
ST IJD I< EET 
IFFICIIEL OROAAN VAN BET LEO ER DES HE ILS IN NEDERLANDSCB-INDII 

A- W~ '~ 
Stichter; WILLIAM BOOTH • .. ~, .... ''=" ,., 

BRAMWELL BOOTH, Oeneraal, 101 Queen Victoria St London E. C.- IUI . .J. VAN ltlE WERKE• Territ. Kommandante. 

-:- H 0 0 F D K W A R T I E R V 0 0 R N E D E R LA N D S C H - I N D I t : J A V A S T R A A T 16 - B A N D 0 E N 0. -:-

24ste JAARGAN.G No. I. I JANUARI 1923. PRl.J S 10 CENT 

,,ALS DE ·HEILAND BINNENKOMT''! 
,,EN KOMENDE HEEFT HIJ DOOR HET EVANGELIE 

VREDE VERKONDIGD". 
DOOR LUIT.-KOLONEL A. B. GUGELMANN. 

Ja, als de Heiland binnenkomt, wenschen op haar vraag: en waar ons maatschappelijk !even, die dreiging, als die weet, dat bun eigen 
dan is Vrede aan bet woord. Vrede is moeder? ,, Weggeloopen met algeheele verslapping van eerbied en Heer in de hemelen is en dat geene 
in bet huisgezin ! Zelfs in bet arme, zusje !" met een geheel onverschillig respect van bet jonge geslacht aanneming des persoons bij hem is". 
doodarme I Dan is bet niet meer stemmetje. Immers hoe kon zij , tegenover hun meerderen? De eeuw 
het roe pen om meer loon, bet ere iets begrijpen van bet groote, diepe van het kind? lk beklaag het kind, Als de He i I and bin n en k om t, 
huisvesting, meer van dit en meer wee van bet huisgezin en het groote dat de vrijheid heeft zich overal dan zal er weer naar gestreefd 
van dat, dan komt met Zijn Vrede ook onrecht haar aangedaan. ,,Moeder en in all es als evengerechtigde te word en naar den ouden, rnooien 
t e v red en he id ; dan smaakt het en Vader begrijpen mekaar niet", doen gelden. Het is er niets standaard door Hem ingesteld, ja, 
eenvoudigste maal kostelijk; dan vervolgde zij op denzelfden toon. gelukkiger noch beminnelijker om. en dan zou de arme, doodelijk 
wordt de oude haard dierbaar; ziet Arm, verweesd schaapje ! Zij praatte •"'* vermoeide wereld ruste vinden, 
men ineens het schamele vertrek maar na, wat zij gehoord had Het b i n n e n k 0 m e n des He i- heeling voor haar won den, troost 
in een nieuw licht; zooals de zonder te beseffen - en toch, toch tan d s zal ook de onderlinge ver- in haar smart! Als wij Zijn gebod 
Engelschman zingt ,,be it ever so hoe moet zij "moesje'' missen ! houding van werkgever en werkne- hebben aangenomen: Maar ik zeg 
humble, there is no place like home". Ik berhaal hoe vol zonneschijn mer beinvloeden. Als het dienstper- U: hebt Uwe vijanden lief; zegent 

Ja en meer ! Als H ij bi n n en- zijn de Ientejaren van onze kin- soneel zich aan Zijn voorschrift ze, die U vervloeken; doet wel 
k om t dan zien Y>J ij e I k a a r deren, daar waar Vader en Moeder houdt, zal bet 't niet moeilijk vinden, degenen, die U haten, en bidt voor 
ineens zoo heel anders! Hij denkt Hem binnengelaten hebben. Want om ,,hunne eigen heeren onderdanig degenen, die U geweld doen en 
van haar: He, welk een Jieve trek- dan leeren ook de kinderen hun te zijn," ,,in alles welbehageli.ik zijn, die U vervolgen, opdat gij moogt 
ken in haar, hoe heb ik die nooit plichten nakomen. "Gij, kinderen, niet tegensprekende, niet onttrek- kinderen zijn Uws Vaders, Die in 
eerder gezien, of niet kunnen op- zijt Uwen ouders gehoorzaam in den kende, maar al le goede trouw be- de hemelen is" · · · · • · · 
merken ?" Heere, want dat is recht". Is het niet wijzende" ... en de werkgever zal ,,Onmogelijk'" zegt gij? Ja, on-
Zij: ,, Hij is toch een goeiert! kijk nu ook een tee ken van achteruitgang in hetzelfde do en ,,nalatende de mogelijk in eigen kracht, maar 

heeft hij dit weer voor ons nlee-~~==~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ het hart, het huis, dat den Heiland 
gebracht ! dat men toch altijd maar binnenlaat, ondervindt innerlijk 
naar de fou'ten kijkt, inplaats van die wonderbare omwenteling, die 
de paarlen zoekt ih iemands transformatie, die ineens in staat 
karakter I" Want door 's Heilands stelt te vergeven, te vergeten; lief 
binnenkomst is hun beiden, man te hebben en liefde te toonen; goed 
en vrouw, duidelijk geworden wat te doen zonder loon te verwachten, 
Zijn wil is met betrekkin~ t<'~ hun zonder moede te warden, zonder 
wederzijdsche verhouding. De man ,,ommezien". 
heeft verstaan, wat bet woord wil ,, W r a a k z u ch t is de Iaagste 
zeggen: ,,Oij mannen hebt Uweeigen menschelijke hartstocht en die viert 
vrouwen lief" ..... en de vrouw nu hoogtij", schreef laat een 
heeft begrepen het woord tot haar onzer dagbladschrijvers en in som-
gericht: ,,Gij vrouwen, weestaan Uwe beren toon gaat hij voort: "Wat wij 
eigen mannen onderdanig, gelijk aan ongelooflijk en onmogelijk zouden 
den Heere" ..... en in de beoefe- gevonden hebben voor 1914, weten 
ningeri van deze geboden hebben wij nu dat niet anders te verwach-
zij beiden bevonden, hoe goed ten is en zoo gaan wij een som-
en heilzaam zij zijn en ja, ook, bere toekomst tegemoet" ... . . . 
hoe alleszins liefelijk en schoon Het ziet er danker . uit, zoo 
hun onderlinge verhouding allengs danker I En toch indien daar indi-
geworden is, zooveel eenvoudiger vidueel in bet hart een oprecht 
en gemakkelijker hun omgang met zoeken ware naar Hem (hetgeen 
elkaar. altijd vi n den beteekent, want den 

