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T OEN Generaal Evangeline Booth 
verleden jaar Bandoeng bezocht 
en het Jongenshuis bezichtigde, 

werd ook zij doordrongen van het 
f eit, dat een vergrooting van deze 
inrichting zeer noodzakelijk was. De 
Kommandant moest haar namelijk 
vertellen, dat vele aanvragen tot op
name geweigerd moesten warden, 
terwijl men door gebrek aan vol
doende ruimte ook niet de juiste 
indeeling kon maken. Met groote 
aandacht luisterde onze internationale 
leidster naar het pleidooi. Terugge
keerd in Engeland heeft zij de be
langen van het Legerwerk in Ned. 
Indie met grootere interesse dan ooit 
behartigd, nu zij zelf den arbeid in 
deze gewesten in oogenschouw had 
genomen. Als een gevolg daarvan 
verblijdde de Generaal onzen Kom
mandant met een gift van f 5000. = 
voor den aanbouw van een nieuwen 
vleugel op het terrein van het Jon
genshuis !. 

Als dit Februari-nummer m handeu 
onzer lezers komt, zal het gebouw 
voltooid zijn en tip-top in orde, om 

zijn nieuwe bewoners te ontvangen 
en hoopt Kommandant De Groot D.V. 
ged,urende de eerste week van Fe
bruari het officieel in ge bruik te 
stellen. 

Voor Majoor en mevrouw Roed, de 
,,vader en moeder" van de thans 
aanwezige 30 jongens, is deze uitbrei
ding van hun huis vooral een groote 
vreugde. Vele aanvragen moesten zij 
afwijzen wegens plaatsgebrek en dat 
is voor den echten heilsofficier altijd 
een oorzaak tot droefheid. Immers 
beteekende in dit geval elke afwijzing 
ook een jong leven, waaraan zij zou
den hebben mogen arbeiden, een jonge 
ziel, waarin zij met de hulp van God 
het goede zaad hadden kunnen zaaien, 
te moeten miss en ! Want niet alleen 
de materieele zorg voor hun jongens 
wee gt den Maj oars zwaar - welke 
vader en moeder met zulk een gezin 
zouden geen zorgen kennen ! - doch 
bovenal de karaktervorming, de ont
plooiing van het innerlijke leven, dat 
juist in deze jaren zoo ontzaglijk veel 
aandacht en leiding vraagt, is hun 
grootste zorg. 

Met 20 bedden meer tot hun be
sc?ikking is echter de ,,last" van af
WlJzen van hen afgenomen ! 

* * * 
De nieuwe vleugel, dien wij hierbij 

afbeelden, heeft twee groote ruime 
slaapzalen, elk met 10 bedden. De 

Het Tehuis aan den Roemer Visscherweg 

officii::rskamer is er tusschenin, zoodat 
er ook des nachts voldoende controle 
en eventueele hulp bij de hand is. 
Keurige aluminium-kleurige bedden 
met fijne matrassen bieden een netten 
aanblik. In deze zalen zullen de jon
gere der schooljongens worden onder
gebracht. 

Door deze schikking heeft men de 
ruimte in het hoofdgebouw op prac-

DE NIEUWE 
VLEUGEL. 

Een fijn Radio-toestel is in ombouw 
- met vriendelijke hulp van een der 
oud-pupillen van het tehuis - en 
straks kunnen de ouderen, waarvan 
verschillenden reeds de ambachts
school bezoeken, het wereldnieuws 
beluisteren of genieten van een inte
r unte lezing, m Oie Il.tUzi , tc. tt! 

aangename en nuttige ontspanning na 
een drukken dag. 

Het hoofdgebouw is met de bijge
bouwen en de nieuwe slaapzalen ver
bonden door een overdekten gang, 
terwijl ook langs den vleugel, door een 
breed overhangend dak aan te brengen, 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen 
voor den regentijd. 

De nieuwe vleugel heeft den jongens 
wel iets van het terrein geroof d, do ch 
dit is z66 ruim, dat er nog overvloed 

van ruimte over is voor een yoetbal
match ! 

Zooveel mogelijk wordt getracht 
hen te doen vergeten, dat zij m een 
inrichting zijn en voor zoover de mid
delen dit toelaten, mogen zij deelne
men aan de ontspanning, die andere 
jongens ook genieten. Af en toe gaan 
ze zwemmen, achttien jongens zijn 
Padvinder in onze Legerpadvinderij 
en gaan des Zaterdagsmiddags naar 
de Parade. 

Acht hunner vormen een klein mu
ziekkorps. Dit zijn de jongens, die 
Christus gekozen hebben en door hun 
muziek mogen medewerken om het 
Evangelie te verbreiden. 

Natuurlijk wordt aan lichamelijke, 
zoowel als geestelijke verzorging alle 
aandacht besteed. De voeding is een
voudig maar goed. Gymnastiek is een 
nummer op het dag-programma. Des 
Zondags mogen de jongens met ou
d rs of fam'li leden ·t, wat atuurli·k 
een groote vreugde is. Dengenen, die 
niemand hebben, wordt het thuis ge
zellig gemaakt. Eerst gaat echter het 
heele troepje 's morgens naar de Zon
dagsschool in onze Legerzaal aan den 
Boengsoeweg. De grooten volgen de 
Bijbelklas, de anderen onderwijs naar 
leeftijd. 

Wij raden vooral onzen Bandoeng
schen lezers van de Strijdkreet aan, 
eens een kijkje te gaan nemen in ons 
tehuis, opdat ze wat intiemer kennis 
kunnen nemen van den gezegenden 
arbeid met Gods hulp daar verricht. 

tischer wijze kunnen indeelen. De 
opvoeding der tegenwoordige jeugd 
stelt hoogere eischen dan vroeger, toen 
men zich wel wat kon behelpen. Het 
huiswerk, dat 's avonds gemaakt moet 
worden, is veel en een geschikte, 
rustige recreatie-kamer is noodzaak. 
Deze is nu gevonden, doordat de eet
kamer ,,verhuisd" is naar de gebouwen 
achter in den grooten tuin, naast de 
keuken en den nieuwen vleugel. De 
voormalige kleedkamer is uitgebouwd 
tot een frissche ruime eetzaal, waar 
voor alle jongens voldoende plaats is. 
Als de jongere ,,boys" dan straks in 
hun splinternieuwe bedden heerlijk 
,,droomen", hebben de ouderen een 
veilig plekje in het hoofdgebouw, waar 
ze kunnen studeeren en zich kunnen 
verpoozen en ,,vader en moeder" een 
oogj e in het zeil houden of mede een 
spelletje doen. 

De Padvinders-troep van het Jongenshuis. 

De jongens maken een ,,stand" tijdens 
een demonstratie. 

HUN BELOFTE. 

IK BELOOF, naar mijn beste ver
mogen: 

1. God te vreezen en te dienen. 
2. Mijn krachten en genegenheden 

aan zwakken en lijdenden te 
wijden. 

'3. Trouw te zijn aan mijn vaderland. 
4. Trouw te zijn aan de Padvinders

Verklaring. 

HUN LIED. 

WIJ zijn Padvinders blij 
Van het Leger des Heils ; 

Ons motto, zeg kent ge het niet ? 
Het is Redden en Dienen ; 
En elk onzer tracht 
Te doen, wat dit motto gebiedt. 

Wij Padvinders streven vol vreugd 
Naar goedheid en reinheid en deugd. 
En we zoeken het pad naar de hemel-

sche stad 
Wijl w'allen zijn in onze jeugd. 

Op ons werk, in ons huis 
Overal trachten wij 
Om zon te verspreiden en licht 
En om lasten te dragen 
En hulpe te bien 
V oorwaar, dat is Padvindersplicht. 

Ferme zonen van Neerland 
Dat willen wij zijn ; 
Een eer voor ons volk en ons land 
Maar vooral, voor de vlag, 
Die de volkren verbindt. 
Overal waar ze op aard is geplant. • 
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DE KOMMANDANT IN SEMARANG 
EN PELANTOENGAN. 

NA GLANS 

Het kinderkoor en de korpszangbrigade de
den heerlijke liederen hooren. De Kerstpre
diking door mevrouw De Groot liet niet 
na stille ontroering en zegen te brengen. Na 
het zingen van enkele Kerstliederen en het 
uitspreken van het dankgebed werd de 
bijeenkomst gesloten. Adjudant Palstra had 
11og een aankondiging v66r men uit elkaar 
ging, alle officieren, makkers en vrienden 
werden uitgenoodigd zich naar het huis van 
den Kommandant te begeven en daar eenige 
Kerstliederen te zir:gen. Spontaan was ieder 
hiertoe bereid en weldra stegen d·e welbe
kende tonen van onze heerlijke Kerstliederen 
uit den tuin van des Kommandar.ts huis 
omhoog. Het was alien een vreugde dit te 
kunnen doen, want de ware Kerstvrede 
bestaat immers in het brengen van vreugde ? 

M ET groote vreugde wordtt door onze 
makkers in bovengenoemde plaatsen 

teruggezien op het bezoek van onzen leider. 
Adjudant Palstra en Brigadier Hiorth assis
teevden. De Zondagmorgensamenkomst werd 
geleid in het Ooglijders-hospitaal. Een groote 
schare patienten vulde de zaal en de Heer 
gaf Zijn bijzonderen zegen dien morgen. De 
aandacht was prachtig, wel een bewijs voor 
de boeiende manier, waarop de Kommandant 
de menschen zijn boodschap bracht. 

VAN HET 

KERST LICHT 

BANDOENG 
Kerstviering 

Kommandant 

onder leiding van 

en mevr. De Groot. 

Met de kinderen. 

In Bandoeng begint het Kerstfeest reeds 
heel vroeg, gezien het veelzijdige programma. 
Dit jaar was het reeds op 17 December, dat 
de Kerstdemonstratie gehouden werd in het 
l.E.V.-clubgebouw, geleid door den Kom
mandant. Evenals andere jaren was ook nu 
de zaal stampvol, doch ,,het programma 
heeft dat van de vorige demonstraties verre 
overtroffen", was de uitspraak van onzen 

leider na afloop. 
Alles had dan ook een keurig en vlot ver

loop. Snoezig was de groote kerstklok, ,,ge-
1 uid" door de kleuters als beginnummer. 
Verder was er een aardig stuk van de pad
vinders, ontleend aan de, het vorig jaar 
gehouden Jamboree, w~araan hopman West
plate zijn gewaardeerde hulp had geschon
ken. 

De schaduwbeelden der padvindsters 
waren iets nieuws. De Zonnestralen waren 
ditmaal op het ijs. In dikke wollen 1iJ.eeding, 
gleden ze over ,,de baan". Het was een stuk, 
dat zeer in den smaak viel, vooral groot
vader en grootmoeder werden toegejuicht. 
En het sneeuwde ,,echt", de baanveger had 
druk werk. De ster door de meisjes van de 
bijbelklas, zoowel als de keurig verzorgde 
tableaux van mevrouw Palstra met haar 
clubje, gaven den avond een geestelijk accent 
en brachten de eerste kerstboodschap van dit 
jaar. 

Het feest voor arme kinderen was iets 
nieuws voor Bandoeng. Hiertoe hadden vele 
Legervriendinnen (en vrienden) meegewerkt 
door gedurende December in de gereedstaan
de tonnen een stuk mooi speelgoed te wer
pen, Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel hadden 
de leiding. De Padvinders-troepen van wie 
dit feest uitging, gaven hun hulp met het 
ronddeelen der versnaperingen. De Zonne
stralen deden nogeens het ,,IJsfeest," me
vrouw Ridsdel sprak de vele volwassenen, 
die mede tegenwoordig waren, een ernstig 
woord toe ; Kapiteine Reyerse vertelde een 
kerstverhaal en een gezellige kerststemming 
heerschte, terwijl het buiten goot. 't Was 
een welgeslaagde avond. 

* * * 
Het Kincferhuis en Jongenshuis waren ver

bazend gezellig versierd ! Er was een sfeer 
van huiselijkheid en feest, die alle gasten 
weldadig aandeed en den Kommandant en 
mevrouw De Groot zich heelemaal thuis deed 
gevoelen onder de kinderen. Een aardig pro
gramma werd in beide tehuizen gegeven. De 
kleuters met hun kaarsje en guitige gezieh
tjes veroverden aller hart. De zangdienst ,,De 
komst van den Koning," werd onder groote 
stilte aangehoord in het kinderhuis. De 
jongens gaven een keurig stukje op de mond
harmon1ca en een officierenzangkoor en 
kwartet verleende med£ewerking. De Kom
mandant sprak allen toe en Kapitein Poot 
vertelde een spannend verhaal. Ziedaar -
een klein beeld van wat gedaan werd, van 
wat genoten werd kan geen beschrijving 
gegeven worden, doch de schitterende kin
deroogen hadden het u kunnen vertellen. 

