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-- EN der belangrijkste van 

alle ceremonieele inste1 
lingen in het Leger des 

Heilsis deZONDAARSBANK. 
· Het is een symbool en hecft 

in tegenstelling met wat sommigen 
meenen of Willen doen VQOrkomen, 
geene verdienste op zic11zelf. Jn 
Zuid-Afrika spreekt men over BOE
TELINGS-BANK. Ook gebruikt men in 
de Engelsc!Je taal den naam Gena
debank, (mercy-seat) naar den naam 
dien God gebruikte toen Hij tot Mo
zes sprak: ,,Ik zal u ontmoeten." 

De zondaarsbank is dus de 
plaats bestemd voor zielen die 
God wenschen te ontmoeten. DeZe 
schoone instelling is verbonden met 
de oudste berJnneringen van het 
Leger des Heib. ledereen die eenigs
zins \'ertrouwd is met de metilo
dcn van het Leger weet, dat een 
,oespraak over heilighei.d of ver
g <;:.;--;ng wordt opgevolgd door een 
b, ("Q .,rJ met uitnoodiging om naar 
vo omen en aan de zon
daar::.uaH1, •. ~ ..... r te knielen in te
genwoordigheJd van de ·geheele 
vergadering. Ee1i reden daarvoor 
is dat op zulk een moment \'ele 
overtuigde zielen tot een beslissing 
gebr:1cht worden, waarvan de boo.~e 

· ze in andere omstandighedc11 a!lkl1t 
-. I l:"n 

Door zoo<.fa1. e~ge open1rk , . .;:,,'-' 
ning van verk ·r rcJ_lieid 'l e ,, ....... •
ding van den _ _ '1ristu8 1,.~~ <:t_ai ~~n 
persoon zich in de n1eestebJJ1, n 
op een wijze die ge JJ fer ge 11 

toelaat. ugt 
Aan de zondaarsbank won: 

ernstige zoekende ziel geho!pen 
voorgelicht door een of ·ander e1 
varen Heilssoldaat, bekend als d 
Zond~ars- bank-Sergeant, wiens to .1 • 

zondere taak is om de voorw a,.. ·
den duidelijk te maken voor . t 
verkrijge11 van den begeercten zegen 

,De !?_tichter van ltet Leger sprak 
vo6r z1111 dood · :zijn Officieren eens 
toe en zeide : Gij zoudt niet wen
scrhen rnij er toe te brengen den 
- 01~daarsba11k op te geven. I k zou 

n!et w1 .... .,.. al kon · ik het en ik zou 
met kunnen · .... ..,vild~ ik." 

B
UITEN de m11re11, \'an llet 
door Herodes de Groote 
zoo prachtig versierde en 
vergrootte Jericho, zat op 
zekeren dag een arme blin

de bedelende. Van al dat schoone 
om hem heen bemerktc !Jij niets, en 
met rnoeite rekte hij :djn treurig 
bestaan, levende van de weldadig
heid der voorbijgangers. Eiken dag 
kon men hem aan den weg zien 
zitten bedelen, en ook rn1 v,•eer 
zat hij daar, en hield smeekend de 
hand op om een aa!moes te ont
va~1gen. Een verwi_jderd gczoem 
van stemmen drong tot hem door 
en spoedig daarop, hoorde hij de 
naderende voetstappen van velen. 

Zijn blinde oogen ophaffendc tot 
de voorbljgangers, vroeg hij hun 
naar de beteekenis dier groote druk-
1e, waarop men l1em antwoorde, 
dat Je~us de Nazar~ner 
v o orb ij g i 11 g. ..jezus de Naza. 
rener !" Als met een schot drongen 
deze woorden tot zijne, door zor 
gen gekwelde hersenen door. ,,Jezus 
de Nazarencr ging voor~ij'"! ,,Dat 
kon hulp voor hem betee}·enen 
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Nazareth gaat voorbij. 
door Adjudant · H.:._Loois. 

'.vant jezus van Nazareth ging !Jet 
land door goeddoen·cte, dat wist hij. 
tvlet kracht klinkt dadelijk daarop 
zijn stem: ,,Jezus, Gij Zone Davids, 
ontferm U mijner !" ,,Zone Davids" 
ja, inderdaad, Bij \vas de Zone 
Davids, de langverwachte ;\i\essias; 
en als er iemand in staat was hem 
zijn gez.icht terug te geven, dan 
was het Jezus van Nazareth! Doch 
nauwelijks verhief hij zijn stem tot 
jezus, of dadelijk verbood men hem 
dit. i\i\en wenschte niet, dat· de groo
te profeet door :too'n bedelaar nage 
roepeo werd, De bedelaar daaren
tegen stoorde zich in 't geheel nie~ 
aan wat de menschen zeiden, maar 
deed, wat hij dacht dat gedaan 
moest warden. Jezus ging voorbij 
en deze gelegenheid kon hij niet 
ongebruikt · la ten passeeren; daar 
om riep hij des te meer tot jezus. 
En ziet ! Hij werd niet teleurgesteld, 
zijn roepen drong door tot den 
Heer jezus, de Heer stond stil op 
den weg, liet den blinde tot zich 
brengen en genas hem va9 zijne 
blmdheid. De arme bedelaar werd 
vetvuld met groote dankbaarheid 

en volgde je7.us. 
Lieve lezer en lezeres ! Hoe me 

nigmaal in u w !even is jezus van 
• 

1azareth U al niet voorbij gegaan, · 
toen gij in uwe geestelijke blind
i1eid aan den weg ·zat, bedelende 
Denk een oogenblik na over de;ze 
dingen en herinner U hoe vaak 
Hij reeds tot U gekornen is in Zij.
ne opzoekende liefde. Hij de-Zone 
Gods kwam tot U ! Toen gij de 
vereld bedelde om wat vreugde en 

genoegen in uw !even. Bede!de bm 
rang positie, roem of eer ! 

Die wcreld stelde U bitter teleur, 
want gij vondt bij haar geen gene
~ing: geen voldoening, g-een vrede. 
Hij was daar om Ute helpen, maar 
helaas! gij liet Hem passeeren, 
hoewel een enkele "kreet tot Hem; 
een kreet getu1gende van uwe 
hulpeloosheid, voldoende geweest, 
zou zijn Hem tot stil:btaan te Qopen! 

Wat was toch de oorzaak van 
Uw slil:z.wijgen? 

Was het omdat gij niet geloofde 
in de mac ht van Christus? Doe toch 
als die blinde bedelaar: geloof in 
den Zoon ''an God en roep Hem aan! 