De kinderen, onze lieve kinderen oprechte gaat bet licht op'') zou 
- de mooiste gave Gods aan het daar niet een ommekeer komen, 
menschdom, zij warden hetgewaar. een vernieuv · ls boven 
Hoe zonnig zijn de kinderjaren van beschreven, die a1s de zuurdeesem 
hen die nooit anders gekend hebben zou doorwerken in het !even der 
dan' dien verheven toon, die weder- maatschappij en een nieuw schoon 
zijdsche achting en liefde tusschen bouwwerk doen verrijzen uit de 
Vader en Moeder l Ja, laat Uw ru"ines 7 
aankomende zoons en dochters 1923 staat voor ons rein, onbe-
gerust nog hooren het toevoegen smet. Wat zal het zijn voor ons, 
der lieve woordjes aan moeder de wat zullen wij doen met deze 
vrouw, waarmede hij haar eens wonderschoone gelegenheid? Hem, 
gewonnen heeft. Het doet hun 'ien Heiland een kans geven? Hem 
geen kwaad. i"het roer in handen geven? 

Zeide een klein meisje van ± 7 "Och, dat gij naar Mijn geboden 
Jaar kort geleden op een morgen geluisterd hadt I zoo zou Uw vrede 
tegen haar tante, die even aan geweest zijn als een rivier, en Uwe 
kw am loopen om goeden dag te gerechtig _ d als de golven der zee". 
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,,De Jendenen omgord en brandende de lam pent" ,,Bereid zijn" klinkt de last: zoo neemt dan saam de vouwen fQ] 

zoo roept bet jaar U toe, nu g'aan zijn ingang staat: Van 't hangende gewaad, dat licht U struiklen doet; l]!J 
Weest vaardig en bereid tot werken, dienen, kampen, Omgordt u met de kracht van 't vol geloofsvertrouwen, DC1 

rA1 J a· d I ti Met Christenliefd' en Christenmoed! lYl LY.I Tot scheiden, a s o s ure s aa IQ] 
[Q] De I en den en omgord ! sch I kt weg wat U zou hindren Steekt uwe lam pen aan I - ook zoo een zon van zegen @ 
[[J Om volgzaam, t' aller uur, tangs d' ongewisse paan, Uw levenspad bestraalt en in uw woning Jacht; 
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d d" t eenl als geliefde kioderen Omgordt u1 gij moet voort op d'onbekende wegeol ~ 

s nechten in o s 1ens n ' ~~ 
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. ·· WlJS te gaan ! De lam pen aan ! - straks komt de nacht I en weg, 1en , 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen. 

V a n S t a f k a p i t e i n t o t M a
j o or: Stafkapitein r . Palstra. 

Van Adjudant tot Stafk a · 
pi t e i n: Adjudant G. Lebbink. 

V an E n s i g n t o t A d j u d a n t : 
E nsigne N. B uysman 
E n signe H. Palm 
Ensigne E. Petterson 
Ensign 0. Strandlund. 

Van Kapitein tot Ensign: 
K apiteine J Beck 
Kapitefoe S. Cullen 
Kapiteine M Ohrstrand 
Kapiteine H. Veerenhuis. 
Kapiteine Rebon. 
Kapitein M. Maatita. 

Van Lui tenant tot Ka p i t e i n: 
Luitenante B. Webb 
Luitenant H. Tarima. 

Aa ns te l l ing en: 

Majoor F. Palstra Divisie-; 
Officier voor de Celebes-Divisie. 

Adj u d ant G Veer e .n h u is, 
Kalavr::ira-kolonie en Regeerings
p u pillen (in bevel). 

A dj u d 2 1 t D. E c c I es Kinder
ui s Salati g a (in bevel) (tijdelijk). 

ri a n t e E. I n g h a m, Ce
CRouwiga). 

E n s i g E. R o s e n I u n d, Cele
bes, Bora korps (in bevel). 

E n s i g n G O. N y h e i m, Amba:
ra wa l\t\i1Itair-Tehuis (in bevel). 

E n s i g n e H . V e e r e n h u i s, 
Bandoeng Kinderhuis (assistente). 

Bandoeng, 1 Januari 1923. 
M. J. van de Werken. 

Territoriaa! Kommandante. 

NOOTJES VAN DEN 
CHEF-SECRETARIS. 

Nieuwjaar. 
Het is mij een behoefte ·des harten 

bij de i ntrede van het jaar I 923 al 
onze makkers, vrienden ·en trouwe 
lezers van onze Strijdkreet bij dezen 
te feliciteeren, en tevens ee.1 woord 
van warmen dank uit te spreken aan 
alien, die onzen arbzid in het afge
loopen jaar zoo m1ldelijk hebben ge
holpen en gesteund. 

Moge het jaar 1923 in bet teeken 
komen te staan van een algemeene 
verbetering e!l vooruitgang der eco
nomische toestanden ook in deze 
gewesten, maar moge het bovenal een 
jaar zijn, waarin een honger en dorst 
worde opgewekt naar de eeuwige 
dingen van Gods Koninkrijk, opdat het 
woord: :.Zalig zijn, die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden" ook aan 
de bevolking van Ned.-lndie moge 
vervuld worden. 
Congressen. 

