Landvoogd 
en zljn familie mede te reL • .en in de vlieg
machine vanSoerabaja naar Semarang. Mevrouw 
de Jonge nam het Ooglijders-Hospitaal aldaar in 
oogenschouw. 

De Conferenties. 
Gedurende de afgeloopen maand is de laatste 

der Opwekkings-Campagne's gehouden. We 
ontvlngen zoo juist een ,.naklank'' van Adju
dant Roed, die in hoofdzaak verantwoor
delijk was voor het opwerken der samenkomsten 
in Magelang. Hij schrijft, dat de Conferentie 
bezocht is door 2335 personen en dat totaal 
zes en dertig zielen aan de zondaarsbank 
neerknielden, twintig voor verlossing en zestien 
voor heiliging. 

Wie kan den invloed meten, die er van deze 
bijeenkomsten is uitgegaan ? De Adjudant schrijft, 
dat hij in een der kampongs. die hij bez~~h~, 
het veelgezo~gen Conferentie-koor : ,,81! t 
bazuingeschal der engelen'' in 't Male1sch 
hoorde zingen. In 't Chineesche kamp zong de 
Hollandsch sprekende jeugd het koor : :·Het 
Bloed van Jezus reinigt mij geheel zoo wit als 
sneeuw." 

Hij besluit met de woorden: .. We verlangen 
naar meer." Als we terugzien op de reeks 
van Conferenties, kunnen ·we niet anders dan 
ooze harten in dankbaarheid tot God opheffen 
voor de ontvangen zegeningen. Ongetwijfeld 
heeft het werk over het heele Terri :orie een 
flinken stoot in de goede richting gekregen. 

Nog eens Krengseng. 
Tijdens de Conferentie in Magelang hebben 

Kommandant en Mevrouw de Groot Krengseng 
bezocht, ten einde daar de eerste vijftien Sol
daten in te zegenen. 

Het was een zegenrijke tijd. Het aantal men
schen. dat deze p\echtlgheid bijwoonde. ":'erd 
geschat op twee duiz;end en aan het einde 
kwamen vijf en dertig personen naar de _zon
daarsbank. Ha!leluja ! Dit is een goed beg10. 

Felicitaties. 

Het doet ons genoegen te kunnen rnelden, 
dat nog enkele andere makkers als blijk v~n 
erkenning voor goeden en getrouwen ·dten.st, 10 
rang zijn bevorderd. We bieden den Maioors 
Palm en Saridjem en den Adjudants Jansen en 
Sariman onze hartelijke gelukwenschen aan. 
Aan Majoor Saridjem valt de eer te beurt om 
de eerste Javaansche Officier te zijn, die dezen 
rang bereikt en we zijn er van overtuigd. dat 
velen zich met haar zullen verheugen. 

Bovendien heel t de Kommandant tijdens de 
Conferentie te Magelang aan Mevrouw Majoor 
Liem Yoe Tiang den titel geschonken van .,En
voy''. Dit is natuurlijk een oorzaak van groote 
vreugde voor de kameraden daar ter plaatse, 
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I~ .. -D_·_:: ouv::n:ur-;e::~al be~:.:kt :et_ .;::::::or Social en Arbeid te Soerabaja. l 
Het Militair Tehuis te Soerabaja en het Ooglijders-Hospitaal te 

Semarang worden door Mevrouw de Jonge bez.ichtigd. 

....................... --............. ..,_... .... ... .......... ~...........-...~......... .........,...., ...... ..... ""' .. - --- "' ... -.. ..... ,. 
QP het vol programma, dat den Landvoogd 

in Soerabaja wachtte, was ook een be
zoek aan het nieuwe Tehuis voor Socialen 
ArbE."id van bet Leger des Heils opgenomen. 

Behalve Mevrouw de Jonge en den Adju
dant de Jonge, maakte een twaalftal personen 
deel uit van het gevolg. Onder deze merkten 
we op: den Gouverneur van Oost- Java, den 
Burgemeester van Soerabaja, den voorzitter van 
bet Plaatselijk Comite tot steun aan Werkloozen, 
Mr. Scholer, en alle leden van voornoemd Comite . 

De Kommandant, bijgestaan door de Adju
dants Uyliogs, ontving de gasten. 

Een rondgang door het gebouw volgde, zoo
als men op de foto hieronder kan zien. 

Mevrouw de Jonge bracht, verge:zeld van 
haar zoon en dochter, een bezoek aan het Mi
litair Tehuis. Ook bier werden de ontvangst
honneurs waargenomen door den Kommandant, 
bijgestaan door de Adjudants HE."rmes. 

