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HARTELIJK WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEIDSTER 
KOLONEL M.J. VAN DE WERKEN en UIT.-KOLONEL A.B. GUGELMANN. 

beide Kolonels aankondigt, worden 
zij bij bet binnentreden op echte 
,,.Leger des Heilswijze" spontaan 
begroet. De geest, die gedurende 
dit intiem samenzijn heerschte, was 
ongedwongen. Het inleidend woord 
van den Chef-Secretaris was als 
altijd weloverdacht en hartelijk. 
De toespraken van Mevrouw Luit. 
Kolonel Visser, Brigadier Wolters, 
Kommandante Bostrom en Adjudant 
Kronenberg oprecbt gemeend, 
terwijl door de zoo sympathieke 
woor<ien. zoowel door Luit. Kolonel 
Gugelmann als Kolonel van de 
Werken gesproken, stormenderhand 
de ftarten van de Officieren, die 
bef de Kolonels nog niet kenden, 
veroverd werden. En met verlangen 
werd na dit samenzijn uitgezien 
naar den volgenden avond, W1¥1neer 
het .,openbaar welkomn aan de 
stad Bandoeng gegeven zou worden 

De Preanger-Bode van Qinsdag 

~inderkoren zongen roerend een 
welkomst-lied. 

Blpemen waren gezonden, tele
Jn.ilmmen binnengekomen en op 
;iterlei wijze was van de sympathie 
.fJ!et deze gebeurtenis getuigenis 
iillfgelegd. De Heils-officieren zongen. 

Tegen zeven uur stelde Lui
tenant-Kolonel Visser, na aan 
Ensign Wo1fson bet verzoek te 

bben gedaan om in gebed voor 
te gaan, de aanwezigen voor uit 
fj,et gezangboek een der hymnen 
'Ian te heffen. 

Een toespraak volgde. Luitenant
olonel Visser beschreef zoowel 
n levensloop van de nieuwe 
dster als die van haar gezellin, 

uttenant-Kolonel Gugelmann. 
lreide zi}n zeer langen tijd in den 
nst van het Leger. e voor vele 

andoengsche L. d. H. officieren 
n onbekenden. Ook in Nederland 

bben beiden gewerkt-zij vertoef-

O~gen door :een zangioor van gedetineerden 
in de eeptrale ~vaag.enis te Semarang. 

Wijze : .. 'le Heb geloofd en daarona zing ik". 

Welkom, welkom, commandante, 
o. aanvaard deez' welkomstgroet, 

Die zoo weJgemeend ons opwelt, 
Uit een toegewfjd gernoed. 

Zij het oord ook vol verschrikking, 
Vol van zondaars, anders niet, 

Wij doen weten dat uw Leger, 
Daar juist kornt, waar ieder vliedt. 

God geef' zegen op Uw paden, 
Geef' U kracht voor 't grootsche werk, 

Leide ieder Uwer daden, ~ 
Make voor den strijd U terx ! 

Hij bespaar U tegenslagen, 
Schenke U veel vreugd en licht t 

't Leger zal U steunen, scbragen, 
Diep bezleld door Christenpllcht. 

ja, wiJ danken aan U~ Leger, 
Menig uur van rem genot; 

In dit troostelooze leven, 
Bracht bet steeds ons weer tot God. 

O, blijf Jang nog voor ons werken, 
Die ons steeds hebt welgedaan ; 

Blijf ons troosten, steunen, sterken, 

L 
Als wij vallen bij het gaan t 

I~~~~~ 

gewerkt, hield een toespraak welke 
gericht was om de aanwezigen te 
doordringen van het besefl dat 
slechts de dienende liefde dlt groote 
werk mogelijk maakt. 

Haar zachte stem zegde op 
subliem eenvoudige wijze hetgebeim 
van bet werk van het Heilslegei;; 

De laatste, die het woord voerde, 
was de nieuwe kolonel zelve. 

Kolonel V a n d e W e r k e n 
herhaalde haar woorden, welke zfj 
tijdens bet ztlveren jubileum had 
gesproken, toen ze zeide, dat -
indien ze nogmaals voor de ke«ze 
stond - ze weder opnieu zou 
kiezen om officier van bet Heils
leger te worden. 

En z:ij noemde bet een scboone 
taak - om bet leven op het altaar 
der liefde te mogen leggen 
in lndi~ geroepen te zijn degrootsche 
taalc te vervuJlen. Zij gewaagde 
van bet congres in Londen, betwetk 
zt1 haa bijgewoond en W83t" cl 
vele honderden vertegenwO<ll'd~ 
van bet Heilsteger zich aan hat 
hadden vertoond, gr66t door bun 
. -.zoodal dj .zidl gevoeld. 

had - doch aat ze ook nog weer 
0pnieuw met trots was vervuld 
geworden, dat bet Mk haar gegeven 
was om een kleine plaats in dit 
leger in te mogen nerr.en. 

Tenslotte sprak de nieuwe kolonel 
de hoo~it, dat ieder op zijne 
wijze, in gebed, betziJ op 
andere man , evenals tbans, bfj 
het Leger zou willen blijven, bet 
zou schragen door zijn sympathie. 
,,Bn ik dank U bij voorbaat/' 

Deze toespraak werd in plecbtige 
stilte aangehoord, - waarop bet 
gezang jubelde. 

De nieuwe kolonel beeft haar 
omvangrijke taak aanvaard en beeft 
gehoord, dat zoowel de burgemeester 
van Bandoeng, als de resident der 
Preanger - Regentschappen en de 
generaal-doctor in bet Leger 
Heils een scboone organisatie zien. 

En over geheel lndH! zijn de 
vrienden van bet Leger zeer talrijk. 

In deze omstandigheden zai bet 
der kotonel mogelijk kunnen zfjn, 
nog veel voor lijdend lndi! te doen.' 

I seMARA a. J 
Semarang was zeer bevoorrecbt 

de nieuwe Territoriaal l(omman
dante met Kolonel Gugelmann reeds 
zoo spoedig in baar midden te 
hebben, inderdaad d a a r had de 
eerste aanraking plaats l'!let de 
eigenlijke bevotking van Ja~ 
,,onze javaantjes." Semarang wist 
dit eerste bezoek ook wel te 
waardeeren en gaf daar op 
ondubbetzinnige wijze blijk van. 
Zaterdagsavonds hadden zich ~lie 
Semarang-officieren aan het station 
Pontjol verzameld en werden al 
spoedig na het binnenstoomen 
van den trein de eerste handdrukken 
gewissseld. 

