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HET EVANGELINE BOOTH,., KINDERHUIS GEOPEND 

ME VROUW J. W. BITTERS-ROELOFSEN OPENT DE HOOFDDEUREN TE MEDAN 

Een der fraaiste kindertehuizen van 
Nederlandsch-Indie tot stand gekomen. 

KOMMANDANT DE GROOT 
ZEGT DANK. 

Toespraken van den 
resident en den heer 
J". H. Bitters, 

De ,,Deli Courant" van Dinsdag 7 
September schrijft: 

,,In aanwezigheid van vele auto
riteiten en andere belangstellen:den 
heeft gistermiddag de opelling 
plaats gehad van het nieuwe Evan
geline Booth-Kinderhuis van het 
Leger des Heils aan de van Lin
schotenlaan. Mevrouw J. W. Bit
ters-Roelofsen verrichtte deze 
plechtigheid en onthulde tevens 

Spoort, de Officier van Justitie Mr. M. 
van Dijk, het Hoofd van het Plaatselijk 
Bestuur, conti·oleur J. M. J. Morsink, 
de controleur ter beschikking, de heer 
P. A. Lanting, de commissaris van de 
Stadspolitie, de heer W. Schuurbiers. 
Er waren verder vertegenwoordigers 
van de Protestantsche en de Gerefor
meerde Kerk, van de Zen.ding en van 
verschillende vereenigingen, en tal van 
andere belangstellenden mede uit de 
planter-?wereld. 

Nadat men zich voor het gebouw 
vereenigd had, verzocht Kommandant 
J. W. de Groot, commissioner van het 
Leger des Heils in Indie, aan mevrouw 
J. W. Bitters-Roelofsen de openings-

De Kommandant met de officieren der bei<l·e kinderhuizen. 

een marmeren gedenksteen in de 
ontvangsthall. 

Het fraaie, rustig gelegen kin
<lerhuis biedt plaats aan ongeveer 
tachtig Europeesche kinderen, ter
wijl door het verlaten van het 
tegenwoordige tehuis aan de Wil
helminastraat deze inrichting vrij
komt ten behoeve van de inheem
sche en Chineesche kinderen, die 
onder de hoede van het Leger des 
Heils worden gesteld. 

De opening. 

Omstreeks half vijf vereenigden zich 
de talrijke gasten in de ontvangstzaal. 

Onder de vele aanwezige autoriteiten 
werden opgemerkt Resident T . Bou
wes Bavinck, de Tengkoe Mahkota van 
Deli, als vertegenwoordiger van Z.H. 
den Sultan, de heer J. H. Bitters, 
hoofdadministrateur van de Deli Maat
schappij, de assisteni-resident ter be
schikking, de beer B. J. Coster, de 
assistent-resident van D eli en Serdang 
Mr. J. Allaart, de leider van het Con
versiebureau, assistent-resident A .S.L. 

plechtigheid te willen verrichten. Met 
een zilveren sleutel, haar door een der 
meisjes van het tehuis op een kussen 
aangeboden, opende mevrouw Bitters 
hierna de hoofddeur onder het uitspre
ken van den wensch, dat Gods zegen 
ZOl!. moge.n rusten op de officieren van 
het Leger des Heils en hun werk, tot 
heil van de kinderen, die· in dit huis 
wonen. 

Het orkest van den sultan van Lang
kat, dat op de binnenplaats van het 
gebouw was opgesteld, speelde vervol
gens het Wilhelmus, dat staande werd 
aangehoord en daarna traden allen bin
nen. De hall bleek te klein om de vele 
gasten te bevatten en de meeste aan
wezigen moesten zich dan ook met een 
staanplaats tevreden stellen. 

Nadat men gemeenschappelijk een 
openingslied gezongen had ging Majoor 
Lorier voor in gebed. 

Kommandant De Groot spreekt. 

Kommandant De Groot sprak hierna 
een inleidenld woord, waaraan wij het 
volgende ontleenen. 

,,Er is thans in mijn hart een gedach
te van dankbaarheid, in de allereerste 
plaats aan God, die ons allen helpt, 
maar ook is er die gedachte als ik denk 
aan de geschiedenis van het Leger des 
Heils in Deli. 

~;:~ 

Het is thans drie-en-twintig jaren 
geleden dat de lepra-kolonie werd op
gericht en spoedig daarna ontstond ook 
de behoefte aan een kinderhuis. Deli • 
stand bekend als een royaal en ruim 
land, waar vele harten warm klopten 
voor ons werk en dit bleek ook het 
geval voor het nieuwe doel : een kin
derhuis. Van alle kanten kregen wij 
hulp, niet in het minst van de Deli 
Maatschappij en binnen enkele weken 
was het benoodigde geld bijeenge·
bracht. 

Er bleek zegen op het werk te rusten 
en steeds meer moesten wij den arbeid 
uitbreiden. Dat was een goed teeken, 
wa,. w ij £"elooven in de mach~ ,van de 
lieide Gods en die kan men niet beter 
uitdrukken dan door te arbeiden in 
Zijn dienst. Dan schenkt Hij zegen en 
door Zijn liefde warden velen behcu
den. 

Thans is dit eenvoudige, practische 
en toch ook zoo mooie tehuis tot .stand 
g~komen. Onze oude inrichting wo:tdt 
met vergeten en krijgt eene bestem
ming voor inheemsche en Chineesche 
kinderen. Hier komt thans echter het 
hoofdwerk. Er is ruimte voor 80 kin
deYen tegen in het oude tehuis slechts 
voor een veertigtal. 

Hoeveel dankbaarheid moeten wij 
ook niet toonen voor deze fraaie in
richting. De vorige gouverneur, jhr. 
Van Suchtelen, wist veertig duizend 
gulden uit de rubbergelden voor het 
tehuis voor inheemsche en Chinee~che 
kinderen ter beschikking te krijgen. 
Ook van andere zijden ontvingen wij 
steun, zoodat wij nimmer zullen ver
geten wat Deli deed. 

Dank kunnen wij brengen aan den 
tegenwoordigen resident, de Gemeente, 
de Deli Maatschappij, aan vele andere 
maatschappijen en firma's, de sultans 
van Deli en Langkat, den heer Roes
ten burg, den architeict der Deli Maat
schappij en verder aan allen, die ons 
werk met raad en daad steunden 
te veel om op te noemen. ' 

Een der slaapzalen. 

Cliche .,Deli Courant" . 

Mevrouw J . W. Bitters-Roelofsen ontvangt 
den sleutel van het gebouw. 

Wij ondervonden onnoemelijk veel 
sympathie en zijn daar blij om want, 
wat uit liefde gebeurt, heeft ook die
pere waarde, dat blijft voortduren." 

Tenslotte bracht Kommandant De 
Groot een woord van dank en hulde 
aan de zusters van het tehuis, die voor
al in de laatste weken veel werk tot 
stand moesten brengen. 

Gedenksteen onthuld. 

De toespraak van den Kommandant 
werd besloten met een lied van de kin
deren : ,,Dankt, dankt nu allen God". 

Vervolgens onthulde mevrouw Bit
ters een marmeren gedenksteen, welke 
in den muur van de hall is aangebracht 
en het volgende opschrift in gouden 
letters draagt : 

Het Evangeline Booth - tehuis 
voor kinderen werd geopend op 
6 September 1937, door mevrouw 
J. W. Bitters-Roelofsen in tegen
woordigheid van den resident van 
Sumatra's Oostkust, den hoogedel
gestrengen heer J. Bouwes Ba
vinck. 

Commissioner J . W. de Groot 
Leider van het Leger des Heils 
in Nederlandsch-Indie. 

Deze eenvoudige plechtigheid was 
spoeidig volbracht en daarna werd h et 
woord verleend aan d en resident . 

(Vervolg pag. 3 k ol. 1) . 
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A LS wij eenmaal in den hemel 
t, komen," heeft eens iemand ge-

zegd, ,,zullen wij spijt hebben 
over twee dingen : ten eerste, dat wij 
niet meer gebeden hebben en ten 
tweede, dat wij niet meer vertrouwd 
hebben." 

IUEE~1'I. 
Z OOALS ik ben ! - Geen pleitgrond, neen, 

Dan Uw vergo1en bloed alleen ! 

Wat kunnen wij tobben ! En toch
hoe nutteloos is het ! Erger nog, tobben 
vermoeit den geest zoowel als het 
lichaam en drukt ons terneer. 

Wij lij den vaak om dingen, die 
nooit gebeuren en zulk tobben werpt 
een schaduw over alles, wat wij doen. 
Menige ,,dag van morgen", dien wij 
met zorg tegemoet zagen, werd een 
dag van groote vreugde. Uit ervaring 
weten wij, dat de ergste dingen in het 
leven die zijn, welke nooit gebeuren. 
Toch gaan wij steeds voort met tobben. 

Een mensch lijdt dikwijls 't meest, 
Door 't lijden, dat hij vreest, 
Maar dat nooit op komt dagen. 
Zoo draagt hij dikwijls meer, 
Dan God te dragen geeft. 

Er wordt een geschiedenis verteld 
van een man, die op zekeren avond uit
gleed en in een ravijn terechtkwam. 
Uren lang hield hij zich krampachtig 
vast aan een tak, met angst voor zijn 
leven. Eindelijk moest hij loslaten en 
toen bleek, dat niet meer dan een 
kwart meter onder hem de vaste grond 

• 

was. Gaat het ons ook niet dikwijls 
zoo? 

Wij kunnen zoo moeilijk gelooven, 
dat iets ons kan helpen, wat buiten 
onze eigen macht ligt. Eerst als wij 
onszelf ,,laten gaan", ondervinden wij, 
dat ,,van onder zijn eeuwige armen." 

Wat was het, dat onzen Reiland 
kracht gaf, dag aan dag, onder alle 
omstandigheden? Hij werd gesterkt, 
omdat Hij ,,zeker was van God". Dat 
was Zijn geheim en dat is het geheim 
geweest van duizenden anderen. 

Toen de apostel Paulus schipbreuk 
leed onder de kust van het eiland 
Malta, veertien dagen rondzwalkend 
op zee, terwijl ,,noch zon noch gestern
te verscheen in vele dagen," zeide hij : 
,,Zij t goedsmoeds, mannen, want ik 
geloof Gode !" 

Onze wereld wordt niet geregeerd 
door toeval. Wij beleven donkere tij
den, doch de donkere dagen zullen 
voorbij gaan - de zon zal weer 
schijnen. 

Zorgen, zwarigheden, problemen -
wij hebben ze allen, doch godsdienst 
helpt in alle levensomstandigheden. 

Toen Jezus met Zijn moeder te gast 
was op de bruiloft te Kana, raakte de 

1-leev~~. 
31 OCTOBER. 

,,Er is een Middelaar Gods e11, der menschen, de Mensch Christus Jezus." 
1 Tim. 2 : 5. 

Gode zij dank, daar is een Middelaar, Die het volkomen werk volbracht heef t! 
En al wat wij nu verder behoeven is, dat deze volkomen Middelaar door ons 
wordt a.:ingenomen door het levend geloof, zoodat Zijne gerechtigheid onze schuld 
bedekt, en Zijn leven in ons overvloeit om ons te vernieuwen en te heiligen. Dan 
zullen wij waarlijk zonen en dochteren der Hervonning zijn, hervormd in den 
geest cmzes gemoeds, den Vader en den Reiland tot eer. 

Geen aardsche macht begeeren wij ; 
Die gaat welras verloren ! 

Ons staat de sterke Held ter zij, 
Dien God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij Zijn naam? - Zoo weet, 
Dat Hij de Christus heet, 
Gods Eengeboren Zoon, 
Verwinnaar op den troon ! 

De zeeg' is ons beschoren ! 

De kleuters aan tafel in het nieuwe 
kinderhuis te Medan. 

MOEDERSDAG IN ROWIGA. 

Heel vroeg in den morgen werd de vlag 
geheschen, zooals bij ons gewoonte is in 
Rowiga op elken Zondagmorgen. De men
schen weten daardoor ook, dat het Gods dag 
is. Ook op dezen bijzonderen feestdag woei 
de driekleur in den morgenwind, de klokken 
luidden en riepen de menschen naar Gods 
huis. De Luitenante, die dien dag ergens 
anders moest vervangen, had voor bloemen 
gezorgd en tegen 7 uur begonnen ouders en 
kinderen op te komen. Een familie kwam 
per grobak om deze speciale bijeenkomst bij 
te wonen. De eerste samenkomst was in 
Padende, daarna ging het gezamenlijk naar 
Rowiga, waar reeds een groote schare 
wachtte. Het waren goede bijeenkomsten. Na 
de morgenroeeting werd een kopje koffie 
gedronken. 