Onder de militairen. 

Evenals elk jaar werd met de patienten 
van het Militair-Hospitaal feest gevierd. 
Majoor Steen had de leiding, bijgestaan door 
mevrouw Adjudant Hansen, de ,,moeder" van 
het Mil. Tehuis, en vele andere officieren. 
Vele mannen waren aanwezig, de kerstboom 
straalde, alle leed was voor een oogenblik 
vergeten en de teerste snaren werden aan
geraakt, toen de gitaarbrigade en het zang
koor zongen over den vrede van het Chris
tuskindeke. De solo van mevrouw Sieffers 
bracht veel zegen. Onder de aanwezigen be
vond zich de Directeur en Geneesheer van 
het Hospitaal, Overste Dr. Wilkens. 

Majoor Steen behandelde de Kerstbood
schap en sprak van vergeving van zonde, van 
vrede door Christus, van blijdschap in de ziel. 
Een kerstverhaal vindt altijd een open oor 
- ook hier. Het werd verteld door Kapitein 
Poot, die een aandachtig gehoor had. 

Het feest in het Militair-tehuis stond onder 
leiding van Adjudant Palstra. Eerst werd een 
korte doch zeer gezegende samenkomst ge
houden, waarin de kerstboodschap een groote 
plaats had en met bijzonderen tact vond de 
Adjudant het juiste woord voor de jongens. 
Een zuster-trio en mannen-kwartet ver
leende gewaardeerde medewerking. 

Het feest wat volgde was zeer geanimeerd. 
vooral ook door de verschijning van het 
kerstmannetje, dat de cadeaux kwam 
brengen. 

De werkcentrale. 

Tot groote spijt van allen, was de Kom
mandant verhinderd verder de Kerstvierin
gen mee te maken. De heer Van Dorp, werk
loosheids-eommissaris te Bandoeng, sprak 
hierover in het bijzonder zijn leedwezen uit, 
daar de Kommandant de immer welkome 
,,gastheer" was gedurende de laatste jaren. 
Mevrouw de Groot was echter gekomen en 
sprak de aanwezigen een hartelijk, toepas
selijk woord toe. Adjudant Palstra had ver
der de leiding. Rondom de tafels gezeten 
voor den maaltijd, was spoedig de juiste 
stemming gevonden en afgewisseld door toe
spraken, muziek en zang had alles een prettig 
verloop. Voor de jongens was het pakje, dat 
als slot van den avond werd ontvangen, 
natuurlijk een groot deel van de feestvreugde. 

De kerstsa.rnenkomsten in korps I. 

Voor den vroegdienst in Bandoeng I op 
Eersten Kerstdag bestond zeer veel belang
stelling. Velen hadden zich gespoed naar de 
aardig versierde en stemmig verlichte zaal, 
nog v66r de zon haar eerste stralen over 
de bergtoppen heenzond. Het was jammer, 
dat de Kommandant door ongesteldheid ver
hinderd was dezen dienst te leiden, doch 
het werd op prijs gestekl, dat mevrouw De 
Groot aanwezig was om de leiding op zich 
te nemen, daarbij geassisteerd door Adju
dant Palstra. 

Weldra ruischte het ,,Stille nacht, heilige 
nacht" door de zaal, waarna mevrouw Steen 
voorging in gebed. Door Adjudant Palstra 
werden enkele woorden van inleiding ge
sproken en het Kerst-evangelic voorgelezen. 

J. L. 

Ook in het Juliana-ziekenhuis mocht een 
groepje officieren de kerstliederen op enkele 
zalen zingen. Dit gaf groote voldoening en. 
werd zeer gewaardeerd door de patienten en 
het verplegend personeel. 

Op den tweeden Kerstdag leidde Majoor 
Nyheim de bijeenkomsten, die zich ken
merkten door een opgewekten geest. Ook 
dien dag was er veel zang en muziek en, 
wat het beste was, ook veel zegen. 

Ofschoon ,,officieel" het Kerstfeest nu 
voorbij was, waren de heilssoldaten nog niet 
klaar. Mevrouw De Groot leidde nog de 
feestviering in Huize ,,Evangeline", waar de 
beide vrouwelijke doctoren Dr. Best en Dr. 
Sluimers, die zoo belangeloos haar krachten 
geven aan onzen arbeid, mede tegenwoordig 
war en 

Het Gezinsbondfeest werd gepresideerd 
door mevrouw Ridsdel. Onze zusters 
hebben genoten en <lat hadden ze wel ver
diend. Zelf hadden ze gedurende deze kerst
dagen gezorgd voor een hcerlijken warmen 
maaltijd voor vele minderbedeelde mede
zusters en dus konden zij zich de versna
peringen op haar eigen feest dubbel goed 
doen smaken. 

In Soekamiskin werd een mooie kerstdienst 
gehouden met de ingeslotenen, waarover 
wij in een apart rapportje iets vermelden. 

Een kijkje in bet 

Kinderhuis 

tijdens de 

Kerstviering. 

INDISCH BRONBEEK sloot de rij der 
kerstvieringen dit jaar en het moet gezegd 
worden, dat de herinnering daaraan een 
vreugdevolle is. Lt. Kolonel en mevrouw 
Lcbbink hadden de leiding, terwijl een aantal 
officieren en een clubje kinderen meegegaan 
was om te helpen. De gezellig versierde 
recreatie-zaal was tjokvol, eer. mooie kerst
boom prijkte in den hoek. Het is cen goede 
avond geworden. Er werd gezongen door de 
bewoners van Bronbeek zelf, terwijl het 
officieren-zangkoor verschillendc mooie 
liederen ten gehoore braoht. De kleuters van 
het kinderhuis zongen met groote stralende 
oogen hun versjes. Mevrouw Palstra met 
haar clubje gaf nogeens de keurige tableaux· 
van de Demonstratie, een klein strijkje 
zorgde vcor mooie muziek ter afwisseling. 
Bandoeng II had ook een aandeel en in het 
Maleh~ werd de zangdienst ,,De paarl van 
groote waarde" duidelijk en met veel ernst 
uitgevoerd. 

Mevrouw Lebbink sprak naar aanleiding 
van enkele Kerstgedachten evenals de 
Kolonel. Er was een ongedwongcn stemming. 
Kapitein vliegenier R. Roos, die als ~cre
taris van het bestuur ,,Indisch Bror:beek" 
vertegenwcordigde, sprak een hartelijk 
woord van dank, waarvan de ernstige wensch 
aan het slot ons deed gevoelen, dat de juiste 
bedoeling van ons bczoek aan onze vrienden 
aldaar goed begrepen was. Enkcle brieven 
later ontvangen, bcvestigden deze gedachte. 
De heilssoldaten hebben het zelf ook goed 
gehad ! 

De avond was voor het Maleische korps. 
De makkers van dezen post waren versterkt 
met de troepen van Boegangan en het Hos
pitaal, zoodait de zaal gepakt was. Het was 
een geestdriftige samenkomst, die het heils
soldatenhart van den Kommandanit en alle 
officieren goed deed. Brigadier en mevr. 
Hiorth, die op h€t ·punt staan met Euro
peesch verlof te gaan, werden door den 
Kommandant op hartelijke wijze toegespro
ken. Hij zeide hun dank voor hun trouwen 
arbeid, gedurende de laatste periode in 
Midden-Java vooral, en wenschte hun Gods 
zegen voor de naaste toekomst. 

Het beste was echter <lien avond, dat velen 
zich aan het eind der samenkomst neerbogen 
voor Christus om vrede te zoeken. 

PELANTOENGAN was den volgenden dag 
aan de beurt. De bijeenkomst in de' ,,Berney" -
zaal des morgens was zeer gezegend. Of
schoon de regen kletterde op het zinken dak 
en het spreken grootelijks bemoeilijkte, was 
de geest uitnemend. 5 Soldaten en 9 recru
ten werden ingezegend onder de Legervlag. 

Des avonds werd de Legerfiltn vertoond 
en konden zij, die van zooveel wat de buiten
wer€ld betreft, zijn afgesloten, genieten van 
het bezoek van de Generaal. Na de meeting 
moest de Kommandant nog <terug naar 
Semarang, aangezien het programma voor 
den volgenden dag nog vol was. 

Een inspectie-bezoek werd o.a. gebracht 
aan Oengaran en een vriendenbezoek aan 
de ,,Witte Kruis"-kolonie, terwijl de Kom
mandant ook onze oude veteranen, Majoor 
en mevr. Scheffer met een bezoek verrastte. 

SOEKAMISIUN. 
Bijzondcre samenkomst gcleid door 

Adjudant Palstl'a. 

De Bandoengsche Reclasseerings-brigade, 
versterkt door enkele officieren had op den 
tweeden K,erstdag <!en bijzondere samen
komst belegd in Soekamiskin, de Bandoeng
sche strafgevangenis. 

Vele verpleegden hadden aan de uitnoodi
ging tot deelname gehoor gegcvcn en de zaal 
was vol, toen Adjl#dant Palstra met een har
telijk woord van welkom de samenkomst 
begon. Er heerschte een echte kerststemming, 
waartoe de versierde zaal en verlichte kerst
boom niet weinig bijdroegen. Wat echter 
hoofdzaak was: Wij ondervonden, dat de 
Zoon van God, Die gekomen is om de een
zamen te troosten, door Zijn Geest in ons 
midden was. 

Hct zingen dcr aanwezigen, vol heilige ont
roering, het gebed, het brengen van de kerst
boodschap, sober maar treffend, de muziek, 
alles was vol verlangen naar een zegen van 
Hem, Wiens naam is: Jezus - Zaligmaker. 

Wie, dan degenen, die het zagen, kunnen 
begrijpen welk een aangrijpend moment het 
was, toen 19 mannen spontaan opstondcn om 
aan de zondaarsbank God te zoeken, als 
bewijs van hun behoefte aan den Reiland, 
Die kwam om den zondaar met den Vader 
te verzoenen. Wij dankten God voor het 
voorrecht Zijn medearbeiders te hebben mo
gen zijn. 

Ook op Oudejaarsavond hadden wij een 
gezegenden avond met onze vricndcn. P. 
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OP 
CELBEZOEK 

HET was een koude dag. Dreigend 
en somber joegen de wolken langs 
het luchtruim, zich nu en dan 

ontlastend in hevige plasregens. Hier 
en daar een haastig voorbijganger, diep 
weggedoken in de kraag van zijn jas. 

Buiten de stad hood een kronkelende 
rivier, waarin de wind het water wild 
opzwiepte, een donker aspect. De uit
gestrekte weiden aan de overzijde 
werden door den hevigen regen bij
kans aan het oog onttrokken. 

Dien mi~dag leek de gevangenis, die 
haar machtigen koepel hoog boven de 
stad verheft, donkerder dan ooit. 
Steeds als ik voor de zware, beslagen 
deuren sta, denk ik, de vele vensters 
ziende, aan de vele levens daar in af
zondering. Iedere eel een leven, een 
verleden en vaak een droevige ge
schiedenis. Het sombere weer deed 
ook binnen zijn invloed gelden. Speelt 
soms de zon vriendelijk door net 
venster en brengt ze dan wat licht en 
vroolijkheid, nu kwam slechts een 
spaarzame schemering naar binnen. 

Ik betrad een der cellen. Voor mij 
stond een flinke j onge kerel, zwaar 
van postuur, een bleek ernstig gelaat. 
Ik stak hem de hand toe en vertelde 
hem het doel van mijn komst. 
Blijkbaar was hij door mijn bezoek 
verrast want naar hij meedeelde, was ' . hij van gedachte, dat ruemand meer 
belang in hem stelde. Eerlijk erkende 
hij, dat hij het verbruid h~d. Als kind 
begon hij te stelen, eerst m het klein, 
doch naarmate hij ouder werd, nai."nen 
zijn vergrijpen een steeds ernstiger 
karakter aan. Toen hij vijftien jaar 
oud was bestal hij zijn baas en dit 
bracht h~m in de tuchtschool. Terug
gekeerd in de maatschappij, ging het 
een poosje goed. Spoedig, helaas, 
kwam hij in aanraking met verkeerde 
vrienden en onder hun invloed ver
greep hij zich opnieuw. 

r---------------------.-...1 
i Lees I 
! • het artikel ~ 
! over onzen I i l 
J RECLASSEERINGSARBEID l 
~ op pagina 4 ! I 
.._..~._.. ........ .._....._..._.._._..._..~..-.....-.. ....... ~ 

Het ging van kwaad tot erger en nu 
onderging hij reeds zifo vierde vonnis. 