Reeds Zondagsmorgens om 7 U'!f 
bevonden wij ons m de gevangems 
voor Europeanen. Vriendelijk en 
gezellig was de bfjeenk nastaald 
versierd. Na een in eide d -WOO'f1 
van den Chef-Secretans en een 
welkomstwoord door ~ d~r 
gevangenen, werd d r een u1t 
gevangenen bestaand zangkooreen 
lied gezongen, w arin de dichter 
van dat lied in gevoelvolle woorden 
ultlng gaf dat in ,,deze troostelooze 

Verv 2. 
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Welkom aan de nieuwe 
leidster etc. 

(Vervolg van pag. 1 ). 

wereld" het ·t Leger des Heils was, 
dat telkens en telkens weer de 
zondeslaven opzocht en hun ver
lossing verkondigde. Na eenige 
treffende woorden door Kolonel 
Gugelmann tot de mannen gericht, 
nam de Territoriaal Kommandante 
het woord en sprak naar aanleiding 
van den tekst : ,, Ziet, Ik maak alle 
dingen nieuw." Onder groote 
aandacht werd naar de verlossing 
en heilbrengende boodschap 
geluisterd en al spoedig nadat de 
Kolonel geeindigd had, gaven zeven 
mannen vrijwillig het verlangen te 
kennen, de kracht van Hem te 
ervaren Die alle dingen nieuw 
maakt, ook in het leven van den 
gevangene. 

Boegangan, de inrichting met 
haar honderden zieken en behoef
tigen, waarvan de Territoriaal 
Kommandante verklaarde, dat daar 
door de Officieren engelenwerk 
verricht wordt in het dagelijks 
reinigen en verbinden der afzich
telijke wooden van hen die veracht 
en verworpen zijn, kwam daarna 

n de beurt. Ook hier trof het 
lijk welkom aan de beide 

Kol , s doe! en wist de Boegangan 
bevolking z'ch de genegenheid van 
de Kolonels te winnen. De een
voudige reffende Evangeliepredi
king von I haar weg en het 
uitgeworpen zaad zal eens opwassen 
en zijn vrucht voortbrengen. 

0 5 uur was het terrein onzer 
er zaamheid op de voor het Leger 

des Heils reeds historisch geworden 
plaats, de Aloon-aloon. Honderden 
werden daar door de blijde 
boodschap van het Evangelie bereikt 
en wij gelooven, dat uit de menigte 
in de openlucht bij elkaar gebracht, 
eens de Javaan zal voortkomen, 
die het Javaansche volk tot Jezus 
zal leiden. Moge God dien dag 
verhaasten ! 

Ten slotte nog de avondsamen
komst in het Ooglijders Hospitaal, 
waar het welkom niet minder 
hartelijk was Het doel van de 
samenkomst werd echter ook bier 
niet uit het oog verloren en na de 
woorden van de beide Kolonels 
die met zooveel medegevoei 
gesproken werden, kwamen velen 
uit om geestelijke hulp in het gebed 
te ontvangen. 

Plaatsruimte noopt mij het rapport 
te bekorten en alleen maar met 
een enkel woord melding te maken 
van de rijk gezegende officiers
bijeenkomst, die des Maandags door 
de Kolonel voor de officieren van 
Semarang en omliggende plaatsen 
gehouden werd en waarvoor Majoor 
Dr. en Mevrouw Morrison en hun 
assistenten zulke uitstekende schik
kingen hadden getroffen. 

Ge-el. 

I BATAVIA. I 
Was het welkom te Bandoeng 

en Semarang hartelijk en de 
samenkomsten, zoowel wat de 
Officiersmeeting als de openbare 
samenkomsten aangaat, rijk geze
gend, niet minder groot zijn de 
geestelijke zegeningen geweest 
gedurende de paar dagen van het 
verblijf der Territoriaal Komman
dante en Luit. Kolonel Gugelmann 
aan Ba ta via. 

De begroeting van de Officieren 
aan het station, toen de middag 
Bandoengtrein binnenstoomde, was 
hartelijk en getuigde van blijdschap 
over de komst der beide Kolonels, 
en vol verwachting werd door 
allen uitgezien naar de Officiers
samenkomst, die om 5 uur gehouden 
zou worden in het Tehuis voor 
Meisjes op Goenoeng Sari. Reeds 
aan het begin van dit geestelijk 
samenzijn gevo~lden wij, dat wij 
ens in een reme gebedsatmos
feer bevonden en zoowel de toe
spraak van Luit. Kolonel_Gugelmann 
als de heerlijke uitleggmg van het 
Bijbelgedeelte, dat door Kolonel 
van de Werken behandeld werd, 
bracht heilige begeerten tot ons 
alien; deed ons opnie!JW verlangen, 
met Jezus in aanrakmg te komen. 
In het geloof, die wonder bare 
macht in het mensche~leve~, 
wonderbaar en een gehe1me01s 
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AAN DE OFEICIEREN EN SOLDATEN 
N E D E R L A N D S C H - I N D I E. 

VAN 

Waarde Makkers, 

Op 5 Februari arriveerde ik op Java, maar ztjn 

hart is U en Uw land tegemoe t gegaan lang voor da t mijn vo et de z e 

k us ten bet rad . Seder t de Gener a al mij de z e be 1 an g rij k e a ans tell in g; 

t o e v e r t r o u w-d e , he b i k u i t g e z i en n a a r den d a g , d a t wij e 1 k and e r z o u -

den begroeten in den naam des Heeren. Nog is bet bij verre na niet 

mo g e lij k g ewe est , U all en de hand t e d r u k ken , ma a r i k ha as t mij t o t 

U te komen. En ik kom tot U met een brandend verlangen om U te 

helpen in Uw grootsche, heilige taak, die reeds zoo tal vanjaren 

Uw beste krachten heeft opgeeischt en gehad. Ik weet, dat ik de 

bevolking van deze eilanden met haar vele en verscheidene behoef

.t en he t bes te kan di enen door U te d ienen, die dagelijks in onmid -

d e 1 1 ij k e a an r a k in g me t ha a r z tj t . 

den Heer en daarna aan U". 