In de avondsamenkomst kregen verschil
lende makkers gelegenheid over de ervarin-

LUTHER EN SATAN. 

Luther had eens een merkwaardigen 
droom. Hij zag satan tot zich komen met 
een rol perkament, geheel beschreven. Satan 
rolde die los en verzocht Lutlfer de rol te 
lezen. Luther deed zulks en bemerkte toen, 
dat het zijn zondenregister was. Hoe hij ook 
zocht, hij kon niet een zonde op de rol ver
meld vinden, waaraan hij niet schuldig was. 

Toen hij de rol nauwkeurig gelezen had, 
vroeg hij aan satan : ,,Zijn dat al mijn 
zonden ?" 

Satan gaf een ontkennend antwoord. 

,,Laat ze mij dan allemaal zien," hernam 
Luther nu. 

Satan ging weg, doch kwam kort daarna 
terug met een antler papier, even breed en 
even lang. Weer las Luther het overtuigend 
bewijs zijner schuld. 

,,En is dit nu alles ?" 
,,Ja," sprak satan, ,,dit is alles." 

,,Neem dan," hernam Luther, ,,uw pen en 
schrijf met roode letters over het papier ; 
,,Uitgewischt,'' want ,,Het bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden." 

gen van hun jeugd te vertellen en daarbij 
in het bijzonder de herinneringen aan moeder 
op te halen. Wij danken God voor dezen 
dag en voor iedere gelegenheid om voor Hem 
te arbeiden. 

Toea poedoe pale. 

Een !even zonder tegenspoed is 
een ongeslepen diamant. 

wijn op. Jezus' moeder had blijkbaar 
met de regeling van het feest iets te 
maken en was bezorgd, doch J ezus 
wist de zorg weg te nemen. De diena
ren gehoorzaamden Hem en de zorg 
was verdwenen. 

Het bee1d, dat ons van J ezus geschil
derd wordt in de Evangelien, is dat 
van een machtig Vriend, Die machtig 
is vandaag onze zorgen, onze vergis
singen te veranderen in zegeningen. 

Het beste ,,geneesmiddel" voor ons 
tobben is, ons van Zijn tegenwoordig
heid bewust te zijn, een vriendelijke, 
liefderijke, medelijdende tegenwoordig
heid. God is bij ons in onze zorgen, 
omdat wij Zijn kinderen zijn en Hij de 
grootste belangstelling heeft voor alles, 
wat ons aangaat. Hij wil de eenzaam
heid - ook van de ziekenkamer - met 
ons deelen en clan wordt deze ver
dreven. Hij geeft ons een diep besef 
van groote kalmte door Zijn tegen
woordigheid. Gee£ Hem daarom in uw 
huis altijd de eerste plaats ! 

Uit de ,,War Cry". 

En op Uw roepstem, anders geen, 
0 Lam van God, ik kom ! 

Zooals ik hen ! - Tot U gespoed 
Om mijn onrein, hevlekt gemoed 
Te wasschen in Uw dierbaar bloed ! 

0 Lam van God, ik kom ! 

Zooals ik hen ! - V aak omgeleid 
Door twijfel en schroomvalligheid, 
Van binnen vrees, van buiten strijd, 

0 Lam van God, ik kom ! 

Zooals ik hen ! - Arm, naakt en blind, 
Opdat 'k in U, o Zondaarsvrind, 
Mijn rijkdom, licht en lcvcn vind ?° 

O Lam van God, ik kom ! 

Zooals ik ben ! - Geen slagboom, ncen, 
Verhindert mij tot U te treen; 
'k Behoor U toe, ja, U allecn ! 

0 Lam van God, ik kom ! 

Zooals ik hen ! - Opdat mijn oog 
Ten deele bier, volmaakt omhoog, 
Uw heerlijkheid aanschouwen moog', 

0 Lam van God, ik kom ! 

EEN LIED UIT DE ZIEKENKAMER. 
,,ZOOALS IK BEN ~ GEEN PLEITGROND NEEN", 

Dit lied is gedicht door Charlotte Elliott. 
,.Overgezet zijnde in bijna iedere taal," zegt 
een bekend schrijver, ,,is het zonder twijfel 
het middel geweest om zielen het koninkrijk 
Gods binnen te leiden, meer dan eenig antler." 
Het werd gedicht in 1834 en gepubliceerd 
in 1836. 

Men vertelt, dat er na den dood van Char
lotte Elliott meer dan duizend brieven ge
vonden zijn onder haar papieren, die bewe
zen, dat bet lied tot grooten zegen was ge
weest voor de schrijvers dier brieven. 

Charlotte Elliott werd op den 18den Maart 
1789 te Clapham geboren. Vanaf een betrek
kelijk jeugdigen leeftijd was zij lijdende en 
toen zij veertig jaar oud was, werd zij een 
hulpelooze. ongeneeslijke invalide. Haar 
slechte gezondheid was een vreeselijke be
proeving voor haar, totdat zij tot dat punt 
in haar ervaring kwam, waar zij leerde, dat 
haar ziekenkamer voor haar de plaats was, 
om het Evangelie te dienen. 

De herinnering aan de bemoedigende woor
den van Dr. Caesar Milan, van Geneve, toen 
deze haar te Clapham bezocht; ,,Waarde 
Charlotte, maak de kabels los . . . . . .. . .... ge 
moet tot Christus komen, juist zooals gij 
zijt," was de inspiratie voor dit lied. Hij had 
haar bezig gevonden om te trachten haar 
eigen Verlossing te bewerken en niet bereid 
om Christus volkomen te vertrouwen. 

De werkelijke geschiedenis van den oor
sproog van het lied werd verteld door wijlen 
Dr. Moule, bisschop van Hurham, wiens 
vrouw een lid was van dezelfde familie a1s 
de beroemde schrijfster. 

,,Zij woonde te Brighton bij een getrouw
den broer, een predikant. De heele familie 
was uitgegaan naar een bazaar, waar men 
erg veel belang in stelde. De zwakke invalide 
was thuis gelaten en lag op haar sofa, met 
een wat bedroefd hart, omdat zij van alle 
goed werk was buitengesloten. Om zichzelf 
te troosten, begon zij te peinzen over de groo
te zekerheid van haar Verlossing - over haar 
Heer, Zijn macht en Zijn beloften. Toen kwam 
er plotselling een gevoel van tevredenheid 

en rust over haar en, terwijl zij haar pen 
nam, schreef zij bovenstaand lied ,,Zooals ik 
ben", zonder ook maar eenige inspanning. 
Deze woorden werden haa1· zekerlijk door 
God gegeven - inderdaad een kostbare en 
onschatbare gift van den hemelschen Vader 
aan Zijn ootmoedig en gelic.fd kind. In den 
loop van den dag kwam haar schoonzuster 
bij haar om haar het nieuws van den bazaar 
te brengen. Zij las het lied en vroeg om een 
copie er van. Zoo kwam het dus voor het 
eerst vanuit die rustige kamer naar buiten 
in de groote wereld. 

De schoonzoon van den dichter Wordsworth 
sohreef eens aan Charlotte Elliott, dat hij 
haar dankte voor het lied, dat grooten troost 
gebracht had aan zijn stcrvende vrouw. 

,,Toen ik het voor het eerst voorlas," 
schreef hij, ,,en nog maar nauwelijks aan het 
eind er van was, zei zij : ,,Dat is juist wat 
ik noodig heh." Dien dag vroeg zij rnij min

stens tien keer om hei te herhalen en vanaf 
dien dag tot aan haar overlijden, bijna twee 
maanden later, was iederen morgen het eer
ste waarom zij vroeg, haar lied. ,,Nu mijn 
lied," placht zij dan te zeggen en dikwijls 
zei ze het na mij nog eens op, regel voor 
re gel. 

Het getuigenis van Charlotte's broer, den 
predikant, over de gezegende resultaten, die 
door middel van dit eene lied bereikt zijn 
geworden, is ontroerend. Hij zegt : ,,Ik hen 
blij, dat het mij vergund is geworden, in 
mijn lange loopbaan als dominee eenige 
vruchien van mijn arbeid te aanschouwen, 
maar ik gevoel, dat er oneindig vcel meer 
gedaan is door een enkel lied van mijn 
zuster." 

Voor degenen, die ziek en bedroefd zijn, 
heeft zij door dit lied gezongen, als maar 
weinig anderen. En hoevelen, door schuld 
gedrukt, zullcn met de woordcn van dit lied 
zich gebogen hebben voor den g't'ootcn Zon
daarsvriend, om als nieuwe schepselcn den 
verderen levensweg te gaan ? Moge het ook 
nu een bood.schap uitdragen. 
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Toespraak van den resident. 

,,Met zeer veel genoegen he b ik ge
volg gegeven aan de uitnoodiging hier
bij aanwezig te willen zijn", aldus ving 
de heer Bouwes Bavinck zijn tQespraak 
aan. ,,En voornarnelijk wel om twee 
redenen: ten eerste, omdat ik groote 
belangstelling heb in het rnooie 
menschlievende werk, dat het Leger 
des Heils allerwegen en dus ook in Deli 
met zoo groote toewijding verricht, en 
ten tweede, omdat de verzorging van 
het verwaarloosde kind een eminent 
belang is voor onze samenleving. 

Dank zij een tegemoetkoming uit de 
Rubbergelden kan uw arbeid voor de 
jeugd in Medan, aanvankelijk alleen 
beperkt tot Europea::1en, hier ook uit
gebreid worden tot de inheemsche en 
Chineesche kinderen. Dit is slechts mo
gelijk geweest na overwinning van zeer 
vele moeilijkheden en het zal u onge
twijfeld een groote voldoening zijn dit 
huis thans te kunnen openen. 

Wij realiseeren ons niet altijd hoe
veel kinderen er in nooddruftige om
standigheden verkeeren en slechts nu 
en dan dringt het tot ons door, dat 
er zooveel gebrek is aan een zonnige 
jeugd, vreugde en blijdschap, dat er 
zooveel verguizing en armoede 
heerscht. 

Het Leger des Heils heeft de mooie, 
maar verantwoordelijke taak : zon te 
brengen in de eerste jaren van talrijke 
kinderen en het mag daarbij de vol
doening smaken, dat het vele kinderen 
van een gewissen ondergang redt. 

Als hoofd van het gewestelijk be
stuur, wensch ik u dan ook gaarne het 
beste toe met deze nieuwe inrichting 
en ik hoop", aldus besloot de resident, 
,,dat u, mijnheer De Groot, en uwe 
trouwe medewerksters, voor wier 
arbeid ik zoo groote bewondering koes
ter, dit huis in de toekomst werkelijk 
mogen maken tot een tehuis voor vele 
kinderen, waarin zij opgroe1en tot 
goede burgers van de maatschappij." 

S T R IJ D K R E E T 
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De ~~t(>f;itei~ ~a-n /,,et, wo.o.t:d 
De heer Bitters spreekt. 

N adat de Kommandant met een en
kel woord op deze rede geantwoord 
had, kreeg de heer J. H. Bitters, de 
hoofdadrninistrateur der Deli Maat
schappij, gelegenheid tot het houden 
van een toespraak, waaraan wij het 
volgende ontleenden. 

,,Na de waardeerende woorden, zoo 
even door u, Kornrnandant, gesproken, 
waarrnede u uiting gaf aan uwe erken
telijkheid voor den steun, dien u van 
de Deli-Maatschappij hebt ondervon
den, is het rnij, als vertegenwoordiger 
dier rnaatschappij een voorrecht, we
derkeerig van sympathie te rnogen 
getuigen. De relaties rnijner rnaatschap
pij met het Leger des Heils zijn steeds 
van dien aard geweest, dat het door 
ons als een voorrecht wordt beschouwd, 
u zoo mogelijk van dienst te kunnen 
zijn en, ik mag het bij deze gelegen
heid wel zeggen, naast het rnooie werk, 
dat door uw Leger wordt verricht, is 

het niet in de laatste plaats u . als leider 
daarvan in Indie, die door zijn persoon, 
energie en ijver veler harten voor een 
goede zaak weet te winnen. 

