
ST IJD 
OFPICIEEL ORGAIN VAN BET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH--INDIE 

BRAMWELL BOOTH, GENERAAL. ---::---.·~~ 
. . - ·;:- ._ ....... . WILLIAM BOOTH, STICHTER M. J. v. d. WERKEN, TERRIT. KOMMANDANTE. 

Territoriaal Hoofdkwartler 
~4STE JAARGANG No. 5. 

Internationaal Hoofdkwarti er 

101 Queen Victoria St. Londen E. C. 
BANDOENG, 1 MEI 1923 

voor Ned .-lndie )avastraat 16 Bandoeng PRIJS. 10 CENT 

,,DEZE JEZ US + + + + ZAL· ALZOO KOMEN.tt 

W
at staat gij en ziet op naar den heme!?'' (Hand. 1 : 11 ). En 

toch, en toch wat was natuurlijker dan dat zij zouden kijken? 

'' Deze discipelen hadden gedurende drie jaar in een omge

ving vol wonderen geleefd; elke volgende gebeurtenis in het !even van 

hun Heer deed hun verbazing stijgen. Zij waren ternauwernood bekomen 

van hun verbazihg over Zijn macht om den melaatsche te reinigen en 

den zieken dienstknecht te heelen, of zij werden weer aangegrepen door 

verwondering over het feit, dat hij den wind en de zee beheerschte, en 

de scharen in de woestijn voedde. 

Maar een nog grooter wonder wacht

te hen in de opstanding. Oat was 

voor hen het wonder onder de won

deren, en niet:>, dat zij ~ich konden 

voorstellen, haalde ook maar eenigs

zins bij het opmerkelijke feit, dat zij 

Hem werkelijk gezien hadden, met 

Hem had den · gesproken, nadat zij, 

terwijl zij Hem op een afstand 

gadesloegen, gezien hadden, dat Hij 

stierf. De opstanding was voorlhen 

het toppunt van blijdschap, daar zij 

het grootste wonder van alle ·.was. 

Maar zij zouden getuigen zijn van 

_ een nog merkwaardiger schouwspel, 

want de tijd was nu aangebroken, 

waarop Zijn aardsche tegenwoordig

heid onder hen een einde zou 

nemen. Hij ontmoette hen in Jeru

zalem en wandelde met hen naar 

Bethani~, en ergens buiten dat dorp, 

waaraan voor Hem zooveel~geze-

gende en gelukkige herinneringen 

verbonden waren, sprak Hij .hen 

voor •t Iaatst nog eens toe, en toen, zoo plotseling, dat zij er in 't 

geheel niet op voorbereid waren, hief Hij Zijn handen op, zegende hen, 

en nog terwijl Hij dit deed, werd Hij opgenomen. Het was dus niet te ver

WGnderen, dat zij daar zoo stonden en Hem nastaarden, terwijl Hij opvoer, 

tot hooger dan de wolk, die ,,Hem wegnam van hunne oogen". 

AI de hoop van deze discipelen was belichaamd in die zoo snel 

verdwijnende gestalte. En wat lag meer voor de hand, dan dat zij 

geneigd waren te gevoelen, al was het dan ook maar voor een oogenblik, 

dat zij, als Hij er niet meer was o,rn hen te onderwijzen, aan te moedi

gen en te beschermen, zooals Hij in de afgeloopen drie wondervolle 

jaren had gedaan, de eenzaamheid, de vijandelijke aanvallen en bet 

gevaar, waarmee hun belijdenis en hun arbeid gepaard ging, niet konden 

verdragen? Hoe volkomen natuurlijk was het, dat hun oogen ten hemel 

gericht waren, en zij hoopten, dat Hij zelfs nu - daar achter die wolk - zou 

verwfjlen, zoodat zij, indien zij slechts Iang genoeg wachtten, Hem nog 

weer in 't .oog zouden krijgen. 

Maar daar stonden in eens twee mannen in witte kleeding bij hen. 

En het waren twee practische mannen ook. Want zij riepen die disci

pelen terug uit hun mijmeringen en wanhoop, tot de werkzaamheden, 

die de Heiland hun had opgedragen. Er zijn ongetwijfeld tijden in ons 

leven, waarin het natuurlijkste is, dat wij opwaarts blikken. In bet 

smartelijke van onze droefheid, of den hevigen aanval van den verzoe

ker, en in tijden waarin wij geen raad weten. tot wien en waarheen 

kunnen wij dan anders opblikken dan tot Hem en naar den heme!? Of als 

wij geliefden in den hemel hebben, is het zoo goed als onmogelijk iets 

anders te doen dan hen te volgen in liefdevolle geda_chten en soms met 

een ·ernstig verlangen om met hen te 'wezen. Maar zelfs in dat geval 

is het nog noodig, dat mannen in witte kleederen bij de hand zullen 

zijn, om ons te herinneren aan de taak, waartoe wij geroepen zijn, en ons 

te waarschuwen tegen het ge

vaar al te zeer op te gaan in 

het hemelsche, terwijl er nog 

strijd moet worden gestreden 

en overwinningen moeten wor

den behaald op aarde. 

Een van de Jaatste woorden, die 

de Heer Zijn discipelen toesprak 

was een be~I. bet Evangelie te 

brengen aan alle natien. Zij moes

ten het werk voortzetten, dat Hij 

hun had nagelaten. Een van de 

doeleinden van Zijn ornwandeling 

op aarde was: Zijn discipelen voor 

te bereiden op en bekend te maken 

met de werkelijkheden van den 

strijd voor de uitbreiding van Gods 

Koninkrijk, en zij konden aan dien 

strijd geen deel nemen, zoolang zij 

enkel maar bleven staren naar den 

hemel. Zij moesten zich eerder bez ig

bouden met de oplossing van vraag

stukken, die zicb in betrekking tot 

del zondige menschheid voordoen, 

dan Jzich te verliezen in bet be· 

schouwen van bet wonderbaarlijke. 

En is bier ook voor sommigen onzer niet iets te leeren? Deze mannen 

in witfe kleeding roepen ons tot bet practische werk, dat onze Heer 

ons te doen heeft nagelaten. 

Zal ik die mannen ieder een naam geven? Wei dan zal ik ze ,,Liefde" 

en ,, Willige Dienst" noemen. ,,Liefde" zegt, met die teedere stem, die 

haar natuur aanduidt : ,, lk ken u ; ik w~et, hoe uw hart verlangt naar 

het verbl-ijf in de hemelsche gewesten, maar het hart des Meesters is 

nog steeds bij de menschenkinderen, voor wie Hij Zijn leven gaf, en 

tot wie Hi{ wenscht dat gij zult gaan, om hen te redden." En ,, Willige 

Dienst" roept op een toon, die wat strenger klinkt, maar die door die

pen ernst toch inneemt: ,,Waarom staat gij hier te staren naar de 

plaats, waarheen uw Heer is gegaan, terwijl het zoo dringend noodig 

is, dat gij de plaats inneemt, die Hij open liet? Gaat been in de geheele 

wereld en predikt het Evangelie aan alle creaturen !" 

