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NKELE weken geleden kwam bet 
verzoek tot Kommandant de 
Groot of bet Leger een tehuis 
voor Inheemsche Werkloozen 
zou willen openen. Tengevolge 
van dit verzoek werd in een paar 

weken tijds een geschikt gebouw ingericht 
voor dat doe! en had kort geleden de officieele 
opening plaats. 

Onderstaand verslag nemen wij over uit de 
,, Indische Courant", hetwelk onze lezers zeker 
met interesse zullen lezen: 

De inheemsche crisis-werkloozen 

De officieele opening van 
h e t n i e u w e t e h u i s. 

Hedenmorgen om 10 uur had de officieele 
opening plaats van bet Tehuis voor Inheem
sche Crisis-werkloozen van bet Leger des Heils. 
Deze plechtigheid had plaats in een van 
de mime zalen van het voormalige Adek-ge
bouw op Passer Toerie. Er waren verschillen
de bloemstukken gezonden. Nagenoeg alle 
autoriteiten, zoowel uit bet gouvernementeele 
als uit bet particuliere, waren aanwezig. 

Om 10 uur leidde kommandant J. W . de 
Groot v~n bet Le0 er dr.s Heils de r; '1 
sprekers met eenige hartelijke woorden in. 
Hij wees er in zijn toespraak op, dat men 
was samen gekomen om dit nieuwe Tehuis -
bet tweede te Soerabaia - te openen. Daar
mee dient men de gemeenschap. En wie de 
gemeenschap dient, dient zijn naaste. En wie 
zijn naaste dient, helpt bet mooie bouwwerk 
van den Heiland optrekken. Het is bet hoogste 
standpunt, dat men kan innemen, om zijn 
naaste stoffelijk en geestelijk te kunnen helpen. 

De beer de Groot was diep getroffen door 
de sympathie, welke men bet Leger van alle 
zijden in dezen benarden tijd schenkt, ook ten 
aanzien van de oprichting van dit nieuwe te
huis. Hij zegde er alien hartelijk dank voor. 
In bet bizonder kwam een woord van !of toe 
aan het bestuur van bet plaatselljk steuncomite, 
dat weinig praat, maar destemeer doet, aan 
den werkloozencommissaris en aan den gou
verneur en den burgemeester. 

Hierop nam gouverneur De Man bet woord, 
die namens Z. E. den gouverneur-generaal 
sprak. Hij memoreerde het feit, dat vijf maan
den geleden het sociaal tehuis op Oendaan 
was geopend. Het is zeer juist gezien, om in 
deze tljdsomstandigheden een dergelijk tehuis 
ook voor de lnheemschen te openen, want de 
nood onder hen is zeer hoog gestegen. Langen 
tijd kon een beroep worden gedaan op de 

bet noodig wordt, om naar andere middelen 
om te zien . 

Met voortvarendheid heeft bet Leger des 
Heils de zaak weer aangepakt. ,,U, komman
dant" - aid us de beer De Man - ,,overwoog, 
besloot en deed.'' Spreker wenschte den 
kommandant, namens den gouverneur-generaal, 
alle succes toe en voegde hieraan ook zijn 
persoonlijke wenschen toe. Hij sprak er ten 
slotte zijn groote erkentelijkheid over uit, dat 
een dergelijk prachtwerk in het belang van de 
lnheemschen tot stand was gebracht. 

Hierna sprak burgemeester Van H e Is
d in gen eenige sympathieke woorden. Hij 
wees er op, dat de ernst van de huidige eco
nomische crisis weer duidelijk spreekt uit de 
opening van dit gebouw. Tot voor kort was 
werkloosheid in de lnheemsche wereld een 
ongekend verschijnsel. 

Thans zien verschillende werkgevers, zoowel 
bij he! gouvernementeele als bij bet particu
Iiere, zich genoodzaakt om arbeiders te ont
slaan. Slechts weinigen worden aangesteld. 

,,Wij voelen mee met hen" - aldus de heer 
Van Helsdingen - ,,die werken willen, maar 
dat niet kunnen doen, omdat er geen werk 
mce1 is. ue dessa beef! velen, die nu brood 0 

Joos zijn, tot zich genomen. Het dessaverband 
was een groote steun bij de bestrijding der 
werkloosheid, doch, zooals ook de vorige 
spreker reeds had medegedeeld, de grens 
van bet absorbtievermogen is bereikt. 

Ook onder de lnheemschen is veel leed 
en ellende te verzachten. Hier valt een goed 
en mooi werk te verrichten. Het practisch 
dee! van deze taak heeft bet Leger des Heils 
op zich genomen. Bij bet Leger is die taak 
in goede handen." 

Spreker hoopte, dat bet Leger des Heils 
voort zal gaan, om ook in dit opzicht contact 
te houden, en een goede samenwerking te 
bewaren met de andere vereenigingen, welke 
zich bezig houden met de Jeniging van den 
nood der werkloozen. 

Hij eindigde met de bede: ,,Geve God Zijn 
zegen aan de )eiders van dit Tehuis, opdat zij 
bun goed werk zullen mogen beeindigen." 

ond erlinge hulpvaardigheid der inheemschen .._....., ____ ·------~-
doch thans heeft het absorbtievermogen der 
dessa's zijn uiterste grens bijna bereikt, zoodat 

De wedono-kotta sprak namens den regent 
die verhinderd was, om de openingsplechtig
heid persoonlijk bij te wonen. Hij hoopte, dat 
bet Leger des Heils in zijn doel zou mogen 
slagen en ruimschoots beloond worden voor 
de vele goede <laden, welke bet in den loop 
der jaren voor bet heil van de menschheid 
heeft verricht. Ook dankte hij kommandant 
de Groot namens degenen, voor wie bet Te
huis gesticht werd, voor al hetgeen reeds in 
bun belang werd gedaan. 

Spreker zal · er voor zorgen, dat deze nieuwe 
inrichting van bet Leger des Heils spoedig 
bekend zal worden en tevens zal er voor 
gezorgd worden, dat dit schitterend streven 
van bet Heilsleger, ook door de Inheemschen, 
financieel gesteund zal worden. 

Tot slot sprak de wedono de bede uit, dat 
God verbetering moge brengen in dezen ver
schrikkelijken toestand. 

Ir. Van Aalst, de voorzitter van bet plaat
selijk steuncomite, verklaarde, dat de nieuwe 
instelling van bet Leger des Heils met groote 
instemming door hem werd begroet. De samen
werking tusschen steuncomite en Leger des 
Heils is steeds uitstekend geweest. 

Het Leger des Heils heeft oogenblikkelijk 
gehoor gegeven aan den dringenden oproep 
voor steun aan de Inheemsche crisisslachtoffers. 
Voor de wijze, waarop bet Leger de zaak 
heeft aangepakt, bracht spreker den komman
dant zijn warme hulde. 

Hij wees op de groote financieele bezwaren, 
welke bet plaatselijk steuncomite in 1933 te 
overwinnen zal hebben en deed een ernstig 
beroep op de offervaardigheid van heel Soe
rabaia. Met den uitroep: ,,Geeft, wat ge missen 
kunt I" beeindigde spreker zijn rede. 

Daarop las de inspecteur van arbeid, de 
beer Domela Nieuwenhuis, bet volgende ge· 
lukwenschtelegram van bet hoofd van bet 
Kantoor van Arbeid voor : 

,,Door de opening van di t Socia a I 
T e h u i s v o o r o n t w i k k e I d e I n he e m
s c h e n b r e i d t h e t L e g e r z ij n z e gen
r ij k w e r k u i t t o t n i e u w e c a t e g o
r i e e n v a n s I a c h t o f f e r s d e r c r i s i s. 

H u I d e v o o r u w e n e r g i e e n v o o r
t r e f f e 1 ij ke o r g a n i s a t i e. 

Van hart e j u i ch i k di t n i e u w·e 
w e r k t o e e n w e n s c h u h e i 1 e n we 1-
s I age n". 

De beer Domela wenschte den kommandant 
geluk met de opening van dit Tehuis. 

De beer A. Weber, werkloosheids-commis
saris voor Oost-Java, wenschte bet echtpaar 
Brandt van harte geluk met de onderschei
ding, wclke bet ontving door de opdracht om 
dit nieuwe Tehuis te bestieren. Beiden hebben 
bun sporen, zoowel in China als op Java. 
reeds verdiend. 

Verder deelde de beer Weber nog mede. 
dat bet Centraal Steuncomite een gedeelte van· 
de lasten van bet plaatselijk steuncomite heeft 
overgenomen en dat bet zeer goed mogelijk 
zal zijn, dat binnenkort ter plaatse nog een 
tweede tehuis voor Europeesche werkloozen 
geopend zal moeten worden, daar Oendaiin 
reeds overvol is . 

De plechtigheid werd besloten met de instal
latie van bet echtpaar Brandt tot !eiders van bet 
nieuwe Tehuis. De kommandant sprak beiden 
in hartelijke woorden toe. 

Daarna ving de rondgang aan door bet 
gebouwencomplex, dat door den burgemeester 
met een paar woorden officieel voor geopend 
verklaard werd. 

Er kunnen in totaal zes zalen in gebruilt 
genomen worden, waarin ongeveer 6 a 700 
werkloozen een onderdak kunnen vinden. Voor
Joopig worden echter 3 zalen, welke sober 
doch keurig netjes ingericht zijn, in gebruik 
genomen. Zoowel de slaap-, als de eetzalen 
zien er zindelijk uit. Voor de huisgezinnen 
zijn aparte slaaphokjes ingericht. 

Ook wij wenschen komrnandant de Groot 
succes met zijn prachtig menschlievend werk, 
dat binnenkort weer uitgebreid zal worden. 
Zoo vernamen wij, dat waarschijnlijk ook te 
Oaroet en Makasser nieuwe tehuizen voor 
Socialen Arbeid geopend zullen worden. 
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---------,, onde", daaarover spreekt 
men niet graag. Het 
liefste :zou men dat ge· 
bate woord uit bet 
woordenboek scbrap
pen . .- Het is zeker 
ook niet mo:lern aan de 

" zonde te gelooven, in 

gezelschap geldt bet als onbeuscb over dat onder
werp te spreken; dus men ontwijkt het uit
spreken van een zoo onaangename zaak zoo

veel mogelijk. 

Zeker van haar zaak zijode, zeide een klein 
meisje eens: .,Nietwaar Moeder, .. Zonde" ls tocb 
een bijbelsch woord ?" Het is waar, er is geen 
boek waar men er zooveel over leest als juist 
In den bijbel, en menscben, die van bun jeugd 
af aan met Gods woord vertrouwd geraakt zijn, 
zijn dan ook zoo onder den iodruk van het ver
scbrikkelijke der zonde gekomen, dat bet een 
angst voor alle onrecht In hen gewekt heeft, 
die dikwijls met een medelijdend schouderop
halen door anderen aangezien wordt. 

Een meer ernstig denkend mensch kan evenwel 
nlet zoo gemakkelijk over zulk een onderwerp 
als de .,Zonde" heenstappen. Hij moet toegeven 
dat de zonde het eerste probleem is, <lat de 
mensch zic lizelf door ongehoorzaamheid heeft 
opgeworpen. Over de ontwikkelingsgeschiedenis 
van den, in de zonde geval len mensch zou men 
beele boeken kunnen schrijven. Het is zelfs 
moeilijk om door woorden te probecren bet 
begrip te verklaren. Er is eigenlijk ook niets 
te verklaren; feiten en ervaringen spreken voor 
zicbzelf, en zou er iemand zijn, die In waarheid 
zou kunnen zeggen: ,,lk weetnietwatzondeis, 
ik heh ze zelf nooit ondervonden", goed, dan 
laten wij dezen mensch in zijn gelukkige onwe
tendbeid, clan is bet werkelijk beter, dat hij ze 

nooit leert kennen l 
Onze gedachten willen wij slechts over dat 

eene woord van Salomo laten gaan: .. De zonde 
is eene schandvlek der natien'', Oat is een
voudig een bevestiging van een feit: ,,z66 is bet 
en niet anders." Men zou kunnen verwachten 
dat Salomo eraan toegevoegd had : .- ,,lk weet 
bet ult elgen ervaring", maar deze bekentenis 
bewaart hij tot bet laatste, want hij heeft nog 
z66veel ult eigen ervarlng te zeggen in bet boek 
der Spreuken. In <lit boek van Salomo vindt men 
geen theologiscbe discussies of lange theorieea 
uitgedrukt, maar slechts praktische wenken, ge
zonde, beldere, korte verklaringen van de God
delijke levenswijsbeid, die diep in hart, verstand 

en geweten doordringt. 
Indien echter de zonde een schandvlek der 

natien is, is zij ook de schande, het verderf 

KERSTFEEST 
In de gevangenis. 

Wij kunnen terugzien op heerlijke Kerst· 
dagen te Soekamiskin. 

De eerste Kerstdag 's morgens werd de samen
komst geleid door Ens. Ramaker geassisteerd 
door Brs. Vermaat en v. Leeuwen. 

Rijkelijk heeft God ons gezegend en in aller 
harten bracbt Hij vrede en blijdschap. 

Op den tweeden Kerstdag waren Ens. Ramaker 
en Br. Vermaat al vroeg bezigom den kerstboom 
naar Soekamiskin te brengen. 

Onze vrienden zorgden voor de verslering en 
verlichting van den boom, terwijl boven in het 
Kerkgebouw in groote letters. door bloemen 
gevormd, geschreven stond: EERE ZIJ GOD. 

Deze avond stond onder leiding van Kom
mandant de Groot. 

Aanwezig waren: De directeur. de onderdi
recteur, de Majoors Lt>bbink en Strandlund, En
sign Ramaker en Brs. Vermaat en van Leeuwen. 

Majoor Strandlund opende de samenkomst 
met gebed, waarna de Kommandant op bezielen
de wijze de mannen toesprak. 

Het zangkoor zong verschillende prachtige 
liederen, die ons alien aangrepen. 

Door Majoor W->odward, juist teruggekeerd 
van Eur. verlof, werden de inheemsche gede
tineerden in het Male1scb toegesproken en ver
haalde de Majoor op boeiende wijze bet eerste 
Kerstfeest door hem geleid in de Toradjalanden. 

Ens. Ramaker kreeg hierna de gelegenheid tot 
bet spreken van enkf'!e woorden van hart tot hart 
en gaf daarbij ef"n kort overzlcbt van hetgeen 
door bet Leger des Heils in bet afgeloopen jaar 
op reclasseeringsgebied gedaan werd. 

Op krachtige. gloedvolle wijze bebandelde de 
Kommandant Jes. 53. Allen voelden de dichte 
tegenwoordigbeid van Hem, Die kwam, om voor 
ons alien den weg te openen tot den Vader. 

Majoor Lebbink sloot met dankgebed dit 
heerlljk Kerstfeest, dat zeker rijke vruchten zal 
leveren voor de eeuwigheid. 

v. L. 

S T R IJ D K R E E T. 
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van den enkeling. De aangename dingen schatten 
wij bet hoo~ste, als zij persoonlijk bedoeld zijn, 
de onaangename daarentegen zijn gemakkelijker 
te verdragen, als zij aan meerderen gerlcbt zijn. 
Hoewel dit vers ons zegt : de zonde is een 
schandvlek der natien, zoo zegt mijn eigen gewe
ten tocb ,,de zonde is mijn schande". Met andere 
woorden: .. Als ik zondig, richt ik mijzelve 
ten gronde". Zooals een rotten de appel langzaam 
maar zeker door bet rottingsproces doordrongen 
wordt, zoo werkt de zonde in de menschelijke 
ziel. Zooals de gevaarlijke ziektekiemen, die 
zlch door middel '\-an het bloed In bet gebeele 
llchaam vestlgen, zoo neemt de, in ons gedulde 
zonde, bezit van ons zielen· organisme. 

Zooals bet verglf in den beker den gebeelen 
drank doordringt, zooals de vreeselijke me
laatscbheid, die voortdurend voortwoekert en 
langzaam, maar zeker van zijn verwoesten
de kracht, het lichaam verteert en verderft, 
zoo werk t de zonde . . . . . . . 0, hoe kun
nen wij een Paulus begrijpen, als hlj uit
roept: ,,Ik, ellendig mensch I wie zal mij ver
lossen uit bet lichaam dezes doods ?" En dan 
zijn er nog menschen die daarover lachen, die 
de schouders erover ophalen, die zich omkeeren 
en door oppervlakkige conversatie een andere 
wending aan het gesprek trachten te geven. Ver
woestend I Verdervend I zoo is de werking der 
zonde. 