Het is clan ook met vreugde, dat 
mijn vrouw gevolg heeft gegeven aan 
de uitnQodiging om de opening van dit 
gebouw te verrichten. Nu het zoover is, 
lijkt het rnij niet noodig, terug te blik
ken en de vele rnoeilijkheden te rnemo
reeren, welke overwonnen moesten 
worden. Het nieuwe kindertehuis staat 
er en thans past slechts een woord van 
hulde aan u en uwe medewerkenden 
voor hetgeen hier is tot stand gebracht. 

Dit mooie gebouw is wederom een 
bewijs met welk een nimmer aflatende 
energie, werklust en doorzettingsver
mogen u een eenmaal aanvaarde taak 
volbrengt en het zal ongetwijfeld een 
groote voldoening zijn, dit zoo hijzon
der geslaagde bouwwerk vandaag te 
mogen toevoegen aan de vele gehou
wen, waarin het Leger des Heils zijn 
zegenrijken arbeid verricht. 

Een der vleuge1s van het nieuwe kinderhuis. 
Aan de andere zijde van <le Hall is een soc:-t~elijke vleugel terwijl aan den hoek 

bovendien de groote overdekte speelplaats wordt gevonden. Het geheel is te breed 
voor een overzichtelijke foto. Red. 
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,,B e d t ij d." 

aan haar <loel zal beantwoorden. 
Ik moge eindigen met den wensch 

uit te spreken, dat dit gebouw tot in 
lengte van dagen een waardig tehuis 
moge zijn voor de aan uw goede zorgen 
toevertrouwde kinderen,'' aldus besloot 
de heer Bitters. 

Padvinders brengen een 
bloemenhulde. 

Ook de Medansche padvindsters van 
Groep II deden van hare belangstelling 
hlijken. Mej. E. Schilling sprak een 
woord van gelukwensch bij de opening 
van het nieuwe gebouw en bracht den 
officieren hulde voor hetgeen zij ten 
bate van zoo vele kinderen deden. 

Als blijk van waardeering voor dezen 
arbeid hood mej. Schilling een vaaJ 
met bloemen aan voor het zusterver
blijf, besluitend met den wensch, dat 
deze vaas zou rnogen getuigen van de 
bewondering, die ook de padvinders 
koesteren voor het menschlievende 
werk van het Leger des Heils. 

Kommandant De Groot beantwoord
de allereerst den heer Bitters e 
daarna mej. Schilling en sloot de plech 
tigheid vervolgens met dankgebed. 

OVERGAVE. Het zou mij te ver voeren, wanneer 
ik uitvoerig inging op de omvangrijke 
taak, welke het Leger des Heils ook 
in deze gewesten op zich heeft geno
men ter leniging van zoovele nooden ; 
moge ik mij daarom beperken tot het 

Op uitnoodiging van den !eider begaf 
het gezelschap zich hierna naar de 
ruime gymnastiekzaal, waar verver
schingen werden aange bod en en de 
kinderen van het tehuis een rhyth 
rnische oefening uitvoerden en een lied 
zongen. 

H ET heiligste., maar ook het won
der lijkste oogenblik des !evens, 
is de overgave. 

Met overgave bedoel ik hicr de be
wuste persoonlijke wijding aan G od 
van het heele !even. Eenmaal rnoet die 
komen ; als zij niet gekend wordt, is 
het leven, ondanks al zijn er aange
plakte Christelijkheid misschien, toch 
geen Christenleven. Daar moet een tijd 
van cri.5is komen, die zich in bepaalde 
momenten, liever nog in een moment, 
toespitst, waarop men zich gevoelt als 
rechtstreeks te staan tegenover God en 
Hij vraagt ons leven, Hij wil ons heb
ben, Hij eischt overgave. 

Doch de bezwaren zijn aanvankelijk 
vele : allerlei dingen binden ons mis
schien, belemmeren ons om tot de 
eene daad te komen. De energie der 
ziel is niet ten volle op God gericht, 
maar gelijk een gietermondstuk den 
eenen waterstraal versplintert tot vijf
tig kleine stralen, zoo wordt de liefde 
van ons hart verspild aan duizend tijde
lijke dingen. Onze wil is nog niet vol
komen gebogen. 

Ja, maar dan voelen we al scherper 
en duidelijker, dat dat zoo niet !anger 
kan. Er komt onrust, angst, benauwd
heid, als voor een nieuwe geboorte. De 
vraag naar God wordt acuut, wordt 
zoo dringend, dat zij op het laatst wel 
de eenigste vraag schijnt te zijn, die er 
nog bestaat. Men voelt : de beslissing 
rnoet vallen en er rnoet voor eens en 
voor altijd een keus worden gedaan. 
En dan kornt het moment, dat het indi
vidueele !even in tweeen split.st, even
als de kornst van Christus het de ge
schiedenis der wereld deed. Men kan 
niet zeggen, wanneer het komen zal. 
Men kan er lang om bidden, zonder 
dat hct komt en dan kan het ineens 
komen zonder dat het wcrd v rwacht, 
het oogenblik, het oogenblik, waarop 
vrees, onzekerheid en twijfel als 

grauwe wolken wegglijden en de heme! 
blauw en helJer straalt, wau.rop "vTcdc, 
zekerheid en blijdschap hun intocht 
doen met juichende fanfares of mis
schien aanvankeliJk met zacht fiuiste
ren, waarop men loslaat en losgelaten 
wordt, waarop men wegglijdt als zin
kende in veilige armen, waarop nog 
wel onrust en bezorgdheid, dat het met 
zoo blijven zal, grommen als donder
slagen hij een aftrekkend onweer, maar 
waarop toch tegelijkertijd aanwezig is 
dat stille gevoel : ik heh het nu ge
daan en zoo is het goed en waarop 
men ten slotte, z?j het ook nog aar
zelend, niets anders zeggen kan dan : 
het is geschied, ik behoor nu Hem toe 
voor tijd en eeuwigheid. 

Als eenmaal de overgave is geschi~!d, 
wordt zij niet weer ongedaan gemaakt. 
Zooals de historie na Christus' geboor
te, al lijkt ze misschien niet zoo anders, 
to ch in wezen verschil t van de historie 
daarv66r, omdat Christus' invloed on
miskenbaar is in de wereld, die na 
Hem komt, zoo is ook het !even na de 
overgave, ook al lijkt het misschien 
soms niet zoo anders, toch in wezen 
een ander leven geworden. Het motief 
en de norm er van is Christus. Zeker, 
wij blijven zwakke menschen en toch 
kan er in ons leven geen bewust verzet 
meer bestaan tegen Hem. Wij kunnen 
struikelen, vallen, maar niet blijven 
liggen in het kwade. Want wij zijn met 
Hern opgewekt. Wij kunnen, neen wer
kelijk, wij kunnen niet anders dan 
Hem volgen. Wij zijn wat Paulus noemt 
,,gevangenen van Christus," ook al is 
deze gevangenschap tevens de eenige 
ware vrijheid. Wij zijn veilig in de 
hoe de van den Goeden Herder. Hij zal 
ons nooit loslaten. 

Dat wordt ten slotte de groote blij
vende vreugde in ons !even. 

Prof. Dr. P. S. Azn. 

treven van bet Leger, belichaamd in 
dit gebouw, waarin, daaraan twijfel ik 
geen moment, vele jeugdige leden der 
Maatschappij een goed en vriendelijk 
tehuis zullen vinden, waarrnede ook in 
hun jeugd wat zon wordt gebracht. Dit 
streven van het Leger alleen reeds 
verdient groote waardeering en geeft 
het recht op de voile sympathie en 
daadwerkelijken steun der gemeen
schap, welke de instandhouding van 
zijn arbeid mogelijk maakt. Wij weten 
allen, dat onze medewerking onder de 
bevoegde leiding van u, Kornmandant, 
en degenen die met u deze schoone 
taak op zich heh hen gen omen, ten volle 

Tenslotte maakten de aanwezigen 
nog een rondgang door het gebouw 
waarbij zij de fraaie en practische in
richting der zalen en kamers konden 
zien. Aller bewondering ging ui t naar 
de inrichting, die wellicht haars ge
lijke voor zoo'n tehuis in Indie niet 
kent en met recht mag het Leger des 
Heils dankbaar en trotsch zijn op dit 
Evangeline Booth-kinderhuis, dat thans 
officieel in gebruik is gesteld. 

Gelijk bekend komt het thans ver
laten gebouw aan de Wilhelminastraat 
ter beschikking van inheemsche e 
Chineesche kinderen. Reeds zijn enkele 
meisjes en jongens ingeschreven, doch 
aangezien het gebouw nog enkele ver
anderingen moet ondergaan zal de 
officieele in gebruikstelling eerst over 
enkele weken plaa ts he b hen. 

.. WAT IS ER IN UW HAND ?" 
t'\..11enigeen beklaagt zich er over, dat hij of zij niet in staat is, grcote 
Iv ld1ngen te doen op zulk een wijze, als somm1ge anderen dat kunnen 
do"'n en toch kan het zijn, dat juist dezulken veel tot het welzijn van hun 
medemenschen bijdragen. 

lndien men slechts bereid is, in Gods dienst te treden en Zijn wtl te 
volbrengen, zal God er voor zorgen, dat men beschikt over het werktuig, 
waarmede men Hem dienen kan. 

Men moge dan al niet een ,.edele" of ,.machtige" wezen, indien wij 
bereidwillig zijn, zal God ons groot genoeg maken, om datgene le vol
brengen, wat Hij wenscht, dat wij zullen doen. 

Het is niet de kwestie, of ge een scepter zwaait, dan wel een zwaard 
of staf hanteert, die uw nuttigheid in het oog van God bepaalt. Het komt 
er op aan, wie het werktuig hanteert. Een stok, g ~maakt van een eenvou
digen tak, is voldoende in de hand van een man als Mozes, als hij gebruikt 
wordt op Gods bevel. 

De moeilijkheid bij vele menschen is, dat zij 
genheden en ruimere kansen, om hun invloed te 
te doen, wat hun hand vindt om te doen en 
kleine te volbrengen. Wat is er in uw hand 7 

wachten op groote gele
verspreden, in plaats van 
den wil van God in het 

DE BOODSCHAPPER 
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geworteld zijn. ~,De wortel der recht
vaardigen zal niet bewogen worden" 
(Spreuken 12 : 3). 

De rechtvaardige blijft in alle stor
men staande, al ve:randert de publieke 
meening ; zoowel in dorre tij den als in 
vruchtbare seizoenen. Hij staat vast en 
onwrikbaar, zrooals de pijnboomen in 
het Alpengebied, die bun standplaats 
zelfs onder de moeilijkste omstandig
heden handhaven. 

HET LEVEN DER WORTELS. 

,,Gelijk gij dan Christus Jezus, 
den Heere, he bt aangenomen, 
wandelt alzoo in Hem ; geworteld 
en opgebouwd in Hem, en beves
tigd in het geloof." 

(Kol. 2: 6 en 7). 

GEWORTELD IN HEM," juist 
, , zooals een boom in den grond 

is geworteld ! Dit is klaar
blijkelijk een zeer duidelijke en een
voudige illustratie. Maar als wij het 
werk der wortels in het plantenleven 
beschouwen, zal zij nog belangrijker 
en leerzamer warden. 

De eerste taak, die de wortel te vol
brengen heeft, bestaat hierin, dat hij 
de plant stevig in den grond beves
tigt. Op een tocht door de Alpen zag 
ik een denneboom, die op een zeer 
steile helling groeide en aan storm en 

regen, sneeuw en onweersbuien was 
blootgesteld. Niettegenstaande dit alles 
had de boom een buitengewone hoogte 
bereikt. Daarop had de regen den 
grond weggespoeld ; deze was beetje 
bij beetje langs de helling gerold, tot
dat ten slotte de wortels van den boom 
successievelijk bloot waren gekomen. 
Eindelijk hing de boom over den af
grond. De uiteinden der wortels waren 
echter nog stevig in de aarde vastge
hecht, waardoor de pijnboom, trots zijn 
gevaarlijken stand, toch bleef door
groeien en in staat was, nieuwe scheu
ten en bladeren voort te brengen. 

TEGEN EEN LAWINE BESTAND. 