D a a r om ,, g e e f i k mtj z el f e e r s t a an 

Samen zullen wtj arbeiden, samen 

liefhebben, samen lijden zoo het moet en samen ,,onder de heidenen 
> 

>. 

v erk on d i g en den on n a s p e u r lij ken r ij k do m van Ch r i s tu s" . 

Ik dank U voor Owe harteltjke welkomstgroeten. 

Zooals ge mijn gewaardeerde vo organgers gehol pen hebt in hun taak, 

zoo zult ge mtj helpen, daar ben ik zeker van. 

Luit. Kolonel Gugelmann, btj velen Uwer reeds 

sedert jaren bekend en bemind, vereenigt zich met mij in deze 

algeheele toew~ding aan de beilige en ernstige taak, die ons 

w a ch t . z ij z al mtj o v e r al v e r g e z ell en , z o o d a t U ha a r al l en 

spoedig zult ontmoeten. 

God zij met U I ,, Hij is het, Die ens met kracht 

omgord t I'' 
Geheel de Uwe voor Nederlandsch-Indie, 

• 
tevens, strekten wij onze hand 
uit naar den Eenige, Die zegene 
kan. Daar was gebed, daar was 
vol le overgave; daar werd als 
uitgeroepen tot God om opnieuw 
sterk te maken Zijn genade in onze 
harten. Daar was overwinning en 
konden wij vaneen gaan met die 
lofpsalm: 

,,Loof, loof mijn ziel, den Hoarder 
der gebeden I" . 

Des Zondagsmorgens was een 
vereenigde Heiligingsmeeting in het 
Militair Tehuis op Kramat. Nadat 
met gezang en gebed desamenkomst 
geopend was, stelde Luit. Kolonel 
Visser de beide Kolonels voor en 
vertelde van den arbeid dezer 
,, Vrouwen van God," zoowel in het 
Moederland als Britsch-lndie. De 
kinderen van de Zondagsschool 
zongen daarna de Kolonels een 
,, welkorn" toe en werden door 
twee Jieve kleinen aan de Kolonels 
keurige mandjes met bloemen 
overhandigd. Hartelijke wetkomst
woorden richtte daarna Ensign 
Uijlings, de beheerder van het 
Tehuis, tot de ·beide Kolonels, 
waarna Luit. Kolonel Gugelmann 
een innige toespraak hield. Na de 
kinderen bedankt te hebben voor 
hun lied, bepaalde zij ons erbij, 
dat God een doe! heeft met ieder 
leven en dat ons Ieven mooi kctn 
zijn, als wij ons niet onttrekken 
aan Gods bedoelingen met ons. 
Hoe eenvoudig maar diep gevoeld 
vertelde zij ons over haar werk 

M. J. VAN DE WERKEN. 

in Holland als Maatschappelijk 
Secretaresse, over haar werk onder 
de armen. 

Geheel in overeenstemming met 
den geest der samenkomst was de 
solo van Mevrouw Luit. Kolonel 
Visser en pakkend haar toespraak 
naar aanleiding van het gezongene. 
De Bijbellezing van de Territoriaal 
Leidster, voorafgegaan door ecn 
kort inleidend woord, was heerlijk. 
Wij gevoelden dat de Geest des 
Heeren over de vergaderden ad em de 
gevoelden dat de woorden van de 
Kommandante: ,,overal waardeHeer 
Jezus komt gebeurt iets" waar ge
maakt z.<.)Uden W?rden dien morgen. 

Heerl11k dat m de uitnoodiging 
acht zielen gehoorzaam waren aan 
Zijn stem en geestelijk genezing 
zochten. 

's Middags om 4 uur had de 
Kolonel de hewoonsters van 
ons Meisjestehuis uitgenoodigd tot 
een gezellige thee. Daar zaten ze 
aan de tnfel, meisjes die onder 
de Leger des Heilsvleugels bescher
ming gevonden hadden. Het was 
een goed uurtje; aandoenlijk, intens 
treffend het moment waarop de 
kleine Anton aan God en het 
Leger des Heils werd 'opgedragen. 
Moedertrots en moederlicfde straal
de uit de oogen van haar, wier 
bezit Anton was, toen de Koloncl 
de kleine in haar armen nemcnde, 
onder de Leger des Heilsvlag 
s_taande, ernstig over Anton bad en 
ilefdevolle, bemocdigende wo rden 
tot haar richtte, die in zoo moeiliJke 

Kolonel. 

omstandigheden haar jongen tot 
eer van God beloofde op te voeden. 

Wegens den regen moest de 
openluchtsamenkomst op het Wa
terlooplein vervallen, en vond om 
7 uur de vereenigde samenkomst 
plaats in het Chineesche korps. 
Was er veel verwachting ook voor 
deze meeting, aan het einde konden 
wij zingen: 

,,Zingt den Heer een nieuw lied, 
want Hij heeft wonderen gedaan!" 
Immers overal waar God Zijn 

rnacht openbaart, daar komen bij 
Zijn kinderen danktonen naar de 
lippen. En God heeft dien avond 
wonderen verricht. Wonderen, toen 
ilet zangkoor op keurige wijze het 
,,Slarnat datang di Hindia" ten gchoo
re bracht en een lief Chineesch meis
je, dat direct het hart van Kolonel 
van de Werken stat, haareen bouquet 
overhandigde en onbeschroo d 
op den schoot van de Kol 
ging zitten, en een alleraa 
Amboneesch meisje haar bloe 
aan Luit.-Kolonel Gugelrnan 
en eveneens bij haar bleef. 
deren gcdaan, tocn na de BiJ 
zing 11 zielen, Chineezcn, Bat 
en Europeaan geknield Jagen 
de voet van jezus en om verlo mg 
riepen en toelictcn, dat Ch 1 tus 
in hun leven kwam 0111 den b en 
invloed van den Vcrlcidcr tc n1et 
te doen. Ch . 