Of ·was het misscflien de opinie 
der wereld, die U weerhield Chns
tus aan te roepen en Hem te volgeni
\Vederom, neem een voorbeeid aan 
dien bedelaar, die zich niet sto rde 
aart wat de menschen zeiden. maar 
die, gevoelende jezus llOl)dj<Y e 
hebben, Hem aanriep en verhoord 
werd 

Cllristus wil U van Uwe gee:te!ijke 
blindheid genezen, U Zijne groote 
Jiefde voor U doen Zien, U in staat 
stellen Hem dankbaar te "olg:en. 
Van uwe zijde moet echter 66k 
iets geschieden 11 I. : 

Oij moet erkenncn dat 
z.ijt' 

Gij moet erkennen da g1j 
noodig hebt. 

Gij moet hem in 't geluof 
roe pen. 

Dan zal Hij U Zijn zegen n 
onthouden. 

Jezus gaat heJen Y001·bij, \ u rbiJ 
U en m1j 

\Vijl Hij U roept, o gdoof Hem' 
Open nw hart en ontvang Hen . 
Waqt jezus gaat hede11 \·oorbij · 
Gaat heden deez' weg- voorbi 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELtNGEN. 

Bev ordering en, 
Tot Brigadier: 
Majoor Dr. V. A. Wille. 
Majoor \V. E. Wolters. 
Tot K o m m a n d a n t : 
Adjudant J. Schipper. 
Tot Kap i t ei n : 
Kadet-Kapiteine M. S. Cunningham. 
Tot Lu it e n a 11 t: 
Kadet-LuitenaHt M.A. Lorier. 
Kadet-Luitenant F. Postma. 
Tot Kadet-Luitenant: 
Kadet D .. Pelupessy. 
Kadet A. Picaufy. 
Kadet !. M. Taroreh. 

Aanstellingen: 
Majoor Dr. Morrison naar Semara11g, 

OogUjders Hospitaal. 
Adjudante M. R. Stitt naar Welte

vreden, Reddinghuis. 
Kaoiteine E. S. Carpenter naar Ban-

. doeng, Kinderhuis. 
Kapiteine K. E. Whur naar Wel

tevreden, Reddinghuis. 
Kapitein L. Wilson naar Semarang, 

Ooglijders Hospitaal. 
Bandoeng, 21 Maart 1921, 

J. Cunningham, 
Territoriaal Leider. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS 
2.J l\llaart 1921. 

DE TERRITORIALE LEIDER bracht 
de vorige maand zijn jaarlijksche 
inspcctiebezoek aan de leprakolo
nie Poeloe Si Tjanang nabij Me
dan en aan het Kinderhuis gelegen 
aan de Wilhelminastraat aldaar. 

De Kolonel kwam zeer voldaan 
en opgewekt terug van zijn be
zoek, hetwelk uit verschillend 
standpunt bezien, zeer nuttig en 
vruchtbaar is geweest. 

Gaarne verwijs ik naar het ver
slag voorkomende in dit m1mmer, 
van AdJudant Lebbink, die de 
Kolonel bij zijn bezoek vergezelde. 
Hieruit zullen onze geachte lezers 
zich eenigszins een voorstelling 
kunnen maken van den arbeid, . 
welke.n onder en door de Jepra
li.Jders op deze kolonie wordt ver
richt. 

Na zijn terugkomst in Bandoeng 
'v'. ach tte onzen Leider een groot 
aantal zaken ter afdoening, voor 
hij op reis zou gaan naar Sema
rang. 

De Kolonel bracht ook in deze 
·tad een bezoek aan onze verschil
lende inrichtingen en bezocht. ver
der, in verband met de uitbreiding 
van onzen arbeid, enkele auto
riteiten. Ook leide de Kolonel enkele 
gezegende samenkomsten aldaar. 

. * * * 
Ter gelegenheid van het afscheid 

van den vertrekkenden Landvoogd 
bezochten Kolonel en Mevrouw 
Cunningham het openbaar gehoor 
te Buitenzorg op 18 Maart j. I ge
houden. 

Zoowel Zijne Excellentie als Me
vrouw van Limburg Stirum spraken 
op de meest hartelijke en sympa
thieke wijze over al hetgeen zij van 
den onvermoeiden arbeid van het 
Leger des Heils hebben mogen zien, 
en wenschten den zegen van God 
op dien arbeid toe. 

"' "' "' Het zij mij vergund aan deze 
plaats de oprechte erkentelijkheid 
van het Leger des Heils in deze 
Gewesten uit te spreken voor den 
krachtigen steun door Zijne Excel
l.enti~ in zijne hooge hoedanigheid 
verleend, zooweJ als voor de vele 
vriendelijke daden en ondubbel
zinnige blijken van waardeering 
voor onzen arbeid, die wij bij menige 
gelegenheid mochten ondervinden 
van Zijne Excellentie en van Me
vrouw van Limburg Stirum- Van 

mini a. 
Zeker spreek ik uit naam van al 

onze Officieren en Soldaten~ wan
neer ik het hooge echtpaar Gods 
zegen op een naar wij hopen nog 
lange reeks jaren van tmttigen ar
beid toewensch. 

Een bi?:ondere gebeurteni · viel 
cenigcn nnzer Otficieren in de af
geloopen maand ten deel, waarvan 
k gaarne hier melding wil maken 

S T R l) D 1( R E E T 

DE WERELD ==VELDTOCHT 
GEDURENDE HET JAAR 1921. 

OPENLUCHT= EN WIJK=-SAMEN
KOMSTEN. 

D
E afgeloopen maand was gewijd aan het doen va.n huisbe

zoek van huis tot puis en ofschoon van alle posten de 
maandrapporten nog niet binnen zijn, mogen wij uit de 

,, berichten aannemen, dat de afgeloopen maand een zeer 
gezegende op het gebied van huisbezoek is geweest. Deze maand 
zal in hoofdzaak gewijd zijn aan het houden van OPENLUCHT- EN 
WIJKSAMENKOMSTEN, waartoe een land als Nederlandsch-Indie 
zich door zijn natuurgesteldheid bizonder leent, zoodat wij mogen 
verwachten dezen arbeid met welslagen bekroond te zien. · 

'En ofschoon het Leger des Heils in Europa ontstaan is en het 
houden van openlucht- en wijksamenkomsten met heel veel moei
lijkheden gepaard ging, heeft het Leger van het begin af zich er 
op kunnen beroernen dat juist in deze samenkomsten sommige van 
de grootste overwinningen op het gebied der duisternis voor bet Ko
ninkrijk Gods werden behaald. 