Korn, dienaar Gods ! U w taak is schoon ! 
Zie cl' akker op u wachten ; 

U w Meester sterk' uw krachten, 
En in de toekomst van Gods zoon 

V erbeid' u eens het zaligst loon ! 

, 
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Van Adjudant tot Kommandant: 
Adjudant G. Veerenhuis·. 
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Kapiteine C. Barbier. 
Kapiteine N. Digby. 
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Kadet H. Kuneken. 

Bandoeng, 1 Mei '23. 
M. J. v. d. Werken. 

Territoriaal Kommandante. 

HOOFDKWARTIER NOOTJES. 

Kolonel v. d. Werken heeft rijk 
gezegende samenkomsten geleid op 
,,Goeden Vrijdag en Paasch-Zondag 
hier te Bandoeng. Door de ziekte 
van onzen Chef-Secretaris, Lt.-Kolonel 
Visser, heeft zij ,,de handen vol" op 
Hoofdkwartier en is daardoor aan haar 
kantoor gekluisterd; kan dus tot haar 
spijt geen bezoeken brengen aan de 
Officie en in hun posten en inrich
tingen buiten Bandoeng. Zij moeten 
d us alle geduld oefenen. Hoe Iuidt 

' t aloude spreekwoord? 
W at in 't vat is, verzuurt niet" 1 

* * * 
Tot ze groote voldoening kunnen 

wij vermelden, dat Kolonel Visser 
aan de beterende hand is. Hij was 
nog in sta t voor zijn vertrek, de 
Officieren en makkers van Bandoeng 
en Weltevreden, alsook de vrienden 
in wijderen kring teontmoeten, hetgeen 
door hen allen als een voorrecht be
schouw werd,aangezien al de vrienden 
van d andere plaa.tsen <lit nu moeten 
m1ssen, door de verre afstanden. Het 
was ons allen we! een teleurstelling, 
<lat onze hardwerkende, toegewijde 
Chef-Secretaris, voor wien de arbeid 
steeds een lust was, de Iaatste weken 
aan de Ziekenkamer gekluisterd was en 
niet meer rond kon gaan voor een Iaat
ste woord van bemoediging en bezie
ling, een laatsten handdruk aan de mak
kers, voordat hij onze kusten verlaat. 

Het geleek deze week wel op een 
bloementuin bij hen aan !mis. De 
Kolonel en Mevrouw vierden beiden 
hun verjaardag kort na elkander en 
al de Officieren en vrienden hebben 
gewedijverd om met hun liefdeblijken 
dezen dag gedenkwaardig te maken 
en den scheidenden Kolonels te doen 
gevoelen, hoe zij om hun toewijding en 
trouwen arbeid in ons midden veler 
toegenegenheid en achting verworven 
hebben. Wij verwijzen naar de laatste 
woorden, die de Kolonels tot ons 
gericht hebben in hun vaarwel-brief 
in dit nummer en met hen vereenigen 
wij ons tezaam om hetzij hier, of 
et ders. in voorspoed of in tegenspoed 
onzen Meester te vol gen in het winnen 
van kostbare zielen voor Hem l God 
ga met U, Ko Ion els! Hij beware U op 
de groote wateren en brenge U veilig 
in het Vaderland I Hij bereide Uwen 
weg ook waar Hij U moge roepen en 
schenke U veel zegen op Uwen arbeid I 

Vaarwel Matthieu en Eric, zonen 
van de Kolonels, Wellicht voert Uw 
weg U eenmaal naar ons bemind 
Insulinde terug-in de voetstappen 
van Vader en Moeder! God zij met 
U tot ons wederzien l 

* * * De Territoriale Kommandante heeft 
per kabelgram bericht ontvangen, 
dat Lt. Kolonel Beaumont, thans Veld
Secretaris in Japan, aangewezen is 
om Lt.-Kolonel Visser als Chef-Se
cretaris hier op te volgen. 

Het is nog niet bekend, wanneer de 
Kolonels hier zullen arriveeren. God 
zegene hunnen ingang in Indie I 

In een volgend nummer hopen wij 
in staat te zijn om iets over den 
Ievensloop van den nieuwen Chef
Secretaris te vermelden. 

* * • 
De engel der smart is binnenge

komen in het lieve, kleine gezin 
van Adjudant en Mevrouw Veerenhuis. 
God had noodig voor Zijn Hemelschen 
tuin hun kleinen Jan, het eenige kind 
van bijna 5 jaar en het zonnestraaltje 
van hun huis. Jannie had al de roep
stem gehoord en ofschoon hij zielsveel 
hield van zijn Mammie, (dat Iezen wij 
in den brief van de Adjudante op deze 
zelfde bladzijde) zeide hij toch: ,,A ls de 
Jieve Heer mij roept, moet ik toch 
gaan". Wij werden gezegend door 
den geest van absoluut vertrouwen 
en ootmoedige berusting, die zich uit 
in het schrijven van den Vader en de 
Moeder van den lieven, kleinen Jan. 

Op het Hoofdkwartiet te Bandoeng 
is bericht ontvangen uit Zweden van 
het heengaan van Kapitein Ernst An-

STRIJDKREET 

EEN LAATSTE AFSCHEIDSGROET 
VAN Lt.-KOLONEL EN MEVROUW VISSER AAN HUN 

MAKKERS IN NED.-INDit. 

In het nemen van afscheid van elkander is altijd iets pijnlijks getegen; 
telkens wanneer zich dit herhaalt heeft men daartegen dan ook den 
strijd aan te binden. 

Het is weer een zich losmaken van wat ons dierbaar is geworden. 
Dit gevoelen wij ook thans na ruim 3 jaren in Uw midden te hebben 
gearbeid, zij aan zij gestreden, lief en leed gedeeld en samen moeilijkheden 
getrotseerd te hebben. 

Het is ons dan ook een behoefte des harten door middel van de 
,, Strijdkreet" afscheid van U alien te nemen. 

