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WAAR .IS DE "NDERE MAN? 

De volgende geschiedenis werd mij verteld. De Kapitein van 
een koopvaardijschip ontdekte, terwijl hij zich met zijn 
schip op het midden van den Oceaan bevond, iets aan den 

gezichtseinder wat naar het hem toescheen, een verongelukt schip 
moest zijn. Zich daarmede in verbinding stellende en geen teeken 
van leven bespeurende in antwoord op zijn seinen, zond hij een 
reddingsbemanning uit. Na onderzoek vonden zij het lichaam van 
een eenzamen zeeman, in een staat van algeheele uitputting en 

ge•10elloosheid. De arme man werd naar het koopvaardijschip 
gebracht, in flanellen doeken gewikkeld en in bed gelegd. 

Na eenigen tijd opende hij de oogen, nam de omgeving waarin hij 
zich bevond op met dat vlugge teeken van terugkeerend bewustzijn, 
legde zijn zwakke hand op den arm van zijn verpleger en diens oor 
tot zijn verdroogde Jippen brengende fluisterde hij, in vreeselijken 
angst: ,, WAAR IS DE ANDERE MAN? De bemanning keerde naar 

Hoort gij den noodkreet? uw breeder vergaat; 
Haast u ter redding 't is anders te laat.. 
Springt in de reddingsboot; stuwt haar m zee 
En werpt uit de lijn ! met bet redden helpt mee I 

Werpt toch de lijn uitl Werpt toch de lijn uit I 
Hoort het: uw broeder vergaatt 
Werpt toch de lijn uit I Werpt toch de lijn uit I 
Haast u I 't is anders te laat ! 

het wrak terug en redde ,,den anderen man" eveneens. (De Generaal). 
In Gods kracht gaan de Officieren en Soldaten van het Leger des 

Heils uit, en trachten te doen wat in hun vermogen is om ,,den 
anderen man" te redden. In deze grootsche poging, die al hun 
krachten en gevoelens eischt, en al hun energie vraagt, kruisigen 
zij blijmoedig persoonlijk comfort en stellen hun gezondheid aan 
gevaren bloot. Ook achten zij hun leven niet dierbaar waar bet 
geldt, mannen en vrouwen te redden van zonde en van de verschrik-

~ingen der hel. Dit doen zij met geen verlangen naar, of gedachte 
aan loon, maar alleen uit liefde tot bet verloorne en tot de verheer
lijking van Christus Jezus, bun Verlosser. 

WILT U HEN HELPEN? U kunt bet doen, door Uw sympathie 
en Uw gebeden. Door Uw geld en Uw invloed. Door U met hen 
te vereenigen in den strijd tegen de wereld, het vleesch en den 
duivel. IN GODS NAAM, DOE IETS ! 

Werpt uit de lijn ! doet het zeker en vlug ! 
Waarom geaarzeld? wat houdt u terug? 
Ziet - zij verzinken I ontroert u dit niet? 
Springt in de boot, opdat hulp gij bun biedt ! 

Sn el gaat de tijd om te redden voorbij ! 
Neer in den donkeren afgrond gaan zij; 
Haast u dan, makkers ! zij wachten op u ! 
Werpt uit de lijn en behoudt hen juist nu! 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

B e v o r d e r d tot H e e r 1 ij k h e i d : 

Op 16 Mei 1922, gedurende haar 
verloftijd in Noorwegen, Ensigne 
Sofie lstad, die op 14 October 
1910 uit Aalesund (Noorwegen) 
in opleiding kwam. 

Aanstellingen: 
Brigadier W. E. Wolters tot 

Financieel Secretaresse. 

Bandoeng 1 Juli 1922. 

M. JOHANNA VAN DE WERKEN. 

Territoriaal Kommandante. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 

De Terr·toriaal Kommandante. 
In de ageloopen maand bracht 

de Terr Kommandante, vergezeld 
van Lu it.- Kol on el Ougelmann en 
mi z een bezoek aan verschil-
lend t ken van onzen arbeid; 
daaronde was een bezoek aan een 
lnlandsch korps, een bezoek aan 
het arbetdsveld onder de Chineezen, 
een bezoek aan een Militair Tehuis, 
aan een Leprozen kolonie voor 
Europeanen en lnlanders en aan 
twee Kindertehuizen, een voor 
Europeesc 1e- en een voor javaansche 
kinderen 
Het trof de T. K. zeer, ·hoe 
uitloopend en verschillend ook de 
arbeid was, waaraan de Officieren 
zich in bovengenoemde takken van 
werk wijden, dat zulk een heerlijke 
geest van liefde en toewijding was 
te bespeuren en dat de Officieren 
hun arbeid met zooveel opgewekt
heid verrichten, ook daar, waar veel 
droefheid en smart geleden wordt. 
Wij keerden dan ook vol lof en 
dankbaarheid aan God terug naar 
het Hoofdkwartier te Bandoeng met 
de overtuiging, dat er overal hard 
gewerkt wordt, en niets onbeproefd 
wordt gelaten, om het lotder lijdende 
menschheid te verzachten, en vooral 
haar ook geestelijk op te heffen, 
waardoor zij de noodige draagkracht 
zal ontvangen, om het kruis 
blijmoedig te dragen. 

z. V. Aanvrage. De datum, 
waarop onze jaarlijksche Z. V. 
Aanvrage zal aanvangen, is vast
gesteld op I Juli. Uit den brief van 
de Territoriaal Kommandante, welke 
in dit nummer op pag. 4 verschijnt, 
zullen onze geachte lezers en 
lezeressen bemerken, dat wij dit jaar · 
tot de instandhouding en voort
zetting van onzen arbeid noodig 
hebben f 85,000.-. Daar wij steeds 
op de welwillende medewerking 
van het sympathieke publiek van 
Ned. lndie hebben mogen rekenen, 
vertrouwen wij dat o"nze officieren 
ook dit jaar, wanneer zij straks 
zullen aankloppen voor Uw bijdrage 
voor onzen arbeid, met een milde 
gift zullen worden verblijd. ,. Vele 
handen maken licht werk", zegt het 
spreekwoord en vele handen zullen 
zeker ook in staat zijn om ons 
doelwit van f 85,000.-- te doen 
bereiken. Moge Gods zegen op 
deze vereenigde poging rusten I 

