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Zonsopgang aan het Lindoe-meer, Midden-Celebes. 

Door Brigadier H. Loois. 

E ENIGE jaren voordat het Leger 
des Heils zijn zendingswerk in 
Midden-Celebes begon, was in 

Kalawara reeds een Landbouwkok>nie 
gevestigd door wijlen den heer Van 
Emmerik, den in Ned.-Indie later zoo 
bekend geworden stichter van de 
Witte Kruiskolonie boven Salatiga. 
Deze kolonie stond onder leiding van 
breeder Samson, terwijl voor den 
geestelijken arbeid in het Paloedal 
breeder Zuppinger '.zorgde. D iens 
pogingen we:riden op bijzondere wijze 
door God gezegend en het wer k nam 
zulk een omvang, dat hij den toenma
ligen leider van het Leger des Heils 
in Ned.-ln!die, Kolonel G. Govaars, 
aanzocht om het Legerwerk in Mid
den-CeJoebes te beginnen. 

De Kolonel kwam om het arbeids
veld in oogenschouw. te nemen, doch 
zeer ziek keerde hij van dezen tocht 
naar Java terug, waardoor de plannen 
tot het aanvangen van onzen zendings
arbeid in het Paloedal, niet dadelijk 
konden worden uitgewerkt. ~ 

Op 17 September 1913 vertrokken 
de eerste Legerzendelingen naar de 
Toradja-landen n.l. Kapitein en me
vrouw Jensen (Denen van geboorte) 
en schrijver dezes met zijn vrouw. 

Het was wel een zeer onbekende 
toekomst, die wij tegemoet zagen, 
doch wij gingen in de kracht des 
Allerhoogsten en met een blijde, leven
brengende boodschap. Het Binnen
landsch Bestuur te Donggala en Paloe 
ontving ons vriendelijk, hetgeen na
tuurlijk aanmoedigend was. Allereerst 
werden enkele weken doorgebracht 
on.der het gastvrije dak van broeder 
van Emmerik, t~neinde eenige be
kendhe1d te verkrijgen van de taal; 
toen gingen onze wegen uiteen. De 
Kapiteins Jensen togen naar het 
Rowiga-district in het Paloedal en 
mijn vrouw en ik de bergen in naar 
Koelawi. 

Eerstgenoemden namen hun intrek 
in het z.g. ,,geestenhuis", daar geen 
woonhuis beschikbaar was. Dit gees
tenhuis is de heidentempel, ofschoon 
dit primitieve gebouwtje in de verste 
verte geen aanspraak op deze weid
sche benaming kon maken. Met groote 
liefde en ijver begonnen onze mak
kers hun arbeid. De bevolking werd, 

waar noodig, met medicijnen geholpen 
om zoodoende het vertrouwen te win
nen en naarmate de tijd verliep, 
1verden ook samenkomsten gehouden 
en scholen geopend, zoodat een echte 
zendingspost gevestigd werd, die als 
kern kon dienen, om van daar uit de 
verder afgelegen kampongs te bezoe
ken. 

KOELA WI-DISTRICT. 

Mijn vrouw en ik ondernamen dus 
den tocht naar Koelawi. Die reis is 
een onvergetelijke geworden. Het was 
twee dagen loopen, voordat wij onze 
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,, Van den opgang der: zon tot har:en onder:gang. 
zal Mijn Naam gr:oot zijn onder: de heidenen". 

bestemming bereikten. Onderweg 
werden wij door een hevig onweer 
overvallen. Het scheen, alsof alle 
machten der hel op ons werden losge
laten, de weg was op vele plaatsen in 
een woesten waterstroom herschapen, 
zoodat wij meerdere malen in levens
gevaar ver keerden. V oor het eerst 
overnachtten wij in een oerwoud, <loch 
gelukkig konden wij een vuur aan
leggen om onze kleeding wat te drogen. 
De ruimte ontbreekt om alle weder
waardigheden te vertellen, doch dat 
wij dankbaar waren, veilig en wel ter 
bestemder plaatse te arriveeren, laat 
zich ongetwijfeld verstaan. Ondanks 
all"s waren wij vol goeden moed en 
zeer verlangend om ons werk te be
ginnen. De controleur had de bevol
king op onze komst voorbereid en ons 

Rechts : heidensche priesters, 
z.g. Sha,manen. 

Links: 1. Adelijke meisjes. 

2. Eva,ngelie-prediking 
a,an de hand van een 
bijbelsche plCLat in 
een Toradja-dorp. 

3. Een meisjes-fluit
korps. 

4. Een rotta,nbrug over 
een der rivieren, 
welke sorns aan-
groeien 
woesten 

tot een 
bergstroom. 

aangekondigd als ,,sando's", ,,de medi
cijnmeesters". Dit opende ons dadelijk 
den weg en bracht ons dicht bij de 
menschen. Wij namen onzen intrek in 
een oud, primitief ingericht huis. 
Kisten deden dienst als kasten, het 
veldbed was een jaar lang onze leger
stede, doch niettegenstaande grootere 
en kleinere ongeriefelijkheden, waren 
wij zeer gelukkig. Aanvankelijk was 
het moeilijk aan levens:miiddelen te 
komen, Q.aar men ons veel te hooge 
prijzen vroeg, doch de ruilhandel heeft 
ons daarin veel geholpen. 

Natuurlijk werd eerst begonnen 
met de taalstudie, daarbij geholpen 
door twee Maleisch sprekende jon
gens. Bijna e]ken avond werden samen
komsten gehouden. Van bekeering 
begrepen de menschen nog niets, 
doch degenen die naar ons luisterden 
en onze prediking wilden aannemen 

Mal. I: 11 . 

naar het licht, <lat ze bezaten, noem
den wij volgelingen. Dat was het 
begin en langzaam., heel langzaam., 
·drongen d•e heerlijke Evangelie-waar
heden tot hen door. 

Scholen werden geopend in de 
omliggende dorpen. Van verschillende 
kanten kwamen de menschen onze 
samenkomsten bezoeken, zoo ook b.v. 
van Kantewoe, <lat ruim twee dagen 
loopen van Koelawi verwijderd ligt. 
Na vier jaar van gestadig, biddend 
arbeiden, zagen wij onzen weg open 
om in Kantewoe zelf een korps te 
openen en kwamen destijds Ensign en 
mevrouw Woodward van Java om 
ons te belpen in dezen post. Na een 
half jaar van taalstudie vertrokken 
zij daarheen. (Zie pag. 3). 

Na zes zware, doch gelukkige jaren 

in M~dden-Celebes te hebben doorge
bracht, gingen wij met verlof naar 
Nederland. Als zichtbaar loon op onzen 
arbeid mochten wij vele volgelingen 
tellen, doch onze hemelsche Vader, 
kent de eeuwige waarde van den 
arbeid der liefde daar verricht en gaf 
ons de vreugde, vele zielen te zien 
komen vanuit de duisternis van 
het heidendom tot het wonderbare 
licht van het Evc>ngelie. 

** * Zij, die Mid<len-Celebes nu b ezoe-
ken en in hun auto langs de goed 
gebaande wegen reizen, kunnen zich 
wel~icht geen voorstelling maken van 
de moeilijkheden en vele gevaren, die 
ons in die tijden, 25 jaar geleden, om
ringden. Wij danken God voor dezen 
vooruitgang, maar het meest voor den 
wonderbaren geestelijken vooruitgang• 
in de Toradja-landen ! 
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MIDDEN-JAVA VERWELKOIT KOLONEL 
EN MEVROUW BEEKHUIS. 

0 NDER de tonen van het zegelied : 
,, V oorwaarts, heilssoldaten, voorwaarts 

in den strijd !" stoomde de trein van Ban
doeng het station Pontjol te Semarang bin
nen, waar de Leger des Heils-troepen in 
voile sterkte en keurige opstelling, de komst 
van Kolonel en mevrouw Beekhuis met de 
hen vergezellende officieren afwachtten. De 
padvinders, die stram in de houding een 
eerewacht vormden, brachten hun leiders 
het ,,Groot Saluut", waarna Majoor Rosen
lund, de Divisie-officier voor Midden-Java, 
de Kolonels een hartelijk welkomstwoord 
toevoegde, daarbij herinnerend aan al, wat 
God door het Leger des Heils heeft willen 
doen ook in dit deel van ons mooie Indie 
Kolonel Beekhuis dankte voor dit vriende
lijke welkom en zeide te zijn gekomen als 
een van God gezondene. Daarna vertrokken 
de gasten naar .bet Ooglijders-Hospitaal, 
waar des avonds een bijeenkomst geleid werd 
ter verwelkoming van de Kolonels. Deze 
samenkomst. was vol !even en bezieling. Dit
zelfde kenmerk droeg ook de bijeenkomst 
op Boegangan den volgenden morgen. Har
te1ijk werd gezongen en zeker hebben onze 
leiders gevoeld, dat zij bij patiifoten en ver
pleegden immer welkome gasten zuJlen zijn. 
Beide inrichtingen werden door den Kolonel 
bezichtigd en met veel waardeering sprak 
hij over wat aan deze plaatsen tot stand 
was gebracht. 

Zaterdagavond 27 Augustus, had in onze 
zaal aan de Tjitaroemlaan de openbare 
verwelkomfug plaats van onze nieuwe !ei
ders. Toen de Kolonels bet podium betraderi, 
vulde een belangstellende schare, waaronder 
•vij ook eenige autoriteiten opmerkten, de 
zaal. 

Samenzang, geleid door :i;,t. Kolonel Rids
del, werd gevolgd door gebed, waarop een 
tweetal officieren een duet zong. Hierop 
nam de Ch.ef-Secretaris het woord en heette, 
na een korte inleiding, den nieuw:n leider 
met eenige welgekozen woorden welkom in 
de Midden-.Java-Divisie, in het gebied, waar 
het Leger des HeHs ruim veertig jaar gele
den zijn werkzaamheden begon. 

De volgende spreker was resident dr. 
C. G. E. de Jong, die namens den gouverneur 
van Midden-Java een treffende toespraak 
hield, waarin hij gewaagde van het onver
moeide streven van het Leger des Heils, dat, 
in de zeventig jaren van zijn bestaan, zijn 
vlag ontplooid heeft in bijna alle landen 
der wereld. Spreker zeide persoonlijk te 

ttMIJN VADER" 
IHET GETUIGENIS VAN EEN ZOON. 

Wijlen Brigadier Fokke Palstra. 

H et leven was hem Christus, 
het sterven GEWIN. 

Op Zaterdag 10 September j.l. bereikte ons 
het bericht, dat Brigadier Fokke Palstra 
was bevorderd tot heerlijkheid. 

Zoo had dus een rijk, nuttif{ leven een 
einde genomen. 

Ik heb mijn vader niet anders gekend, dan 
bezig in het belang van Gods koninkrijk. 
Hij was een zielenwinnaar bij uitnemendheid, 
die, onder de leiding van den Heiligen Geest, 
de •.Jreiigde gesmaakt heeft, door zijn krach-• 

hebben kennis gemaakt met den mooien 
arbeid der heilsofficieren en wenschte Kolo
nel en mevrouw Beekhuis veel succes toe 
in de periode, welke thans aanvangt voor 
het Leger des Heils. 

Daarna was het ds. Sillevis Smit, die als 
een oud Legervriend in warme, hartelijke 
bewoordingen blijk gaf van zijn groote be
langstelling in het Legerwerk. Hij besloot 
zijn toespraak met de woorden: ,,Verwacht 
groote dingen van God - doe groote dingen 
voor God." 

De rij van personen, welke de Kolonels 
toesprak werd gesloten door Majoor Rosen
lund, die namens officieren en soldaten der 
MicMen-Java-Divisie den Kolonel verwel
komde. 

In haar vriendelijke toespraak, die na dit 
welkom volgde, bewees mevrouw Beekhuis, 
de rechte opvatting te hebben van de haar 
door God opgelegde, grootsche taak, terwijl 
zij tevens haar verlangen uitsprak in deze 
nieu we omgeving tot zegen te willen zijn voor 
allen met wie zij in aanraking zou komen. 

De Kolonel bracht daarna als een gezant 
Gods, een Goddelijke boodschap. Met na
druk verklaarde onze !eider, niet slechts een 
benoeming tot zijn verantwoordelijke positie 
te hebben ontvangen van Generaal Booth, 
<loch er zich van bewust te zijn, dat God 
Zelf hem en mevr. Beekhuis geroepen had 
tot deze nieuwe taak. Voor de toekomst 
zeide de Kolonel zijn oogen te zullen op
heffen naar de bergen, vanwaar Gods hulp 
verwacht werd. 

De Zondag, die volgde op deze welkomst
samenkomst, was zeer gezegend, De mor
genure beteekende het betreden van heili
gen grond, een ure, waarin velen er toe 
kwamen zichzelf te stellen ,,als een levende, 
heilige, Gode welbehagelijke offerande". De 
avondsamenkomst, waarin wij aan de hand 
van het door den Kolonel gebrachte bijbel
woord, bepaald werden bij het doen van 
de goede keuze, vond velen, die beslisten 
tot bet volgen van het smalle pad. 

Nog zij vermeld de huis-samenkomst bij 
een der Sernarangsche heilssoldaten, Envoy 
Oey, waar in intiemen kring, de nieuwe 
!eiders welkom werden geheeten. Met een 
30-tal officieren werd bier de lunch gebruikt. 