Zeer spijt het ons niet alle posten te hebben kunnen bezoeken. 
Reeds hadden wij onze plannen gemaakt om verschillende posten en 
In_richtingen te bezoeken, maar door een plotselinge noodzakelijke operatie, 
welke ik moest onderg.aan en waarvan ik maar zeer langzaam herstelde, 
moesten wij hiervan geheel afzien. Het is echter een troostrijke gedachte, 
dat kinderen Gods elkander nooit voor het Jaatst ontmoeten en zoo is 
ons heengaan van elkander slechts een ,, tot wederziens'' ! Wij kunnen 
elkander dan ook toeroepen, wat een van onze schoone liederen zegt: 

God zij met U tot ons wederzien 
Hier op aard' of eens daarboven, 

Waar wij na den strijd Hem !oven I 
God zij met U tot ons wederzien I 

Ook is het heerlijk te weten, dat wij in een en denzelfden strijd 
verbonden zijn en dat wij gemeenschap :met elkander kunnen 
oefenen door het gebed, want er zijn geen afstanden, hoe groat ook of 
wij kunnen deze door het gebed overbruggen. 

Waar het volk en het land, zoowel als de arbeid ons lief is, zullen 
wij dikwijls met onze gedachten bij U zijn, zoowel in de eenzame 
posten op Java en Celebes als op de posten, die meer in het centrum 
gevestigd zifn ! Deze eenzame posten heb ik dikwijls vergeleken bij de 
rijstvelden: Men strooit den rijstkorrel tot aanplant niet op de groote 
velden, maar op kleine, o zulke kleine, bedden, om dan later op d.e 
wijde en uitgestrekte akkers uitgeplant te worden, om dan na de bevloei'ing 
en zorgvuldige zorg als volle aren geplukt te worden. 

Moogt gij, lieve makkers, alzoo steeds het zaad des Evangelies uit
strooien en moge God den wasdom geven, dertig-, zestig-, ja honderdvoud ! 

Zeker zullen wij van tijd tot tijd een kijkje nemen in gedachten in 
het Ooglijders-Hospitaal, alwaar onder leiding van Brigadier Dokter 
Wille zoo'n heertijk werk wordt \'erricht. Hoeveel blinden hebben daar 
niet het gezicht weer gekregen of anderen baat gevonden voor hun oogen ! 

Daar is Boegangan ,,(de arrnen hebt gij altijd met u) !" Hoevelen 
toch hebben daar in de jaren, die voorbij gesneld zijn een toevluchtsoord 
gevonden, terwijl hun wonden, veroorzaakt door de meest ontzettende 
ziekten, verbonden werden I 

Zouden wij . onze Leprakolonies kunnen vergeten ! Wat een arbeid 
der liefde wordt daar dagelijks niet verricht I Wat een schoon woord 
,,De melaatschen warden gereinigd". En wat een voorrecht om waardig 
geacht te warden alzoo de Schrift vervuld te zien, gelijk Christus !sprak 
in Matth. 11 : 5. 

En ook U, makkers, gij, die de hand reikt aan de zonen des Lands, 
in de Militaire-Tehuizen, zullen we steeds gedenken. Gaat als de 
herder en zoekt het zwakke op ~n het afgedwaalde schaap en brengt 
het terug, want daar zal groote blijdschap zijn over het gevondene I 

Zullen wij U vergeten, gij, die Uw krachten wijdt aan de weezen en 
de jonge meisjes, die in onze Tehuizen zijn opgenomen? Geenszins I 
zoomin als den gezegenden arbeid, die verricht wordt in 011ze Vrouwen
en KinderkUniek, terwijl wij ook steeds met vreugde zullen gedenken 
het werk, da t gedaan wordt onder de Cbineezen, door de makkers, die 
met zooveel toewijding in die posten werkzaam zijn I 

Het is met dankbaarheid aan God, dat wij terugzien op al dien arbeid , 
die in Nederlandsch-lndie verricht wordt en wij danken Hem voor het 
groote werk, wat reeds tot stand kwam. Als wij terugzien op de laatste 
jaren, dan kunnen wij niet genoeg dankbaar zijn aan Hem, Die ons waardig 
heeft gekeurd, bier enkele jaren van onze beste krachten te hebben 
mogen wijden aan de belangen van dezen heerlijken arbeid, tot welzijn 
dezer bevolking. 

De laatste jaren waren geenszins gemakkelijk te noemen, daar de tijds
omstandigheden ook invloed op onzen arbeid deden gelden. De Heer 
stond ons echter ter zijde en heeft ons wonderbaar door de moeilijkheden 
heen geleid. Zijn naam zij geprezen. ! 

En nu, iieve makkers, God zij met U en doe U voorwaarts gaan in 
Zijn naam en kracht, tot grooter overwinningen I 

Staat Uw Leidster, wier taak zwaar is, in alles trouw ter zijde om 
dezen heerlijken strijd te helpen voortzetten. 

Nog een woord van dank aan ailen, die ons op zulk een welwillende 
wijze steeds hulp en vriendelijkheid hebben bewezen. Weest verzekerd 
van onze gebeden, en wij vertrouwen, dat gij ons wederkeerig in Uwe 
gebeden zult willen herdenken. 

Tot Wederziens I Vaartwel ! I 

Uwe U toegenegene 

MATTHEUS EN A. VISSER. 
Lt.-Kolonels. 
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derson. De Kapitein is, zooals de 
Officieren, die hem gekend hebben, 
zich zullen herinneren, met ziekte 
verlof naar Europa gegaan en heeft nu 
juist het eiad bereikt van een 5 jarig 
lijden. Wij verheugen ons in de rust, die 
nu zijn dee! is, maar vragen het gebed 
van al zijn kameraden in Ned.-lndie voor 
zijn achtergebleven vrouw en kinderen. 

• * * 
Van Nieuw-Zeeland is het bericht ge-

komen dater een zoon en erfgenaam ge
arriveerd is in het gezin van de Ensigns 
Glover, die aldaar in het ouderlijk 
huis van den Ensign met verlof ver
toeven. Een hartelijk welkom aan den 
nieuwen, kleinen wereldburger l Zooals 
het zich denken Iaat, is het een groote 
vreugde voor de lieve grootouders-de 
Brigadiers Glover-bun zoon en doch
ter met hun beide kleinkinderen bij 
zich te hebben. Moge de Heer ze allen 
rij kelijk zegenen ! 

* * "' Adjudant Johansson is naar Singa-
pore vertrokken om daar te trachten den 
bodem van ooze schatkist, die klagelijk 
te voorschijn is gekomen, weer te 
bedekken. Veel succes, Adjudantl 

JANTJE VEERENHUIS 
NAAR DEN 11EMEL. 

Onderstaande brief werd ontvan
gen van onze makkers, Kommandant 
en Mevr.Veerenhuis, die zeer plotse
ling hun eenigst kind moesten missen. 

