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• Ooze- n1euw 
In het vorig nummer van onze Strijdkreet is reeds melding gemaakt 

van de aankomst van zes nieuwe Officieren, die uit En~~eland naar hier 
zijn gekomen en op 21 Juni te Tandjong Priok voet aan wal zetten. 

Thans hebben wij het genoegen onzen lezers de photo-groer> van 
deze makkers aan te bieden en laten hieronder eenige bijzonderheden 
omtrent het leven en de oopbaan dezer Officieren volgen. 'vVij 11e111~1) 
ze iM volgorde, zooals zij p de photo voorkon'1e11, van links naar recht.'s. 

De ouders .van Nelly Digby dachten waarschijnlijk niet, toen zij 
aar als klein kindje aan God toewijdden voor 't zendingswerk, <lat 
1j hun dochter later zou roepen om als L. d. H. Officier na~r Java 

gaann 

Zij behoorden tot het genootschap der ,,Primitive Method sts'', w'aar ·· 
de vader Local Preac11er (leeke-predikantJ was, te. Maidstone in ¥ 
Haar vader stierf, voordat Nelly zeven ,iaar oud was. Toen zii 
was, werd zij:Jn een samenkomst v<tn de ,,Primitive Methodists' 
Niet lang daama kwa1i'1 zij in kennis mei. nd L ~ 2f>r rtes Heil 
zij Soldaat en Korpskadet. lntusschen was Zr. Digby in F11fd~ 
Londen) komen wonen. Zii werkte in het korps aldaar als 
leidster en als Leit;Jster van den Liefdebond. Ruim zes jaar gel 
zr. Digby zich aan voor het maatschappelijk werk van het 
verpleegster en kwam in opleiding als Kadet. In een lez 
Commissioner 
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Kadett 

sche vrouwen ster
ven · ten RevoJge 
vall' gebrek aan 
hulp bij de geb or
te van haar Qd, 
en wat het Leger 
des Heils doe :Om 
hulp te verleenen 
in deze. Kadet 
Digby gevoelde.i 
dat dit een arheid 
was, waaraan zij 
graag haar leven 
zou willen wijden. 
Toen zij hierover 

met haar moeder 
sprak, was deze Van Jinks naar rechts: Kapiteins Dmav, 

Zittend vooraan : in 't g~heel niet L 
verbaasd; zij ver- !.!:::===========================-::i 
teld(! haar dochter 

toen voor 't eerst, hoe haar ouders haar als klein kind aan den Heer I 
hadden ge~ijd voor zendingsarbeid; dit moest dus we! van God zijn. c 

Kadet Digby bleet ir1 het ,,Mothers' Hospital" te Landen, totdat zij 
al h£1ar diploma's had gehaald, om z9oveel te beter bekwaam te 
zijn '\Toor haar arbeid onder de bevolking van Ned. lndie. Het laatste g 
jaar was zij in Londen als ,,district-nurse'' (wijkverpleegster) in verband 
met genoemde inrichtin 'erkzaaln. 

,,Zeg toch vooral," 1 Kapiteirt Digby aan 't slot van ons interview, 
,,dat het allee is d o o r t e g e h o o r z a m e n a a n d e n w i I v a n 
God, dat ik ~ans ben w a a r ik ben en w at ik ben. Hef is a Ileen 
door Zijn hulp en zegen dat ik qoor rnijn examens kwam en dat ik tot 
hiertoe mi n arbeict kon v:~ n, en Hii zal mij ook verder helpen.'' 
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hun aanbod af. va'.llend verschil was tusschen dit * De \veek daaropvolgend was 

Soerabaia aan de beurt voor een 
bezoek van den Kolonel, waarbij 
schrijver dezer nootjes hem ver
gezelde. Zondag morgen hield de 
Kolonel een samenkomst in het 
nieuw geopende korps, l)etwelk 
onder leiding staat van Majoor 
Salet, en de Officieren van de 
Vrouwen- en Kinderkliniek. 

Des namiddags werd een bezoek 
gebracht aan de Leprozerie te Se
maroeng en voor de verpleegden 
aldaar ee11 samerrkomst gehouden. 

Daarna begaf de Kolonel zich 
naar het lvtilitair Tehuis tot het 
houden van een bijeenkornst. Een 
groote belangstellende schare was 
opgekomen, zoodat de zaal feite
lijk te klcin was om alle.n te bevat
ten. 

Het_ was een avond, die niet 
lich-t vergeten zal worden. In al 
deze meetings, hoe verscheiden 
ook van elkander, werd op kenne
Hjke wijze Gods kracht ervaren en 
een heerlijk werk in vele harten tot 
stand gebracht. 

* * * 
's Maandagsavonds hield Dr. 

Kaudern ·een lezing over zijn on
derzoekingen op bet eiland Cele.:.. 
bes, in het gebouw van de Loge, 
gepresideerd door den Kolonel. 
Aan het publiek werden kijkjes op 
bet eiland Celebes en zijn bevol
king gegeven, door middel van 
beelden, op het doek gebracht. 

Wij danken Dr. Kaudern voor 
hetgeen hij on$ dien avond te zten 
en ·te hooren gaf omtrent deze zeer 
belangwekkende gewesten, waar 
het Leger des Heils reeds een ge-

. zegend we·rk heeft verricht en on
getwijfeld een groote toekomst te
~;;.inoet gaat. 

*** In de Kinderkliniek te Soerabaia 
trof, ik een jong kindje aan, waar-

n de moeder door uitputting van 
honger op straat was gestorven, 
:terwijl de vader waggelende, even
~s door honger, ten slotte g~~ 
ven werd naar onze kliniek, wiar 
bet kimije liefderijk werd opgeno
men. 