Mevrouw Lt. kolonel Ridsdel, die ook in 
Semarang was, leidde een zeer gezegende 
samenkomst in de gevangenis. 

Dinsdagmorgen vroeg ging het naar de 
Leprozerie ,,Pelantoengan", waar de Kolonel 

tige, overtuigende predi1;,ing in samenkomsten, 
en door persoonlijk contact met enkelingen, 
zeer velen tot bekeering te mogen bren
gen. 

Een · heilsofficier schrijft mij : ,,Uit eigen 
ervaring weet ik, dat hij iemand was, die 
zieien liefhad; 32 jaar geleden werd ik 
onder zijn woord bekeerd, en ik zal nooi.t 
vergeten met welk een zorg en liefde hij 
mijn eerste schreden op den levensweg 
leidde.'' 

Zijn getuigenis en zijn prediking werden 
gesteund door zijn leven, dat daarm.ede in 
volkomen harmonie was. Hij was een voor
beeld, in woord en in daad. Mijn eigen 
bekeering heb ik, naast de directe werking 
van Gods Geest in mijn. hart, te danken aan 
vaders voorbeeld. In alle omstandigheden; in 
stralenden zonneschijn of in donkeren nacht, 
in voorspoed of in beproeving, steeds deed 
zijn innerlijk besef van vrede met God en 
met de menschen hem uitroepen : ,, Wat 
hebben wij toch reden om God te danken !" 
Nu is hij ingegaan in de heerlijkheid van 
zijn Reiland. Voor hem beteekent dit slechts 
gewin : hij is nu verlost van de onvollw
menheden, welke den aardschen mensch 
aankleven, bevrijd van het brooze omhulsel, 
dat hem tot woning zijner ziel diende. 

Wij, die achterblijven, zullen trachten zijn 
levenstaak, de vestiging en uitbreiding van 
Gods koninkrijk, voort te zetten, naar beste 
vermogen. 

Voor ons gezin beteekent zijn. heengaan 
een onherstelbaar verlies. Wij kunnen moeder 
en de kinderen slechts aanbevelen in de lief
devolle zorg van God. Dat Hij Zefoe haar 
trooste en leide ! W. F. P ALSTRA. 

zeer onder den in druk kwam van het werk, 
wat hij daar mocht zien en van het welkom 
hem door de officieren en patienten bereid. 
Vriendelijke handen hadden ?ls welkomst
groet een ge:heel uit levende bloemen be
staand Legerwapen vervaardigd. 

Zeer gezegend was zoowel des middags de 
samenkomst met de Europeesche patienten, 
waarin ook de ass. resident van Kendal een 
hartelijk welkomstwoord sprak, als des 
avonds de Maleische samenkomst. 

Door de patienten werd in het bijzonder 
de persoonlijke belangstelling gewaardeerd 
welke uitkwam in het vrieudelijk woord 
van den Kolonel gedurende den rondgang 
over de kolonie. Zeer voldaan over deze 
eerste kennismaking werd afscheid genomen. 

Het beste van deze heele tournee was 
wel het feit, dat een groot aantal zielen in 
de verschillende samenkomsten tot den Heer 
kw am. 

R. 

Onze !eiders met de Envoys Oey en een groep officieren voor het huis van den Envoy. 

l)~SSil'1IST ()t= ()f)TltvrIST. 
,,Wij kunnen altijd wel iets 

vinden, dat ons blij maakt", zegt 
de schrijver van onderstaand 
artikel. 

E EN mijner vTieI11den, die zendeling 
is in China, schreef mij kortge
leden een aardige geschiedenis 

over een Chineesche vrouw, die zoo 
gelukkig was twee zoons te bezitten. 
De eene had als hand wei·k bet ver
vaardigen van waaiers, de andere 
maakte parapluies. 

Als bet regende dacbt de moeder 
aan Sing-hi en zijn waaiers en treurde 
er over, <lat als het natte weer bleef 
aanhouden, hij slecbte zaken zou · 
maken. 

Bij mooi weer dacht zij aan Sing-lo, 
den zoon, die de parapluies verkocbt 
en de gedachte verontrustte haar, <lat 
deze regenschermen weleens heele
maal overbodig zouden kunnen wor
den, als de zon nog langer zoo bleef 
schijnen. 

De buren hoorden haar dus voort
dure111d klagen, totdat een oude be
kende eens met baar ging praten en 
haar voorstelde, dat zij bij mooi weer 
zou denken aan Sing-hi en zijn waaiers 
en als het regende aan Sing-lo en zijn 
parapluies. De vrouw probeerde dezen 
raad op te volgen en werd nu een 
evengroote optimiste, als zij eerst een 
pessirniste was geweest. 

* * * 
In deze eenvoudige gescbiedenis 

ligt een groote les verborgen. Mij 
komt bet in ieder geval voor, <lat wij 
altijd wel iets kunnen vinden, dat ons 
blij maakt. 

Blijdschap en rnoed gaan hand in 
hand, ja, wij zouden bijna kunnen 
zeggen, dat blijdschap dikwijls haar 
oorsprong vindt in moed, dien moed, 
die ook in de donkerste ure een lied 
kan aanbeffen, evenals Paulus en Silas 
God loofden, ofschoon zij in een vun
zigen kerker zaten met de voeten in 
den stok. Behooren soldaten van J ezus 
Christus hun deel van de zwarigheden 
en onaangenaamheden des levens niet 
in zulk een geest te dragen ? 

Prescott, een groot geschiedschrij
ver was in zijn latere leven bijna blind. 
Als student werd door een steen zijn 
eene oog gekwetst en het gezichts
vermogen van het andere ernstig ge
schaad. Zijn strijd tegen volslagen 
blindheid was hopeloos, doch hij be
sloot ondanks dat, het leven te beheer
scben en koos d:e loop baan van een 
bistoricus. In een donkere kamer 
gezeten, luisterde hij naar datgene, 

wat zijn helpers hem voorlazen; het 
gehoorde prentte hij in zijn geheugen 
en gelijktijdig maakte hij zijn ontwer
pen. Later dicteerde bij net product 
van zijn gedachten; zijn werk ·bevat 
16 boekdeelen en wordt nog heden 
ten dage beschouwd als een standaard
werk. 

Hij is niet de eenige, die tegenover 
de blindheid een onvel'.woestbaar op
timisme plaatste. Ook de Stichter van 
bet Leger des Heils, William Booth, 
was met dezen geest bezield. Toen hij 
na een tijd van hopen en vreezen, 
eindelijk de zekerbeid had zijn ge
zichtsvermogen voorgoed te verliezen, 
zeide hij tot zijn zoon : ,,Bramwell, 
toen ik het licbt mijner oogen nog 
bezat, heb ik vbor God en de mensch
heid gedaan, wat ik kon ; nu zal ik 
voor God en de menschheid doen, wat 
ik kan, zonder het licbt van mijn 
oogen." 

Dat is ware moed, een .moed, die 
ook in bet aangezicht van de grootste 
moeilijkheden stand boudt. 

Paulus schrijft aan zijn vrienden in 
Rome : ,, Wij roemen ook in de ver
drukking", de vertaling van Moffat 
leest: ,,Wij triumfeeren in onze moei
lijkheden." 

Niets is zie"kelijker, clan o.ns een 
wereld voor te stellen, waar alles wat 
w1j noodig bebben ons als een rijpe 
vrucbt in den schoot komt vallen. 
Ook is het geheel nutteloos onzen tijd 
met droomen door te brengen over 
een soort van wonderlamp, waarmee 
wij de vervulling van al onze wen
schen zouden kunnen vinden. Zulk 
een leven van vervulde wenschen, hoe 
verleidelijk bet ook scbijnen mag, zou 
in werkelijkheid nauwelijks te ver
dragen zijn. Wij zouden het moe 
worden ! 

Indien ons leven zonder moeilijk
beden was, zouden wij nimmer nieuwe 
kracbten ontwikkelen. De musicus, die 
niet begint het nieuwe stuk in te stu
deeren, dat hem nog vreemd is, zal 
nooit vooruitgang in zijn spel bespeu
ren. Evenals een sportsman zijn krach
ten staalt, wanneer hij zich tot het 
uiterste inspant bij zijn proeftochten, 
zoo ook roepen moeilijkheden en 
tegenspoeden een weerstandsvermogen 
te voorschijn, dat anders niet ontwik
keld zou z~in geworden. 

En ik boor de stem van Een, Die 
mcer verdroeg als eenig menscben
kin d, zeggend: ,,Hebt gocden moed ! 
Ik heb de wereld overwonnen !" 

,,Warrior". 
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ONDER DE TORADJA'S 
VAN KANTEWOE 

Een oude ,,heer" van 
Midden-Cele bes. 

BEGIN 1917 waren mijn vrouw en 
ik gestationneerd in Batavia, toen 
wij op zekeren dag naar Bandoeng 

geroepen werden door den Terr. Kom
mandant, destijds Kolonel J. Cunning
ham. Op zijn kantoor werd ons een 
groote kaart van Celebes voorgelegd. 
Den vinger plaatsend op een punt, 
zoowat in het midden, zeide hij : 
,,Ongeveer hier ligt een plaats ge
naamd Kantewoe. Daar wil ik, dat u 
heengaat. Maak het uw levenswerk de 
heidenen van die streek te winnen 
voor Christus." 'Enkele weken later 
voeren wij weg van Soerabaja met een 
groep officieren, eveneens bestemd 
voor den zendingsarbeid in Midden-
Celebes ! . 

Bij aankomst in Kalawara was ons 
eerste werk twee paarden te koopen 
en des avonds kregen wij onze eerste 
rijles. Den volgenden morgen begon
nen wij, tezamen met de Ensigns Loois, 
den tocht naar Koelawi, waarover 
wij - onervaren rijders - 9 uur 
deden ! 

door Brigadier Woodward. 

Na erikele dagen gingen de Ensign 
en ikzelf op verkenning uit naar Kan
tewoe. Eerstgenoemde was er ook nog 
nooit geweest, <loch had v~el over het 
dorp en de mensch.en gehoord. Des
tij ds konden wij niet verder te ~aard 
dan Gimpoe, daarna ging de re1s te 
voet. Het was een moeilijk te begaan, 
smal voetpad door het dichte oerbosch, 
op en af bergen en heuvels, <loch op 
den derden namiddag na Gimpoe be
reikten wij Kantewoe. Het dorp ligt 
op een heuvel, doch zoo verscholen 
tusschen geboomte en achter aarden 
wallen, dat men er niets van kan zien, 
voordat men er vlak bij is. De toegang 
tot het dorp werd gevormd door een 
doorgang tusschen de wortels van 
twee geweldige waringin-boomen. 
Slechts een voor een konden de bewo
ners door de ,,poort" gaan. Het was 
een echte vesting. 

* ~:: * 

Het eerst zochten wij de Lobo op, 
den heidentempel en tegelijkertijd het 

dorpshotel". Het was een geweldig 
houten gebouw, donker en kwalijk 
riekend, dit laatste tengevolge van de 
dieren- zoowel als menschenoffers, 
welke daar gebracht waren voor de 
booze geesten. 

Het dorpshoofd kwam ons opzoeken; 
de Ensign vertelde hem het doel van 

IN MEMORIAM. 

E EN woord van liefde en waar~eering wi~le~i wij hier wijd~.n aan de n~ge
dachtenis van MajooT Jensen, die als Ka1J'l.te1n Jensen met zun vrouw 25 1aar 

geleden als pionier naar Midden-Cele bes vertrok. Zijn toegewijde. zelfverloochenende 
arbeid zal nimmer vergeten worden ! Na zijn 14 jarige dienstperiodc in Ned. Indie 
werd hij overgeplaatst naar Zuid-Amerika, doch Zk1n gezondheidstoestand werd van 
dien aard, dat hij naar zijn geboorteland Denemarken moest terugkeeren. Verleden 
jaar werd hij bevorderd tot heerlijkheid en hij juicht nu voor den troon van het 
Lam. Mevrouw Jensen, die thans bij haar ouders in Zweden vertoe~, zendt haar 

ckkers in dit Jubileum-numnu:r een korten groet. 

HOOG BEZOEK AAN ONZE KOLONIE TE 
KASIJAN. 

Het is niet zoo dikwijls, dat belangstel
lende autoriteiten hun weg vinden 11« 

deze afgelegen kolonie voor behoeftige 
inheemschcn en daarom was het feest op 
Donderdag 25 Augustus 1.1., toen resident en 
mevrouw Pronk, de ass. resident en me
vrouw Remmert van Djembtr, de regent 
van Djember met de Raden Ajoe, alsook de 
resident-arts van Bondowoso, de heer J. 'C. 
van HelJ, genoemde kolonie bezochten. De 
gasten werden ontvangen door Majoor en 
mevrouw Lorier en de andere officieren op 
de kolonie werkzaam. Voor de woning van 
de Majoors werden de gasten verwelkomd 
met het door de kinderen en vele ouderen 
op verdienstelijke wijze gezongen ,,Wilhel
mus" in de Maleische taal. De vrouwelijke 
verpleegden stonden in een wijden boog aan 
den eenen k~;mt, de mannelijke op dezelfde 
wijze aan de andere zijde van den voortuin, 

H;ier gaan onze officieren op hu.isbezoek. 
(Midden-Cele bes). 

in het midden de groepen kinderen, getooid 
met vlaggetjes. 