Stil hoorde ik zijn verhaal aan en liet 
hem rustig doorpraten. ,,Dezen keer", 
zeide hij, ,,is het, alsof de straf meer 
tot mij spreekt clan vorige malen." Hij 
ging iets begrijpen van het verdriet, 
dat hij zijn goede moeder aandeed, haar, 
die steeds getracht had, hem op het 
goede pad te brengen. Hij voelde thans 
ook de ellende, die hij over zijn gezin 
(vrouw en twee kinderen) gebracht 
had. Vaak piekerde hij over zijn 
vrouw, die daar ver weg in het kleine 
dorp tobbend rond moest komen en 
door iedereen beklaagd werd omdat 
haar man in de gevangenis ;at. Met 
droefheid sprak hij over zijn kinderen, 
van wie hij op in 't oog loopende plaats 
een foto aan den muur had geprikt. 
Zij wisten niet beter, of Pappa was 
ziek. Openhartig vertelde hij mij van 
zijn mislukkingen, zijn vergooide kan-
sen, zijn gebroken leven. . 

Toen hij zoo sprak, dacht ik aan 
onzen Reiland, Die, rondgaande, de 
zondaars zocht en genas.· Gedrongen 
door medegevoel met dezen eenzame, 
sprak ik met hem over Christus, Die 
Zich ontfermt over een berouwvol 
zondaar. Ik was er van doordrongen, 
<lat menschen niet in staat zouden zijn 
om. dezen ongelukkige te helpen. 
Daarom vertelde ik hem eenvoudig 
van Jezus Christus, Die zoo treffend 
gezegd heeft: ,,Komt tot Mij, allen, 
die vermocid en belast zijt en Ik zal 
u rust geven." 

(Vervolg kol. 4). 

S . T R IJ D K R E E T 
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DOOR HENRY MILANS 

De Tweede Mijl. 

E R zijn zoovele dingen in het leven, welke 
gedaan maeten worden, zoovele plich

ten, welke niet kunnen of behoorden ver
waarloosd te worden, zoovele opdrachten, ons 
gegeven door degenen, die boven ons ge
steld zijn, dat, zoo wij ze willen volbrengen, 
onze dag meer dan vol is. 

De vreugde, die ons dan des avonds na 
volbrachten arbeid vervult, is echter niet 
slechts het gevolg van het correcte nakomen 
van onzen plicht. Dit laatste geeft o~ vol
doening. Het gaan echter van de tweede mijl, 
waarover Ob.ristus spreekt in de meest be
kende van al Zijn predikingen - de Berg
rede - geeft ons als einde van onzen dag 
dien prachtigen naglans bij het ondergaan 
der zon, die wonderbare schoonheid, waarbij 
wij in aanbidding staan voor Gods heerlijke 
schepping. De bedroefde wordt getroost, het 
sombere gelaat klaart op en de begrijpende 
liefde van onzen Meester voor hen, die leed 
dragen, word~ werkelijkheid, als, gedreven 
door Gods Geest, wij vrijwillig de kleine 
diensten bewijzen, die wij niet moeten doen 
en die men niet van ons verwacht. 

Deze kleine llefdedaden doen ons de oogen 
in vrede sluiten, als de dag voorbij is, want 
ergens is er iemand, die bidt: ,, ............ en 
Heer, zegen hem of haar, die vriendelijk voor 
mij was, zoo onverwacht vriendelijk." 

* * * 
Enkele dagen geleden gevoelde ik mij 

eenigszins terneergedrukt en eenzaam. Wei
nigen Hadden mij bezocht, mijn woning ligt 
niet in de buurt van mijn oude kennissen. 
Wat verdeF in de straat, waar ik woon, lag 
een oude man reeds den geheelen winter 
ziek. Wij kenden elkaar alleen door een 
dagelijkschen hoofdknik. Maar plotseling 
moest ik aan hem denken en vlug mijn gras
machine, waarmede ik bezig was, op haar 
plaats brengend, ging ik op stap naar het 
huis van mijn ouden zieken buurman. 

Een bijzonder hartelijk welkom was mijn 
belooning voor het doen van datgene, wat 
niet van mij verwacht werd. Weinigen had
den hem bezocht gedurende den langen, som
beren winter. Reeds spoedig bemerkte ik, dat 
wij ,,broeders in Christus" waren en nu zijn 
wij warme vrienden, inplaats van oppervlak
kige kennissen. 

Na korten tijd was ik weer terug bij mijn 
arbeid, doch het scheen, alsof het lange gras 
makkelijker te snijden was door de blijd
schap, die mij vervulde, omdat ik dit onver-

* * * 

-WAT IEDER KAN. 

Het was slechts een zonnige glimlach, 

Het was slechts een vriendelijk woord, 

Maar 't verdreef toch droevige nevelen 

En 't heeft sombre gedachten verstoord. 

Het was slechts een hartelijk Imikje, 

De troostende druk van een hand, 

Toch was 't als de boog in de wolken, 

Die aarde en hemel omspant. 

Een glimlach kan smarten verzachten ; 

Een woordje bevrijden van druk. 

Een handdruk kan zonden verhind'ren, 

Vernieuwen geloof en geluk. 

Het kost u zoo weinig te geven, 

Woord, glimlach en helpende hand 

Doch arm en koud is uw leven. 
' 

Als bij niemand zulk troosten belandt. 

wachte bezoek gebracht had. 
Mijn vrouw en ik hoorden, dat aan het 

andere einde van de stad een vrouw ziek lag. 
Wij kenden haar niet persoonlijk, noch zij 
ons. Ik trachHe mij echter in te denken, hoe 
ik mij zou gevoelen, als ik alleen was en ziek 
lag. Niet meer dan vijf minuten waren noodig 
om haar een kart briefje te schrijven en 
haar te zeggen : ,,Het speet ons te hooren, 
dat ge zoo ziek zijt ; wij bidden, dat God 
u nabij zal zijn met Zijn troostende tegen
woordigheid." 

Reeds den volgenden dag kwam er een 
boodschap terug, zeggend: ,,Uw onverwachte 
vriendelijkheid heeft mijn geloof versterkt in 
een God, Die de menschen leert hun naaste 
lief te hebben. Zoo weinigen denken er aan 
ons te vertellen, dat ze meeleven. Dank aan 
u beiden." 

* * * 
Ik hoorde van een dronkaard in een kleine 

stad in de buurt van New York. Mijn hart 
bloedt altijd, als ik denk aan dronkaards. 
Ziet u, ik hen zelf als een vuurbrand uit 
het vuur van een dronkaardsleven gered. 

Ik schreef den man een brief, waarin ik 
hem vertelde, hoe J ezus mij weer gemaakt 
had tot een sober mensch. Ik zeide hem er 
zeker van te wezen, dat ook hij gered kon 
worden van een dronkaardsgraf, als hij de
zelfde hulp zocht. 

Zelden ontvang ik op zulke brieven· een 
antwoord. Tot mijn groote verwondering 
echter bracht de mail mij. na 2 weken een 
bijna onleesbaar briefje van den volgenden 
inhoud : ,,Dank voor uw brief. Ik wist niet. 
<lat er iemand was, die zich er om bekom
merde, of ik leefde of dood was. Ik hoop 
niet als een dronkaard te sterven. Bid voor 
mij !,, 

Zulke woorden beschouw ik altijd als door 
God gezonden ·en groote zegen komt daar
door tot mijn eigen hart. Een droevig hart 
kan in vijf minuten vertroost worden, een 
stervende kan wellicht met enkele woorden 
geholpen worden ! 

Als wij, zonder dat het van ons verwacht 
wordt, vriendelijkheid bewij'Zen, zal Gods 
zegen op ons rusten. Telkerunale als wij 

MEVR. LT. KOLONEL RIDSDEL 

in bet Meisjeshuis te BATAVIA. 

Reeds voor de kerstklokken het Kerst
feest hadden ingeluid, mochten wij een wel
geslaagde demonstratie geven voor onze 
contribuanten en genoodigden o.nder de zeer 
gewaardeerde lei.ding van mevrouw Ridsdel. 

De vaardige handen der meisjes, wier hart 
jubelde bij het naderen van het Kerstfeest, 
hadden alles een keurig aanzien gegeven. 
De kerstboom met zijn tallooze lichtjes nam 
zoo de aandacht der kleuters in beslag, 
dat sonuru.gen vergaten hun snoezige kerst
wenschje op te zeggen, anderen maakten het 
echter weer goed. De oefeningen en liederen 
der meisjes maakten diepen indruk op allen. 
... ,,Hoe toch, o Reiland, hoe kunnen wij U 
eeren ?" had de boventoon gedurende de 
kerstdagen. Dit mochten wij doen door ons 
zimgen in het Militair-Hospitaal, in den 
kerst-bidstond, in het ziekenhuis en ook 
daarbuiten. Op 26 December kwam een 15-tal 
buitenrneisjes ,,thuis" om mee den kerst
maaltijd te gebruiken. Hiernaar zien :ze altijd 
bet geheele jaar uit. Onnoodig te zeggen, 
dat er aan zoo'n maaltijd vroolijk gepraat 
wordt en alle nieuws wordt verteld. De dag 
werd besloten met een inti.em samenzijn, 
waarin ernst en luim zich afwisselde. De 
kerstgeschiedenis, het feit, dat God Zijn Zoon 
op aarde zond om te zoeken wat verloren 
was, was natuurlijk de hoofdgedachte. 

J. D. 
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vrijwillig anderen helpen, de zorgen des 
!evens beter te dragen, brengen wij ons 
leven op een hooger niveau. Elke traan, die 
wij schreiden in medeleven met anderen, 
geeft aan ons oog een dieperen, meer tee
deren blik. Wij, die geleden en geschreid 
hebben, zijn het beste in staat te begrijpen, 
lief te hebben en te helpen. 

,,Neem den tijd een geheiligd !even te 
leiden", schreef eens iemand. Ja, en laat ons 
onszelf ook den tijd gunnen te toonen, dat 
onze heiligmaking werkelijkheid is door die 
kleine dingen te doen .in naam van den 
Meester, die wij niet moeten doen en die 
niet van ons verwacht worden. Hierdoor 
zullen wij toonen, dat Zijn liefde in ons 
woont. 

(Vervolg van kol. 1). 

Zwijgend en aandachtig luisterde hij 
naar de eenvoudige boodschap. Op zijn 
gelaat lichtte een nieuwe hoop. Deze 
hopelooze zag een nieuwe wereld voor 
zich opengaan. Het was also£ een 
nieuw leven met nieuwe kansen voor 
hem begon te dagen. Toen wij neer
knielden op den kouden, steenen vloer 
en ik de nooden van dit leven tot God 
bracht, was hij merkbaar ontroerd. 

Hij beloof de bij het afscheid, dage
lijks in den bijbel te lezen en ook Zijn 
knieen voor God te buigen en tot· Hem 
te bidden. 

Buiten was het weer er niet beter 
op geworden. De lucht was somber 
grijs en onophoudeijk viel de regen 
neer. Toch straalde er een wonderbaar 
licht. Dat licht werd gewekt door het 
koninkrijk Gods. Dien middag was het 
ook gaan schijnen in het hart van een 
man, d!e eertijds geen uitkomst meer 
zag. 

K.v. d. V. 

EEN .JIUBILEUM 

Majoor en mevr. Schulz. 

Op 13 Januari hebben Majoor en 
mevrouw Schulz, de beheerders van 
ons Tehuis voor Socialen Arbeid te 
Batavia, het feit herdacht, dat zij 25 
jaar als officier van het Leger des 
Heils hebben gearbeid. Onze beide 
makkers kunnen terugzien op een 
nuttigen tijd van dienst. Mevrouw 
Schulz was gedurende de dienstjaren 
voor haar huwelijk, werkzaam in het 
Maatschappelijk werk in Holland, 
waar zij o.a. in het J ongen5huis te 
Amersfoort goeden arbeid heeft ver
richt. 

De Majoor heeft een veelzijdige 
ervaring. Als beginnend officier werd 
hem het korpswer k toegewezen. Door 
bijzonder grondige kennis van het 
Maleisch was hij uitstekend geschikt 
voor het Maleische wer k en werd hem 
dan ook na enkele jaren de opleidings
school voor inheemsche officieren 
toevertrouwd. 

Na zijn Europeesch verlof de eerste 
maal, kwam hij niet meer alleen terug, 
doch had hij zich Kapiteine Vosselman 
als levensgezellin gekozen. Na het Mi
litair-tehuis in Nlalang enkele jaren 
te hebben beheerd, werd hem admini
stratieve ar.beid toegewezen o.a. die 
van het Ooglijders-Hospitaal te Sema
rang en later werd hij als kassier op 
het Hoofdkwartier te werk gesteld. 