De Territoriale Leidster heeft thans 
al de Europeesche en Inlandsche 
Officieren van Java in verschillende 
Congressen ontmoet. D.e:z:e _geleken dit 
jaar min of meer op D1v1s1e-congres
sen daar zij in kleine groepen ver
deeid waren, doch niettemin waren 
zij rijk aan zegeningen . Reeds maakten 
wij melding hiervan met-betrekking tot 
de Congressen, die genouden waren te 
Djokja en Weltevreden en ik kan 
hieraan toevoegen, dat te Semarang, 
Soerabaia en Bandoeng deze eveneens 
opbouwend en gezegend waren, ter
wijl de openbare samenkomsten daar
aan verbonden, het middel waren, 
om veel publiek te bereiken 
en zielen gewonnen werden 
voor den Heer. De naklanken, die van 
de verschillende Congressen, zoowel 
van Officieren als buitenstaanders tot 
ons komen, getuigen van besliste 
zegeningen in die samenkomsten ont
vangen Tot onze groote vreugde 
ontwaarden wij daardoor. dat er een 
groot verlangen is naareen verdiering 
van het gee::.telijk !even. Moge dit er 
toe bijdragen om in deze gewesten, waar 
zooveel geestelijke armoede heerscht, 
een honger en dorst te_ ve_i:wekken 
naar de din gen van het KontnknJ k Gods. 

Kinderhuis DjokJa. De officieele 
wijding van dit Tel)uis is thans een 
vo\dongen feit. ~et is met groote 
blijdschap, dat w11 lrnnnen terug:z:1en 
op Woensdag 29 November, waarop 
door den Hoogedelgestrengen Heer, ~en 
Resident de Jonquiere, de plecht1~e 
opening plaats vond. Oaarne v~rw11.s 
ik naar het rapport . daarov.er in d1t 
nummer op deze pagina . 
Zelfverloochenings-Aanv~age . 
Ofschoon nog niet alle 1t1sten. van 

onze J·aarli1·ksche Zelfverlooch~.mngs_: 
.. Zl)O WIJ aan 11 rage ingekomen z11n. d 1 toch in staat te kunnen mede ee en, 
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Opening van het Tehuis door clen Resi dent, den Hoogedel6estrengen Heer de Jonquiere. 
· De Sultan van Djokja mede tegenwoordig. 

HET TEHUIS VOOR JAVAANSCHE KIN D EREN TE DJOCJA. 

Het schoonste moment van de luister bracht aan de tegenwoordig- Maleische taal. Daarna )6.wamen de, 
plechtigheid was zeker, toen de heid van den Sultan met gevolg. kinderen in ubet front om ,,hun 
~esident de deur ontsloot en de kin- Kolonel v. d. Werken sprak het kunstjes te toonen" zooals de Ko-
deren symboltsch ,,bi.onenliet". Een openingswoord, vertolkte haar ge- lone\ glimlachend zeide. Zij voerden 
der g(ootste meisjes bood op een noegen over de welwillendheid van een eenvoudige lint oefening op maat 
blaadje den sleutel aan, de Resident den Resident om ons Hu is te openen, van muziek uit en zij deden het 
nam hem, stak hem in het slot en verwelkomde de gasten, die ten spijt keurig. Alie eer aau de onderwij-
met een hartelijken heilwensch voor van het vroege uur tamelijk talrijk zeres ! Gemakkelijk was het zingen 
het Huis opende hij de deuren~ - een 60-tal - opgekomen waren van een Holland~ch versje, ter eere 
Tw~e aan twee, de kleintjes voorop, en vertelde toen iets van de kinderen, van de gas ten ingestudeerd. Lt.-
bevallig buigende voor den Sultan, die in den morgen van hun leven Kolonel Gugelmann droeg het Huis 
marcheerden toen de kinderen naar reeds zooveel rnoeten missen aan en de kinderen op aan den Heer. 
binnen. Sommigen dames schoten ouderliefde en ouderzorg. Oroevige Volgde de reeds aangehaalde ,,offi-
de oogen vol tranen en ook de schetsjes waren het: Ali, reeds drie- cieele opening der deur" en rond-
Resident zag met meewaren neer op maal. uit de hand verkocht door gang door de kamers, die er alien -
die kleintjes, die-velen h1mner zijn eigen vader, - niet gewild maar slaapkamers, eet- en werkkamers-
ouderloos. verlaten . van de straat wel gebruikt ten eigen bate. Een onberispelijk uitzagen en algemeen 
opgeraapt of verwaarloosd, - nu klein driejarig meisje, zwaar ziek voldoening gaven. Vele waren de 
een Tehuis hadden gevonden met gebracht naar het Petron.ella Hos- woorden van !of en waardeering 
liefderijke verzorging, waar hij hen pitaal en nooit weer opgeeischt. geuit dien morgen, een welverdiende 
noodiLYde binnen te gaan . Een ander kleintje onder een boom belooning voor de Oirectrice. 

K~u~ig had Adjudante Hallman - gevonden ,,alleen op de wereld". En zoo kwam de zoo Jang reeds 
de Directrice - gezorgd. dat alle Gaarne gaf de Kolonel het woord besproken en voorbereidde geheur-
dingen in orde waren dien morgen aan den Resident, die in eenige tenis tot een eind, liefelijk en een-
om 9 uur. Het Huis met groen hartelijke woorden zijn \!enoegen voudig zonder pronk en praal, 
versierd en getooid met vlaggen - uitte om met ons te zijn en het - zooals het ons betaamt- en met 
het teeken van feestvreugde - bood streven van het Leger des Heils, dankbaarheid zien wij op dezen 
een vriendelijken aanblik. Een een- ook tot heil van het arme javaansche dag terug. 
voudig platfor n was opgericht, kind, warme hulde bracht. 
waarop weldra 11laatsriamen - de Z . H. de Sultan had reeds daags 
Resident met Mevrouw de Jon- 'tevoren den beslisten wensch te 
quiere, de Sultan, de Assistent-Re- kennen gegeven om een woord van 
sident en natuurlijk ook onze Kolonel waardeering over het werk van het 
en Kolonel Gugelmann. Bijzonderen Huis te spreken en deed dit in de 

dat wij reeds def 80.000.- overschre
den hebben. Hiervoor kunnen wij God 
niet genoeg dankbaar zijn, Die ander
maal onze pogingen zoo met welslagen 
bekroond heeft. Ook brengen wij hier
door hulde en dank aan alle Officieren 
en kamerad n, die zoo dapper hebben 
geholpen om dit mooie bedrag bijeen 
te brengen. 