,, En het Bloed van Jez us n tus 
Gods Zoon rcinigt hun v n lie 
zondcn". ' E. A. W. 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Aanstellingen: 
Adjudant D. Eccles naar Militair 

Tehuis. Ambarawa. 
Ensign R. Proud naar Cheribon. 
Kapitein S. Tanihatu naar Militair 

Tehuis. Solo. 
.Kapitein T. Englund naar Cher.i~o~. 
Klipitein I. Andersen naar M1!1ta1r 

Tehuis. Ambarawa. 
.Kapitein M. Sayer naar Poerwo

redjo. 
Kdt. Lui tenant Badiman Si Tanggang 
naar Chineesch Korps. Weltevreden. 

Bandoeng, 1 Maart 1922. 

M. J. VAN DE WERKEN. 
Territoriaal Leidster. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 
AANKOMST VAN OE NIEUWE 

LEiDSTER. Den 5den Februari, 
des morgens om 7.30, arriveerden 
Kolonel van de Werken en Luit. 
Kolonel Gugelmann perss. "Melchior 
Treub" in welstand en na een goede 
rels te Tandjong Priok, alwaar 
de Kolonels door Schrijver dezer 
Aanteekeningen en de Officieren en 
Soldaten \(,an Batavia werden 
verwelkomd. De bei-Oe Kolonels 
zagen er zeer opgewekt uit en waren 
blijkbaar blijde OP. de plaats van 
bestemming te z11n aangekomen. 
De reis naar Handoeng werd 
nog op denzelfden dag per auto 
(vrijwillig afgestaan door een onzer 
vrienden) voortgezet. Gedurende de 
tocht waren de Kolonels vol lof en 
bewondering over de schoone natuur 
en konden niet genoeg in woorden 
uitdrukken de schoonheid en 
grootschheid die·zij te aanschouwen 
kregen, vooral toen wij door den 
bergketen van de Preanger reisden. 

Deze eerste autotocht op Java 
zullen de Kolonels zeer zeker niet 
licht vergeten l 

Op Dinsdagavond, den 7den 
Februari, had de openbare wel
komstsamenkomst plaats in onze 
Leger des Heilszaal in de Sumatra
straat, waarvan op de frontpagina 
een verslag verscbijnt van de 
Preanger-Bode. Daarna vergezelde 
ik de Kolonels naar Semarang en 
Batavia, voor welk bezoek ik de 
geachte lezers naar de tweede 
pagina verwijs. In bovengenoemde 
plaatsen mocht ik aan de Residenten, 
Burgemeesters, den Directeur van 
Justitie en andere autoriteiten Kolo
nel van de Werken voorstellen als 
de nieuwe Leidster van het Leger 
des Heils in Ned.- Indie. De Kolonel 
werd op de meest hartelijke wijze 
door bovengenoemde autoriteiten 
ontvangen, daarbij tevens haar 
verzekerende van hun voortdurenden 
steun in betrekking tot den veel
omvattenden arbeid van het Leger 
des Heils in deze Gewesten. 

MEDAN. 
n het begin der afgeloopen maand 

bracht ik een inspectie bezoek aan 
het Kinderhuis te Medan en de 
Leprozenkolonie te Poeloe Si 
Tjanang en ofschoon dit bezoek 
bekort moest warden door de komst 
der nieuwe Territoriaal Komman
dante, had ik toch nog gelegenheid 
alle zaken af te doen die ik mij 
\'OOrgesteld had en mocht ik tot 
mijn vreugde bemerken dat zoowel 
in het Kinderlmis te M~dan als op 
de Leprozenkolonie, alles in de 
~e~te c:rde .was. In Jaatstgenoemde 
rnnchting v1el op verschillendgebied 
groote vooruitgang te bespeuren. 
De pas opgerichte steenbakkerij 
overtr_eft . onze verwachting en 
voorz1et 111 een groote bel1oefte in 
de voorziening van de benoodigde 
steenen voor de Ko!onie zelf. Dit 
betreft zoowel de gebouwen als 
anderszins. 

De Gouverneur van Sumatra, 
wien ik de eer had een bezoek te 
brengen, ontving mij allerhartelijkst 
en stelde groote belangstelling in 
het werk op de Kolonie, dat ZEx. 
steeds interesseert, zoomede in cien 
Leger des Heils arbeid in het alge-

STRIJDKREET 

Ko m m a n d a n t e L. B 0 ST R 0 M. 
1897 - 19 22. 

Maar wat moet ik u nu eigenlijk werd ik als .Kadet" uitgezonden 
ve;teilen, Ensigne" was het antwoo.~d naar het korps ,, Vetlanda", om 
van de Kommandante op m1p vandaar mijn tweede aanstelling te 
verzoek iets te willen mededeelen ontvangen. Hier bracht ik een 
voor d~ lezers van de Strijdkreet zeer moeilijken tijd door, maar in 
omtrent haar vijf en twintig de kracht van God overwon ik 
jarig<rn Joopbaan in het Leger de moeilijkheden en werd op 
des Heils. Haar schrandere blauwe 15 December 1897 bevorderd tot 
oogen rustten een oogenblik op de Luitenante. Op 12 Juli 1899 werd ik 
indringster, die haar in haar kantoor Kapiteine en den 2den Mei 1905 
volgde en brutaalweg, zonder uit- Ensigne. In het laatste korps, waar 
noodiging, met boek en potlood ik te Zweden gestationneerd was, 
gewapend tegenover haar plaats voordat ik naar Java vertrok, had ik 
nam aan de lessenaar. heerlijke, gezegende tijden, hoewel 

,,Ik houd er niet van om zoo op de moeiliikheden niet uitgesloten 
den voorgrond te treden", en ik waren en na verblijf van een aantal 
zag die kleine dappere vrouw een maanden mochten wij vele bekeer
oogenblik lachend aan en zeide : lingen onder de Bloed en Vuurvlag 
,, Wat u mij vertellen moet Korn- tot Heilssoldaat inzegenen. 
mandante? Wei alles, wat ik graag Dan kwam de vraag voor Java. 
in verband met uw Officiersloopbaan Na een Jangen en hevigen strijd 
wilde weten, want ziet. u, trots al en nadat ik met mijn Bijbel naar 
uw tegenwerpingen ben ik er .toch het bosch was gegaan om daar, in 
in geslaagd uw foto machtig te de eenzaamheid, in Gods vrije en 
warden en bij deze foto, die in het heerlijk schoone natuur den strijd 
Maartnummer van de Strijdkreet in mijn ziel uit te strijden, schreef 
geplaatst wordt, zouden wij gaarne ik naar Hoofdkwartier: ,,Ik kan niet 
den lezers een beschrijving willen gaan, maar als het de wil van God 
geven van uw loopbaan, vooral is, dan zal ik dien wil niet onge
van de jaren die u doorgebracht hoorzaam zijn en zal gaan. Al mijn 
heeft in Ned.-lndie.'' gevoelens echter zijn tegen." 