Majoor Lorier sprak na het welkomstlied 
den resident toe en verzekerde hem, dat 
de 300 verpleegden, die momenteel op de 
kolonie vertoeven, zich veilig en gelukkig 
gevoelen in de hoede van het Leger. Hieraan 
voegde de Majoor een woord van dank toe 
voor den steun bij het verrichten van onzen 
arbeid ondervonden van het Gewest. Daar
aan werd de bede toegevoegd, dat het aan 
het A.S.I.B. zoowel als aan het Leger des 
Heils gegeven moge worden, velen van deze 
,,annen van geest" het koninkrijk Gods 
binnen te leiden. Over den rondgang over 
de kolonie schrijft het ,,Soerabaiasch Han
delsblad" o.a. 

,,Hierop volgde een rondgang over het ge
heele etablissement, waarbij telkens ·opnieuw 
de •groote ordelijkheid en zindelijkheid op
viel en waarbij de tevreden gelaatsuitdruk
king der verpleegden den bezoekers als be
wijs kon strekken, dat deze ,,armen" zich in 
deze inrichting ,,senang" gevoelen : een 
groote satisfactie voor hen, die dit werk 

I 
steunden en nog steunen. 

Meer dan maandenlange briefschrijverij 
zou kunnen, stelde dit bezoek den Resident 
in staat om op de hoogte te komen van de 
resultaten, hier reeds bereikt, ook van wen
schen, die door de leiding der inrichting -
in alle bescheidcnheid-nog gekoesterd wor
dcn. van wenschen, die bij !fen heer Pronk 
een gewillig oor vonden. 

Na met een heerlijk kopje koffie in den 
huize Lorier te zijn verkwikt, namen de 

I • 
gasten goe-d 11 uur weer afsche1d van deze 
aller sympathie verdiende inrichting." 

Moge de Heer den arbeid van onze mak
kers op Kasijan rijkelijk zegenen ! 

onze komst en vroeg hem tevens om 
een geschikt stuk grond, teneinde een 
school en officierskwartier te kunnen 
bouwen. In den loop van den avond 
kwamen de mensch.en naar de vreem
de witte gasten kijken en Ensign 
Lo'.ois, die de Moma-taal .Kon spreken, 
vertelde hun van den grooten God, 
Dien wij dienden. Den volgenden mor
O'en vergezelde de kapala-kampong 
~ns door het dorp en nadat wij een 
geschikt terrein hadden uitge.kozen, 
keerden wij terug naar Koelawi. 

Gedurende de volgende 9 maanden, 
terwijl het huis en het meubilair ge
bouwd en in orde gemaakt werd, 
bezocht ik Kantewoe geregeld en bleef 
dan een week of tien dagen logeeren 
in de Lobo, teneinde vriendschap met 
de mensch.en te sluiten en iets van 
hun taal machtig te warden, wat zeer 
moeilijk was, daar geen geschreven 
woord bestond. Voordat de school ge
opend was, riep de goeroe - .1.1-u M~
joor Nelwan - de jongens b1Jeen m 
de Lobo en leerde hun letters door 
deze met een stuk verkoold hout uit 
het vuur, op de plan.ken van den vloer 
te schrijven. Toen het huis klaar was. 
bracht ik mevrouw Woodward naar 
Kantewoe en wij installeerden ons om 
er 7 jaar te blijven. 

Eerst waren de mensch.en bang voor 
ons <loch langzamerhand wonnen wij 
hu~ vertrouwen. Als betaling voor het 
voedsel, dat wij wilden koopen, gaven 
wij zout naalden, garen, kralen en 
katoenen' stof. Geld vertrouwden zij 
niet en wilden ze niet aannemen. De 
mannen droegen zeer weinig klee
ding ; zij waren tevreden met een len
dendoek. De vrouwen daarentegen 
droegen zeer omvangrijke donker
bruine rokken van geklopte boom
schors, die zij uitgespreid droegen als 
crinolines. 

Het duurde vier jaren, voordat de 
mensch.en onze prediking voldoende 
begrepen om van bekeering te kun
nen spreken ; ofschoon velen h~t ver
langen te kennen gaven volgeling te 
willen worden, waren ze toch nog 
sterk gebonden aan hun heidensche 
gewoonten. Een der twee eerste. ~e
keerlingen is momenteel een off1c1er 
in ons Leger en tot grooten zegen voor 
zijn volk. 

De taalmoeilijkheid scheen bij aan
vang onoverkomelijk. Geen enkel bij
belgedeelte bestond in de Oema-taaJ, 

Niet altijd kunnen wij, vaak kort
zichtige mensch.en, dadelijk Gods ver
heven bedoelingen met ons en de 
onzen begrijpen, als er dagen van 
tegenspoed, smart, ziekte of geest~~ 
lijke dorheid komen ! Toch mogen WlJ 
er ons van verzekerd houden, dat Zijn 
doel met ons !outer liefde is. 

Ik houd veel van bloemen en plan
ten en menigmaal hebben ze mij op 
haar eenvoudige wijze groote levens
lessen geleerd. In verband met boven
staanden tekst moet ik denken aan een 
bekende plant in Holland, de Clivia. 
Wanneer men deze plant gedurende 
enkele wintermaanden eenigszins ver
waarloost, d.w.z. haar geen water, mest 
of warmte geeft, krijgt men in Maart 
of April een prachtigen bloemtros. 
Zoodra de bloemstengel echter zicht
baar wordt, moet aan de plant weer 
alle zorg besteed worden ; ze moet 
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geen lied of koor, en het duurde zeer 
lang, voordat ie:::nand onzer voldoende 
kennis van de taal had om het ,,Onze 
Vader'' of ,.De Tien geboden·· te ver
talen. De eerste liederen waren origi
neele gedichten en vertolkten alleen 
een zeker begrip, b.v. ,,God is almach
tig'', ,,De Heer Jezus ~eeft ons ~ef", 
De hemel is een heerhJke plaats. De 

f~milie Nelwan was een groote hulp 
voor ons, aangezien zij de taal vlug
ger machtig werden dan wij. 

Een groep schoolkinderen van Koelawi. 

Nu na 21 jaar schrijf ik deze regels 
in hetzelfde huis, omringd door dezelf
de mensch.en - doch welk een ver
schil ! De kampong is veel ordelijker en 
schooner, de boomschorskleeding is 
zoo goed als verdwenen, ofschoon de 
katoenen rokken nu gebruikt, ge
maakt warden volgens hetzelfde mo
del. De aardige kleurige baadjes zijn 
veel netter en meer hygienisch dan 
de boomschors. Deze laatste kon niet 
gewasschen en de kleeding werd ge
dragen tot ze in stukken viel. 

83 kinderen bezoeken rnomenteel 
onze dagschool, en dit zijn meestens 
weer kinderen van vroegere leerlin
gen. De Zondagsschool wordt bezocht 
door·lOO kinderen. De zaal is de groot
ste van alle Legerzalen in Ned.-Indie 
en een centrum van licht en leven 
voor het district. I.I. Zondag (de Bri
gadier sch.reef dit artikel op 25 Augus
tus in Kantewoe. Red.) waren er 315 
menschen in de Heiligingssamenkomst. 
terwijl , wij gedurende den laatsten 
Jongeliedendag 1100 jonge mensch.en 
mochten verwelkomen. Acht van de 
vroegere leerlingen onzer school, jon
gens en meisjes, zijn nu Heilsofficier 
en arbeiden in verschillende districten 
in Midden-Celebes. 

Toea Djanggoe. 

Voor een rusfi(l uur. 

LOUTERING. 
,,Mijne gedachten zijn niet 

u.lieder gedachten en uwe we
gen zijn niet Mijne wegen, 
spreekt de Heere." 

Jesaja 55 : 8. 

Door mevrouw Kolonel Beekhuis. 

telkens naar het licht gekeerd worden, 
opdat de stengel rechtop zal groeien ! 

Zoo gaat het ook dikwijls in het 
leven van den Christen. Moeite van 
allerlei aard komt ons op den levens
weg tegemoet - toch heeft God Zijn 
plan met ons en deze tijden van be
proeving en armoede der ziel, zooals 
ze ons toeschijnen., maken deel uit 
van Zijn plan. Indien wij in donkere 
dagen maar blijven volharden om Hem 
te zoeken, komen straks de bloemen 
ook oilzen geestelijken hof sieren. 

Hoe schoon is het, de bloemen van 
geduld, trouw, liefde, mededoogen, 
nederigheid, zachtmoedigheid en zoo 
vele meer, te zien in des mensch.en 
leven. En - meestal vinden wij de 
mooiste bloemen in het leven van hen, 
die door de diepte gingen ! Denk er 
steeds aan : God heeft u lief ! Hij heeft 
een plan met u ! Hij verzorgt uw hof . 
Hij wil gaarne, <lat de eigenschappen 
van Christus ook in uw leven gevon
den zullen warden ! Laat Hem dus 
begaan en leer zeggen : 

Ik bemin Hem ! Geeft Hij zegen, 
Zendt Hij voor- of tegenspoed. 
'k Heb Hem lief in al Zijn wegen, 
Zooals Hij het maakt, i · 't goed ! 
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1. Twee Toradja-moeders, die recht hebben 
op de ,,Zilveren Ster'', omdat haar zoons 
heilsofficier zijn. 

2. Een optocht door de velden ; op weg 
naar den J ongeliedendag. 

3. Drie trouwe bezoeksters van de kinder
samenkomst. 

W IJ, die het voorrecht hadden om onder 
het Toradja-vo1k te werken en die het 

heidendom van dichtbij gezien hebben, 
danken God met heel ons hart, dat Hij Zijn 
dienaren zond om het Evangelie te prediken 
nu 25 jaren geleden ! Wij prijzen Hem voor 
allen, die onder zeer vele en groote moeilijk
heden en ontberingen het eerste licht tot de 
heidenen in Midden-Celebes brachten. Uit 
het kleine zaad, dat toen geplant werd, is 
een groote levenskrachtige boom verrezen 
met diepgaande wortels en mooie, groene 
takken. Aan mijn nu reeds tot Heerlijkheid 
bevordenden echtgenoot en mijzelf was het 
voorrecht de vruchten te plukken van dien 
getrouwen arbeid. De getuigenissen, welke 
wij soms mochten beluisteren, hebben ons 
hart geroerd en doen over stroomen van 
dankbaarheid. Over sommige van onze men
schen wil ik wat vertellen. 

Op zekeren dag kwam een kleine jongen 
bij ons. Hij was nog maar kort op school, 
doch daar had hij voor het eerst gehoord 
over den Reiland, Die ook kinderen lief
heeft. ,,Mag ik bij U in huis komen wonen?" 
vroeg hij. ,,Waarom wil jij bij ons wonen?" 
vroeg de Kapitein hem. ,,Omdat ik meer wil 
weten van Uw i PoeE Jesus", was het 
aandoenlijke antwoord. 

J arenlang is hij bij ons in huis gebleven. 
Toen hij oud genoeg was ging hij naar Java 
om de Kweekschool te doorloopen en keerde 
terug als heils-officier. Nu arbeidt hij met 
heel zijn hart om zijn eigen volk en bovenal 
zijn eigen broers en zusters voor J ezus te 
winnen. 

* * * 
Nindoi R. was van jongsaf een heidensche 

priesteres. Overal waar ziekte was, werd zij 
geroepen om de booze geesten te bezweren 
en .zoodoende de ziekte te verdrijven. Haar 
E:enigst kind, een dochter, zou later haar 
taak over nemen. Hoe verontwaardigd was 

li~T V"()LI\ 
ONDER DE SIGIERS 

Door Majoor E. Rosenlund 

G aarne wil ik iets vertellen over ons 
werk onder de Sigiers. Ik doe dat met 

vreugde, want wij hebben daar in het 
Bora-district inderdaad mogen beleven, dat 
God nog heden ten dage wonderen in ons 
midden kan verrichten. 

Kort na ons huwelijk werden wij in 1922 
aangesteld voor het Bora-district. Reeds 
eerder had ik gedurende drie en een half 
jaar gearbeid in het Koelawi-district en 
stond dus niet vreemd meer tegenover het 
werk onder de Toradja's. 

1Bij onze aankomst in Bora troffen wij 
niets aan dan openlijke vijandschap en fa
natiek vooroordeel. Eerst moesten wij een 
geschikt stuk grond zoeken voor het bouwen 
van een huis en zaal en wij konden hiervoor 
zeker geen beter plekje vinden dan in Pe
boba, de plaats waar vroeger de slaven ge
straft en gepijnigd werden ; daar zou straks 
de heerlijke boodschap van Verlossing door 
J ezus Christus verkondigd word en. Van het 
begin af aan gaven wij ons geheel om de 
Sigiers voor Christus te winnen. Hun ver
trouwen wonnen wij spoedig, maar de 
Evangelieboodschap wilden ze niet aanne
me:n Jaar in jaar uit hebben wij gear
beid zonder ook maar een ziel voor J ezus 
te winnen. Na vier jaar alle pogingen in 
het werk gesteld te hebben, zag het er ten
slotte voor ons werkelijk hopeloos uit. 
Overal hielden wij onze samenkomsten, 
doch dikwijls kostte het ons tranen, als wij 
op donkere avonden van verafgelegen 
kampongs huiswaarts keerden. 