Tevens grijp ik gaarne deze gele
genheid aan een woord van dank uit 
te spreken aan de sympathieke en 
welgezinde bevolking van lnsulinde, 
die andermaal op zulk een royale 
wijze onzen arbeid heeft willen steu
nen en het ons daardoor mogelijk 
maakte onzen gezegenden arbeid in 
deze gewesten voort te zetten en zoo 
mogelijk in de naaste toekomst nog 
uitbreiding daaraan te geven. 

Bevorderingen . 
Zooals uit de officieele mededeelin

gen blijkt zijn een aantal Officieren 
bevorderd geworden o. a. Stafkapitein 
Palstra tot Majoor en AdjudantLebbink 
tot Stafkapitein. Oaarna bieden wij 
Majoor en \/1evrouw Palstra en Staf
ka itein en Mevrouw Lebbmk en al 
de andere Cfficieren, wier bevordering 
in de officieele mededee ingen vermeld 
staat, ook namen:-; al hun kamerad n 
in Nederlandsch-lndie, onze hartelijke 
gelukwenschen aan. 

De Majoors Palstra hebben ruim 
een jaar de Leprakolonie te Poe
loe si Tjanang beheerd en smaak
ten de vrcugde bij hun vaarwel, ook 
namens bet Comite, een woord van 
hulde te mogen ontvange .. voor de 
wijze, waarop zij gedurende dit tijd
perk de kolon • e hadden b2heerd. Ook 
!v\evrouw Palstra mocht een woord 
van dank oogsten voor hetgeen zij 

gedaan heeft voor de kinderen der 
kotonie. De Majoor is in de af
geloopen maand vertrokken naar 
zijn nieuwe standptaats te Kala
wara, alwaar hij Majoor Thomson zal 
vervangen als Divisie-Olficier van 
Midden-Ct:lebes Wij wenschen Majoor 
en Mevrouw Pah;tra Gods rijksten 
zegen toe in hu:i nieuw arbeidsveld t 

_Met Eu.ropeesc~. verlof. Stafkapi
tem Lebb1nk met z11n gezin en Ensigne 
Whur . zullen per s. s. ,,Patria" op 27 
Jai:i.uari met verlof gaan naar Europa. 
W11 wen~chen . onzen makkt'rs een 
voorspoed1ge re1s en een aangenamen 
vcrloftijd toe in hun vaderland. 

Adju~ante ~ruschwltz . De Adju
dante ts na 7 1aar trouwen ctienst de 
vong~ maand met verlof gegaan naar 
Amenka . Ofschoon de Adjudante nogal 
veel !e _kan:ipen heef• gehad met de 
malaria is ZIJ och steed~ trouw ctnor
gegaan met haar arbeid waarin zij 
t11t grooten zegen is ge~t'!ld gewor
den voor velen iJe laat te maandcn 
heeft zij een collectereis gemaakt 
vrior de Z. V aanvrage en is ons 
daardoor tot grooten steun gewcest 
Het was altijd een gronte "reugde 
voor ons te vernernen, dat de Adju
dante ook in dezen arheid tot zcgen 
was voor de velen die met haar in 
aao .raking kwamen. ' 

Wij wenschcn ook de Adjudante een 
vo.c:>rspoedige _reis en gezegend ver
bltJf 111 haar e1gen familickring toe in 
Amerika. 

Adjudant en Mevrouw Veerenhuis 
zijn vol opgcwekthcid en nicuwe~ 
moed teruggckeerd van hun Euro
peesch verlof. De Adjudant is evcnecns 
aangesteld geworden voor Ce lcbes 

,,Heere, dat Uwe oogen nacht en 
dag open zijn over dit Hu is I" 

,,Mijn oogen en Mijn hart zu\Ien 
daar zijn te alien dage I" (Kon.! 

en wel als Directeur van onze Land
bouw-kolonie te Kalawara waaraan 
verbonden is het beheer over de 
Regeeringspupillen, welke aan ooze 
zorg aldaar zij n t?evertrouwd. Kalawara 
is voor den AdJudant geen onbekend 
terrein en hij is daar dan ook vol 
blijdschap heengegaan, alsook Me
vrouw Veerenhuis, die dei:t. Adjudant 
altijd trouw in alles met z11n werk ter. 
zijde heeft ge~taan. 

Ensign en Mevrouw ~osenlund, 
hebben eerst een paar maanden op 
Java doorgebracht en zijn thans ook 
vertrokken naar Celebes. alwaar de 
Ensign reeds eerder heeft gearbeid. 
Hij is aangesteld voor het l<orps 
Bora een der belangrijkste plaatsen 
in h~t Paloedal. Wij hopen. dat de 
Ensign met de hulp van zijn vrouw 
daar cen heerlijk werk tot stand zal 
brengen. 

Majoor en Mevrouw Thomson, 
hebben bijna 41/2 jaar het werk in 
Celebcs oncler hun beheer gehad en 
hebben met heel veel liefde en to 
wijding aldaar gearbe1d en de Maj 
heeft do- vreugde mogen smaken 
werk in bloei te zien toenemen. 

De gezondheidstoestand van 
vrouw Thomson liet echter, vo 
in den laatsten tijd veel te wens• 
over en werd van dien aard, dat l 
genoodz, akt war.·n haar tcrstond r 
Java te la ten komen Mcvrouw vert., ·ft 
voorlou~ig te Bandoeng, wellc klimaat 
haar bltJkbaar goed schijnt te duen. 
De Majoor is echter acl1ter gehlcv n 
om atle zaken de Ce!cbcs-Divi ie 
bctrcffendc te overhandigcn aan Maj
oor Palstra en alle zaken aangaande 

Vr~ rvolg 7mg. 4 kolum 4. 
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Ooze Zondagscbool te Djokja, 
onder leiding van · Zr. v. d. 

Wetering. 