Droevig bericht. Van bet 
Internationaal Hoofdkwartier te 
Londen ontvingen wij telegrafisch 
bericht, dat Bnsigne lstad 
tengevolge van een operatie, den 
16den Mei j. I is overleden. De 
Ensigne was met verlof in haar 
Vaderland Noorwegen, en zou op 
8 Juli a. s. weer terugkeeren naar 
Ned -lndie, doch dit heeft niet zoo 
mogen zijn. Aile Officieren en 
makkers zullen met ons haar heen
gaan betreuren. De Ensigne kwam 
voor het eerst in Java den 2lsten 
Maart 19l4 en heeft verschillende 
aanstellingen bekleed. God stelde 
haar tot grooten zegen door haar 
geest van liefde er. grooten een
voud. Haar laatste aanstelling was 

Vervolg kol. 4. 

S T R I] D K R E E T 

DE KOLONEL OP TOURNEE . 
VER6EZUD VAN DEN CHEF SECRET11US EN LT. KOLONEL &DGELMANN. 

Voorwaar een zegetocht van 
@egin tot 11et eind I Hoe heeft 
het volk onze harten gewon
nen, zij het onder de java

nen, Amboneezen. Soendaneezen, 
Chineezen, - overal zien wij ,,de 
open deur" - het luisterertd oor der 
menigte, bet vertrouwen waar
mede ze tot .ons komt en ons 
woord aanvaardt. 

Met slechts een paar grepen van 
hier en daar moeten wij volstaan, 
want alles te vertellen zou teveel 
plaats vergen in onze Strijdkreet. 

Salatiga en Djocja. 
Het werk in onze Kinderhuizen 

aldaar - voor lndo-Europeanen in 
het eerste enjavanen in het tweede 
- doet wet een bijzonder beroep 
op onze liefde en belangstelling. 
Allen zien er VlO gezond en wel 
uit, keurig verzorgd en blijkbaar 
gelukkig in de hoede der Zusters 
(de officieren), die voor hen in de 
meeste gevallen de plaats van Vader 
en Moeder moeten innemen. Kennen 
onze geachte lezers wel het liefelijk • 
plekje, waar de kleintjes vertoeven 
in Salatiga? Het oude, zoo schilder
achtig op den heuvel gelegen huis, 
ook wel geriefelijk, staat in een 
lommerrijken tuin vol heerlijke 
boomen en bloemengeur. In deze 
gezonde omgeving mo et en ze 
wel groeien en toenemen, is het niet? 

Met blijdschap en toch met wee
moed keken we naar al die kinder
tjes, tot op zes- a zevenjarigen 
leeftijd, wier geluk dien dag oogen
schijnlijk wel den top bereikt had! 
Mochten ze niet heerlijk spelletjes 
doen met de drie Kolonels en was 
het niet een eenige pret om mee 
te trekken in de ,, tug of· war' ! 
Ze lieten zich dan ook zoo gaarne 
koesteren door de gasten-die klein
tjes I Zoo vertrouwensvol klommen 
ze op je schoot met de poezele 
armpjes om je hals en kraaiden het 
uit van plezier - men deed nu een
maal ,,jong'' met de jong-en! 

Zeide ik het niet reeds, dat toch 
stille weemoed ons vervulde bij 
hun aanblik? Arme kleintjes, die 
zoo vroeg het eigenlijk voor hen 
onmisbare, moeten missen - de 
warmte van Vader- en Moederliefde. 
Niettegenstaande dat mogen wij 
blijde zijn dat ze hier zoo'n veilige 
haven gevonden hebben, waar trou
we ouderzorg hen omdngt bij dag 
en bij nacht. 

Djocja verheugt zich in de 
aanwinst van een nieuw Kinderhuis 
voor onze javaantjes aldaarl Nog 
maar in huur, doch zoo .bijzonder 
geschikt voor onze doeleinden, 
nieuw degelijk gebouwd met groote 
speelruimte en andere gemakken, 
zoodat groot en ktein erg in hun 
schik zijn! · Voorwaar een groote 
verbetering op het oude huis met z'n 
bedompte, sombere vertrekkenl De 
kinderen maakten een allergunstig
sten indruk op ons I Wat zal van 
hen worden? 

De samenkomsten te Koedoes 
en zijn Huitenpost Tandjong, 
zijn onvergetelijk ! Deden z1j ons 
niet denken aan de eerste tijden 
van het Leger in het Vaderland? 
Geheel vol binnen de ge·lmprovi
seerde samenkomst-zaal, terwijl door 
de openingen van deuren en vensters 
een dichte opeengepakte menigte 
met groote aandacht alles volgde 
wat binnen gesproken werd. Over 
den Heiland der Wereld, Die nu 
nog redt een ieder die tot 
H em k o m t I Ueen wonder dat 
we hen s!echts noode verlieten I 
Welk een arbeidsveld is hier voor 
de Ensigns Loois I 

Ambarawa volgde met zijn 
pracht openluchtvergadering, ge
volgd door de avondsamenkomst 
in de keurige zaal van het Militair 
Tehuis. Zendeling en Mevrouw 
Barth waren onze welkome gasren, 
en het goede woord door hen 
gesproken, was alien tot zegen. 
Oe Kolonel leidde hier de 
huwelijksinzegening van een paar 
Amboneesche makkers. 