* * * 
Een van de voornaamste vijanden van het 

Christendom te Bora was het vroegere 
dorpshoofd, Rapasisi, uit den tijd, toen de 
Sigiers nog onder de invloedrijkste stam
men van Midden-Celebes gerekend konden 
worden. Op zekeren dag werd hij ziek en 
alle hulp van de tobalias en bajasa's 
(shamanen priesters) was tevergeefs geweest. 
Hier was onze kans. 

Wij verzamelden een schare menschen 
rondom zijn woning en daar heb ik in het 
openbaar voor zijn genezing gebeden. Hier
op begon ik hem geregeld te verplegen en 

na drie weken was hij geheel genezen. 
Daarna begon deze man met een paar van 

zijn gewezen slaven onze samenkomsten bij 
te worien. Om kort te zijn: In een Zondag
avond-samenkomst kwam hij naar de zon
daarsbank en naast hem knielde zijn slaaf 
Hedo. Later, nadat wij bijna zes jaar in 
Bora gewer kt hadden, smaakten wij de 
vreugde om Rapasisi in onze afscheidssa
menkomst tot heilssoldaat in te zegenen en 
aan zijn zijde stond - ook als heilssoldaat 
- zijn oude slaaf Hedo ! 

Juist voor Rapasisi's bekeering was echter 
de crisis gekomen. Eindelijk na zoovele 
jaren zwoegen hadden wij ingezien, dat het 
voor ons onmogelijk was om de Sigiers voor 
den Heer te winnen. Doch op dat oogenblik 
had God gewacht. Aan het eind van ons 
eigen kunnen, toen wij meenden, dat he<t 
menschelijkerwijze onmogelijk was - kwam 
JEZUS. Plotseling kwam als een machtige 
golf de opwekking over de geheele streek. 
Niet slechts van Bora, maar ook van verre 
streken zooals Bangga, Rarangganaoe, ja 
zelfs van Biroemaroe kwamen er nu hon
derden menschen tot ons, die allen Chris
ten wilden worden. De zaal, gebouwd met 
middelen ons verstrekt door een vriendin 
uit Finland, waar vroeger zoo goed als geen 
menschen kwamen, werd nu plotseling met 

Rapasisi en zijn slaaf Hedo. 

elke samenkomst z66 tjokvol, dat wij twee, 
ja soms zelfs drie keer achter elkaar een 
bijeenkomst moesten houden om allen, die de 

ONDER DE KAJELIERS 
Door mevr. Majoor L. Poutiainen 

de oude vrouw, toen haar dochter op zeke
ren dag thuis kwam en vertelde, dat ze 
bekeerd was geworden in een samenkomst 
van het Leger des Heils en nu 'voortaan 
alleen den Heer Jezus wilde liefhebbe1~ en 
dienfn. Nog erger werd haar boosheid, 
toen enkele jaren daarna het meisje haar 
kwam vertellen, dat zij naar de Kweek
school wilde gaan en heilsofficier wilde 
worden. 

Veel is er in die jaren voor de oude 
vrouw gebE:den, zoowel door haar dochter 
als do,>r de ci~icieren, en eindelijk brak het 
hemelsche licht door in haar duistere ziel. 
Toen haar dochter, die pas bevorderd was 
tot Luitenante, met verlof thuis kwam 
mocht zij haar oude moeder tot den Heilar .. d 
lc0 iden. Met groote blijdschap kon deze voor
malige heidensche priesteres later ge<tuigen 

Maj. Poutiainen, 
die kortgeleden 
vanuit Semarang 
tot Heerlijkheid 
werd hevorderd, 
werkte met zijn 
vrouw, schrijfster 
v~n dit stukje, vele 
jaren in Kaperoei 
en Rowiga. 

De Majoor bij 
den zandbak. 

van den ,,wondervollen" Jezus, Die met 
licht en vrede was gekomen wt haar du\s
tere hart. 

• * .. 
Een jonge vrouw lag ernstig ziek. Wij 

·v.rerden geroepen en onder biddend opzien 
tot God deed ik al het mogelijke om de pa
tiente te verzorgen, doch de ziekte werd 
!'teeds erger. Het meisje was een Christin 
cloch de oude moeder niet en zij had graag 
een geestenbezweerder bij haar kind ge
haald. Zij was ontevreden, toen wij zeiden, 
dat wij zouden bidden en al onze hulp al
leen van God verwachten. ,,Het is Uw schuld 
als mijn meisje dood gaat", zei de oude 
vrouw boos. Ernstig en vele waren de ge
beden, die tot Gods troon opstegen. Alle 
Christenen vereenigden zich met ons in deze 
zaak. 

(Vervolg pag. 6 kol. 1). 

ST R IJ D 

·~ f) 

Gezegende oogst van zielen in Bora. Majoor 

Evangelie-boodschap wilden hooren te kun
nen bereiken. 

Op deze gezegend,~ wijze mochten wij ge
durend~ het :aatste jaar van om: VE:rblijf 
in Bora arbeiden. 

Doch juist in tijden van grooten geeste
lijken zegen gebruikt de satan alle middelen 
om Gods koninkrijk sC'hade te berokkenen. 
Juist in dien tijd trachtte de Islam het 
uiterste te doen ons werk te schaden. Zoo 
hield b.v. de radja een familie-vergaderin~, 
waarbij ook Rapasisi j;J.ls familielid tegen
woordig moest zijn. De radja beloofde hem, 
dat, indien hij den Christelijken godsdienst 
vaarwel wilde zeggen, hij - de radja -
later alle verplichtingen voor de begrafenis 
van Rapasisi op zich ·zou nemen (iets 
waarop de Toradja's van beteren stand bij
zonder gesteld zijn). Na een oogenblik van 

EEN KWA 
LEOER DES BEILS-ZENDINOS 

Het was niet alleen een historisch Jl'l~ 
oogenblik geweest zijn voor de betroklcell L 
her 1913 in de afscheidssamenkomst te ;B11tav· 
wijlen mevrouw De Groot-de Zwaan, Jl'let 
zendingsterrein, ons aangewezen op CelebeS• 
te maken met onze beginselen, maar hell JJ() 

De beide echtparen Jensen en Loois heb~ 
zich volkomen bewust v,an eigen zwiakJteid1 
naam en de kracht van hun Zender, pie ~ 
met u ! Mijn kracht wordt in zwakheid 1

' 

zijn ze niet beschaamd uitgekomen, docb on 
is ! Halleluja ! 

W anneer wij nog eens de eerste rapporte 
officieren, komen wij sterk onder den ill 
te lijden en de zelfverloochening, welke dJig 
zien wij, dat vcle arme heidenen op bull I 
de harten voorbereid tot het aanvaardell vlll 

mochten brengen. 

Getrouw en degelijk hebben zij gearbei1· •• 
gegeven, waarover zij en wij ons innig vertllJ 
landen en w,aarover de engelen Gods in dell 1 

stig het woord van den Reiland. 
Gestadig heeft het werk zich uitgebreidd 

Honderden Toradja-mannen, geboren in de 
vrees voor booze geesten, kinderen vall J<o!l. 
van Gods lief de gekomen en zingen nu b\)JJ li 
des Heeren! 

Uit de bevolking zijn vele officierell ell 
bckwame strijders. Duizcndcn hebben vet 
onderwezen in de eeuwige waarheden GodS· 
dag, w1aarop ook alle bewoners van het riJ· 
alJer tong den gezegenden naam des IJeere' 

Het feit, dat wij in Midden-Celebes ctJI 

posten en 19 d,agscholen, stemt tot grootc 
verwachten voor de toekomst. 

··1 h &str Nu is er echter, tcrW•J et geheelc 
arbeid feestelijk te herdenken, een scb11d11

"' 

het laatst van Mei hebben verschillende oJ!l"~ 
onze bijeenkomst7,alen, scholen en de geb0u 
w;ara. De schadc - zuinig bcrekend _ \\'ord 

•• • Ott gulden) waarover WIJ in groote zorg zijll· 
blijk gegeven van hu11 liefde voor dit deel va:tl 
middelcn ± f 1500.- bijeengebracht, mJlllf et 

ik U di • cJoC)\ Mag , e dit leest, vriendeliji' 
0 welwillend te overwegen? Jk geloof, d9t e 

Z .. G olll 
door 11nen eest veler harten zal bewegeJI 

Z.. . ·ietl< 
eere van JJn 11aam en tot hcil v.an de cl111 ' 

~'oo 
Schrijf op uw postwisscl of cheque: " 

straat 16, Bandoeng. 
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~n mevr. Rosenlund met hun heilssoldaten. 

stilte antwoordde Rapasisi : ,,Maoe Poee 
Gaoe matagi, kana koeoseaka i Poee nJesoe". 
(Zelfs al zoudt U, heer Vorst, het mij ver
bieden, toch moet ik den Heer Jezus vol
gen). En God heeft dezen man dan ook 
gebruikt tot zegen voor vele Sigiers. 

Gedurende de laatste maanden van 1927, 
voordat wij Midden-Celebes verlieten, heb
ben wij ook een periode van groote aard
schokken meegemaakt. Juist in dien tijd 
heeft iedereen mogen aanschouwen, hoe 
Gods h and Zijn eigen volk bewaart. Terwijl 
door het instorten van passarloodsen ve'1en 
gedood en gewond werden, kreeg geen van 
onze honderden Christenen eenig letsel. 

Ja, wij hebben inderdaad Gods wonderen 
onder de Sigiers mogen aanschoU1Wen. Geve 
de almachtige God, dat het zaad daar uit
gestrooid vele vruchten zal dragen ! 

T EE UW 
ERK IN MIDDEN· CELEBES. 
ent, maar het moet ook een ontroerend 
gerzendelingen, toen bun op 17 Septem

'a, de Legervlag werd overhandigd door 
Ile opdracht deze Vla:g te planten op het 

en daal' de T01·,adja's niet alleen bekend 
enai te winnen voor Koning Jezus. 
~ zich dappere pioniers getoond ! Zij waren 
lllaar zij vertrokken en arbeidden in den 

de bclofte had gegeven : ,,Ziet, IK hen 
' lb11acht " en steunende op deze beloften 
ervondcn zij, dat Hij, Die roept, getrouw 

n doorlezen over den arbeid dezer irouwe 
k van de ontbel'ingen, welke zij hadden 
an dag betracht moest worden, maar ook 
dschap hadden gewacht. God Zelf had 
de blijde tijding, welke deze zendelingen 

n de Heer des oogstes heeft clen wasdom 
'den, waru:over vreugde is in cle Toradjai
ll\el hun blijdschap betuigen, overeenkom-

~·eien zijn krachtdadig bckeerd geworden. 
· sternis van het heidendom, vervuld van 
nsnellers, zijn tot het wonderbare licht 

~van Verlossing. Geprezen zij den naam i 
goeroe's voortgekomen en gevormd tot 
"d, ,,volgeling" te willen zijn en worden 
W\j zien vol verwachting uit naar den 

de knie voor Jerzus zullen buigen en, l 
"-Ill verm.elden ! 
'Visie hcbben van 23 korpsen, 100 buiten
al:l.l{baarheid en doet ons groote dingein 

'ct zich voorbereid.i om derzen 25-jarigC:Ili 
gevanen op deze groote gebeurtenis. In 
~vingen groote schade veroorzaakt aian 

en van de Landbouw-kolonie te Kiala
t geraamd op f 15.000.- (vijftienduizend 

e officieren en soldaien hebben alrceds 
• 01ls zendingsveld en van hun bescheiden 
18 \reel meer noodig. 

dringend verzoekcn, dezen onzen nood 
~eitand, de Gezondene van den Vader~ 
1
1\ dezcn nood te helpen voorzien tot de 

ell 'l'oradja's. Dank u bU voorbaat ! 
De Uwc in 's Heeren dienst 

A. C. BEEKHUIS. 
r l\'liddcn Celebes." Ons adres is : Java-
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IN HET ROWIGA-OISTRICT 
Door Adjudant K. H. Frederiksen 

Adjudant en mevrouw Frederiksen, Deen
sche officieren, hadden. het voorrecht vele 
jaren te arbeiden in bovengenoemd district, 
waar hun landgenooten, de Kapiteins Jensen, 
nu 25 jaren geleden begonnen waren nl. in 
Rowiga. Toen wij hen in een interview een
maal aan het vertellen kregen over al wat 
zij in die jaren beleefd hadden, straalde hun 
gezicht van vreugde bij de herinnering aan 
de wonderen, die God verricht had in menig 
duister heidenhart. De foto-album kwam er 
1.:-i.i en toen !hebben wij maar geluisterd. 

,,Hier zijn drie mannen uit ons district, 
die ingezegend werden tot heilssoldaat ge
durende onze periode aldaar. Zij woonden 
in. een verafgelegen kampong, Bandja ge
heeten. '.Dit dorp ligt 9 uur loopens van 

De bel wordt geluid ! 

Wawogaga, den voor hen meest dichtbij 
gelegen post. Op zekeren dag gin.gen ze te
zamen naar den passar te Paloe om inkoo
pen te ' doen. Op hun tocht kwamen zij door 
Wawogaga en woonden daar een samen
komst bij. Wat ze hoorden liet hen niet 
meer los. Ze besloten voortaan de samen
komsten te bezoeken en legden den weg van 
9 uur loopens af om er te komen. Zaterdags 
gingen ze dan op stap om des Zondags rustig 
te kunnen genieten. Langzamerhand drong 
het licht tot hen door en nu zijn het flinke 
heilssoldaten. 