Waarde Kolonel, 
U hebt zeker ons telegram 

ontvangen? Onze lieve Jannie 
is naar Jezus gegaan I Hij bad 
mij al zoo dikwijls gevraagd, 
wanneer of hij den Heer Jezus, 
zou zien. Soms vertelde hij mij, 
dat hij zoo gaarne naar Jezus 
zou gaan en ecn paar malen 
had hi.1 ·mij gezegd, dat, als de 
lieve Heer hem riep, dan zou 
hij toch moeten gaan. En zoo 
heeft de Heer hem geroepen 
en hij is nu veilig bij Jezus. 
Zondag, toen de jongens met 
de auto weggingen, heeft hij 
bitter geschreid om een klein 
ventje, dat wij den lampejongen 
noemden. Gedurende den nacht 
heeft hij steeds overluid over 
hem en nog anderen gesproken 
en 's morgens toen hij wakker 
werd zeide hij tot mij: ,,0 
Mammie! , onze Sarman(de lam
pejongen) is terug, ik heb hem 
gezien, nu slaapt hij. maar 
straks komt hij hier". Maandag 
was hij een beetje koortsig. Ge
durende den dag vroeg hij mij: 
,,Mammie, als de lieve Heer mij 
roept, dan moet ik toch gaan ?" 
's Middags heeft hij nog in 
den tuin gespeeld en 's nachts 
heeft hij nog goed geslapen. 
Dinsdagmorgen had hij koorts. 
Hij lag bij mij op den langen 
stoel en toen zei hij: ,,Mammie, 
als Jannie nu bij den lieven 
Heer is, dan zal 1 lij mooie 
vlindertjes voor Jannie maken" 
en 3 uur daarna was hij bij den 
lieven Heer. Hij kreeg 2 stuipen; 
de eene duurde 5 kwartier. 
Jk geloof, dat hij onbewust 
vreeselijk heeft geworsteld. 

· Wij hebben den dokter nog 
Iaten halen, maar voordat de 
boodschap over was, was hij 
naar Jezus gegaan. Ik kan U 
niet schrijven welk een slag 
het voor ons was. Onze eenig
ste t Onze lieve Jannie! Onze 
Ieege slaapkamer, geen kinder
ledikantje meer I Geen lief 
stemmetje, dat zegt: ,.Mammie, 
geef Jan nou eens een noen
tje" (een woord overgenomen 
van zusje Palstra) - Hij was 
de laatste maand zoo aanhan
kelijk en zoo lief. Verleden 
week ging hij 's middags met 
de grobak naar het land (iets 
wat hij dolgraag deed) maar 
heel spoedig kwam hij terug 
en t~en ik hem vroeg waarom: 
,,0, 1k vcrlang zoo naar mijn 
Mammie. VerlangtMammieook 
wel naar Jan?" En hoe dikwijl 
hij mij. niet vroeg, waarom of l 
nog met naar den lieven H( 
mocht, <lat weet ik niet maar 
dat kleine hartje was een gro 
verlangen naar den Heer. 

,,En nu" zeide de Adjuda 
gisteravond, ,,zitten wij w 
alleen in de wildernis, ma 
wat God doet, is goed I" 

En daar ligt hij nu, op hct 
plekje door ons gckozen op 

( Zie vc1·volg op pag. 4 /ml. 4 ). 
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DE TERRITORIALE - KOMMAN
DANTE LEIDT EEN GEWIJDEN 
DIENST OP GOEDEN VRIJDAG 
EN ONS OPST ANDINGSFBEST 

OP EERSTEN PAASCHDAG 
TE B'ANDOENy, 

~ijgestaan door Lt.-Kolonel Gugelmann 
en Lt.-Kolonel Fisher. 

Indien er ooit een dag is, waarop 
de gansche menschheid wordt bepaald 
bij den grooten prijs, die betaald 
werd voor de zonden der wereld, dan 
is het zeker de Goede Vrijdag. 
De lijdensweken brachten de Christe
nen reeds in den geest dichterbij het 
Kruis en daar ontmoetten wij elkander 
op dien stillen, gewijden morgen. 
Reeds dikwijls werd ons hart ontroerd 
bij het aanschouwen van de groote 
liefde van Christus, doch meer dan 
ooit drong het tot ons door dien 
morgen, reeds onder het zingen van 
het eerste lied: 

Op Golgotha. op Golgotha 
Stier£ J ezus voor mijn zonden: 
Daardoor heb ik - o zielevreugd 
Gena bij God gevonden I 

hoe groot het werk der liefde was, 
gewrocht voor onze schuld daar op 
den Kruisheuvel, zoovele eeuwen 
geleden. Ja, en is het niet waar, helaas te 
waar, wat Kolonel v. d. Werken zeide in 
haar schoone Bijbellezing, hoeveli:n 
wi!len den Christus niet hebben m 
hun dagelijksch leven, want ,,Hij is 
de Waarheid". Geen plaats is er in 
het drukke, woelige, zelfzuchtige 
leven van den mensch ook van 
heden ten dage voor d~n ,,C~1ri.stus", 
Zone Gods. Hij hoort met thuts m hun 
gedachten daden en gesprekken. doch 
Ood ,,mc{akte den Steen, dien de 
bouwfieden verworpen hadden, tot 
een Hoofd des hoeks". Halleluja I ~n 
ieder, die Hem nu een plaats geeft.!n 
bet !even, wordt gelukkig, heerhJk 
gelukkig, want God Zelve woont ~an 
bij ons. Met diepe, weei:noed1ge 
gedachten verlaten wij den ~rmsheuvel 
om vol heilige vreugde tn het hart 
elkaar weer te ontmoeten bij het 
ledige graf op ons heerlijk Paasch.: 
feest. Als een jubeltoon mochten w.11 
het elkander aanzeggen : De Hee~'. is 
v · l " k opgestaan I Als een he~rh1ke 

werkehjkheid kwam het ook Utt den 
mood der kinderen : 

Ons harte jubelt blijde : 
De Ii eve Heiland leeft I 

Heerlijke wetenschap! We konden 
niet anders doen, dan ons buigen v~or 
de macht der liefde die ons 01et 
troosteloos laat, doch de schoonste 
hoop geeft: opstanding, nieuw !even, 
den dood version den tot overwinning, 
want Hij, de Levensvorst leeft voor 
de Zijnen. 