In de voorgalerij stonden de marine-bezoekers 
als een ge'improviseerde eerewacht opgesteld. 

Na den rondgang zat men geruimen tijd ge
zellig bijeen in de binnengalerij. Tot slot dankte 
de Kommandant Mevrou w de Jonge voor haar 
bezoek en op zijn uitnoodi.ging hieven allen 
een driewerf hoera aan . 

In Semarang bezocht Mevrouw de Jonge, 
vergezeld van haar zoon, den Adjudant de 
Jonge, het Ooglijders-Hospitaal op den Tjan
diheuvel. De Kommandant ontving ook hier 
het gezelschap, aan wie de directeur der ln
richting, Brigadier Palstra. de dokter, de Heer 
Weber, en de zusters werden voorgesteld. Met 
veel belangstelling werd de geheele inrichting 
bezichtigd en uit de opmerkingen, die Mevrouw 
de Jonge maakte tegenover den dokter, die haar 
over velerlei inlichtte, bleek, dat zij zeer goed 
op de hoogte der verschillende oogziekten was. 

Ten slotte werd thee geserveerd, waarbij de 
Kommandant zich met Mevrouw de Jonge on
derhield. De Resident B1jleveld, alsmede zijn 
echtgenoote en Mevrouw Neys waren mede te
genwoordig. 

De Rondgang door het gebouw voor S. A. te Soerabaja. 

CONFERENTIE TE MAGELANG. 
(vervolg van pagina 4.) 

Ontroering greep ons allen aan. als we den 
Javaan, den Ch10ees, den Europeaan. den 
Menadonees of Ambonees de stem in 't gebed 
tot God hoorden verheffen; als soms tranen 
die stem verstikten onder bet pleiten bij den 
Helland, Die toch zoo gaarne een medelijdend 
HoogepriE."ster wil zijn voor elk verslagE."n hart. 

Een geest van openbaring, van overtuiging, 
van verlangen naar een aanraking met den 
Onzienlijke was in elke samenkomst zoo dui· 
delijk me:-kbaar, en als voor het geestesoor 
het ruischen van het Heilandskleed werd 
vernomen, dan waren er altijd handen, die 
zich naar den zoom van dat kleed uit
strekten; en als de woorden van het koor, 
dat in Hollandschen tekst luidt: .. Raak mij 
opnieuw aan" in het Maleisch door de ver
gaderden werd gezongen : 

.. Djamahlah koe poela. 
Ojamahlah koe, 

Koe tahoe olehmoe. 
Ojiwakoe semboeh, 

Ojamahlah koe poela. 
Djamahlab saja'' 

dan kwamen zij een voor een en bij tweeen 
en bij drieen en knielden aan de Zondaars
bank, die menigmaal te klein was, om alle 
zoekendcn te bevatten. 

Schoonheid heeft mijn oog in dit land van 
zonneschijn in overvloed waargenomen. maar 
door nlets zal ooit worden overtroffen de 
schoonheid van het tafereel. dat de Zondaars
bank in bet Chineesche huis te zien gaf. toen 
berouwhebbenden van allerlei leeftijd en stand, 
van verschillende natien en tongen, de handen 
vouwden tot gebed en in volle overgave des 
harten den Koning der Eere als den Helland 
aanbaden. 

Van onschatbare waarde was de hulp, die de 
Maleisch, Javaansch of Chineesch sprekende 
Officieren verleenden bij het werk van de Zon
daarsbank. 

VERPLAATSING VAN HET 
GEVECHTSTERREIN. 

De laatste aanval!en op het rijk der duisternis 
vonden in de kerk van .. Pa van den Steur" 
en in de cantine der militairen plaats, en deze 
verplaatsing van het gevechtsterrein bleek den 
overwinnlngs-resultaten ten goede te komen. 
De toespraak van Os. Merkelijn, voor een volle 
zaal gehouden, werd met groote aandacht ge-

die Mevrouw in hooge eere houden. We grijpen 
bier de gelegenheid aan om haar te danken 
voor haar vriendelijkheid en haar bereidwillig• 
heid om haar huis open te stellen voor enkele 
Conferentie-samenkomsten. 

Lt. Kolonel Brouwer (R). 

Oprechte en hartelijke gelukwenschen aan onzen 
geliefden en geachten Kolonel, voor de eer, die 
hem geschonken is door Hare Majcsteit de Ko-
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volgd, en opnieuw bracht Gods Geest velen 
tot de plaats des berouws: blank en en kleurlingen 
wierpen zich in den Heilstroom, en in het Boek 
der gedachtenis, dat voor Gods aangezicht is, 
is de wedergeboorte van vele Zijner menschen
kinderen in gulden letters neergE."schreven. 