Ik kwam langs andere hellingen, die 
met lage struiken bedekt waren -
Alpendennetjes, waarvan de stammen 
altijd vergroeid zijn en dicht op den 
grond liggen. Elk voorjaar komen ge-

weldige sneeuwlawines met ver
schrikkelijke kracht langs den 
bergrug rollen ; al wat in den 
weg komt, nemen ze mee ; ze 
scheuren den grond open, vellen 
de boomen, ja, geheele bosschen 
worden verwoest. Maar over deze 
lage p ijnboompjes glijden ze 
heen, zonder ze te beschadigen. 
De ldeine, elastische boompjes 
drukken zich tegen den grand 
aan ; h un naa1den zijn te buig
zaam en ook weer te hard, om 
door de sneeuw te lijden. H un 
sterke, stevige wortels weerstaan 
den op hen uitgeoefenden drang, 
die a lle andere struiken mee~ 

sleurt. 
Het is voor een grooten boom 

natuurlijk ·niet gemakkelijk, om 
zich krachtig in den grond te be
vestigen met een netwer k van 
betrekkelijk dunne wortels. Deze 
moeten zich niet alleen sterk ver
takken, maar ook een groat op
pervlak beslaan en bun weg diep 
in de aarde vinden, met welker 
stofdeeltjes zij zich nauw moeten 
verbinden. Op deze wijze wordt 
een zeer hechte fundeering ge
legd, die den boom tegen de 
sterkste aanvallen van den wind 
bestand doet zijn. 

Hoe verder de wortels zich in 
de diepte inwerken, hoe vaster 
de boom staat. Een eik met zijn 
diep ingeschoten wortels schijnt .. 
onbeweeglijk, terwijl populieren 
soms door een sterken wind war
den omgeworpen, omdat hun 
wortels .dicht aan de oppervlakte 
blijven. 

De wortels hebben buitendien 
nog ander werk te doen, clan al
leen maar de plant in den grond 
te bevestigen. D e wortels zijn in 
staat, om h et water, dat zij in den 
grond vinden, op te nemen en het 
naar de andere organen der plant 
te voeren. Vreemd als het moge 
schijnen, kan de regen bij stroo
men op de bladeren neervallen 
en ze overspoelen, maar het vocht 
opnemen, dat doen ze niet. Zij 
doen feitelijk denzelfden dienst 
als de dakpannen : zij voeren het 
water van blad op blad, tot het 
ten slotte den grond bereikt en 
daardoor de wortels. De wortels 
absorbeeren de voedzame zouten, 
die zich in bet water bevinden, 
terwijl de bladeren, die zich altijd 
naar het licht keeren, de organen 
zijn, waarmee de plant het kool
zuur uit de lucht opneemt, daar
bij geholpen door de stralen 
der zon. 

Het benoodigde water wordt 
door de wortels aangevoerd. Zan
der onderbreking, zoowel in bet 
droge als natte jaargetij, doen zij 
bun wer.k en nemen het water 

uit hun omgeving in zich op. Door een 
eigenaardige kracht, die tot op heden 
Il!og niet volkomen verklaard kan war
den, pompen zij het water door den 
stam naar de takken en bladeren. Het 
valt te constateeren, wat een geweldige 
hoeveelheid kracht er noodig is, om de 
vloeistof, alhoewel langzaam, vierhon
derd voet omhoog te brengen naar den 
top van een Californischen reuzen
boom of een Australischen eucaliptus. 

De bladeren van een boom zenden 
een groat gedeelte van dit water de 
lucht in. Deze hoeveelheid moet op
nieuw door de wortels warden aange
vuld, vooral in een heet klimaat. Men 
heeft prroeven genomen, om de hoe
veelheid water vast te stellen, die een 
plant gedurende een bepaald tijdsver
loop door haar wortels opneemt, door 
den stam drijft en door haar bladeren 
uitademt. Men bevond, dat de uit
waseming van een maisplant in hron
derd drie en zeventig dagen 28 liter 
bedraagt; van een zonnebloem in 140 
dagen wel honderd twee en dertig 
liter, en een heel bosch, waarvan de 
oppervlakte twee en een halve are be
draagt, en uit beuken van honderd vijf
tien jaar oud bestaat, in een h alf jaar 
ongeveer zes millioen liter voch t uit
ademde ! 

Maar ·de wortel heeft ons nog meer 
te vertellen. ,,De man, die op den Heer 
vertrouwt ... . .. . .. zal zijn als een boom, 
die aan het water geplant is, en zijne 
wortelen uitschiet aan een rivier en ge
voelt het niet, als er hitte komt, maar 
zijn loof blijft groen ; en in een jaar 
van droogte zorgt hij niet, en houdt 
niet op van vrucht te dragen." 

( J er . 17 : 7 en 8) . 

Onze grond is Christus. D oor een 
oppervlakkige aanraking met Hem zal 
een mensch nooit eenige standvastig
heid verkrijgen of tot innerlijken groei 
komen. Alleen door diep in Hem ge
worteld te zijn, zullen w ij voedsel 
vinden. In de gelijkenis van het zaad 
spreekt Jezus over het karakter van 
iemand, die het woord hoort en het 
dadelijk met vreugde ontvangt ; maar 
hij heeft geen wortelvastheid in zich
zelf, houdt het maar korten . tijd uit, 
want zoodra de beproevingen en de 
verV10lgingen komen om des W oords 
wille, struikelt en valt hij . In de 
woestijn der smart, waar de levende, 
verfrisschende wateren zoo diep ver-

·------------~---------------· • . t 
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D oor elken boom van flinke grootte 

gaan dagelijks van honderd tot twee 
honderd liter water, dat door de wor
tels is opgenomen en door de bladeren 
wordt uitgewasemd. J ezus doe1de op 
dit principe, toen Hij zeide: ,,D ie in 
Mij gelooft, stroomen des levenden 
waters zullen uit zijn binnenste 
vloeien." 

IN DE WOESTIJ N. 

Hoe is het voor een plant mogelijk, 
in Afrika of Australie te bestaan, waar 
het regenjaargetijde zeer kort is en 
gedurende de rest van het jaar de hitte 
in staat is, om elk spoor van vocht te 
doen verdwijnen ? En toch, hoe on
vruchtbaar deze woestijnen ook mogen 
schijnen, zelden zijn ze geheel van 
plantengroei verstoken ; wat sappige 
of stekelige planten, enkele met een 
zacht dons bedekt, of wat armoedige 
struiken groeien hier en daar. D e bij
zondere samenstelling der wortels 
voorziet in de mogelijkheid, om in 
't leven te blijven. 

In het natte jaargetijde dringt de 
regen door het zand en de steenen, tot 
er een ondoordringbare aardlaag be
reikt wordt. Wanneer deze op vol
doenden afstand van de oppervlakte 
is gelegen, zal er, trots de groote zomer
hitte, genoeg vocht bewaard blijven, 
om aan de behoeften van het schaar
sche en weinig eischende plantenleven 
te "\,nO,ldoen. 

Om de uitwaseming van het vocht 
te beperken, verliezen deze nederige 
woestijnplanten in het heete jaarge
tijde haar bladeren, juist zooals onze 
planten dit in den winter doen. Maar 
zij hebben buitengewoon lange en 
sterke wortels, die verticaal in den 
grond naar omlaag gaan ; wat in de 
woestijn niet diep geworteld is, zal snel 
omkomen. 

* * * 
En nu de verklaring van onze gelijke
nis ! De bijbel vergelijkt den recht
vaardige bij boomen, die overvloedig 
vruchten. voortbrengen, omdat zij diep 

borgen schijnen te zijn, 1 is alleen h!"i, 
die met sterke wortels op een diep 
gelegen fundament rust, in staat het 
nieuwe leven te vinden. 

Ik heb reeds gewezen op de geheim
zinnige kracht, die de verborgen wor
tel uitoefent om het water, dat door 
de bladeren is uitgewasemd, te ver
nieuwen. De boom kan niet voort
durend maar weer van zich af blijven 
geven, ronder dat nieuwe voorraad 
wordt toegevoegd. H ij zou sterven. Op 
dezelfd~ manier zou de arbeider Gods 
omkomen, als hij voor Hem zou wer
ken, zonder dat zijn wortels diep in 
Christus waren ingeslagen. Zijn ver
houding tot Christus, den grond en de 
rots, tot het Water des Levens en 
anderzijds zijn houding tegenover zijn 
werk en de wereld worden door den 
boom prachtig gei:llustreerd. En 't ge
heel is saamgevat in het eenvoudige 
woord: ,,Geworteld in Hem". 

Mij spreekt de blomme een tale, 

Mij is het kruid beleefd; 

Mij groet het altemale, 

dat God geschapen heeft. 

Guido Gezelle. 
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,,HET DORP DER VIERHONDERD· STILL EN''. 
, Bij gelegenhe~d van de opening van 
· het nieuwe kinderhuis te MEDAN, 
bracht Kommandant De Groot natuur
lijk ook een bezoek aan de Leprako
lonie te Poeloe si Tjanang. 

Enkele maanden geleden verscheen 
rn de ,,Sumatrapost" een artikel over 
de kolonie, waarin de schriJver deze 
den bovengenoemden naam gaf. Uit 
die beschtijving geven wij een uittrek-

AAN DE OOSTKUST VAN SUMATRA. 

de misvormde handen en beenen, de 
verwrongen gezichten en verstarde 
blikken. 

Vier honderd. 
Ruim drie honderd mannen, bijna 

ho:niderd vrouwen. 
Er komt glinstering in veler oogen, 

wanneer wij voortschrijden langs de 

De Legerzaal op de kolonie, waar de bijeenkomsten druk 
bezooht worden. 

sel, opdat ook onze lezers even ,,stil" 
zullen zijn bij al de ellende, die zoo
velen van hun medemenschen treft • in dit land, doch, om daarna God te 
danken voor al het goede . in eigen 
leven ervaren. 

Het dorp der vierhonderd stillen. 
Keert met ons in den weg, even voor 

Belawan ter linkerzijde, daar, waar het 
gFoote bord ons een wegwijzer is, den 
weg, die aangelegd werd door ketting
gangers en op kosten van een rijk 
Medansch ingezetene, die zeventien 
duizend gulden neerlegde om dwars 
door het moeras een begaanbaar pad 
te maken. 

Aan het eind vindt u het dorp der 
vierhonderd stillen, de zalen en barak
ken van menschelijke wrakken, die 
somwijlen kunnen loopen noch staan. 
Maar ook vindt u er de hartelijke ont
vangst en den bemoedigenden glim
lach, het vriendelijke woord en de 
helpende hand van hen, die vrijwillig 
als gezonde menschen, ook gingen naar 
dit EHand en niet, gelijk wij, straks 
de stad weer zien om te vergeten 

,,IK GELOOF IN GOD." 
Een aardig voorval wordt verteld 

uit het leven van Kolonel Dr. von 
Tavel, schrijver van nevenstaand 
artikel. 

Vele jaren geleden bezocht de 
Stichter, William Booth, Zwitserland 
en Kolonel von Tavel assisteerde hem 
in de bijeenkomsten. Gedurende de 
uitnoodiging om voor Christus te be
slissen, sprak hij met verschillende 
personen, ZO'O ook met een intelligent 
uitzienden jongen man. Hij vroeg hem, 
of hij bereid was God te dienen. Het 
antwoord luidde: ,,U moet natuur
kunde gaan studeeren - dan zoudt u 
niet langer in God gelooven." 

,,O,'' zei de lange, waardige heils
officier, ,,studeert u Natuurkunde." 

,,Ja, ik ben leeraar in ·de Natuur
kunde,'' antwoordde de jonge man. 

,,Mag ik u vragen, welke boeken u 
ge bruikt ? " 

,,0 jawel. Een boek, geschreven door 
X, een ander door Y en nog een antler 
door Franz von Tavel." 

,,Dat is interessant " zei de heils
officier met een gli:Ulach. ,,Ik ben 
Franz von Tavel en ik ge1oof in God!" 

Wij kunnen ons de gevoelens eenigs
zins indenken van den jongen leeraar 
die dacht zooveel meer te weten da~ 
de eenvoudige heilsofficier die 'hem 
aansprak over zijn ziel. ' 

kamertjes en zalen, terwijl magere el?: 
manke katten opspringen, verschrikt 
van zooveel beweeg in hun rustig do
mein, waar zelden een gezonde voet 
een mensch draagt. 

Er klinken welkomst-groeten, helaas 
te vaak gesproken door een mond, die 
slechts een massa misvormdheid is, 
helaas te vaak begeleiid! door het op
heff en van een arm zonder hand en 
vingers, helaas te vaak gesteund van 
een baleh-baleh, waar onder een deken 
verscholen een menschenklomp ligt, 
bedekt met zwarte en roode wonden. 