Het bel10eft geen betoog, dat een groot dee! van de aantrek
kingskracht die het Leger heeft, moet worden toegeschreven aan 
de moedige wijze, waarop het zich gesch1 kt gemaakt -heeft voor 
zijn werk op de straten, pleinen en markten in de verschil lende 
landen, waar bet werkzaam is. 

Wij moeten ook in dit land ons gezegend werk door vereenigde 
pogingen in de -openlucht, wijken, buurten en kampongs met grooter 
stuwkracht voortzetten. 

. 
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MAJOOR DOCTOR Wlf.:LE van O tl S 
Ooglijders Hospitaal te Semarang 
~n MAJOOR WOLTERS va1i het 
Hoofdkwartier te Bandoeng, unt
vingen de mededeeling van den 
Territorialen Leider, deli de Oene
raal bcsloten had hen te bevor
deren tot den rang v;-111 BRIGA
DIER. 

Onder de veldstaf vie! een bizon
dere onderscheiding ten deel aan 
ADJUDANT EN MEVROUW SCHJPPER 
van het Militair Tehuis te Welte
vreden, die door onzen Leider 
bevorderd werden tot den rang van 
KOMMANDANT. ~ 

* * * 
Van harte gi:ijp ik cleze gelegen

heid aan om al onze bcvorderdc 
kameraden, die zooveel trouwe 
dienstjaren in Nederlandsch-Indil.' 
hebben doorgebr<lcht, ook n<lmen~ 
het hoofdkwartier, den 111aatschap
pelijken en den ve ldstar van harte 
geluk tc wenschen met de l11m te 
beurt gevallen eer. 

Moge de Heer hen meer clan 
ooit tot groote nuttigheid en ze
gcn cloen zijn in den arbeid. welke 
aan hun handen is toevcrtrouwd 
en die htfn zoo lief is. 

* * * 
0NS MILIT AlR TEHUI TE SOE

RAHAJA. Reeds Jang was uitge
zien naar ecn gcschi kt gebou w, 
daar wij het in gebruik zijnclc panel 
moesten verla1en, maar in de te
genwoordige tijdsomstandigheden 
v<llt hct niet mee, vooral in steden 
als Soerabaia, iets geschikts te 
vinden. 

Adjudant eerenhuis die, bijge-
Laat de groote roepstem alom gehoord worcten, dat Christus staan door mevrouw Veerenhuis, 

jezus het verlossingswerk op Golgotha heeft volbracht. Dit toch is de belangen der militairen zoo 
weet te behartigen, is er ten sloth: 

de blijde tijding, welke wij wijd en zijd mogen verkondigen, opdat in geslaagd· 0111 een huis te vinden, 
alien in Zijne verlossing zullen juichen. waarin wii onze vrienden · 1li-

Men hoort roepstemmen opgaan die spreken van de Ontwaking tairen en .. zeelieden in ·-" rabaia 
kunnen ontvangen. Van h<lrte 

varz Nederfa11dsd1-Indie, maar wanneer wij het land doorkruisen en feliciteeren wij onze makkers. Hct 
het vo1k gadeslaan en alles opmerken wat men hoort en ziet, dringt tehuis is gelegen aan Kalongan 
de vraag . zich bij ons op, is dat de ontwaking welke de millioenen 34 - 36. :;, * :;o 

inwoners noodig hebben? Zal deze ontwaking het volk tot een hooger NIELJWE STRIJDKl~ACHTEN. Me-
moraliteit verheffen? Heeft de ractijk van het leven ons niet geleerd vr uw ADJlJDANTE STITT van Cana-
dat kennis en wetenschap, hoe goed en nuttig deze ook mogen.wezen, No.T. we s and a\\~'£. , aangel<omen. 

· t ·· lk h ? I t t - . e cl<.~gen ne~-indoeng ver-rne genoegzaam ztJn, om een vo ooger op te voeren . s ie tof n~ nebben, _ft Mevro1.rn· 
~1iet onzer aller ervaring, en hebben wij het niet de wereld over rec are aanstt. .!ling aanvaard n. 1. 
aanschouwd, dat alleen de innerlijke verandering en vernieuwing om \ be'1e\ e;p zich te ne111en van 
des harten door het persoonliJ"k geloof in het volbrachte werk voor1s'1 ; c.\o'•~gsnuis te Weltevreden. 

- ~ .... dante is vo l hoop en mQet! 
Christus, ons brengt tot de ware ontwaking der ziel? ~~ r haar aanstelling gegaan en 

Met geestelijke ontwaking bedoel ik niet dat het volk wordt~ rwacht een hcerlijk wcrk tot 
overgehaald tot de eene of andere godsdienstige secte, of · tot het >, ,and te brengcn onder de nog 

z o jeugdige !evens welke aldaar 
nakomen van uiterlijke godsdienstige plichten en vonnen. Want aa haa.i.· hoede zijn toevcrtrol1wd. 
geste(d dat men hierin slaagt, daarmede is het hart des vblks niet AJOOR EN MEVROUW MORRISS01 · 
veranderd. zijn deze maand met het ss. ,,Insu

iindc a<lngekomcn. De Majoor is. 
Neen, ik bed(1el die levendmakende godsdienst die ons opheft ~en geexamineerd geneesheer en 

uit onze onmacht en ons voert tot de ware bron van kracht en le- is door den Gencraal aangcsteld 
ven. Een geestelijk ontwaken die de boeien van zonde verbreekt. 

Is de bevolking van Nederlandsch-lndie in de laatste jaren van 
welvaart waarlij}} tot "die ontwaking gekomen? lk betwijfel !.iet sterk. 
Meer welvaart was alorn waar te nemen, maar nam de z<>nde niet 
hand over hand toe. Werden de millioenen die meer' -diend 
werden niet verspild in dobbelspel en allerlei misbruik, vv.::•<'.'itluc>: 

het volk steeds meer demoraliseerde? 
Neen, neen, dit is niet de ontwaking die Nederlandsch-Indie 

noodig heeft ! Wat ik bedoel is dat de menschen door de krachtige 
prediki ng van het _ Evangelie des Vredes gebracht worden tot be
wustheid van het kwaad dat zij bedrijven en tot luisteren naar den 
roepstem van Hem, Dre zegt: .. Komt herwaarts tot Mij. alien die 
vermoeid en bclast zijt en lk zal u rust geven." 

Dan zal het aJs een danklied door de wereld gehoord worden: 
Geprezen zij des Heilands naam ! De dronkaard drinkt niet meer, 
de dief steelt niet meer, de woekeraar woekert niet meer, want zij 
zijn ontwaakt uit de bedvvelming der zonde ! 