Pelantoengan - het verma.arde, 
kwam daarna aan de beurt. Liefelijk 
plekje, hoog in de bergen, beschut 
rondom door nog hoogere heuvels, 
uitgezocht mooi door zijn weel
derigen plantengroei en het heerlijk 
koele klimaat-daar is het tehuis 
van een ander soort van ,,pleeg
kinderen", die onder de vleugelen 
van ons Leger hun toevlucht hebben 
gezocht- onze arme Leprapatienten I 
Welk een wee doortrilt onze harten 
bij hunne gedachte I Hoezeer 
beseffen wij het tekortkomen van 
de beste plannen, gernaakt te hunnen 
behoeve, voor hun welzijn, want 
ach, het kruidje voor de genezing 
dezer wreede ziekte is nog niet 
gevondenl 

Met gemengde gevoelens luis~ 
terden wij naar het mooie, zuivere 
spelen van hun rnuziekkorps I Er 
was hartelijke waardeering van de 
me~sterlijke bekwaamheid aan den 
dag gelegd, gepaard aan het 
diepste medelijden met onze zwaar 
beproefde broeders I 

Zaal na zaal, woning op woning, 
word t door de Kolonel ge"inspecteerd. 
Geen lijder wordt overgeslagen. 
Hartelijke woorden van deelneming 
worden door haar gesproken tot 
hen alien. Eene uiting van welver
dienden lof tot den patient, die zich 
verantwoordelijk houdt voor het 
verzorgen van den tuin, die 
onberispelijk uitziet, alsook tot den 
alleszins bevoegden bibliotheekaris, 
die zijn ambt zoo trouw volbrengt. 

Eene lieve samenkomst met de 
Javaansche patienten, waarin het 
kindje van een ouderpaar op hun 
speciaal verzoek, door de Kolonel 
werd "opgedragen", een opdrachts
dienst alleszins 1,unique" in haar 
ondervinding-alsook een dienst 
met onze Europeesche verpleegden, 
maakten dee! uit van ons prograrnma 
en brac!'lten verkwikking en vreugde 
aan, niet te vergeten het spel van 
de .gamelan" onzer lieve, bruine 
broeders, hetgeen o n s een 
verrassing bezorgde. 

Met bijzondere blijdschapmaakten 
we kennis met een aantal patienten 
die Heilssoldaat geworden zijn. 
Een hunner heeft het lied: 

,,Mijn Vader,schoon mijnlevensweg 
Hier moeilijk vaak en danker zij," 

heel mooi in het maleisch vertaa!d. 
Diep roerend, om juist dit lied van 
hunue lippen te hooren. 

Een woord, warm en diepgevoeld 
van hulde aan onze zusterofficieren, 
die over de zee gekomen zijn en 
zich gewijd hebben in eene groote 
liefde en toewijding aan de verzor
ging dezer !ijders. Wat is haar 
drijfveer? Neen, niet om loon of 
aardsch gewin - zij dienen den· 
Heil and in Zijn behoeft igen en 
armen, omdat zij dienen mogen en 
uit liefde alleen. En op haar 
i~ het woord van Hem van toepas
smg: ,, V o o r z o o v e e I g ij d i t 
e e n v a n d e z e M ij n e m i n s t e 
b r o e d e r s g e d a a n h e b t, z 0 0 
he b t g ij d at M ij g e d a an."' 

Door de vriendelijkheid van den 
Heer T., den Controleur van deze 
Gewesten, waren wij in staat de 
reis naar Pelantoengan heen en 
terug, zoo gemakkelijk en aange
naam m.oge~!Jk t~ maken. Hij bracht 
e~. ons tn z11n e1gen auto en onder 
ZtJn bestuur gevoelden wij ons 
geheel veilig. Onzen warmen dank I 

Cheribon verraste ons door 
de flin~e school, onder beheer 
van Ens1~n Proud; niet het gebouw, 
9at kon wel .. berer, maar de opkomst 
1s er verbl1Jdend en getuigt van 
de belangsteliing van ouders en 
kinderen. 

De kleine samenkomst in de 
Protestantsche Kerk zal door ons 
niet vergeten worden. Het hartelijk, 
waardeerend woord van den 
Burgernee~ter, de warme sympathie 
van d.e vne11den, daar bijeen- welk 
een lteve aanrnoed1ging voor de 
K.olone! ! Onzen inriigen dank alien 
die zoo gul blijk ga\en hiervan j 
Moge 's Heeren zegen wederkecrig 
op hen rusten. 

A.BG. 
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VAN DEN LESSENAAR 
VAN DEN C. S. 

Vervolg van koL 1. 

onder de lepralijders te Poeloe Si 
Tjanang. De pati~nten noemden 
haar niet Ensigne, maar ,, Kapiteine 
Ubat" en hielden alien veel van haar. 
WiJ gelooven dat haar heengaan 
in vrede was en haar werken 
volgen haar I De Heer zegene en 
sterke alien, die door het heengaan 
van de Ensigne beproefd zijn 
geworden. 

Tot onze groote spijt moeten wij 
ook melding maken dat Eosigne 
Kyle het droevig bericht moest 
worden. medegedeeld, dat haar 
lreve broeder jack den 26sten 
April, ten gevolge van een Iong
ontsteking, is overleden. Moge 
God de Ensigne en haar Ouders 
en alle familteleden zegenen en 
troosten in het verlies, dat hun 
heeft getroffen. 

Luit.-Kolonel Bondam. Onze 
makkers en vrienden zullen zeker 
met belangstelilng vernemen, dat 
Lu1t.-Kolonel Bondam, die sinds 
eenigen tijd uit act1even dienst is 
getreden en op pensioen is gesteld, 
zich op Java is komen vestigen. 
Het gestel van de Kolonel kan het 
Europeesch klimaat nie1 zoo goed 
verdragen, en zoo willen wij van 
harte hopen, dat haar verblijf in 
de tropen haar gezondheid ten 
goede mag komen. 

u' 

Brigadier Wolters. In de ,,Offi
cieele Mededeelingen'' wordt mel
ding gernaakt dat Brigadier Wolters, 
de accountant van het Leger des 
Heils in Ned. lndi~, den titel is 
toegevoegd geworden van Finan
cieel Secretaresse, waarmede wij 
haar, ook namens alle Officieren, 
van harte gelukwenschen. 