* * * 
En dan zij er die drie meisjes, die op zulk 

een wonderbare wijze tot God getrokken 
werden. De Mohammedanen in ons district, 
hadden besloten ons met steenen te bom
bardeeren. Wij hielden een bijeenkomst in 
de Bantaja (geestentempel), die slechts 
verlicht werd door twee olielampjes. Nau
welijks was ik bezig met het bijbelonder
werp, of daar kwamen de steenen, doch 
door Gods bewaring raakte mij geen enkele. 
Drie meisjes waren onder degenen, die op 
dezen avond de bijeenkomst aldus tracht
ten te verstoren en zij deden dit op zulk 
een wijze, dat het noodig was haar, tot 
voorbeeld der anderen, te verbieden onze 
samenkomsten bij te wonen. W eken gingen 
voorbij. Op zekeren dag kwam een der drie 

meisjes bij ons en zeide Christin te willen 
warden en bij ons te willen wonen. (lets 
wat in Celebes vaak gedaan wordt, als men 
meer van den godsdienst wil weten.) Wij 
vertelden haar echter, dat zij het voor zich
zelf op zulk een manier bedorven had, dat 
het noodig was haar op de proef te stellen. 
Wij zonden haar terug naar huis. Door 
haar ouders werd haar het huis geweigerd, 
omdat ze Christin wilde worden. Van huis 
tot huis ging ze in haar kampong -om den 
menschen te vertellen, dat het haar ernst 
was en zij een antler leven wilde leiden. 
Toen kwam ze terug. Haar heele bezit -
3 kippen - bracht ze mee. Zij werd won
derbaar bekeerd en is vele jaren bij ons 
geweest. Nu is zij Kandidaat en hoopt 
spoedig officier te worden, ook de twee 
anderen zijn bekeerd geworden en korps
kadet.". 

* * * 
,,Dan is daar Abraham, wiens heidennaam 

P ANDE was. Zijn dochter was heilssoldaat 
en korpskadet geworden en droeg in de 
samenkomsten haar witte uniformjurk. Dat 
wilde de oude vader wel eens zien. Op een 
Zondag stond hij bij de zaal om zijn dochter 
te bewonderen. Verder kwam hij voorloopig 
niet. Een volgend maal kwam hij op her
haald verzoek binnen, doch iheelemaal 
achteraan. Toch luisterde hij. Langzamer
hand kwam hij dichte:robij, <totdat hij op 
de voorste rij zat en op zekeren blijden dag 
knielde hij neer aan de zondaarsbank en 
werd hij een Christen. Hij was een van de 
oude koppensnellers, die verscheidene kop
pen gesneld had in zijn jonge jaren. Zijn 
uiterlijk was afschrikwekkend. Vele littee
kens, in den strijd opgedaan, doorgroefden 
zijn gelaat - maar zijn ziel was veranderd. 

Na zijn bekeering was hij zeer ijverig 
voor Gods zaak en zocht overal een gelegen
heid iets voor zijn Meester te doen. Als ik op 
reis was sliep hij 's nachts op de voorga
lerij om het huis te bewaken." ,,En ik was 

__., . ,.,,., 

De drie heilssoldaten van Wawogaga voor 
hun bekeering. 

in het geheel niet bevreesd als hij er was" , 
voegde mevrouw Frederiksen aan dit ver
haal toe. 

Wij vroegen den Adjudant ook iets te 
vertellen over het bezoeken van de omlig
gende dorpen. 

,,Dit geschiedt soms te voet, soms te paard, 
doch soms ook moeten wij gebruik maken 
van de rivier'', vertelde hij. Zoo b.v. van 
Manilo naar W otatoe. Dan maken wij ge
bruik van een soort van vlot, zooals de 
afbeelding hierbij te zien geeft. Nu eens 
staande dan weer hurkend wordt de lang 
niet ongevaarlijke reis van zes uren vol
bracht.. Krokodillen houden onze aandacht 
voortdurend gespannen, doch eerunaal op de 
plaats van bestemming vergeten wij deze 

Op een vlot de rivier over. 

'"''' .. , 
''"'''' 

EEN BOODSCHAP UIT ZWEDEN VOOR DE TORADJA'S 
VAN HET ROWIGA-DISTRICT. 

Het is mij steeds een vreugde in de Pemberita Peperangan, weLke mij doo,,. 
Adjudant Frederiksen wordt toegezonden, iets te Lezen over den arbeid in Midden
C elebes. Ik ben bLij te zien, dat zooveLen, die vroeger goeroe's waren, officier zijn 
geworden en ook veLen, die in onzen tijd aLs kinderen de eerste schoLen bezochten, 
nu aLs officier in onze rangen strijden. 

Nooit zaL ik den tijd, dien wij in Celebes mochten doorbrengen, vergeten. WelHcht • 
weet u, dat het Gods wiL geweest is, mijn man tot Zich te nemen. Op deze aarde 
zuUen wij u en u ons dus niet meer ontmoeten, doch ik hoop, dat wij velen van 
onze CeLebes-vrienden in den heme1 zuHen weerzien. 

Ik denk aan u en in het bijzonder ·,Lan aUen in het Rowiga-district. 
De vrede Gods en naar ik bid ook Zijn zegen, zij met u aHen van dag tot 

dag in de toekomst ! 

•.....-Ct 

Psalm 91. . ..,.,,...,, 
WV 4 

Een bruidspaar in Koelawi. De 

Toradja's huwen zeer jong, zooals 

zich ook dit jeugdige echtpaar 

doet aanzien. 

De bruid draagt haar bloemen 

niet zooals in W estersche landen 

als corsage, <loch op den rug ter 

hoogte van de lenden. Voor de 

heidensche bruid is dit symbolisch 

en heeft tot doel de booze geesten, 

die bet huwelijk zouden kunnen 

verstoren, te veqagen. Gelukkig, 

dat de Christen-bruid dezen angst 

niet meer kent. 

f 

Uwe 
Nathalia Jensen. 
..... $ a1 .......,..,., 

dingen spoedig. Dan gaat het naar den 
passar, de bijbelplaat wordt opgehangen en 
de samenkomst begint. Meestal namen wij 
onzen huisjongen en kokkie, die ons in huis 
hielpen, mee, want zij behoorden tot de 
Christenen. Met groote belangstelling luis
tert dan de groote schare menschen, die op 
den passar is naar onze boodschap. Haast 
heeft men niet in Celebes. Daarna wordt 
de terugreis weer aanvaard." 

* * * 
,,De bijeenkomsten in Rowiga zelf, worden 

goed bezocht", vertelt de Adjudant verder. 
,,Dit natuurvolk heeft geen besef van tijd, 
klokken heeft men niet. Daarom wordt des 
Zondagsmorgens om 6 uur de bel geluid. 
Dit is voor hen het teeken : vandaag wordt 
niet gewerkt - het is ZONDAG.' Een half 
uur later gaat een tweede bel : nu moet 
ge op weg gaan naar de samenkomst. Nog 
een half uur later wordt wed.erom geluid, 
doch ditmaal zijn de meesten gearriveerd 
bij de zaal en nemen hun plaatsje in en de 
bijeenkomst kan beginnen. Een uur ver in 
den omtrek wordt het luiden van de bel 
gehoord, zoodat van heinde en ver de men
schen toestroomen naar het Godshuis en in 
volkomen rust luisteren naar de heerlijke 
Evangelie-boodschap. 
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GOED NIEUWS VAN HET FRONT 
De Territoriaal Kommandant op de brug. 

het begin der bijeenkomst wist de Kolonel 
des morgens zijn gehoor te boeien en zijn 
blijmoedige geest stak allen aan, die luister
den, wat uitkwam in het zingen onzer mooie 
liederen. De beteekenis van het Dankfeest 
werd naar voren gebracht en vergeestelijkt ; 
met onverd~elde aandacht werd geluisterd. 
Ook het eenvoudig, doch dadelijk uit het 

De Legerzaal te Koelawi-'Midden-Celebes. hart ~pgeweld woord van mevrouw Beek-
_..;_,;__.;. __________________ huis, vond gereeden ingang en sloot aan bij 

NIEUWS UIT BANDOENG 1· het reeds door den Kolonel ges_proken woord. 
_ Gedurende de afgeloopen maand heeft ons De behandeling van het bijbelonderwerp 

korps een zeer gevoelig verlies geleden door werd een uur van zeer ernstig zelfonderzoek. 
het vertrek van Envoy en zuster Minder- De geestelijke oogst van elke mensohenziel, 
houd, die na jarenlang in Bandoeng gewerkt als uitkomst van hetgeen ieder zaait in dit 
te hebben, naar Europa zijn vertrokken. De leven, gaf stof tot vele mooie en diepe ge
Envoy nam de plaats in van penningmeester dachten en de Kolonel wist zijn boodschap 
van ons korps en heeft in die positie waar- te kleeden in bewo0rdingen, die zoowel be
devolle diensten gegeven. Zuster Minder- grijpelijk als overtuigend waren. De· solo 
houd heeft achter de schermen meeg~arbeid van mevrouw Adjudant Palstra aan het eind 
in verlerlei opzicht en hun heengaan werd der bijeenkomst bracht zegen. 
door al onze makkers gevoeld als een gemis, De avondsamenkomst was vol _gloed en 
wat zeker niet bet minst uitkwa:rn in de leven. De liederen maakten de tongen en 
groote belangstelling voor de vaarwelsamen- handen ,,los" en een echt ouderwetsche ver
komst op Zondagavond 28 Augustus, welke lossingssamenkomst met snelvuur-getuige
bijeenkomst geleid werd door Adjudant nissen en opgewekte heilssoldaten, mocht 

Ramaker. Bandoeng I beleven. De zangbrigade zong 
In een intiem kort samenzijn, geleid door 

een mooi Oogstfeestlied, dat een ern.stige 
den Terr. Kommandant, hadden onze mak- boodschap voor den zondaar inhield. 
kers reeds afscheid genomen van het Hoofd- Ook nu sprak mevrouw Beekhl!is en zoo
kwartier, waar de Envoy als boekhouder wel haar woord als bet getuigenis van den 
zijn zeer gewaardeerde krachten heeft ge- Chef-Secretaris, was in het bijzonder tot de 
schonken, gedurende de laatste vier jaren. vele jongeren in deze samenkomst tegen
In het persoonlijk getuigenis van beiden, woordig, gericht. 
den Envoy zoowel als mevrouw Minder-

Met kracht bracht de Kolonel zijn Godde
lijke boodschap. Voor jong en oud begrij
pelijk, helder als een bazuin kwam zijn op
roep om Jezus te kiezen. Dat het aankwam 
op verandering des harten v,rerd duidelijk 
naar voren gebracht, de weg tot vrede heer
lijk geopenbaard .. We mochten de vreugde 
smaken een jonge zuster tot J ezus te zien 
komen. Het Oogst- en Dankfeest is voor 
Bandoeng I een dag van zegen geworden. 
God zij daarvoor de eer ! 

B. 

IN HET MILITAIR-TEHUIS. 

Op 31 Augustus des avonds om 7 uur von
den wij den Kolonel bij het gezellige tuin
feest in bovengenoemd 'tehuis, ter gelegen
heid van de herdenking van den geboorte
dag van H. M. de koningin. Ook mevrouw 
Beekhuis, de Chef-Secretaris en verschil
lende andere officieren hadden zich bij onze 
jongens geschaard, terwijl het geheel een 
feestelijk aanzien hood door de gekleurde 
lampjes en lampions, waarmee de tuin door 
den beheerder, Adjudant Gladpootjes, op 
smaakvolle wijze versierd was. 

Nadat er gezongen was en Adjudant Ra
maker de bijeenkomst alsook het Koninklijk 
Huis aan God had opgedragen, was het de 
taak van den beheerder om alle aanwezigen, 
in het bijzonder de eere-gasten, welkom te 
heeten. Daarna werd met groote aandacht 
geluisterd naar de toespraak van den Kolo
nel, die allen bepaalde bij het leven van onze 

houd, kwam in deze alsook in de openbare 
vaarwelmeeting, duidelijk naar voren, hoe 
ze God alle eer gaven in hun leven en hoe 
Zijn leiding door alle jaren heen ervaren 
was. De Secretaresse, Majoor Barbier, kreeg 
gelegenheid namens de zusters des Zon
dagsavonds een afscheidswoord te spreken, 
terwijl Adjudant Ramaker en Kapitein 
Harding Young een kans kregen hun gevoe
lens jegens onze vaarwellende makkers te 
uiten. Deze laatste Zondagavond in Ban
doeng I zal niet licht vergeten worden door 
de Envoys Minderhoud !· 

BELANGRIJK BERICHT. 

Oogst en Dankfeest. 
Het was een groot voorrecht voor ens 

korps onzen Terr. Kommandant en mevrouw 
Beekhuis als !eiders van de Oogstfeestsamen
komsten te mogen verwelkomen. De zaal 
hood een feestelijken aanblik, veel was ge
bracht als dank des harten voor wat God 
geschonken had en smaakvol was alles uit
gestald en versierd. Toch hield dit niet aller
meest de aandacht geboeid. Dadelijk vanaf 

(Vervolg van pag. 4 kol. 3). 