Maar: ,,Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in welken zij niet 
geloofd hebben, en h0e zullen zij in hem gelooven,. van welken zij 
niet gehoord hebben, en hoe zullen zij hooren, zonder die htm predikt? 
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk 
geschreven is: hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede 
verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen." Rom. JO. 14: 1.5. 

Daarom makkers, laten ~;\·ij als gezanten Gods deze maand 
gezamenlijk gaan met ontplooide banieren op de straten en pleinen 
onzer steden, in de kampongs en desa's, br~ngendt:! licht daar waar 
duisternis verkeert, troost wa.ar droefheid i , vrede waar onvrede 
heerscht, opdat velen tot de kennis der waarheid mogen koinen. 
Hem aanbidden en zalig worden. 

M. V. 

j Gaat uit in wegen en heggen en dwingt ze om jn te komen. 

alszoodanig v·wr dit land. De 
Majoor zal gedurende den eersten 
tijd ter assistentie van Bri~o.<lier 
Dr. Wille in het Ooglijtlers Hnspi
taal te Serri_~ 1.f; wcrkzaam zijn. 

* * 
VER"·HlYC.~ING VAN AANSTEl.LIN6EN 
(hider de Officieele mededeelinger 
komen eenigc verand.eringen van 
cianstellingen voor. Moge God de 
betrokken Officieren in hun nieu
wen werkkring iot rijken zegen 
stellen. 

* * * 
Mt:VIWUW MAJOOR THOMS()'\; is in 

g()cdcn wclstand teruggekccrd van 
Australie en heeft haar reis thans 
voortgezct naar Cclebes om den ' 
Majoor i.n zijn <:1rbeid terzi.ide h: 
sta;in . 

* * :;: 
KOMMANOANTI:. BOSTR01v\, in bevel 

van ons Kindcrhuis tc Bandoeng, 
is tlians met cen wcJverdiend ver
lof. Van hartc hopen wij dat d e 
rusttijd haar gocd zal docn en dat 
zii met vernicuwdc krachten en 
m·oed zal mogen tcnigkeeren naar 
haar p<ist. 

ADJUDANT EN MEVROUW TILBUR'w 
Jlemen zoolang de plaats van d e 
K<Jfnmand~tnte in om het Kinder
huis gcdurenc.le haar afwezio·heid 
tc het1eeren. 

* ... * 
Harlclijkc gclukwenschcn aan 

ADJL DANT EN MEVROUW MEIJER, 
wier gezin vermecrderd is met een 
lief meisje, dat den naam va 
Tres110 (Liefde J heeft ontvangen 

God geve dat de kleine Trest o 
moge opgroeien om heel veel l1cfde 
rondom zich te verspreiden 

Sil 
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Hoofdstuk I. 
Inleicling, waal'in ken 

nis gem,aakt wordt wet 
het werlc van het Leger 
des Heils in Deli. 

t let Leger des Heils heeft aan de 
Oostkust van Sumatra twee in
richtingen die de syrnpathie en 
,belangstelling der Delianen hebben 
verworven. De eene is een lepro
zen-kolon ie op Poeloe Si Tjanang, 
waar nu 327 leprapatienten ver
pleegd worden, de andere is het 
Kinderhuis te Medan. waar een 
groot aantal Europeesche Rinderen 
opaenomen zijri, voor wier opvoe
<lin0g het Leger des Heils de verant
woordelijkheid op zich heeft ge
nomen. 

Een reis vanuit Bandoeng naar 
Deli kost een paar weken, daar
door kunnen de Officieren e11 ver
pleegden zich niet zoo dikwijls 
-verlle11ae11 over een bezoek van 

. b tit" 
Kolonel C1111ningham als het geval 
'is met de inwoners van andere 
tehuizen, die meer nabij het cen
trum gelegen zijn. 

Ofschoon dus een veelvuldig 
bezoek uitgesloten is, hebben het 
\velzijn van de verpleegden en van 
de Officieren toch de voile aandacht 
van het Hoofdk:wartier. Altijd wordt 
dan ook met veel verlangen uitge 
zien naar het jaarlijksch bezoek 
van den Kolonel, hetgeen dit jaar 
vie! in l1et einde van Februari en 
11,et begin van Maart, terwijl Adju
dant Lebbink den Kolonel vergezel
de. Het is niet slecht let doel een 
ontmoettng met de Officieren, ern
plovee·s en verpleegden te heblJen. 
maar ook worden verschillende 
\'raagstukken besproken, beslissin
gen in het belang der verpleegden 
o-enomen. de inrichtingen ge·(nspec
teerd. toestemming voor reparaties 
en verbeteringen verleend, de 
boekhouding gecontro!eerd en het 
jaarverslag opgemaakt. _ 

Daarbij komen versch11lende con
.ferenties met autoriteiten en andere 
·vooraanstaande personen. DH alles 
tez;:.men gcnomen bezorgt dus d~n
i<oloHei veel werk en eenige druk
ke dagen. 

Hoof d st u k It. 

ir-uit·rin ve». r·/iillende 
ont·moeti11ql•n 1001·drn be· 
schre1·en. · 

Zaterdagmorgen bijna 12 uur 
k\vam het s. s. ,.Siberg., na een 
aangename en kalme reis t-: .Bet::i
·\van-Deli aan, waar de Offlc1er m 
·bevel der leprozenkolonie Poe oe 
Si Tjanang, Stafkapitein Scheffer, 
reeds sinds half zeven in den mor
gen op de aankomst van de boot 
gewacht had. 

Na een hartelijk welkom en een 
verzekerina van den Stafkapitein, 
dat alles ""wel was op de kolonie, 
gingen wij op reis en ri:;~ds e~n 
half uur later bevonden WIJ ons in 
de inrichting waar wij verwelkomd 
werden door Mevrouw Scheffer en 
de beide verpleegsters, Adjudante 
Andersson en Ensigne lstad. 

' De hartelijkheid der Officiert:n 
en de rust die op de kolonie 
.heers~hte. tezamen met het frissche 
groen 'an palmen, klapp-:rboomen 
en hagen, die de won111gen en 
kongsies omringen, deden ons al 
dadelijk thuis gevoelen. 

Niet lang daarna kwamen de 
Officieren van het Kinderhuis te 
Medan over, die op hun beurt de 
bezoekers hartelijk welkom heetten. 
Wij vereenigden ons voor een 
san enkomst, waarin de Kolonel 
yertelde van de gebeurtenissen in 

• de Legerwereld op Java, van ver
sterkingen, die zoo juist van Europa, 
Amerika en Australie aangekomen 
waren, van Officieren die momen
teel op reis zijn naar lndi<; en van 1 

makkers, die met een welve~diend 
Europeesch verlof vertrokkf;!n. 