Brigadier Dr .. Wille. Van het 
lnternationaal Hoofdkwartier heb
ben wij vernomen, dat Brigadier 
Dr. Witle in de derde week van 
Augustus van verlof terug ver
wacht wordt op Java. Wij hopen, 
dat de rwsttijd, dien de Brigadier in 
zijn vaderland, Denernarken, heeft 
doorgebracht, hem de krachten 
heeft teruggegeven die hij, in zijn 
drukke practijk voor het wel der 
bevolking van Ned. lnd1e, zoo zeer 
behoeft. · 

De Heer zegene den Brigadier 
en geve hem een behouden over
komst I 

Belangrijke Medc:deeling. On
get wij feld zu lien on ze geachte 
lezers zich verheugen te mogen 
vernemen, dat het ons voornemen 
is, een aantal extra Sttijdkreet-
nummers uit te geven met 
beschrijvingen en kiekjes van 
Inrichtingen etc. in de verschlllende 
plaatscn, waar wij thans werkzaam 
zijn, o. a. van Weltevreden Ban
doeng, Soerabaja, P.-lanto~ngan, 
Celebes etc. De l~edactie heeft 
ons de verzekering gegeven, dat het 
prachtige nummers zullen worden, 
vol leven en actualiteit, terwijl wij 
ons natuurlijk verzekerd houden 
van de medewerking van onze 
vertegenwoord1gers in de verschil
lende centra. Mt!n heeft ons reeds 
gevraagd, welke stad het eerst aan 
de beurt is. n:aar. dtt blijft natuurUjk 
nog een gehe1mp1e. • 

Majoor Giebler, de kassier 
van ons Hoofdkwartier, is in de 
afgeloopen maand een ongeluk over
komen, door met haar fiets in 
aanraking te._komen met t:en auto, 
waardoor z11 nog 111 kwetsuren 
hee.ft opgeloopen. Oelukkig is d 
Ma1oor aan de betere hand 
h~opt zij spoedig weer in sta 
z1111, haar werbzaamheden tc 
vatten. 

Medan. De Territoriaal K 
!1rnnda1~te hoopt deze maand 
1n_spect1et?ezoek te brengcn aan n 
K1nde~hu1s te Medan en de Lepr zcn 
K<)lo111c t~. Poeloe Si T1anang en 
zal daarbtt vergezeld zii11 van Lt. 
Kolonel Gugelmann en mijzelf. 
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DE TERR: KOMMANDANTE 
lN BANDOENO. 

Hoe heerlijk was het ans, dien 
·eersten Pinkstermorgen te mogen 
-opgaan naar ons Leger des Heils
zaaltje met dat intens verlangen 
in onze zielen, om inderdaad een 
·doop van den Heiligen Geest te 
mogen ontvangen; om onze gebeden 
daarvoor te mogen opzenden met 
de velen, die tegenwoordig zoujen 
zijn. En velen, zeer velen waren opge
k omen, ook van onze Christenvrien
den, en wij hebben dien morgen 
geluisterd naar de stemme des 
Heiligen Geestes, die duidelijk tot 
Qns sprak. 

,,Ats de ziete:Iuistert, 
:Spreekt et al een taal die leeft, ., 

zijn een. der eerste regelen van een 
gedichtje van Guido Gezelle, en 
Qnze zielen hebben geluisterd dien 
Pinkstermorgen, in die heerlijke 
ochtendsamenkomst, zoowel naar 
de teere, maar tevens zoo besliste 
woorden, gesproken door Kolonel 
Ougelmann, als naar het bezielen_d 
-en bezield woord van onze Terri
toriaal K"Ommanctante. Hoe is ons 
hart verlicht geworden en onze 
ziel brandend, om door den Heiligen 
-Geest aangeraakt te warden, om 
met dien Geest vervuld, Zijn heer
fijk Iicht te verspreiden ! 

't Was stille in de zaal dien 
ganschen morgen. Het geheim van 
<lat stille zijn, dat de essentieele 
·stilte is van hef onschend,baar toe
vluchtsoord onzer zielen was, dat 
men den Heiligen Geest gevoelde, 
<lie de rijen tangs ging en sprak . 
De zielen ontwaakten en zetten 
zich aan 't wer k En in die stilte 
waren onze zielen geknield om 
genade te vragen; om met den 
Heiligen Geest te worden vervuld; 
in die stilte rijpten de vruchten 
<ier ziel. .••... 

Hoe gevoelden wij in die gebeds
ure, in het hardop uitgesproken, 
zoowel als in het niet uitgesproken 
gebed, dat het een bidden was 
waarvan de verwachting van God, 
dat Bij den Heiligen Geest uit zou 
storten, de voornaamste plaats 
bekleedde. Het was een zich wij
zigen van onzen wil tot onderwer
pi!~g aan de Goddelijken. En waar 
WIJ weten, dat geen gebed onver
hoord blijft, omdat God tot Wien 
het zich richt, Dezelfde' is die het 
g~bed. ingeeft, gelooven wij dat 
d1en Pinkstermorgen ook in die drie 
barten, die neerknielden op gewijden 
grand, zooalsKolonel van de Werken 
het uitdrukte, omdat op die plaats 
zooveel gebed reeds was opgezon
den, een Eeuwigheidswerk werd 
veiricht. 

De avondsamenkomst was even
eens een tijd vci.n geestelijk_genieten 
en wij mochten aan het emd~ God 
danken voor dien Broeder, die zoo 
vastbesloten de goede keuze deed. 

E.A.W. 

BANDOENO 
Het J. L. Jaarfeest. 