Misscbien wordt bet sommige menschen be
grijpelijker hoe verscbrikkelijk de zonde is, als 
wij haar verdervende macht met het verterende 

proces van zekere chemicalien vergelijken. Er 
bestaan zuren, die metalen om zoo te zeg
gen opeten, uit elkaar kunnen doen vallen. 
Denken wij maar eens aan bet vergaan van 
doode lichamen, dat perslot toch ook een 
cbemisch proces is. Alles in de natuur werkt 
volgens vastgestelde principes. De wet van 
oplossing en bederf vinden wij ook in bet 
geestelijke leven. Het is de eigenschap der zon
de. Men kan bet niet ontvlucbten, zoolang men 
de zonde in bet hart duldt. Men behoeft niet 
bijzonder vroom te zijn om dit te gelooven. 
Iedere denkend mensch, die de verdervende 
eigenschappen der zonde begrepen heeft, ziet 
zich in bet allergrootste gevaar, dat ooit een 
levend wezen bedrelgen kan. 

0, bet is geen kinderspel, bet is beilige ernst 
om de rechte houding tegenover de zonde 
in te nemen I 

lndien er pttst in een van de kampongs is 
uitgebroken, neemt men alle mogelijke maat
regelen, om bet voortwoekeren van de plaag 
tegen te gaan. Ja, men gaat, door de ervaring 
geleerd, zelfs zoover, <lat men de nog onaan
getaste kampongs door voorzorgsmaatregelen 
voor besmetting tracbt te vrijwaren. 

Wij zien met dankba<1rbeid naar zulke men
schen als Louis Pasteur en anderen op, die de 
geheimen der epidemieen en ziektebestrijdlngen 
ontdekt hebben. Wij richten gedenksteenen ter 
hunner eere op en eeren bun namen door bet 
gebruik van de wetenschappelijke uitkomsten, 
die tot bet hell van de geheele menschheid 

Een der slaapzalen v. h. nieuwe Tehuis te Soerabaia. 
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dienen. Wat voor een zegen is bet serum 
geworden I Wat een straal van hoop en ver. 
lichting voor de door den dollen bond gebeten 
patienten die door bet serum ingespoten, nu 
weten, dat die verdervende ziekte opgebouden, 
ja zelfs gebeel geanaliseerd is. Wat een strijd 
in het gei:nfecteerde lichaam tusschen de dol
beids bacillen en de zicb vermenigvuldigende 
serumkiemen I Maar bet serum wint het en het 
licbaam wordt aan bet bederf ontrukt ! 

Millioenen van kostbare menschenzielen zijn 
door het gif van de verderfaanbrengende zonde 
doordrongen. Eerst ongemerkt, maar later over• 
winniQgs:zeker, gaat de ultbreiding voort, alle 
edele eigenschappen der ziel aangrijpend en 
verwoestend. 0 I gevaarlijke toestand I Zonde, 
of zij nu in den vorm van zelfzucht, on· 
waarheid, onreinbeid, afgoderij, ongeloof, 
of onverschilligheid voorkomt, is de verder
vende macht in bet innerlijke des menscben. 

Waarom komt het helaas zoo dikwijls voor, 
dat menscben op hun sterfbed in bun zielsangst 
niet meer tot God kunnen komen, niet meer 
willen gelooven ? 

Zlj hebben de verdervende kracht der zonde 
zelfs reeds aan bun kunnen en willen ervaren. 
Zooals de melaatschheid de ledematen verteert, 
zoo vernietigt de zonde die goddelijke eigen
schappen, het geloof, vertrouv.en, bidden, en 
begrijpen der eeuwige waarheden I 

Maar zoover behoeft bet niet te komen. Als 
men voor het lichaam alles doet wat men kan 
om bet te redden, waar9m dan niet onmiddel, 
lijk, als men tot erkenning van die vreeselijke 
zonde In de ziel komt, tot den arts en zielen
redder gegaan ? Er bestaat een Goddelijk serum, 
om een uitdrukking der analogen te gebrulken, 
tegen de ziekte der zonde. Oit, en niets anders 
beeft de levenseigenschap om over de verwoes
tende zondemeester te worden, en de zielervan 
te bevrijden. Er staat in bet Woord Gods 
geschreven: ,,Her bloed van Jezus Christus 
reinigt ons van alle zonde". 

Die daaraan gelooft zal niet verderven, maar 
het eeuwige !even hebben. Hij wordt van het 
doodeli.jke gif der zonde bevrijd I 

Door 't geloof in den Helland, verb ogd 

aan het kruis 
Vindt gij !even en redding juist nu; 
O,zie slechts tot Hem op, zondaar. zoek uw 

behoud l 
Want Hij gaf toch Zijo !even voor U I 

Zie, zie, zie en leef 1 • 

Door het geloof in den Helland, verhoogd 
aan bet kruis 

Vindt ge !even en redding juist nu. 

ONDER VER SCH ILL EN DE OMSTA.NDIGHEDEN. 
In bet Militair Tehuis. 

Der traditie getrouw vond op 24 December 
de Kerstfeestvlering in het Bandoengsche tehuis 
plaats. 

Nijvere handen hadden in den loop van den 
dag den Kerstboom opgetuigd en de verslering 
aangebracht, die een ecbte sfeer van vreugde 
en vrede schiep. 

Toen de Kommandant dan ook omtrent 7 uur 
verscheen vond hij een feestelijk verlichten Kerst· 
boom en een groote schare van bezoekers die 
zicb niet door het slecbte weer hadden laten 
weerhouden. 

De beheerder van bet Tehuis, Adj. Gerth, 
sprak een woord van wdkom tot den Komman
dant en de overige otficieren, en opende de 
bijeenkomst met een lied waarna Mevr. Loois een 
kort gebed uitsprak. Vervolgens sprak Majoor 
Lebbink eeo inleidend woord, waarop weder een 
samenzang onder leiding van Kapiteine Knappert 
plaats vond. 

In bet mooie Fransch sprak Mevrouw de G oot 
van Kerst9agen .... lang geleden. Hoe zij eens 
op een kouden Kerstnacht in een slede was 
rondgegaan door de stille dorpen en ondanks 
de koude, met een hart brandend van liefde, bij 
enkele kaarsen had gezongen van de liefde van 
den Heiland, Die kwam in alien eenvoud om 
ons te verlossen van zonde. Hoe ook in dien 
nacht bet bevroren hart van een predikant werd 
aangeraakt door den Goddelijken vlam en werd 
gebracbt tot den koning Christus. Haar mooie, 
rusrig uitgesproken voordracbt boeide aller 
aandacht. 

In de bierop volgendepauze zorgdengedienstige 
handeo voor het rondbrengen van verschillende 
versnaperingen. 

Broeder van Leeuwen geaccompagneerd door 
Hr. van Stakenburg vertolkte vervolgens Han
dels Largo. Des Kommandants bezielende 
toespraak maakte diepen indruk en vond 
grooten weerklank. Jn zijn slotwoord noo
dlgde hij alleq uit Hem te zoeken, Christus, 
dezelfde. gisteren, heden en in alle Eeuwigbeid. 
Nadat Br. v. Leeuwen nogmaals een Kerstnum
mer ten gehoore had gebracht, werd deze plech· 
tige Kerstfeestviering met dankgebed gesloten. 

Velen bleven ecbter nog lang onder gezel
ligen kout bijeen. 

Kerst~eest 1932 zal ongetwijfeld bij ,,onze 
Jon gens' nog lang als een prettige en mooie herin
nering blijven voortleven. 

Vermelden we nog dat er den volgenden dag 
in bet tehuis een groote feestmaaltijd was, waarbij 
kleine geschenken werden uitgereikt, dat daags 
daarop een Kerstfeestviering in bet Mllitalr 
Hospitaal plaats vond en anderen daags de oud
militairen van lodiscb Bronbeek bun Kerstfeest 
hadden, dan kuonen we wel zeggen dat de 
Kerstdagen waren dagen van veel en veel
eischend werk, <loch rijk gezegend. 

Moge ook bet in die dagen uitgezaaide W oord 
Gods in vele harten tot vollen wasdom komen. 

M.G. 

Op de leprozerie Pelantoengan. 

Op Zaterdag 24 December hadden we ooze 
eerste Kerstfeestviering op de Eur. afdeeling. 

De eetzaal, met mooie teksten en groen ver
sierd, evenals de met kaarsen en bloemen gede
coreerde eettafels. deden aangenaam aan en zeker 
niet minder de blijde gezichten der patienten, 
rondom geschaard De Kerstmaaltijd ging vooraf, 
daarna volgde eeo rijk afwisselend programma. 
Het Kerstmannetje verscheen met de gescheoken 
w<1arop muziek, zang eo gramofoon volgden: 
Jongen en ouden hadden zich reeds we ken Jang 
geoefend en alles liep best van stapel. De Dokter 
gaf een Kerstverhaal, waar een ieder aandacbtig 
naar luisterde. Besloten werd met gebed en 
,.Eere zij God". 

le Ker~tdag om 5 uur des morgens klonken 
onze moo1e hederen over het terrein. Het zingen 
bracht Zl'gt>n tot onze elgen ziel en zeker ook tot 
de zieken. Om 9 uur was de Kerstmeetlng in 
het lnlandsche Korps PelantoenQan 1. Bebalve 
dat bet Kerstmeeting was, zou er ook een 5 
tal soldaten worden lngezegend. 

4.30 n.m. Kerstmeeting op de Eur. Afdeeling. 
Ook daar werden 4 soldaten en 3 recruten 

ingezegend.. Er was cen mooie opkomst. een 
echte blijde Kerststemming, en zegen kwam tot 
de harten. 

2den Kerstdag 9 uur v. m. Kerstmeeting in het 
hulpziekenhuls waarbij de andere zuster ofFicieren 
ook haar hulp verleenden terwljl Majoor Bridson 
de leiding had. Weer zoo'n geheel andere aan
bltk; een klein groepje aandachtiQe, eenvoudige 
dessabewoners. Een plaat bewees goede diensten 
bij het Kerstverhaal. terwijl de moole Javaansche 
liederen de stemming verlevlndigden en enkele 
eenvoud1ge gesc!ienken de harten verblijdden. 

5 uur n. m. Slametan voor bedienden en 
kinderen. 

7 uur n. m. Pelantoengan 1. uitdeeling der 
geschenken bij den verslerden boom. De zang
brigade vergastte ons op 2 mooie liederen. 

Ja, we mochten ons verheugen in gezegende 
Kerstdagen. 

HET ONTZAGWEKKEND HEILSWERK. 

Nog slechts enkele maanden geleden werd te 
Soerebala bet tehuls voor socialen arbeid ge
opend, bestemd voor Eur. Werkloozen. En 
Dinsdag j.l. volgde de opening van een soort
gelijk tehuis, ditmaal voor intellectueele lnheem
schen en Cbineezen, evenals het eerstgenoemd 
Tehuis een stichting van het Leger des Hei!s, 
dat reeds zooveel zegeorijken arbeid in deze 
crisis heeft verrtcbt. 

Het gebouw, waar vroeger bet Algemeen 
Dellscb Emlgratle-Kantoor was ondergebracht, 
op Pasar Toerle gelegeo, Is voor dat Tehuis 
ingedcht en on:ze foto's geven we) duidelijk aan, 
hoe proper en smaakvol alles er uitziet. 

Voor de offkieele opening bestond uiter, 
aard groote belangstelling en onder de aanwe~ 
zlgen werden o. m. Gouv:erneur de Man en 
Burgemeester Van Helsdlngen op@emcrkt, mits
gaders natuurlijk de onvermoelde Kommandant 
de Groot. 

d'Orient, 14 Jan: 1933. 
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IN HET TEHUIS VOOR SOCIALEN 
ARBEID TE SOERABAJA. 

Oat is een feest 9eweest, dat ieder die gast• 
~rijheid in dit Legerhuis geniet, lang zal heugen 
en prettige herinneringen zal wakker roepen 
als wij weder teruggekeerd zijn naar onze res
pectievelijke plaatsen In de Maatschappij. 

Het begon al tegen den middag, want het 
feest werd ingezet met een gezamelijken maal
tijd aan prachtig versierde tafels. Daarna was 
bet rusten en dat was velen lang niet onwelkom. 

Toen wij ons zoo tegen zessen in de ruime 
voorgalerij van ons tehuis waagden, was deze 

• geheel getraosformeerd in een wintertuin. Over
al gezellige zitjes, die tot rusten noodden. 

De ware Kerstmisstemming kwam over oos 
toen de lampen uitgingen, de kaarsjes van 
den boom aangestoken werden, Adjudaot Uy
lings ons ult bet Boek der Boeken voorlas, en 
daaraan zijn toelichtingen vastknoopte. De 
kinderen brachten eenige kerstliederen ten ge· 
hoore, die veel bijval vonden. Daaroa kwam 
Mevrouw Minderhoud aan het woord, die den 
kinderen een Kerstverhaal deed. Wat luister· 
den ztj aandachtig, doch niet minder werden de 
ouderen geboeid door de voortreffelijke wijze van 
voordragen. 

Na dit geestelijk voedsel gingen de schalen 
met gemeubileerde broodjes en krentebollen rood, 
welke als sneeuw voor de zon in grage magen 
verdwenen. 

Lied, zang en spel wisselden elkaar in bonte 
schakeeriog af. De kinderen amuseerden zich 
buiteogewoon, doch niet minder de grooten, die 
aan de spelletjes meededen. Het culminatiepunt 
van den avond was wel, toen er begonnen werd 
met het uitdeelen der cadeautjes, want ook daar• 
voor had het Leger gezorgd. De grabbelton 
bracht weder een nieuw hoogtepunt in de feest
vreugde. 

Het middernachtelijk uur sloeg bijna toen er 
een einde gemaakt werd aan dezen avond van 
ongedwongen vroolijkheid. Wij zijn het Leger des 
Heils dankbaar, dat het ons in de gelegenheid 
gesteld heeft zoo prettig Kerstfeest te vleren. 

Een d er Bewonen.. 

...... 
IN HET KORPS BATAVIA t. 

Na enkele weken van vele zorgen en voor
bereidingen, kwamen wij in de Conferentlezaal 
tezamen voor de vroege Zondagmorgensamen
komst. De met zooveel verlangen verwachte 
zegen werd ons niet ontzegd, want overal. of 
bet nu de door de kinderen voorgedragen tableaux 
waren. of bet zingen van de oude Kerstgezangen, 
of de goedgekozen woorden van onzen !eider, 
Majoor Taylor; we gevoelden steeds dat de 
Geest van Christus met ons was. 

De Heiligingsmeeting werd druk bezocht, en 
bet was ons een groot voorrecht de Majoors 
Woodward en Adjudants Poutlainen een welkom 

terug in Java te mogen geven. 
Des avonds gaven de meisjes van bet meisjes

tehuis een schitterende deinonstratie, de oude 
Kerstgeschiedenis voorsteHende. In beide sa
menkomsten waren er te weinig plaatsen 
voor al de belangstellenden. De vereentgde 
Openluchtsamenkomat trok een groote menig• 
te en wij gelooven, dat veel goeds daaruit 
voortg~komen is. 

Tusschen de 200 en 250 kinderen waren op 
bet feest op den tweeden Kerstdag aanwezig 
en het muziekkorps gaf zijn eerste offi
cieele bijdrage door een voor deze gelegenheid 
speciaal ingestudeerde selectle te spelen. 

Het was heerlijlc ook in staat te zijn het Kerst
feest voor enkele armen gelukkig te maken door 
bet verdeelen van eenige goedgevulde manden 

voedsel. terwijl er ook een vereenigde samen
komst voor de zieken in het ziekenhuis werd 

gehouden. 
T. H. Young. .... 

KERSTFEEST IN SEMARANG. 
Korps Sem. t. 

W eken van te voren kon men aan de kin- · 
deren, die de J. L. samenkomsten bezoeken, 
bemerken, dat men zich klaar maalrte voor de 
groote gebeurtenissen. Kerstliederen werden in• 
gestudeerd, oefeningen geleerd, want een K.erst
feestdemonstratie zou op W oensdag den 22sten 
Decemoer in de groote zaal de ,,Loge" plaats 
vlnden. Deze demonstratie was een bepaald 
succes; hoe keurig wcrden de verschillende 
oefeningen ultgevoerd, terwijl bet zingen der 
liederen de kerststemming aanbracht of ver• 

hoogde. 

De armen werden niet vergeten. Op Vrijdag 
2i Dec. had een uitdeeling van voedsel plaats ; 
dit te kunnen doen, gaf de officieren en de 
soldaten veel vreugde. 

De Kerstsamenkomsten werden geleid door 
Brigadier en Mevr. Palstra ... Het kindje in de 
kribbe. dat om vertrouwen vraagt" was bet 
onderwerp van dien dag. 

In bet crisistehuis te Oengaran werd, 
behalve d~ intieme feestjes voor de bewoners 
(klein en groot) eveneens een demonstratie ge
houden. Een groep off1cieren en soldaten en kin
deren van Semarang waren in een ,, vrachtauto" 
overgekomen om bun medewerking te verleenen. 
De oefeningen werden keurig uitgevoerd, de 
liederen goed gezongen en alien gingen gezegend 
huiswaarts. 