Het kwam zoo krachttg naar 
voren dien middag, dat het Leger 
des Heils in zijn Officieren zulk een 
sterke familieband legt, die door 
afstanden noch nationaliteit ver
broken wordt. De Kolonel nam de 
gelegenheid te baat om een gees
telijk woord van hart tot hart 1e 
spreken. . 

Welke rijke lessen en zegcn111gen 
.konden wij uit deze toespraak 
trekken, waarbij de Kolonl!I uit 
den ~chat zijner ervaring putte. 

S T R IJ D K R E E T 

KOLONEL CUNNINGHAM IN DELI. 
God was aanwezig en schonk 

Zijn zegen op milde wijze. 

ZONDAG. Reeds vroeg in den 
morgen maakten de Chlneezen, de 
Klingaleezen, de Maleiers. rnannen 
zoowel als vrouwen zich op om de 
samenkomst bij te wonen, die de 
Kolonel voor hen zou leiden. Deze 
samenkomsten hebben groote aan
trekkelijkheid voor. de patienten 
aekregen, wat bleek uit de opkomst, 
;:'uim tweehonderd patienten waren 
aanwezig. 

Verschillende Officieren kregen 
een gelegenheid te spreken, lrnren 
verwisselden de toespraken of, en 
na het woord van den Kolonel gaven 
drie patienten het verlangen te ken
nen om Tezus lief te hebben en te 
vorgen. Het was treffend te zien, hoe 
zij zich door de schare naar vore!~ 
werkten naar de plaats, waar ZIJ 

baden om vergeving voor hunne 
zonden en kracht om 'de verzoeking 
weerstand te bieden. 

H o of d st u k I1I. 

Wam·in gesprolcen 
wo1·clt ovM· groentetuin
t.fes, een vm·keusfokl.:e1·ij 
eu een pr~}siiitdeeling. 

niet zoo groot, maar toen de pa
tienten zagen dat het ernst was en 
dat niet alleen de drie prijzen wer
den uitgedeeld, maar bovendien 
een aantal vertroostings- of aan- · 
rnoedigingsprijzen, werd de deel
name levendiger en werd de_.,groen
tenkweekerij een succes. 

Dit jaar waren er bijna twee
honderd deelnemers en het was 
geen gemakkelijke taak uit al lu111 
tuinen die uit te kiezen, welke voor 
een eersten prijs in aanraking kwa
men. 's Morgens om 8 uur werd 
de rondgang aangevangen en eerst 
om 12 uur kan de uitkeering der 
prijzen plaats hebben. 

Sommigen hadden zes, acht or 
tien bedden aangelegd, beplant met 
zware koolen, boontjes, vruchten 
enz. -Anderen hadden zich tevre
den gesteld met minder bedden, 
maar de meesten hadden zich toch 
tot taak gesteld om de beclden op 
keurige wijze aan te leggen, een 
Lenotre waardig, en OtJl de bedden 
vrij van onkruid te houden. 

be ge;z;amenlijke opbrengst der 
groenten van de tuintjes kan geschat 
worden op een marktwaarde van 
vijf- tot zeshonderd gulden per 
maand. Zeker warden daar groen-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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I HET LEVEND \VOORD. I 
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~ I 
~ Zooals de regen en de sneeuw van den hemel {@} I nederdalen en derwaarts niet wederkeeren. dan 1

1 _t®l nadat zij de aarde bevochtigd en vruchtbaar ~ 

1@r k h bb h bb t b ht {@} ~ gemaa t e en, gewas e en voor ge rac ~ 

~ en zaad gegeven om te zaaien eµ brood om te ~ I eten, evenzoo zal het woord zijn dat uit mijn I 
~ mond uitgaat : het zal niet onverrichterzake tot !@LI@ 

~ MiJ. wederkeeren, tenzij het wat Ik heb gewild 
0 

~ ® I geda~n en met goed gevolg n1ijn last volbracht I 
~ heeft. I ! In yreugde toch zult gij uittrekken, in vrede 

~ voortgeleid worden ; de bergen en de heuvelen 

I zullen voor u uit losbarsten in gejubeL en al I 
het geboomte des velds zal in de handen klappen. ~ 

~ ~ 
~ . . .{@1 
{@}~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dit jaar was het 't zesde bezoek 
van den l<olonel aap Poeloe Si 
Tjanang·. Bij zijn eerste bezoek 
had de Kolonel opgemerkt, dat 
eenige patienten wat groenten had
den geplant, voor eigen gebruik, 
waardoor hij op de gedachte kwam 
clit werk aan te moedigen, niet 
alleen om de woeste gronden 
te ontginnen of om groenten de 
produceeren, maar bovt:~al on~ de 
patienten zooveel mogeh1k bez1g te 
houden. 

Het is waar dat velen der patien
ten aan het onderhoud en de dage
lijksche bez·igheden medehelpen, 
zooals het schoonmaken van zalen 
en terreinen, elkaar helpen bij het 
verbinden der wonden onder toe
zic van de zuster, het repareeren 
en verven der gebouwen, maar het 
o-rootste deel der patienten heeft 
~og wel eenige uren per_ dag over, 
terwijl hun ziekte he11. nitt toelaat 
om ge~egeld en gestadig te werk.e11. 

Met het oog hierop werden dan 
vier jaar geleden de patienten uit
genoodigd om tuinen aan te leg
gen en ·groenten te verbouwen, 
waartoe hen stukken grond werden 
aangewezen, terwijl voor de l:}est 
aangelegde en onderhouden tuinen 
prijzen werden uitgeloofd : een 
eerste. tweede en derde prijs. 

Het eerste jaar' was de deelname 

ten geplant en verkregen, die haars 
gelijke in grootte en pracht in 
Sumatra niet vinden.-

Drie eerste prij'Zen a f 7,50 en een 
aantal tweede en derde prijzen a 
f 5,- en f 2,50 konden worden 
uitgereikt. Bovendien werden een 
groot aantal vertroostingsprijzen 
toegekend, in het geheel 179 pri]
zen, waaraan bijna f 300,- werd 
bes teed. 

Bij de rondgang was iedere Chi
nees, Klingalees of Maleier op zijn 
oost om hun tuintje aan te wijzen, 
hun naamplankje werd door hen 
getoohd en het nummer genoteerd, 
zwakheden of gebreken werden 
door de jury aangetoond en beter-
schao werd loofd. 