't Was 7 Juni feest voor de kinderen 
van de Leger des Heils Zondags
-, ~ · 1 Een ~tamovolle zaal, de 
tegenwoordigheid van Luit. Kolonel 
Ougelmann, die na bet lied, door 
den Chef-Secretaris, uitgegeven, 
een innig gebed uitsprak, dat 
zeker veler hart getroffen moet 
hebben, het inleidend woord van 
de Territoriaa\ Kommar.dante die de 
leiding van bet J L. jaarfe~st zou 
hebben,een p1 ograrnma be:.staande uit 
16 nummers, all es werkte er toe mede 
om een mooien avond 1e verw::ichten 
en dat is de Jongeliedenavond van 
het korps Bandoeng dan ook zeker 
geweest. 

Vanaf het eerste nummer datzoo'n 
spontaan applaus verwekte tot het 
1laatste nummer, waarin de kleintjes 
.,,Goe nacht" kwamen wenschen 
was iedere voordracht een succes' 
Vee! moeite hebben de j L. Werkers 
zich getroost om den kinderen ieder 
nummer te leeren, .. maar de keurige 
wijze, waarop ZIJ het geleerde 
ten aanschouwe brachten, en het 
waardeerend woord, daarna door 

Vervolg kol. 4. 

S T R IJ D K R E E T 

Wij bezochten Pelantoengan, de vermaarde Ieprozerie, waar veel, 
heel veel was wat het hart roerde. Langs duisteren weg voert God som
mige menschen en het gaan valt moeilijk, zoo moeilijk als men niet 
gaat aan Zijn hand. Wij vonden er ech•er onder onze patienten, die 
vrede vonden midden in den storm, die over hun leven kwam. Een 
van onze Chineesche vrienden, die heel goed Hollandsch kent, vertaalde 
in het Maleisch dat schoone lied : 

"Mijn Vader, schoon mijn levensweg: 
Hier moeil\ik vaak en danker zij, 

0, geef, dat ik van harte zeg: 
Uw wil, o God, geschiede in mij !" 

In de samenkomst met de inlandsche patienten zongen twee hunner 
de maleische woorden. en er was licht op het aangezicht van den dichter, 
terwijl hij luisterde. Ziehier, niet een Naaman, van wien gezegd werd : 
,,een strijdbaar held, doch melaatsch," maar een, van wien men zeggen 
kan: .. melaatsch, doch een strijdbaar held." 

Wat klonk de gamelan lieflijk ! De inlandsche patienten speelden en 
wij luisterden voor het eerst op Java. Ook de schoone muziek van onze 

· europeesche patienten vu Ide met haar reine klanken den tuin en met 
wonderlijk gernengde gevoelens ons hart. 

Pelantoengan I In uw wonin_gen is oak ztJ in en uit gegaan, die er 
niet meer zal wederkeeren, onze Ensigne lstad. Haar arbeid der liefde 
is plotseling geeindigd. De plaats op de boot reeds besproken, het 
bericht van haar te verwachten aankomst hier reeds ontvangen, maar 
zie, God riep haar Thuis. Haar foto hangt in menige woning op de 
leprozerie. Een javaansche vrouw, hoorende van haar heengaan van 
deze aarde, keek ontsteld op, maar riep toen uit, met een blik op de foto 
aan den muur: "Ik had haar zoo lief! Zij zal nu een mooie plaats in 
den heme! hebben !" lk was blij dit woord van deze arme, melaatsche 
vrouw aan de treurende moeder van de Ensigne in Noorwegen te 
kunnen zenden. 

Maar daar is nu in onze rangen die opengevallen plaats. Wie zal ze 
innemen? Zoo rondgaande wordt de behoefte aan arbeiders steeds 
klern mender gevoeld. En er zij n. er bier op ja va, die zeker zouden 
kunnen komen en die behooren te komen in antwoord op de 
goddelijke roepstem. 

Verpleegsters l Waar zijn de verpleegsters, die haar keonis en 
krachteo ten di~nste willen stellen van bet Leger des tteils? 

Waar is schooner gelegenheid voor een Christen om voor bet tijdelijke 
en eeuw1g welzijn der menschen te werken? Wij wachten Uwe aan
vrage om de kandidaatsformulieren, mijn zuster I Korn! En kom in den 
bloeitiid uws !evens. De dienst des Konings vraagt uw beste jaren. 
En niet om loon of gewin, maar om de vreugde van het volgen en dienen 
zelf, en om ,,de heerlijkbeid u voorgesteld": veter last te helpen dragen, 
veler tranen te drogen, velen den weg naar 't Vaderhuis te doen vinden. 

Adjudant Woodward zond mij een schrijven, dat heerlijk aantoont, 
hoe het licht de duisternis overwint. Wij hopen dezen flinken jongen, 
Moesa, later Officier op Celebes te zien. De Adjudant schrijft o. a. : 

Een klein voorval dat plaats greep op onze tocht, zal U ongetwij
feld belang inboezemen. Mevrouw Woodward en ik liepen achter. 
de koelies en de jongens voorop, en wij hadden zoo ongeveer een mijl 
afgelegd, toen een boom over den weg neerviel, een paar meters 
voor den eersten koelie. Allen hielden stil en begonnen een soort 
huisje te maken van takken en bladeren, zonals de gewoonte 
was, om eer te brengen of verzoening te vragen aan den boozen 
geest, die zij geloofden, dat den boom had terneergeworpen. 
Vroeger zouden zij een huis gemaakt hebben, dat bun tot nacht
verblijf had moeten strekken, omdat zij niet voort durfden te trekken, 
maar gedurende de laatste jaren was het de gewoonte om een 
huisje te maken, een stuk van hun kleeren af te scheuren en 
dat daar op te hangen, teneinde den boozen geest te misleiden en te 
doen gelooven, dat zij daar waren. Verschillende koelies hadden dit 
reeds gedaan, en bet huisje was klaar, toen Moesa, onze 
groote schooljongen naar hen toe ging en zeide: Weest niet bang 
voor den boozen geest, laat ons gaan, en God zal ons beschermen." 
Sommigen van de koelies aarzeldeR en Moesa · zeide opnieuw: 
,,Al degenen, die gelooven dat God almachtig is, trekken voor
waarts; laat alleen zij, die bevreesd zijn, hier wachten. Op een 
na namen alien hun vrachten op en marct1eerden door. Die eene 
echter zeide: ,, U gelooft wat U geleerd wordt in de samenkomsten, 
maar ik geloof zooals mijn voorvaderen deden." Moesa antwoordde: 
,.God is almachtig, vertrouw Hem en ga met ons mede." De koelie 
aarzelde. even, toen nam hij zijn vracht op en Moesa zeide: ,,Nu gij 
gE>looft m God, nu heeft de booze geest niets met ons te maken. 
lk zal het huis naar den grond trappen." Het vaste geloof van dien 
schooljongen hielp de negen koelies de overwinning behalen. 