Oogtijders-Hospitaal. 

Den lsten Kerstdag werden verschillende 
samenkomsten voor klein en groot bij een mooien, 
verlichten Kerst boom gehouden. waarin het zang
koor, samengesteld ult employe's en kinderen, 
de heerltjke Kerslliederen deden hooren. 

Den daarop volgenden Dinsdag was het .. feest". 
Eerst werden al de patienten in de bijeenkomst
zaal voor een extra maaltijd vereenigd en ver
volgens de employe's met hun vrouwen en 
kinderen. 

Dr. Weber, de dd. Geneesheer van het Oog
lijders Hospitaal, Lt. Ko!onel en Mevr. Wille 
en onderscheidene vrienden namen eveneens 
dee! aan dit feest. 

Heerlijk klonken de Kerstliederen in de schoo
ne Javaansche taal. bet zangkoor deed zich 
herhaaldelijk hooren, verschillende sprekers ga
ven uitdrukking aan de .. Kerstvreugde". die de 
harten vervulde, terwijl gramofoonmuziek en 
liederen de gezelligheid verhoogden. 

Het was al laat toen deze samenkomsten 
werden gesloten met een kort woord van Bri
gadier Pdlstra, die zijn dznk uitsprak aan de 
vrlenden die van hun belangstelling blijk gaven, 
en aan de Officieren voor hun medewerking. 

Het .. Eere zij God" werd.nog eens gezongen, 
alien ontvingen een pakje, terwijl een ieder 
werd aangespoord het .. Kindeke in de kribbe" 
te vertrouwen. 

kan uw aller dee! worden. Dat te ontvangen, 
wenschen wij U allen toe. 

I 
F. Palstra 

Brigadier, ..... 
LEPROZPRIE, KOENDOER. 

Met blijdschap maken we melding van een 
zeer gezegend Kerstfeest. In iedere samenkomst 
die we hielden was de zaal stampvol. het aloude 
en altijd weer nieuwe Kerstevangelie werd met 
groote aandacht aangehoord en zegende a!len. 

De maaltijden en de uitdeeling der Kerstgeschen
ken brachten heel wat vroolijke beweging met 
zich mede. 

leder die nog eenigszins kon loopen was 
present, alsook bij den boottocht, dien we den 
tweeden Kerstdag hielden. 

Door de vriendelijke bulp van de N. K. P. M. 
zijn ons twee prauwen en een groote boot ter 
besch1kking gegeven, zoodat er voor iedere patient 
een plaatsje was. 

Heel Koendoer was op z"n feestelijkst uitg e_ 
dost. Des morgens om 8 uur was de afvaart, 
en voorbij Pdlembang ging bet verder de groote 
Moesi op. 

Den tweeden Kerstdag hadden wij, officieren 
van Koendoer, ons klaargemaakt om met de 
Employe's van de N. K. P. M. te Soengei Gerong 
een Kerstfeest te vieren. De groote Societeit 
was ons ter beschikkiog gegeven. 
Daar de N. K. P. M. zeer veel Amerikaansch 
personeel heeft was het noodzakelijk de samen
komst in bet Hollandsch en Engelsch te houden. 
Ooze liederen waren zoo gekozen, dat woorden 
en melodie overeenkwamen in beide talen en 
het was interessant de groote schare menschen 
in bet Engelsch en Hollandsch te hooren zingen. 
Vrlendelijk dank ook aan de dames Young en 
Mevr. Geitz, die ons met hun zang van de 
Amerikoansche en Hollandsche Zondagsschool
kinderen zoo goed hielpen. Na afloop hebben 
we al de kleine zangers. getrakteerd. Hoe ver• 
schillend ook van andere samenkomsten, beeft 
ook deze meeting vele harten gezegend en zeker 
velen dichter tot God gebracht. 

H. Loois, Adj. 

-1<•• 

Kerstmaaltijd in het Tehuis voor Soc. Arbeid te Batavia. 

In de Gevangenis. 

In Djoernatan, bet huis van bewaring, waar 
geregeld iederen Zondag een bijeenkomst wordt 
gehouden, hadden wij het voorrecct op den 
Kerstmorgen een samenkomst te houden, 

Een kunst-Kerstboompje was medegebracht, 
waarin 21 spoedig de kaarsjes werden geplaatst, 
kerstliederen werden gezongen en oogetwijfdd 
werden bij dat kleine Kerstboompje oude herin
neringen opgewekt. Ecnige kleinigheden werden 
uitgereikt, een Kerst-toe~praak gehouden en 
de Heer heeft ons Zijnen zegen niet onthouden. 

Mevrouw Palstra bezocbt, vergezeld van de 
zang brigade van bet Ooglijdenbc-spitaal, de 
gevangenis voor vrouweo. Wat een vreug
de bracht het verlichte boompje, en alles wat 
gedaan werd. Behal ve de gewone bezoekers der 
samenkomsten waren velen anderen opgekomen 
om van een en ander te genieten Het uurtje 
was maar al te spoedlg voorbij. God zegene 
U I bewoners van deze huizen ; het licht van 
Bethlehem uitgaande, schijnt nog, en .. Vrede'· 

IN HET MILIT AIR TEHUIS TE SOLO. 
Het Kerstfeest 1932 is niettegenstaande de 

rooeilijkheden uitstekend geslaagd. Het eigenlijke 
feest begon reeds den 23sten December met de 
werkloozen. Er waren een 250 menschen in het 
gebouw de .,Unie" tegenwoordig, w. o. de fam. 
Vriesland, de padvinders, de pers en nog vele 
anderen. Het gebouw hadden we gratis ten ge
bruike, de Kerstboom wcs een gescbenk van de 
fam. v. Vaersen, de verlicbting eveneens gratis, de 
keukenwagens van de compagnie met een kok, 
alles welw11lend afgestaan ; bet feest moc ht bij
zonder prcttig heeten. 

2i December was reeds een voorproef van 
den Zondag. Het huts vol met militairen. Ter
wijl Zondag de menscben reeds zoo vroeg 
kwamen, dat alles om l 0 uur vol was. De tafels 
geheel bezet met ooze militain-n, doe het hun 
aaogebodene zich goed lieten ~ma ken. Het Kerst
evangehe in alien eenvoud gebracht. De avond
samenkomst in een woord lijn I Den volgenden 
dag was bet feest voor de G. B .. ook bier werd 
zegen uitgedeeld en ontvangen I We besloten 
de Kerst- en N1euwjaarsfeestelijkheden met den 
28sten een heerlijke samenkomst te houden in bet 
huis van Mvr. de Wed. Tan. Ruim 220 menschen, 
Chineezen, Javanen en Europeanen. Het Evan
gelie gebracht in het Hollandsch en Maleisch ; 

hierbij hadden wij de medewerking van de 
heeren Kho en Lee. Mevrouw Stee.,bakker ver
telde over de Kertsfeestvieriog in Noorwf gen. 
Doch het beste was toch het oude mooie Kerst
verhaal. 

Op Nieuwjaarsmorgen hadden wij een fijnen 
bidstond in het tehuis met ooze eigen menschen. 
Dus alles is in een woord heerlijk geweest. 

Steenbakker. 
...... 

KERSTFEEST IN TEGAL. 

,.Kommandeure Cornelius met de Kerstdagen 
in ons Korps", dat beteekent voor ons iets 
speciaals. 

Tegen vijf uur was de zaal flink be2et. Zang 
en muziek werkten mede en een heerlijke Kerst
zegen was ons deel. 

ln aansluitmg daarop hadden we Kerstfeest 
voor de ,,behoeftige lnlanders" op Kedjambon. 

Het is een heerlijke samenkomst geweest. 
s M1ddags een goede openluchtsamenlc om st. 
Des avonds was de zaal gevuld voor de 

laatste samenkomst van dien dag. Hoewel de 
resultaten niet :zichtbaar waren, getuigden de 
makkers van de groote zegeningen die dien dag 
bun dee! waren geweest. 

De tweede dag was eveneens vol vreugde en 
dankbaarheid. 

's Middags waren een vijfbonderd bezoekers 
opgekomen om de J. L. demon.stratie te aan
schouwen. 

Het keurig uitgevoerde programma OC"gste een 
geestdriftig applaus. De daaropvolgende dag 
was de feestdag voorde k1nderen. Eenvoudig, 
kinderlijk vertelde mevrouw Volger de kinde
ren nogeens de geschieden1s waann we telkens 
weer iets n1euws ontdekken. N1et lang daarna 
verscbten bet Kerst mannetje met een sneeuw
w1tten baard. Hij wist de kinderen opt en bijzon 
dere wijze bez1g te houden met de vertell1Dgen. 

Door de makkers werden versnaperingen uit
gedeeld. 

De daarop volgende samenkomst was voor 
ouden van dagen, beboeftigen en werkloozen, 
waann we hen trakteerden en ieder met een 
fllnk gevulde Kerstmand naar buis lieten gaan. 

Met vreugde kan op deze dagen warden te~ 
ruggezien. 

Dank aan allen die het mogelijk hebben 
gemaakt om dit feest goed ce doen slagen. God 
zegene U. 

Zondag den 1 sten 1anuari hadden wij een 
zeer gezegende samenkomst onder kiding van 
di.'n Districtsofficier Adj. Rollfs. In openlucbt en 
zaal werd de goede strijd gestreden en in de 
avondsdmenkomst kwamen drie zielen tot den 
Heer. Halleluja 11 I 

Cbr. R. Nanlohij, Lt. 
...... 

KERSTFEEST IN SOERABAJA 2. 
Onder leiding van Stafkapt. en Mevr. Brandt 

werd Kerscmis een buitengc.woon succes. De 
samenkomst voor de arme Chineezen op den 
23sten was een heerlijke tijd. 

Zondagsmorgens leidde de Stafkapitein ook 
de Kmdermeetmg tot groote blijdschap van de 
jonge menscben. In de He1hgingssamenkomst 
was de geest van aanbiddiog b1jzonder kenmer
kend, maar de Verlos5ingssamenkomst bleek 
inderdaad een verlossingstijd te zijn. De zaal 
was overvol. 

Tien zielen zochten en vonden bet kind van 
Bethlehem, dat dien avond ook in hun harten 
werd geboren. Pri1s dt n Heer! 

De aodere, daaropvolgende bijeenkomsten 
waren zeer gezegend, Maandagavond voor de 
k1nderen, Woensdag voor de Soldaten en vrien
den van het Korps. De Off1cieren en verplel'g
sters van bet bospitaal gaven welwillend bun 
medewerking in het opvoeren van de Kerstge· 
schiedenis in moo1e tableaux. De meeting werd 
ook d1tmaal door de Stafkapiteins Brandt ge
leid. De Nacht van Gebed werd door Mevr. 
Mepbam geleid en was een tijd van rijken 
zegen. Drie zielen kwarnen met den overgang 
van het nieuwe jaar uit de .. duisternis tot bet 
Licht". 

H.B. Moy. 
,,.,,.,,. 

'KERSTFBEST IN POERWOREDJO. 

Wij kunnen melden van goede en geugende 
samenkomsten. Den len Kerstdag werden de 
meetings geleid door Adjudante Both. In den 
bidstond, om 5 uur 's morgens, was onze zael 
vol. De Heiligingsmeeting was een goed uur 
en twee makkers bracbten bun al aan Jezus. De 
open'uchtmeeting een flinke schare. De avond
meeting spande de kroon. Geen plaatsje onbezet. 
J?e zang, bet gebed, de getuigenissen, de ver
hchte Kerstboom, het ~oord van Adjudante 
Both, alles werkte mede voor een goede samcn
komst. 

2e Kerstdag. de samenkomst in de gevangenis 
en 's avonds Kerstfeest voor groot en klein; tot 
buiten stonden de menschen te luisteren naar 
bet gezang en de getu1genisst.n. 

27 December, Kerstfeest in den Buitenpost 
Tjilatjap; 90 meoschen opgekomen om dat feest 
met de Heilssoldaten te vieren. Wat een blijd
schap I en nog grooter vreugde voor de 
kinderen, toen aan het c ind der samenkomst ieder 
kind een gescbenkje krerg. 

De halve nacht van gebed en de samen
komsten van 1 Jaouari werden geleid door 
Majoor en Mevr. Scheffer. We hadden met hen 
een goeden tijd. Het begin was goed en zoo 
gaan we voort. 



K kan niet beter doen dan het 
eerste van deze reeks artikelen, 
die ik zal schrijven voor ,, The 
\Var Cry" over het onderwerp 
Heiligheid, te beginnen met 

nauwkeurig uit te leggen wat ik bedoel met 
de ervaring, die wijd en zijd bekend is onder 
dien naam . 

Ik weet, dat er velen onder mijn lezers zijn, 
die er aan gewoon zijn om over de gedachte 
van Heiligheid als een leerstelling van het 
Leger des Heils te hooren spreken en die ook, 
in een zekeren algemeenen zin als zoodanig 
aannemen, maar misschien zijn er sommigen, 
die niet duidelijk begrijpen, water mee bedoeld 
wordt. 

Voor den persoonlijken mensch. 
Laat het van het begin af begrepen worden, 

dat ik mij richt tot den individueelen mensch, 
trachtend hem of haar te verklaren, wat deze 
groote ervaring wil zeggen. De verdere be
bandeling van mijn onderwerp zal in den
zelfden weg geleid worden tot voorlichting 
en zegen van den individueelen mensch, met 
bet doel, dat sommigen, die deze artikelen 
lezen en bekeerd zijn, het gezegende !even 
van Volle Verlossing deelachtig zullen worden 
en in staat en ~ereid zullen zijn om er van 
te getuigen. 

Heiligheid zou beschreven kunnen worden 
.als heelhartigheid of geestelijke gezondheid. 
We kunnen dien geestelijken toestand met 
verschillende namen noemen, bijvoorbeeld 
.,Heiligmaking", .. Volle Verlossing", ,,Vol
maakte Liefde," of een ,,Rein Hart", maar wat 
de naam, die er voor gebruikt wordt, ook 

XORTE LEVENSGESCHIEDENIS VAN 

KOMMANDANTE MILDRED DUFF. 

De Heilssoldaten van den tegenwoordigen tijd 
zijn veel meer onder den invloed van het werk 
en de woorden van Lady Mildred Duff geko
men, clan de meesten van hen beseffen. De 
lessen, die zij in de Compagniesamenkomsten 
geleerd hebben, waren gedurende vele jaren 
onder haar leiding klaargemaakt. ,, The Young 
Soldier", het Engelsche kinderblad, was onder 
haar redactie; evenals de ,,Warrior" en het 
Engelsche Padvindersblad. 

De Commissioner kwam in contact met het 
Leger des Heils een 47 jaar geleden, toen zij, 
als Miss Mildred Duff naar de Prediking van 
de Legermoeder luisterde. 

Haar bekeering en haar eerste getuigenis 
werden door haar, vele jaren geleden, beschre
ven : Het was Paschen toen God mij redde 
(schreef zij.) Als kind behoorde ik den Heer, 
maar zooals zoovelen verloor ik roijn liefde 
voor Hem. toen ik ouder werd en meer uitging 
en toen Hij ons moeite en verdriet zond. 
begon ik de gedachte aan Hem te haten. Een 
langen tijd trachtte ik .,goede menschen'' te 
ontwijken en hield er niet van over Godsdienst 
te hooren spreken. Daarom kan ik nu nog niet 
begrijpen hoe ik er toe kwam om naar die 
theemeeting te gaan. Theemeetings waren, 
zooals ik de dame die mij inviteerde vertel :ie, 
niet in mijn lijn. Maar die argumenten hielpen 
mij niet veel. Ik had geen andere afspraken 
voor dien avond en daarom stemde ik er 
eindelijk aarzelend in toe enkele mijlen buiten 
London dien avond naar een samenkomst te 
gaan, voor dezen ~enen keer, 

Dus gingen mijn verzorgster en ik - in 
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8en serie artikelen, die iedereen lezen moet. 
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moge zijn, heiligheid beteekent in de eerste 
plaats, een ]even, vrij van alle bekende of 
bewuste zonde. Het beteekent, dat een groote 
bevrijding van de aanwezigheid van zonde 
in het hart tot stand gekomen is, een Verlos
sing, die ver verheven is boven die wonder
volle bevrijding van den zondelast, die plaats 
greep, toen de ziel zich voor het eerst tot Ood 
wendde bij de bekeering. 

