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I ~ i GA EN BESTRIJD DE ZONDE ! I ~ I 
L~~~~~~©'2>~~~~~~~~~~~~~~~©'2l©'®~~L~~~ 

Uittreksel van de toespraak van den Oeneraal op bet Trafalgar·plein - Louden, 

ter gelegenheid van bet 58ste Jaarfeest van bet Leger des tteils. 1
) 

llereerst wil ik U gelukwenschen met de grootsche, wonderbare wijze, 
waarop God het Leger des Heils heeft geleid. Toen ik eenige minuten 
geleden die wagens zag in dien prachtigen optocht werd ik herinnerd 

aan de eerste dagen van de "Christelijke Zending", en het drong door 

tot mijn ziel, hoe wonderbaar God ons Leger heeft geleid, hoe wonderbaar God 
u Jeidde, hoe \VOnderbaar ,Hij onzen grootschen, ouden Stichter leidde - mijn 

beminden vader. 

Ik besef, dat een grootsch·e gelegenheid voor ons open ligt. Het Leger des Heils 

heeft een glorierijk verleden, hetwelk altijd roept tot het heden en steeds aanspoort 

met moed te streven naar een toekomst, die God zal ve1heerlijken en de wereld 

tot zegen zijn. 

En dezen namiddag, hier op het Trafalgar-plein, dichtbij de groote Regeerings

centra van deze Natie, verklaar ik te gelooven, dat hetgeen God gedaan heeft 

skchts bet begin is van wat Hij wenscht te doen 

v66r ons Leger en do-or middel van ons Leger. 

lk begroet U met vreugde, omctat ik gevoel, dat 
Uw hart uitgaat naar groo1e dingen. Het Leger des 
Heils is nooit een instelling geweest 'met bekrompen 
idealen. Het is nooit, zelfs niet in de eerste dagen, 
slechts een armzalig acbterbuurtszaakje geweest, het 
beeft voortdurend het oog gehad op de gansche 

wereld, en steeds gezegd: "leder man is mijn broe
der", het heeft altijd verkondigd: ,,Dezelfde genade, 
die mij vond, is voor iedereen", en bet heeft bet 
gansche menschdom in het aangezicht geblikt en 

toegeroepen : Er is, ja er is, een Verlosser van 

jedere zonde I 
Hoe gelukkig maakt het mij te weten, dat .. ge 

alien doordrongen zijt van het feit, dat Gods ware 

bedoeling ten opzichte van het Leger des Heils in 

ieder land is, dat het niet eene ziel zat voorbijgaan, 
dat het niemand toe zou staan te denken te ver 
van God te zijn om weer terug te keeren en ook dat 

ge gelooft, dat het Leger des Heils is voor de 

gansche wereld. 

EEN MACHTIG EVANOELIE. 

ben ook blij, omdat wij iets verkondigen, wat 

de openbaring van een kracht is, waaraan ieder 

mensch behoefte heeft. Gij kunt niemand in het 
aangezicht blikken zonder te beseffen, dat die persoon behoefte heeft aan het een 
of ander, hetzij naar lichaam, ziel of geest; maar bovenal is er de behoefte van 
het hart, van de ziel; behoefte in dit !even aan kracht en willen. 

Waar men ook .het Leger des Heils vindt, altijd is daar die heerlijke, blijde Bood

schap van bevrijding. Het zegt, dat er een macht is over defzonde; het zegt, dater 
bevrijding is van de heerschappij van den hartstocht! Het predikt verlossing van 
de vreeze des doods en het roept het blijde Evangelie van bevrijding door Jezus 

Christus toe aan ieder, die het bereiken kan in elk land. 
Jk. verheug mij eveneens, omdat het Leger zich begeeft tot de minsten der minsten. 

Er is niemand te laag gezonken, dat het Leger des Heils hem niet zou willen dienen; 

er is niemand te min, dat het Leger hem niet zou kunnen liefhebben. Er is niemand 
te slecht, dat Jezus Christus , hem niet zou kunnen redden. En zoo strekken wij onze 
hand uit tot de geheele wereld en we zeggen haar, dat er een machtig 

Verlosser is en een overwinnende Heiland. Het is een grootsche gedachte, dat er 

verlossing is door Jezus Christus vcor iedere ziel en van elke zonde. 

Tegelijkertijd gevoel ik mij verheugd, omdat wij de groote oproeping gehoord 

hebben ; de stem van God, die ons riep het kwade te bestrijden, niet alleen het te 

betreuren; niet slechts de gevolgen ervan te bejammeren; niet alleen aan te wijzen· 

de verwoestingen der zonde in karakter en geest. Neen I Wij zijn verder gekomen 

tlan <lat. Wij hebben Gods stem gehoord zeggende: Ga uit en bestrijd de zonde I 
Gij, die Heilssoldaat zijt, weet, hoe waar het is, wat ik zeg, dat bet doe! van ons 

Leger is de goddeloosheid te bevechten en ik roep U opnieuw op dezen Herden
kingsdag op om aan te treden met Uw wapenen, hoe gering en onbeduidend die 

ook mogen schijnen. Staat als een man voor Jezus I Bestrijdt de ongerechtigheid 

rondom U heen en~~gaat been en zoekt de slechtsten, de verdorvenen, de verloor
nen, de eerloozen, de verlatenen en hen, die zonder licht ronddolen l 

EEN OPROEP TEN STRIJDE I 

Oit is de roepstem - wij1 moeten heengaan om den vijand te bestrijden ! Ik weet, 

dat het gemakkelijk is in de zaal te zi1frn of rr.fe te l:pelen in het muziekkorps. 