Zie, welke schoone dingen heeft 
de Heer gedaan I mag men ook 
zeggen bij het aanschouwen dezer 
mooie Zondagschool. Want - het 
begon heel kiem en heel eenvoudig. 
Toen--een aantal jaren geleden-Zr. 
v. d. Wetering Heilssoldaat werd, 
gevoelde zij zich gedrongen om 
iets voor den Heer te doen. Zij 
buurde een klein inlandsch huisje 
en begon toen iederen Zondag een 
aantal Javaansche meisjes, niet meer 
dan 15, te ontvangen, die zij de 
Bijbelsche verhalen vertelde en hen 
?P rechtstreeksche wijze, zooals wij 
m het Leger gewoon zijn, voor een 
beslist ktezen van den Heiland 
trachtte te winnen. Dit ging in het 
eerst met veel moeilijkheden 
gepaard, schrijft Zr v. d. Wetering, 
want de klove tusschen de 
Javaansche denkwijze en de onze 
bleek groot te zijn en moeilijk te 
overkomen. 

Maar daar was groote vreugde 
toen een van haar leerlingen vrij
willig haar besluit kenbaar maakte 
om den Heer te willen volgen. Zij 
beleed dit openlijk voor haar mede
scholieren en haar verder !even 
getuigde er van. Ook bij haar ouders 
thuis · stak zij haar nieuw geloof 
niet onder stoelen en banken. 
Moeilijkheden bleven toen niet uit. 
Spot en tegenwerking begon haar 
deel te worden en dit ziende k wam 
er schrik onde• de andere meisjes 
en verscheidene trokken' ~ich terug. 
D<;tarentegen vond het voorbeeld 
navolging in een ander jong meisje. 
Zij gaf zich over aan den Heer op 
even besliste wijze als haar vriendin 

· en beiden werden elkaar tot steun 
en niet geringe hulp en vreugde 
voor hun onderwijzeres, Zr v. d. 
Wetering 

Zij konden heerlijk dienst doen 
als tolk en leerden op deze wijze 
hoe zelf kinderen toe te spreken 
en met hen om te gaan. lntusschen 
badden de beide meisjes haar 
wensch kenbaar gemaakt om tot 
Soldaat van het Leger des Heils 
te w?rd~!1 ingezegend en na bet 
gebru1kel1Jk onderzoek kon hieraan 
tot aller vreugde worden voldaan. 
Seide~ werden in het openbaar 
p·techttg tot Heilssoldaatingezegend. 
de eerste door Kolonel Visser, de 
tweede door Brigadier Wolters. 
D~ Zondagschool bleefgroeien en 

bloe1en. Steeds meerdere kinderen 

STRIJDKREET 

Een onzer Officieren ver.telde in een Officierssamenkoms 
Congres te Soerabaja iets van haar ouderlijk huis, wat als ee 
tafereeltje mij is bij gebleven. 

Vader en moeder zijn beiden Officieren van het Leger de 
Engeland. Op hun huwelijksdag spraken zij samen af, dat z 
Zondagmorgen huns !evens den 23sten Psalm zouden zin 
berijmde van d€ Schotsche kerk). Zoo zongen dus de frissche, 
stemmen samen : 

,, The Lord's my Shepherd, I'll not want. 
He makes me qown to lie 
In pastures green ; He leadeth me 
The quiet waters by". 

wat heerlijk overgezet werd in het Hollandsch door Luitenaq 
Bondam: 

,,Mijn J-:Ierder is de Heer, Hij zorgt, 
Aan mets ontbreekt het mij, 

,, Hij leidt m' aan frissche waterbron 
En in de graaz'ge wei". 

Langzamerhand werden heldere kinderstemmetjes mede 
totdat ten slotte een koor van twaalf stemmen des Zondagmor 
Herderspsalm aanhief. Toen minderde weer de kracht van he 
De ki~deren .. werden gro.ot en vlogen het lieve nestje uit. Ze\ 
er Hells-Offlc1er, van w1e nu twee in Afrika twee in Eng1 
een op Java. t.en is Hierboven. Nog een volwa'ssen zoon volg 
vroeg gestorvene naar bet Hemelsch Tehuis · drie anderen die 
in de Maatschappij. , 

In voor- en tegenspoed, vreugde en smart in ziekte en 1 
lichte en duistere dagen, klo n hetzelfde lied van dit oude1 
heme!.: "Mijn H~rder is de Heer, Hij zorgt I" 

Nu 1s het nestje g_~heel leeg. De beide lieve oudjes zijn we• 
Wet hebben ook z11 het hoofd moeten buigen voor 's levensle 
met onverzwakt ~eloof en het ou~e. blijde vertrouwen rijst nc 
de Herderspsalm mt de nu weer st1lle woning omhoog. 

En als de kinderen er aan gedenken - als dit kind afgest 
den dienst .. des Heeren op Java erover' spreekt -, dan korr 
wondere .. w•]dtng over haar, over ons alien, en we zeggen inj' 
ja, waarlt]k I de tabernakel Gods is nog bij de menschen ! 

* * * 
Een lichtend pad I Hier hebben wij twee menschen dat 

volgen en de glans ervan heeft tot ons gelicht. 
Wie staat bij den mijlpaal 1923 en vraagt zich angstig a 

hand voor de oogen, trachtende de duisternis der toekomst ' 
dringen: Waar nu been? Wat bergt dit jaar voor mij voor 
in zijn schoot? ' 

Wie rustig en blij zijn weg wil gaan, die stelle !even en lot 
handen I Zijn Almacht noch Zijn liefde zal falen, wat ook ge 

"Der Wolken, Luft und Win den 
Giebt Wege, Lauf und Bahn, 
Der wird auch Wege finden 
Da dein Fuss gehen kann". 

Kolonel M. J. v. d. Werk 

ZONDAGSCHOOL VAN HET LEGER DES HEILS TE DJOCJA. 

HEEFT 

Het Schild, dat een van de tref-... 

fendste tafereelen uit het !even van 

den Heiland voorstelt, is in zachte. 

doch sprekende kleuren fraai uitge ... 

voerd. 