Tot besluit een hartelijke bede om vooral onze kollektanten, als zij 
aan Uw deur kloppen voor de Zelfverloochenir.igsgave, blijde te maken. 

De Uwe om te dienen: 

3 

INTERNATICNAAL 
LEGERNIEUWS. 

De Iaatst ontvangen ,, War Cry" 
meldt ons, dat De Generaal 
andermaal op reis gaat en de 
volgende plaatsen zal bezoeken : 
18 juni-Parijs (Frankrljk), 20-22 
Juni Amsterdam (Holland) 23-28 
]uni Kooenhagen (Denemarken) en 
van 1-6 Juli Helsingfors (Finland). 
Omtrent deze belangrijke reis hopen 
wij later meer uitvoerig nieuws te 
kunnen melden. 

Mevrouw Genera.al Booth is 
door den Generaal aangesteld 
tot de zeer belangrijke aanstelling 
van Britsch Cominissioner. 

Gedurende het . laatste bezoek, 
dat de Generaal aan Bolton 
(Lancshire) bracht, deelde hij mede, 
dat van vele landen, waaronder 
Madagascar, Korea en Hongarije 
brieven waren ingekomen met drin
gend verzoek, om Officieren te will en 
zenden. Onder deze verzoeken was 
een van een vorst, die schreef: 
"Wat hebben mijn vijftig millioen 
onderdane11 gedaan, dat voor hen 
geen Officieren gezonden warden." 
Met heel veel nadruk sprak de 
Generaal tot zijn gehoor over de 
offers, welke zij hehoorden en in 
staat waren te brengen. Van over de 
geheele wereld kwamen verzoeken 
om Officieren, terwijl men gebouwen 
etc. voor den Leger des Heilsarbeid 
aanbood. 

PEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 

ENS1GNE S. IST AD. 

VERVOLG VAN KOLOM 1 

Kolonel van de Werken tot hen 
gesproken, zal hun zeker ruimschoots 
voor de moeite beloond hebben. 

Een der nummers, die vooral het 
Heilssoldatenhart goed gedaan moet 
hebben, was zeker wel de tam
boerijn-oefening, terwijl de BeTg
oefening, door een aantal jongens 
uitgevoerd, het hart der sportlief
hebbers goed zal hebben gedaan. 
Dan was daar het nummer .,Het 
poppenspel". Hoe allerliefst al die 
kleine poppenmoedertjes te zien met 
haar kindertjes, en hoe 'n concurren
tie, zooals Kolonel van de Werken 
terloops opmerkte onder deze moe
dertjes, als aan het einde van ieder 
coupletje elk rnoedertje haar kindje 
het liefst van al vond. 

Een vriendelijke attentie was het 
zeker van de bezoekers van het 
Militair Tehuis, om een bloemstuk 
te overhandigen, als dank aan de 
]. L. Werkers en de kinderen, voor 
den aangenamen a vond, hun 
gegeven. 

Dan de prijsuitdeeling. Blijde 
kindergezichtjes, oogjes vol span
ning naar ieder boek, dat Kolonel 
van de Werken opnam Prachtige 
jong-ens- en meisjesboeken werden 
met een vriendelijk woord tot den 
jongen of bet meisje, bij het ?.ver
hand igen gericht, terwijl ongetw11feld 
ieder kind blijde zal zijn geweest 
met bet geschenk. 

Nosflow. 

t 

s 
1 
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EEN OPROEP AAN ALLE HEILSSOLDATEN IN NEDERLANDSCH-INDIE. 

M:ijn kameraden, . . 
Het Leger des Heils, dat u lief is 

en waar ge met recht trot sch op z:ijt, ontplooi t de 
Zelfverloocheningsvaan. Schaart U als een man daaronder. 
Op ons zal neerkome~- de taak _om de geld~n te verza
melen, die noodig zJJn, en dr1ngend nood1g om onzen 
schoonen grootschen arbeid voort te zetten. Ge hebt 
u reeds iang vertrouwd gemaakt met de pract:ijk der Zelf
verloochening op velerlei gebied, maar nu 'k;omt het erop 
aan, deze bani er op te heffen in het aangez_ic_ht van veel 
tegenstanders: ongeloof, malaise, ontmoed1g1ng, etc. 

f 85000. ~ sch:ijnt wel een groote som, 
doch in aanmerking n~mende de schatten, die nog steeds 
besteed worden aan minder noodzakel:ijke dingen, vermaak, 
weelde kunst etc. vragen w:ij met vertrouwen deze som 
van Ned.-Indie voor werken van barmhartigheid. Ge zult 
u ni et laten verslaan. Ieder Uwer zal z:ijn deel d?en 
evenals vorige jaren, in het bewustz:ijn dat ge _ strJJdt 
voor de beste zaak ter wereld en dat God met U is. Van 
Uw eigen deel zul t ge offeren naar Uw vermogen m_et de 
oude, trouwe liefde, die de geest van ons ~ege~ is en 
verder zul t ge de plei tbezorgers z:ijn van die du1zenden 
hulpbehoevenden naar lichaam en ziel, die o_'? den donker'.".n 
achtergrond van de Indische MaatschappJJ staan_. ~JJn 
kameraden, God is met U ! Voorwaarts nu ter overw1nn1ng 
in Z:ijn naam en kracht! 