Nn°n " zei de oude man .be"'" dorp en de andere Britsch-lndische '' '-''- ' droefd, ,,ik wit uw water niet heb- dorpen met gedeeltelijk heidensche-
ben. '' (Te zeggen: ,,ik wit uw bevolking. Overal heerschten orde, 
water niet hebben" is in Britsch- welvaart en tevredenheid; de hui
Indie de st~rkste uiting van droef- zen waren zindelijk en bestonden 
heid en misnoegen.) Oat konden meestal uit twee kamers; in de 
de menschcn van het dorp niet be- voorste was een stookplaats en 
grijpen. Ze zeiden tot elkander: daarboven stenden op een plank de 
,, Wat scheelt hem toch? Zoo is hij blankgeschuurde geelkoperen ke
vroeger nooit geweest. Vroeger tels en pannen. De andere kamer 
sprak en onderwees hij toch ook, diende als woonkamer en , tevens 
maar niet op dezelfde wijze als als voorraad-kamer, waar groote 
nu." steenen vaten met rijst en ander 

Maar onder den boom bracht de koren werden bewaard. 
oude ,,Kapitein" den nacht door in In· de bijeenkomst, door beide 
gebed en vasten. Den volgenden genoemde Officieren gehouden, 
ctag getuigde hij weer voor het viel hun in 't bijzonder de Korps
volk, en· vertelde hun van den Sergeant-Majoor op; hij was een 
Heiland. Langzaam aan begonnen oud ·man met zilverwit haar, dat in 
zij te luisteren naar hetgeen hij lange lokken op zijn schouders 
sprak, en op zekeren dag stond~n ,viel. Hij nam met geestdrift . deel 
in een satnenkomst al de hoorders aan het gezang en klapte _ in de 
op en zeiden, dat zij wilden begin- handen, terwijl zijn ge.zicht straal
nen jezus Christus te dienen. de van vrede en blijdschap. Deze 

Oat was het begin van een ware Indische Heilssoldaat had meer 
opwekking; en na verloop van tijd dan twintig jaar tot het Leger des 
zond de Kapitein bericht aan den Heils behoord. Als een van de 
Districts-Officier met het vcrzoek, eerste kolonisten was hij naar 
of hij het dorp wilde bezoeken; Muktipur gekomen in de grootste 
alien waren daar nu Christenen ga- armoede _;_ al wat hij vroeger be
worden en v:ilden zich bij het Le- zat, was verbrand. Maar nu is hij 
ger des Heils aansluiten. een welgesteld man. 

De Districts-Officier kwam en Wat den ouden ,,Kapitein" be-
hem wachtte een wonderbare .aan- treft, kunnen wij nog meedeelen, 
blik - het heele dorp trok hem dat hij tot zijn dobd toe is voort
tegemoet met banieren ·en rnuziek. gegaan met/ het land door te trek
Allen zongen en sloegen pp hun ken, en overal te getuigen en te 
,,tom-toms." Toen werd een sa- · zingen van den Heer. jezils, door 
menkomst gehouden. Midden op zijn getuigenis groote scharen win
de open ruimte. waar de meeting nende · voor het Koninkrijk Gods. 

Dit is slechts een van de talrijke 
gevallen, welke zich dag aan dag _ 
in ·deze rijke handelsstad voordoen. 

*** Een andere man was ten einde 
, raad over zijn vrouw, die in een 
deerniswekkenden toestand ver
keerde en pleitte voor haar opname 
in onze kliniek. 

Ofschoon de kliniek vol was, 
werd ioch nog "een plaatsje voor 
haar ingeschikt .. ToeJl haar een 
kindje g~boren was, was 9,e man 

zoo dankbaar voor de goede ver
zorging, dat hij wenschte, zijn 
kindje den naam te geven van 
,,Kinderkliniek, Leger des Heils". 

De Bevelvoerende Officier 
· trachtte hem hiervan af te brengen, 
maar de man stond er op, dat het 
kindje als een dat:tkbare herinne
ring aan de kliniek dien naam zou 
dragen, welke altij d aan de liefde
rijke behandeting zou herinneren. 
Hij besloot eindelijk, dat het kindje 
zou genoemd worden: ,,K. Heils ... 
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laten zuiveten van alle stof en ~uil, 
dat erop gekomen was ; of wel bet 
liet dert 'Win :ttiaar over zijn hoofd 
he;enwaaien, zooveel hij wou, want 
,,. Uizendblad'' hie1d zich altijd heel 
klein, zoodat bet not>it bang be-
hoefde zijn, dat e windvlaag 
het z ~nakken. ja, uizendblad 

dat on 
ledere 

VAN HET 

Leger des Heils 
~as heel ..best tevreden met z~n 
ptaAt$je en dankte God op z1jn 
manier, ter ef atill:etjes voort-
groeide en z· eirie witte bloemen 
'Ontplooide t9t vreugde van elk, die 
et acht op wilde slaan. Wii hebben steeds in voorraad een 

groot . assortiment 

Is, Ttslamnten ea £111111Hiil 
de Hollandsche, Engelsche Ma
feische en JaYaansche telen, 

Maar ons kleine "Duizendblad'' 
.had ook wer.kelijk een goed plaats.
je. Het kon ongehinderd de zon op 
zich laten schijnen van den ochtend 
tot den avond ; het stond daa met 
al zijn witte armen aitgespreid om 
zooveel mogelijlC zqnneschijn op te 
vangen, en wanneer bet avond werd, 

door 

Ran de 
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16, 

Marjorie Bowen, lk •l hanqhaven. 
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