Als we een oogenblik terugkeeren tot de 
juiste beteekenis van sommige der bovenge
noemde namen, dan zal ons dat hier van dienst 
zijn. Merk bijvoorbeeld op, dat, als we spreken 
van een ,,Rein Hart", wij een toestand van 
innerlijke reinheid bedoelen. Oat is waar 
David om bad, toen het voile besef zijner 
zonde op hem viel. Hij wist, dat de boosheid, 
die hij bedreven had, gevolgd was op de 
boosheid, waarbij hij zijn geest had laten ver
wijlen, en daarom riep hij uit: ,,Schep mij 
een rein hart, o Ood; en vernieuw in het bin
nenste van mij eenen vasten geest" (Psalm 
51:12). 

Het was, omdat onze gezegende Heer wist, 
hoe verkeerde daden ontstaan, dat Hij zei: 
,,Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen 
Ood zien". 

Dagelijksche Overwinning • 
De uitdrukking ,,Volle Verlossing'' of ,,Vol

komen gered" beteekent, dat door Gods kracht 

die dagen waren wij onafscheidelijk omdat 
ik {vernederende bekentenls) niet eens 
mijn eigen haar kon doen of mijn koffer 
pa\l:ken-op weg. Ik werd bij een kleine 
tafel neergezet en moest thee inschenken 
voor heel veel menschen, die ik nooit 
gezien had en ook nooit meer verlangde 
te zien. De samenkomst was geen zier be· 
ter. Men was er erg vrij. Enkele zeelie
den getuigden en schenen zeer gelukkig 
en ik voelde mij doodongelukkig worden. 

Ik verliet de samenkomst vrij terneer· 
geslagen, en toen ik de kamer zag waar 
ik <lien nacht zou slapen, was bet 
nog erger. Het was een dakkamertje 
met enkel een klein venster juist boven 
bet bed en geen kachel om te verwar
men. Erg koud en ongelukkig schreide 
ik mijzelf in slaap. Mijn trein vertrok 
vroeg in den morgen, maar niet te vroeg 
voor mijn gastvrouw om mi] in baar 
kamer te nemen en te zeggen : 

,,Nu, beste, geef je hart aan den Heer". Ik 
knielde naast baar neer, mij o, :z;oo ellendig ge
voelende, maar geen zier berouwvol. Zij bad, 
ik kan mij niet herinneren wat ik 'deed, maar 
ik stond op, mij zoo onbekeerd gevoelende als 
maar mogelijk was, en we reden naar het station. 

Toen ik in een boek van de coupe ging zit
ten, met miin verzorgster tegenover m!j en en
kele aardige menschen naast mij, ze!de mijn ge
weten · mij : nu je bekeerd bent, behoor je je 
bijbel te lezen. Aile Christenen lezen hun bijbel. 

Maar ik gevoel mij heelemaal niet anders dan 

tevoren, argumenteerde ik. Maar je hebt jezelf 
aan God gegeven en je behoort Hem nu te 
gehoorzamen, zeide mijn geweten weer. Dus 
met een plotseling besluit bukte ik mij, opende 
mijn tasch, nam mijn bijbel eruit en legde hem 
open op mijn knieen. 

Maar lezen was buitengesloten. lk voelde 
mijn gezicht rood worden, en beefde tot in mijn 
vingertoppen. Maar o, de teedere, medelijdende 
liefde van God. Ik denk <lat Hij wist wat die 
eerste kleine stap mij kostte, want op hetzelfde 
oogenblik kwam Hij in mijn ziel en maakte 
mij de Zijne voor altijd. Ik heb er later dik
wijls :aan moeten denken. Het was niet het 
Iezen van mijn bijbel dat mij vrede bracht. Het 
was de erkentenis voor de menschen. 

Mijn verz;orgster werd spoedig daarna bekeerd 
en zij vertelde mij, dat het deze daad was, zoo 
geheel verschillend van al het andere, liat zij 
mij ooit had zien doen, die haar :het eerst tot 
nadenken bracht. 

Ik leefde op ongeveer dezelfde wijze als de 
andere christelijke meisjes die ik kende, beter 
dan sommigen. maar ik was nooit tevreden. 

Mijn z!el dorstte naar meer van God] en 
naar meer van Zijn kracht om voor Hem 

de ziel gereinigd is van alle zonde, en door 
dezelfde kracht in staat wordt gesteld om dag 
aan dag iedere neiging of verzoeking tot zonde 
te overwinnen. 

Dan gee ft de term ,, Volmaakte Liefde" ons 
ook gedachten, die ons helpen kunnen. Dit 
beteekent, dat de · ziel vol is van liefde 
tot Ood en als resultaat daarvan in staat om 
Zijn wil te doen. Het beteekent niet, dat we 
zonder fouten zijn, of .dat we wat c;>ns karakter 
betreft, z66 uitmunten, dat we niet beter kun
nen worden, maar het beteekent, dat, waar 
de ziel zich beslist van de zonde afscheidt en 
kracht ontvangt om zonder zonde te leven, 
zij dagelijks meer en meer in het bezit komt 
van die genadegaven, welke het schoone sieraad 
van een waarlijk Christelijk karakter vormen. 

Er is nog een andere kant aan de zaak, 
waarbij ik een oogenblik moet stilstaan. Oat 
is de rol, die toewijding speelt in het gehei
Iigde !even. Het woord Heiligmaking betee
kent niet alleen afscheiding van de zonde, 
maar ook toewijding aan den dienst van God, 
zoodat we iets moeten hebben, maar ook 
iets moeten doen. Het is niet genoeg om ons 
alleen maar te onthouden van de zonde. Ons 
leven moet een toewijding aan God en ande
ren zijn. 

Dus we zouden kunnen zeggen, dat de 
ziel, die dit heilige · leven ingetreden is, vol 

te werken. Een meisjesklas eens in de week 
en wat bijbellezen voor eenige oude dames ult 
het dorp, scheen al iemands tijd en gedachten 
te absorbeeren. 

Het was niet moeilijk voor mij in het Leger 
te gaan. Ik gevoelde, dat het het eenige was dat 
ik kon doen. Ik was thuis geweest voor !anger 
dan een jaar en de Heer had mij getoond, dat 
Hij mij gered kon houden zelfs thuis en mij 
kon gebruiken om anderen aan Zijn voeten 
te brengen ; en toen Hij de deur een klein weinig
je opende en mij riep, was het gemakkelijk 
om te zeggen: Ja Heer, en te gehoorzamen. 

Ik herinner me den eersten keer dat ik mijn ha!~ 
lelujahoed opzette. Ik dankte er den Heer toen 
voor en heh nooit opgehouden dat te doen. 
lk dank God, dat Hij mij in het Leger heeft 
laten komen, en ik dank Hem nog meer, dat 
Hij er mij heeft laten blijven. 

¥ ¥ ¥ 

Zij beg on haar carriere als een vertaalster in 
Engeland, en diende vele jaren als Hoofd van 
de kweekschool in Zweden. waarna zij terug
keerde om in Engeland redactioneel werk te 
beginnen, wat zij tot haar pensionneering, ja 
eigenlijk tot haar bevordering tot Heerlijkheid 
bleef doen. Haar eerste werk als .. editor'' was 
.,All the World", het bekende internatlonale 
blad. Na twee jaren werd zij redactrlce van 
,.The Young Soldier''. Daarna ook de .. Inter
nationale Compagnieorders" en .,de Warrior". 
Ter zelfder tijd maakte de Commissioner uit
gestrekte reizen, hield campagnes in Europa, 
bezocht Canada en Amerika. Tezamen met 
Noel Hope schreef zij vele boeken. Ook schreef 
zlj: ,,Het Leven van Jezus", dat nu ook in het 
Maleisch vertaald is. Alles wat zij schreef was 
interessant en trok de aandacht van velen en 
zoo was het ook met haar spreken. 

Haar persoonlijke invloed was zoo groot, 
dat wij hierdoor nog meer haar verlies gevoelen 
als lets onherstelbaars. Het is moeilijk te be
schrijven hoe groot haar invloed was in het 
persoonlijk contact met anderen. Maar nu nog 
komen er echo's ult alle deelen der aarde, die 
beschrijven hoe de gesprekken en wijze raad 
van de Commissioner veler !evens veranderde 
en in nieuwe banen leidde, totdat de betee
kenis van den invloed van eenJ kind van God 
nieuwe diepten aanneemt. 

Een der laatste dingen die Commissioner Duff 
deed, was vanuit haar ziekenkamer te regelen 
dat de kinderen, van ons bekende Kindertehuis 
in London, die van geen ander wat konden 
verwachten, altijd Kerstgeschenken zouden 
hebben in de toekomst. Men gevoelt dat daar 
te midden van den lvrede van haar tehuis in 
Norfolk, temidden van haar faroilie, God de 
laatste regelen van een gedicht schreef, dat 
voort zal gaan in het veranderen van de wereld, 
van het slechte in het goede. 
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van liefde tot God en volkomen aan Hem 
overgegeven is. Het hart van den mensch is 
bevrijd van alle bekende zonde en openbaart 
een geest naar het voorbeeld van Christus, 
en is toegewijd aan Zijn dienst tot heil van 
anderen. 

Een werkelijke Ervaring. 
Dit is de Volle Verlossing, die ons onder

wezen wordt in het Nieuwe Testament - de 
voortreffelijke Volle Verlossing, voor ons ge
kocht door den Heere Jezus Christus. Het is 
de ervaring, waarvan onze Stichter en de 
Legermoeder spraken. Zij verlangden er vurig 
naar, dat elke Heilssoldaat die zou bezitten. 

Zooals duizenden met vreugde kunnen ge
tuigen, het is geen hoogdravende, hoog-in-de 
lucht-zwevende, ingebeelde godsdienstige theo
rie, maar een daadwerkelijke ervaring van 
gerechtigheid en vrede en vreugde in den , 
Heiligen Geest. 

lk hoop, dat ik er in geslaagd ben om bet 
voldoende begrijpelijk te maken voor ieder
een, die dit artikel leest, zelfs al hebben ze 
bet nooit eerder begrepen. 

Verheugt gij u in Volle Verlossing? 
Hebt ge die reeds ontvangen? lndien niet, 

zoek er dan nu naar. Begin te bidden en geef 
uzelf over en heb geloof in God - het geloof, 
dat zegt : ,, lk wil U niet laten gaan, tenzij dat 
Gij mij zegent". en dan zal de overwinning 
komen. 

De volgende week: Vo-Ile Verlossing 
als een Noodzakelijke Ervaring. 

MEER DAN OVERWINNAAR. 
Verleden maand moesten wij het verlies van 

een van onze Europeesc.he officieren melden, 
en nu heeft het den Heer behaagd nog een 
makker Thuis te roepen, ditmaal een van ooze 
Javaansche officieren, Ensign Oijo, die 17 jaar 
Jang, trouw gearbeid beeft in ons Leger. 

Zoo mooi luidt het getuigenis van Majoor 
Hiorth ,,Ensign Oijo was een zeer eenvoudige 
Javaansche jongeman; eerlijk, betrouwbaar en 
oppassend In zijn werk. Op zijn levenswandel 
geen smet. Vrede zij zijn nagedachtenis". Nu 
paart zijn stem zich met de .. groote schare, die 
niemand tellen kan, uit alle natie en geslachten, 
en volken en talen, staande voor den troon en 
voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte 
kleederen, en palmtakken in hunne nanden''. 

Wij kunnen ooze Javaansche makkers zoo 
noode missen. Moge het heengaan van den 
Ensign een roepstem Gods zijn tot vele anderen 
om zich geheel te wijden aan den Heer en ook 
ult te gaan onder hun eigen volk. hun te bren
gen het heerlijk Evangelie van redding en 
bevrijding door Christus den Zaligmaker der 
Wereld. 

KRENGSENG. 

Het onderstaande ls een kort rapport van 
den Heer Oeij over het mooie werk door het 
Leger des Heils, te Krengseng verricht:J 

Te Krengseng is door den Dienst van het 
Leger des Heils een uitnemende arbeid verricht. 
De eerste vruchten zijn thans zichtbaar; bij 
onze Chineesche employe's, een lOtal opzieners, 
heerscht een geest van vrede en rust, z!ch uitend 
in blijmoedige werk-prestatie: daar zlj met hunne 
vrouwen en kinderen tot den Heere zijn geko
men, heerscht ook in hunne woningen vrede 
en rust, zooals zij die nooit te voren hebben 
gekend. Halleluja ! 

Een 12-tal van onze Javaansche employ~·s 
en een deel van ooze bevolking is ook reeds 
tot den Heere gekomen en bezoekt trouw de 
samenkorosten. 



1 FEBRUARI 1933. 

De volgende verhalen zijn uit een artikel 
van de hand van Commissioner Lamb, Inter, 
nationaal .Secretaris van het sociale werk van 
het Leger des Heils, genomen 

Zij laten duidelijk het doe! van het maat• 
schappelijk werk van onze organisatie zien : 
om verandering in de !evens van menschen te 
brengen, door hen tot Christus te leiden. 

* " " 
Men heeft mij gevraagd om over den groot

sten zondaar te schrijven dien ik ooit gekend 
heb. Nu, dat is erg moeilijk, want hoe kan ik 
oordeelen, of de eene mensch een grooter zon· 
daar is dan de antler? lndien vindingrijkheid 
en verscheidenheid van slechte daden, bekwaam
heid en volharding in de .uitvoering ervan in 
de misdadigersloopbaan iemand tot ,,de grootste 
zondaar" maakt, dan denk ik, dat ik een eerste 
plaats aan den beruchten Vader Sloss moet 
geven. 

Als ge een dertig ja~r geleden over den Ca· 
ledonian Road in Noord·Londen had gewan
deld, dan zoudt ge misschien een gespierden, 
gebaarden man, met een groot wit litteeken 
over z'n voorhoofd. hebben ontdekt, die, met 
Legerpet op en roode trui aan, be zig: was '.met 
machtige. doordringende stem tot de plaatselijke 
bandieten te spreken. 

Dikwijls stond hij bij de poorten van de 
Penton ville Gevangenls klaar, om hen, die ont• 
.slagen werden te helpen, en heel wat menschen 
nam hij naar zijn woning bij Kings Cross mede1 

waar hij hen ~voedde en kleedde, en trachtte 
voor hen een eerlijk baantje te·_ ,vinden. 

Wie zou gedroomd hebben dat dit ,,Archie' 
de koning der inbrekers was, de wereldver
maarde ,,Hertog van Portland" die :1n totaal 
40 jaar .in de gevangenis doorgebracht had, 8 
keer gegeeseld was en in het geheel een totaal 

iOO slagen ontvangen had. 
Als kleine jongen van zes, trok zijn slechte, 

dronken vader, die gewoon was hem met den 
zweep te kastijden, hem aan bet hoofdhaar ult 
bed en liet hem naakt op den vloer liggen. 

De jongen vluchtte naar een misdadigersfa
milie, die door diefstal in haar onderhoud voor· 
zag, en werd later door een oude dame bedelend 
op straat gevonden ; de dame nam hem mede, 
voedde en kleedde hem en nam hem mee naar 
een kerkdienst, waar hij zeer verbaasd was, 
mannen te zien, die geld verzamelden in, 
aan lange stokken vastgebonden, fluweelen 
zakjes. 

De oude dame legde hem ult dat dit geld voor 
kleine, arme jongens was, zooals hijzelf, en dit 
maakte zulk een indruk op hem, dat hij dien 
nacht de kerk insloop en er met de collecte 
vandoor ging I 

* " " 
Dit washet begin van een langen en zeer afwis

selenden misdadigers loopbaan, die tot zijn 70ste 
jaar voortduurde. 

Zijn kalmte en durf brachten hem ertoe om 

' groote gevaren te trotseeren, welke hem ,soms 
in moeilijkheden brachten,1en als nog jonge man, 
we rd hij naar Woolwich gezonden om er als 
dwangarbeider te werken. ,Op een dag was hij 
verbaasd een mede-misdadiger inarbeiderskleeren 
te zien. Deze man liet een klein voorwerp voor 
zijn voeten vallen, dat bij nader onderzoek een, 
in een ,kogelhuls verborgen vijf-ponds bankbiljet 
bleek te zijn. 

Met dit geld was Sloss in staat een stel kleeren 
te koopen en te ontvluchten. Eenigen tijd was 
hij dus vrij, totdat, juist nadat bij ;een voor
deeligen slag had '.kunnen slaan, de man die 
hem het 5 ponds biljet had gegeven naar hem 
toe kwam en de helft van zijn juist verkregen 
buit opeischtte :als loon voor den kort geleden 
bewezen dienst. 

Sloss weigerde hem meer dan 10 pond te geven, 
waarop hij onmiddellijk verraden werd en tot 
den dwangarbeid teruggezonden. 

Misschien: was].het dit geval. dat hem ertoe 
besluitoo deed zijn beroep voortaan zelfstandig 
ult te oefenen. In leder geval deed hij alzoo en 
spoedig volbracht hij een aantal bultengewoon 
knap uitgevoerde diefstallen, vele in juweliers
winkels, die hem enorme sommen inbrachten. 