UAL BEN 

V oor elken dag wordt op de: 

V o o r z ij d e van iecler blaadje een 

tekst uit Gods W oord gegeven, ge-. 

volgd door een korte verklaring. 

Scheurkalender-

Op de A c h t e r z ij cl e der blaadjes 

vindt men korte, pakkende verhalen: 

en voorvallen, gedichtjes, enz. 

Van het 

Het is een scheurkalender bij uit-

nemendheid geschikt voor Christelijke: 

gezinnen. 

LEGER DES HE/LS 

Hij behoort op ieder bureau. in 

elk kantoor, in iedere wachtkamer.._ 

VOOR 

De kalender is verkrijgbaar bij alle

inrichtingen en posten van het Leger 

des Heils. Vraag den heilsofficier. die 

geregeld den Strijdkreet bij U brengt ... 

., 1923 

Of zend uwe bestelling rechtstreekS: 

aan het Handels-departement van bet 

Leger des 

Bandoeng. 

Heils, 

? ? ? ? • • • • 

Javastraat 16 

De prijs is franco per post f 1.50 .. 

Zend nag h e d e n uwe bestelling'" 



4 STRIJDKREE 

Ge1uich en gejubel te 

Kalawara. 

Op den 17den October was 
iedereen in eene opgewekte stem
ming te Kalawara Napoetih, want 
er was een dubbele bruiloft en wij 
wenschten te deelen i n de 
vreugde van onze makkers. De 
Kapiteins Roed en Larsen 
hebben heel lang naar dezen dag 
uitgezien en wij weten, dat ook 
Kapiteins Midtbo en Styve erg blij 
waren toen deze - in hun leven -
zoo belangrijke dag aanbrak. 

Aan de moeilijkheden, die ontmoet 
werden op de reis naar Paloe en 
terug denken wij niet, liever bepalen 
wij ons bij alles wat aangena2m 
was. De schoolkinderen waren erg 
opgewonden bij de terugkomst van 
het Bruiloftsgezelschap, immers zij 
hadden ook deel aan het 
feest . Alie vier Kapiteins Waren 
toch hun geliefde Officieren . De 
blijde schaar van wachtende men
schen, die verzameld waren in het 
smaakvol versierde schoollokaal 
waren zeer in hun schik, toen de 
gelokkige bruidsparen binnentraden. 
Het zingen v.an het eerste lied 

1 JA UARI 1923: 

DE KAPITEINS MIDTBO. ,,Kroont Hem" was_ ~en lust om DE KAPITEJNS HOED 
aa!1 te hooren. Kap1teme Wenas en . bb en 

Lu"tenant Tarima vroegen daarna om 's Heeren zegen m hun geped. Har1eliji<e woorden werden gesproi<en door AdJudan1e '"'.\ nog 
Het zingen van den 23::,ten Psalm was een genot ! Ja, zeker, . onze Mevrouw Thcmson. Jan mer genceg voelde Kapi1ein Wil<dal zic v n 
Herder Jeidt ons in grazige weiden." Kapileins Roed en Larsen waren te zwak om te sprelten 1de Kapitein heeft n. I. een zw;iren aanval / n 
't eerst a"an de beurt om hun beloften aan elkaar af te leggen en dadelijk, malaria gehad, maar Goddank is hij nu aan de beterende h_and). Op e f 
nadat Majoor Thomson hun man en vrouw verklaard had!. kwam ee_n volgenden dag vierden wij feest met dejavaansche schoolkmderen en k~t 
Javaansche jongen op het platform, en met een toepas~eh1k woordJe onze jongens hebben gesmuld van het lekkere eten voor hun klaargem~ff-
overhandigde hij ~en lied, hetwe~.k. de Javaans~he schoolkmderen __ gingen Dan ,,last but not lea~t" hadden wij een Of!iciers-thee, m~t all_e t· 1e 
zingen. Driestemmwg hoorden WIJ m het Male1sch: ,,Gezegend z11 dezen cieren, die tegenwoordig waren gevolgd door een kJeine m iem t 
dag... Toen kw amen Kapiteins ~idtbo en Styv~ naar vore~. P.~echtig samenkomst waar allerlei goede w~mch£ n werden uitgesproken aan ~!t 
namen zij elkaar aan als ,,Continual comrades m the War (Bh1vende adres der bruidsparen. Onze Noorsche makkers zon.gen samen b .. 
makkers in den strijd). . wonderbaar rnooie lied: ,,Norge" Hoe gevoelvol is dit 11.~d, gezonge~le~ 

Toen kwam een der Gouver~ements-pup11Jen naar bun toe en de zulk een gelegenheid en in deze omstandigheden, W11 hebben a 
0 

• 
Kapiteins ontvingen ook hun lie~! e\ enals het andere, smaakvol ge- gedeeld in hun vreugde, en van alles genoten en Gods !1a~m geprez~.n 
schreven en versierd en hoo_rden WIJ daa~na woorden van g.oede wens~h~n voor zijn tegenwoordigheid in deze fees1dagen. De Kap1tems Roed ZIJ 11 en gebeden door de Male1sche school1ongens bun toezm_gen. Kap1tem nu veilig in hun eigen huis te Koelawi en wij roepen hun Gods besten zege 
Wikdal vond dit _lied bijzond_er mooi. Natuurlijk hadden Wt] een woordje toe, terwijl de Kapiteins Midtb5 bezig ziin in hun werkkring· te Kalawara. 
van ieder onzer lleve, gelu~k 1 ge makkers. . . Moge God hun alle vier rijkelijk zegenen en tot zegen stellen 1 

Nog meer liederen en flu1tspel door de Regeermgs1ongens, hetgeen zoo MSON 
mooi klonk. dat de jongens zich voor de tweede maal moesten laten hooren. M. THO · 

KOLONEL VAN DE WERKEN LEIDT CONGRESSEN VAN SOEl~ABAJA EN BANDOENG. 
VERGEZELD VAN DEN CHEF-SECRETARIS EN LT. KOL. GUGELMANN. 