Na zijn derde Europeesch verlof 
werd hem het Sociaal Tehuis in Bata
via als arbeidsveld gegeven en wij 
bidden dat Gods zegen op onze Ma-

' joors zal rusten en Hij hen ook daar 
nog tot zegen voor velen zal stellen. 
De Heer zij met hen en met hun beide 
dochters ! 
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IETS OVER DEN RECLASSEERINGS- ARBEID VAN 
HET LEGER DES HEILS 

,.lk was in de gevangenis en gij hebt !'vfij bezocht" 

B EHAL VE tot het toezicht houden 
op voorwaardelijk gestrafte en 
voorwaardelijk in vrijheid gestel

de personen, bepaalt het Reclassee
ringswerk van het Leger des Heils in 
N ed.-Indie zich voornamelijk tot het 
houden van bijeenkomsten in de ge
vangenis en het helpen van hen, die 
door de insluiting van man en vader in 
behoeftige omstandigheden geraakt 
zijn. De voorzitter van de Bandoeng
sche Reclasseeririgsbrigade vertelde 
hieromtrent het volgende. 

,.De bijeenkomsten met de gedeti
neerden zijn altijd zeer gezegend. Het 
bezoek is vrijwillig, doch de plaatsen 
in de kerk zijn gewoonlijk alle bezet. 
De leden der brigade zingen hun liede
ren, spreken van Christus, Die hart 
en leven ,,nieuw" kan maken en 
trachten het uur, dat zij elke veertien 
dagen hier doorbrengen, zoo goed en 
gezegend mogelijk te maken, opdat de 
herinnering zal nawerken, als de deur 
straks achter hen gesloten zal zijn. 

Op verzoek van een aantal ingeslo
tenen zal vanaf 23 J anuari met toe
stemming van de betrokken autoritei
ten elke week een bijbellezing gehou
den warden. Wij stellen ons hier veel_ 
van voor, want als de mannen het 
W oord Gods grondig leeren kennen, 
zal het hun op den verderen levens
weg zeker tot een Lamp voor den voet 
warden en hun pad ten goede 
rich ten. 

* ** Elken W oensdag wordt ook een 
SPREEKUUR gehouden. Dit geschiedt 
in een daartoe aangewezen kamer en 
hoewel met ,,open deur" is de gedeti
neerde toch alleen met den heilsoffi
cier (twee hunner zijn voor dit werk 
uitgekozen) en kan dan alles vertellen, 
wat hem op het hart ligt. Elkeen die 
hiertoe het verlangen te kennen geeft, 
mag van deze gelegenheid gebruik 
maken. Het zijn dikwijls de nooden 
van achtergelaten familieleden, die aan 
de zorg van het Leger des Heils war
den toevertrouwd, doch ook de eigen 
geestelijke problemen drijven vaak tot 
een onderhoud, 

~~li~T E~f31'T()~~ 

AAN?EZIEN de Reclasseeringsar
be1d door onze Organisatie ver
richt in Ned.-lndie nog in het 

beginstadium is, dacht het ons goed 
iets over dezen tak van werk te ver
tellen, zooals die zich in het vaderland, 
alsook elders ontwikkeld heeft. Kort
geleden werd een Reclasseerings
congres gehouden in het gebouw van 
de ,,William Booth" kweekschool te 
Amsterdam. In de bijzondere samen
komsten daaraan verbonden spraken 
o.a. Mr. De Bie en de inspecteur der 
Reclasseering, de heer S. L. Veenstra. 
Er was echter ook een buitenlandsche 
gast en spreker, namelijk Majoor Pean 
van Frankrijk. 

In verschillende dagbladen ver
schenen indertijd artikelen over het 
beruchte ,,Bagno", het deportatie-oord 
in Fransch Guyana, waar de dwang
arbeiders onder de vreeselijkste om
standigheden leef den. In 1928 besloot 
de leider van het Leger des Heils in 
Frankrijk een van zijn officieren te 
zenden om een onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheden tot moreele en 
materieele steunverleening aan de 
veroordeelden aldaar. Die officier was 
de bovengenoemde Majoor Pean. Deze 
heeft met den vollen inzet en overgave 
van zijn persoonlijkheid krachten in 
beweging gezet, die het vorig jaar de 
afschaffing van de verbanningsstraf en 
daarmee van het Bagno bewerkten. 
Met het verdwijnen der nu nog aanwe
zige 5000 dwangarbeiders zal langzaam 
maar zeker ook het deportatie-oord 
zijn bestaan beeindigen. 

De Majoor hield behalve op het 
Reclasseerings-congres ook verschil
lende lezingen in enkele groote steden, 
gegeven aan de hand van zeer ont
roering wekkende lichtbeelden en wij 
nemen uit een der Utrechtsche dag
bladen hierover in breede trekken een 
rapport over. 

Rampzalige levens
omstandigheden. 

,,Het rapport over de rampzalige 
toestanden in en om het Bagno, uitge
bracht door Majoor Pean na zijn eerste 
bezoek aan het verbanningsoord, 

De Reclassee.
ringsbrigade 

van bet 
Leger des Heils 
in Nederland 
vereenigd op 
bet Congres. 

X Majoor Pean 

( vervolg van kol. 1 ). 

V oor velen worden deze gesprekken, 
zoowel als de samenkomsten, het 
keerpunt in hun leven. Velen beginnen 
een nieuw leven binnen de muren van 
Soekamiskin, en met dankbaarheid 
kunnen wij vermelden, dat het bij 
velen een blijvende verandering is. 

Samenkomsten als boven omschre
ven worden niet alleen in Bandoeng 
gehouden, doch ook in de volgende 
plaatsen: 
Paloe - Midden Celebes. 
Manado - Noord Celebes. 
Ambon - eiland Ambon. 
Tarakan - op Borneo. 

Op Java: Cheribon - Djokja -
Magelang - N gawi - Pekalongan -
Semarang - Solo - Tegal - Malang 
- Soerabaja. 

wekte zeer veel opzien en trok vooral 
ook de aandacht in regeeringskringen. 
Het rampzaligst was niet de toestand 
der gevangen bannelingen, die van 
onderdak en eten verzekerd waren, 
doch die der ,,liberes". Werd namelijk 
een misdadiger veroordeeld tot meer 
dan zeven jaar dwangarbeid, dan 
moest hij zijn geheele leven in Guyana 
blijven wonen ; in geval het vonnis 
lager was, clan moest hij nog evenveel 
jaren in Guyana blijven wonen, als 
hij in het Bagno had doorgebracht. Bij 
dat gedwongen verblijf in Guyana 
echter, als vrij man buiten de gevan
genis, bekommerde zich niemand om 
deze ongelukkigen, die moreel en 
lichamelijk te gronde waren gegaan, 
en niet meer in staat door arbeid in 
hun levensonderhoud te voorzien. 

Teruggekeerd uit Guyana, diep on
der den indruk van hetgeen hij had • 
opgemerkt, bracht Majoor Pean zijn 
rapport uit, doch werd daarna ernstig 
ongesteld. Tropische ziekten dwongen 
hem een jaar door te brengen in een 
ziekenhuis te Parijs. Hij wist den Kom
mandant van het Fransche Heilsleger 
er toe te bewegen, iets voor de onge
lukkigen in Guyana te doen, en 
besloot, zoo het God behaagde hem 
van zijn ziekte te doen herstellen, het 
werk van het Leger des Heils onder 
de bannelingen te beginnen. 

Pean herstelde, ving zijn werk aan, 
en richtte zich daarbij naar twee 
zijden: verbetering van den toestand 
der gevangenen en vooral der ,,libe
res"' gepaard gaande aan pogingen te 
komen tot algeheele liquidatie van het 
verbanningsoord. Twee boeken van 
zijn hand: ,,Terre de Bagne" en ,,Le 
Salut des Farias", wekten in breede 
kringen belangstelling voor den Heils
ar beid in Guyana en verbreidden de 
overtuiging, dat het Bagno niet mocht 
blijven voortbestaan. Hoage regee
ringspersonen verleenden hun mede
werking, evenzoo het ministerie van 
justitie· zelf, en zoo kwam vorig jaar 
het besluit tot stand, geen dwangarbei
ders meer naar Guyana te zenden. 

Reeds is het aantal gevangenen in het 
Bagno, vroeger 6000, gedaald tot 
5000. 

De pogingen van het Leger des Heils, 
onmiddellijke verbetering te brengen 
in den moreelen en materieelen toe
stand der gevangenen en ,,liberes" in 
Guyana, werden in 1933 zeer energiek 
doorgevoerd. Vijf officieren van het 
Heilsleger, waarbij eenige vrouwen, 
werden uitgezonden naar Guyana, en 
wijdden zich allereerst aan de verbe
tering der materieele omstandigheden 
der ontslagen gevangenen. Aan de 
pogingen tot moreele verbetering en 
redding moest vooraf gaan deze ramp
zalige zwervers uit de ergste ellende 
te bevrijden, voor hanger te vrijwaren 
en van kleeren te voorzien. 

ST R IJ D 

~~1'1 ~~CFITV A 
DOOR LT.-COMMISSI 

,,Want wij allen moete 
van Christus, opdcvt een 
geschiedt, naarmate hij 

A LS gevangene aanwezig te zijn in ee 
rechtsgeding, luisterend naar beschul 

en tegenverhoor der getuigen, het pleiten 
hun antwoord, gevolgd door de uiteindelijk 
en zijn beroep op de jury, is zeker niet, 
noch een prettige ervaring, zelfs al is men 

Het meest spannende oogenblik breek 
verlaat en een onheilspellende, drukkende 
mededeeling uit de kamer der gezworenen 
sing gekomen is. Welk mogelijkheden Jig 
vertrek en de terugkomst der jury in de 

Natuurlijk zijn alle voorzorgsmaatregel 
jury en heeft men•er zich van vergewisch 
doch er bestaat toch altijd nog de mogelij 
sluipt, want de beste beoordeeling door zo 
persoon, verschillende v.an wat men verw 
jury zijn gekozen. 

Het is dus te verwachten, dat de geva 
laten, wertend, dat zijn levenslot afhangt 
spanning in het gelaat blikt en tracht, 
doorgronden en terwijl zij de zaal 'Verlate 
op een beslissing, die redhtvaardiging en 

Toch is hun uitspraak, zooals reeds 
want een aardsche rechtbank kan vergis 
voorstelling der zaak door een der getuig 
een verborgen vooroordeel of onuitgesprok 
van een der jury-leden, kunnen de balan 
doen doorslaan en de uitspraak bei'nvloed 

Zoo is het Diet met de jury voor 
vaard.ig oordeelen ; wij allen zullen een 
Rechtvaardigheid, Eerlijkheid, Moed, W aar 
vermogen er toe bijdragen, tot de juiste u 

Verdraagzaamheid, Geduld, en de grootste 
om barmhartigheid van Hem, Die ze alle 

En als de wet niets in ons kan ontdek 
zou kunnen weerhouden, zal in lhet zoenoff 
schuldige, zonder dat ook maar in het min 
Want ofschoon de gevangen.e voor de rechtb 
Goddelijke wet, zal de Rechter, indien e 
is, Zich aansluiten bij de uitspra:ik, dat , 
vangen kracht, en rijkdom en wijsheid, en s 

Lezer, wat omtrent u? Hebt gij uw 
uw eeuwige bestemming zal beoordeelen ? 
doen? Een onder hen, staat gereed uw A 
overgeeft vandaag, zal Hij volkornen barmh 
verstoot, zal Hij ee~aal Zelf deel uit m 
en in den naam van absolute rechtvaardig 
u uitspreken als gevolg van uw zonde. 

Deze jury zal rechtvaardig zijn ! Zij ka 
hangt af van uw eigen handelwijze. 

Dit werk was buitengewoon moei
lijk. Men had niet te maken met 
menschen van goeden wil, maar stand 
tegenover misdadigers, gedegenereerd 
door het langdurig nietsdoen in de 
tropische gevangenis, daarheen ver
bannen wege°:s moord en doodslag, 
diefstal met m braak of bedreiging, 
zedenmisdrijven en diefstal bij herha
ling. Gaf men hun nieuwe kleeren, zij 
verkochten die om zich te bedrinken 
gaf men hun voedsel, zij besteedden 
het geld, dat zij anders daarvoor zou
den hebben moeten uitgeven, nu aan 
drank. Het was zeer moeilijk om voor 
deze in lompen gehulde zwervers den 
weg naar een nieuw leven te banen. 

Inmiddels werd niet vergeten aan 
te dringen op verbetering der toestan-
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geopenbaard worden voor den rechterstoel 
geiijk wegdrage, hetgeen door het Hchaam 
daan heeft, hetzij goed hetzij kwaad." 