De laatste samenkomst, waarin voornamelijk 
de lnlandsche Officieren een aandeel hadden, 
en waarin ook Majoor Loois zoo duidelijk en 
doordringend tot de schare de boodschap van 
verlossing bracht, sloot wederom met een groot 
aantal, dat aan de Zondaarsbank neergeknield 
was, en ongetwijfeld zal lang nog de slotzang 
blijven naklinken door alle aanwezigen gezon
gen in de eigen taal en ingezet, nadat de Kom
mandant in een vurig dankgebed aller gevoe
lens voor den troon van God had gebracht. 
De Engelsch·sprekenden zongen : 

,,When the Roll is called up yonder. 
I'll be there!" 

De Hollanders jubelden het uit of zongen bet 
als een smeekgebed : 

.. Bij 't bazuingeschal der engelen. 
Ben ik bereid.'' 

terwijl de Inheemsche aanwezigen in hun zoet
klinkende taal baderi : 

.. Kalau boenji sangka-kala, Koe adal" 

Vervuld van de vreugde over vernieuwde, 
toewijding, verlicht door nieuwe kennis omtrent 
de werking van Gods Geest in het menschen
hart, trokken al!en over bergen en door dalen 
naar hun posten terug, om bet in de komende 
tijden te ondervindcn, dat God overal is, en 
men Zijn sprake aan alle plaatsen beluisterenkan. 

Mogelijk zullen zij, die van dit Congres zulk 
een rijken zegen wegdroegen, de waarheid on
dervinden van wat eens door den Vlaamschen 
zanger, Guido Gezelle, werd neergeschreven : 

.. Mij spreekt de blomme een tale, 
Mij is het kruid beleefd, 

Mij groet bet altemale, 
Wat God geschapen heeft." 

En als er zulke lofliederen in het hart van 
Gods boodschappers oprijzen, zal die Bood
schap ook met nieuwe kracht, in nleuwe woor
den en met nieuwe vreugde tot de verst gele~ 
gen dessa's worden uitgedragen, en Gods Woord 
zal worden gerealiseerd : .. Hoe lieflijk zijn op de 
bergen de voeten desgenen, die bet goede 
boodschapt." Halleluja ! 

A . v. V. 

ningin. We maken ons saluut voor den nieuwen 
Ridder in de. Orde van Oranje Nassau. De 
Kommandant spelde hem het ecreteeken op de 
jas in een der openbare meetings in Magelang. 

Ooze Zieken. 

Adjudante Koning, de directrice van het Kin
derhuis te Bandoeng, beeft een operatie voor 
appendicitis moeten ondergaan, maar we zijn 
blij te kunnen mededeelen, dat ze op weg is 
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naar herstel en wanneer deze aanteekeningen 
gelezen worden, ongetwijfeld weer in staat zal 
zijn haar werk te hervatten. 

We verheugen ons, dat er een verbetering is 
te constateeren in den toestand van Luitenante 
Lohne, die in Semarang ziek ligt met typhus. 
Laten we alien voor haar blij\ien bidden I 
Adjudant en Mevrouw Johannessen van Celebes 
zijn ernstig ongesteld geweest en de jongste 
dochter van de Adjudants Schulz is ongeveer 
een week in bet ziekenbuis geweest, alwaar 
ze een operatie beeft ondergaan. 

Moge God Zijn genezende Hand Ieggen op 
deze en alle andere kameraden, die ter zijde 
zijn gelegd ! 

Veranderingen. 
Er. waren weer verschillende veranderingen 

nood1g en men zal ongetwijfeld met belangstel
ling de .'.Off.cieele Mededeelingen lezen. Moge 
God Z11n onmisbaren zege.n geveo op al deze 
belangrijke beslissingen, zoodat alles mag mede
werken tot welzijn van de betrokken Officieren 
en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Adjudante Both. 
De Adjudante heeft, na een nuttigen dienst

tijd in Celebes doorgebracbt te hebben, waar 
ze verantwoordelijk is geweest voor bet ad
ministratieve werk van de Divisie, opnieuw 
voet aan wal gezet op Java. We zijn blij, dat 
ze er beter uit:iet en zich beter gevoelt, dan 
we verwacht hadden, en we hopen spoedig in 
de gelegenbeid te zijn haar nieuwe aanstelling 
mede te deelen. 