·¥!-~ __ :__a_tf/._dL!.J_. -~--:-----

SO ERA BA IA. 

MILIT AIR TEHUIS. 

Loof den Heer mijne ziel en 
ve;geet geen van Zijne weldaden,_: 
is de toon van ons hart als WIJ 
terugzien op de laatste ~'.landen, 
waarir wij, naast vele moe1l11k_hetlen 
die wij nadden te overwrnnen, 
toch ook Gods rijken zegen mochten 
ervaren, in alles wat we deden jn 
Zijn dienst 

Meldir g willen we maken van 
de bijzondere samenkomst, welke 
gehouden werd _op Woensd~g 
17 Mei j. I., waann het huweltJk 
van broeder Minderhoud en zuster 
Happee op Leger des Heils wijze 
werd ingezegend. 

Der zaal was voor deze gelegen
heid door bereidwillige handen ee~ 
feestelijk aanzien gege' en, en WIJ 
mochten er ons in verheugen, 
haar ook geheel gevuld te zien 
met een feestelijk gestemde schare 
menschen. 

Adjudant Meijer, die de inzegenin_g 
leidde wees op de·diepe beteekenis 
van ~en huwelijk, gesloten onder 
de huwelijksbeloften en de vlag 
van het Leger des Heils_, en _ging 
daarna over tot de inzegenmg. H1erna 
voerden enkele makkers het woord 
en spraken hun blijdschap uit over 
dit huwelijk, zoo pas tot stand 
gekomen. 1:3r. Steenbakker las 
de telegrafische gelukwenschen 
voor, Zr. Steenbakker overhandigde 
daarna het jonge paar Gods 
Woord, als de beste gid_s op 
hun levensweg, waarna brutd en 
bruidegom beiden uit de volhe1d 
buns harten ons toespraken en 
uiting gaven aan bet verlangen, 
voortaan te zamen tot groo~~r 
nut en tot grooter zegen te z11_n 
in het Leger des He1ls dan 001t 
te voren. Nog werd door Mevrouw 
Meijer het woord gevoerd en zongen 
de .Adjudants Tilbury ons een duo. 

Moge God br. eu Zr. Minderhou~ 
op hun 12 ezamenlijke reis door d1t 
!even Zijn onmisbaren zegen 
en ·trouwe leiding schenken. 

Gaarne willen we ook nog ver· 
melden, dat wij begonnen zijn 
samenkomsten te hou~en met ?._e 
gevangenen. Zij stellen d11 klaarbllJ
kelijk zeer op prijs, ,_ge~uige de 
aandacht, waarmede_z11 l~~ste~~n en 
de belangstelling dte ZIJ b11 het 
zimzen van onze liederen toon~n. 

Wij gaan iR voor de redding 
van bun zielen en God zal ons 
geloof niet beschamen. 

Br. Dick Ramaker. 

Terr. Kommandante. 

EEN EN DERTIG 

Hoe duidelijk kornt hij in mijn 
gedachten terug, de morgen, 
nu bijna 31 jaar geleden, ~oen 
mijn zuster en ik onze heve 

ouders vaarwel ze1den en den eersten 
stap zetten in een !even van toewij
ding aan den dienst van God in bet 
Leger des Heils. 

Het is niet mogelijk, onze 
gevoelens te beschrijven, toen 011ze 
geliefde vader met gebroken stem 
tot ons sprak en moeder zeide : 

Heer wij geven onze dochters aan 
U, o:n tot Uw eer gebruikt te 
worden." Ja, hiervoor was het, dat 
wij onszelf gegeven hadden, en ook 
met de bede, dat in en door Hem 
Zijn wil geschieden zou in ons. 
Meer dan twee duizend mijlen 
reisden wij met trein en boot om de 
Kweekschool te bereiken, en mijl na 
mijl gevoelden wij Gods liefdevolle 
zorg en gedurende de jaren, die 
sit ds voorbijgegaan ziin. bebben 
wij de vreugde van Zijn liefde 
en voortdurende tegenwoordigheid 
mogen smaken. 

De zes maanden van opleiding, 
hoe spoedig waren ze om, voor
namelijk doordat drie maanden 
daarvan doorgebracht werden in 
wat bekend stond als de,, Vliegende 
Brii.iade". 

Op 1 Maart 1892 ontvingen wij 
beiden onze eerste aanstelling als 
Luitenant en gedurende twee jaar 
gingen onze wegen in ve_rsch_~llende 
richting. 0, de vreugde die m11n hart 
vervulde gedurende dieeerste maan
den van echte .,Verlossingsstrijd"', 
Gedurende het eerste jaar kreeg 
ik drie verschillende aanstellingen, 
want in die eerste dagen van het 
Leger des Hells werd een verblijf 
van vier maanden in een korps 
lang genoeg geacht. 

De- 22sten Februari 1893 werd 
ik tot Kapitein bevorderd en aan
gesteld voor ,,Botany Bay", zoo 
genaamd omdat dne plaats een 
der eerste Strafkolonies in Australi~ 
was. Ook had ze den naam van 
een der moeilijkste korpsen van 
ht.'t Leger des Heils te zijn. 

Maar wij wisten in Wien wij 
geloofden en Hij gaf overwinning. 

Ongeveer 12 maanden na mijn 
bevordering werd mijn zuster mijn 
Luitenant en of~choon zij ouder 
was dan ik, diende zij mij met 
blijdschap als zoodanig vele jaren. 

Het zou echter te veel tiid 
nemen om U al onze ervaringen 
van die dagen te vertellen. 

Onze hanen waren vervuld met 
vreu~de, daar wij zielen tot den 
Heiland zagen komen en die vrcugde 
vermeerderde, toen wij ze zag~n 

KANDIDATEN GEVRAAGD! 