Het laag sterfte cijfer der kolonie, 
in vergelijking met dat der vorige 
jaren is zeker voor een dee! toe 
te schrijven aan het vermeerderd 
gebruik van groente. 

Misschien stellen sommige lezers 
er belang in te vernemen dat op 
Pceloe Si Tjanang een varkens
fokkerij is. Het meerendeel der 
p;ttienten zijn Chineezen en dol op 
v<trkensvlet .... .:h. Daarorn werd een,i
gc jaren geleden besloten een 
fokkerij op te richten en dit heeft 
tot resultaat gehad, <lat er nu 60 
mooie vetgemeste varkens in de 
nokken zijn en de Chineesche pa-
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tienten meerrnalen op varkens
vleesch getracteerd worden. Het is 
bijna onnoodig te zeggen, dat de 
groenten en het varkensvleesch alleef.l 
bestemd zijn voor de patk;nten zelf. 

Hoofdstuk IV. 
CJcer het be:::uel; !l((/l t1f'I 

K inderlrui ;. 

1\i\aandagmorgen moesten wij 
Poeloe Si Tjanang verlaten Olll he 
Kinderhuis te bezoeken. Het tehuis 
in de Wilhelminastraat is we! bekend 
en niet minder het goede werk dat 
daar door de bevelvoerende Officier, 
Adjudante Henkens en hare assisten
ten, Kapiteines Ollrstrand en Sta
pleton verricht wordt. 

Ats naar gewoonte zag het tehuis 
er in de puntjes uit en de kinderen 
gevoelen zich er geheel en al thuis. 
Zij weten hun plaats tegenover 
elkander, bekendenen vreemdelingen 
in te nemen, ofschoon geen zvleem 
van verlegenheid bij hen te bespeu
ren is. 

Zeker een resultaat waarmede 
Adjudante Hen kens en haar Officie
ren wel gefeliciteerd mogen worden. 
Ook hier was veel te doen. een· 
lange lijst met zaken, waarover een 
beslissing van den Kolonel werd 
verwacht, had de Adjudante gereed, 
maar toch vond hij tijd al de kinde
ren te zien en een voor een te 
ontmoeten. 

G. L. 

Hoof d st u k V. 

TVaadu verteid wordt 
van een heilssauienko11u;t 
in de loge-Deli. waarb{i 
de Gouverneiu· vau Su-
11rntra 's Oostkust tegen
u·oo1·dig u:as. 

Ovt?rgeriome-n. uit de Snmatra Po~c. 

In het Loge-zaaltje waren een 
aantal belangstellenden opgekomen 
om gisteren den avond, geleid door 
kolonel Cunningham. bij te wonen. 
Er waren ook de kinderen van het 
Kinderhuis. die later op den avond 
onder leiding van hun .IV\oeder met 
frissche en heldere stemmen een 
der liederen zongen. 

Want zooals de gewoonte wil ep 
deze bijeenkomsten, werd wat ko
lonel Cunningham te vertellen had 
-zijn hart en hoofd waren te vo , 
om te zwijgen al moest hij dan, 
arme buitenlander, de Hollandsche 
taal vermijden-afgewisseld door 
het zingen van Heilsliederen, met 
den heer Schravezande aan het 
harmonium flink de leiding nemend, 
terwijl de avond geopend en ge
sloten werd met een gebed, uit
gesproken door stafkapitein Schef
fer, de nieuwe directeur van Poeloe 
Sitjanang. 

Ook werd nog gecollecteerd, en 
we durven vermoeden, dat de kleine 
schare dapper in de beurzen tastte. 

En wat kolonel Cunningham ver
telde-zijn secretaris vertaalde zin 
na zin-was zoo ongeveer en zeer 
verkurt het volgende: 

Zijn bezoek aan Poeio·e Sitjanang 
was hem een zijner gelukkigste da
gen geworden, omdat hem het 
welslagen gebleken was van een 
eenvoudig plan, vier jaren geleden 
bij hem opgekomen, toen hij daa 
de onverzorgde omgeving zag. 
Aangemoedigd door u itgeloofde 
prijzen toch, heeft de patientenbe
volking honderden groententuintjes 
aangelegd ... wet 179 prijzen had 
de kolonel eergisteren uit te reiken. 

Men moet eens komen kijken te 
Poeloe Sitjanang, noodigde de ko
lonel uit. Stafkapitein Scheffer zal 
u er hartelijk welkom heete11. 

En daarna-een lied werd nog 
aangeheven-kwam spreker tot ee 
beschouwing over den voor- of 
achteruitgang van den mensch. In 
het kort kwam het gezegde hier
op neer, dat de spreker moest be
twijfelen, of verbetering wet zoo 
zeer bereikbaar is door verbetering 
van omstandigheden. Er is een 
sneller weg: Verandert den mensch 
den innerlijken mensch. Maar dat 
is een groot werk. 

Hoe het Leger des Heils di 
groote werk tracht of bez1g is te 
verrichten, lichtte spreker toe aan 
eenige treffende voorbeelden uit 
zijn eigen leven. Met een gebed 
werd de bijeenkom t besloten. 
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CELEBES. 

Welkom thuis aan den Divisie 
Officier Majoor THOMSON. 

De thuiskomst van Majoor 
Thom::;on op Kalawara op 31 
januari \Vas een \Vare venassing. 
Door de gebrekkige post-.:.. bin
ding met Java en de ahvezit '1eid 
van telegraaf in uns gewest, was 
de datum van zijn aankomst ons 
geheel onbekend. En zoo gebeur
de het dat de Majoor te Paloe 
aankomende een bendy moest' 
leenen voor zichzelf en Adjudante 
\Vebb, terwijl Kapitein Wikdal die, 
evenals Adjudante ·Webb met den 
Majoor is meegekomen ter ver
sterking onzer gelederen, eerst 
later volgde. 

Het nieuws van de thuiskotnst 
van den Majoor verspreidde zich 
al spoedig over de kolonie en in 
minder dan geen tijd kwam Luite
nant Tarima aan het hoofd van de 
jongensschare uit de school aan
marcheeren om in Maleisch en 
Kajelisch de nieuw aangekomenen 
welkom toe te zingen. · 

De Officieren die des avonds 
konden bijeenkomen, veertien in 

. getal van zeven verschillende na-
1ionaliteiten, verbeugden zich over 
de behouden aankomst van den 
Majoor en gedachten Mevrouw 
Thomson die nog niet mede kon 
komen, in het gebed. 