Van Adjudante Kyle, de nieuwe Kanselier 
voor de Celebes-Divisie, hebben we, na haar 
vertrek naar dat deel van den Wijngaard, het 
eerste ~teeken van leven" ontvangen, in den 
vorm van een bezending brieven over verschil
lende aangelegenheden. Dit toont aan, dat ze al 
goed in bet zadel zit . 

Oengaran. 
Oit moo1e eigendom, dat ons zoo welwillend 

is afgestaan door het Gouvernement, zal in 
October geopend worden. Wanneer ge in de 
buurt zijt. is een bezoek aan deze jongste uit
breiding uw tijd we! waard. Dit ruime gebouw 
zal plaats bieden aan de meisjes van ons lVleis
jeshuis te Semarang, aan de kinderen van Sala
tiga en bovendien zal het een Tehuis worden 
voor vrouwen, die door de heerschende malaise 
buiten betrekking zijn geraakt. 

Lt. Kolonel Dr. Wille (R). 

Op 21 September heeft ooze zeer gewaardeerde 
Kolonel zijn ?Osten verjaardag mogen vieren, en 
terwijl wij hem van harte met deze gebeurtenis 
feliciteeren, zijn wij ervan verzekerd, dat allen 
met ons den Heer loven en danken voor zulk 
een lang en nuttig leven, besteed in dienst van 
anderen. 

Moge Gods rijkste zegen bij voortduring blij
ven rusten op Kolonel en Mevrouw Wille. 

Pa van der Steur. 

Te Magelang zijnde heeft de Kommandant een 
bezoek gebracht aan bet gesticht ,,Oranje 
Nassau'', om Johan van der Steur te felicitE."eren 
met zijn 10-jarig jubileum van dienst in Neder
landsch. Indie. Zoo ontmoetten twee Hollandsche 
jonp-ens, die 45 jaar geleden samen streden in 
de Middernacht-Zending in Holland, elkander 
weer op het Zendingsveld. 

Mevrouw van Emmerik. 

Het deed ons genoegen te vernemen, dat, 
toen Z. E. de Gouverneur· Genera al op weg 
naar Magelang de Witte Kruis Ko!onie pas
seerde, hij daar even stilhield om Mevrouw van 
Emmerik de hand te geven. 

...... --
l
....----.............--· . - __... 

IRTBRllATIOllAAL S! 
LBQERRIBUWS. 

~, ______ ................... _ ........ _ .. .....,_ ..... __ ___ 
De Generaal. 
Generaal en Mevrouw Higgins hebben onlangs 

Denemarken en Finland bezocht in verband 
met het jaarlijksch Congres in die beide Janden . 
In Denemarken was dit Congres het vijf en 
veertigste en in Finland het een en veertigste. 
In Kopenhagen zoowel als in Helsingfors waren 
groote samenkomsten belegd. De belangstel
ling was groot en vele zielen werden gewon· 
men voor den Heiland. 

Z. M., de Koning van Denemarken noodigde 
den Generaal te zijnen paleize. terwijl ook de 
President van de Finsche Republiek onzen 
Leider in audientie ontving. 

De Chef van den Staf. 
De Chet van den Staf en Mevrouw Mapp 

hebben het Congres geleid in Zweden, dat 
ditmaal een zeer bijzonder was, in verl::and met 
het feit, dat het Leger daar zijn vijftig-jarig 
jubileum viert. , Ook deze campagne is goed
geslaagd. 

Lt. Commissioner Mevr. Povlsen. 
De Generaal heeft besloten om Lt. Com

misioner Mevr. Povhen, die twee en een half 
jaar de aanstelling van Vrouwen Maatschap
pelijk Secretaresse van bet Britsche Rijk heeft 
vervuld, haar vaarwelorders te geven. De 
Commissioner is thansnaar Zweden vertrokken. 
waar zij een aandeel zal nemen in de Jubileum
vieringen. 

Een Brief uit Londen. 
Kommandant de Groot heeft een brief van 

den Generaal ontvangen, naar aanleiding van 
des Kommandants bE."zoek aan de Minahassa. 
De Oeneraal drukt zijn vreugde uit over de 
voortgang van onzen Legerarbeid in Ned. Oost
Indie en spreekt de hoop uit, dat nog vele 
nieuwe overwinningen in de toekomst behaald 
zullen worden . 

,;, .Ju. ... Co 
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MOEDERSD A. G 
IN DE STRAFGEV ANGENIS 

TE SOEKAMISKIN. 