En toen heeft zij mij een kleinen Voordat ik gevraagd was voor 
blik doen slaan in haar zoo Java, had ik eens een wonderbaren 
zelfopofferend !even, want de droom. lk droomde dan, dat ik 
Kommandante is een van die ,,stillen naar Indie zou vertrekken. Dit 
in den lande" die rustig hun gang kwam zeker, omdat ik mij voor 
gaan, doen============================================den Zen-
wat hun dingsarbeid 
hand vindt in Britsch 
om te doen Indie had 
en tevreden opgegeven. 
zijn als zij Maar het 
weten, het lndie, het-
welgevallen welkin mijn 
va11 hun droom zag 
Hemelschen was geens-
Meester te zins het In-
hebben. di~, waar

En de 
Komman

dante ver
telde, hoe 
zij in Fin-
land het 
eerst iets 
omtrent het 
Leger des 
Heils had 
gehoord en 
dat was, 

voor ik mij 
gegeven 

had, want 
dat bemerk
te ik toen 
ik op 17_0c
tober 1906 
op Java 
kw am en 
het land uit 
mijn droom 
herkende. 

toen haar Welk een 
vader haar strijd heb ik 
zeide, dat djen eersten 
haar zuster tijd moeten 
Heilssoldaat strijden. 
was gewor- KOMMANDANTE L. BOSTROM Niemand 
den. En OP=====================:'===================== waarmede 
haar vraag, wat Heilssoldaten voor ik spreken kon; niemand die mij 
menschen waren, zeide haar vader verstond, ook niemand die mij kon 
haar, dat het mannen en vrouwen vertalen. De moeilijkheden schenen 
waren, die op de straat liepen te de overhand op mij te krijgen en na 
zingen en daar gingen bidden. 14 dagen in Semarang werkzaam te 

,,Toen ik Finland verliet om naar zijn geweest, waar mijn eersfe 
mijn geboorteland Zweden te gaan, aanstelling in het Europeesche korps 
began ik met de samenkomsten was, ging ik naar Hoofdkwartier 
van het Leger des Heils bij te en vroeg Kolonel van Rossum, 
wonen. Nooit zal ik het lied den toenmaligen Territoriaal 
vergeten, dat zij in die eerste Leider, om mij terug te willen 
meeting' die ik meernaakte zongen, zenden. Zijn antwoord luidde: 
h~!welk zulk een diepen indruk op ,, .. Ja, dat is goed maar ... u moet 
m11 maakte, ,, ,,Mijn zonden zijn nog 7 jaar wachten."" 
onder het Bloed" ". . Daarna werd ik aangesteld bi~ 

A.ls iemand toen naar mij Majoor, toen nogStafkapiteine Sa1et, 
gekomen was en mij over mijn ziel om te Semarang het eerste 
gesproken had, dan was ik toen Reddingshuis te openen. Majoor 
reeds in die eerste samenkomst Salet is een goede hulp voor mij 
bekeerd geworden, maar niemand geweest. Wat heeft zij een geduld 
scheen op het kind te letten dat met mij gehad om mij de taal te 
daar neerzat en in wier hartje het leeren. -Soms gebeurde het dat wij, 
zoo wonderbaar te moede was. om een woord cluideli" te maken, 

Op 28 Maart 1890, toen wijlen de dictionnaire, onze ijbel en ons 
Commissioner Booth Hellberg de liederboekje moesten gebruiken. 
samenkomst in het korps dat ik Maar noch de Majoor, noch ik 
bezocht leidde, werd ik bekeerd verloren den moed ~n . . . . wij 
en werd spoedig daarna ,,jong overwonnen. 
Soldaaf'. Het Jongeliedenwerk was Een groote aanmoediging om 
toen nog niet, hetgeen het nu is voort te gaan is zeer zeker ook 
en er werd ook niet zooveel voor mij geweest het onderhoud, 
aandacht aan de kinderen geschon- dat wijlen Commissioner ·Railton, 
ken als tegenwoordig, maar ik wist die destijds voor inspectie Java 
door God bekeerd te zijn en mijn bezocht, met mij had. 
eenigst verlangen was om zoodra In October 1908 volgde mijn 
ik 18 jaar oud zou zijn, naar de bevordering tot Adjudante en werd 
Kweekschool te mogen gaan. ik aangesteld tot Directrice van het 

Echter niet op 18-jarigen leeftijd, Kinderhuis te Salatiga. Daarna werd 
zooals ik mij voorgesteld had, maar ik Directrice van het Reddingshuis 
een paar jaar later, op 28 Dece1~1ber te Weltevreden, om op 2 April 
1896 ging ik daarheen. Na ee111gen 1914 met Europeesch verlof te 
tijd daar doorgebracht te hebben, gaan. 

VAN DEN LESSENAAR 

VAN DEN C. S. 
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Vervolg van kol. l. 

meen.Zoo ook de andere autoriteiten 
en de Heeren der Pers, wien ik een 
bezoek bracht, toonden veel be
langstelling in de zaken, het Leger 
des Heils betreffende. 

REISPLAN KOENDOER, SOE
RABAJA en CELEBES. Het nieuwe 
reisplan is om eerst een bezoek te 
brengen aan onze. Leprozen Kolonie 
te Koendoer, terwijl de Kolonels 
en Schrijver zich den llden Maart 
naar Soerabaja zullen begeven om 
vandaar de reis voort te zetten 
naar Celebes, alwaar de Kolonels 
eenige weken zullen doorbrengen tot 
het bezoeken van de verschillende 
posten aldaar. 

MET VERLOF NAAR EUROPA. 
Den 22sten Maart zullen de Adju
dants Bakker en gezin zich met de 
,,Prins der Nederlanden" naar 
Holland begeven. Wij wenschen 
onzen makkers een voorspoedige 
reis en een behouden aankomst in 
het Vaderland toe en hopen, dat zij 
een gezegenden en nuttigen verloftijd 
aldaar zullen doorbrengen. 