Het grootste feit in de wereld
geschiedenis herdachten wij dien mor
gen. Daar mochten wij het nog eens 
hooren ook uit den mond van Kolonel 
Fisher op duidelijke. krachtige wijze 
in schoone woorden: geen mensch, 
geen Profeet, neen slechts Gods Zoon 
kon dat werk volbrengen en uit onze 
harten rees met een Maria een ontroerd: 

Rabboni I Meester!" 
" Helaas niet alien konden dit naar 
waarheid uitten. Sommigen waren als 
Thomas wiens beeld ons zoo waar 
door on~e Kolonel geschil~erd werd. 
Was het niet, als zagen w11 hem .ko
men enkele dagen na de Opstandmg, 
met' beschaamd neergeslagen oogen 

STRIJDKREET 

De oude Brahmaan kreeg een peinzenden blik in zijn schrandere oogen. 
In de woning van twee Heils-Officieren, waar hij geregeld kwam om 
!es te geven in zijn moedertaal, was het gesprek onwillekeurig gekomen 
op den arbeid en zooals dat menigmaal 't geval is, werd met geestdrift 
verteld van de verschillende inrichtingen, waar kranken, ongelukkigen 
en gevallenen geholpen werden. Ook een staaltje van hoe zelfs de 
waarlijk armen hielpen met hun gaven om dit alles mogelijk te maken. 
Een oud vrouwtje in Holland spaarde 21/ 2 cent stukken en toen de oude 
kous zwaar was van haar schat, stelde zij die met een stralend gezicht 
de collecteerende Officier ter hand. 't Was z66 heerlijk te mogen geven 
om Christus' wil, om der wille van ,,Zijne minsten". 

Hij luisterde met een steeds groeiend niet begrijpen in zijn blik. 
Hij, de ontwikkelde Brahmaan, de Sanskriet scholar, de man met de 
diepe gedachten, als samengegroeid met het aloude Hindoeisme, waar
van hij een typeerend produkt was,-hij peinsde over het onverklaarbare. 
,,I cannot understand'', (ik begrijp het niet) zeide hij in het zuiverste 
Engelsch. ,,Waar komt die geest vandaan? Vanwaar die lust tot zelf
opoffering, van geven inplaats van begeeren ? 

Wij, Hindoes, wij kennen geen Ziekenhuizen, geen weesinrichtingen, 
geen krankzinnigengestichten, geen blindeninstituut, geen toevluchten 
.voor armen en ellendigen. Ja, nu beginnen wij ook, maar in navolging 
alleen. Werken van barmhartigheid zijn ons vreemd. Wat bracht die 
arme vrouw ertoe, dat geld weg tegeven, waar zij zelf zoo arm was?" 

En de schrandere, bruine oogen vroegen antwoord en antwoord vroeg 
ook de ziel van den Hindoe. 

Wat was, wat is het antwoord? God heeft van Zijn Ueest uit
gestort op de menschenkinderen, op ,Zijn dienstknechten en dienst
maagden. Er zijn er in alle landen en niet het minst onder de armen, 
die gezocht en gevonden hebben het voetspoor van Hem, Die als Hij 
de schare zag ,, met innerlijke ontferming bewogen werd en evenals 
hun Meester ,,gaan zij rond, goeddoende". Alie werken van barmhar-
tigheid hebben hun oorsprong in Gods hart. Ik wil barhartigheid 
en niet offerande", zegt Hij. " 

Ja, hij zag het, deze Hindoe, en was eerlijk genoeg bet te bekennen. 
De Geest van het Christendom. liever de geest en de leer van Christus, 
waren aan het werk in de Christenlanden en dez waren oorzaak van 
alle werken v an barmhartigheid. 

Menigmaal is het gesprek ons te binnen gekomen, als wij zagen hoe 
gaarne men in diezelfde Christenlanden zoogenaamde ,,neutrale" inrich
tingen heeft . Christus zelf moet er buiten blijven. Men vergeet in al 
dergelijke· huizen van barmhartigheid, dat zij in Christus en nergens 
anders hun oorsprong kunnen hebben. 

Men vergeet, dat reeds eeuwenlang het licht over Europa schijnt en 
zijn veredelenden invloed heeft doen gelden op des menschen geest. 

Men vergeet, dat wij alles danken, ook den lust en den moed tot 
zulken arbeid aan de uitstorting van Zijn geest. 

En waar de geest van Christus is, daar is ook nu nog: zelfopoffering, 
naastenliefde, barmhartigheid. Wie terug wil tot den nacht van het 
heidendom, (en dien weg gaat het op overal, waar Hij wordt uitgeschakeld) 
die bestudeere de landen, waar Hij nog niet werd aangenomen. 

Dit Pinksterfeest behoort een wereld op de knieen te vinden, biddende 
om een nieuwe uitstorting van het heilig vuur, pleitende op Zijn woord :" 
lk zal uitstorten van Mijnen Geest! 

En zoo het de wereld niet aldus biddend vinde, vinde het ons zoo I 

r-----PINKsTER~ANG." ____ I 
~ Kom, kom, o driemaal Heil'ge 0 Gij, die onbegrijp'lijk zijt, ~ 
i Geest I Ons hart tot Uwen tempel wijdt I :t 
~ Ei. zegen onze Pinkster[eest; Diz onze inwendigheid her- ~ 
I Kom, torteldu.if van 's Hemels dak, schept ! 
i En breng ons den olijventak ! En lust bij ons te wonen hebt I I 
I Vertrooster, breng ons Christus' Kom, Hemeldauw I en overstort ! 
~ vree, 't Gemoed, onvru.chtbaar en :t 
~ En neem in ons geweten stee I verdord; ~ 
i Geest Gods, maak onzen geest 0 Stroom des !evens Io fontein I I 
i gewis, Bevochtig ons en maak ons i 
i Dat God ons aller Vader is. rein. S 

l O vinger Gods, die 't steenen hart Korn, Go.d'lijk vuur I en steek :t 
i Vermorzelt. dat het wak~er voortaan ~ 
i wordt, Ons koude ziel met ijver aan ! ! 
I En Christus ' wet, die eeuwig Kom, heilig vuurl verteer, verslind, ! 
I blijft. Al wat in ons nog 't vleesch I 
i Jn ons gemoed en zinnen schrij[t! bemint. S 

i Gij, wind des Heeren, leid toch mee ! 
i Der ziele schip in 's werelds zee : ! 
i Opdat zij, vcij van schipbreuk, dan ! 
I Land' in 't beloofde Kanaan. . ! 
I _____________ --.!'.'.::~! 
.~......,--- . 
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en diep berouw over zijn ongeloof 
in het hart en !eggen zijn vingers in 
die dierbare doorboorde handen en 
zijde van Zijn Geliefden Meester? 

Zeker had geen betere grondslag 
gelegd kunnen worden voor de samen
komst, die wij des avonds hadden. 
Een voortzetten, een opbouwen, een 
vervolg en ook het einde van die 
heerlijke dagen . Woord en lied en 
gebed, alles deed ons gevoelen, dat 
wij dicht bij den hemel waren dien 
avond. Zoo duidelijk klonk het van de 
lippen van Kolonel Gugelmann en 
roerde de diepten van ons hart, dat 
schoone voorbeeld gegrepen uit het 
leven van verschillende mannen en 
vrouwen, die overwonnen door Chris
tus, den Levenden Christus, die hun 
kracht gaf in den zwaarsten strijd des 
Levens. Geen wereld, geen vrienden, 
niets, slechts Christus, kan z66 
helpen. En als heerlijke vruchten op 
onzen arbeid van die dagen, kwamen 
ze daar om dien Levenden Christus 
te zoeken: een volwassene en ver
&cheidene van de groote meisjes van 
ons Kinderhuis, ten voile beseffende, 
wat het voor hen beteekende en bereid 
Hem in te laten. 