REEDS vroeg in den morgen waren in alle 
cellen wit te b loemcn gebracbt met een 

v.-iendelijk gedich tje , gewijd aan .. moeder." Des 
avonds om 7 uur ha:lden we een samenkomst 
met de gevangenen. Het kerkgebouw was ge heel 
bezet en het deed ons goed te zien, dat b ijna 
a lien ter gedachtenis aan bun moeder een witte 
bloem droegen. De samenkomst werd geleid 
door Lt. Kolonel Brouwer, die vergezeld was van 
MajoorStrandlund en enkele andere makkers. Met 
aandacht werden de toespraken gevolgd en door 
alien werd mee ingestemd met het lied : 

.. Zooals moeders woord haar kind, 
Zoo stilt Gij den sterksten wind!" 

De Kolonel sprak een woord van hart tot 
hart en velen was bet aan te zien, dat zij ont
roerd waren. Met dank aao God werd deze 
dienst beeindigd, waarna het kerkgebouw werd 
verlaten. Zeker zal ooze arbeid niet tevergeefsch 
zijn geweest en zal hetgene, wat door woord 
en lied gebracht is, niet nagelaten hebben een 
blijvenden indruk te maken. 

H. G. 

MOEDERSDAG IN NGA. WI. 

M ET veel genoegen denken we terug aan 
den Moedersdag. De B 0., Adjudant 

Tanihatu. heeft getracht de beteekenis van dezen 
dag duidelijk te maken. De kind'!ren werden 
opgewekt hun ouders lief te hebben en te ge
hoorzamen. De lichtbeeldensamenkomst, waarin 
bet !even van den HeiJand in Z1jn jeugd werd 
afgebeeld en eveneens dat van Samuel, zal zeker 
veel te zeggen hebben gehad tot oud en jong. 

Ook bezochten we de gevangenis. Kaartjes 
en bloemen werden uitgereikt en Kandidaat 
Sidiooo sprak tot de menschen in bun eigen 
taal, wat hun veel vreugde verschafte. Er wa
ren enkelen, die vroegen, wat het doe! was 
van het Leger en bet verheugde ons dit doe) te 
kuone n uitleggen. Het heerhjkste was, dat twee 
ziden tot den Heer kwamen. Prijst den Heer, 
want Z ijn liefde is groat! 

Het Tehuis voor Land- en Zeemacht te Soera· 
baja, dat door Mevrouw de Jonge kort geleden 

bezocht is. 

KONINGINNEDAG IN HET MILIT AIR 
TEHUIS TE BANDOENG. 

H OE dankbaar mogen wij zijn in dezen tijd, 
waarin Koningstronen wankelen, een 

Vorstin te hebben, die ons wijst op den Koning 
der Koningeo I Haar verjaardag is in ons Mili
tair Tehuis met opgewektheid gevierd. Moeite, 
noch tijd zijn gespaard om onzen Militairen een 
heerlijken dag te geven. 's Morgens waren er 
door den beheerder, Adjudant Gerth, wedstrij
den uitgescbreven en de belangstelling was groat. 
lmmers, door welwillende firma's waren mooie 
prijzen ter beschikking gesteld. 

's A vonds had een groat tuinfeest plaats. Het 
G. E. B. E. 0. was zoo vriendelijk geweest te 
zorgen voor een schitterende verlichting. Ruim 
1200 lampjes zetten den tuin in een zee van 
licbt. Om 7 uur opende Majoor Lebbink het 
feest- Hij bracht hulde aan ooze geliefde Konin
gin en wees op het groote Godsvertrouwen, 
dat altijd de kracht is geweest van het Huis 
van Oranje. 

Hierna volgde een keur van verrassingen. 
Adjudaot Rosenlund vertoonde eenige interes
sante films, daarna volgden eokele treffende 
tableaux, terwijl bij de samenzang bet Muziek
korps van het Jongenshuis ons begeleidde. Ook 
de iowendige mensch werd niet vergeten. 

Het was vrij laat, toen dit schitterend geslaag
de feest met daokgebed werd gesloteo. We 
danken God voor dezen onvergetelijken dag. 
Ook den Adjudants Gerth komt een woord van 
dank toe voor bun onvermoeiden ijver om dezen 

BEN NIEUW KORPS GEOPEND TE BELAWAN. 