Het zijn de ernstige gevallen, die 
jaren en jaren op verlossing wachten 
en misschien juist daarom zoo ernstig 
zijn. 

Genezing? 

,,Daar is geen genezing meer moge-
lijk ......... Of ......... misschien toch ?" 

Bestaat er eigenlijk wel een ziekte, 
waarvan men niet genezen kan, al is 
de kans misschien ook uiterst klein? 

W aarlijk: er is kans op beter worden, 
op localiseeren der krankheid. Er 
wordt ook hard voor gewerkt. Behalve 
door de zusters van het Leger des 
Heils, ook door dokter Velds van Be
la wan, die bijna elken dag het eiland 
der verschrikking bezoekt en zeker 
drie keer per week met de inj ectie
spuit, waarvan iedereen die wil ge
bruik mag maken. 

Er zijn er heel wat, die graag zich 
laten behandelen en om den anderen 
dag van den dokter een inspuiting 
krijgen. 

Er zijn verschillende methoden, 
waarvan dokter Velds er drie toepast: 
die van injecties met anti-leprol, ·die 
van anti-leprol met tuberculine en 
tenslotte die van methylblauw. De 
tweede methodte is bekend onder den 
naam van methode-Fischer, waarbij 

Kinder-patienien op de kolonie. 

men van het principe uitgaat, dat de 
tuberculine de menschen beter weer
stand doet bieden aan lepra, welke 
ziekte in veel opzichteh overeenkomt 
met tuberculose, doch minder besmet
telijk is, dan deze andere gevreesde 
ziekte. 

Het is e'en enorm werk en het ver
eischt een enorme administratie, want 
om eenige honderden menschen te in
jecteeren en dan nog wel ieder volgens 
eigen behoefte, kwantiteit en samen
stelling is geen sinecure en . . . . . . het is 
bewonderenswaardig met welk een op
geruimdheid majoor M. Lorier en zijn 
echtgenoote, de Zweedsche (thans 
vervangen door de Noorsche kapiteine 
Lohne) zuster en majoor A. Roemers 
met dokter Velds hun voor den 
buitenstaander vreeselijken arbeid 
verrichten. 

Langs tuinen, zalen en graven. 

Op onze wandeling komen wij door 
de tuinen, waar een groepje mannen 
groenten kweekt. Ieder heeft hier zijn 
plekje grond, een klein plekje slechts, 
want aan veel hebben zij geen behoefte 
en de hoofdzaak is, dat zij iets hebben, 
<lat hun bezigheid verschaft. 

Verder-op vinden wij de steenbak
kerij. De klei wordt met wagentjes 
aangereden, in een kuil gestort, waarna 
de vormen worden gekneed en van 
tijd tot tijd enkele honderden steenen 
gebakken. 

Waarvoor? 
Voor eigen gebruik . 
Want het Leger des Heils wil zoo 

graag alle houten barakken opruimen 
en er st+enen gebouwen voor in de 
plaats zetten, hetgeen ook reeds ten 
deele ge~chied is. En wat men ,,in 
eiger:t beheer" kan doen, wordt ook 
zelf uitgevoerd, ook reeds om de kosten 
te drukken. 

Voor de apotheek wachten tiental
len op de injectie. 

In de barak speelt een wezenlooze 
oude met schelpjes en stukjes papier. 

In een andere barak arbeidt een man 
op een naaimachine. 

Ginds verven eenige zieken een hou
ten wand. 

Elders voedert een manke de var
kens, terwijl de wilde apen schielijk 
een heenkomen zoeken in de boomen. 

•!-> * * 
En wanneer wij den rondegang op 

Poeloe Si Tjanang hebben beeindigd 
strijden twee gevoelens om den voor
rang. Het is een oord van zooveel el
lende en zooveel leed en tragiek, dat 
wij het liefst spoedig alles zouden 
willen vergeten. Men ziet hier in een 
uur meer misvormdheid dan menigeen 
in tientallen jaren ! 

Doch aan den anderen kant is hier 
ook zooveel lieiide en toegenegenheid, 
warmte en opoffering, belangeloosheid 
en steun, meer clan menigeen in tien
tallen jaren zal ontmoeten. 

Het Leger des Heils vraagt niet om 
bezoek. 

Het Leger des Heils vraagt niet veel 
meer dan oude banden om sloffen te 
kunnen maken en oude witte pakken 
voor zalflappen. 

En toch zal ook uw bezoek welkom 
zijn en ook anderen steun dan het af
gedankte zal men gaarne aanvaarden. 

Want er is veel gedaan, <loch nog 
meer staat er te doen. 

* * * 
En wanneer wij de ontsmettingska

mer achter ons laten, waar lysolwater 
eventueele schadelijke kiemen doodt, 
wordt de lucht weer frisscher, de zon 
weer helderder en het leven vrijer." 

W.Sch. 

De zuster houdt ee°: praatje met een der ernstige patienten. 

Wij komen in het kerkgebouw, waar 
morgen Kommandant De Groot de 
ongelukkigen zelf zal toespreken, wat 
voor de oudsten hunner een groot 
feest beteekent, want zij kennen hem 
reeds jarenlang en weten welk een 
genegenheid Kommarudant De Groot 
speciaal voor Poeloe Si Tjanang heeft. 

Dan passeeren wij het kerkhof ..... . 
Er staan heel wat paaltjes. 
Elk paaltje heeft een kort opschrift. 
Er zou heel wat meer op elk graf 

moeten staan, als al het lijden uitge-
sproken moest worden ! ........ . 

Het sterftecijfer is zeer laag. 
Slechts een per tien dagen ·onge-

veer . ....... . Dat is laag. 
· De weg leidt door het straatje der 
gehuwden. 

Zeer zeker : gehuwden. 
Er zijn zeven en twintig keer twee 

echtelieden op Poeloe Si Tjanang, die 
gezamenlijk door het leven sukkelen 
en zich hebben verbonden hun kinde
ren onmiddellijk na de geboorte af te 
staan ..... . .. . 

Dan naderen wij ,,Kam pong Kling", 
aangeduid met een groot bord, zooals 
elke ,,wijk" hier een naam draagt. 

EEN GOED ANTWOORD. 

Wesley, de machtige Methodisten
prediker, maakte eens een bootreis. 
Twee spotters, die op dezelf de boot 
voeren, spraken af den vromen predi
ker zooveel mogelijk te plagen en te 
ergeren. Op een morgen naderden zij 
hem met ernstig gezicht en een van 
h~n zeide: ,,Mijnheer Wesley, weet u 
wel, dat de duivel vannacht gestorven 
is ?" - Toen legde Wesley met een 
zeer ernstig gezicht zijn handen op 
hun schouders en riep met droevig 
gebaar: ,,Ach, wie zal zich nu over u 
beiden, vaderloos geworden weezen, 
ontfermen ?" 

( ,,Evangelist" ). 

Zoo het zonlicht u beschijn, 
Open venster en gordijn ! 
Laat de stralen 
In uw huis en harte dalen, 
't Zal wel gauw weer avond zijn. 
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CONFERENTIE-KLANKEN 
BATAVIA. 

,,Er was veel verwaohting voor de Con
ferentie-samenkomsten in Batavia'', schreef 
Kapitein van Kralingen en die verwachting 
is niet teleurgesteld. De verwachting van een 
Christen heeft immer een diepere oorzaak. 
Zij gaat niet alle:reerst uit naar een uiter
lijk, doch naar een innerlijk gebeuren. Ge
durende de reeks samenkomsten in Batavia 
heeft God dien zegen geschonken, waarop 
gewacht werd en het stempel des Geestes 
gedrukt op elke bijeenkomst afzonderlijk. 

De Filmavond. 

Deze werd gehouden onder zeer groote 
belangstelling in de zaal van het I.E.V. Club
gebouw. Vele vooraanstaande personen en 
autoriteiten gaven door hun tegenwoordig
heid blijk van medeleven in den Legerarbeid. 
Het bezoek van Generaal Evangeline Booth 
aan Batavia is nog niet vergeten en deze 
film gaf een duidelijk beeld van ons werk, 
dat door haar over gehcel Java in oogen
sohouw werd genomen. Er heerschte een 
sympathieke stemming in deze openingssa
menkomst en het korte sluitingswoord door 
den Kommandant gesproken, gaf den toon 
aan voor de dagen, die zouden volgen. 

Ook de tweede bijeenkomst, den volgenden 
avond, werd in dezelide zaal gehouden. E r 
was veel tegen, de Passar Gambir was juist 
geopend en trok groote scharen menschen. 
Degenen echter, die verlangden naar een 
b!ijvende vreugde, waren opgekomen naar 
de bijeenkomst. Het waren er geen honder
den, maar de tientallen, die gekomen waren, 
hebben genoten. 

De Kommandant leidde en deed iedereen 
zich dadelijk thuis gevoelen; de gasten-offi
cieren van Bandoeng zongen een mooi lied 
over Gods genade en toen nam Lt. Kolonel 
Ridsdel het woord. Hij stelde de menschen 
voor de directe keuze Christus te kiezen. 
Met klem drong hij er op aan den grooten 
stap te doen. De vreugde en zegeningen van 
bet kindscbap Gods werden naar voren ge
bracbt. Het was een goede avond ! 

Blijdschap was bet kenmerk van de bij
eenkomst op Vrijdagavond, waarin de Kom
mandant het bijbelwoord behandelde. JEZUS 
stond in het middelpunt van prediking en 
lied. JEZUS, de machtige Verlosser, werd 
in al Zijn heerlijkheid en macht naar voren 
gebracht. De Gezinsbondsamenkomst des 
morgens onder leiding van mevrouw De 
Groot, was evenals in Semarang bijzonder 
gezegend. W el was het aantal zusters uiter
aard niet zoo groot als in eerstgenoemde 
plaats, doch de geest was dezelfde, het ver
langen, dat op de gezichten te lezen was, 
was groot en de boodschap even krachtig en 
gezegend. Diepe ontroering kon men hier 
en daar zien in den nabidstond en menigeen 
der aanwezigen zal dezen morgen niet spoe
dig vergeten. 

Het was een goede gedachte geweest van 
onzen leider na de tweede bijeenkomst, in 
de eigen zaal bijeen te komen. Een huiselijke 
sfeer heerschte en ook des Zaterdagsavond 
was het een echte Legermeeting. Het ge
tuigenis in deze Conferentie-dagen door ver
schillende makkers gegeven sprak van zeker
heid in het geloof, ook dien avond. Majoor 
Barbier behandelde een gedeelte uit den 
bijbel en sprak in bet bijzonder tot hen, die 
eenmaal aan Christus' zijde stonden, doch 
door de moeiten des levens bun beloften 
verbroken badden. Twee jonge zusters ver
nieuwden haar verbond met den Heer. 

De Zondag. 

Mevrouw De Groot heeft altijd een bijzon
dere boodschap, die ook dien Zondagmorgen 
veel tot ons te zeggen had. Naar aanleiding 
van een der psalmen gaf zij diepe, mooie 
gedachten weer, die Gods volk zioh rijk en 
gelukkig deden voelen en de onbeslisten tot 
jaloerschheid moesten verwekken. De Kom
mandant vulde op de juiste w.ijze door zang 
en woord aan en maakte dezen morgen tot 
een uur van heiliging en zegen. Diep ondcr 
den indruk gingen w ij huiswaarts, vol ver
wachting voor de sluitingssamenkomst. 

Een groote schare vulde dien avond de 
zaal. Zendeling-leeraar Icken was de gast 
en ontving een hartelijk welkom. Aan hem 
was natuurlijk de eerste kans tot spreken. 
Als een macbtige boodschapper Gods bracht 
hij bet Woord voor zijn Meester. Kennis van 
het menschelijk hart en kennis van den 
grooten Verlosser werden duidelijk in zijn 
toespraak geteekend en maakten diepen 
indruk. 

Dat de Kommandant deze laatste gelegen
heid aangreep om nog eens pleitend, noo
dend en liefdevol op beslissing aan te drin
gen, is te begrijpen. Niet veel woorden wa
ren hiertoe noodig, de bodem was bereid 
gedurende de vorige bijeenkomsten door den 
Geest Gods en vrijwillig stond een viertal 
personen op en zocht Jezus voor vergeving 
van zonden. 