Zij kwamen en werden in liefde ont
vangen door een Heiland, Die zelf een 
maal zeide: ,,Komt alien tot Mij, die 
vermoeid en belast zijt en Ik zal U 
rust geven". Wat een heerlijk slot 
voor dit blijde Opstandingsfeest I 

En zouden wij kunnen zwijgen over 
den heerlijken Zondagmorgen van 
8 April, die hierop volgde? Neen, 
zeker niet! 

Kolonel Gugelmann was weder 
met ons en bracht ons uit den 
schat haars harten zulk een grooten 
rijken zegen. Hoe gaarne zou ik weer
geven die schoone gedachten meege
geven aan ons alien, die op ,,den weg 
waren van Jeruzalem naar Emmaus", 
onzen levensweg.Van sommigen helaas 
nog een weg in het onzekere, slechts 
een ,,hopen", dat Hii het was, die 
Israel, de wereld, verlossen zou, maar 
nu nog zoo traag waren om te gelooven, 
dat Hij was de Christus, de Zone Gods, 
die dat alles moest lijden voor het 
verloren menschdom. Hoe verblijdden 
wij ons als Gods Kinderen, met de 
discipelen, toen hun de oogen geopend 
werden en zij Hem kenden. Ook ons 
hart was brandende in ons en het 
was dan ook een verhooring van vele 
innige gebeden, toen zij daar opstonden 
en schreiend naar voren kwamen , die 
twee dames, een oudere en een jongere 
aan de voeten van Jezus; die jonge meis
jes, zich welbewust van hun schuld en 
die broeder nog zoekende naar het 
Koninkrijk Gods. Schoon was het ! 
een gezicht waarover de Engelen in 
den hemel en de kinderen Gods van 
Bandoeng zich hebben verblijd. Moge 
het een begin zijn van een heerlijke 
opwekking l 

C.B. 

DE KINDEREN VAN ONS 
KINDERHUIS TE BANDOENG 

VOOR BEN DAGJE UIT. 

.. Vroolijk rent door bosch en beemden. 
't IJzeren paard maar lustig voort ! 

Ditmaal hield het stil te Tjimahi en 
bracht er op den 2den Paaschdag de 
bewoners van het Kinderhuis. Zoo'n 
uitstapje is altijd bekoorlijk voor de 
jeugd en de bekoring werd verhoogd, 
toen. wij tot ooze verrassing hoorden 
spelen op de piano : ,,In ons land van 
het eene eind naar 't ander". En dat 
in een plaats, waar geen Leger des 
Heils afdeeling is I Natuurlijk was bet 
een Legervriend, die deze wijs speelde. 
Zeker werden bij hem snaren aange
raakt van lang vervlogen dagen en 
zegeningen ontvangen in een of ander 
Leger des Heils Korps in het Vaderland. 

God zegene hem, en evenzoo onze 
sympathieke weldoeners, die onze 
kinderen zoo heerlijk met allerlei 
versnaperingen verrasten! Wat genoten 
allen van het spel en wat waren ze 
in een prettige stemming om straks 
dankbaar voor alles, wat ons op zoo'n 
gulle en hartelijke wijze geschonken 
was, huiswaarts te keeren l 

Een woord van dank mede aan de 
familie van Schie, die op zoo'n vrien
delijke wijze ons onthaalde. Heerlijk 
gevoel, dat wij overal zoo welkom 
waren en van harte bidden wij Gods 
zegen af over de inwoners van Tji
mahi. 

G.O.C. 
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VAARW"ELSAMENKOMSTEN VAN LT.-KOLONEL EN MEVROU"W VISSER 
TE BANDOENG EN WEL TEVREDEN. 

BANDOENG. 
Op Zondagavond 15 April kwamen wij bijeen in onze zaal en 

met ons vele vrienden en bekenden van de Kolonels · voor een 
vaarwel-samenkomst. Een oud strijdlied, met geestdrift gezongen 
en zeker geheel naar bet hart van den Chef-Secretaris bracht ons 
in de rechte stemming, want wij waren immers gekomen om een 
,, Vaarwel !" toe te roepen aan een strijder, die ging met het vaste 
doel den strijd nimmer op te geven. 

Alvorens tot het ,, vaarwelzeggen" over te gaan, hadden wij ook een 
welkom en wel van een nieuwen makker in de rangen van ons Leger. 
Broeder Schouten, een van onze Militairen, werd <lien avond inge
zegend om voortaan een strijder te zijn ,,in twee legers". Hoewel er 
weinig tijd was, wilde hij ,,zoo graag" een woordje spreken en het 
was een heerlijk woord van persoonlijk geluk en vrede gevonden in 
den dienst des Heeren, en ook een uitspreken van het mooiste ver~ 
langen in het menschen hart: dit heil ook te verkondigen aan anderen. 

Als inleiding tot het ,,vaarwelzeggen" zongen de makkers van 
het Chineesche Korps een lied. Zeker zal dit onzen Kolonels altijd in 
het geheugen blijven, als zij straks op de groote wateren zijn of 
in het Vaderland zijn teruggekeerd. Zij zullen het lied: "Vrees niet, 
lk ben met U" zeker nooit zingen, zonder aan bun makkers op 
op Java te denken ! Hartelijke woorden werden gesproken en bloe
menhulde gebracht namens de bezoekers van het Militair-Thuis 
~· ,,groeten ·aan Moeder in Holland" meegegeven door de 
,, jongens." Toen kwamen de kinderen met hun frissche, jonge 
stemmen den Kolonels een: God zij met U ! toeroepen, wat 
gevolgd werd door een woord van waardeering en dank door 
Adjudante Cornelius. Voor de Hoofdkwartier-Officieren vertolkte 

rigadier Wolters de gevoelens van waardeering. Neen, de 
arbeid van Kolonel en Mevrouw Visser is zeker niet tevergeefs 
geweest en zal zijn indrukken achter laten voor velen. En toen 
kwam het moment waarvoor wij eigenlijk waren gekomen n. 1. het 
vaarwelwoord van de Kolonels zelve. Menigmaal werden we gezegend 
doo · bet eenvoudig getuigenis van Mevrouw, die altijd op haar 
post was wanneer de Kolonel op zijn reizen was, en dus niet zoo 
dikwijls in ons midden. Door woord en lied heeft zij menigen 
zegen gebracht aan groot en klein. 's Morgens in onze kindersamen
komst, die door Kolonel v. d. Werken geleid werd (wat een feest !) 
hadden de kinderen Mevrouw reeds vaarwel gezegd en hun ruikertjes 
aangeboden, alsook een blijvende herinnering aan de Zondagschool, 
waar Mevrouw deze 3 jaren vol toewijding en liefde beeft gearbeid. 
Ook de beide jongens van de Kolonels waren niet vergeten en bun 
werd bet "Woord des Levens" meegegeven op den levensweg. 