H ET nieuwe Korps te Be!awan is geopend, Het Hoofd der P olitie v an Bela wan heeft ook 
, t een hchtbaken meer in deze donkere gesproken en u itte de hoop, dat de zaal spoe-
wereld", zoo heft Stafkapitein Meijer een schrij- dig te klein zou ward en en we het huis er 
ven aan. naast er bij moesten huren . Dien avond kwamen 

Verder nemen wij bet volgende over uit zijn twee zielen uit . 
brief : ,.Reeds zes zielen zijn thuis gekomen. Zondagmorgen hadden we een rustige samen-
Deze zes geteld bij de twee, die door de open- komst, waarin twee personen de goede keus 
luchtmeetings werden oekeerd, maakt dus acht, deden en 's avonds, na een openluchtsamen
die gewonnen zijn door ons week op Belawan. komst, een gloedvolle verlossingsmeetiog in de 
De eerste twee strijden moedig mee. zaal. Kapitein Hansen en Lu1tenante Kerkhoven 

Zaterdag 3 September was de openingsavond. vereenigden zich met ons in den strijd. Dien 
Eerst hielden we een korte samenkomst voor avond zagen we weer twee zielen komen." 
de zaal. toen werd den sleutel in het slot ge-
stoken, de deur geopend en zingend trokken we Dit is het eerste Korps op Sumatra, behalve . 
naar binnen. We hebben de deuren en ramen de lnrichtingskorpsen, en we bidden, dat God 
maar opengezet en hadden toch zeker wel een Zijn zegen zal schenken over onzen arbeid 
paar honderd menschen, die naar ons luisterden. daar. 

n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n 

R ~ e>i1J j t :~£e~t~SJed«eR[~m$ ~ 
ll J J ll 
~ ,,illi<1 i.n d.cn oo~_,t \)a:it .'1 f !:lay t, i~ :en 30011, clie fie~c~aamJ 111{.H.l~t." ~ 

n ,, a 
ll ,,0t(IJ.n;.'icRom.Yt de fund.en; wan! 3'J 3~" afieede ~.va om te ooli.;t"'"·') i! 
n ·: n 
~ )l)e oo~pt l.) wef · ~'lOOl, Jl1UOl"l Je* ~'leeid<Z"l ,) 3'jn •\1eini9e. ~ 

~ ,,93idt Jaurnm. den Xen<1 de.\ oo;'-'ite.;, dcit X~j ~nf.eid,Z'l.; rn Z~nen ~ 
n oo~.;t uit.;toote." n n * * ~ 
n · n ~ ,,~fa~1t dle ~i~~ef aa.n, want J: *ooj.;t i.; 't~Jf ~e~\lo'lJen." fi 
n ,, n 
il ,,Sen unde>t i.; f.et, di(! 3.c..1ait, 1zi-1. een undn, di(! muuit" ij 
n *,,* n 
~ ,,X~ d'le.H\~t d.e en~en uit Z~ne oyye"lyllfen; Je uuide "1o'lJt \)e't3u- ~ 
n d.ijd \)an de V'tUC~t C1-lwe"l \Ve'l~en." n n *,,* n 
D ,,9eeJ g~ 3e ~un, 3~ Ve'lj(Jld.uert 3e; d.oet 9~; qiwe ~and. oyen, 3~ n 
R •vo't~l'ln n"let ~olld ~1u5ac:li~d." ~ 
Ii ·,, * n· 
n ,,k~j &e~'lnt to~~ nid, dat if{ ~aa"l fiet ~o'len, 1!11. den mobt en de n 
71: f 0 no." n ll 0 ie ~e3e•1en h~IJ * * n 
ll '" " " u ll ,,'.;ve 00~.)t 'I~ VOO"llJ~j~e:iuun, de 3"nn.e• i.; ten einde; no9 5~)11. \V~ nid n 
~ ve,fo.;t" ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TEHUIS VOOR SOCIALEN ARBEID TE BAT A VIA. 

G EDURENDE de maand Augustus werden gezorgd, dat wij al konden vermoeden iets te 
in dit Tehuis zes en zestig personen zullen krijgen en er waren natuurlijk reeds 

gehuisvest met een totaal van 1281 verpleeg- allerlei gissmgen gemaakt, hoeveel het wel zou 
dagen. Negen en twintig personen werden op- zijn. De royale gift van tien gulden voor on-
genomen, acht en twintig verlieten de inrichting, getrouwden en vijfoen {lUlden voor getrouwden 
waarvan elf naar Europa vertrokken, acht naar was ecbter zeer zeker boven de meest optimis-
elders en negen aan een betrekking waren ge- tische verwachting. 
holpen. De dag began dus goed. Verscheidenen onzer 

Een der werkloozen schreef naar aanleiding gingen daarna naar de parade om na afloop 
van den Koninginne-dag : met vrienden en kennissen van de feestelijk-

.. Het was den 3lsten Augustus vroeg dag heden op dezen dag te genieten. De schitterende 
voor de bewoners van bovengenoemd Tehuis radio-installatie, welke zich, dank zij de firma Hey-
van het Leger des Heils aan de Sluisbrug. broek in de recreatlezaal doet hooren, zorgde er 

1 OCTOBER 1932. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 
Kommandant en M e v rouw de Groot 

zullen bezoeken : 

9 October Bandoeng (Oogstfeest~. 
11 October Solo 
12 October Semarang (Lezing). 
13 October* Oengaran (Opening nieuwe 

Tehuis). 
14 October* Pelantoengan. 
15 October Sapoeran. 
16 October Poerworedjo. 