Hi} woonde op een luxueus ingerichte ,,flat'' 
in London, at doperwten en asperges bulten 
den tijd van het jaar, drank de duurste wijnen, 
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rookte de fijnste sigaren en steunde schouwburg 
en andere instellingen. 

Hlj deed alles op een koninklijke manier en 
handelde in overeenstemming met zijn bijnaam .. De 
hertog van Portland", welken naam hij gekregen 
had door eenvoudig te weigeren sommig soort 
werk te doen in de Portland Gevangenis. 

Hij was altijd een beetje buitensporig aan
gelegd. Eens vertelde een andere dief hem van 
een zekeren kolenmijneigenaar, die onrechtvaar
dig een paar van zijn werklieden ontslagen had, 
en het tweetal besloot om in het huis van 
dezen man in te breken. 

Zij trotseerden de kogels van den werkgever, 
die hen met een revolver afwachtte en bonden 
hem, een aardappel in zijn mond stoppend, 
terwijl zij er met 500 pond vandoor gingen, 
waarvan zij een gedeelte onder de ontslagen mijn-
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nee! qetuige voor zijn nieuwen Meester. Ter 
gelegenheid van zijn Leger-begrafenis waren 
er ontroerende getuigenissen van den ernst en 
de toewijding van den ouden man. 

Op den morgen na zijn bekeering, haalden wij 
hem over om werk te gaan zoeken. Een boek· 
handelaar, (die door ons daartoe geadviseerd 
was) gaf hem een halven .,crown" voor het be
zorgen van twee brieven. en SIGss, verstomd 
naar het muntstuk starende, verklaarde dat dit 
het eerste geld in zijn leven was, dat hij eer
lijk verdiend had. De volgende dag zag hem 
met een zak over den schouder bezig papier van 
de straten op te pikken, dat hij dan voor een 
paar stuiVers verkocht. 

Binnen korten tijd droeg hij de Legertrui en 
preekte tot zijn vroegere collega's. Hij was een 
waarachtige Knox, stormachtig welsprekend, 

Britsch lndie?s duizenden 
groeten Generaal en Mevr. 

van hun Campagne 
Higgins bij het 
in , t Zuiden. 

begin 

In een telegram van Commissioner Blowers. den lnternationalen 
Secretaris voor de Zendingslanden, staat, dat 10000 menschen 
zich verzameld hadden om Generaal en Mevr. Higgins voor hun 
eerste samenkomsten in lndie te ontmoeten. Deze bijeenkomsten 
vonden plaats in Kokomangalam en Trivandrum. 

Vierhonderd zielen kwamen tot den Heer. Het was een ware 
Overwinningscampagne in Ceylon. 

De geheele groep geniet een goede gezondheid en mag zich 
verheugen in het bijzondere warme en enthousiaste welkom dat 
haar ten deel valt. 

Meer uitgebreide rapporten over des Generaals Britsch ln
dische Jubileurri Campagne zullen in het volgend nummer verschijnen. 

werkers verdeelden. Maar kort daarna werden 
zij, door aanwijzingen van dieze!fde menschen 
die zij geholpen~ hadden, gevangen genomen. 

Een andere keer, nadat Sloss een 2000 pond 
ineens had bemachtigd, ging hij naar New York 
voor een verandering, en nadat hij al zijn geld 
had doorgebracht, besloot hij een bank op de 
Broadway te verrassen. 

Op den middag van een zekeren vacantiedag 
kwam de directeur van de bank onverwachts 
opdagen en was verwonderd eenige werklieden 
op het erf van de bank] bezig te zien. Hij 
haalde een politie-agent, met het gevolg dat 
Sloss, als timmerman verkleed naar ,,Sing-Sing:' 
werd gebracht. 

** 
Wie zou gedacht bebben, dat zoo'n man 

bekeerd kon [worden? En toch gebeurde dit I 
~ Na zijn ontslag uit de gevangenis gebeurde 
het wonder. 

aSloss bleef een nacht over in een toevlucht 
van het Leger des Heils en hier ontmoette 
Christus hem. 

In den loop der jaren die volgden, zag ik hem 
van tijd tot tijd, hij wankelde of aarzelde nooit. 
Hlj was een vasthoudend, volhardend en origi-

sterk, sober en absoluut zonder vrees voor de 
spotters die hem uitlachten. 

* " .. 
Afgezien van ,. Vader Sloss" zou ik gezegd 

hebben, dat de ,,grootste zondaar", die ik ooit 
gekend heh, een man was, die ik John Brown 
wil noemen. Hij was een geheel antler type 
dan Sloss, want hij was leeraar van beroep, 
een buitengewoon taalkundige en een zeer ont
wikkeld man. Als :hij zich op eerlijke wegen 
gehouden had, zou hij misschien tot een hooge 
positie in school of universiteit hebben kunnen 
klimmen. Echter werd hij, volgens de beschrij
vlng van ,,Scotland Yard" een der knapste 
misdadigers van Europa. 

In zijn geval kan ilc de onderdeelen van zijn 
misdadigersloopbaan niet beschrijven, omdat 
hij, in )tegenstelling met Vader Sloss, er heele· 
maal nlet mededeelzaam over was. 

Ik zag hem het eerst op onze Landkolonie 
te Hadleigh, toen ik daar directeur was. Zooals 
meerdere misdadigers van dien tijd, had hij 
daar een veilige schuilplaats bij het Leger ge· 
zocht, omdat hij dacht dat de politie hem dicht 
op de hielen zat. 
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Hij was absoluut niet van plan zich te laten 
bekeeren, en hij zat gewoonlijk in de samen
komsten met een harde, spottende trek op zijn 
gezicht. Velen zouden gezegd hebben, dat dit 
een man was op wien het haast onmogelijk was 
eenigen blijvenden indruk te maken. 

Maar er kwam een dag, waarop er iets 
buitengewoons gebeurde. Wij hadden een bij
eenkomst, waarin de spreker een eenvoudige, 
onontwikkelde man was, die achter den ploeg 
zijn roeping tot Heilsofficier had ontvangen. 

Terwijl deze eenvoudige man van het land 
aan het spreken was, gebeurde er iets ver
bazingwekkends. De Heilige Geest viel op 
Brown en dwong hem de werkelijkheid van 
het !even te zien, ter zelfder tijd hem den weg 
tot redding aanwijzend. 

lk zag hoe hij streed en worstelde. Hij beefde 
van het hoofd tot de voeten, trillend als een 
blad. Eindelijk kwam de overgave en vrede. 

Er was geen twijfel aan zijn bekeering. Hij 
ging den heelen weg en droeg ook de roode 
trui. Later, in zijn betrekking als houtgraveur 
in een van onze tehuizen, was hij een voorbeeld. 

Een beetje later kregen we een betrekking 
voor hem als taalleeraar op een school, maar 
ik ben bang, ~dat men op hem neerzag als tot 
ons behoorende en daarom (zeide men) moest 
hij een bekend~ verworpeling zijn. 

Om zijn positie te kunnen behouden, moest 
hij zonder uniform verschijnen en dit, hoorde 
ik, bleek bet begin van zijn ondergang te zijn. • 
Niet Jang daarna kreeg hij moeilijkheden en ik 
raadde hem aan buitenslands te gaan. 

Hij ging naar Frankrijk, waar hij evenwel tot 
erger dingen verviel. Toen ik weer van hem 
hoorde was· , hij op het punt naar het Duivels· 
eiland gebracht te worden, daar hij tot een zeer 
Ian gen straftijd :veroordeeld was. 

Sommigen zullen dit als een bewijs beschou
wen, dat zijn bekeering slechts een voorbijgaande 
emotie geweest was. Toch was dit niet zoo. 
Hier is een gedeelte van een brief, dien ik op 
den avond Lvoor zijn vertrek naar zijn straf
plaats ontving : 

.. Het is alles een zeer bittere ervaring, maar 
ik vertrouw dat ik nooit de !es, die zij mij 
leerde, zal vergeten, n. I. dat, reeds in het be
gin van een s!echte daad, het verborgen zaad 
ligt van wat langzaam, maar zeker, zich zal 
ontwikkelen tot de directe vergelding. 

Wat zijn inderdaad al de straffen en ver
oordeelingen en menschelijke vergeldingen, ver
geleken bij die eene, die God mij toegelaten 
heeft over mijzelf te brengen en welke ik naar 
alle waarschijnlijkheid tot mijn stervensuur zal 
moeten dragen I 

Maar, heh vrede o mijn ziel, indien ge ont
moedigd zijt ! Dank God dat Hij machtig is, en 
dat er bronnen van kracht in Zijn liefde zijn 
verborgen, ja, zelfs voor mij I" 

Zijn volgende ervaringen toonen, dat de 
heilige vonk, die door dien eenvoudigen boer 
was ontstoken, nooit gedoofd was. Brown had 
het Licht gezien en dit maakte de lange jaren 
van zijn straf op het Duivelseiland dragelijk 
en tot een zeker punt, vruchtbaar. 

In plaats van morren, of machteloos in op
stand komen tegen zijn lot, beoefende hij zijn 
kunst. Hij maakte mooie vlinderversierselen, 
die hij voor weinig geld verkocht, en verzond 
vlinders naar Engeland en Duitschland. lederen 
dag gebruikte hij ook veel tijd aan het bestu
deeren van de omstandigheden van zijn mede
gevangenen en het plannen maken ter verbe
tering van hun lot. 

Om zijn voorbeeldig gedr~g. mocht hij na 
twintig jaren een korte vacantie genieten. Hij 
kwam terug om Engeland en Frankrijk te be
zoeken en bracht ons zijn bevindingen en 
plannen over. Na zes maanden keerde hij naar 
bet Duivelseiland terug, waar hij kort daar
na stierf. 

* "" 
Het Leger des Heils in Frankrijk heeft onder 

leiding van Commissioner Peyron eene expeditie 
voorbereid om te trachten het lot der gevange
nen op de strafkolonie te verbeteren. Het rap
port van een envoy is door de Regeering wel
willend ontvangen en op voorstel van het Leger 
heeft de wetgevende macht vele noodzakelijke 
veranderlngen in het strafsysteem aangebrachta 
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1kommanbant 
, 
tn jljali schen nog wel, de dokters doen, wat in hun 

macht ligt, komen eens in de week de patienten 
helpen, doch zij k u n n en niet meer doen. 
Verpleging is ten eenenmale uitgesloten. JJnttrbith:I mtt bt ~er~. 

HIER MOET GEHOLPEN WORDEN. 
De levend dooden. 

Wij informeerden, weer naar gewoonte, bij 
den manager van het Oranje-hotel, of er nieuwe 
gasten waren gearriveerd. Zeker, verscheiden, 
doch een naam trof ons b ijzonder, die van 
Kommandant j . W. de Groot. 

Wij vro~gen belet aan voor een interview, 
dat ons werd toegestaan. 

Waar Kommandant de Groot vandaan kwam, 
was, begrijpelijkerwijze, onze eerste vraag. 
,,Van Bali," antwoordde de Kommandant, ,,ver
leden week gingen we er heen, brachten eenige 
dagen op het eiland door en kwamen vanmor
gen hier terug." 

Er schoot ons iets te binnen, dat de Kom
mandant eens gezegd had, dat er voor de 
leprozen op Bali nog zoo ontzettend veel ge
daan moet worden, zoodat wij eenig causaal 
verband meenden te mogen constateeren tus
schen de laatste trip naar Bali en die woorden 
van Kommandant de Groot. 

Dit vermoeden bleek gegrond te wezen, 
inderdaad was de reden van den tocht naar 
Bali, zich persoonlijk te overtuigen van bet Jot 
der leprozen op Bali, om den menschheid toe 
te kunnen roepen: Hier wordt onmenschelijk 
geleden, er m o e t ingegrepen worden, om 
voor deze menschen, op wie de kwalificatie 
,,levend dood" van toepassing is, het lot al
thans eenigszins te helpen verzachten. 

,,Ondervond u steun en medewerking bij uw 
bezoek en onderzoek op Bali, Kommandant ?., 

,,Ik had het niet anders kunnen wenschen ,'' 
w as het antwoord, ,,bij aankomst werden wij 
ontvangen door den gewestelijk secretaris, 
wnd.-resident, den heer D. j. P. Oranje, die 
het mogelijk had gemaakt, dat diverse dokters 
ons op onzen onderzoekings-tocht vergezel-

itommanbant en .:1fltbr. bt ~root 

KERSTFEEST IN BANDOENG. 

Wat al feesten zijn er bier in Bandoeng ge
vierd I Het begon al den l 9den December met een 
groote Kerstdemonstratie in bet gebouw .,Ons 
Genoegen". hetwelk inderdaad een zeergeslaagde 
avond mocht heeten. Ruim 600 menschen waren 
opgekomen om te genieten I De legende ,,kin
deren van Bethlehem" van Selma Lagerlof viel 
bijzonder in den smaak, evenals de mooi uitge
voerde tableaux aan het einde van den avond, 
terwijl "Jona" een bijzonder succes oogstte. Ook 
de andere nummers werden door het publiek ae· 
apprecieerd en een ieder ging voldaan huis
waarts. 

Kinderhuis. 

Den 20sten het feest in bet kinderhuisl Er waren 
heel wat belangste!lende bezoekers, de liederen 
der kinderen klonken erg mooi, de vertellln
gen van Mevr. Taylor en den Kommandant 
werden met belangstelling gevolgd, maar bet 
hoogtepunt, voor de kinderen tenminste, was 
toch zeker de uitdeeling der geschesken I Het 
geheel werd tot een goeden avond. 

Jongenshuis. 

Den volgenden dag was het feest in bet Jon
genshuis, wederom door de Kommandants geleid. 
Wat waren de jongens blijde met hun mooie 
cadeaux I Bijna all es pad vindersartikelen voor 
den jeugdigen troep. Het verhaal van Mevr. 
Loois, zoo leveDdig voorgedragen, viel bijzon
der in den smaak. Het off1cieren zangkoor zong 
in een woord, moo!, en de jong ens speelden een 
fijne selectie, alles was goed I 

Bandoeng 2. 

De demonstratie van korps Bandoeng 2 werd 
in Hotel Slamat gegeven en was werkelijk 
schitterend, de tableaux, eenvoudig en toch zoo 
indrukwekkend, vielen zeer in den smaak. 

Bandoeng l Kinderfeest. 

Vrijdag het kinderfeest van Bandoeng I voor 
de Zondagschoolkinderen. Er waren een 150 
kinderen aanwezig, die ieder een mooi cadeautje 
ontvingen, en wat werden ze heerlijk getrac
teerd ! Het getuigenis van de T. J. L. S., de ver
halen van Mevr. Strandlund en Mevr. Johansson 
maakten het geheel vol, terwijl natuurlijk de ver
lichte Kerstboom een groote attractie was, zooals 
bij alle feesten. 

Zaterdag 24 Dec. De uitdeeling aan behoef
tigen l Een 75 goed gevulde manden werden 

uitgereikt, de zaal overvol. We hadden een 
heerlijk uur tezamen. 

* * ... 

d en en toelichting verstrekten". 
,,Wordt er iets, wat dan ook, gedaan aan 

de verzorging en verpleging van de Ieprozen 
op Bali?" 

,,Nog n iets, de m enschen ,,wonen" in ber
gings. plaatsen, in hutjes bij elkaar, aan de zee, 

De eerste ,,opbergings-plaats"', welke bezocht 
werd, was Kaligenit, bij Boeleleng, waar vijf 
en dertig patienten bij elkaar huizen. 

Dr. G. Sieburgh, Officier van Gezondheid 
2de klasse, Jeidde Kommandant de G roo t bi/ 
dit bezoek rond. 