Vol geloof bad·en wij, <lat God het jonge 
!even wilde sparen en Zijn macht betoonen 
ender de heidenen. Onze gebeden werden 
verhoord, bet meisje werd beter. Welk een 
vreugde was het, toen de oude moeder bij 
ons kwam en zeide: ,,Uw God is waarlijk 
een groot en machtig God!" 

* * * 
Nog veel meer zou verteld kunnen wor

den, b.v. over het werk onder de kinderen, 
die in grooten getale zich elken Zondag
morgen om den zandbak scharen ,,als de 
zon daar en daar staat'', want ze hebben 
geen klok om hun den tijd aan te geven. 
De ouders achten het een voorrecht bun 
kinderen aan God te mogen opdragen en 
soms worden meer clan 30 kleipen tegelijk 
in een samenkomst den Heer gewijd. De 
diepe beteekenis van deze daad dringt niet 
altijd ten voile tot de ouders door, doch 
heel wel begrijpen ze, dat alles wat aan 
Jezus toebehoort rein en goed rnoet zijn. 

Het kostbare pand, ons lieve meisje, door 
God ons geschonken, doch zoo spoedig door 
Hem reeds Thuis gehaald, heeft de men
schen in Kapiroei daarin een groote les ge
geven zonder zich daar natuurlijk van 
bewust te zijn. Nog nooit hadden de men
schen een blanke baby gezien en toen ze 
haar kwamen bekijken, riepen ze uit: ,,Ze 
is zeker heel dicht bij Jezus geweest !" In 
hun nog zoo duister begrip van de hemel
sche dingen, is toch deze lichtstraal geko
men: alles wat bij Jezus hoort is rein en 
go ed. 

Moge God Zijn rijken zegen op ons werk 
in Midden-Celebes schenken opdat velen 
komen tot Hem, Die het Licht der wereld 
is! 

Gedurende de afgeloopen maand werd v.an den Chef van den Staf het vol
gende telegram ontvangen, waarv.an de inhoud ongetwijfeld alle heilssoldaten en 
Legervrienden, verblijden zal. 

,,- Als antwoord op het van hein.de en ver tot haiar gerichte dringende 
verzoek, om haar ambt te blijven vervullen, heeft Generaial Evangeline 
Booth er in toegestemd in functie te blijven tot eind October 1939, inpla,ats 
van uit den actieven dienst te treden op den Eersten Kerstdag van dit 
jaar, w"aarop zij gerekend had. 

Tot deze verlenging van dienst is overgegaan, in overstemming met de 
Orders & Reglementen v.an bet Leger des Heils, betrekking hebbende op 
bet uit den actieven dienst treden van Generaals." -

.Laat ons bidden, dat dit Laatste jaar v.an actieven dienst van onze Leid
ster het beste zal zijn, hetwelk het Leger de$ Heils ooit heeft beleefd. Mogen 
vele zielen gewonnen worden voor Kilning Jezus ! 

God zegene onze Generaal ! 

A. C. BEEK.DUIS. 
Terr. Kommandant. 
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BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID 
MAKASSAR. 

Vlagserge.ant M. Mboeik. 
Vrijdag 12 Augustus bereikt1::: ons toch nog 

plotseling het bericht, dat onze Vlag-ser
geant, breeder M. Mboeik was heengegaan. 
Een golf van ontroering ging door on~ 

korps en onmiddellijk werd gedac~t aan zijn 
vrouw en aan zijn jongeren hulpbehoeven
den broer, die alleen achter blijven. 

Onze Vlag-sergeant was een trouwe strij
der, die het vaandel in ieder opzicht hoog 
hield. Hij was een voorbeeld voor zijn land
genooten, de Timoreezen. Hij heeft gedul
dig en zonder morren of klagen de lasten 
des levens gedragen. Eenvoudig als hij was, 
ging hij schijnbaar onopgemerkt door dit 
leven, tot na een lang en smartelijk, doch 
geduldig gedragen lijden, hij door den he
melschen Vader werd opgeroepen tot hooge
ren dienst., 

De Uitvaartdienst, geleid door Adjudante 
Schot, maakte diepen indruk. Een van zijn 
landgenooten getuigde van wat onze mak
ker voor allen geweest was. De belangstel
ling op de begraafplaats was zeer groot en 
van de plechtigheid ging bijzondere wijding 
uit. W oorden van troost en bemoediging 
werden gesproken tot zijn vrouw, die ook 
den Reiland gevonden heeft in ons Leger. 
Ook zij sprak de schare toe. Boven alles 
mochten wij aan die plaats getuigen van 
Jezus Christus, Die door Zijn opstanding 
den dood overwon. Moge God de achter
gebleven familieleden troosten, vooral wan
neer straks het schrijnend gemis zich dieper 
zal doen gevoelen ! 

Kand. D. M. 

BATAVIA I. 
Zuster De Boer. 

Woensdag 10 Augustus om 12 uur kwam 
het bericht tot ens, dat zuster De Boer was 
heengegaan. Vreeselijk is het lijden geweest 
gcdurende de laatste veertien dagen in het 
ziekenhuis, doch trots alles kon zij zeggen, 
toen het einde naderde, dat alles in orde 
was en zij zich ,,veilig wist in Jezus' armen, 
niet bevreesd dit !even te verlaten, want 
,,het sterven was haar gewin." 

Op Donderdag hadden wij eerst een rouw
dienst in het ziekenhuis, velen waren opge
komen om nog een laatsten groet te brengen 
aan onze overleden zuster. Gods woord be
paalde ons opnieuw bij de kortstondigheid 
des levens en noodzakelijkheid onze zonden 
bedekt te weten door het bloed van Chris
tus. 's Middags brachten wij het stoffelijk 
omhulsel van onze zuster ter ruste in Bui
tenzorg. Het was een zware gang voor den 
ouden vader en de zuster, maar God heeft 
hen wonderbaar gesteund. Kapitein van 
Kralingen bepaalde ons bij het woord des 
Heeren, met groote aandacht werd geluis
terd en diepe ontroering was bij velen zicht
baar. 

De Gedenkdienst op Zondag 14 Augustus 
in Batavia I was een zeer ernstige ure. In 
deze bijeenkomst waren ook de kinderen 
van wijlen zuster De Boer e.n haar vader 
aanwezig. Mevrouw van Kralingen en me
vrouw Barteling spraken gevoelvolle woor
den ; een brief van de korps-sergeant-majoor 
werd voorgelezen. Dit heengaan heeft veel 
tot ons te zeggen gehad. 

K. 

OCTOBER 1938 

geliefde en geeerde V orstin, die gedurende 
Haar regeeringsperiode zulk een bijzonderen 
geloofsmoed getoond had in vele en moei
lijke omstandigheden. Hierna werd uit voile 
borst het ,,Wilhelmus" gezongen. Voordrach
ten en tractatie ontbraken niet, terwijl Adju
dant Gladpootjes ook voor een afwisselend 
filmprogramma gezorgd had. Moge · ook van 
dezen avond eenige vrucht rijpen voor de 
eeuwigheid. 

D. 

DE JUBILEUM-FEESTEN. 

De bijzondere samenkomsten in verband 
met het Jubileum van onze geeerbiedigde 
Vorstin stonden in Bandoeng ender leiding 
van den Terr. Konunandant. 

De DANKSTOND op 7 September droeg 
een waardig, doch zeer aantrekke~jk karak
ter. De belangstelling was boven verwach
ting en met gloed en bezieling werden de 
nationale liederen gezongen. Kolonel Beek

'huis memoreerde verschillende voorvallen 
en gebeurtenissen uit het leven onzer konin
gin en vooral uit zijn persoonlijke kennis
making met het Vorstenhuis, bij het bezoek 
der vorstelijke personen aan de Kweekschool 
in Amsterdam, waar de .Kolonel destijds de 
leider was. Het was een goecl uur, waarin 
tevens onze ziel gezegend werd. 

Het KAMPVUUR voor de jeugd is · bij-· 
zonder geslaagd. Wat was het mooi op het 
terrein van onzen gastheer, Majoor Roed ~ 
In den prachtigen maneschijn zaten allen 
rondom het hoog oplaaiende vuur. De kin
deren van Bandoeng II met hun oranje-mut
sen zagen er echt feestelijk uit. Ook de kin
deren van het Kinderhuis, keurig in wit 
met oranje ; de Padvinders in het grijs en 
rood, de officieren, 't was een aardig geheel t 
De stukjes, die werden uitgevoerd gingen 
erin en er heerschte een opgewekte onge
dwongen stemming. De Kolonel voelde zich 
geheel op z'n gemak onder de jeugd en wist 
op boeiende wijze te spreken. Het bloemen
sprookje door de kinderen van het Kinder
huis was keurig, de jongens P.V.'s waren fijn 
en ook de welpen deden hun deel om de 
feestvreugde te verhoogen, evenals de kin
deren van het Chineesche korps. Een mooie 
avond was het ! 

Het TUINFEEST op den laatsten eestdag 
was eveneens op het terrein van het Jongens
huis. Kolonel Ridsdel sprak het openings
woord, veel gasten waren opgekomen. 't Was 
koud in Bandoeng en heel behagelijk kwa
men allen dicht bij het vuur zitten. De 
liederen, zoowel vaderlandsche als gewijde, 
werden hartelijk gezongen en het passende· 
woord. zoowel als de pakkende illustraties 
van onzen !eider maakten de avond tot een 
goeden avond, waaraan wij zekerlijk nog
eens zullen terugdenken. Zoo heeft het 
Leger des Heils in Bandoeng zijn deel gehad 
in de nationale vreugde 1 

De door de aardbeving vernielde timmer
loods van Kalawara-kolonie. 

WIE HELPT MET HET OPBOUWEN? 

(Zie het artikel op pag. 5). 

SOEKAMISKIN. 

Het was een reden tot groote blijdschap, 
dat onze nieuwe Territoriaal Kommandant, 
Kolonel Beekhuis, reeds op Zondagmorgen 
28 Augustus 1.1. een samenkomst Wilde leiden 
in de strafgevangenis te Soekamiskin. Zoo
wel de gedetincerden, die tegenwoordig wa
ren, als de brigade-leden zelf hebben genoten 
van dit samenzijn. Adjudant Ramaker, Secre
taris voor het Maatschappelijk Werk onder 
Mannen, leidde den Kolonel in en verwel
komde tevens den Directeur, die voor deze 
bijzondere gelegenheid ook aanwezig was. 
Het bijbelwoord door den Kolonel be
handeld, sprak over ,,dorsten". Dorstcn naar 
vriendschap, vrede en reinheid. Deze bood
schap heeft niet nagelaten gi·ootcn indruk te 
maken op de aanwezigen. God zegene in het 
bijzonder hen, ·die op dezc plaats van aizon
dering vertoeven ! 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 
Overplaatsingen : 

Kapitein E. Lopulisa naar .Bandoeng, Hoofd
kwartier. 

Kapitein J. A. Ossendrijver naar Bandoeng, 
Kinderhuis. 

Kapitein E. P. J. Taat naar Soerabaja, 
Kliniek . • 

Luitenant A. Derek naar Menado I. 
Luitenant A. Palenewen naar Werot. 
Luitenant D. Palimin naar Rowiga. 
Luitenant M. Tawaang naar Kalawara, 

Landbouwkolonie. 
A. C. BEEKHUIS, 

Terr. Kornrnandant. .. 
Bandoeng, 20 September 1938. 

I KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Territoriaal Kommandant. 
1 en 2 October 

4 
15 
16 

" 

Kalawara, Congres 
Makassar. 
Pekalongan. 
Tegal v.m. 
Cheribon n.m. 

23 en 26 Sumatra's Oostkust. 

De Chef-Secretaris. 
7 October Semarang. 

Maj0<>r Barbier. 
1, 2 en 3 October 1VIalang (Oogstfeest). 

4 ,, Toeren. 

Majoor 
3 
7 
9 

13 
15 

16 

18 
19 

27 en 28 

Rosenlund. 
October Magelang Il 

,, Semarang I. 
Magelang I. 
Rogo Moeljo. 
Pekalongan (met den 
Terr. Kommandant). 
Tegal en Cheribon (met 
den Terr. Kommandant). 
Ngawi. 
Solo. 
Magelang (Divisie
Officiersmeeting&). 

Adjudante Brouwer. 
7 October Poerworedjo. 
9 ,, Djokja. 

24 Soerabaja I. 
25 Soerabaja II. 
26 ,, Djokja. 

NICRO-UITZENDING 
over alle Westersche zenders 

der N. I. R. 0. M. 

MORGENWIJDING 
Donderdag 13 October a.s. 
11 .40 - 1 2 u u r 

Majoor C. Barbier spreekf over: 

,,IN GODS HEILIGDOM" 

FEEST IN MALANG. 
Over de viering van het Jubilewnfeest in 

het Militair-tehuis te Malang nemen wij uit 
,,De Malanger" gaarne het volgende over. 

,,De tuin van het Tehuis was versierd met 
vlaggen en ecn eerepoort en vele bezoekers 
gingen onder dcze poort door om een gezel
ligen avond in het tehu.is door te brengen. 
Reeds voor het uur van aa11vang was de 
geheele voorgalerij gevuld. Het was ee:i. 
feestelijke aanblik die ruim honderd aan
wezigen te zien zitten aan de tafeltjes in 
de kleurrijk versierde zaal, er was een 
gezellige feeststemming ·en absoluut geen 
gereserveerde atmosfeer. 