* Vergezeld van Majoor T aylo r. 

De Algemeen Secretaris, Majoor Taylor. 
1 October, Tega! ; 2, Pekalongan ; 3, Cheri

bon : 9, Semarang (Oogstfeest). 
Ooqstfeestsamenkomsten op 9 October. 

Lt. Kolonel Brouwer (R) Bandoeng II. 
Brigadier Palstra Soerabaja I. 
Majoor Beckley Poerworedjo. 
Majoor Loois Soerabaja ll. 
Majoor Straodlund Batavia 11. 
Adjudant Rosenlund Pekalongan. 
Adjudant Schulz Magelang. 
Ensigd Ramaker Balavia I. 

Stafkapiteine N eddermeijer. 
8, en 9 October, Tega! (Oogstfeest); 16, Sema
rang Korps; 17, Ooglijders-Hospita<il; 18, Boe· 
gangan ; 19, Krengseng; 20 en 21, Rogo Moeljo; 
22 en 23, Soerabaja I; 2'1, Malang; 25, Soerabaja 
III: 26, $e:maroeng ; 27 en 28, Soerabaja II; 29 en 
30, Djokja. 

~-

Een der nummers van de J. L. Demonstratie 
te Cheribon. (Kapiteins Papilaja). 

NIEUWS UIT CHERIBON. 

QP 20 Augustus werd in bovengenoemde 
plaats een groote J. L. Demonstratie 

gehoudeo, waarvanAdjudantRolffsde !cider was. 
De ::>ocieteit was ons voor d1t doe! welwillend 
afgestaan en een half uur voor den aanvaog 
hadden een honderdtal volwassenen en een paar 
honderd kinderen in de zaal plaats genomen. 
Sommigen moesten zich zelfs tevreden stellen met 
een staanplaatsje. Het programma, dat maar eens 
even zestien nummers telde, weed vlot afgewerkt 
en ieder onderdeeloogstte luide bijvalsbetuigingen. 
Het is voor het eerst, dat het Leger in Cheri
bon zulk een groote demonstratie heeft gehouden 
en het lijdt geen twljfel, of deze paging is in 
goede aarde gevallen. 

TEGAL. 

Z ATER DAG en Zondag, 18 en 19 Septem· 
ber, hadden we het voorrecht onzen Dis

tricts·Off1cier, Adjudant Rolffs, met ons te hebben. 
Vele makkers, genood1gden, vrienelen en be

langstellenden vulden weldra het zaaltje, waar 
Zaterdagavond een lezing werd gehouden door 
den Ad1udant over het onderwerp : 

.,Het ontstaan van ons geliefd Leger." 
Zondagmorgen hadden we een goed uur met 

elkaar, waarin bet B1jbelwoord een troost en 
bemoediging was voor Gods volk. 

Io de verlossingsamenkomst werd met kracht 
getuigd en gezoogen over bet heil. dat in Chris
tus te vioden is. In den oabidstond kwamen 
twee zusters tot den Heer. 

Met dankbaarheid in 't hart keerden we huis
waarts. Hem prijzende voor dezen dag van 
overwiDDing. Ch. R. N. 

Reeds om half zes werd met bet oog op de voor, dat de thui~blljvers eveneens bet gebeuren 
parade de koffie geschonken en alle gasten buiten, als parade, openbaar gehoor van den Gou- Schipper nooit met uw geweten: het is een 
werden met een enveloppe bedacht, welke bij verneur-Generaal etc., uitstekend konden volgen. gevaarhjke gewoonte. 
opening een hartelijk schrijven van Kamman- Zij, die er aan m<!egewerkt hebben, dat de De waarheid verzwijgen, ls het kwaad ver-
dant de Groot bleek te bevatten, waarbij hij 3lste Augustus ook voor ons een feestdag is bergen, maar niet dit onderdrukken. 
namens het Centraal Comite een geldelijke ver- geworden, mogen er van overtuigd zijn, dat dit Zijt ge we! eens verongelijkt? Oat is erg. 