Wij zien terug op grooten zegen in deze 
Conferentie. Graag hadden wij wat meer 
menschen bereikt, doch Gods volk is gehei
ligd en bemoedigd en vanuit de beide 
korpsen zal ongetwijfeld een stroom van 
nieuwe bezieling vloeien na deze dagen. 

Nog melden wij , dat mevrouw De Groot, 
vergezeld van Majoor Barbier op Zondag
avond de bijeenkomst leidde in het Chi
neesche korps. Majoor W alo gaf daar haar 
welkom. Hartelijke woorden werden gespro
ken door de makkers. Het bijbelgedeelte 
door mevrouw De Groot behandeld was tref
fend en duidelijk en werd met diepe aandacht 
gevolgd. 

R. 
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SOERABAJA. 

Ofschoon wij nog niet in staat zijn reeds 
een volledig overzicht te geven van de 
geheele reeks Conferentie-samenkomsten in 
deze stad, gezien de Strijdkreet ter perse 
gaat, voordat deze beeindigd zijn, kunnen wij 
toch reeds melding maken van een gezegend 
begin. 

Na 'terugkomst van Sumatra en enkele 
zeer drukke dagen te Bandoeng, ging de 
Kommandant per vliegtuig naar Soerabaja 
om daar verschillende zaken af te handelen, 
al vorens de samenkomsten begonnen. Me
vrouw De Groot, Lt. Kolonel en mevrouw 
Lebbink en Majoor Barbier stonden den 
Kommandant gedurende deze dagen ter zijde, 
terwijl de officieren in Soerabaja werkzaam, 
hem op krachtdadige wijze hebben geholpen. 
Alles was uitstekend voorbereid, zoowel de 
bijeenkomsten als de opening van het nieuwe 
Tehuis voor Zee- en Landmacht. Er was een 
sfeer van gebed, van mee-dragen, van liefde 
voor zielen, die deze samenkomsten een 
stempel gaven van wijding en zegen. 

Gezegende samenkomsten onder leiding van 
KOMMANDANT EN M EV R 0 U W DE GR 0 0 T. 

De openingsavond. 
De Logezaal was stampvol ! Telkens moes

ten meer stoelen aangedragen worden, in 
de deuropeningen naar de Hall zat het vol 
belangstellenden. Bloemstuk]>.en waren door 
goede Legervrienden gezo..nden en gaven de 
zaal een feestelijken a11~lik. Het zingen van 
het eerste lied bracpt de rechte stemming, 
terwijl Ps. 146, door den Kommandant ter 
inleiding voorgelezen, opwekte tot lof en eer 
aan onzen God, van Wien onze verwachting 
was voor deze dagen. Met een kort woord 
verklaaroe de Kommandant de bedoeling 
van dezen filmavond en in bet algemeen van 
de Conferenties door bet Leger gehouden. 
Meer nog dan dat echter, bracht hij de 
hoofdgedachte van deze bijeenkomsten naar 
voren, namelijk het verlangen, dat alle aan
wezigen de ,,rust Gods", de vrede des Heeren 
voor de ziel zouden vinden in deze bijeen
komsten. 

Toen gingen de lichten uit en kwam 
de film aan de beurt. De opnamen van 
Generaal Evangeline Booth, zooals zij rond
ging door de verschillende inrichtingen bij 
haar bezoek aan Ned.-Indie in Januari 1.1. 
deden den toeschouwers genoegen, dat kon 
men telkenmale hooren aan den blijden lach 
en het niet altijd zacht gefluister. Lt. Kolonel 
Lebbink lichtte de beelden hier en daar toe. 

Een kwartet wisselde dezen en den film 
van den arbeid in Noord-Celebes af. Bij de 
laatste beelden gaf Kapitein Boschma een 
korte verklaring en ook nu was er volle 
belangstelling. 

if.VO<..!: M;j U<hlk.ns 
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Het was een goed uur geweest, ongedwon
ge n en zich ,,thuis" gevoelend had ieder zich 
gegeven, doch het beste kwam nog. Diepe 
ernst legde zich dadelijk over de schare, toen 
de Kommandant den draad weer opvatte en 
sprak over de ,,rust Gods" . ,,Is er iemand, 
die dien vrede wil zoeken ?" klonk het 
noodend. En voor wij 't wisten knielde reeds 
de eerste ziel neer en boog zich in diepen 
ootmoed voor haar God. Het ontroerde. Bo
ven verwachting is de verhooring onzer ge
beden geweest dien eersten avond. 

Natuurlijk kwamen wij met verlangend 
hart op den volgenden morgen en ook nu 
was Gods Geest duidelijk merkbaar. Rustig 
en stil waren wij bijeen met een aardige 
schare en God openbaarde zich in deze stilte 
aan menige ziel. Majoor Barbier bracht het 
bijbelwoord, wat, geleid door den Heilige n 
Geest, geheel aansloot bij het inleidend woord 
van den Kommandant. 

Des middags had de groote gebeurtenis 
plaats van de opening der nieuwe tehuizen 
voor Zee- en Landmacht. Het rapport hier
over volgt in een volgend nummer. 

Ds. Eckenhausen spreekt. 

't Was een voile dag Vrijdag. Dadelijk 
nadat de hooge gasten, die bij de opening 
van het tehuis tegenwoordig waren, ver
trokken waren, kwamen reeds de ·bezoekers 
voor de avondsamenkomst e n zetten zich 
stil neer in de koele, ruime zaal. Een mooie 
schare was aanwezig, toen onze !eiders met 
den predikant binnen kwamen. Het was een 
echte Heilsmeeting, vol vuur en blijdschaI> 
en de predikant zeide zich daar best in 
,,thuis" te gevoelen. 

De Kommandant wist dadelijk bij zijn 
inleiding beslag te leggen op de menschen. 
,,Het eind voor den mensch, is het begin 
voor God", zeide hij o.a. in zijn toespraak 
en bouwde op die gedachte voort tot ver
maning, om toch vooral God Zijn werk in 
de ziel te 'laten volbrengen. 

Ds. Eckenhausen volgde in de lijn van 
deze woorden en sprak over : ,,Hij moet was
sen - ik minder worden." Welk een juist 
beeld schilderde hij van den satan, die rond
gaat als een engel des lichts ! Ieder herkende 
hem als degene, die in het elgen leven 
vaak z66 zich geopenbaard had. Dan tee
kende hij ons den doorsnee-mensch zelf, 
doch daarna - JEZUS, den machtigen Ver
losser, sterker dan satan, grooter dan om
standigheden t Onafgebroken was de aan
dacht, waarmede geluisterd werd. Toen de 
Kommandant daarop de uitnoodiging leidde, 
kwamen enkele berouwhebbenden naar 
voren om vergeving van zonden te zoeken. 

Zaterdagavond. 

,,Wat zou het vanavond worden, morgen 
Zondag, wellicht wacht men tot morgen", 
dachten wij onwillekeurig, doch wij werden 
beschaamd. Een aardige schare was bijeen. 
Opgewekt werd gezongen en een prettige 
sfeer was merkbaar. 

Lt. Kolonel Lebbink behandelde den bijbel 
en aan de hand van een geschiedenis uit het 
Oude Testament drong hij ernstig noodend 
er op aan, om te gelooven in Gods macht tot 
verlossen. Dit woord werd gevolgd door een 
ouderwetsche Leger-uitnoodiging, waarin 
een jonge man opstond en koos voortaan 
aan de zijde van Jezus te staan. Het was een 
gezegende avond, een goede voorbereiding 
voor den Zondag ! 

De Zondag. 

Het zingen van het mooie lied : ,,0, had 
'k een hart, als de sneeuw wit en rein", was 
een goede inleiding voor de Heiligingssamen
komst. De geheele bijeenkomst stond in het 
teeken van ,,zoeken naar heiligmaking". De 
Kommandant sprak erover, als een gebie
dende noodzakelijkheid voor ieder Christen, 
niet als leerstelling van het Leger des Heils, 
doch als den eisch en den wensoh van God. 

Mevrouw De Groot behandelde het bijbel
onderwerp. Zij deed ons zien, hoe God ons 
veranderen kan en Zijn heerlijkheid wil 
-0penbaren in ons, als wij eerlijk en oprecht 
voor Zijn aangezicht komen; hoe de kracht, 
die van Hem uitgaat ons opheft en ons lou
tert en bezielt. Haar treffende illustraties 
verouidelijkten het .gesprokene op bijzon
dere wijze. 

In de avondsamenkomst was Ds. van 
Hoogstraten als gast onze spreker. E erst 
echter zongen de meisjes van het William 
Booth-ziekenhuis een lied. Mevrouw Lt. 
Kolcr.i.el Lebbink gaf 'haar ge tuigenis en 
sprak over het betalen van onze beloften 
aan God. De zangbrigade zong en toen kwam 
de hoofdschotel. Het onderwerp van den 
predikant was: ,,Een ontmoeting met Jezus" 
en hij liet ons zien wat zulk een ontmoeten 
van H em op den levensweg beteekende . 

Ook stond hij stil bij het feit, dat wanneer 
men Jezus ontmoet, er altijd een beslissing 
genomen moet worden, he tzij v66r of tegen 
Hem. Wij hebben genoten als Christenen, 
doch tegelijkertijd vond de onbekeerde er 
veel in tot ernstig nadenken. Niemand 
besliste dien avond, doch God is Zijn werk 
b egonnen in menig hart, dat weten wij zeker. 
Wij gelooven voor een wonderbaar slot van 
onze Conferentie ! 

L. 
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I KOMENDE GEBEURTENI~ 
Kommandant en mevrouw De Groot. 
Congres Midden-Celebes. 
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31 

October Makasser. 

" 
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Kalawara. 
Koelawi. 
Kalawara. 
Paloe. 
Makasser. 

Cbef-Secretaris. 
October (des avonds) - Pekalongan. 

,, (des morgens) - ,, 
(des avonds) - Tega!. 

" 
" 

Magelang I en II. 
- Bandoeng I. 

Lt. Kolonel G. Lebbink. 
21 October .:..._ Soerabaja. 

(huwelijksinzegening 
Kapt. Helrnhout en Lt. 
v.d. Made) 

Brigadier F. Hiortb. • 
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3 

October (des avonds) - Pekalongan. 
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23-24 
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" 

" 
" 
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(des avonds) - Tegal. 
Semarang I. 
Djokja. 
Bendosari. 
Krengseng. 
Pelantoengan. 

- Boegangan. 
Solo. 
Ambarawa. 

" Tanggoeng. 
Koe does. 
Magelang I 

BANDOENG I. 

en II. 

Vaarwelsamenkomst, geleid door den 
Kommandant. 

Op Maandagavond, 30 Augustus, had in 
onze zaal aan den Boengsoeweg het vaarwel 
plaats van Adjudant en mevrouw Ramaker, 
die op 1 September met Europeesch verlof 
naar Holland zijn vertrokken. Het samenzijn 
droeg een hartelijk karakter. De Komman
dant sprak woorden van waardeering en 
dank tot zijn secretaris, die tevens gedurende 
de laatste maanden secretaris was voor het 
Reclasseeringswerk. Ook tot mevrouw Rama
ker, die als de stille kracht met raad en 
gebed achter den arbeid van den Adjudant 
stand, sprak onze leider een woord van dank. 

Majoor Veerenhuis,' die destijds als beheer
der van het Militair-tehuis te Soerabaja zulk 
een grooten invloed op het !even van Adju
dant Ramaker heeft gehad, kreeg natuurlijk 
een gelegenheid een ,,vaderlijk" woord te 
spreken. De Chef-Secretaris en Majoor Bar
bier wenschten onzen makkers namens alien 
een ,,Goede reis !" 

Hun persoonlijk getuigenis sprak van blijd
schap in den dienst van God. Het is altijd 
een oorzaak van vreugde, het vooruitzicht 
te hebben, geliefden weer te zien en voor 
de Adjudants in het bijzonder, straks hun 
jongen weer te ontmoeten, die reeds in het 
vaderland vertoeft. Mevrouw sprak even van 
het offer, dat God in deze zeven jaar van 
hen vroeg door den dood van hun oudsten 
zoon, doah ook van de rust en kracht, die 
de Heer in alle omstandigheden kan schen
ken. De Adjudant dankte den Kommandant 
voor het vertrouwen en de kansen hem ge
schonken en getuigde eveneens van Gods 
leiding in zijn leven. Het woord uit den bijbel, 
hun meegegeven, zal ook zeker een bemoe
diging zijn voor de verdere levensreis. God 
zegene onze makkers l Op het station den 
volgenden W oensdag werd hun de zegenbede 
toegezongen en met de klanken daarvan in 
het hart ging het ,,huiswaarts !" 
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\ ,..., " • ••• 
,,Wie dankoffert, die zal Mij eeren ; en wie 

zijnen weg wel aanstelt, <lien zal ik Gods 
heil doen zien." Ps. 50 : 23. 