GELUKWENSCHEN. Luitenant 
Wenas van Celebes werd in de 
afgeloopen maand bevorderd tot 
den rang van Kapitein, waarmede 
wij hem van harte gelukwenschen. 

Ons bereikte het heugelijk nieuws 
dat de Ensigns Hiorth van Boega
ngan verblijd werden over de 
geboorte van een dochtertje Ingrid 
Darsari, terwijl van Koendoer 
eveneens de tijding kwam dat de 
Heer aan de Ensigns Glover een 
dochtertje Olive Margret geschonken 
had. Ook in het huisgezin van de 
Kapiteins Jahman was groote 
vreugde over de geboorte van 
Tresna. Van harte bidden wij dat 
Gods rijkste zegen op deze kinderen 
moge rnsten en dat zij mogen 
opgroeien tot ware dienstmaagden 
des Heeren. 

Vervolg van kolom 3. 

30 Mei 1915 zette ik, na een 
heerlijken verloftijd in Zweden te 
hebben doorgebracht, voor de 
tweede maal voet op Ned. Indischen 
bodem en werd op 13 April 1917 
tot Kommandante bevorderd. 

Op 8 October d. v. vertrok ik 
met de kinderen van bet Kinderhuis 
te Salatiga, die den zesjarigen Ieeftijd 
bereikt hadden, naar het toen 
geopende Kinderbuis te Bandoeng, 
waar ik thans nog mijn werk 
verricht." 

lk heb geluisterd, vol bewondering 
naar die eenvoudige opsomming 
die voor mij meer zeide, dan 
boekdeelen. Want ik weet, dat 
het Jeven van een heilsofficier niet 
is een gaan over rozen, maar een 
geheel zich verliezen voor anderen, 
uit liefde tot Hem, Die Zijn !even 
gaf voor de geheele menschheid. 
En terwijl ik luisterde kwam 
onwillekeurig de gedachte bij m.ij Of?: 
,, welk een wonder bare orgamsat1~ 
is toch de onze. Hoe weet z11 
menschen tot zich te trekken van 
de meest uiteenloopende karakters, 
begaafdheden en neigingen en voor 
die alien is er ook een plaats, waar 
zij hun !even dienstbaar kunnen 
maken. En ik dacht ook: ,, welk een 
heerlijke voldoening moet het voor 
Kommandante Bostrom zijfl, op zulk 
een welbestede 25 jaar in den dienst 
van God te mogen terugzien, want 
tot zegen is zij geweest niet alleen 
voor degenen, die door de omstan
d igheden gedwongen, aan haar zorg 
waren toevertrouwd, maar ook voor 
zeer vele makkers-Heilsofficieren 
is deze blijmoedige strijdster Gods 
een groote hulp geweest. 

Van harte hopen wij dat de 
Kommandante binnen niet al te 
Jangen tijd haar welverdiend verlof 
in haar Vaderland zal kunnen 
doorbrengen en daar ha~r krachten 
zal herwinnen, opdat z11 nog vele 
jaren zal kunnen arbeiden tot h':il 
van and~ren in ..... ons moo1e 
Java. 

E. A. Vl. 
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INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS 

De Generaal heeft Kolonel 
Wilfred L. Simpson aangesteld om 
Commissioner MacAionan als ln
terna tionaal Secretaris op de Zen
dingsafdeeling van het Departement 
van Buitenlandsche Zaken op 
Internationaal Hoofdkwartier, te 
vervangen. De Kolonel, die de 
laatste vijf jaar aan het hoofd heeft 
gestaan van het Subscribers De
partment aldaar, is een Officier 
van lange en beproefde ervaring. 
Als Hoofdkassier, als Secretaris 
van Uitgaven, als hoofd van de 
Land- en lndustrieele kolonie 
te Hadleigh, zoowel als hoofd van 
het Departement, waarvan hij 
nu afstand doet, heeft hij in ver
schillende perioden van zijn nu 
bijna veertig jarigen dienst bijzon
dere gelegenheden gehad om een 
algeheele bekendheid met vele, 
zoo niet de meeste van de Leger 
des Heilswerkzaamheden te krijgen. 
De nieuwe tak van zijn werk omvat 
zu· West en Oost-Afrika, West 
In ed. Indie, China - japan
Korea <:: Zuid Amerika. 

In betrekking tot haar bezoek 
aan Ting Chow (China) meldt Lt. 
Kolonel Ander en, dat als men 
eenmaal in de oude, van wallen 
ommuurde stad is, het bijna moge
lijk is zic in te denken dat men 
in een egere eeuw leeft, zoo 
verou er zijn de gebruiken en is 
het optreden van de inwoners. De 
eenige Europeaan die onder normale 
omstandigheden in de stad leeft is 
de Leger des Heiisofficier, die met 
haar Chineesche Luitenants in staat 
gesteld is een wonderbaar opbef
fingswerk, zoowel voor de geeste
lijke als tijdelijke nooden van het 
volk, te doen. 

Velen zijn gewonnen van hun 
oud bijgeloof en hun afgoden
aanbidding en zijn nu gelukkig in 
den dienst van den levenden God 
en doen hun uiterste best om hun 
makkers van het verleden tot de 
kennis van verlossing te brengen. 

Onder dit aantal is een oud 
Boedbistisch priester, die gedurende 
vele jaren de ceremonien in den 
tempel vervulde, waar hij iederen 
dag vele uren vertoefde en steeds 
faalde den blijvenden vrede te vin
den, waarna zijn ziel smachtte, tot 
dat hij boorde van den waren 
,,Vredebrenger" door de eenvoudige 
boodschap van de Leger des 
Heilsofficier en in een van de sa
menkom~ten verlossing vond. 

Een versterkingsmacht, bestaan
de uit 22 Australische Officieren is 
onlangs veilig in Peking aange
komen, terwijl een paar dagen 
later 3 Officieren, van Canada 
West afkomstig, aldaar arriveerden. 