Het volgend bezoek gold de opberg ings-

Enkele Balineesche Leprapatienten. 

want, niet waar, zij zijn onrein, behooren tot plaats Sioet, bij Gianjar, deze trip werd ge
de klasse der uitgestootenen, voor hen gelden maakt van den Passer uit, met den assistent
geen menschelijke beginselen meer. Een Ba- resident, den heer H.j.J. Jansen en den Vorst 
lineesche vrouw had een grqote wonde aan van Gianjar. 
het been, waarin zij zelf poeder strooide, Jn Sioet huizen acht enzestig menschen bijeen. 
een man zag zijn beenen wegrotten, een ander ,,Bczocht u slechts deze twee opbergings-
zag bet rottings-proces zich aan zijn ,,handen" plaatsen, Kommandant ?" 
voltrekken. ,,Neen, nog een derde, bij Tabanan jeh (ri-

Oevoed worden deze wrakken van men- vier) Poetek, waarbij de controleur, Dr. f. W. T. 

leibtn iterstftt~t~amenkomsten ! 
Den volg~nden dag was het werkelijk Kerstdag, 

de Dag der dagen ! Toen we 'smorgens om i.45 
op weg naar de zaal gingen, was alles nog in 
nacbtelijk duister gehuld. De stilte om ons he;:n, 
de fonkelende sterren boven ons, het gaf alles 
een atmospheer van geheimzinnigheid, van ver
wachting. Wat was het mooi in de stille zaal, 
waar de menschen in bet duister bij de Kerst
boomlichtjes, in eerbiedige wijding teneerzaten. 
Toen dat mooie oude lied: ,,Eere zij God"! 
Het machtige van die heerlijke boodschap kwam 
ineens over ODS, meer dan bij al die andere 
Kerstfeestvieringen. Cbristus geboren ! Het 
Licht in de Wereld gekomen ! Oatroering 
kwam over ons, vreugde vervulde ons, en 
zoo bleef het dat geheel gewijde morgenuur 
door, alles scheen ertoe mede te v.erken, het lezen 
van de oude gE"schiedenis door Ensign Ramaker, 
het woord van Mevrouw DE GROOT, de toe
spraak van den Kommandant, alles was in het tee
ken van aanbldding, waarvan het ,,Eere zij God'' 
een waardig slot was. Den gebeelen dag was ; 
,, V re de, blijdschap en aanbidding" h ·t onderwerp, 
ook in de andere twee samenkomsten. Gods ze
gen werd rijkelijk over ons uitgestort en we 
mochten 's avonds met dankbaarheid op dezen 
dag terugzien, als een dag van zielsbevrediging. 

* * • 
Ook Bandoeng 2 had heerlijke samenkom~ten 

met Majoor Strandlund, waarin Gods nabijheid 
ervaren werd. Terwijl desamenkomstin Bandoeng 
3 onder leiding van Kapiteine Knappert eveneens 
ons dicbter tot den geboren Zaligmaker bracht. 

Maandag om 10 uur had het Korps Bandoeng 1 
Kerstfeest in bet Juliana ziekenhuis, waar we het 
voorrecht hadden voor de patienten te mogen 
zingen, terwijl er versnaperingen werden rond
gedeeld. 

Om 5 uur had Bandoeng 2 kinderfeest in 
Tji.nabi dat zeer geanlmeerd mocht heeten. 
Dinsdag was de Gezinsbond aan de beurt voor 
bun Kerstfeest en 's middags de oud-militai
ren in Indtsch Bronbeek. Men zou haast zeggen, 
dat de geestdrift nu wel wat bekoeld zou zljn 
na al die feesten, maar neen boor, het waren 
prettige, enthusiaste uren, zoowel van het een 
als van het ander. 

Woensdag '28 Dec. was er weer feest in het 
kinderhuis en in bet korps. en we! voor de bui
tenmeisjes van het tehuis en de buitenklnderen 
van het korps. Beide feesten kenmerkten zich 
door een prettigen, vroolijken geest ; voor het 
korps werden hlerdoor een 15 tat nieuwe kin
deren voor de Compagnielesse.11 gewonnen. 

Vrijdag 30 December, last not least, besloten 
we de reeks Kerstfeesten met een intiem feestje 

voor de 0.ficieren en Officierskinderen. 
Zaterdag 31 December werd de halve nacht 

van gebed ook door de Kommandants geleid, 
we hadden ondanks bet lawaai buiten, een ge
zegenden tijd. Moge het Nleuwe jaar de uitkom
sten der gebeden aanwljzen door vele en rijke 
zegeningen in ons geestelijk en maatschappelijk 
werk. 

L. Kn. 

HOE ONZEN TIJD TE VERKWISTEN. 

lk zette mij neer om te gaan naaien. ,,Nu ben 
ik van plan vanmiddag hard te werken, zelde 
ik heldhaftlg". 

Toen ik mijo draad in de naald gedaan had, 
vie! mijn oog op eeo tijdschnft ult hetwclk ik 
van plan was een artlkel te lezen Oat zal ik 
eerst even lezen, dacht ik, terwijl het d .uis 
rusrig is • . ... vijftleo minuten ginqen voorbij. 

lk begon mijn taak weer opnieuw en deed 
een paar stekcn, toen kwamen twee kletne, zes 
weken oude katjes om mijn voeten roadhup
pelen, ik nam hen op en speelde met hen, 
zulke leuke katjes waren het - toen naaide ik 
weer een paar steken . 

Mijn aandacht werd afgeleid door een klop 
op de d~ ur : dat hield mtj een paar minuten bezig 
en naar mljn zltplaats terugkeerende, kwam ik 
laogs mijn kleine orgel met het muziekboek 
open .erop, en was verleid. Ik moet toch even 
die nteuwe melodie probeeren, ik kon het nlet 
beelemaal krijgen gisterenavond, zelde lk en 
zette mij op mtjn geliefkoosde plaats, de mu
zlekstoel · .• . .. geen verslag hoe Jang dat 
duurde I Weer een klop op de deur. De nleuwe 
offtcier kwam op bezoek. Als ik mijn taak 
maar gedaan had, kon ik nu ru3t1g zttten en met 
baar praten, was de gedachte di· ' k · e 1 weg moest 
duwen Qelijk met het verstelmandje. 

Hoe verklaart U dat? vroeg ik haar. 
Wei, ik denk dat het zoo is. lk kan bard 

werke~ als de noodzakelijkbeid mij dwingt, 
maar tk beo niet werkelijk vi " I I h tJt g en et ergste 
is. dat lk zle dat mijn kletne dochtertle diezelf-
de f~ut heeft. Het is een moe1lijke taak haar 
aan tets bezig te houden Zll h I · uppe t zoo 
gemakkelijk als een vlioder van bloem tot bloe 
en ik moet haar den geheelen tijd acbterna loope:· 
arm kleintje I ' 

Niemand wil graag een eentonig leven leiden 
maar omdat de dag zelve zoovele onderbrekin~ 
gen met zich brengt, weet ik, dat ikzelf er gieen 
beboorde te maken. Zoodoende gebeurt het 
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Unger, ons zijne diensten aantood ". 
,,Hoeveel patienten zijn hier opgeborgen ?"" 

,,Zes en dert ig," Juidde het antwoord . 
Wanneer men tracht, zich ook maar een vage· 

voorstelling te maken van het leven, dater do:>r 
de leprozen op Bali geleden \\<Ordt, komt de 
noodzaak tot helpen w el zeer s terk aan het licht_ 

Het Bestuur is a bsolu ut overtuigd van deze 
noodzaak, de dokte rs e veneens, er bestaan 
plannen tot hulpverschaffing, d och de mach
tige factor, geld, kan hier, evenmin als elders,. 
uitgeschakeld worden. 

Aan de Regeering financieele offers vragen,. 
iedereen weet, dat dat bezwaarlijk is in deze 
crisis·tijden, doch het Bestuur zal trachten,, 
in samenwerking met de hoofden van de 
Departementen van B. B. en B. O . W. te: 
Batavia, tot steunverleening, zij het op een
voudige basis, te kunnen komen. 

Een request tot steun en hulp zal zeer zeker 
gericht worden tot Z . Exe. den Gouverneur
Oeneraal van Ned.- 'ndie . 

lnderdaad bestonden er plannen tot het op
richten van leprozerieen op Bali, doch met 
bet in1reden van de crisis en depressie, moest 
de Regeering van hare plannen afzien. 

,,Maar Kommandant, werd er nooit iets voor 
de leprozen op Bali gedaan ?" 

,, Toen ik zeventien jaren geleden een tour
nee maakte door Ba li en Lo m bok, vergezeld 
van Dr. Verburgh, was de toestand net zooals. 
hij thans is." 

Ons dunkt dat het Leger des Heils, dat vijf 
melaatschen-kolonien heeft, op Bali, wanneer 
daar eenmaal Jeprozerieen zijn opgericht, bereid 
zal worden gevonden, zijne krachten ook hier 
te geven met honderd procent kracht en liefde_ 

Want een I i e f d e-werk is het, het verple
gen van Jeprozen. Hoe dankbaar zijn deze 
patienten voor een beetje liefde en toegene-· 
genheid, hoe hechten zij zich aan degenen~ 
die wat zon brengen in hun armzalig bestaan. 

Laten wlj bedenken, dat ook de melaatsche 
een mede-mensch is. 

dikwijls, dat ik nog een pudding om tien uur 
's avonds moet maken, dat veel vroeger op deo. 
dag had kunnen gebeuren . 

Hier is de moraal zeide ik ; 

Werk, terwijl ge werkt, Spee!, terwijl ge
speelt. 
Dit Is de weg om vroolijk en blij te zijc ; 
Al wat ge doet, do!! dat me t alle macht
H alve d1ngen gedaan hebben geen krachL 

GEZINSBOND S 0 L 0. 

De zusters van bovengenoemden bond vorm
den met huo enthusiaste secretaresse, Mevr. En
voy Steenbakker, een plan om et>nige der werkloo
zen te belpen. Daarom werkten ze hard om eeD 
bdzaar te organlseeren, welke den 6deo November 
1932 gehouden werd. De opbrengst hiervan was 
zoo bevred1gend dat men den 23sten December 
bet ,. feest voor de werkloozen" houden kon. 

De zaal van de ,,Uaie'' was feesteltjk versierd' 
met In het midden den Kerstboom en aan b.:ide 
zljden de voile tafels, die hongerlge gasten tot 
aanvallen uitnoodigde. Ook het steuncomite 
was aanwezig bij deze gekgenheid om aim de 
werkloozt>n spet'lgoed en )eveosmiddt'len ult te
reiken . We haddPn een heerlijken tljd. Oit 
was zekcr een gocd jaareinde vooronzen bond .. 

Op den 26sten hadden wij oos elgen Kerstfeest. 
en zij die aanwez1g waren, hadden een zerr goe
den tijd met de grzlnsbondt. den onder elkander •. 

Moge de Heer den Gczlnsboad in Solo zegenen, 
de I eden vermenigvuldigen in onze stad, gedurende 
bet nleuwe jaar. 

En mogen wlj nog een woord van dank 
brengen aan allen, die zoo bereldwillig mede
blelpen in deze poging. 

GEZCNSBOND, BANDOBNG. 

Bij al de andere feesten van deze ciagen :as. 
het in het bijzonder voor de zusters van en 
Geztnsbond een groote vreugde bet Jaarfeest 
te kunnen vieren, in Bandoeng 1 op den 4den• 
Januari. 

OFschoon het weer tegen ons was, mochten• 
wlj ons verblijden in een zeer goede opkomst. 
Na een opentr gslicd en gebE'd, werd eeMinlei
dend woord gesproken door Mevrouw f aj~~~
Loois die baar blijdschap te kennen ga bo d 
de b~langstelling getoond in den qez~os on · 
Mevrouw Adjt. Schulz gaf ons in t ort ren 

I h t afgeloopen jaar. waarult bleek vcrs ag over e D I d 
dat er goede vooruitgang was. e e en van 
den Bond zongen een mooi lied en Mevrouw 
Ta Jor sprak enkele woorden. Mevrouw Kom
ma~dant de Groot sprak daarna en bracht 

d Or haar woorden waardoor het ons zegen o d 
duidelijk g~maakt werd dat zegen in en waren 

d woords nlet van bultenaf, doch van 
~~:ne:s zijn oorsprong heeft . Zooals bet blauwe 
mecr haar wonderschoone kleur te danken hecft, 
nll't aan lets dat VdD buitenaf komt . maard de 
oor~prong daarvan te vinden is dtep be~.e en 
op den bodem van het meer zelf. Deze n) kge
zrgende samenkomst werd door Mevrouw 
Mu,kee met dankgebed ges)oten. 

Ook de afdeeling Bandoeng 2 mag terugzien 
op een jaar van grooten zegen. De sameo· 
komsteo worden door een flick aantal zusters 
bezocht - opgewekt en blij is de stemming 
altijd - het doet iemand goed daar te zlJD· 



1 FEBRUARI 1933 

OFFICI EELE 
MEDE DEEL INGE N. 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 

E nsign Dijo. 12/1/33. 

Bevorderd tot Majoor. 
IJ(ommandeur Cornelius 
l(ommandeur Birkhoff 

Overplaatsingen. 

Majoor Woodward. Oistrictsofficier voor 
Midden Java. 

Majoor Midteide Pelantoengan. 
Majoor Johansson naar Medan Huize Elim 
Majoor Cornelius naarGaroet Huize Elim 
Majoor 8i• khoff naar Ga1 oet Huize Elim 
.Adjud,1nt Rollfs naar Makasser 
Adjudant Roed naar Batavia 2 
Adjudant Lorier naar Batavia 1 (in bevel) 
iKapitein Palstra Bandoeng H K. 
U(apitein Young naar Malang 
Kapitein Mathews naa1 Soerabaia 2 
IKapitein Mepham naar Bandoeng 2 
Kapitein Mason Soerabaia Te!l. lnh. W. 
Kapiteine Weers Batavia Teh. S. A. 
.Kapitein Runtuwena naar Pekalcngan 
'Kdt.·Luitenant Hoemakers naar Makasser 
'.Luitenant Leimena naar Semarang Boeg. 
Kdt.-Luitenant Tomauria naar Pekalongan 
i..uitenant Tok naar Pelantoengan 2 
Jl(dt.-Luitenante Lomboan naar Band<;>eng J. H. 
ll(dt.-Luitenant Lanawaang naar Batavia 2 

Bandoeng;24Jan.1933. J. W. de GROOT, 
Terr. Kommandant. 

.<lant1Z1ZfL.~nin~1Zn \>an den 

a f ~ 1Z m IZ IZ 11. ~ IZ C 'l 4 t a 'l l 3. 

l \ ,.., 
De Kommandants. 

• 

Ooze !eiders zijn juist van Bali teruggekeerd 
en uit alle rapporten vernemen wij, dat dit een 
.zeer nuttige reis is geweest! 

De verhalen over de leprozen in de verschil
lend:! deelen van het eiland zijn werkelijk treu
trig. en doen ons hopen dat er binnenkort een 
plan tot verlichting van het lijden van deze 
menschen, wier ware conditle die van een 
• ,levend dooc'e" is , uitgevoerd kan worden. 

Als deze nootjcs gelez~n worden. is rl2 om
mandant reeds op weg naar Menado, om de 
Leger des Heils-werkzaamheden officieel in de 
·Minahassa te openen. Er wordt met verlangen 
-naar zijn komst uitgezien door Adjudant Rosen-
1uod, die bezig is den grond te bereiden. Wij 
bidden dat een ontwaken van geestelijk !even 
-Oe uitkomst zal zijn van deze nieuwe poglng. 

Schrijver dezes zal den Kommandant tot Don
·gala vergezellen, waar hij van de boot zal gaan 
om een inspectie In Kalawara te houden. Hij 
'hoopt tegelijkertijd in de gelegenheid te zljn 
-om een of twee korpsen in de nabijheid te kun
nen bezoeken. 

Huize .. Elim· Oaroet. 

Het doet ons genoegen om een nieuwe uit
breidinp van ons werk ten behoeve der crisis
slachtoffers te kunnen berichtcn, dit keer te Ga
roet, waar bet hotel .. Tjtmanoek" voor eenigen 
tijd is gehuurd, en hetwelk ruimte biedt aan 
<>ngeveer 10 menschen. De resident van Ban
doeng, Mr. Kuoeman, was zoo vri~ndelijk. ons 
1:e beloven om de openingsceremon1e te le1den, 
welke zich ter plaatse in een groote belang
stelling mocht verbeugen en welke door een 
groot aantal invloedrijke vrieoden werd bljge
-woond. 

Het bebeer van dit tehuis Is in de goede 
lhanden van de Majoors Cornelius en Birkhoff, 
die ongetwijfeld zich zullen wijden aan de nooden 
van hen, die in het tehuis hun toevlucht zullen 
;zoeken. 

Ensign Dijo. 

De doodsengel heeft wederom een van onze 
-toegewijde en goede offlcleren uit onze rangen 
weggenomen. Na ongeveer een maand in 
het C. B. z. zil>k te hebben gelegen, werd 

.de Ensign op 12 Jan. bevorderd tot heer
lijkheid. Het einde kwam plotseling. want, hoe

-wel Majoor Hlorth ons van erostige complicatles 
had bericht, hoopten wij toch dat hij daar van 
bovenop zou komen, terwllle v11 n .. het werk en v~n 
zljo lieve vrouw en kinderen. W11 betreuren z1jn 
verlies, en innige deelnemlng gaat ult naar 
~Enslqne Roos en alien die hlerdoor een per
soonlijk verlles hi-bben geleden. Wij verzekeren 

·hen van onze gebeden. 

A dju<fant Tanihatu. 

De Ad1udant en zljn vrouw werden eveneens 
· geroepen door diepe wateren te gaan, door den 
dood van hun dochter. Ook hun willen wij 
van onze innige deelneming en gebeden verze

•keren. 