De Kommandant. 

Dadelijk na de Conferenties in Semarang 
en Bandoeng, volgde een reeks van geze
gende samenkomsten met Kommandant en 
mevrouw De Groot in Batavia. De rapporten 
op pag. 6 vertellen van den zegen, dien God 
gaf op deze bijzondere paging. 

Ofschoon zeer vermoeid van de zich snel 
opvolgende Conferenties, vertrok de Kom
mandant dadelijk na afloop naar MEDAN 
voor de opening van het nieuwe ,,Evange
line Booth" kinderhuis. Er bestond groote 
belangstelling voor deze opening, zoowel van 
de zijde der autoriteiten, als van de zijde 
der Europeesche bevolking van Medan. 
Deze nieuwe inrichting is een groote voor
uitgang voor onzen arbeid in genoemde 
plaats en wij feliciteeren Majoor Berge met 
dit mooie up-to-date Tehuis voor haar kin
deren. 

De Kommandant maakte van de gelegen
heid gebruik om bij zijn bezoek aan Medan 
ook op de lepra-kolonie te Poeloe si Tjanang 
een bijeenkomst te leiden tot groote vreugde 
van de patienten. 

Onze !eider keerde daarna voor enkele 
dagen terug naar het centrum, waar vele 
zaken hem wachtten, <loch vertrok spoedig 
weer voor de Conferenties in, Soerabaja en 
Malang. Moge God den Kommandant en 
mevrouw De Groot tot rijken zegen stellen 
voor allen, die de bijeenkomsten zullen be
zoeken. 

In October hopen onze Kommandants een 
bezoek te brengen aan Midden-Celebes en 
op de heenreis een Lezing te houden in 
Malfassar. Onze makkers in deze ver afgc
legen posten zien uit naar het Congres met 
hun !eiders met groote verwachting. 

Hoog bezoek. 

Bij zijn verblijf in Semarang zal Zijne 
Exoellentie, de Gouverneur-Generaal, ver
gezeld van mevrouw Tjarda van Starken
borgh StacJ:i.ouwer en de freule, ook het 
Ooglijders-Hospitaal met een bezoek ver
eeren. Dit wordt natuurlijk door de officie
ren, zoowel als door de verpleegden, op hoo
g·en prijs gesteld. Nadere bijzonderheden 
hierover in een volgend nummer. 

Veranderingen. 

De Kommandant heeft besloten enkele 
officieren een verandering van aanstelling 
te geyen. Dit zijn de Majoors Hermes en 
Both, en de · Kapiteins Muskee en Voogt. 
Moge God met deze. makkers gaan naar hun 
nieuwe posten en hen tot zegen stellen voor 
degenen, die door hen verzorgd warden ! 

Buitenlandsch verlof. 

Majoor en mevrouw Wikdal en Majoor 
en mevrouw ·Gerth brachten een kort bezoek 
aan het Hoofdkwartier op doorreis naar de 
boot. Het was ons een voorrecht deze mak-
kers te begroeten 
te wenschen bij 
vaderland. 

en hun een ,,Goede reis" 
hun vertrek naar het 

Majoor Wikdal vertelde, dat Adjudant 
Poutiainen goed en wel is aangekomen op 
de Landbouwkolonie te Kalawara. 

Luitenante Screta reisde met dezelfde boot 
als de Majoors naar haar nieuwe arbeids
veld. Zij is aangesteld voor het kinderhuis 
van inheemsche en Chineesche kinderen te 
Medan, als assistente van Majoor Lehmann, 
die bezig is dit tehuis in orde te maken voor 
de ontvangst der kinderen. 

,,Welkom tbuis !" 

Wij ontvingen bericht, dat Adjudant en 
mevrouw Palstra het vaderland weder zul
len verlaten en terug hopen te keeren naar 
Ned.-Indie met de ,,Marnix van St. Alde
gonde", die 22 September van . Amsterdam 
zou vertrekken. Onze makkers hebben veel 
genoten van hun verlof. Wij geven hun een 
hartelijk ,,welkom thuis" in dit hun tweede 
vaderland ! 

Majoor V eerenhuis. 

Tot ons leedwezen moeten wij melden, dat 
Majoor H. G. Veerenhuis van ons meisjes
huis te Oengaran, ernstig ziek is en in het 
ziekenhuis is opgenomen om een operatie te 
ondergaan. Wij willen al onze kameraden 
vragen de Majoor bijzonder te gedenken in 
hun gebeden. Moge God Zijn hand op onze 
zieke makkers leggen ten goede ! 

Deze ziekte van de Majoor is een groote 
beproeving voor haar broer, Majoor G. J. 
Veerenhuis van de Werk-centrale. Gedu
rende deze maand zal deze juist 35 dienst
jaren voltooid hebben. Wij dank.en den 
Majoor voor zijn trouwen dienst in al deze 
jaren en bidden hem Gods bijzonderen zegen 
toe. 

Deelneming, 

Majoor P.riddle van lhe<t Ziekenhuis in 
Soerabaja, ontving bericht van het overlij
den van haar zuster in Engeland, die een 
gezin met nog jonge kinderen achterlaat. 
Kapiteine Dreverman van het Jongenshuis te 
Bandoeng, kreeg ook de tijding over het 
heengaan van haar zuster. Gods vertroos
tingen zijn nimmer te klein en zullen ook 
zekerlijk in deze dagen voor onze makkers 
en al haar familieleden ,,genoeg" zijn. 

Ook de moeder van Kapiteine Rufener is 
ernstig ziek. God sterke allen, die beproefd 
warden! 

Huwelijksklokken. 

Kapitein Helrnhout van Tarakan en Lui
tenante v.d. Made, die het laatst gestation
neerd was te Pelantoengan, zullen op den 
21sten October D.V. in den echt warden 
veroonden te Soerabaja. 

Deze plechtigheid zal warden voltrokken 
door Lt. Kolonel Lebbink, den voormaligen 
chef van den Kapitein. 

IN BANDOENG II 

geleid. door den 

CHEF-SECRETARIS. 
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Op den Oogstfeest-Zondag werden de 
makkers van ons korps verblijd met het 
bezoek van den Chef-Secretari5. Het J. L.
muziekkorps van het Jongenshuis verleende 
zijn medewerking, terwijl vele officieren 
aanwezig waren. 

Na opening met zang en gebed, las Adju
dante Brouwer, die den Kolonel zou verta
len, een gedeelte voor uit den bijbel. Aan 
Majoor Kyle, met vacantie in Bandoeng, 
werd gelegenheid gegeven te getuigen voor 
den Meester. Zij memoreerde nog den geze
genden arbeid op Ambon, waar zij als pio-

.. nierster mocht beginnen. 

Nadat het zangkoor een mooi lied ten 
gehoore had gebracht, nam de Kolonel Gods 
Woord ter hand en met den tekst: ,,De vel
den zijn wit om te oogsten" als uitgangspunt, 
bepaalde de spreker ons bij den nood der 
wereld ; hoe !anger hoe meer kwam hij 
echter dichter tot de menschen, toen hij 
sprak over den nood van het eigen hart en 
het verlangen naar Christus. 

Het was een gezegende avond en wij zijn 
den Kolonel dankbaar voor zijn bezoek. 
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Hartelijk gelukgewenscht. 
In het gezin van Majoor en mevr. ROed 

is een zoon geboren, die den naam van 
George Sigvard heeft ont vangen. Mevrouw 
Rood en de kleine jongen maken het wel. 
Van harte wenschen wij onze makkers geluk 
en bidden, dat God hun kleinen jongen zal 
doen opgroeien in de vreeze van den Heer 
J ezus Christus ! 

De kalender. 
Met vreugde vernemen wij van de verschil

lende centra, dat onze kalender, die momen
teel overal verkrijgbaar is en onzen Leger
vrienden te koop wordt aangeboden, in den 
smaak valt. W ellicht willen sommigen er een 
zenden naar hun vrienden over de zee? 
Laat uw gelegenheid dan niet voorbij gaan, 
want de voorraad is slechts zeer beperkt. 

Padang. 
Majoor Rollfs, die juist van Padang 

vertrokken is, is op het oogenblik plaats
vervangend beheerder van de lepra-kolonie 
te Koendoer, terwijl Majoor en mevr. Midtbo 
hun jaarlijksch verlof genieten en straks 
ook Majoor Olsvik met vacantie hoopt te 
gaan. 

Wij vernamen ook, dat de Majoors Car
penter en Digby een goed welkom hebben 
gehad en wij gelooven, dat een gezegend 
arbeidsveld haar in het verplegingswerk in 
Padang wacht. 

Het Oogstfeest. 
Van alle kanten mochten wij gunstige 

berichten ontvangen betreffende de resulta
ten van het Oogstfeest. Vele van onze korp
sen en inrichtingen mochten zoowel stoffe
lijke als geestelijke zegeningen ontvangen, 
die hun posten en hun persoonlijk ten goede 
kwamen. Wij zeggen allen, die hielpen dit 
feest te doen slagen, van harte dank. 

Laatste bericht. 
Juist voor bet ter perse gaan van deze aan

teckeningen, ontvingen wij bericbt van den 
Kommandant, dat de opening van bet nieuwe 
Tebuis voor Zee- en Landmacht te Soerabaja 
aan Embong Malang, een groot succcs is 
gcweest. Een grootc scbare autoriteiten zoo
wel als belangstellenden, was aanwezig. Ieder 
was vol lof over de kcurige nieuwe inrich
ting. Een vertegenwoordigcr van Z.E. den 
Gouverneur, van z. E. den Leger-Comman
dant en van den burgemecster vocrden het 
woord. In een volgend nummer van de Strijd
kreet, bopen wij enkcle foto's en een verslag 
van deze feestelijke gebeurtenis te geven. 

De Conferentie in Soerabaja. 
Tot op het oogenblik van het ter perse 

gaan van de Strijdkreet, zijn de berichten 
over deze Conferentie zeer aanmoedigend. 
God ondersteunt onze Leiders op buitenge
wone wijze en zielen warden bekeerd. Op 
pag. 6 kunnen onze lezers meer bijzonder
heden hieromtrent vinden. 

EEN JUBILEUM. 

EEN woord van gelukwensch willen 
wij hier wijden aan mevrouw 

Majoor Johansson, die, terwijl zij met 
haar man en kinderen Europeesch ver
lof geniet, het feit herdenkt, dat zij 
25 jaar geleden de Kweekschool in 
Amsterdam verliet als Kadet -Luite
nante. 

In het vaderland was mevrouw 
Johansson werkzaam in het Vrouwen 
Maatschappelijk Werk, waaraan zij ook 
na haar komst in Ned.-Indie haar 
krachten heeft gegeven. Na haar hu
welijk heeft zij aan de zijde van haar 
man haar deel van de taak, aan iedere 
aanstelling verbonden, op zich geno
men. Vooral in den laatsten post, het 
Jongenshuis te Bandoeng, vond zij als 
,,moeder" een mooie taak onder de 
30 jongens, naast haar eigen kinderen, 
aan haar zorg toevertrouwd. Moge 
Gods zeg_en ook in de toekomst op 
mevrouw Johansson en alien, die haar 
lief zijn, rU.sten en moge God haar 
nog gebruiken om velen den weg des 
levens te wijzen ! 

I 
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EDWARD ADRIAN WILSON 
Een ontdekkingsreiziger t die op zijn post stierf 

Ongeveer zeven honderd en vijftig mijlen 
van de Zuidpool, op een heuvel, die uitziet 
op het barre sneeuw- en ijsveld, bekend als 
Ross Eiland, staat een griinmig, wit monu
ment, dat het opschrift draagt : ,,Om te ster
ven, te zoeken, te vinden en niet toe te 
geven". W aarom staat daar zoo'n eenzaam 
gedenkteeken ? 