Een van de meest wonderbare 
Gevangenissamenkomsten welke in 
de annalen van het Amerikaan
sche werk voorkomen, werd 
gehouden in de Jeffersonville 
Gevangenis en werd geleid door 
Commis5ioner en Mevro~w Booth 
Tucker, toen een nieuwe groote 
kapel plechtig ingewijd werd aan 
den dienst van God en het Leger 
des Heils en tachtig gedetineerden 
tot Heilssoldaat werden ingezegend. 

Het Gevangeniswerk in Jeffer
sonville bestaat eenige jaren en 
gedurende dien tijd werden meer 
dan :i50 der gedetineerden tot 
Heilssoldaten ingezegend waarvan 
meer dan honderd zich nu buiten de 
Inrichting bevinden. Er is ook een 
,,Gelukkiger Dag Bond", die onge
veer 600 !eden telt. 

Iederen Zondag en ook gedurende 
de week doen de daarvoor aange
stelde maatschappelijke Gevangenis
werkers het persoonlijk werk .van 
het Leger des Heils, onder toez1cht 
van de Officieren. De ,Kapelaan 
van de Qevangenis heeft een warme 
hulde gebracht aan de doeltreffende 
methode van het Leger. Ook de 
Gevangenis Inspecteur is bijzonder 
hartelijk in zijn lof over het Leger 
des Heilswerk en zijn waa~deenng 
narn een practische wendmg het 

laatste jaar toen hij bevel gaf om 
een geheel complex met zijn reeks 
sombere cellen weg te nernen en 
daardoor plaats te maken voor de 
tegenwoordige Kerk. Deze kan een 
duizend menschen bevatten, terwijl 
nog minstens 300 personen ee11 
staanplaats kunnen krijgen. De 
Kerk is opgetrokken in Leger des 
Heilsstijl met het platform in het 
front en met de Leger des Heils
en de Nationale Vlag aan weers
zijden daarvan. 

De Zondagmorgensamenkomst 
wordt op echte Leger des Heilswijze 
gehouden. Persoonlijke getuigenis
sen en de zondaarsbank treden in 
de samenkomst op den voorgrond. 
Daarna is er een bijbelklas, waar
van de onderwijzers Heilssoldaten 
zijn benevens !eden van den 
,,Gelukkiger Dag Bond". 

De volgende bijzondere hulde 
ten gunste van bet Leger des 
Heils, verscheen niet Jang geleden 
in de "Santa Cruez Sentenel", 
West U.S. A. Het Blad schreef: 

"Het buigt de knieen in de 
straten, te midden van zorge
loosheid en onverschilligheid en 
zendt een gebed op voor de 
gestrandde zielen. Het staat 
over de geheele wereld als een 
menschelijke vuurtoren, mannen en 
vrouwen op duidelijk zichtbare 
wijze afhoudende van de klippen 
van maatschappelijken ondergang. 
Het zingt met stemmen, zacht en 
teeder genoeg om bet hardste hart 
te breken en bevelend genoeg om 
de aandacht te bepalen van de 
machtigen. 

Het spreekt in veertig talen der 
wereld een ,,universeele" taal en 
verspreidt den blijmoedigen Gods
dienst, voorgestaan door zijn Stich
ter Generaal William Booth, die 
gedurende zijn !even en nu nog 
voortgaat te zijn het bezielende 
voorbeeld dat de werkers in zijn 
wonderbare organisatie aandrijft en 
van het begin af nooit heeft opge
houden de hongerigen te voeden, 
de naakten te kleeden en de ge
vangenen vrij te maken. 

Het doel van het Leger is altijd 
de voortdurende opheffing van 
het menschdom tot het peil van 
gerechtigheid. Op ieder uur van 
den dag kunt ge zien, dicht bij der 
wereld donkeren maalstroom, de 

blauw gehoede zusters van deze 
Evangelische Organisatie, de belpen
de hand uitstrekkende tot alien die 
in nood zijn, ongeacbt ras, geloofs
belijdenis, geboorte, kleur of 
maatscbappelijke positie." 

Wij vernemen dat 70.000 exem
plaren van het Kerstnummer der 
Hollandsche Strijdkreet waren 
verspreid. 

In betrekking tot de moeliijkheden 
in verband met het reizen van 
sommige van onze Zweedsche 
Officieren in dat land, wanneer zij 
buitenposten aldaar gaan bezoeken, 
vertelt Kolonel H1mmar, de Chef 
Secretaris .van Zweden: 

,,De Luitenant van Ferudal korps 
ging op een dag wandelen naar 
een afgelegen buitenpost, eenige 
mijlen van haar korps verwijderd. 
Haar weg leidde door een dicht 
bosch en na een paar uur ontdekte 
zij dat zij een verkeerden weg was 
ingeslagen. De duisternis begon 
reeds in te vallen en spoedig werd 
het zoo danker, dat zij geen hand 
voor oogen kon zien, maar denkende 
aan de kinderen, die haar verwacht
ten, ging zij moedig voort, 
struikelende soms over de groote 
steenen op haar weg en zich soms 
stootende aan degroote boomtakken. 
Ten slotte kwam zij in een 
gevaarlijk moeras terecht en nadat 
het haar na veel inspanning gelukt 
was daaruit te komen, was zij zoo 
uitgeput, dat zij niet verder kon 
en huiverende legde zij zich neer 
op den kouden grand tot den 
morgen aanbrak. 

Toen zag zij in de verte een 
houthakkershutje, waarheen zij 
liep en hulp kreeg en haar reis 
vervolgde naar de buitenpost en 
de kinderen, die haar zoo lief 
waren." 

Commissioner Adelaide Cox en 
de Vrouwelijke Maatscbappelijke 
werkers van Groot Brittani~, beb
ben kort geleden goed georgani
seerde plannen uitgevoerd om 
duizenden armen te voeden. Tien 
duizend vrouwen en kinderen wer
den in de centra voorzien van een 
gratis thee, terwijl de kleinen een 
warm kleedingsstuk en speelgoed 
ontvingen. Vijf duizend pakken met 

LIEDER EN. 
B.ede om geloof. 

Wijze: Geef m' een geloof zoo vast 
en ste1·k. 

Geef mij 't geloof, dat Jezus had 
't Geloof, dat bergen zelfs verzet' 
Oat licht werpt op bet donkerst pad' 
't Onwankelbaar geloof, dat redt i 
't Geloof der heil'gen van weleer 
Oat vuur brengt uit den heme! neer. 