Zieke officieren. 

Tot ons leedwezen moeten ook deze nootjes 
enkele Kameraden melden, die door zlekte ver· 

•hinderd zijn aan den strijd dee\ te nemen. In 
verband hiermede zouden wij Uwe bijzondere 

. gebeden willen vragen voor Kaplteine Pantea, 
die met typhus In het C. B. z. te Batavia 

. opgenomen is, en die ons op het oogenblik 
· zorg baart. 
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Kort geleden hadden wij. bij ons bezoek aan 
Soerabaia, de gelegenbeid Mevr. Adj. Motte te 
bezoeken, die een goede vooruitgang kon boeken, 
waarvoor wij God danken. Zij was in een op
gewekte stemming, en vol hoop in staat te zijn 
tot haar geliefde werk terug te kunoen keeren. 
De Adjudant gaat dapper voort met het werk 
in de leprozerie Semaroeng, en niettegenstaande 
zljn hart bezwaard is, wijdt 1-.ij zich geheel aan 
de groote nooden van de lijdenden, die aan zijn 
zorgen zijn toevertrouwd. 

Kapltein en Mevr. Young hebben den laatsten 
tijd ook veel met ziek te te kampen gebad, maar 
zij warcn nu toch lnstaat om naar bun nleuwe 
aanstelling in Malang te reizen, waar zij het 

• beheer van het Militair Tehuis op zich zullen 
nemen. 

Gelukwenschen. 

Verdriet en vreugde wisselen elkander af. 
Er was vreugde in het huis van de Kapiteins 
Mason bij de komst van een fijne jongen: wij 
wenschen hen van harte geluk hiermede evenals 
we de hoop u1tdrukken <lat hun zoon zal op
groelen tot een fllnken strijder en later ztjn stem
pel voor God en bet recht op de wereld zal,drukken. 
Zooals de Officieele mededeelingen aangeven, 
zijn de Kapiteins op hun nieuw veld van arbeid 
gearriveerd, namelijk het Soerabaiaasch tehuis 
voor lnheemsche werkloozen, waarvan op de 
eerste pagina gewag wordt gemaakt. 

Rustende officieren. 

Wij hcbben onlangs goed nieuws van I.H.K, 
mogen ontvangen in verband met Kommandeure 
Pettersson, die haar eind-examen heeft afgelegd 
en waarvan de uitkomst boven haar beste ver
wachtingen was, daar zij de hoogste punten 
voor alle onderdeelen heeft mogen ontvangen. 
Wij hopen in ons volgend rapport te mogen 
melden, dat zij den terugweg naar haar geliefd 
werk in dlt Territorie heeft aanvaard. 

De gezondheid van Ensigne Hammer!! blijft 
onbevredi;iend, zoodat zij nog verscheidene 

maanden verlenglng van ver!of zal moeten heb
ben. Wij bidden dat de Heer haar moge sterken ! 

De gezondheid van Mevr. Adj. Nijheim is 
veel beter, zeggen de rapporten, zoodat zij en 
de Adjudant waarschijnlijk in de eerste dagen 
van Februari naar Java zullen vertrekken. 

Majoor Kruschwitz. 

Op den 3den Februari zal de Majoor haar 25 
jarlgen, onafgebroken dienst als Officier hebben 
volelndigd, en wij vertolken zeker de gevoelens 
van alien als we haar een .. recht hartelijk ge
lukgewenscht" toeroepen. Wij stemmen met 
de Majoor mede in het prljzen van den Heer 
voor Zljn goedheid voor haar gedurende de-

zen langen tijd. Volgende maand hopen wij 
hierover meer te publiceeren. 

Majoor en Mevrouw Woodward. 

De Majoors zijn vol !even en geestdrift van 
hun buitenlandsch verlof teruggekeerd, en heb
ben hun nieuwe aanstclling met ~roote energie 
en enthusiasme opgenomen. Des Majoors plich
ten zullen het overzicht over de inheemsche 
korpsen in Midden-Java inhouden, evenals de 
voile verantwoordelijkheid voor het Magelang 
Korps, met Luitenant Volbarden als hun assis
tent. De Korpsen die direct onder de zorgen 
van den Majoor komen zijn: Ambarawa, Bawen, 
Cheribon, Krengseng, Magelang, Ngawi, Peka
longan, Poerworedjo, Rembang, Rogomoeljo, 
Sapoeran en Tanggoeng. Wij zijn er zeker van 
dat deze aanstelling tot grooten zegen zal zijn 
voor bet inlandsch werk in Java, en we durven 
gelooven voor een bljzondere vooruitgang in 
dit gedeelte van ons land. 

Conferenties. 

Onze lezers zullen zeker blijde zijn te hooren 
<lat de Kommandant besloten heeft om wederom 
Speciale Helliglngs- en Opwekkingsconferenties 
in verscheidene centra van het land te houden 
gedurende <lit jaar. Deze meetings zullen gedu
rende de maanden April en Mei gehouden 
worden in de volgende plaatsen : Bandoeng, 
Batavia, Semarang. Soerabaia, Malang en Ma
gelang. Een deflnitief programma over de data's 
zal in ons volgend nummer gepubliceerd worden. 
De herlnnerlng aan de Conferentie"s van het 
vorige jaar zijn nog versch in ons geheugen, 
en wij gelooven voor zelfs nog grootere zege
ningen en uitkomsten voor dezen keer. Laten al 

Gods kinderen beginnen te bidden <lat er een 
machtige uitstorting van den Heiligen Geest 
mag komen gedurende deze bijzondere pogingen. 
Nooit was een opwekking meer noodig dan in 
dezen tijd. God spreekt tot de wereld en het is 
de plicht van Zijn volk om iedere gelegenheid 
aan te grijpen Zijn stem zoo duidelijk mogelijk 
te doen klinken, want, hoewel Hij zonder ons 
zou k u n n en werken, heeft Hij ons gena
diglijk verko:z:en om Zijn medearbeiders te zijn. 

Adjudante Engstrom. 

Het spijt ons te moeten vernemen dat de Adju
dante slecht nieuws omtrent de gezondheid van 
h rnr lieve moeder heeft ontvangen, waarover 
zij natuurlijk erg bezorgd is. Langs dezen weg 
zouden wij haar van ons medeleven en onze 
gebeden willen verzekeren. Moge de volgende 
brief betere tijding voor u brengen Adjudant-;! 

Veri>n<ferinaen. 

De Off1ci.:ele mededeelingen zijn interressant 
te lezen en vele officieren zijn hlj deze veran
deringen betrokken. Deze gewichtige dingen 
hebben steeds des Kommandants ernstige en 
bijzondere aandacht, daar Gods Koninkrijk er~ij 
betrokken is. 

Wij willen in het bijzonder de aandacht ves
tigen op Majoor en Mevrouw Johansson. De 
Majoor gaat naar Medan om het overzic:ht voor 
het collectewerk op zich te nemen en tegelijker
tijd het beheer van Huize Elim, en verder zal 
hij verantwoordelijk zijn voor het uitzien naar 
gelegenheden tot ultbreiding van het werk ter 
Oostkust. 

De Majoor en Mevrouw zullen begin Fe
bruari van Bandoeng vertrekken en wij weu
schen hen een zeer gezegenden en nuttigen 
dlensttijd toe . 

Kapitein Palstra is aangesteld tot prive se
cretaris van den Kommandant, een posltie die 
reeds sinds 1926 zoo goed en bekwaam door 
Ensign Ramaker werd vervuld. 

De Kapltein is in vele opzichten bijzonder 
geschikt voor zulk een gewichtige aanstelling 
en we gevoelen ons er zeker van <lat de Kom
mandant een hem echte ,.rechterhand" zal vinden. 

Ensign Ramaker zal zijo verantwoordelljkheid 
voor Reclasseeringswerk en Regeeringszaken 
behcuden, twee takken van arbeid, die steeds 
meer tijd en aandacht vragen. Hierin alleen 
zal hlj voldoende gelegenheid tot werk vinden. 

Adjudante Kyle. 

Met genoegen kunnen we vermelden <lat de 
Adjudante na haar ziekte we1:r geheel hersteld 
terug heeft kunnen keeren tot haar werk op 
Celebes. 

* * * 

KERSTPEEST MAGELANG. 

Wij durfden baast nlet te gelooven <lat wij 
dit jaar een goed Kerstfeest zouden kunnen 
vieren, daar de tijden zoo slecht waren, en toch 
is het wonderlijk hoe de beurzen open gaan 
voor het groote feest der feesten. 

Zaterdag den 21sten kwamen een 60 ta) uitge
nood1gden, van verschillende landaarden. 

Voorafgegaan door een korte meeting, waarin 
bet doe! van het feest werd uiteenoezet, werden 
de mandjes ultgedeeld aan deze o zoo dank bare 
menscl1en, die welhaast door anderen vergeten 
waren, 

Wij dachten aan de geschiedenis, hoe de 
manken en blinden en de verstootenen tot Jezus 
gebracbt werden, Die hen alien ontving en blijde 
maakte l 

Vroeg op den Kerstmorgen vergaderden in 
dezelfde zaal een flick aantal makkers en vrlen
den voor den vroegdienst, waar wij alien de 
blijdschap mochten ervaren, van het feit, <lat 
Jezus geboren is, ook in onze harten. 

De dag besloot met een gezegende bijeen
komst in ons nieuwe zaaltje, bij onze Chineesche 
vrienden, een zeer goed bezochte bijeenkomst, 
geleid door Majoor Beckley, die zoo vriendelijk 
was geweest om haar rels af te breken, en een 
dag bij ons door te brengen. 

Maandagmorgen zou de Majoor eveneens de 
samenkomst in de gevangenis leiden, waar wlj 
ook onder de 300 gevangenen kleine cadeautjes 
mochten verdeelen. Deze bijeenkomst was zeer 
geslaagd en de gedetlneerden blijde <lat de Ma
joor haar dienst In het lavaansch hield. 

Dienzelfden avond hadden wij heerlijk Kerst
feest onder onze makkers en de kioderen op Patro
saran, waar wederom het heerlijke Evangelie 
van den geboren Koning gebracht werd en de 
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Kerstliederen klonken voor groot en klein in 
een stampvolle zaal. 

Oorspronkelijk zouden wij ons Kerstfeest in 
onze zaal in het Chineesche kamp vieren, maar 
daar was geen denken aan, daar Mevrouw 
Liem Yoe Tiang veel menschen verwachtte ; 
zoo stelde zlj spontaan voor, den Kerstboom in 
haar groote huis te brengen. Flioke en willige 
handen hadden het huis in een sprookjeshal 
veranderd, waar nog de Kerstboom in het 
midden, een echte Kerststemming teweeg bracht. 

Ooze zuster Liem Yoe Tiang had het noodig 
geacht er nog 100 stoelen bij te huren en toen 
het feest begon waren er geen stoelen onbezet, 
want naar scbatting waren er van onze Chineesche 
makkers en vrienden een 250 menschen aanwezlg. 
Heerlijk klonken de oude Liederen weer en de 
eeuwenoude en toch altijd nieuwe boodscbap 
van Christus het Licht der wereld. De tableaux 
en zangdienst van de Geboorte van Christus 
maakten een diepen indruk . 

Wij mochten onder onze gasten <lien avond 
ook onzen vriend, den Heer Oei Tjie Too en 
zijn familie uit Semarang tellen, die in den loop 
van het feest zijn getuigenis gaf, tot zegen en 
blijdschap voor alien. Wij geloove~ <lat bet 
uirgestrooide zaad verdere vruchten zal dragen 
tot eere van den V orst der Vorsten. 

Toea Tomolangko. 

AUSTRALIE. 

Kort geleden heeft bet Leger des Heils in 
Australie zijn 50 jarig Jubileum gevierd. Ook 
wij zcuden gaarne ooze gelukwenscben bij de 
vele andere, die Australie ongetwi1feld ontvan
gen beeft, willen voegen, met de bede dat God 
het werk in <lat land in de toekomst nog meer 
zegene dan ooit in het verleden. 

JAPAN. 

De Keizer van Japan heeft onlangs een 10.000 
yen aan het Leger des Heils aldaar geschon
ken voor medisch werk, hetwelk teLgevolge 
had <lat kort geleden een nieuwe vleugel ge
bouwd werd voor het groote Leger des Heils 
ziekenhuis. Hartelljk gelukwenscht Japan ! Dat 
de Heer in de komende jaren dit gebouw tot 
zegen voor duizenden zieken mag stellen l 

De lr>dische Courant. 

Wij ontvingen in dank bet eerste nummer van 
den 31sten jaargang van den .. Strijd reet" bet 
bekende Officieele orgaan van bet Leger des 
Heils in Ned.-lnd1e. Het nummer, dat tot 8 pa
gina's vergroot is, ziet er welverzorgd uit. Het 
opent met een aantal gelukwenscben van voor
aanstaande personen in lndie voor bet nieuwe 
jaar. 

Ook wij wenschen hieraan onze gelukwen
schen toe te voegen, wij hebben groote waer
deering voor het mooie menschlievende werk 
<lat door het Leger in deze uiterst moe1lijke tij~ 
den wordt verricht. 

De nieuwe Vorstenland .. n schrijft o. a. 

Van den Leider van hetL?ger desHeils inNed.
Indie ontvingen wij het eerste nummer van den 
vergrooten Strijdkreet. Deze uitgave telt thans 
8 pagina's en is redactioneel zoowel als typo
grafisch goed verzorgd. De nieuwe Strijdkreet 
doet zijn intrede met prettige geltikwenscnen 
van de meest vooraanstaande personen in Ned.
Indie en hopen wij met h.-n, dat het Leger des 
Heils in het komende 1933 deze!fde vorderio
gen zal makeo als de ,.Stri)dkreet''. 

De Prranperbode. 

De .. Stri1dkreet" tot 8 pagina's vergroot I Zie
daar de mededeeling, die de Strijdkreet, het offici
eel orgaan van het LE'ger des Heils in Ned.·ln
die in Januari van zichzelf doet. 

Het nummer bevat vele goede illustraties. 
De voorpaglna brengt gelukwenschen voor 
het nleuwe jaar van den Landvoogd, den 
Legercommandant, den algemeenen Secret&ris, 
verschillende gouverneurs en het boofd van bet 
gevangeniswezen. 

Elders kondigt Kommandant J. W. de Groot 
een proclamatie af: Voorwaarts en opwaarts 
zij in 1933 het parool. 

Het lezenswaardige orgaan is overigel's met 
.. eigen Legercopij " gevuld. Het maakt een zeer 
verzorgden indruk en de redactie is bet nieuwe 
jaar op waardige wijze 10getreden J 

Soerabajaasch Handelsblad. 
. Het Officieel Orgaan van het Leger des Heils 
in Ned.· lndie is voor 1933 tot 8 pagina 's vergroot. 

De Gouverneur-Generaal biedt aan alien die 
deel uitmaken van het Leger des Heils zijne 
beste wenschen. Zijae Excellentie memoreert, 
<lat het Leger in bet afgeloopen jaar voor een 
zware taak stood en <lat er, door initiatief en 
volhardiog zooveel tot stand werd gebracht. 

Kommandant de Groot richt een procl?.matie 
tot z.ijn waarde kameraden. Met dankbaarheid 
ziet de Kommandant terug op den trouwen, 
~iefdevollen en volhardenden arbeid, verncht op 
1ederen post over de geheele lillie. Zegen, 
blijdschap, voldoeninQ, w,.nsch ik U toe in 
dezen arbeid voor 1933. Voorwaarts en Op
waarts, totdat onze dagtaak vole1ndigd is. 

Als wij dan lezen hoe Kommandant de Groot 
elke minuut van den <lag be teedt aan het groo
te, veelomvattende werk, <lat er te doen is 
krijgen we een ontzaglijk respect voor zooveei 
werkkracht en volharding. 
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Wat klinkt dat fijn : on z e padvinders I Is het 

er dan toch eindelljk heusch van gekomen, dat 
we een eigen padvinderij begonnen zijn? Jawel, en 
binnen zeer korten tijd zal de eerste troep pad
vinders in het Jongensbuis te Bandoeng inge
zegend worden I Ook zijn we begonnen met 
een jongens- en een meisjestroep in Bandoeng 
I en dito inbeemsche troepen in Bandoeng 2. 
Die zijn echter nog in het allereerste beginsta
dium van training en ik zou alien die dit lezen 
en den leeftijd tusschen 12 en 18 jaar hebben, 
toe willen roepen : Komt sluit U bij oas aan, 
wordt lid van een van deze troepen. Geoiet 
van Uw jeugd, van de spelen, de kameraadscbap 
en al bet beerlijke dat de padvinderij U geven 
kan ! W ordt iemand, die. waard is in het 
leven te staan, die met belderen, oprecbten 
blik de wereld in kan zien, die weet wat bet 
beteekent moedig te zijn in elk opzicht, anderen 
te redden, anderen te dienen I 

Maar misschien weet ge nog niet eens wat 
onze Padvinderij beteekent. Misschien zegt ge 
wel bij uzelf: waartoe al die omhaal als ik de 
kern van de zaak nog niet eens begrijp. Laat 
mij trachten dit dan met enkele woorden weer 
te geven. 