2 Kor. 5 : 10. 

rechtszaal gedurende een korter of langer 
·ngen en tegenbeschuldigingen, het verhoor 
er advocaten, het al of niet eens zijn met 
psomming dezer bewijzen door den rechter 
t men zou noemen een behagelijke positie 
schuldig en heeft men een zuiver geweten. 
chter aan, wanneer de jury de rechtszaal 

ilte zich over de rechtszaal legt, totdat de 
rdt doorgegeven, dat de jury tot een beslis
n besloten tussche1' het oogenblik van het 
chtszaal ! 

genomen bij de keuze van de leden der 
dat alien oprechte en goede mannen zijn, 

eid, dat een vergissing of onbillijkheid in
elen is niet onfeilbaar en de een of andere 
ht of gewenscht had, kan als lid van de 

rene, terwijl de juryleden de rechtszaal ver
an hun beslissing, elken gezworene met 

· de uitdrukking daarvan hun gedachten te 
hoop koestert, tegen elke verwachting in, 

'heid voor hem zal beteekenen. 
•zegd werd, onderhevig aan mogelijkheden, 
gen maken in haar oordeel. Een scheeve 
, een verkeerd opvatten door den rechter, 
persoonlijke interesse of doel aan de zijde 

der gerechtigheid naar de verkeerde zijde 
ten nadeele van den veroordeelde. 

echterstoel van God: deze Jury zal recht-

1 voor dien rechterstoel gedaagd worden. l 
d, Getrouwheid, zullen alle naar hun beste 

praak te leiden, terwijl Toewijding, Gelocf, • 
an alle deugden : de Liefde, zullen pleiten 
erschaduwt. 
, dat de macht der eindelooze verdoemenis 
van Christus rechtvaardiging zijn voor den 
e waardigheid van de wet wordt aangetast. 

des doods schuldig geoordeeld is naar de 
belijdenis, berouw en overgave van zonde 
t Lam, dat geslacht is, waardig is te ont
kte en eer, en heerlijkheid en dankzegging." 
ak gegeven in handen van de Jury, Die 

dien niet, waarom zoudt gij het dan nu niet 
okaat te zijn en indien gij uzelf aan Hem 
igheid voor u pleiten. Maar indien gij Hem 

van de jury op den grooten Oordeelsdag 
id, zal Hij een onherroepelijk oordeel over 

niet anders, doch de uiteindelijke beslissing 

den in het Bagno zelf, en dit geschied
de met zooveel succes, dat geen 
vergelijking meer mogelijk is tusschen 
de toestanden, die nu daar heerschen 
en die van tien jaar terug. Ten bewijze 
daarvan moge het komische feit dienen, 
<lat onder de in Frankrijk vertoevende 
misdadigers een hevige verontwaardi
ging ontstond vorig jaarr toen besloten 
werd hen niet naar Guyana te zenden, 
doch in Fransche gevangenissen te 
houden. Zij gingen liever naar Guyana, 
waar zij niet zouden behoeven te 
werken, overdag geheel vrij zouden 
zijn, en in velerlei opzicht minder 
streng zouden warden behandeld. 

Bijzondere vermelding verdient de 
arbeid van het Leger des Heils voor 
de terugkeerende ontslagen gevange
nen naar Frankrijk. Door te werken 
in een inrichting in Guyana kunnen 
dezen het geld voor den overtocht ver
dienen, terwijl zij daarbij ook tege
moetkomingen ondervinden. Reeds 242 
,,liberes" zijn op deze wijze gesteund 
naar het moederland teruggekeerd. 

Zoo zal eerlang aan het Duivels
eiland, herinnerend aan den strijd om 
Alfred Dreyfus, aan dit beruchte 
deportatieoord, waar zoo onnoemeIIjk 
veel leed is geleden, een einde komen. 
Men is bezig het Bagno te liquideeren. 
Maar belangrijker schijnt ons nog, na 
hetgeen Majoor Pean daarover heeft 
verteld en doen begrijpen, hetgeen 
buiten dat Bagno wordt gedaan van
wege het Leger des Heils, om een zoo 
groote groep geestelijk en lichamelijk 
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Evenals alien in Groot en Klein Nederland, zien ook de heilssoldaten met 

gespannen verwachting uit naar het groote oogenblik, waarop een Vorstenkind 

ons aller hart zal komen verblijden. Onze innige bede is, dat Gods bijzondere 

zegen in deze dagen op de vorstelijke Familie moge rusten en straks een 

,,stem me des gejuichs" zal weerklinken, over al, waar onze driekleur wappert I 

HET GOTHISCHE VENSTER. 

E EN huw~_lijk - de _vergelijking 
is van w1Jlen Prof. Ritter - kan 
men zich verzinnebeeld denken 

in het Gothische venster. De twee 
lijnen, die zich naar elkaar toebuigen 
en elkaar ontmoeten in den top. De 
vergelijking bood zich aan, terwijl wij 
bezig waren met de overdenking van 
den prinselijken echt. Hebben hier niet 
twee in hun ontwikkelingsgeschiedenis 
merkwaardige levens, elkander ont
moet in een gemeenschappelijke be
stemming, waarvoor zij beiden waren 
gebouwd? · 

Beide zoowel Juliana als Bernhard, 
hebben 'achter zich een jeugd, die zich 
geleidelijk heeft ontwikkeld, buiten 
den drang van een ophanden :Koning
schap, beide hebben aanraking g_e~ad 
met de werkelijkheid. Beider ople1dmg 
heeft hen bij uitstek gereed gemaakt 
voor de taak, die hen eenmaal wacht. 
Het :Koningschap wil zich voortdurend 
vernieuwen het zoekt voortdurend 
aansluiting bij den tijd, even stellig als 
het zich voortdurend bewust blijft van 
zijn .duurzame en onaantastbare tra-
ditie. 

Het laat zich aanzien, dat Prins en 
Pripses, en zij handelen daarbij on~e
twijfeld in de lijn en naar de bedoeling 

· van Hare Majesteit, moderne vorsten 
zullen zijn, eng verbonden aan de lot
gevallen van hunne volksgemeenschap, 
snel en spontaan daarop reageerend 
en richting gevend op menig punt. De 
wortels onzer dynastie waren diep, 
maar niet breed. Dit huwelijk brengt 
ons een nieuw centrum van dynastieke 
beleving en activiteit. En ons volk 
heeft het gevoel, dat dit een opvlam-

WAT MINISTER J. R. H. 
VAN SCHAIK 

zeide omtrent de Reclasseering 
bij gelegenheid van een Nationa

len Reclasseeringsd.ag. 

,,Er zijn in de samenleving veel 
schipbreukelingen. Met meer of 
minder schuld. Zij zijn diep be
klagenswaardig, om henzelf, om 
hun gezin, om staat en maat
schappij. Door eigen kracht zijn 
zij veelal niet in staat, geestelijk 
en maat:Schappelijk er weder 
bovenop te komen ; daartoe is 
steun noodig, steun van verstand 
en van het hart en vooral van 
menschenliefde. 

De Reclasseering wendt zich 
als mensch tot mensch. Zij tracht 
den gevallen medebroeder weder 
op te heffen uit zijn toestand van 
wilsverzwakking, uit zijn moreele 
ellende. Dit kost veel inspannini~, 
soms veel zelfoverwinning. Maar 
er is ook veel welslagen. En wie 
het werk krachtig, onbaatzuchtig 
en met toewijding beoefent, kan 
er zelf slechts beter van 
worden". 

Holl. S.K. 

gedegenereerde misdadigers hoop te 
geven op een nieuwe toekomst, den 
weg te wijzen naar een nieuw leven, 
op te heffen tot een bestaan, dat weer 
menschwaardig mag worden genoemd. 
De getuigenis, door Majoor Pean van 
dezen arbeid gegeven, heeft bij allen, 
die zijn woorden hebben aangehoord, 
een diepen indruk achtergelaten." 

EEN GELUKKIG MENSCHENPAAR 

men beteekent van eigen lust, van 
eigen energie. 

Het Feest in Hollands Ruis heeft 
ontroerende aspecten gehad. 
·········· ·····································. ·· ············· 

Toen Prins Bernhard het vreugde
vuur ontstak op het Juliana van Stol
bergplein, verrichtte hij een symboli
sche daad van groote beteekenis. 

Zooals de vlam oprijst uit de als 
een offerschaal gebouwde fontein, zoo 
vlamt het Nederlandsche gemoed op, 
nu wij dit feest vieren in Hollands 
Huis. Niet alleen in de statige galerijen 
van paleis en pronkzaal, maar aan den 
killen haard, om den karigen maaltijd 
van den werklooze trilt een zoo diepe 
genegenheid als alleen de stuursche 
natuur van een vrij volk in zijn diepste 
binnenste bewaart. 

······················· ······························· 
Wij wagen het niet, ons te verplaat

sen in de diepe ontroering, die Juliana 
en Bernhard en met hen Hare geeer
biedigde Majesteit de :Koningin, moet 
overmeesteren ( vooral in deze dagen). 
De Kroon is de eerste macht in den 
Staat. Die :Kroon draagt Oranje op het 
hoof d, maar in zijn handen heeft het 
iets dat kostbaarder is, de liefde van 
de natie. 

Een oogenblik als dit, waarin een 
adem van her leving een stroom van 
teederheid, een hernieuwd bewustzijn 
van eigen wezen, bezit neemt van het 
'Nederlandsche volk, hebben wij in 
geen jaren beleefd. Dit Feest in Hol
lands Ruis beteekent het nieuwe leven 
op het eeuwenoud basement. En <lat 
dit gewekt is in tijden van kommer, 
daarvoor danken wij dien Potentaat 
der Potentaten, aan Wien de eerste 
Oranje ons volk heeft opgedragen, op 
het moment, waarin hij er het leven 
voor gaf. 

Fragment uit ,,Het Gothische Venster" 
docn· Dr. P. H. Ritter Jr. in ,,Feest in 
Hollands Huis". 

wmtilt f)eben nu trtbtn boor ~ob, ben 
~ttrt, 

3'tm bobenal lobtn ban f)erttn ~ctr, 
~nb mahtn groot ~ijns litben 

namen~ ttrr, 
1Dit baar nu onstn bijant slatt ttrnrer. 

mer term ons ~erren tuilt al u bagtn 
:mtt tuonber bij?onbtt grbtnhtn totb ; 
~lattht u, o mtnscf), boor @ob stttts 

tutl tt bragtn 
1Dod pbcr recbt en tuacbt u boor 

btbrog. 

Jliib, tuahtt tnb mahtt bat g' in 

btkoring 
~nb 't quabt met scbabt tocf) nitt en 

balt. 
1!t broomf)eijt brtngt bt bijant tot 

btrstoring, 
~l tuatr sijn rijh nocf) tens ?OO 

sterch bttualt. 

IK KEN DEN SCHRIJVER. 

Een beslist Christen had eens een 
gesprek met een ongeloovige en spot
ter over den bijbel. ,,Hoe weet ge, dat 
de bijbel waarheid bevat ?" vroeg de 
laatste. Hierop antwoordde de heer: 
,,Omdat ik den Schrijver ken". 

Dit is een gedachte waard om te 
overdenken. Elk oprecht Christen ge
looft, dat de bijbel het woord van God 
is, doch kunnen ook allen naar waar
heid zeggen, dat zij den Schrijver 
kennen? 
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DE CDEF~SE CHET A BIS EN IE VRO UW RIDSDEL 
vieren Kerstf eest in 

MJ\LAN6 
W ANNEER wij een terugblik werpen op 

de Kerstdagen, die achter ons lig
gen, zijn wij God dankbaar voor de vele 
gelegenheden, die wij hadden om kerstvreug
de te brengen. 

Op 23 December was een groote kerstmaal
tijd aangericht voor onze Zondagsschoolkin
deren, die rond de versierde tafels aanzaten 
bij den verlichten kerstboom. Nadat alien 
hun plaats hadden ingenofnen, waclhtte hun 
een verrassing, want nauwelijks waren ze 
gezeten, of mevrouw Hogewind, echtgenoote 
van den resident kwarn binnen om mede 
kerstfeest te vieren. Het was een mooi 
schouwspel, deze 250 kinderen te zien, . die 
zich te goed deden aan den heerlijken maal
tijd. 

Op 24 December werd aan 185 der armste 
kinderen een feest bereid. Met groote aan
dacht werd het kerstverhaal beluisterd, de 
versnaperingen vonden gereeden aftrek. Het 
hoogtepunt van dezen avond was echter wel, 
toen de uitdeeling van het speelgoed plaats 
vond ! Na deze bijeenkomst kwamen de vol
wassenen binnen, mannen en vroU\'\'en uit 
de meest anne gezinnen, wie het leed en de 
zorg op het aangezicht te lezen stond. Ruirn 
honderd personen gingen met het rijk voor
ziene kerstpakket huiswaarts. Doch riiet 
slechts voor het stoffelijke was hun iets ge
schonken, ook geestelijk was hun veel 
gegeven, wat hen zou helpen blijde hoop te 
hebben voor de toekomst. 