]a, dat geloofschenkt krachten moed 
Om alle duiv'len te weerstaan · 
Geen leeuwenkuil, die 't wank'I ~n 

doet 
Geen ovenvuur jaagt angst het aan 
Neen, geen tiran rooft bet zijn 

loon~ 
Het wint en draagt de mart'laars-

kroon. 

Geef mij 't geloof, dat steeds ver-
trouwt, 

Een kinderlijken geest bewaart, 
Oat elken vijand buiten houdt, 
En eigen lust en wensch niet spaart. 
~aar al wat ,tegen Christus strijdt 
Utt 't hart verbant, en voor altijd. 

Geeft mij 't geloof, dat duidlijk ziet 
Wat nooit het wereldsche oog ' 

aanschouwt 
Hoe men des Heeren gunst geniet 
't Geloof, dat ons Gods weg ont

vouwt, 
Dat niet tracht groot te zijn, maar 

goed 
Oat overwint door Vuur en Bloed 

Korn tot Jezus. 
Wijze: AllPs wil ik wagen. 

Zondaar, kom tot Jezus I 
Hij bemint u teer; 

Weiger toch niet !anger. 
Vlied nu tot den Heer I 

Hij verwierf u 't !even 
Door Zijn bitt'ren dood. 

Zult gij Hem verwerpen 
Die zoo vriend'lijk no~dt? 

KOOR. 

Geef den Heer uw harte 
Zoo vol schuld, zoo bezwaard · 

Hij alleen kan schenken ' 
Vollen vree op aard. 

Zie des Heilands handen 
Eens aan 't kruis doorboord, 

Kloppen nog in licfde 
Altijd, altijd voort I 

Hoor Hem roepen : ,,Zondaar 
Kom, geef Mij uw hart· ' 

'k Schenk u 't eeuwig le~en 
'k Lenig al uw smart." ' 

Hoort ge Hem niet kloppen, 
Vol van teed're min 

Roepend : ,,Korn. wee~ willig, 
Zondaar, laat Mij in!" 

Nu uw hart ontsloten 
Voor dien trouwen Vrind 

Die ti uit genade ' 
Maakt tot Godes kind I 

levensmiddelen werden uitgereikt 
aan behoeftige families en verster
kende maaltijden gezonden naar 
honderden huizen. Avondmaaltijden 
werden geregeld voor de bewoners 
der nachttoevluchten en honderden 
gepensionneerde oude van dagen 
ontvingen steenko!en. 

Het Leger des Heils werkt thans 
in 72 landen en Kolonies. Het 
predikt verlossing in 42 talen in 
11.17 3 korpsen en buiten posten en 
1.276 Maatschappelijke Inrichtin
gen. Het aantal dagscholen is 752 
Tehuiz€n voor Militairen van Land: 
en Zeemacht in de verschillende 
deelen der wereld is 41. Het aantal 
Officieren en Kadetten bedraagt 
18.321. In het Veldwerk zijn hiervan 
14 903 werkzaam en in bet Maat
schappelijk werk 3.418. 

Het aantal Zangbrigadeleden be
draagt 27 .805. Welk een overwel
digende zang zou het zijn als deze 
alien te zamen een krijgslied zouden 
aanheffen. 

Als alle Leger des Heils muzikanten 
te zamen zouden komen en te 
zelfder tij.d zouden spelen, welk 
een machttg orkest zou dit zijn. In 
de ~eger des Heilsran~en zijn 26. 181 
muz1kanten en 6.4n jongelieden 
Muzikanten, zoodat een vereenigd 
orkest van het Leger des Heils 
32000 man sterkte zou overtreffen. 
. Dez~ .. alien werken zonder eenige 

fmanc1eele vergoeding voor de 
verlossing der zielen. 

MI LIT AIR TEHUIS 

SOERABAIA. 

<?P Zondag 24 januari gaven 
Adjudant en Mevrouw Veerenhuis 
onze "Vader e~ Moeder", vaarwei 
aan on~. Teh~1s . waarin zij gedu
rende b1Jr:i.a vier 1aren onder rijken 
zegen z11n werkzaam geweest. 
Zoowel des m?rgens als des avonds 
was ons zaalt]e, dat versierd door 
enkele ~loemstukken den Adjudants 
als . blt1k van waardeering en 
a~htmg aangeboden er heel lief 
mtzag, geheel vol en hadden wij 
een goeden tijd. 

Het zegende ons hart te con
stateeren al wat God door 
de Adjudants heeft willen doen 
voor ons militairen in het bij
zo_nder. Verschillende makkers ge
tu1gden hoe de liefde en toewijding 
van onze scheidende officieren hun 
hart had getrokken tot het Leger 
des Heils, tot het Tehuis, tot de 
samenkomsten, waar sommigen 
bekeerd werden, halleluja, en thans 
staan als zegeteekenen van den 
strijd en van den onvermoeiden 
arbeid der officieren. 

De Adjudant las ons Gods woord 
voor en het ontroerde ons dat dit 
voorloopig althans de laatste maal 
~~s. Nog eens bepaalde hij ons 
btJ den ernst van den arbeid en bij 
de bron waaruit de kracht en de 
liefde tot den strijd kan geput 
worden. 

. Des avonds was het wonderbaar 
in de . zaal. De een na den and 
s~rak den Adjudants toe; Adjudan~~ 
Tilbury zongen ons een d t 
Daarna spraken de Adjudants ~~t 
ot.1.s, God. dankendc voor al 
Z11n zeg~nmgen en licfde en ons 
nanmoedrgcnde, voort te gaan 
achtcr jezus. Mevrouw Mcijer 
sprak nog een waardecrend woord 
over .het werk, dat de Adjudants 
zoo t11tstek~1HI vcrzorgd overgeven, 
~aarna AdJudant Meijcr ons sprak 
utt Gods woord. 

Vader, Moc_dcr, God zij met U 
t~t ons. wederz1en. Wij uw ,,jongcns" 
d~c h1er biijve11, zullcn voor u 
bidden ~11 1 Ii.i die <His aller God en 
Vader is zal ons leidcn al den 
weg. God zij met U. 

Br. Dick Ramaker. 
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