Majoor Rolffs was overgekomen om dezen 
avond le presideeren en na een woord ge
wijd aan het 40-jarig jubileum van H.M. de 
koningin, werd een driewerf hoera op Hare 
Majesteit uitgebracht. 

Toen liet de Band zich hooren, waarvoor 
een hartelijk applaus. Het volgende nummer 
was de opvoering van sornmige stukjes, 
welke warme instemming vonden onder de 
aanwezigen, hetgeen wel bleek uit de spon
taniteit, waarmede het refrein werd gezon
gen bij enkele nummers. De ,,Artistenrevuc" 
vond waren opgang en was een lachsucccs. 
Ook de versno.peringen, die werden geser
veerd wcrden zeer gcwaardeerd. Hct was 
een zeer aangename avond, waaraan velen 
hebben meegewcrkt door hun spel en 
muziek. Een woord van dank werd speciaal 
gebracht aan sergeant v. d. Linden, die de 
leiding der stukkcn op zich had genomen 
en ook aan de beheerders, de Kapiteins 
Sprokkcrecf, van wic het initiatief was uit
gegaan voor dczen avond en die uilerste 
zorg bestced haddcn om alles le doen 
slagcn." 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Jllclsdel. 
• ••• 

.::bb. 
I 
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,,Ga waarheen gij wilt, en zoek zooveel gij 
maar immer kunt, gij zult geen veiliger weg 
beneden vinden dan den weg van het kruis." 

Thomas a Kempis. 

Onze Leider. 

Kolonel en mevr. iBeekhuis hebben een 
hartelijk welkom ontvangen in Semarang. 
Voorts werd een bezoek gebracht aan Batavia 
I en II, terwijl de Kolonel in Solo en Djokja 
behal ve een samenkomst, ook een Lezing 
hield over onzen arbeid. 

Thans staat onze Leider op het punt naar 
Midden-Celebes te vertrekken. Behalve 
openbare samenkomsten in enkele plaatsen, 
zal ook een Congres geleid worden in Kala
wara met de officieren en goeroe's. Dit 
Congres izal tevens de herdenking zijn van 
het 25-jarig bestaan van het Leger des Heils 
in dit deel van Celebes. Brigadier en mevr. 
Woodward en alle makkers zien met ver
langen uit naar dit bezoek. Op doorreis zal 
de Kolonel in Makassar e-en lezing houden en 
een bijeenkomst leiden voor de Maleisch 
sprekenden. Adjudant Palstra zal op deze 
tournee als tolk dienst doen. 

Mevrouw Beekhuis blijft in Bandoeng, 
doch hoopt op Java aan den Heilsstrijd deel 
te nemen. 

Wijlen Brigadier Fokke Palstra. 

Wij ontvingen bericht van het Internatio
naal Hoofdkwartier, dat Brigadier Pail.stra is 
bevorderd tot Heerlijkheid, na enkele maan
den ziek te zijn geweest. De Brigadier is 
geen onbekende in Indie ; tezamen met 
mevrouw Palstra heeft hij 15 jaren in dit 
Territorie gearbeid en gedurende dien tijd 
verscheidene belangrijke aanstellingen be
kleed op Java, Sumatra en Celebes. Wij 
denken met waardeering aan den arbeid, 
dien de Brigadier heeft verricht. Hij was een 
Heilssoldaat in den waren zin des woords en 
zijn leven laat een lichtend spoor na. 

zijn momenteel nog in Europa, doch wij 
hopen hen .begin November weer in ons 
midden te zien. Mevrouw Majoor Poutiainen 
zal den Kweekschoolleider bijstaan in zijn 
belangrijke taak. 

Brigadier H. Loois. 

Br1gadier Loois van Ambon heeft toestem
ming gekregen het Jubileum-Congres in 
Midden-Celebes bij te wonen, aangezien de 
Brigadier en zijn vrouw tot de vier pionier
officieren behoorden, die 25 jaren geleden 
naar Midden-Celebes gingen om daar de 
Legervlag te planten. De Brigadier acht het 
een voorrecht het Congres bij te wonen en 
ongetwijfeld zullen de oude getrouwen in 
Celeb-es blij zijn hem te ontmoeten na zoovele 
jaren. Mevrou.w Loois blijft in Ambon om 

het werk voort te zetten, terwijl de Brigadier 
afwezig is. 

Oogstfeest. 

Het Oogstfeest is thans in bijna alle korp
sen gehouden. Wij ontvingen goede berichten 
hierover uit verschillende plaatsen. De 
meeste posten hebben hun doelwit bereikt 
of overtroffen. Wij zijn blij over deze resul
taten en hopen, dat de Oogstfeestsamenkom
sten aan velen ook een geestelijken zegen 
hebben gebracht. 

Mevrouw Ridsdel heeft een reis gemaakt 
naar Singapore om onzen zoon Douglas weg 
te brengen, die daar de school zal bezoeken. 
Terwijl mijn vrouw daar was, heeft zij enkele 
samenkomsten geleid in de korpsen en ook 
de Gezinsbondafdeelingen bezocht. Zij heeft 
een goeden indruk gekregen van bet werk, 
dat in Singapore door de Brigadiers Lord 
wordt verricht. Het zal wellicht verschillende 
lezers interesseeren te vernemen, dat twee 
goede bekenden op Java, Adjudant en inevr. 
Mathews, lhans den goeden strijd in Singa
pore strijden. 
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EEN NIEUWE VELDTOCHT. 
Van den Chef van den Staf werd een telegram ontvangen, waarin gemeld 

wordt, dat de Generaal besloten heeft opnieuw een groote Heils-Campagne 
te ho~de;;--~elke EEN J AAR zal duren en aanvangen op 

Woensdag 16 November a.s. met een. 

DAG VAN GE BED. 
Deze poging zal bekend staan onder den naam van: 

,,DE VELDTOCHT DER LIEFDE" 
Elke maand zal deze Veldtocht, die den geest der liefde beoogt te bevor

deren, een nieuw motto voeren, b. v. ,.Geest des Gebeds", .,Geest der Reinheid", 
..Geest van Zelfverloochening", .. Geest van Opoffering". 

In een volgend ·nummer hopen wij nadere bijzonderheden bekend te maken. 
Laat ons bidden, :dat Gods rijksten zegen op deze nieuwe poging van onze 
Generaal zal rusten. Laten alle officieren nu ueds plannen hiervo~;";;;~kex"i~ 

Psq .. p, .. ,,, vr ,, 

Voor mevrou.w Palstra en de drie meisjes 
in Holland en voor de Adjudants Palstra hier, 
is het een zware slag. Wij betuigen bun onze 
deelneming en geven hun de verzekering, dat 
wij met hen medeleven in deze donkere 
dagen. In opdracht van den Territoriaal 
Kommandant zijn in alle korpsen gedenk
diensten voor den Brigadier gehouden. In 
Bandoeng I stond deze dienst onder leiding 
van Kolonel Beekhuis. 

De nieuwe Kwcekschool-cursus. 
De Kadetten voor den nieuwen cursus 

worden einde October in Bandoeng verwacht. 
Zij komen uit alle deelen van den Archipel 
en zien vol verlangen uit naar het oogenblik, 
dat zij de Kweekschool zullen betreden om 
hun opleiding tot officier van bet Leger des 
Heils te ontvail!gen. Het welkom te Bandoeng 
zal plaats vinden op 3 November. 

Brigadier Hiorth is aangesteld als Kweek
schoolleider. Brigadier en mevrouw Hiort.h 

A. C. BEEKHUIS 
Terr. Kommandant. 

,. , ......,., .- ... 
De Jubileumfeesten, in verband met de 

40-jarige Regeering van H. M. de koningin, 
zijn ook in ons Leger niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Voor de inwoners van onze verschil
lende inrichingen was het feest en in de 
korpsen zijn dankdiensten gehouden. Met 
eetbied en dankbaarheid aan God hebben wij 
stil gestaan bij het gezegende voorbeeld van 
het leven onzer koningin. 

Jon.geliedendag Bandoeng. 

Op Zondag 18 September heeft in Ban-" 
doeng de J. L.-dag plaats gevonden onder 
leiding van Kolonel en mevrouw Beekhuis. 
Ook de jongelui van Cheribon en de beide 
korpsen van Batavia waren aanwezig. In het 
geheel waren er 200 jongelieden, die met 
groote belangstelling luisterden naar de toe
spraken van den Kolonel. Tot onze vreugde 
deden verschillenden de goede keuze. 
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Gezinsvermeerdering. 
De Kapiteins Sieffers van Solo werden 

verblijd met de geboorte van een dochter, 
die zij .,Everdina Johanna" hebben genoemd . 
Ook in het gezin van de Adjudants Lippe 
van Soerabaja heerscht vreugde over de 
komst van een dochtertje. Wij bidden, dat 
de Heer Zijn zegenende en beschennende 
hand over deze jonge !evens moge hou.den 
en dat de kleinen zullen opgroeien tot 
vreugde van haar ouders. 

Adjudante Oechsle van Soerabaja heeft 
een zware operatie moeten ondergaan. Dit 
was een beproeving voor de Adjudante en 
vele gebeden zijn voor haar tot God opge
zonden. De Heer heeft deze gebeden willen 
verhooren en tot onze blijdschap kunnen wij 
melden, dat, hoewel nog zeer zwak, de Adju
dante -in beterschap toeneemt. Zij is thans 
in ons ziekenhuis te Toeren om een verdere 
ru.stkuur te ondergaan. 

Buitenlandsch verlof. 
'Met vreugde ontvingen wij bericht, dat 

enkele officieren zich gereed maken om naar 
Ned.-Indie teru.g te keeren. Wij vertrouwen, 
dat het verblijf in Europa hen veel goed 
heeft gedaan en dat zij gester kt naar ziel en 
lichaam en met nieuwen moed hun arbeid 
weer zullen opvatten. Wij hebben hen 
hard noodig ! Brigadier en mevrouw Hiorth 
en ook Adjudante Cardinaal maken sch.ik
kingen om .begin October de groote reis te 
aanvaarden. De Brigadiers Hiorth laten hun 
twee ou.dste kinderen achter in Noorwegen 
en wij begrijpen, dat <lit heel wat voor hen 
beteekent. 

Majoor en mevrouw Hennes van Pelan
toengan hebben hun tweede dienstperiode 
van zeven jaren volbracht en zullen op 26 
October met verlof naar Europa vertrekken. 
V:Tij wenschen hen een goede reis en behou
den aankomst in het vaderland toe. 

Deelneming. 
Mevrouw Majoor Wikdal ontving telegra

fisch bericht van het heengaan van haar 
ouden vader. Wij betuigen den Majoors onze 
deelneming en bidden, dat de vertroostingen 
des Heeren hun deel mogen zijn. 

Gebed v0<>r den vrede. 
In opdr~cht van onze Generaal is er op 

Zondag 18 September in alle korpsen van het 
Leger des Heils over de geheele wereld 
gebeden om het behoud van den vrede. Wij 
konden niet alle posten tijdig hiervan in ken
nis stellen, doch de Omroep-Vereenigingen 
,,Nirom" en ,,P.M.Y." waren zoo vriendelijk 
hun medewerking te verleenen en dit bericht 
door de Radio om te roepen. 

,,Win-een-ziel-" Campagne. 
Majoor Rosenlund, de Divisie-Officier van 

Midden-Java, heeft in de Korpsen van zijn 
Divisie b.g. bijzonderen Veldtocht georgani
seerd van 13 tot 26 October. Om onze heils
soldaten er aan te herinneren, dat ieder 
geredde een zielenwinnaar behoort te zijn, 
is hun gevraagd bijzondere pogingen. te doen 
om een ziel voor den Heer te Winnen. Moge 
de Heer al onze makkers bezielen met den 
waren strijdgeest ! 

25 jaren heilsofficier. 
Majoor en mevr. Rosenlund hopen op 7 

October den dag te herdenken, dat zij 25 jaar 
geleden hun eerste aanstelling als heilsoffi
cier ontvingen. Wij hopen, dat deze dag voor 
hen een onvergetelijke zal zijn en nog vele 
jaren van nuttigen en zegenrijken arbeid aan 
hun loopbaan zullen worden toegevoegd. De 
Heer zegene onze makkers ! 

Jubileum-Celebes. 
In verband met het 25-jarig jubileum van 

ons zendingswerk onder de Toradja's, is aan 
enkele officieren gevraagd iets te schrijven 
over hun ervaringen in het district, waar
voor ze waren aangesteld. Gaarne · hadden 
wij allen, die in Celebes gewerkt hebben, 
een gelegenheid gegeven ons iets daarover 
te vertellen, doch dat is natuurlijk onmo
gelijk. 

Wij brengen hierbij echter een vol saluut 
aan onze makkers, die in dit verafgelegen 
deel van onzen Archipel met zooveel toewij
ding en dikwijls met het brengen van groote 
offers sommige officieren lieten in 
Midden-Celebes een kindergraf achter -
gearbeid hebben. 