Dat de Chef-Secretaris en mevrouw Rids
del gedurende de kerstdagen met ons waren 
is voor velen een aansporing geweest de 
bijeenkomsten te bezoeken. Op Kerstochtend 
werden de Kolonels dan ook verwelkomd 
door een stampvolle zaal met belangstellen
den, die in den geest wilden vertoeven bij 
de kribbe. Welk een wijdingsvolle, teere geest 
heerschte er in deze Kerststonde. Alles 
werkte daartoe mee : de samenzang van de 
met zorg gekozen liederen, het lied van de 
zangbrigade, alsook het lied van de kleuters. 
Het bijbelwoord door mevrouw Ridsdel be
paalde ons nogeens bij het rijk.makende 
Kindeke van Bethlehem. 

Na dezen kerstwijdingsdienst gingen wij 
naar de gevangenis, waar 200 ingeslotenen 
wadhtten op hun kerstfee~t. Deze samenkomst 
stond onder leiding van den Kolonel en· 
met groote aandacht werd geluisterd naar het 
verhaal van Christus' komst op aarde. Tot 
slot werden de geschenken uitgedeeld. 

Vandaar ging het naar het Militair-hospi
taal, waar in een versierde zaal een aantal 
patienten bijeen was gekomen voor een 
kerstdienst. In deze sarnenkomst sprak ook 
de Legerpredikant Ds. Van Duinen. Het 
zangkoor zong en allen hebben genoten. Het 
kerstpakje, dat werd achtergelarten, werd 
dankbaar in ontvangst genomen. 

SEMARANG. 
Bijeenkomsten geleid door Majoor Barbier. 

's Avonds feest in het Militair-Tehuis. 
Daar had zich een vijftigtal bezoekers ge
schaard om de feestelijk versierde tafels voor 
den maaltijd bij den verlichten kerstboom. 
Dat het een heerlijk maal was, bewezen de 
porties, die verwerkt werden. Een woord van 
hulde voor ons ,,huismoedertje" is hier zeker 
op z'n plaats. 

Wij hebben genoten van het woord van 
hart tot hart door mevrouw Ridsdel. Wij 
werqen herinnerd aan kerstfeesten uit het 
verleden en bij velen werd het voornemen 
opgewekt, om straks het nieuwe jaar met 
nieuwen moed in te gaan. De Kolonel had 
intusschen een kerstsamenkomst in het 
Maleische korps met een groote schare, geen 
plaats was er meer te vinden, men ver
drong zich voor de deur. De Kolonel bracht 
de Kerstboodschap, intense aandacht, groote 
overtuiging, innerlijke strijd, de overwinning 
werd behaald : 11 zielen kwamen tot den 
Heer. Halleluja ! 

Terwijl de Kolonels naar Toeren waren den 
volgenden dag, hadden wij een goede heili
gingssarnenkomst, waarin de Heer ons dicht 
nabij kwam. Enkelen gaven zich bij vernieu
wing aan den Heer. 

's Avonds waren wij bijeen in de groote zaal 
van de oude ,,Kunstkring" Hoewel het regen
de, waren er toch ruim 400 personen aan
wezig om de Kerst-demonstratie bij te wonen. 
De verschillende nummers, die ten uitvoer 
gebracht werden en de wijze waarop dit 
gedaan werd, getuigden van den ernst, waar
mede allen vervuld waren om deze demon
stratie tot een prachtig slot te doen zijn van 
de Kerstdagen. Rest ons nog te vermelden, 
dat wij een fijne samenkomst hadden met 
de ouden van dagen, die door den Gezins
bond verrast werden met een heerlijken 
maaltijd en een kerstpakje. Wij danken God 
voor al Zijn zegeningen en de Kolonels voor 
hun bezoek aan Malang. 

E. s. 

Gezeuende samenkomsten onder Ieiding van 
LT. KOLONEL EN MEVROUW LEBBINK 

BITAVll 
Kerstmorgen. 
De natuur scheen nog in diepe rust, toen 

wij ons omstreeks half vijf op weg bega
ven naar het Maxim-Theater. Het overdag 
zoo drukke Batavia lag in vredige stilte ver
scholen achter den donkeren mantel van den 
wijkenden nacht. En op dien stillen ochtend 
togen de rnakkers van onze korpsen en de 
Legervrienden naar het Maxim-Theater om 
den Heere lof te zingen en de Kerstbood
schap te vernemen. 

Een lichtende kerstboom stond in een der 
hoeken opgesteld en weldra klonken de 
kerstliederen. Afgewisseld door liederen, ge
zongen door de meisjes van het Meisjeshuis 
en de makkers van het Europeesche korps, 
gaven mevrouw Lebbink, Majoor Walo en 
Kapitein van Kralingen, uiting aan hun 
groote vreugde op dezen Kerstdag, waarop de 
geboorte van onzen Reiland werd herdacht. 

Hierop nam de Kolonel bet woord. In dui
delijke woorden schetste hij het wonderlijk 
gebeuren in Bethlehem : de komst van Chris
tus, den Messias. De nadruk werd gelegd 
op het woord door Christus Zelf gesproken 
bij Zijn omwandeling op aarde : ,,Ik: ben het 
Licht der wereld." De Kolonel toonde aan, 
dat Christus het eenige ware Licht is. Wie 
op zijn aardsche pelgrimsreis dat Licht volgt, 
diens levensbootje zal behouden blijken en 
in veilige haven binnenkomen. Dat allen dat 
Licht zouden volgen, was de bede, waarmede 
de Kolonel zijn overtuigende toespraak ein
digde. Met het ,,Eere zij God" werd deze 
bijeenkomst gesloten. 

Kerstavond. 
1n tegenstelling met den morgen was er 

veel licht, veel leven - overal scheen vreug
de en blijdschap te heerschen. Wel was het 
regenweer, maar de kerststemming deed ons 
alles anders zien dan gewoonlijk. De regen 
zag dan ook geen kans onze makkers en 
Legervrienden thuis te houden. De zaal was 
bij aanvang reeds goed gevuld met 600 men
schen. 

(Foto~Fotax Soerabaja) 

I 
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Het Kerstverhaal door meisjes der Zon
dagsschool in eenvoudigen, duidelijken trant 
gedemonstreerd, oogstte als eerste nummer 
veel succes. Een lied van het Zangkoor van 
korps I gaf den werkers achter de schermen 
gelegenheid alles klaar te maken voor het 
volgend nummer: 't IJ sfeest op de gladde 
ijsbaan, was een succesnummer, dat bleek 
uit iJ:J.et ,,bis" geroep en handgeklap der toe
schouwers. De Zonnestraaltjes hadden dan 
cok hun uiterste best gedaa.n. Ook

1

'de meisjes 
van het meisjeshuis deden mooie stukjes b.v. 
,,De heilige Nacht" van Selma Lagerlof, en 
,,Een kerst-demonstratie". ,,Goeden Nacht", 
uitgevoerd door de kleuters van het Chinee
sche korps, besloo.t dezen aangenamen avond. 
Batavia heeft een goed en gezegend Kerst
feest gehad. 

MILITAIR.TEHUIS. 

Het was een mooi kerstfeest in het tehuis 
op Batavia. Lt. Kolonel en mevr. Lebbink 
waren de leiders en op 24 December waren 
ze reeds aanwezig in het Mil. Hosp~taal, waar 
een groote schare patienten bijeen gekomen 
was. De boodschap aan de meer dan 200 
aanwezigen gebracht, maakte diepen indruk. 
Onder degenen, die tegenwoordig waren, 
merkten wij ook op overste Dr. Van Maanen, 
gewestelijk militair arts ; overste Dr. Kits 
van Heiningen, Hoofd van het hospitaal en 
eenige andere doktoren, alsmede enkele 
zusters. 

De bijeenkomst werd opgeluisterd door 
zang 'en muziek, terwijl de cellist, de heer 
Hegenus, ons op een cello-stukje vergastte. 

Voor den kerstmaaltijd in ons Ruis waren 
de Kolonels ook met ons en in pretti.ge 
stemming en met gezonden eetlust werd alles 
genoten. 

Op Zondagavond was het een feest ,,onder 
ons" in het Tehuis. Na gezang en het lezen 
van de kerstgeschiedenis, sprak de beheerder, 
Kapitein Muskee een woord van welkom 
en daarna werd een vlot programma afge
werkt, waaraan door de jongens hartelijk 
werd meegewerkt. Met grooten dank in het 
hart voor dit heerlijke kerstfeest, werd de 
avond besloten. 

Iemand, die er bij was. 

r~ ;elfke=·is :~e:~k. :.: kan -~ 

I 
veel wetenschap verworven heb~ 
ben en toch nog vreemdeling zijn 

in eigen hart. 

~~ 

(Vervolg van kol. 1). 

De uitdeeling der kerstmanden door de 
Majoor was een uur van blijdschap, niet 
slechts om de gave, die men mocht ontvan
gen, doch ook om de boodschap van vreugde 
ons gebracht. 

Het Ooglijders-Hospitaal. 

Er was een vol programma voor deze dagen 
en gezien de veelzijdigheid van den arbeid 
in Semarang, kon onze ,,speciaal" niet alle 
feestvieringen leiden, toch heeft iedere post 
zijn deel gehad. 

SOERABAJA II en III. 

Hier was !heel wat te doen. Alles was 
keurig voorbereid en liep als vanzelf. Maar 
wat een drukte om voor zoovelen echt feest 
te maken ! Mevr. Pilon, die de verantwoor
delijkheid voor den Gezinsbond op zich heeft 
genomen, had haar vrouwen een prettig 
kerstfeest bereid. Door haar vertaald in het 
Javaansch werd dit feest door de Majoor 
geleid. Als kinderen luisterde men naar de 
kerstgeschiedenis. Versnaperingen, brandende 
kaarsjes, zelf uitgekozen koren, gave.n de 
bijeenkomst een prettig karakter. 

De eerste bijeenkomst door de Majoor ge
leid was de demonstratie in het Maleische 
korps. Enkele Europeanen, doch meest Chi
neesche vrienden en makkers vulden de zaal, 
die geheel vol was. De tableaux werden 
keurig uitgevoerd en de kerstgeschie~nis 

werd opnieu w door woord en beeld gepre
dikt. Een mooi kerstverhaal deed oud en 
jong gespannen luisteren. 

Ook de Vroegdienst werd door onze spe
ciaal geleid. Het was een mooie rustige 
samenkomst. Een flink aantal makkers was 
opgekomen, vol aandacht werd geluisterd 
naar de aloude kerstboodschap van den 
Reiland, Die kwam om zondaren zalig te 
maken. Spontaan nog voor het uitnoodigings
koor van overgave gezongen werd, knielden 
6 makkers neer in alle stilte om Jezus te 
zoeken. Onze ziel werd ontroerd : Gods 
macht is nog immer dezelfde. 

(Vervolg kol. 4). 

Bijeenkomsten geleid door Brigadier Stewart. 
Het was nog stil op de straten toen de 

heilssoldaten zich opmaakten om naar de 
zaal te gaan, waar Brigadier Stewart den 
kerstbidstond zou ' leiden. Ieder kwam op 
met groot verlangen om een bijzonderen 
zegen te ontvangen. De Brigadier bracht door 
haar eenvoudige, doch zeer duidelijke bood
schap veel zegen, terwijl tot slot van de 
bijeenkomsten drie zielen neerknielden voor 
den Christus van Bethlehem. 

's Avonds was de samenkomst van geheel 
anderen aard. De jonge menschen der beide 
korpsen hadden mooie tableaux voorbereid, 
die bijzonder in den smaak vielen. De zaal 
was stampvol. Dank aan God voor dezen 
mooien kerstdag ! 

Op 26 December leidde Majoor Uylings 
des avonds de meeting in korps II, terwijl 
Kapitein Sterk in korps III was. 

Op 27 December kwam Brigadier Stewart 
nog voor de laatste samenkomst, die zooals 

zij het zelf uitdrukte ,,liefelijk" was. Het 
was een rustig samem.zijn van Gods kinderen, 
waarin de Brigadier sprak van hart tot hart. 
Als een groote verrassing kwarnen Lt. 
Kolonel en mevrouw Ridsdel ons onver
wachts bezoeken en sprak de Kolonel een 
bezielend woord tot de aanwezigen. Wij 
danken de Brigadier voor haar komst ! 

••• 
Bovenstaande foto geeft een kijkje in de 

zaal, gedurende ~t Kerstfeest. 
De uitdeeling van de kerstmanden op 

Sidodadi was een mooi oogenblik. Ruim 300 

menschen kwarnen om een kerstmand te 
halen, doch eerst werd een korte dienst 
met hen gehouden. Na afloop ging men met 
stralend gezicht huiswaarts om ook een blij 
kerstfeest te vieren. Het was heerlijk zooveel 
geestelijken zoowel als stoffelijken zegen te 
mogen brengen in deze dagen. 

De kerstmaaltijd met het personeel is 
altijd een belangrijk onderdeel van de 
feestviering. Dr. en mevrouw Pilon zaten 
mede aan met officieren en personeel, allen 
tezamen in de bijeenkomstzaal rondom den 
kerstboom, als een groote farnilie. Het was 
gezellig en de pakjes aan het eind uitgereikt 
waren naar ieders zin. 