Den volgenden morgen was het 
de beurt aan de j a vaansche 
schoolkinderen om ondcr 1eiding 
van Luitenant Paidjo en goeroe 
Jonathan een welkomstlied te zin
gen E>p een oude Javaansche melo
die. 

Op 3 Februari had het openbaar 
welkom plaats en Vrijdagmorge1{ 
vertrok Kapitein Wikdal naar zijn 
post in de bergen van Palolo gele
ge_n, daarheen geleid door Kapitein 
Roed. 

Zaterdag kreeg Adjudante Webb 
haar eerste indrukken van het 
werk under de inboorlingen van 
Celebes in de buitenpost Pandere. 
Zij werd diep getroffen door den 
aanblik van zoovele kleine, naak
te, bruine kindertjes en gevoelde 
da t zij aan hen haar leven za! · 
J<unnen wijden. 
• De Adjudante droeg den vol
genden morgen in een stampvolle 
zaal acht javaansche ki.ndertjes 
op aan God en het Leger, terwijl 
Majoor Thomson drie Sangi
neesche babies opdroeg, kinderen 
van Officieren die begeeren dat 
ook zij den vlag zullen volgen. 

iv\ajoor Thomson heeft van zijn 
erlofreis naar Austra!ie niet alleen 

een groote hoeveelheid speelgoed 
enz. meegebracht voor onze kin
deren, maar ook een aantal koren, 
die hij in het Maleisch vertaald 
beeft en die spoedig door de ge
·heele Divisie zullen weerklinken. 

Adjudant Woodward. 

. INTER. ATIONAAL NIEUWS. 

Op Donderdag 16 December werd 
de UENERAAL, bij zijn terugkeer in 

, Londen verwelkomd in e~n v~rga
dering van meer dan dnedu1ze11d 
Heilssoldaten. Hij keerde terug van 
een reis naar Canada en de Ver
ee11igde Staten en was diep getrof- .· 
fen door het uitstekende werk dat 
in dje landen door het Leger ver
richt wordt op geestelijk en maat
schappelijk gebied 

Jrimiddels in de Generaal thans 
weder naar Amerika vertrokken. om 
meerdere plaatsen in de Vereenigde 
Staten in Cana a te bezoeken. 

Mevrouw GENER.'}AL BOOTH werd 
onlangs beeedigd voor een gerechts
hof in Londen, en aangesteld tot 
Vrederechter (Justice of the Peace). 

N\evrouw Booth leidde eenigen 
tijd geleden een ·congres voor jon
gelieden in Londen, waar een en 
zestig kandidaten zich voor het 
Offlciersschap aanboden. Ook leidde 
zij een lange reeks samenkomsten 
voor Veldofficieren in verschillende 
steden van Engeland , en lerland. 

Een groote ZENDINGS - ZONDAG 
~ erd gehoude11 te Penge (Engeland) 
onder Ieiding van Commissioner 
.tv\acAlonan, welke door groote 

... 
S T R lj D K R E E T 

LIEDEREN. 
Geef Gode de eer. 

Laat ons van Gods Iiefde zingen, 
Van Zijn Iiefde, groot en teer; 

Heffen we aan met hemelingen : 
' t Vrede op aarde I God ,zij d'eer ! 

Vrede op aarde ! 
Vre<;ie op aarde ! God zi] d'eer ! 

Laat ons van Zijn al mac ht spreken 
Tot een ieder om ons heen : 

Hij kan slavenboeien breken, 
Aij, de Reiland, Hij alleen. 

Halleluja ! 
Hij breekt bandet:i, Hij alleen ! 

Laat ons overal getuigen, 
Waar het geldt des Heilands eer l 

En ons dankbaar nederbuigen 
Aan Zijn voeten telkens weer 1 

Aan Zijn voeten, 
Brengend Hem den lof en de eer ! 

Uitnoodiging. 

Wijze: lloor de steni van Jezus 
roepend. 

Welk een liefde, ondoorgrond'lijk, 
Toont de Heiland dag aan dag ; 

Welk een voorrecht, dat de snoodste . 
Zondaar tot Hem komen mag! 

K 0 0 I{ 

Neem dat heil aan, 
Zondaar, kom en neern het aan ! 

Vrij moogt gij tot ]ezus komen; 
Jezus noodt u, roept met klem. 

Zondaar, als gij 't hebt vernomen, 
Geef dan nu g'ehoor aan Hem 1 

Hebt gij tang en zwaar gezondigd? 
Durft gij 't oog niet op te slaan? 

Die gelooft ('t mag vrij verkondigd) 
Voor die ziel heeft Hij voldaan. 

Haast u · dan, en met uw zonden 
Nu tot Hem u heengespoed ! 

't Ware !even wordt gevonden, · 
Als ge knielt aan 's kruises voet. 

·LEGER DES HEILS 
Afdeeling BOEKHANDEL--JAV ASTRAAT 16- BANDOEN6 
TEKSTEN in bloemomlijsting fonnaat 29X21 cM. F 0.50 

met landschappen " 
21 X16 

" " 
0.50 

" 
bloemen " 

36X28 
" " 0.50 

" " " 
24X16 ,, 0.75 

" " " 
26X16 

" " 
1.25 

georna111enteercl " 
30X38 

" " 
1.25 

met bloementakken " 
34X25 

" 'I 1.50 

bloemen " 
43X18 

" " 
1.50 

" 
" " " 

38X25 
" " 1.75 

" 
1andschappen bruine tint 

" 
30X24 

" ll 1.50 

" 
bloemen " 

42X28 
" " 

2.50 

" 
bloemen en-:vruchten · " 

37X50 
" " 

4.-

Prachtig geslaagde platen met spreuken 

in kleurendwk ,, 44X52 ,, ,, 1.50 

Lichtkruizen en lichtsterren in prijzen, van f 1.- f 1.25 en f 1.50 

Zoo juist verschenen : 

Os. P. STEGENGA AzN. 
De Lev ensvragen e11 het Jicht van God gee. f 2.25. 

- Jrz de Pers algemeen, buitengewoon gunstig beoordee/d. 

KOETSVELD De pastorie van Ma~tland gebonden f 4.50 

., 4.50 JONATH~N Waarheid en Droomen ,, 

KINDERBOEKEN van C. SCHMID gebo11de11 f 2.- en ,, 3.50 

E. H. BURNETT De kleine Lord ,, "2.-

" 
Ve kleine Prinses ,, "2.-

scharen belangstellenden werd bij
gewoond. 