Vol dank en lof aan God en oak vol vertrouwen waren dien avond 
de woorden van Mevrouw, welke wij niet spoedig zullen vergeten. 
Als berinnering laat zij ons eenige mooie koren na voor onze 
kindersamenkomsten. 

En daar was de Kolonel zelf ! Door zijn ziekte zag bij ·er niet 
zoo goed uit, als wij gaarne badden gezien, doch zijn vuur en 
geestdrift waren dezelfde. Hij verscboof even den sluier, die al zijn 
indrukken en ervaringen in Java opgedaan verborg, en liet ons 
meereizen naar onze Hospitalen, Leprakolonies en naar ons Zen-

CHINEESCHE KORPS 
Weltevreden. 

Opening van nieuwe zaal. 

En zoo waren wij dan allen een
drachtelijk bijeen op den avond van 
den 2den Paaschdag in het nieuw in
gerichte zaaltje in de oude stad: 
Kapitein en Mevrouw Lorier met de 
makkers van Kramat, Kapiteine Both 
met de zusters van Goenoeng Sahari 
en een groot aantal Chineesche mak
kers. Vriendelijk en gezellig zag het 
zaaltje eruit en men kon het onzen 
makkers aanzien, dat zij blij waren 
nu een nieuwe ,,tempat koempoelan" 
te hebben. Er was dan ook een 
danktoon in veler hart voor al de 
zegeningen Gods en hoewel er ver
schillende nationaliteiten vertegen
woordigd waren, was er ~oc~ een 
wonderlijke geest van eenhe1d m de 
meeting en werd er goed geluisterd, 
zoowel naar het duet gezongen door 
Kapitein en Mevrouw Lorier, als naar 
bet lied van onze zusters uit het 
Meisjeshuis en naar de toespraken 
van verschillende Chineesche ~a~kers. 

Oat God niet alleen macht1g 1s om 
te redden maar ook om te bewaren 
bewees o~ze Sergeant-Majoor Bie Ho 
An, die reeds twintig jaar gt;!eden te 
Rembang streed aan de z11de van 
Kommandant Schipper (toen nog Lui
tenant) en nog altijd vol vuur en ijver 
voor de zaak des Heeren is. Ook het 
getuigenis van broeder Lay Long 
zegende ooze zielen. Alle di~~en g~
schiedden dien avond ,,eerhJk en rn 
goed orde", zooals de Apostel aan
beveelt en wij bidden van den Heer, 
dat Zijn zegen voor altijd moge rusten 
op deze nieuwe bijeenko~stzaal en 
dat vele zielen komen, met alleen 
om te luisteren naar de blijde Bood
schap doch ook om ze aan te nemen. 
Moge' dit zoo zijn tot eer __ van God 
en tot verheerlijking van Z11n naam I 

c. s. 

d deur en lk klop". NZie, lk sta aan e 
Openb. 3: 20. 

HET PAASCHFEEST MET DE 
HEILSSOLDA TEN 

in 
Soerabaja en Sidoardjo. 

Maar Hij verrees uit bet graf 
En wierp dood en ban den van zich afl 
Door Zijn almacht overwon Hij 't 

doodsgeweld. 
En de Iaatste vijand ligt terneer

geveld. 
Hij verrees I Hij verrees I 
Halleluja I jezus Ieeft I 
En op den herdenkingsdag's morgens 

trokken ook de Heilssoldaten van 
Soerabaja uit onder leiding van Adj. 
Meijer, om anderen te vertellen dat 
Hij Jeefde, dat Hij, Gods zoon ver
rezen is voor ons, Halleluja I Jezus 
lee ft I Hij leefde ook in all er hart di en 
morgen, ja dien dag en ook de vol
gende dagen. Alles was in een hal~ 
leluja-stemming. Onze zieJen werden 
gezegend door de woorden gelezen 
en besproken uit Zijn woord. 

Voor dien dag het juist passende 
gedeelte uit Joh. 20. 

Op den eersten dag werden de 
samenkomsten gehouden in een gere
serveerd gebouw, daar ons zaaltje 
wat klein was, want ooze verwach
tingen waren groot en zijn dan ook 
niet teleurgesteld. Een groote schare 
kwam op om de opstanding van jezus 
Cbristus te herdenken en Hem daar
voor te danken, te loven en te eeren. 

Groot is Zijn liefde voor ons, zwaar 
was Zijn lijden voor ons armzalige 
menschenkinderen. 

Ook voor den Paaschmaandag, waren 
er plannen en toebereidselen gemaakt. 
Niet dat we een grooten velddag 
konden organiseeren zooals dat wel 
gebeurt in Europa I Daarvoor is ons 
aantal Heilssoldaten te klein en stuiten 
we op meerdere bezwaren, die in Euro
pa gauw uit den weg worden genomen. 

Maar we gaan uit; wie gaat mee in 
gedachten? 

's Morgens om halfacht kwam een 
gr~o~e autob!IS v6or en een groepje 
offlc1eren en soldaten stapten in, te 
samen twaalf, voorzien van liederen
boekjes en wat alzoo noodig was, en 

dingsveld Celebes. Neen, geen wonder, dat hij ons Insulinde niet 
zal vergeten, want zoowel de Kolonel als Mevrouw bebben hier 
eeuwigheidswerk verricht. 

Een bartelijk bemoedigend woord van de Territoriale Komm~n:
dante besloot dit tezamenzijn en terwijl de Kolonels en hun be1de 
jongens onder onze geliefde Legervlag stonden, zongen wij hun een 
laatst vaarwel toe. Moge bet: 

,,Hij zal Uwen arbeid loonen 
En Uw werk met zielen kronen !" 

ook aan hen bewaarheid warden is de bede van al bun makkers in 
Bandoeng. C. B. 