In een volgend nurnrner hopen wij een en 
antler te vertellen over de Landbouw-kolbnie 
te Kalawara, waar Majoor en mevrouw 
Veerenhuis en anderen zoo,·elen tot eeuwi
gen zegen mochten wezen. De arbeid daar 
staat apart van de Divisie, doch is even
eens zendingswerk. 
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KALAWARA. 
OOR de jonge menschen van 
Kalawara, Pandere, Sibelaja, 
Bora, Kapiroe, Manoesi, Ra
rangganaoe, was met groot 
verlangen uitgezien naar den 

J.L.-dag, welke door Brigadier en mevr. 
Woodward geleid werd, terzijde gestaan 
door vele officieren der deelnemende 
korpsen. 

Welk een bezielenden aanblik hood de 
schare jonge menschen in de eerste meeting 
's morgens om half tien en met welk een, 
gloed werd gezongen : ,,Saja minta hati 
bersrh dan terang" ! Kon het anders, dan dat 
een vurig gebed uit ons hart opsteeg, dat 
deze woorden het waaraclhtig verlangen zou
den vertolken van elk der aanwezigen? God 
Zelf sprak dien morgert door onze officieren. 
Het !even van David was den ganschen <lag 
het onderwerp en de lessen daaruit geput 
werden tot eeuwigen zegen van allen, die 
naar de sprekers, doch bovenal naar Gods 
stem luisterden. Aan het einde van de sa
menkomst zochten verscheidene jonge men
schen den God van David, vertrouwend, dat 
Hij ook hen zou helpen tot een overwinnend 
!even. 

's Middags een muziek en zanguitvoering 
zooiets is uniek in iMidden-Celebes. 

Wat hebben wij allen genoten van de zang
nummers, van het spel der muziek- en 
fluitkorpsen, alsook van de gitaarmuziek ! 
Vooral de jonge menschen uit de bergkam
pongs, die nog nooit buiten hun dorp ge
weest waren, genoten volop. Een hijzonder 
nummer was het lied van de 23 jongelui van 

OPENING VAN EEN POLIKLINIEK 
TE REMBOKEN. 

Op 8 Augustus werd door Brigadier Brandt 
de nieuwe Polikliniek te Remboken geopend. 
Veel voorbereidende arbeid was hieraan 
voorafgegaan, doch het is een onvergetelijk 
moment geworden voor onze makkers, die 
in dit deel van ons Territorie arbeiden. Er 
was groote belangstelling, in het bijzonder 
ook uit de inheemsche wereld. 

Het muziekkorps was reeds vroeg present 
om de menschen aan te kondigen, dat er 
feest was in het Leger des Heils en om 9 
uur had daarna de eigenlijke opening plaats. 
Brigadier Brandt sprak de aanwezigen toe 
en zette het doel van deze nieuwe opening 
uiteen. Een der inheemsche autoriteiten 
dankte den Brigadier voor wat het Leger 
doet in deze streken. Adjudant ter Telgte, 
die zeer gewaardeerde hulp gegeven had om 
deze opening mogelijk te maken, helichtte 
den arbeid, welke in deze polikliniek zal 
verricht worden. Adjudant Kalangi sprak 
namens het korps de menschen toe. De 
nadruk werd in het hijzonder gelegd op het 
feit, dat wij niet alleen beoogen de men
schen lichamelijk te helpen, maar bovenal 
ook de ziel op het oog hehhen van hen, 
die zich tot ons wenden om hulp. Nadat de 
bescheiden inrichting door allen hezichtigd 
was, gingen allen voldaan en gezegend 
huiswaarts. Adj. K. 

SLECHT GEZELSCHAP. 
Dit is een oude geschiedenis, die lang ge

leden reeds aan kinderen verteld werd. 
't Gaat over een hoer, die een papegaai had. 
Hij hield veel van den papegaai, die praten 
kon. Het dier mocht even vrij rondvliegen 
als de kinderen van den hoer rond mochten 
loopen. 

In zekeren lentetijd had de hoer een groot 
korenveld bezaaid en er kwam~n zooveel 
kraaien om het koren op te pikken, dat 
de hoer vreesde, dat ze zijn oogst zouden 
bederven. Op zekeren dag laadde hij dus 
z'n geweer en ging er op uit um de kraaien 
te schieten. 

Dienzelfden dag ging de papegaai het ko
renveld in en zag daar de kraaien. De pape-

• 
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EEN BLIK IN HET JEUGDWERK VAN MIDDEN- EN NOORD-CELEBES. 
DE JONGELIEDENDAGEN. 

De eerste samenkomst begon om tien uur, . 
geleid door Brigadier en mevrouw Brandt, 
een flinke schare was aanwezig, er werd 
goed geluisterd. Als een intermezzo werd 
het kind van een onzer makkers opgedra
gen aan God en het Leger, wat een zeer 
pleahtige gebeurtenis was. 

Rarangganaoe. In dat dorp is geen school 
en het ligt diep in de bergen ; de kinderen 
kunnen schrijven noch lezen, doch ze 
zongen driestemmig een mooi lied. Zij liepen 
den ganschen nacht tot Bora om den vol
genden avond, Maandag, weer in hun dorp 
terug te komen. Onnoodig te zeggen, dat ze 
genoten hebben en dit een groote gebeur
tenis voor hen was. 

Des avonds wederom een gezegende sa
menkomst, waarin ook eenige jonge men
schen God zochten. 

RO WI GA. 
Een week daarna leidden de Brigadiers 

een soortgelijken Dag in Rowiga, waarbij 
alle korpsen van deze sectie tegenwoordig 
waren. Sommige groepen kwamen reeds 
Zaterdagavond, andere Zondagmorgen. De 
kepala-kampong van Gimpoebia, die zelf 
heilssoldaat is, kwam met zijn jeugdige dorpe
lingen inee. Van twee kanten kwam een fees
telijke optocht, onder het zingen van liede
ren en met wapperende vla15gen naar de 
zaal gemarcheerd. Deze alsook het erf was 
feestelijk versierd. W eldra luisterde de 
groote schare aandachtig naar de verschil
lende toespraken. Ook hier was 's middags 
een muziek- en zanguitvoering. Met open 
monden zaten de kinderen te luisteren. Hoe
wel velen na de middagsamenkomst terug 
moesten keeren naar hun kampong, was het 
des avonds toch nog een zeer gezegende 
samenkomst. Zevenentwintig jonge men
schen bogen hun knieen voor den Vriend 
der kinderen. Nog vermelden wij, dat de 
groep van Malino en W awoegaga een tocht 
van drie dagen door de her.gen gemaakt had 
om tegenwoordig te kunnen zijn. 

KOELAWI. 
Meer dan 350 kinderen vulden des mor

gens de ruime zaal om met intense aandacht 
te luisteren naar hetgeen verteld werd. 0£
schoon velen zich tevreden moesten stellen 
met €en staanplaatsje of een zitplaats op 
den grond, was er doodsche stilte onder de 
toehoorders. De muziek- en zanguitvoering 
was ook hier een succes, terwijl de gym-

gaai praatte met de kraaien en de kraaien 
praatten met den papegaai en ze hadden 
erg veel schik, toen plotseling een luid 
,,Pang-Pang!" weerklonk. De hoer had zijn 
geweer afgeschoten. Toen hij kwam kijken, 
hoeveel kraaien hij geschoten had, vond hij 
de arrne Lorre op den grond liggen met een 
gehroken poot. 

,,Jou dom beest," zei de hoer; ,,dat komt 
er van, als je je in slecht gezelschap hegeeft." 

Lorre zei niets, maar keek heel ernstig. 
De hoer nam hem voorzi!lhtig op, droeg hem 
naar huis en verbond z'n poot. Toen de 
kinderen den papegaai met z'n verbonden 
poot zagen, zeiden ze : ,,Hoe is dat gekornen, 
Vader? Hoe heeft onze Lorre zich zoo be
zeerd ?" Maar v66r de hoer kon antwoorden, 
zei de papegaai plechtig : ,,Slecht gezelschap ! 
Slecht gezelschap !" 

,,Dat was het,' zei de hoer. ,,Lorre was hij 
de kraaien in het veld, toen ik schoot en 
werd geraakt door bet schot, dat voor hen 
bedoeld was. Denkt maar altijd aan dit on
geluk, dat Lorre is overkomen, kinderen, en 
wacht je voor slecht gezelschap !" 

Een gelu.kkige vader in Midden-Celebes. 

nastieknummers zeer in den smaak vielen. 
Verhazend vlug ging het nieuwe koor erin, 
dat Kapiteine Karcher ons leerde. Velen 
kwarnen ook hier om J ezus te zoeken en 
nieuwe kracht voor hun geestelijk leven te 
ontvangen. 

In alle plaatsen werd hetzelfde onderwerp 
hehandeld n.l. DAVID en het is een heerlijke 
gedachte te weten, dat over heel Celebes 
de jonge menschen de herinnering meege
dragen hebben aan dezen man van God, die 
moedig en oprecht den Heer volgde. Het 
verlangen ook z66 te zijn was versterkt en 
zeker zal God door Zijn Geest deze ver
lanigens dag aan dag verdiepen en vervullen. 

KAKAS. 

W. B. Muskee 

Adjudant. 

Op Zondag 7 Augustus hielden wij onzen 
Jongeliedendag in Kakas, waarhij alle korp
sen uit de Minahassa, uitgezonderd de heide 
korpsen van Manado, vertegenwoordigd 
waren. 

De gezamenlijke maaltijd, ons door de 
goede zorgen van de Adjudants Kalangi met 
hun helpers bereid, werd eer aan gedaan ; 
over de 100 deelnemers hadden zich voor 
dezen maaltijd aangemeld. 

De middagsamenkomst droeg het karakter 
van een demonstratie, waaraan door ver
schillende korpsen werd deelgerlbmen. Een 
bijzonderheid was b.v. het voltooien van bij
belteksten, waarvan het begin werd ge
noemd. Dit was goede geheugen-gymnastiek. 
Ook het uitgeven van een koor met een 
toepassing daaraan verbonden, welke niet 
!anger dan 2 minuten duurde, was een num
mer op het programma, waarvoor veel 
belangstelling was. 

Om 5 uur vertrokken de verschillende 
makkers weer naar hun eigen korps, vol
daan en in een opgewekte stemming. 

t. T. 

Links hoven : de meisjes van Toernpaan gereed voor den ,,Bloemenrnarsch". 
onder : de jongelui van bovenigenoemd korps op weg naar den 

J ongeliedendag te Kakas. 
Rechts boven : de jeugd van Padende is juist de poort hinnengekomen. 

onder: het groepje van Rarangganoea, waarover •hovenstaand 
rapport iets vertelt. 

NIEU-WS VAN HET JEUGDFRONT. 
Koninginnedag wordt door honderden van 

onze bezoekers van de Zondagsschool met 
verlangen tegemoet gezien, want dan heb
ben de meesten hunner hun jaarlijksch Uit
stapje. Dit jaar zijn ze weer getrokken naar 
het strand, naar de bergen, naar uitspan
ningen, waar heerlijk gespeeld en gewandeld 
en pret gemaakt kan worden. 

Bandoeng I was naar Dago ; wat genoten 
de kinderen van paardrijden en wandelen 
naar den waterval, en wedstrijden. Ban
doeng II was naar Lembang, iets geheel 
nieuws voor velen der kinderen. Manado I 
en II trokken in autobussen naar het strand 
van Sario, de kinderen van Kasijan naar 
het Zuiderstrand. Batavia I naar Buitenzorg, 
en II naar Polonia. Wat een kindervreugde 
voor zoovelen, wie nooit zooiets ten dee] 
valt ! Ook de korpsen Rogo Moeljo, Kreng
seng, Bendosari, Poerwonegoro, Makassar, 
ja, overal waar maar een jeugdkorps in 
werking is, hehben een dag gewijd aan 
naar huiten gaan met de kinderen. 

Van Ngawi kregen we een kiekje van bet 
J. L. Korps. Pas werden er 5 Jong Soldaten 
ingezegend, waarvan enkelen vru.chten zijn 
van de pogingen van onzen Zielenwinners
hond daar. 

Van den J. L. Dag in Kakas (iMinahassa) 
kregen we veel verslagen, die wel doen 

zien, dat er ontzettend veel genoten is door 
al de jeugdkorpsen, die zich daarheen bega·· 
ven voor den grooten Dag. Elders is reeds 
een vroeg hinnengekomen rapport daar
omtrent. Kiekjes vertoonen volle autor.ussen, 
blijde gezichten, verheugde J. L. Werkers. 
Officieren en Sergeanten hehhen al het 
mogelijke gedaan om den dag welslagend te 
maken en wij danken God voor den zegen, 
waarmee Hij alles heeft willen hekronen. 

Batavia I heeft wel verliezen te lijden 
met het vertrek van de Leidsters der Zonne~ 
litralen. Nu is ook Zr. Kern, die met zeer 
veel zegen haar werk deed, overgeplaatst. 
Wij hopen, dat zij in Semarang echter weer 
een prettigen werkkring onder de jeugd zal 
vinden. 

In October - op den laatsten dag - ho
pen enkelen van onze Korpskadetten naar 
de K weekschool te Bandoeng te gaan. Zeke1 
zal de studie, waaraan zij zich jaren - som
migen reeds zes jaren - gewijd hebben, 
hun ten goede komen. Hun plaatsen in het 
jeugdkorps kornen nu open. Tot anderen 
komt de roepstem om die nu te gaan inne
men. Steeds vooruit, is de leus ! 

Ook hopen wij in October enkele groepen 
van de Toortsdragersbeweging te instal
leeren. 

@~~~@@~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~ 
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