De kerstmeetings Waren bijzonder geze
gend, een blijde s.feer hing over alles. De 
kerstdemonstratie, die gegeven werd voor 
een stampvolle zaal, wns ,,in orde". Adju
dante Kuneken had zich bijzonder veel 
moeite gegeven en met diepen ernst en aan
bidding knielden de Javaansche meisjes neer 
rondom de miniatuur kerk. 

(vervolg pag. 7 kol. 1) 



FEBRUARI 1938 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Gehuwd: 

Lui.tenant Benjamin Kasoemba, op 2-10-'33 
vanuit Lindoe in opleiding gekomen, met 
Kandidaat Badja Bengie, 

te Banasoe op 16 Januari. 

Bev<>rderingen : 

Tot Majoor: 
Adjudant I. Andersson 
Adjudant S. Cullen 
Adjudant Ph. Nelwan* 
Adjudant G. Nyheim* 
A~udant T. Poutiainen• 

Tot Kapitein : 
Luitenant A. Hoetadjoeloe 
Luitenant E. Kiircher 
Luiter:ant A. Screta 
Luitenant E. Taat 
Luitenant D. Tomauria 
Luitenant J. Verwaal 

Overplaatsingen : 

Majoor E. Ingham, naar Kasijan. 
Adjudant K. Frederiksen*, naar Bandoeng II. 

(In bevel). 
Adjudant E. St2pleton, naar Semarang Oog

lij ders-Hospi taal. 
Kapitein S. Bartelir:g*, naar Bandoeng Werk

centrale. 
Kapitein F. Sieffers*, naar Solo. (In bevel). 
Kapitein P. Telaoembanoea*, naar Ngawi. (In 

bevel). 
Kapitein D. Tomauria, naar Soerabaja III. 
Kapitein T. H. Young*, naar Bandoeng I. 

(In bevel). 
Kapitein J. Wattimena*, naar Ambarawa. 

(In bevel). 
Luitenant Setijono*, naar Pelantoengan. 
Kdt. Luitenant M. WarisaI, naar Batavia II. 
Kdt. Luitenant J. Waney, naar Bandoeng II. 
Kdt. Luitenant D. Woearlela, naar Ma~lang. 
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J. W. DE GROOT, 

Territoriaal Leider. 

Bandoeng, 22 Januari 1938. 

Kommandant en mevrouw De Groot 
vcrgezcld van Adjudant Palstra. 

Februari Bandoeng. 
Officierssamenkomst. 

,, Bandoeng II. 
opening nieuwe zaal. 

" 
Bandoeng II. 

" 
Bandoeng -
opening nieuwen vleugel 
J ongenshuis. 
Bandoeng I. 

" 
Soerabaja I en III 
(vereenigd in korps I). 

" 
Malang. 
Hu welij ksinzegening van Ka-
pitein Sterk. 

,, Toeren. 

De Chcf-Secretaris en mcvr. Ridsdel 
met den Kommandant. 

2 Februari Bandoeng. 
Officierssamenkomst. 
Bandoeng II. 
Bandoeng-J ongenshuis. 
Bandoeng I. 

5 en 6,, 
9 

10 " 

Boegangan. 

(Vervolg van pag. 6). 

Voor de armen is kerstfeest altijd een 
bijzonder feest. Die honderden daar ver
pleegd op onze Bedelaars-kolonie, hebben dat 
ook wcl begrepen. Zeker heeft de extra 
lekkcre maaltijd gedurende eenige dagen een 
groote bekoring, doch toen ze in de bijeen
komstzaal zaten bij den verlichten kerst
boom, zagen wij toch ook in houding en 
onverdeelde aandacht iets diepers n.l. een 
verlangen het nog onbegrepene, groote geluk 
der Christenen te vatten. De Majoor leidde 
twee samenkomsten, telkenmale een volle 
zaal. Een opgcwekte toon heerschte, het 
muziekkorps, het zangkoor, de kinderen, 
allen hadden hun aandcel. Er waren nog twee 
oude bekenden, Majoor en mevr. Scheffer, 
die als oude vrienden verwelkomd werden 
en een woord spraken voor den Meester. 
Mevrouw Adjudant Poutiainen met haar 
trouwe helpers getuigde over _ fijne dagen 
en daarin ligt zoowel geestelijke als maat
schappelijke zegen opgesloten. Semarang 
heeft een echt ouderwetsch, gezegend kerst
feest gehad. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

~· 
Febrnari 1938. 

\ 
M 

.Ji 
• I 

••• 
,,Hoe hooger de mensch in de genade gestege;, is, des te lager 

zal hiJ staan in zijn eigene schatting." 

De Kommandant. 

De Kommandant is tot onze spijt ziek 
geweest, en zag zich genoodzaakt het bed 
te houden gedurende de Kerstdagen. Hij 
was dientengevolge niet in staat alle Kerst
vieringen in Bandoeng te leiden, doch 
mevrouw De Groot heeft deze taak overge
nomen ; men kan hierover meer lezen in de 
rapporten, die elders in dit nummer staan 
afgedrukt. Gelukkig is onze Leider thans 
weer hersteld en heeft, vergezeld van 
mevrouw De Groot een bezoek gebracht aan 
Semarang en Pelantoengan, voor het leiden 
van samenkomsten en het bespreken van 
zaken. 'I'hans staat de Kommandant op het 
punt om naar Sumatra te reizen. Ongetwij
feld zien de makkers daar met verlangen 
naar dit bezoek uit. 

Kerstfeest 1937. 

De vorige maal, dat ik mijn ,,Aanteeke
ningen" schreef, stonden wij nog voor het 
Kerstfeest, thans behooren deze dagen weer 
tot het verleden, doch we kunnen terugzien 
op een gezegenden tijd. In alle posten is het 
Kerstfeest met groote opgewektheid gevierd. 
Mijn vrouw en ik mochten de troepen aan
voeren in Malang, Lit. Kolonel en mevrouw 
Lebbink in Batavia, Brigadier Stewart in 
Soerabaja en Majoor Barbier in Semarang. 

Soerabaja en Kasijan. 

Mevrouw Ridsdel en ik zijn juist terug
gekeerd van een bezoek aan Soerabaja en 
Kasijan. Wij waren blijde de makkers-offi-

1 
cieren te ontmoeten, en samenkomsten te 

. leiden in de verschillende korpsen en inrich
tingen. Wij vonden hen alien diuk bezig, 
doch opgewekt en gelukkig in hun arbeid. 
Het speet ons Majoor Tichelaar ziek aan rte 
treffen, terwijl ook de Kapiteins Voogt onge
steld waren. 

Met Eur<>peesch verlof. 

Adjudante Cardinaal is op 5 J anuari met 
het s.s. ,,Johan de Witt" naar Europa ver
trokken. We wenschen haar een goede ~eis 
en een behouden aankomst in het vaderland. 
In Februari moeten wij weer een aantal 
makkers vaarwel zeggen, die naar Europa 

Spurgeon. 

vertrekken, n.l. Majoor Roslund en Majoor 
Walo op 2 Februari met het m.s. ,,Baloeran" 
en Brigadier en mevrouw Hiorth. We 
zullen hen rnissen, doch we hopen, dat zij 
veel zullen genieten van hun verlof en dat 
zij hun familieleden in goeden welstand 
mogen aantreffen. 

Terug van verl<>f. 

Met genoegen melden wij, dat Majo(}r 
Palm op 10 Februari voor de vierde maal 
voet aan wal zet in Ned.-Indie. Wij roepen 
haar een hartelijk welkom toe en gelooven, 
dat zij met veel zegen de volgende zeven 
jaren haar arbeid zal verrichten. 

Deelneming. 

Met leedwezen ontvingen wij bericht, dat 
enkele officieren geltroffen zijn door een 
gevoelig verlies. Majoor Wilson kreeg de 
tijding, dat haar stiefmoeder, en enkele dagen 
later haar vader, het tijdelijke voor het 
eeuwige heeft verwisseld; mevrouw Kapi
tein ter Telgte heeft haar vader verloren en 
Kapiteine Zitter haar moeder. Laat ons onze 
makkers en hun familieleden gedenken voor 
den Troon der Genade. 

Uitbreiding. 

Verschillende posten verheugen zich over 
uitbreiding : de Polikliniek in Bandoeng kon 
naar een ruimer pand verhuizen ; het 
Jongenshuis heeft een nieuwen vleugel 
gekregen, terwijl men met den bouw van de 
nieuwe zaal van Bandoeng II nagenoeg 
gereed is. Officieele openingen zullen in de 
maand Februari plaats vinden. 

Onze ziekcn. 

Kapitein v. d. Herik heeft zich moeten 
onderwerpen aan een operatie. We hebben 
nog geen nadere berichten, doch we hopen, 
dat de behandeling naar wensch geslaagd 
is. Adjudante Mensinga is minder wel, en 
heeft eenigen tijd ziekteverlof gekregen 
evenzoo Kapitein Soenarto. Majoor Both is 
in zooverre hersteld, dat zij naar haar aan
stelling kon terugkeeren, doch de Kapiteines 
Gringhuis en Kudding staan nog op de 
ziekenlijst. Moge God onze zieke makkers 
spoedig doen herstellen ! 
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~ De Kommandant heeft besloten, dat op I 
~ bovengenoemden datum in alle: korpsen over ~ 
~ het geheele T erritorie een bijzondere poging ~ 

~ zal gedaan warden, teneinde jonge menschen I 
! te winnen voor actieven dienst als Korps... ~ 
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NIEUWE POGING. 

GENERAAL EVANGELINE BOOTH 
heeft beslote~ dat in 1938 een krach
tige internationale poging zal worden 
aangewend <>m de jonge menschen 
tusschen 15 - 30 jaar te bereiken en 
hun physiek, moreel en geestelijk 
welzijn te bevorderen. 

Allen, die zich verbinden aan dit 
docl mede te werken, zullen den naam 
dragen van ,,T<>0rtsdragers." 
In een volgend nummer van de Strijd
kreet hopen wij uitgebreide bijzonder
heden omtrent deze nieuwe poging te 
ge'ven. 

Felicitaties. 

7 

In de woning van de Adjudants Juutilai
nen te Koelawi heerscht vreugde over• de 
geboorte van een dochtertje, evenzoo m de 
woning van de Luitenants Sihono te Ben
dosari. Moge de Heer deze kleinen zegenen ! 

Bevorderingen. 

V erschillende officieren werden door den 
Kommandant tot een hoogeren rang bevor
derd. Men zie daarvoor de Officieele Mede
deelingen. Deze bevordering is ongetwijfeld 
een bemoediging voor onze makkers en een 
bewijs, dat hun arbeid gewaardeerd wordt 
door hun leiders. Hartelijk gelukgewenscht ! 

Veranderingen. 

Zooals boven vermeld, hebben enkele ver
anderingen plaats gegrepen. De Adjudants 
Frederiksen in Bandoeng II en de Kapiteins 
Young in Bandoeng I hebben bun meuwe 
taak met hun geheele hart aangevat en wij
den hun .krachten, bijeenvergaard tijdens hun 
Europeesch verlof, aan den Evangelisatie
arbeid in Bandoeng. 

Huwelijksklokken. 

We wenschen de Luitenants Kasoemba . 
die in Januari in Midden-Celebes in het 
huwelijk zijn getreden, van harte Gods zegen 
op hun verbintenis. In de maand Februari 
hopen Kapitein Sterk en Kapiteine Verwaal 
in den echt verbonden te worden. Moge God 
hun Zijn zegen schenken ! 

Dank aan den gever! 

De Leprozerie ,,Poeloe si Tjanang" heeft 
van Jemand, die onbekend wenschte te blij
ven, een nieuw Radiotoestel gekregen. 
Gaarne willen wij den vriendelijken gever 
onzen hartelijken dank betuigen voor deze 
sympathieke daad. 

Evangelische Alliantie - Week der Ge
beden. 

Mevrouw Lt. Kolonel Lebbink nam tijdens 
de Week der Gebeden een spreekbeurt waar 
in de Gereformeerde Kerk te Bandoeng. Het 
was een gezegende dienst en we waren blij 
zoovele heilssoldaten tegenwoordig te zien. 

DE CHEF-SECRETARIS 
EN MEVR. RIDSDEL 

IN T 0 ERE N. 

De tweede Kerstdag was voor Toeren een 
groote dag. De samenkomsten geleid door 
Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel waren zeer 
gezegend. Ongeveer 500 personen waren 
tegenwoordig, waaronder dokter en mevr. 
Teng en de commandant van de veldpolitie, 
de heer en mevr. Zwet en verschillende 
andere Europeesche Legervrienden. 

Twee kinderen werden in de bijeenkomst 
opgedragen aan God en het Leger, en een 
recruut onder de Legervlag aan God gewijd. 
Het was een zeer plechtig oogenblk, dat wij 
niet licht zullen vergeten. 