feestdag te doen slagen. rassing had ingesloten. ten zeerste door allen. zonder uitzondering, is Hebt ge wel eens verongelijkt? Oat Is erger. 
Br. v. Leeuwen. Zooals altijd had de .. kabar angin" ervoor gewaardeerd.'' Wijze lieden weerleggen veel met stilzwijgen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Een zei: .. Lieve Engel, laat hem binnen I Van een van zijn schooven. Kijk, het kan zijn, dat " I Voor de Kinderen. Een Oude Legende. morgen voelde ik me niet prettig en toen kwam bet deze is, maar ik weet 't niet zeker, wan.~ 
V hij ~n speelde met mij en wees me cp de vlin- ze Jijkt zooveel op mijn eigen schooven, ziet u. 
~ ~ (' '71 derties en toen vergat ik m'n pijn. Hij gaf me En al de kinderen riepen : ,,Ja, ook ons gaf 
~ I oLJe uchooven van den kleinen J'l,renlezer. o?k een van z'n schoove? en ik beloofde hem hij van zijn schooven. Goed~ Engel. lac..t hem 
" die weer te geven, maar 1k weet nu niet meer, biooen ; We smeeken het u I 
~ ~~~~ welke het was." . . Toen glimlachte de Engel een zachten, tee-

- En een ander ze1 : .. 0, heve Engel. laat hem d en glimlach stak zijn hand binnen de poort 

Eenige kinderen moesten op een tarweveld 
helpen bij het oogsten . 

De tarwe was goudgeel. de zon scheen heerlijk 
en de vllndertjes dartelden overal in 't rood. 
Sommige kinderen werkten hard, anderen _minder 
hard · maar er was een kleine jongen, die maar 
rondhuppelde achter de vlinders en 't hoogste 
lied uit zong. 

Eindelijk began de avond te vallen en de Engel 
van het koren veld riep de kinderen bijeen en 
zei: .. Ga nu mee naar de poort en breng jullie 
schooven mee." 

De kinderen kwamen dus met bun schooven. 
Sommigen hadden heele bossen. die ze stevig en 
netjes op elkaar gestapeld hadden, opdat ze er 
meer zouden kunnen dragen ; anderen legden 

toch binn_en I Vanmiddag straalde de zoo z66 e~r baalde ee~ stapel schooven te voorschii'n; 
de hunne losjes n~r. opdat 't meer zou schijnen, f~l ~p rniJ!1 hoofd neer, dat ik flauwviel ; en deze was niet buitengewoon groat, maar de 
dan 't werkelijk was. Maar een hunner, de kleine d1t ionget]e kwam voorbijloopen en toen hij stralen der zon omhulden hem, zoodat de glans 
jongen, die achter de vlinders aan had gedraafd, tl';~ zag, haalde h!j water uit de beek om me er van het gansche veld verhchtte . 
kwam met leege handen. b1J te brengen en toen ik bijkwam wees bij me . h I" 

,,Waar zijn jouw schooven ?" vroeg de Engel. op de vlinders en was z66 opgew~kt en vroo- ,.Hier zijn zij~ ~c ~oven ze! de Engel, ,,ze 
lijk, dat ik weer heelemaal opfleurde: ook m!j zijn .. allemaal e en en gcteld - een voor 

Het kind liet 't hoofd bangen. ,,Ik weet 't f h ec 
I" h Ik h d k ga ij een van z'n scbooven en ik zou hem 0 · .. . niet zei ij. .. a er een paar, maar i hen k d h h die wel terug gegeven hebben, maar ze lijkt Toen .eer e 11 ZIC tot den kleinen jongen 

ze kwijt geraakt -- ik weet niet hoe." zooveel op mijn elgen schooven, dat ik haar en sprak ... Ga ons voor, mijn kind!" 
.. Niemand kan hier binnengaan zonder schoo- er werkelijk niet meer ult kan vinden." 

ven," zei de Engel streng. En een derde zei: .. Daar straks, toen de 
,,Oat weet ik," antwoordde de kleine jongen. avond begon te vallen, was lk vermoeid en 

.. maar ik zou toch zoo graag de plaats Zien, bedroefd en ik had zoo weioig schooven. dat 
waar de anderen heengaan : bovendien zullen 't bijna niet de moe!te waard scheen om nog 
ze niet willen, dat ik achterblijf." door te werken. Maar deze kleine jongen troost-

Toen riepen al de andere kinderen door elkaar. te me en wees me op de vlinders en gaf me 

s-~--------J ! Korpskadett~n ---: Emdgetuigschrift 
u1tgere1kt aan : 

Cecile Pini, Korps Bandoeng I. 
~ .......... ~~ 
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