Soerabaja 

garde onzer Getrouwen I Een handjevol 
Dappereh gaat bet - hoofd ornboog en met fieren 

maard toe"- oerabaja's straten alsof we bij honde1den 
tred f 0

Maar wanro- ook nlet 1 Het besef van 
te!den verheven roeping. de lust en de li~fde tot bet 
ciaze en de v.reugde. die zuivere. relr'J. e vreugde 
dJenen~uit uit het felt. dat zij zich l<inderen weten 
die ':,,:z;en V det in den Heme! . dat maakt de barten 
;~~ licbt en den stap veerkrachtlg l 

doel was de Stadstuin, waar de groote 
_Hetd openlucht samenkomst zou pl ats hebben 

biJZ0d' eri:derdaad een machtige tijd bleek te zijn. 
en ie t Kolonel '/isser, de C bef-Secretaris. had de 
L~J~euan en wist door afwisseling van samenzang 
le1d1ng en korte toespraken der verschillende 
solo-~ang' bijzonderen lu i st r te ge ven aan bet 
Officer.en. Er was groote belangstelling, zoowel 
sa.aienZtJD· als (ndiers schaarden zich in dichte 
Europeanen m onzen kring. Oe a·anbhk werkte be
dromme.J1 ~oen de makkers terugkeerden. vloeide bun 
zielend en van de zegeningen des Heeren 1 Machtig 
inond over woord van de Kolonel tot de schare.n 
ldonk .. bet ten dat -wlj de vrucbten er van zullen 
en w1J we • 
v1nden. 

sameokomsten 's morgens en 's avonds hadden 
De bet gebouw van de Loge. wederom wel-

p]aats din teI! gebrmke afgestaan. Ee ' woord van 
w1Jlen °~!nk aan den heer. die ons zoo -~ul en 
warr:ne~ ontving en alles d t ed om bet sam.en211n zoo 
gastvrlJ en vrlcndelijk mogelijk te mamn. 
aangenad beide samenkomsten waren rijk aan 

Ook ezt Het gesproken woord van verscheiden 
:z,e.geningen lders gekomen makkcrs. zooals majoor 
onze.r van e Sumatra en nu op weg naar Celebes. 
Palstra _vdD t~ Woordward van c.,tebes. Fnsign 
de Aa~:n Malang. was ons allen eene bemoedi .. 
Schulz t sterking van ons celoof. Wederom 
qtng en ~k mij in •t midden van deze strijd
ge.voelde l versch1llenden aanleg en ervaring, 
JDakker~er:8uld met eenzc)fde. heilist streven. zoo 
0>aar g ik •t wel zegg1tn. trotsch op hen l 
gclukkig end ma r de zoovedste maa 1 de plaats van 
E ii< vln voo d I 

n ....,. .1 Officier de schoonsrc op aar e 
een .1.1.e 1 ~ d 

W'Qorden van onze Leid.ster, Kolond v. . 
De · dtongen ook bier tot de batten door. 0, 

We.rk~.n# cb aJlen g.e:hoorzaam bevonden word~n. aa.n 
dat WI! to d t God 005 5 chonk I Hct was moo• d1e 
bet lie.ht~ 8 

envoudig tot overgave te. zie:o komen. 
dr'e z1e1e.n :LOO e 1 

. die badden moeten ko~en. aarulden; 
~md'9:':9 is nauw. wij kunoc~. niet God diencn 

- 18 • e arnmoo. en als bet z.al Z.lfD. ~at we allen 
en den n1 de eenige redelijke Godsd1enst is. dan 
llazien· dat_ berdd zijn op te geven de zonde en 
mocten WlJ 1 at van H~m n1et ls Ood helpc u. 
:zelfzucht. ::

0
3 

s:erabaja 1 Het det"d ons goed som
vrienden Getrouwe:n we~r te z.ien. Te qauw, von
JDlge ooz.e[leo, was dit b~z.oek voor~ij ge..gaan. maar 
den z,e a kre.neo YOOt onz.e z1e:J. Qietwaar, dat 
toch iets me~~e ~ 
bJrvend zal z1Jn 1 

J f on• laatste samenzijn. de Cff!cleren 
fonig lie wKslonels geschaard. Heerlijke woorden 

roxndom . de . :erden 1>esproken. die onze ziel deden 
van get\1lgJen"' gebedsleven. meerdere aanrakiog 
ontroeren_ 

1
a. ~oeE~nze nabHheid, .rneer vasthe..id .in ons 

0>et de z1e en 1 og weten. dat er Hcils-Officieren 
geloof en Java za n 
sljn- Bandoeng voor bet laatste Congresl 

En nu op naar 
A. B.G. 

Bandoeng• . 
. k d t weer voorbij I Wat hadden wl1 

En nu is oo a wat waren wij beg~erig ook 
er na.ar uitgezJen _en te ontvangen. waarover wij 
bier diezel£de z.dgi,"':;~en van de andere L ongressen I 
.zoovecl geh00j 0 

t.,';d l , een l bet was z66 heerlijk 
En zljn "".ij tde eu:~es an de Officieren de opmerklng 
daar te z!Jn at ~~n v 

maakte.: Wij zijn gewetst op den be.rg der verheer
lijking en bet zal ons moeilijk vallen, weer af te dalen . 
Wij wilden wel •• tabe.rnakelen" maken. 