· Sprekende over den stand van 
het werk in DUITSCHLAND vertelde 
Commissioner Ogrim, dat het Leger, 
der Heils nog nimmer zulk een 
vootname plaats heeft ingenomen 
in de publieke opinie al~ tegen· 
woordig. 

Behalve d~ maatschappelijke in
richtingen iijn er thans tachtig 
korpsen in Duitschland, die alle 
in bloeienden toestand verkeeren. 

Te Berlijn werd een nieu-w ge
bouw geopend voor een Kweek
school die aan 15{) kadette11 plaats 
biedt. 

In Praag, de hoofdstad van CzE
CHO-SLOWAKIE (Bohemen) werden 
onlangs elf vrouwen en t.waalf 
mannen ingezegend tot Soldaten 
van het Leger des Heils door Com
missioner Larsson. 

J\'\evrouw BRIGADIER RICHARDS, 
de echtgenoote van onze vroegere 
Algemeenen Sec-ret~ri.:i, 1s met hare 
vier kinderen, veilig in Canada 
aangekomen bij haar ouders, Com
missioner en Mevrouw Richards. 
Men zal zich ijerinneren, dat de 
Brigadier die van Nederlandsch
Indie naar Korea ging, da'ar, in 

letterlijken zin, zijn le\·en liet voor I 
het volk van dat land. 

ln 1919 werd de evangelisatie
arbeid onder de japanners in de 
westelijke kust-staten van Noord
_\ merika aangevangen. 

Na 12 maanden ornvatten onze 
strijdkrachten 12 Off1cieren en 115 
Soldaten. terwijl ruim 27.000 Ja
pansche strijdkreten verkochi wer
den. 

KoNING V1c1 OR v AN !TALIE zond 
een hartelijk telegram van dank
zegging aan den territorialen Leider, 
Brigadier, Barret voor de hulp ver
leend door tu~t Leger des Heils aan 
de slachtoffers van de jongste groote 
aardbeving in ltalie. In 20 dorpen 
werd aan 300 gezinnen bijstand 
verleend door onze Officieren. 

De PRESIDENT VAN DE FRANSCHI:. 
REPlJBLIEK schonk een gift van 
duizend francs aan bet Leger des 
Heils in Parijs. In eigenhandig ge
schreven br~ef zegt de President : 
,,het liefdadig karakter ~an uwe 
instelling kennende, draag 1k gaarne 
duizend francs bij, opdat gi_j in staat 
zult zijn uw goed werk voort. te 
zetten." 

APRIL 192!' 

SO ERA BAJA MILIT AIR TEHUIS. 

Het OUDE verlaten, 
het NJEUWE aanvaanL 

Noode misscn w_ij wat •ins dier
baar is geworden. 

Dat ondervonden ook wij Ohi
cieren, makkers en vdenden van 
het Militair Tehuis te Soerabaia 
Het was geen aangename bood
schap die men ons bracht en die 
ons meldde dat het oude huis in 
de Gatottan moest worden ont
ruimd, het gebouw dat voor velen 
onzer eerst op maatscpappelijk t;n 
later, Gode zij dank, ook op geeo
telijk gebied een toevluchtsoord 
in menigen storm was geworden. 
Menige zucht werd vernomen toen 
ook wij de moeilijkheden onder
vonden verbonden aan het zoeken 
naar een ander geschikt gebouw. 
Doch waar de n'eod het hoogsf is, 
is de redding bet dichtst nabij. 
.Groot was onze blijdschap toen 
wij op zekeren avond, juist tien 
dagen voor den uitersten termijn, 
ih de nieuwsbladen lazen : ,,Het 
Leger des Heils uit den brand.'. 
God had ook in dezc behoeite 
voorzien en ons een ander, hocv•el 
kleiner, gebouw geschonken wat 
wij open konden zetten voor .de 
jongens. 

God was ons zeer dicht nabi' 
in de laatste samenkomsten ~e
tuige de twee zielen die zich vriJ
willig overga,ren, twe'e korporaals, 
cen der Land- en cen dcr Zee
macht. 

En nu zitten wij in het nieU\Ye 
gebouw. Alie handen .zijn aan het 
werk geweest om 'het in korten 
tijd schoon te maken en te ver\'en 
en nu ziet het er zeer vriendeliik 
uit. De cerste meetings waren. 
reeds zcer goed bezocht, z1wv\el. 
des morgens als des avonds. 

Toen Adjudant Veerenhuis sprnk 
van lien hoogen huurprijs van het 
nicuv.•e gebouw werd er terstond 
d.oor het aanwezige dubje ruim 
honderd gulden bijeen gebrncht en 
ook voor de toekomst zijn wij niet 
bezorgd. 

Want God zal ons leiden, %0• ·
dat. wij voorwaarts zullen gaan 
om ook hier te werken voor den 
Grooten Meester en kostbare zit. -
len te brengen tot het Krui ·. 

P. J. M 

ADRESVERANDERING. 

Tehuis voor Militaire11 van 

Land- en Zeemacht. 

Overgeplaatst naar Kato11gan 

34136 SOERABAJA. 

u1r DE LECTUUR. 

De Bijbel is op h<0t 0011.:nbhk he· 
rnecst gc.kocht,, boek in Ja.pao._ 
Zeven-ticnden va.n de b.::woners dcr 
aarde kunncn den Hijhel in hu1· 
ei9tm t<1al lezen. 

GOSPEL HEH.\l 0 

Gelijkertijd met bovenstaand1:: 
aanhaling las ik in dezelfde ,, Haag
sche Post" een klacht over het feit 
dat de goede boeken oudet de tegen
woordige omstandig__heden . steed:-o. 
minder lezer~ trekken. Hoe Jammer 
dit ook is, reden tot verheuging 
geeft de eerste mededeeling. · 

Het is re. ds een oude waarheit 
dat de Bijbel het meest verspreide 
van alle boeken ter wereld is. 1'han::, 
is dit ook het geval in een Boedis
tiscl1 land als Japan ei hicruit· 
blijkt. de Jevende kracht van l1e1 
heilige Boek der Christenen. I:' e1~ 
cretuigenis voor de waarheid en c.k 
~uperioriteit van het Christendom 

\Vij lleilssoldaten weten dat ge
tuigen van meer waarde is da·1 
redeneeren. De Bijbel is dan ool· 
vol van getuigenissen over de 
grootheid van God en de verlos
sende kracht van Chrit;tu~. f:n die 
getuigenissen houden stand. breke. 
zich overal baan en worden 111et 
gretigheid door tienduizenden L 

honderdduizenden gelezen 
Een verblijdend teeken ck t1j I 

• 
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