De Padvinderil is een organisatie van : aan 
de eene zijde enkel jongens, aan den anderen 
kant enkel meisjes, die tezamen gekomen zijn 
om te leeren goede V erkenners te worden. 
Opgericbt door Lord Baden Powell in 1908, 
heeft zij zicb ten doe! gesteld in den jongen 
de goede eigenscbappen van den woudlooper 
te ontwikkelen, dat is: karakter. handenarbeid 
eo vaardigbeid, lichamelijke onwikkeling en ge
zondbeid, bulpvaardigheid. Ook in bet Leger 
des Heils zijn we in andere landen reeds jaren 
geleden begoonen met de Padvinderij en wij be
oogen daarmede : 

a. het welzijn van de ziel, 
b. het welzijo van den geest. 
c. bet welzijn van bet licbaam, 
d. bet welzijo van anderen-1 

Maar bet is het buitenleven vol van allerlei 
avonturen, vol van spannende moeilijkheden, die 
overwonnen moeten worden, dat den jongen 
bet meest gepakt heeft. Padvinders moeten 
gewend zijn aan de buitenlucbt. Zij moeten we
ten hoe bun tent op te zetten. hoeeen kampvuur 
aan te leggen, hoe bun eigen potje te koken, 
hoe bun weg bij nacht, evengoed als bij dag te 
vinden enz. enz . .::_ ~-- r.y . .:~:7~-

Er zijn vele verbalen van heldendaden 
bedreven, door vrouwen zoowel als mannen. 
Gedurende de 24 jaar dat de Padvinders 
organisatie bestaat, is dan ook we! haar 
bekwaamheid in bet beantwoorden van haar 
doe! bewezen. Daarom nog eens : Jongens 
melsjes, die wat goeds willen worden, sluit U 
aan bij ooze Padvinderij. Indien ge bier meer 
van weten wilt, zal iedere Korpsofficier U gaame 
lnlichtingen bierover verschaffen of wel ge wendt 
U rechtstreeks tot Kommandant J. W. de Groot 
Jongelieden-departement) op bet Hoofdkwartier 
van bet Leger des Heils, Bandoeng. 

L. K. 

STR!.JD <-.. ~~, KREET 
OFFICIEEL ORGAAM VAN HET LEG.ER DES HEILS In NEDERLANDSC.H OOST INDIE. 

WELDADIOHEIDSPOSTZEOELS. 
Leger des Heils. 

Ofscboon definitieve cijfers van den verkoop dier zegels nog niet te geven zijn vernemen 
wij, dat globaal de volgende aantallen verkocbt zijn in de voornaamste steden ~p Java en 
de Buitengewesten : 

NAMEN 2 cent 5 cent 15 cent 

Bandoeng 36.721 20.254 36.944 13.038 
Batavia 42.550 21.115 51.910 16.345 
Semarang 24.080 13.430 31.980 8.780 
Soerabaja 42.750 18.100 47 000 14.300 
Buitenzorg 5.145 3.477 6.184 2.697 
Djokja 14.400 5.200 15.300 3.000 
Solo 10.000 3.033 9.177 1.604 
Soekaboemi 3.100 2.220 4.980 1.390 
Malang 12.965 5.370 16.360 2.972 
Medan 13.863 8.349 14.318 7.221 
Palembang 4.141 2.769 5.038 3.628 
Makasser 2.568 1.926 3.378 1.840 

De werkelijke cijfers, die vergaderd moeten worden van de verst afgelegen plaatsen in 
den Arcbipel en zelfs uit Nederland, kunnen pas verwacbt worden op eind februari. 

Weldadigbeidszegels zijn nog verkrijgbaar aan bet Hoofdkantoor van het Leger des Heils 
te Bandoeng en zijn afdeelingen. 

leder Heilsofficier zal blijde zijn een bestelling voor postzegels in ontvangst te nemen en 
uit te voeren, terwijl ook gebruik gemaakt kan worden van onderstaand formulier. Zooals 
bekend, bebben deze zegels volle frankeerwaarde voor bet binnen en buitenland tot en met 30 
September 1933. 

II 
II 
II 

LEGER DES HEILS WElDADIGHEIDSPOSTZEGELS 
AAN HET HOOFDKWARTIER VAN HET 

LEGER DES HEILS 
BANDOENG. 

' per keerende 
Gelieve mij te zenden 

maandelijks 

---------·----·------··---- -· weldadigheidszegels a 
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welk bedrag wij U per 
postwissel 

---
aangeteekenden brief 

toezenden. 

Naam .. ·-···---··-·----·---· · 

II 

II 

l~atum Adres .. ····-·-·······-·· .. ···~ 

k leine @ e t u i g e n. 
•. W el. ik zal u nog even tijd geven om tot 

rede te komen", zeide Anulinus geduldig. 
Toen keerde hij zich tot de kleine Donatilla, 

maar haar aotwoorden waren hetzelfde als 
Maxima's, zij was een Christin en wilde geen 

,.De waarheid die de wijzen zochten, 
werd uitgesproken door een kind. 

Het was op een morgen in Augustus, dat 
Anulinus, de consul van Afrika. persoonlijk naar 
Thurburbo was gekomen. Hij had order gegeven 
dat al de Christenen ult die stad bij hem op het 
keizerlijk landgoed moesten komen. 

Vele boodschappers waren uren Jang bezig 
geweest al de Christenen van de stad op te 
roepen en om 9 uur was er een groote menigte 

verzameld. 
De consul kwam binnen. Hij keek naar hen, 

zooals zij daar bevend voor hem stonden. De 
oproep was plotseling en geheel onverwachts 
gekomen : er was geen tijd geweest om zich door 
persoonlijk gebed of op bijeenkomsten in kerk 
of thuis voor te bereiden. Geen tijd om hulp of 
kracht bij bisschop of vrienden te zoeken. Neen, 
juist zooals zij waren hadden de Christenen van 
Thurburbo na den oproep onmiddellijk moeten 
komen om bun geloof te verantwoorden. 

.. Zijt gij Cbristenen ?" vroeg de consul. Zij 

antwoordden bevestigend. 
,.Maximian en Galerius, de" verheven en door

luchtige keizers,'' kondigde hij aan, ,.hebben mij de 
eer aangedaan te schrijven dat alle Christenen 
moeten offeren, en dat zij die weigeren dit bevel te 
gehoorzamen, gestraft zullen worden door ver

schillende martelingen.'' • 
Ongelukkig Thurburbo I J arenlang hadden deze 

menschen in vrede geleefd, de geschiedenis der 
martelaren was voor hen slechts een sage, en 
zooals een andere bekende kerk, waren zij tot 
nu toe maar ,.een naam" geweest. 

Er kwam een paniek over de menigte, het 
heidensche altaar werd opgericht en bisschop
pen, ouderlingen, diakenen en anderen offer
den aan vreemde goden. Echtgenooten offerden 
om der wille van hun vrouwen, de vrouwen om 
bun ecbtgenooten, de jonge mannen en vrouwen 
volgden bun voorbeeld, en de kleine kinderen de
den zooals hun gezegd werd. Nooit was er zulk 
een algeheele herroeping des geloofs geweest. 

Anulinus feliciteerde zichzelf reeds met een 
gemakkelijke overwinning, toen hij zoo op de 
in het stof gebogen menigte neerzag. 

Het volgend oogenblik hadden zijn scherpe 
oogen bet felt kunnen ontdekken dat, temidden 
der knielende menigte, twee kleine, onbeweeglijke 
gedaanten hand in hand rechtop stonden, hun 
oogen schitterend van verontwaardiging over 
deze beleediging van bun Heer. 

Zeer waarschijnlijk zou hij voorgewend heb
ben hen niet te zien, daar hij geen oorlog met 
kinderen wilde, maar misschien wilde God dat 
deze kleine meisjes door de eeuwen been als 
getuigen zouden staan, als de ,, weinigcn" die Zijn 
Naam in Thurburban niet hadden verloochend 
- daarom stood Hij toe cat een slechte vrouw, 
zonder twijfel door wroeging gf'dreven, uitriep : 
,.wij hebben allen de goden aangebeden, maar 
daar zijn twee meisjes bier, die het keizerlijk 
bevel niet hebben gehoorzaamd en hebben ge' 
weigerd te offeren." 

,,Hoe heeten zij ?" vroeg de consul. Maxima en 
Donatilla, werd hem gezegd en hij rlep hen 
tot zich. 

,, Welk recht hebt gij ooze verheven en door
lucbtige keizers te verachten," vroeg hij. 

.. Het recht van het Christelijk geloof," ant, 
woordde Maxima, kleine Donatilla vasthoudend. 

.. Hoe oud zljt gij ?" vroeg de consul op het 
kleine meisje neerziend. 

.. Ik ben 14 jaar ," vertelde Maxima: haar zuster 
was een jaar of twee jonger. 

,,Gij zult bet einde van Uw jaren vandaag berei, 
ken, zoo ge de goden niet offert, dreigde hij," de 
veroordeeling is klaar om uitgevoerd te worden." 
--,,Het is beter voor mij een oordeel van Ute 
ondergaan, dan den eenigen waren God te ver
Ioochenen.'' 

,, Waarom zijt ge zoo roekeloos ?" riep de Con
sul)n wanhoop ult. .. Wilt ge offeren of niet ?" 

,,Ik volhard in bet geloof aan mijn God," 
antwoordde Maxima rustig, .. ik wil geen andere 

goden aanbidden. " 

andere goden offeren. 
Toch aarzelde de Consul 

oordeelen en gaf bevel hen een 
de gevangenis alleen te laten. 

hen te ver
paar dagen in 

Toen zij onder geleide van eeo krijgsman 
weggebracht werden, moesten zij voorbij het 
huis van een klein speelkameraadje, wiens 
ouders zeer rijk zijnde, bet niet eens waren met 
den vurigen godsdienst, van bun dochtertje. Zij 
hadden zeer wereldsche piano en voor haar toe
komst, plannen die de 12 jarige Secunda bitter 
tegenstonden. De ouders hadden door allerlei 
middelen gedaan gekregen haar weg te bouden 
van bet verhoor van dien morgen. Rijke Chris
teoen kochten dikwijls valsche getuigschriften, 
als bewijzen dat zij en bun families geofferd 
hadden ;het geld was in dien tijd even machtig 
als nu. 

Secunda zat dien namiddag op bet balkon, 
toen Maxima en qonatilla voorbij haar huis 
gebracht werden. Als de wind sprong zij de 
trappen af en vloog hen achterna. 

,,Ik wil met jullie medegaan" zeide zij, hen 
nog steeds volgend nadat zij alles gehoord had. 

.. Ik ben ook een Christin." Maar zelfs de 
onversaagde Maxima had lets daaroptegen . .. Gij 
zijt de eenige dochter van uw vader, ge moogt 
hem niet verlaten," zeide zij. 

f ,,God zal het niet goedkeuren, indien gij mij wei, 
gert" schreide Secunda ... Maar," zeide Maxima 
nog, liefdevol op bet kind neerziende, ,,maar bes
te, ik geloof dat ooze veroordeeling' reeds zeker 
is en dat we zullen sterven. Nu, wat zoudt g1j 
kunnen lijden? het vleesch is zwak." 1 

~ Maar Secunda hield vol. dat ook zij een 
Christin was en dat Jezus haar kracht zou 
geven om voor Hem te getuigen. 

,,Kom dan maar mede !" riep Donatilla, haar 
handen grijpend ... De dag van ooze beproeving 
is nabij en de zegenende Engelen zullen komen 
om ons te ontmoeten." 

I FEBRUARI 1933 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 
KOMMANDANT DE GROOT 

2 tot 17 Februari: Makasser en Menado. 

Majoor Taylor. 
2 tot 17 Februari: Makasser en Kalawara. 

Majoor Woodward. 
11 tot 13 Februari: Cheribon en Buitenpostert 
14 Februari: Pekalongan 
15 Februari: Krengseng. 
25 tot 27 Februari: Ngawi en Buitenposten. 

Majoor Loois 
15 Februari: Jongensbuis Bandoeng. (Lezing). 
19 Februari: Bandoeng 2, 23 Februari: Ban, 
doeng I. 

Adjudante Both. 
5 ~ ebruari, Kinderhuis, Bandoeng ; 6,] ongens
hms, Bandoeng. 11, Batavia 2, 12, Batavia 1, 
26, Pelantoengan; 27, Tanggoeng. 

EEN BETERE MANIER. 

.. Ik denk er niet aan, mijo heerlijken geur weg 
te geven !", zeide de rozeknop, haar roze blaadjes 
stevig samengevouwen houdend in huo kleine 
groene omhulsel. - De andere rozen bloeiden 
en de menscben werden verkwikt door hun 
schoonheid, maar de zelfzuchtige rozeknop ver

welkte •••.• 
Neen, neen, zeide de kleine vogel, ik wil niet 

zingen, maar toen zijn broeder, ult alle macht 
zingende, de weide verten door zweefde, zag de 
kleine vogel er be:iroefd en bescbaamd ult. 

Als ik al mijn mooie golfjes weggecf, houd ik 
niet genoeg voor mijzelf over, zeide de beek, 
en bet behield al zijn water in een kuil waar 
bet een vuile, donkere kleine poel vormde. 

Een jongen, die van de frissche, wijdopen roos. 
een zingenden vogel, een babbelenden beek 
hield, dacht over al die dingen na, en zeide: 
.,als ik bemind wll worden, dan moet ik alles 
wat ik bezit met aoderen deelen, en zoo leerde 
hij een wijzen les van de roos, den vogel en de 
beek. ·* •• 

.._.... __ "'""" ...... _._,,_.._ ........ --... h ... - ...... .,.-........... -~ 

In verband met de uitbreiding van 
den arbeid van bet Leger des Heils 
in Nederlandsch-lndie worden ge, 
vraagd TWEE of DRIB DOKTOREN, 
die zich gebeel willen wijden aan den 
medischen arbeid van ooze organisatie, 
hetzij in ziekenhuizen of leprozerieen. 

Brieven te richten aan Kommandant 
J • W. de Groot, Leider van bet Leger 
des Heils in Nederlandsch-lndie, Ja
vastraat 16, Bandoeng. 

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

Enkele dagen later werden de drie weer 
voor den Consul gebracht en vroeg hij hen of 
zij gewillig waren om te offeren. 

,, Wij zijn gewillig om onze !evens te offeren 
voor Hem aan Wien wij ze beloofd hebben," 
was bet antwoord. Nogmaals stelde Anulinus, 
door Secunda's ouders daartoe aangespoord, 
de terechtstelling uit, 'maar den volgenden dag. 
moest er iets gedaan worden, toen zlj nog 
steeds weigerden te gehoorzamen. 

Hij liet hen geeselen en daarna bun bloeden
de lichamen op gebroken glasscberven leggen. 
Toen werden zij op de pijnbank gelegd en gemar, 
teld tot zij zoo uitgeput waren, dat zij met kunst
matige middelen bijgebracht moesten worden. 

Gloeiende kolen werden over hun haar en 
gezicht gestrooid, maar zij wankelden niet. 

.. Het is tijd," zeide Maxima, .. want wat staat 
er in den bijbel ? Wij waren in bet vuur en 
in bet water gekomen, maar Gij bebt ons 

" uitgevoerd in een overvloeiende verversching • 
Het bevel voor de arena werd gegeven, de 

armc kleine, gewonde en gepijnigde meisjes kon' 
den niet helpen blijde te zijn, zlj verlangden naar 

bet einde. 
Een groote, hongerlge beer werd op hen 

Iosgelaten, toen zij, de eenige verdedl'1ers van 
ons geloof in die stad in de uitgestrekte arena 

gebracht waren. 
Maar de beer leg de zich aan de voeten van Ma-

xima. gromde even en begon hen toen te likken. 
Een golf van medelijden ging er over de toe; 
schouwers - de arena was zoo groot en zij leken 
zoo heel, heel kleio en hulpeloos zooals zij daar 
stonden. mlsvormd en gehavend door de gevolgen 
der martelingen, die zij ondergaan hadden. 

Anulinus haastte zich het laatste bevel te 
geven, dat de Hemelpoorten voor hen opende 
':ings den weg van bet scherp en gllnsterend 
zwaard. 

Zlj stierven voor hun geloof - en zoo lang 
de wereld bestaat, zullen zij gecerd worden. 
zooals de drie Hebreeuwsche jongens, die voor 
hun God stonden, geeerd werden. 

f Wordt vervolgd]. 
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