Oevraagd jonge mannen en vrouwen, vervuld van de liefde 

van Christus, bereid om zichzelf geheel te geven aan den dienst 

der menschheid. 

Er is dringende behoefte aan gediplomeerde verpleegsters 

voor ons Hospitaalwerk ! 

Verder hebben wij arbeiders noodig 

Voor ons zendingswerk op Java en Celebes, 

Voor ooze tehuizen voor kinderen, 

Voor ooze leprozen kolonien, 

Voor ooze inrichting voor zieke- en behoeftige inlanders, 

Voor onze m~isjes tehuizen, 

Voor onze tehuizen voor jongens. 

Europeaan, Javaan, Menadonees, Ambonees, wie gij ook 

zijt, zoo God U roept, aarzel dan niet U aan te melden bij de 

Territoriaal Kommandante, Kolonel M. Johanna van de Werken, 

Hoofdkwartier Leger des Heils, Javastraat 16, Bandoeng. 

JAAR IN DEN DIENST DES HEEREN. 

ingezegend worden tot Heilssot
daten en dapper, zoowel in open
lucht als in zaal, zagen medestrij
den. Hallelujah I 

Gedurende ons laatste verlof in 
AustraliE! heb ik sommigen hunner 
ontmoet, nog dapper meestrijdende 
in verschillende posities in het 
Leger des Heits. Over een hunner 
wil ik alleen iets zeggen, n. I. over 
een man, die bekeerd werd in een 
Veldtocht tegen den drank. Hij 
was een zeer slecht man, nooit 
nuchter, totdat bij tot Jezus kwam, 
Die hem liefdevol van zijn zonde 
redde. Gedurende 25 jaar heeft 
hij een vertrouwenspositie in het 
Leger bekleed en is onlangs op ruim 
80 jarigen leeftijd tot Heerlijkheid 
bevorderd. 

ME.V.ROUW MAJOOR THOMSON. 

Op 17 Maart 1~97 trouwde ik en 
na een klein jaar in Australie door
gebracht te hcbben, gingen wij naar 
Java, welk Territorie de:-tijds onder 
Australisch bestuur stond. De toe
standen waren toen wel wat anders 
als nu. Hct Leger was niet bekend, 
en onze bedoelingen werden niet 
begrepen. De makkcrs, die eerder 
~ekomen waren dan wij, Lt.-Kolonel 
Brouwer, (nu in Holland), Broeder 
en Zuster van Emmerik (nu van de 
Witte Kruiskolonie) en Kapitein 
Bill (sinds vele jaren reeds heen
gegaan naar den Heme!), begroetten 
ons met een vurig korps, voor 
het grootste dee! bestaande uit 
Chineezen, wier gezang en gebed 
een diepen indruk op ons maakten. 

Onze ervaringcn van die dagcn 

zijn echter in ieder opzicht gel!f~ 
aan die welke de meeste van miJ 

' d opdoen. makkers heden ten age ns-
Genadigli_jk teidde onze Her dat 
voort. Hij toonde _<;>nS 0 C! ' Hij 
,,Hij diegenen kast11dt, die ge
bemint". Want vier. keer ende 
durende de eerste paar 1aren op onze 
zich het graf. ~erst voor \nd\e 
geliefde zuster, die om; naar r drie 
vergezeld had, en toen voo 
kleinen. r ons 

Ons motto, dat -~ij elk voo den 
namen in het b11zonder 0 R og 
dag v~n ons huwelijk, was en 15t° op 
God eerst". Dit motto hang e 

,, ··d onz 

I 
ons kwartier om ons alt1J 
gelofte aan Hem te herinnerenh .

5 Door het gaan van huis to~ tlln' 
en met het medicineeren der z1ek~~ 
waarvoor de middelen ons Zent 
ruimschoots door het Gouvernem wij 
werden verstrekt, brachten die 
Jezus aan de menschen. Vel~n, en 
gedurende jaren hopeloos z 1.~k met 
lijdende waren, mochten w•J1baar 
de hulpe Gods genezen; on~.e met 
vele meeti~gs . hie_lden ~1J. heid 
diegenen, die mt nieuwsg1ertenen 
gekomen waren om he~- toe 'zieke 
der medicijnen te zie!1 btthu~ ddeO 
vrienden of buren. D1k~11Js a door 
wij ook een gelegenhetd, ?.01 tsche 
het ophangen van een B11be cheO 
plaat, een groot aantal mens e
bijeen te brengen en de schoon~ ~n. 
schieden is van Jezus te verko~~~ren 

Met het oog op onze kt~ de 
nam ik voor mijn reke111ng wijl: 
plaatsen, die dicht bij lagen, t~~geo 
de Majoor naar de verafge ens 
posten ging en dikwijls des morgerst 
om 7 uur het huis verliet om e te 
des avonds 7 uur daarin terug de 
keeren. De Heer deed . ons van 
vreugde smaken, dat somm1gen ~rtt 
deze kostbare zielen voor 
werden gewonnen. 

r gen Vier verschillende aanstel 111vief 
hebben wij gehad, die ieder 

011
s 

jaar duurden. Maar al rnog~ end 
werk en ooze positie versc~ill tijd 
zijn geweest, gedure al di~ader 
heeft echter onze I llle refde 
ons behoed, ons lijn 1 ard· 
gestcrkt, en in Zijn beWdanle 
Aan Hem brengen alien .. het 
en lof voor de ja die wt~ders 
voorrecht hadden e-arbet 
met Hem te zijn. . 11 :z;elf 

Onze twee jongens gaven _ _zic~ ies 
aan jczus toen zij Jechts Vt]f eQodS 
jaar oud waren, en _;:_its het r alS 
wil zal zijn dat Zt] lateer1<efl1 
< fficieren voor Hem zullen w den 
dan hebben wij ze alreeds aan 
Heer gegeven voor dat doel. 

M. THOMSON• 
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