Als Scott, vele jaren geleden, voor zijn 
poolreizen in gedachten aan ziah voorbij liet 
gaan de namen van de mannen, die hij . wilde 
uitkiezen, om hem te vergezellen, was Edward 
Wilson altijd een van de eersten, op wie 
zijn keus viel. Deze twee mannen hebben 
te zamen gevaren, te zamen honger geleden, 
te zamen in sleden g.ereden, te zamen ge
schertst en zijn ten laatste ook te zamen ge
storven. Met Oates en Bowers zetten zij 
onvergankelijken luister bij aan de lange lijst 
van Engelschen, die hun eigen leven niet 
geteld hebben. 

Wilson werd in een Kwakersfamili~ te 
Cheltenham geboren en ontving zijn onder
richt op dezelfde school, waar ook Frederick 
Booth-Tucker, Commissioner van het Leger 
des Heils, precies twintig jaar. te voren zijn 
opleiding begon. Daar toonde Wilson al 
spoedig zijn vurige liefde voor de natuur, 
die ook telkens weer in zijn aanteekeningen 
omtrent de poolstreken tot uiting kwam. Hij 
bezat de modiste verzameling vlinders, eieren 
en motten van alle jongens op school. Toch 
zou hij nooit moedwillig het leven van eenig 
dier vernietigen. Toen hlj op zekeren keer 
ontdekte, dat twee kievitseieren, die hlj ge
raapt had, op het punt stonden, om uitge
br~ te worden, wandelde hij bijna vijf kilo
meter terug, om ze weer neer te leggen, 
waar hij ze gevonden had. 

Van Cheltenham ging hij naar Cambridge 
en na geslaagd te zijn voor het artsexamen_, 
voegde hij zich bij de expeditie van Shack
leton, die van 1901 tot 1904 het Zuidpoolge
bied verkende. De Zuidpool was toen nog 

EEN OESCHlEDENIS OVER BLOEMEN. 
EEN LEGENDE 

H eel lang geleden kwam de engel, die 
voor de bloemen moest zorgen, neer 

op de aarde, om de bloem te zoeken, waarvan 
hij het meest zou kunnen houden. 

,,Waar zou jij het liefst wonen ?", vroeg 
de engel aan de tulp. 

De trotsche bloem dacht een oogenblik na 
en antwoordde toen : ,,Ik zou graag wonen 
aan de oprijlaan van een statig kasteel, waar 
de grijze muren een mooien achtergrond 
vormen voor mijn vroolijke kleuren. Ik zou 
graag willen, dat een schoone prinses mij 
aanraakte en mij vertelde, hoe mooi zij mij 
vond." Bedroefd keerde de engel zich om 
en sprak tot de roos. 

,,Waar zou jij wel het liefste wonen ?" 
vroeg hij haar zacht. 

De roos zuchtte. 
,,Ik zou graag wonen in den beschutten 

tuin van een prachtig huis, waar iedereen 
mijn schoonheid zou kunnen bewonderen." 

De engel haastte zich verder. Spoedig 
bereikte hij het bescheiden boschviooltje. 

,,Ik hen volkomen tevreden hier," ant
woordde dit op de vraag van den engel. 
,,Ik vind het prettig in het bosch, waar ik 
verborgen hen voor de menschen en ik voor 
mijzelf kan leven. De beek sust mij in slaap, 
terwijl de sahaduw van de boomen er voor 
zorgt, dat mijn teint niet bederft." 

De engel keerde zich af van het zelfzuch
tig~ viooltje en reisde verder tot hij bij de 
weilanden kwam, waar de boterbloemert en 
madeliefjes groeiden. 

,,Waar zouden jullie het liefst groeien ?" 
vroeg hij aan een klein wit bloempje. 

,,O", antwoordde het madeliefje, ,,ik geef 
er heelemaal niet om, waar ik sta, zoolang 
ik de kinderen maar gelukkig kan maken 
en zij van mij kunnen genieten, als zij uit 
school komen. Ik wil wel groeien tusschen 
de steenen of langs den weg en aan de 
rivieren, als ik maar vreugde aan anderen 
mag brengen." 

,,Dan hen jij de bloem van wie ik het 

niet ontdekt, maar Shackleton en Wilson 
waren de eersten, die de Mount Erebus waar
namen, den reusachtigen met sneeuw bedek
ten vulkaan, welks rookende krater ziah 
ongeveer 4000 meter boven den zeespiegel 
verheft. 

Later · deden Shackleton, Scott en Wilson 
een vastberaden aanval op de onbetreden uit
gestrektheden, die zich tusschen hen en de 
Zuidpool bevonden. Scott en Wilson bereik
ten den 83sten breedtegraad - destijds het 
Zuidelijkste punt, dat ooit bereikt werd. Scott 
noemde een kaap in dat gebied naar Wilson 
en een inham naar Shackleton - maar, echt 
karakteristiek, niets naar zich zelf. 

Op de ,,Discovery" (ontdekking) open
baarde Wilson al heel gauw, wat voor soort 
man hij was. Op zoo'n klein schip was geen 
gelegenheid tot afzondering. Op geen hut
deuren werd meer geklopt dan op die van 
Shackleton en Wilson. Op geen man werd 
meer beslag gelegd, dan op den scheeps
dokter. Nooit eahter werd Wilson zijn werk 
moede. 

,,Het bekoorlijkste ideaal, dat een man zich 
kan denken," schreef hlj eens, ,,is : zich zelf 
geheel te vergeten bij de zorg voor het wel
zijn van anderen." 

Hij weigerde gebruik te maken van tie 
voorrechten, die hem krachtens zijn rang 
toekwamen. Hij maakte zelf zijn kooi in orde, 
hield zijn hut sahoon, haalde zijn water uit 
de kombuis. Wanneer hij dienst had met een 
groep zeelui onder zich, dan deelde hij zijn 
proviand met hen en werkte met hen mede 
- niet tevreden met alleen maar toezicht op 
hun werk te houden. 

In het begin kende de expeditie . hem als 
,,Bill de criticus" ; soms zelfs als ,,Bill de 
cynicus", maar ten slotte als ,,Bill de vrede
.stichter-''. Wilson had een geestige tong, maar 
hij leerde zijn aangeboren slagvaardigheid 
beheerschen, zoodat hij zijn scheepsmakkers 
nooit onbewust wondde. ' 

-· 

meest :kan houden," en de engel glimlachte 
blij. Als loon mag je overal groeien, waar 
je wilt en zullen de kinderen je altijd pluk
ken." 

Dat is de reden, waarom de madeliefjes 
in de Europeesche ;!p.nden overal gevonden 
worden, in de weilanden, langs de dijken, 
in de tuinen. De kinderen vlechten er 
kransjes van en kettingen en zij blijven lang 
frisch. Het geheim van hun geluk is : 
vreugde brengen aan anderen. 

WAT DE ZONNESTRAAL WIST. 

,,Hoe wist je, dat ik hier sliep ?" zei het 
zaad. ,,Kon je mij zien ?" 

,,Neen," zei de zonnestraal, ,,maar mijn 
Vader wel. Hij keek van Zijn huis in den 
hemel neer, en Hij zag, dat je onder de aarde 
probeerde te groeien. Toen riep Hij de 
regendroppels tot Zich en zei : ,,Een van 
Mijn zaadjes slaapt daar, en het wil groei
en. Gaat er heen en helpt het zaadje, en zegt 
den zonnestralen, <lat ze ook helpen, zoodat 
het zaadje zooveel groeien kan, als het wil." 

,,Wat vriendelijk !" zei het zaadje. ,,Als 
Hij me niet opgeme.rkt had, zou ik altijd een 
bruin zaadje gebleven zijn, denk ik. Wie is 
die vriendelijke Vader?" 

,,Hij is . ook jouw Vader. Hij is de Vader 
van iedereen en Hij zorgt voor alien. Nie
mand of niets in de geheele wereld zou 
zonder Hem kunnen leven." 

,,Hoe kan ik Hem danken ?" zei het zaadje. 
,,Wat zou ik kunnen doen om Hem te be
hagen ?" 

,,Zoo gauw mogelijk groeien tot een goede 
plant," zei de zonnestraal. ,,Dat zal Hem 
verheugen." 

Zijn kracht lag in zijn godsdienst. Ofschoon 
hij maar zoo zelden alleen was, slaagde hij 
er gewoonlijk toch wel in, een uur v66r het 
ontbijt vrij te houden, om rustig den bijbel 
te lezen en te bidden. En wanneer hij er in 
zijn hut niet de gelegenheid toe vond, dan 
klom hij in het kraaiennest, om daar alleen 
met God te wezen·. Twee van de drie boeken, 
die hij in zijn zak droeg op dien noodlot
tigen tocht naar de Pool van 1912 waren een 
Bijbel en een gebedenboek. Zijn kameraden 
dachten niet aan hem als een ,,godsdienstig" 
man. Hij kon even hartelijk lachen als een 
van de anderen. Maar de rustige kracht van 
zijn karakter was zoo, dat bijna iedereen, die 
in moeilijkheden verkeerde - ook Scott zelf 

Wilsons hulp zocht. 

,,In het kraaiennest." 

Kalm in gevaar, moedig, wanneer anderen 
wanhoopten, had deze grootmoedige Chris
ten het motto ,,Redden en Dienen" wel tot 
het zijne kunnen kiezen. Hij had een alge
heelen afkeer van alles, wat het menschelijk 
leven zou kunnen sohaden. Oorlog was hem 
een ·afschuw. 

* ** 
De kroon op zijn leven was voor Wilson 

wel zijn deelname aan de lheldhaftige maar 
nuttelooze poging van Scott in 1912, om de 
Zuidpool het eerst te bereiken - tevergeefs, 

W eet gij hoeveel sterren kleven 
Aan den blauwen hemelboog ? 
Weet gij hoeveel wolken zweven 
Boven alle bergen hoog ? 
Al die duizenden tezamen 
Roept de Heer bij hunne namen, 
En geen een ontglipt Zijn oog. 

Weet gij hoeveel mugjes dart'len 
In den heeten zonnegloed ? 
Weet gij hoeveel visch]es spart'len 
In den zilv'ren watervloed? 
Al die duizenden tezamen 
Roept de Heer bij hunne namen ; 
't Is de Heere, die ze voedt. 

PAGINA 
·~~1111 

in zooverre, dat Amundsen de Engelsche 
expeditie versloeg ; een succes, dat hun 
namen voor iinmer zal doen voortleven. 

De . geschiedenis van de expeditie is zoo 
bekend, dat ik alleen maar een paar regels 
var: Scotts laatsten brief aan mevrouw Wilson 
aanhaal. Deze brief werd geschreven, terwijl 
Wilson, Bowers en Scott te zamen in hun 
tent lagen en op het einde wachtten. 

,,Bill was . . . . . . . . . . . . altijd opgewekt en be
reid, zich zelf op te offeren voor de anderen. , 
Nooit een woord van verwijt tot mij, dat ik 
hem deze mislukking bezorgde. Uit zijn 
blauwe oogen straalt een vertroostende, hoop
volle blik en zijn vredige geest vindt vol- · 
doening in het geloof, waarmede hlj zich zelf 
l:esahouwt als een deel van het grootsche 
ontwerp van den Almachtige. Ik kan niet 
meer doen, om 'u te vertroosten, dan u zeg
gen, dat hij stied, zooals hij geleefd heeft : 
als een dapper, waar man." 

Wilson schreef ook aan zijn vrouw. De 
laatste woorden van zijn laatsten brief 
waren: 

,,Je Testamentje en gebedenboek zullen in 
mijn hand of ~n mijn zak wezen, wanneer 
het einde komt. Alles is wel." 

ARME JON GENS, . DIE BEROEMD 
WERDEN. 

Charles Dickens - de beroemde schrijver, 
plakte· strookjes op de doozen in een schoen.
smeer-fabriek. 

William Shakespeare - was de zoon van 
een handschoenmaker; zijn grootvader was 
een landbouwer. 

George Stevenson, de uitvinder van de 
locomotief, was de zoon van een brandweer
man in een kolenmijn; hij begon . zijn loop
baan als helper van zijn vader. 

John Bunyan, de schrijver vari.' ,,De Pel
grimsreize naar de Eeuwigheid", was een 
reizend ketellapper . 

Christoffel Columbus, de ontdekker der 
nieuwe wereld, was een zeeman, de zoon 
van een wolkammer. 

Daniel Defoe, de schrijver van ,,Robinson 
Crusoe", was de zoon van een slager. 

Linnaeus, de groote Zweedsche natuur
kundige, was een arm student, die de gaten 
in zijn schoenen moest stoppen met papier 
en dikwijls van weldadigheid afhankelijk was 
voor een goed maal. 

Overgenomen. 
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