Wat een heerlijk begin. Zaterdagavond in bet 
Cbineesche K orps 1 E.r werd met zulk een gec•tdt1ft 
gesp1'oken en gezongen en wij voelden ons alien z.oo 
C~n. Amboneezen, Chineezen. Europeaoen an ver· 
schillende. nationalitciten doch al1en ttn in ons atr,ven 
ons doel ; Ztelen voor God I ' 

Oe Zondag wrui de voortzetting en rijk gezegend. 
Reeds onder bet zingen van bet eenite lied In de 
Heiliglngs amenkomst kwam er een gcwljde •temrning 
en naa.rmate de: samenkom.st vorderde, kwamt>o wlj 
tot de overtu1ging, dat een ttnstige boodachap ons 
wachtte. alles was cen voorbereiding tot dat .. groote' •, 
wat zou volgen. En bet kwam, toen de Kolonel 
God:i1 · oord ter hand nam en ons ernstiQ bepnnlde 
bij den .• Wil C ods"' voor ieder C:hrl•t . Wi1 gevoel 
den het. met niets minder dan ,.dRt .. kond~n wij toe., 
wilde ons )even aan zijn doel beantwoordtn, 

t•n '• nvonds mo<hten wij hem ultdeelen. dien 
zegen. dien wij als e~n s< bat in onze bar ten ontvangeo 
hadden; ln ons gebed. lied of woord . Vol b.tdngstel
llng werd geluisterd naar de krachtlgc get u1geniaaen 
van onze roak.kers. djudant Laois. Adjudante 
Hallman ~D de Kaplt.,ines t· nglund en Vecr~nhula . 

Vergeving. \.'rode. Vreugd• - was d• gro11dtooo 
van allcs, wat gezcgd werd. ook door Kolonel v. d. 
We.ken. in haa.r dringende to.:spraak. 

Fn wat te zeggen ovu de openlucht-1mmcnkom•t I 
Z~ke:r wordt e-r ruet met meer vuu .. en Qeestdrift 
gesproken en gezongcn in "het Vaderland'" dnn wiJ 
deden In het P'1eter pnrk ond('f' nanvo~rlng van Lt . .
Kolo nel yisau Pen IU1ndacht1ge achare lul•terde 
zoowd t: uropcanen els in landers nnt1ir onz.e blijde 
boodschap. l'~n dame vl.,k vooroan met enkelc 
vnend1nncn gekomen. bl c.f nlleen ataan. tocn deze 
wcggingen. ontroerlng op h:rnr nange:zkht. de band 
aan het oor om bet r tc. kunnen versta n. Wte 'Z.a.l 
de vrucbten •chatte n van d\?zen namiddug 7 ZtJ zl)n 
alleen btj God bckcnd. 

Twee dnge-n van •• ncf'rz1ttcn nan de.'1 Me:cstrrs 
voetf':n'' volgden . Wclk.e d1r:pe levt-nslcsaen mochten 
wij daar 1cer~n. hoc t:rn t1q vcrmancod. vrit'ndelljk 
terechtw1jzcnd . loch, ook hoe lief Jevol kwnm Zljn 
atem tot ona Joor onu Kolonel•l Ook de , woordju .. 
die gc prokcn w«den iJ\ de aluillngs· menkomat 
toondtn an, d t dcze d gen doorgrhrncht in .,den 
'1 em t ~l .. dngen van anb1<lding gewcut wart"n. 

En nu z.ijn wij wcC'r nllen In on'l.t! post.,.n en a.an 
't wcrk om dtn z Qt:n. d1r.n w1j %elf ontvlngcn we-er 
aan andcren te kunucn u1tdedcn . 

C.B. 

JJ(cg 2 lcol. 4. VPrnolg van · 
·ngspupillen aan 

de Kolonie en Reg~en dragen. 
Adjudant Veerenhu1s o~e~o1:ie zuJJen 

De Divisie en de 0 beheerd. 
voortaan geheel apar~ wor~~n mson in 
Wij verwachten Ma1oor 10Java a\ .. 
den loop van de maand ~p wetkorrl 
waar wij hem een hartellJk 
zullen geven. d 

WoodW8f t 
Adjudant en Mevrouw · egen 

die 51;2 jaar met veel .z den
hebben mogen arbeiden in M 1?waar 
Celebes en we! in Kantewoe, a lijk 
zij het werk onder hun Jeiding J~eer ng 
hebben mogen zien vooruitga ht 
hebben een kort verlof doorgebrac e
op Java en zijn thans weer terug~et 
keerd naar hun oude standpl~ats. eid 
werk op Celebes is zoo uitgebrden 
geworden, dat het noodig gevon oor 
is om een Kweekschool te opene.n _v 11 opleiding van inlandsche Offtctere 
daar ter plaatse om vooral .~n het ber~~ 
gedeelte na verloop van tlJd verscht 
lende posten te openen, vanwaar steeds 
de roepstem tot ons komt: Korn over e~ 
help ons t De Kweekschool zal, zoowde 
als het Korps en de verschillen. e 
Buitenposten, ondc:r beheer van AdJU
dant en Mevrouw Woorward st.aan· 

Uit bovenstaande zal onzen Jezers 
en Jezeressen blijken, dat CeJeb~S 
we! staat in het teeken van vooru1t
gang. Moge Gods onmisbaren zege!l 
rusten op al de veranderingen ~tl 
versterkingen welke aangebracltt z11n 
om dit belangrijk deel van ons ar
beidsveld in bloei te doen toenem!!1; 
zoodat Midden-Celebes vol zal woru" 
van de kennis des Heeren. 

.. !l 
Ensign en Mevrouw Nyhehn. ztJ 

eveneens in welstand van Europejs~~ 
verlof te Batavia aangekomen, 0 'fl 
waren tot onzen spijt gcnoodzaakt 1 i 
verband met de ongesteldheid van a
hunner kinderen eenige dagen te B~\t
via te blijven, alvorens naar hun nk1~11 we aanstelling te ku vertrek · 

Versterklng. d ·p 
Ensigne Veerenl welstan 1 

Java aangekomen c terstond ha~r 
aanstelling ontvan assistente 1IT 
hct Kinderhuis te eng, waar z 
zich reeds geheel th evoelt. 

St.-NI colaasavond Soerabt1Y8
' 

Ensign en Mevrouw Schulz werd~ 
op dezen avond verblijd met de ga'' 
boorte van een dochtertje ,,.Jol1anJ.jl< 
waarmede wij onzen makkcrs hartc 1 

feliciteeren. . ·ns 
Ook in het gezin v n de ~aptte;j'd 

Sariman van Djokja wcrd men vcr~tJr. 
met de geboortc -van ecn doc ;ell 
Mogen deze bcidc kleincn opgroe 
tot dienstmaagdcn des Heeren I 
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