WELTEVREDEN. 
Afscheid nemen voorat van hen, die men heeft leeren kennen en 

waardeeren, stemt altijd weemoedig. Er komen dan allerlei herin
neringen voor den geest. Men heeft eenigen tijd denzelfden w~g 
bewandeld, dezelfde belangen gediend en dan komt het oogenb!tk 
van scheiden, maar, en dat is altijd weer bet lichtpunt, de zekerbe1d, 
dat God medegaat met de vertrekkenden en blijft met de achter 
geblevenen, geeft r.ust aan 't barte. En zoo hadden wij d~n den 
19den April Kolonel en Mevrouw Visser voor het laatst 111 een 
openbare samenkomst in ons midden. De Chef-Secretaris, nog zwak 
na de zware ziekte, niet in staat veel te zeggen, maar met Mevrouw 
Visser dankbaar aan God voor de hulp van Hem ondervonden. 
Eerst kregen wij een pittig woordje van Kolonel Fisher van A~s
tralie, waarin bij de aanwezigen geluk wenscbte met de mamer~ 
waarop ze zongen en opmerkte, dat, wanneer men wat meer God
verheerlijkende liederen zong, veel zorgen zouden worder:i wegge
vaagd. Daarna sprak Majoor Giebler over het eigenaard1ge voor
recht van Officieren van bet Leger des Heils: in verschillende landen 
te kunnen arbeiden voor God en zielen en tocb den geest om ~et 
kruis van Christus gescbaard vereenigd te mogen blijven. Een hef 
lied gezongen door de zangbrigade van Kramat, alsmede de aa~ge
boden bloemen en de gehouden toespraak van Sergeant de Ruiter, 
gaven den scheidenden Kolonels den indruk, dat ze te Weltevreden 
niet vergeten zullen worden. Nadat Mevrouw Schipper nog een 
woordje gesproken had, kwam Mevrouw Vissec aan de beurt. Na 
de angstige dagen was bet beerlijk voor baar w~er met den Kolonel 
op het platform te zijn en vol goeden moed grng ze dan ook de 
toekomst tegen. Daarna mochten wij nag eens luisteren .. na~r een 
korte toespraak van den Chef-Secretaris zelve. Als a1t11d 111 den 
geest van "lk zal gaan, waar Gij · wenscht, dat ik gaan zaL 
Heer," rekenende op Gods beloften, dat Hij zal voorzien. Ten laatste 
gaf Kolonel v. d. Werken nog een heerlijk woortj mede aan de 
Kolonel Visser. 

,, Want deze God is onze God, eeuw-iglijk en altoos; Hij zal 
ons geleiden tot den dood toe'\ Psalm 48: 15. 

Toen zongen wij natuurlijk elkander het bekende vaarwellied toe: 
God zij met U tot ons wederzien !, en ook deze samenkomst behoorde 
weder tot bet verleden. ja, God zij met U Kolonels en geleide U l 
Moge Hij zijn aanschijn over U en Uw kinderen doen lichten, 
zoodat U voor altijd wel zult varen ! C. S. 

voorwaarts ging het naar Sidoardjo. 
Bereids was er gezorgd voor een 

lokaal en wel het landraadgebouw, 
dat ons bereidwillig werd afgestaan 
voor dezen morgen. Een dame had 
ons gevraagd of zij voor een orgeltje 
zou mogen zorgen, wat door ons 
natuurlijk met vreugde werd aange
nomen, want daarover en ook over 
de zitplaatsen hadden wij eerst een 
zwaar hoofd; maar er kwam uitkomst. 

Aangekomen mochten wij Gods 
woord brengen aan een vrij groote 
menigte, rekening gehouden met bet 
aantal Europeanen, wat in dat plaatsje 
woont. 

Vol glorie waren de zielen der 
Heilssoldaten en ze getuigden en 
zongen naar hun beste krachten. 

In enkele woorden gezegd; won
dervol waren de lofzangen aldaar. 

God was daar, leefde in onze harten 
en wij gelooven ook in de harte~ 
in Sidoardjo. We zijn verrast, verblijd 
en vol dank aan God voor den 
goeden tijd, dien we aldaar gehad 
bebben. 

Wij gelooven, dat het zaad dat ge
strooid is, vrucht zal dragen. 
Zoekend kwamen zij op naar de 
samenkO!f1St, gelijk als Maria Mag
dalena m den morgen uitging om 
haar Heer en Heiland te zoeken. En zij 
voad, want de Heiland Jeefde. Moge 
~eze dag ook opstanding beteekenen 
1~ de harten dier bewoners, opstan
d1og, paaschmorgen, in de harten der 
menschen. Hallelujal wij geloovcn voor 
nog meer zulke goedc tijden I God 
helpe Zijn kinderen daartoe I 

,,Maar ik vertrouw op Uwe goeder
tierenheid; mijn hart zal zicb verheu
gen in Uw heil; ik zal den Heere zingen, 
omdat Hij aan mij welgedaan heeft." 

Psalm 13: 6 

Vrienden we blijven niet in Sido
ardjo, ook voor Soerabaia staat er 
nog iets op het programma. We gaan 
terug met blijde hartcn en weer 
bopende op den avond, dien we wilden 
besteden om ook aan de bewoners van 
ecn andcr dee! van Soerabaia de bood
schap te gaan brcngen en wel hct s tads-

gedeelte genaamd ,,Oedjong" nabij de 
marinewerf. Ook daar was de opkomst 
en belangstelling boven verwacht4ng. 
Het kerkgebouwtje, dat ons daarvoor 
was afgestaan, was aardig gevuld. O~k 
daar klonken blijde vreugdetonen in 
het anders zoo stille gedeelte. 

Voorwaarts heilssoldaten van Soe
rabaia, in 't geloof: de overwinning 
in zekerl 

Voorwaarts, soldaten I ziet op 
uw HeiJandl 

Blij ft aan Zij n zij, hoe de wereld 
ook spotl 

Trouw aan de Vlag, en vertrou
wen.d op ]ezus. 

Voort tot verwinningl INDle 
voor GODI 

B.r. G. KUIPER. 

(ve1·vol9 van pagina 2} 
het kerkhof te Kalawara tot 
den Opstandingsmorgenl 't Is. 
vreeselijk, de slag, die ons ge
troffen heeft l We hadden er 
maar eentje-en die eene moes
ten wij off er en I Officieren en 
makkers hebben ons terzijde ge-
staan en alien zijn zoo vol liefde 
geweest. Maar o het is zoo 
stil en zoo eenza~m I Toch wij 
murmureeren niet - Hij was 
Gods eigendom en wij hebbell 
Hem Zijn eigendom terugge
geven. 

Bid voor ons. 
De Uwe in ~ 

(w.g.) G.j. en E. M. v uis, 
A s. 

@@l@@l@@l@@.l@@.l@@lt§)@l@@li @V@)@ i TOOVERLANTA I 
i g~vraagd voor on ©I 
@ dmgswerk in Cekbe . 1 
©l Wie er ons aan kan 
~ helpen zal blijvend n dank 
~ ?ogs~en van groot en klein S 
~ m d1t zendingsveld. : 
@@l@@l@@.l@@l@@;@~@IO@l@@I@~~ 
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