In Toempang is een buitenpost geopend, 
waar wij zeer gezegende samenkomsten 
mogen hebben. Ruim 50 personen wonen de 
meetings bij, terwijl een 50tal kinderen de 
kindersamenkomsten bezoekt. De ~ijkmees
ter der Chineezen was zoo vriendelijk een 
van zijn groote huizen ter beschikking te 
stellen voor ons doel en wij gelooven en 
bidden, dat wij in de toekomst groote dingen 
zullen zien gebeuren ! 

B. 
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Kwakershuis mocht een vuurwapen zijn, 
minder nog in hun bedehuis. Een dozijn In
dianen schaarde zich om bun ,,Chief." Benja
min kon zich bijna niet goed houden, toen 
hij een dozijn pijlen op de gespannen boog 
zag gelegd en 12 paar gewillige handen zag 
wachten op het teeken tot schieten. 

Een geschiedenis uit de dagen van 
George Washington. 

Toen zag hij, hoe zijn grootvader de In
dianen vriendelijk aankeek. Kalme blauwe 
oogen blikten vanonder het mooie witte 
haar, liefdevol in de vurige ooge'h van den 
aanvoerder, vlammend van lhaat. De oude 
Hoscie bleef de vreemdelingen vriendelijk 
aanzien - hoe lang? Benjamin wist het niet, 
doch eindelijk sloeg het !Indianen-opperhoofd 
de oogen neer. Hij gaf zijn volgelingen een 
teeken en 12 pijlen werden geruischloos 
teruggelegd in den pijlkoker en twaalf man
nen namen met hun aanvoerder rplaats op 
de houten banken. Doodsche stilte heerschte, 
beiden, blanken en roodhuiden, gevoelden de 
tegenwoordigheid Gods. Nog een tijd van ge
bed en toen was de samenkomst ten einde. 

D ITMAAL voor onze jeugdige le:ters een 
verhaal over een gebeurtenis uit de 

achttiende eeuw in de dagen, toen George 
Washington beroemd begon te worden. 

Het was in het jaar 1775, dat er oorlog 
dreigde aan de kust van den Atlantischen 
Oceaan, en de -streek gronds tusschen de 
Hudsonrivier, bewoond door Hollandsche 
handelaars, en het dal van de Connecticut, 
waar zich een nederzetting van Engelsche 
kolonisten bevond, door beide partijen be
twist werd. Het overgroote deel der Engel
schen ·behoorde tot de Kwakers, een secte van 
Christenen, die om hun eenvoudigen God
vruchtigen levenswandel bekend waren. Aan
vankelijk hadden de eersten, die zich geves
tigd 'hadden, Engeland verlaten om aan gods
dienst-vervolging te ontkomen en in plaats 
van de Indianen te verdrijven, hadden ziJ een 
vredesverbond met hen gesloten. Voor elk 
stuk grond, dat zij in gebruik namen, had
den ze een zeker aantal balen katoen gele
verd, terwijl ze ook een soort van comitee 
gevormd hadden, waarin vijf Kwakers en vijf 
Indianen zitting hadden. Dit comitee zou alle 
mogelijk voorkomende oneenigheden be
slechten. Op deze wijze leefden de Kwakers 
in vrede met de Indianen, ofschoon de an
dere kolonisten voortdurend in vrees leef·· 
den voor hun tomahawks. 

Toen de vrijheidsoorlog uitbrak, trokken 
de Indianen partij van dit geschil tusschen 
de blanken. In wilde troepen trokken zij het 
land door en het gouvernement moest erken
nen, dat het niet langer in staat was de 
kolonisten te beschermen. De meesten trok
ken dan ook naar de groote steden, omdat 
het daar veiliger was. Alleen de Kwakers 
bleven rustig aan lhun arbeid, ongewapend 
als altijd. Elken Sabbatdag kwamen ze in 
hun als blokhut gebouwd bedehuis te zamen 
om God te aanbidden. 

Op zekeren dag waren ze weer tezamen
gekomen onder leiding van grootvader 
Hoscie, die met zijn gansche familie tot de 
K wakers behoorde. Het was erg warm <lien 
morgen. Susie, de jongste, was tegen moeder 
aangeleund in slaap gevallen. Dinah en haar 
broer Benjamin keken uit het raam en volg
den met de oogen de vogels, die af en aan 
vlogen. Het was buiten even stil als binnen. 
Niemand sprak of bewoog zich. Grootvader 
Hoscie zat op z'n gewone plaatsje als !eider 

CHERIBON. 

Reeds op 23 December werd begonnen met 
de kerstviering, die onder leiding stond van 
Kapitein de Jonge. Het was het feest voor 
armen en behoeftigen. Aan lange, keurig 
versierd.e .tafels konden de gasten zich te 
goed doen aan een welvoorzienen rijsttafel, 
waaraan ongeveer 80 personen deelnamen. De 
bijeenkomst werd opgeluisterd door zang en 
muziek en natuurlijk had de kerstgeschie
denis een goede plaats. Tot slot werden 50 
kerstmanden uitgedeeld. 

Op. den eersten kerstmorgen werd door 
een groepje meisjes de kerstgeschiedenis ,,in 
beeld" gebracht. Des avonds werd. een door 
mevrouw de Jonge zelf vervaardigde can
tate gezongen, waarin bij iedere Oud
Testamentische belofte een kaarsje ontstoken 
werd, totdat bij het feit van de geboorte 
van Jezus een verlichte kerstboom de gan
sche zaal verlichtte. Vooral de inheemsche 
aanwezigen waren diep onder den indruk. 

Ook in de strafgevangenis bracht het 
Leger des Hells kerstlicht en werd een ver
snapering aan de mannen rondgedeeld. 

De overige feestvieringen voor de verschil
lende onder-afdeelingen van bet korps 
Cheribon waren ook alle uitnemend geslaagd 
en de officieren en hun helpers kunnen 
terugzien op een gezegend Kerstfeest. 

Uit ,,Het Noorden". 

en naast hem zat een vreemdeling, die meer 
dan 700 K.M. had geloopen door de bosschen 
om deze samenkomst bij te wonen. W ellicht 
zou hij dien morgen iets zeggen en een 
nieuwe spreker was altijd welkom. Hij begon 
met een tekst op te zeggen: ,,Hij zal u dek
ken met Zijne vlerken en onder Zijne vleu
gelen zult gij betrouwen." Hij voegde bier 
slechts enkele woorden aan toe, doch zelfs 
de kinderen begrepen, dat een diepere betee
kenis ac'hter dezen tekst school. Hij wilde 
hen waarschuwen voor dreigend gevaar en 
hun zeggen, dat zij binnenkort bescherming 
noodig zouden hebben tegen de Indianen. 

* * * 
Benjamin dacht, dat hij als jongen niet 

bevreesd behoefde te zijn. Dinah dacht na 
over de ,,vleugels" en de veer~n waarvan 
deze gemaakt waren. Door het open raam 
zag zij telkens allerlei veeren, mooie roode 
blauwe, gele en groene. Van vogels konden 
ze wel niet zijn ! 

Ook moeder had ze gezien. Zij begreep, 
dat die mooie veeren deel moesten uitmaken 
van den hoofdtooi der Indianen. Haar hart 
stond bijna stil van schrik, toen echter klon
ken de woorden van den spreker door in 
!haar ziel: ,,Hij zal u dekken met Zijne vler
ken." Een rust kwam over haar. 

Een gelaat met een boosaardigen grijnslach 
begluurde de zwijgende menschengroep do0r 
het open venster. Het was een Indianen 
opperhoof<l in volle krijgs-uitrusting. In zijn 
hand hleld hij een bundel vergiftige pijlen. 
Een kleine wond, daarmee toegebracht, be
teekende een onherroepelijken dood. Niemand 
bewoog zich, ofschoon allen wisten, dat de 
Indianen er waren. Bliksemsnel kwam het 
opperhoofd binnen. Zijn doordringende oogen 
zochten naar vuurwapenen, doch geweer 
noch zwaard werd -ontdekt. In geen enkel 

Met uitgestrekte handen ging grootvader 
Hoscie op het opperhoofd toe en beduidde 
dezen hem naar zijn blokhut te volgen. Daar 
zette hij hun verkwikkingen voor, die stil
zwijgend genuttigd werden. Toen begon de 
hoofdman te s;preken: ,,Indiaan komt wit
ten man's huis. Indiaan doodt alle witte men
schen." Hierbij klemde hij zijn tomahawk in 
de handen op een wijze, die meer zeide dan 
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woorden. Toen ging hij voort : ,,Indaan komt. 
Ziet witte man aanbidt Grooten Geest. Groote 
Ge~st komt binnen Indiaan. Hij zegt : dooden 
niet." 

Daarop nam hij een witte veer uit zijn 
pijlkoker en stak die op het huis met de 
woorden : ,,Wij nu vrienden," en toen even 
geruischloos als ze gekomen waren, verdwe
nen de roodhuiden. 

Dien dag hebben de Kwakers God op bij
zondere wijze gedankt. Waren zij gewapend 
geweest,_ dan zouden allen gedood zijn ge
worden. Doch omdat zij geleerd hadden, dat 
liefde en vriendelijkheid macilitiger zijn dan 
vuurwapenen in Gods hand, mochten ze zien, 
hoe Gods Geest zelfs door de Roodhuiden 
werd ervaren. 

,,Hij zal u dekken met Zijne vlerken en 
onder Zijne vleugelen zult gij betrouwen." 

Meer I ers tnie u ws. 
UIT DE CORRESPONDENTIE. 

Kapitein Lippe schrijft over SOERABAJA 
I: ,,Wij hebben een zeer gezegend Kerst
feest gehad en mochten ons verheugen over 
10 zielen, waarvan 6 geheel nieuwe ge
vallen." 

Kapitein Helmhout uit TARAKAN: ,.Wij 
kunnen terugzien op een rijk gezegend 
Kerstfeest. Alles heeft een prachtig verloop 
gehad. Op den tweeden kerstdag mochten 
wij twee kinderen Qpdragen aan God en 
het Leger." 

Majoor Rosenlund uit DJOKJA: ,,Met 
groob vreugde zien wij terug op de afge
loopen feestdagen. Ons eerste feest was voor 
de Hollandsch sprekende Zondagsschool
kinderen. Er werd een aanschouwelijke 
voorstelling gegeven van de komst der 
engelen tot de herders in de velden, er werd 
verteld en· genoten. 

Het feest in de gevangenis met een 60-tal 
der bekeerd.e ingeslotenen was erg mooi. 
Daarbuiten stroomde de regen neer, doch 
- hoewel in de gevangenis - heerschte 
daarbinnen kerststemming. 

In de kampong GLAGAHW ANGI werd een 
kerstmaaltijd aangericht voor onze Javaan
sche makkers aldaar. 

De bijeenkomsten in het korps waren 
goed bezocht en zeer gezegend. De uit
deeling aan de armen was een dankbare taak. 
Tot slot 'het feest voor de Javaansche kin
deren, waar.bij ons zaaltje heelemaal vol was. 
Wij zijn dankbaar aan alien, die ons in staat 
stelden deze kerstvreugde te bereiden." 

MANADO Il. 

Na afloop van de Kerstdagen is het or.s 
een behoefte om ook iets in de S.K. te 
vermelden. Wij zijn dankbaar aan den Heere 
voor de zoo rijke zegeningen aan ons ge
schonken. Er zijn er teveel om te :noemen, 
doch even willen we aanstippen de zeer 
welgeslaagde Demonstratie, welke gehouden 
werd. De zaal was tjokvol. Velen moesten 
terug gezonden Worden daar er geen plaats 
meer was, zelfs geen staanplaats. 

Moge God het zaad, hetwelk gezaaid werd, 
den wasdom geven, is onze ;:,,1ige bede. 

Tejeel. 

MAGELANG. 

Ook in Magelang werd een gezegend 
kerstfeest gevierd. Op 23 December had het 
feest voor de armen plaats, waarbij 75 kerst
manden werden uitgedeeld, opdat ook de 
minder bedeelden een echt vreugdefeest 
zouden kunnen vieren. Mevrouw Brigadier 
Hiorth, bijgestaan door de ter plaatse arbei
dende officieren, had de leiding. 

Op 24 December werd voor het eerst met 
kerstfeest een demonstratie gegeven. Daartoe 
was de zaal ,,De Eendraoht'', gehuurd en 
gelukkig maar, want de belangstelling was 
groot. Ofschoon het stortregende waren ruim 
500 menschen aanwezig, er waren geen voer
tuigen genoeg in Magelang om allen op tijd 
te brengen. Onder de aanwezigen waren 
verschillende B.B. ambtenaren met hun 
dames. Er werd een mooi programma af
gewerkt, waarop alle deelnemers met trots. 
kunnen terugzien. 
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