Het is niet moeilijk voldaan te zijn in een op

gewekte meeting en een welslagend korps, met de 

toegenegenbeid van alien om U been. Ik weet, hoe 
ge Uw hart kunt leggen in het zingen, tot ge in 
hemelsche verrukking komt, maar wij hebben iets 
meer no-odig dan dat. Ik roep U op, op dezen 
Herdenkingsdag [on.der deze vlag om Uw wapenen 
ter hand te nemen en de verloornen te zoekeR. Ik 
heb dikwijls gezegd : ,, het is van meer belang, dat 
onze gebeden opstijgen in herbergen en bordeelen, 
dan dat zij gehoord worden in onze zalen. Het is 
van meer belang, dat ge uitgaat en getuigt van de 
vreugde van verlossing onder de menschen in de ge
vangenissen en achterbuurten, dan dat ge er slechts 
over spreekt in Uw eigen huis. Daarom roep ik U toe, 
niemand uitgezonderd : Staat op, vraagt U zelf af, 
wat kan ik doen om het kwade te helpen overwinnen. 
0, het is van weinig nut de wetten van bet land 
te verbeteren, den aanblik der uiterlijke dingen te 
veranderen, den Regeeringsvorm van de natien te 

• wijzigen. Deze din gen zijn van ondergeschikt belang. 
Wat wij te doen hebben is het kwade overwinnen, 

de zonde van ons doen. 

Gij zegt: ik ben slechts een enkeling - slechts 

een der minsten in mijn korps - en niet velen ge
voelen, zooals U, Generaal. 0, ik wilde, dat ik U 
beter kon doen gevoelen, zooals ik gevoel over de 

zonde der wereld, maar ook hoe ik denk over den Heiland der wereld. Doch de 
wereldgeschiedenis vertelt • ons, dat het steeds de enkelingen, het kleine aantal, het 
geringe overblijfsel der natien geweest is, dat de volkeren verhoogde en hen 
beroemd maakte. Zoo zal het ook: met U zijn, opdat degenen voor wie ge arb--=-...-.~
zullen erkennen, dat, ofschoon ge in de minderheid zijt, ge grootsche beginseten 
in hun !even hebt gebracht en hun de verborgen kracht van het Leger des Hei!s 

geleerd hebt - het Heil van jezus Christus, onzen Heer. 

('). Ter gelegenheid van:cte viering van het 58stejaarfeestvan het Leger des Heils 
werd een massa-demonstratie gehouden op het Trafalgar·plein te Londen. De 
Generaal en Mevrouw: Booth spraken een onafzienbare menigte toe van het bekende 

Nelson's monument. (Red.) 
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~ . ~ I Welkom aan Lt; Koloi-iel en Mevrouw Beaumont· in Ned.-lndie. I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

WIE IS Lt.=KOLONEL 
BEAUMON1? 

i'°_..,,_,...._..,.._.,,,_..._..._......_..,._...._.,__..,' ._...,_,,,.._.._..._..._....._...,_.,,,,_,,.,_,,~._..,__...._,,_,,._..,,,_...._..._...._...,_,,.._..,._...,_.,,,,_...._., ~ k Omen de SC he pen Z 0 0 V roeg 

~ .4h.. ~ mogelijk te kunnen signa-

Ben korte schets van zitn 
loopbaan. 

l 4} ~ S liseeren? i i Oat witte stipje werd 
~ grooter en ....... dat witte 
~ i stipje was inderdaad de 

Onze nieuwe Chef-Secre- l S .,Melchior Treub'', die -
taris komt in ons midden als ~ i wat leek het langzaam -
een man ,,beproefd in me- ~ , op ons af kw am stoomen I 
nigen Veldslag" en rijk aan ! ) Hoeden af voor Kapitein 
ervaring in onzen Heilsstrijd. i i Lorier; hij had gelijk; zijn 

Engelschman van geboorte c ~ geoefend oog bedroog hem 
en van afstamming Fransch- ' ~ niet. Het duurde nog meer 
man, - nakomeling van Fran- i ! dan een half uur voordat 
sche Hugenoten, die in de i i het trotsche schip binnen 
veelbewogen jaren van ver- C i was, en mijn gedachten 
volging in Engeland een l . bepaalden zich bij de zoo 
veilige schuilplaats zochten i S juist gemaakte gewaarwor-
en vonden, - werd hij Offi- \: , ding. 
cier van het Leger des Heils ~ ~ Training! welke wonder-
in Engeland in het jaar 1889. l i bare mogelijkheden openen 

Als Veld-officier voerde hij ~ ! zich door dat woord ! Oefe-
in alle deelen van dat lana ' S ning op alle gebied maakt 
bet bevel over een 21-tal I . bekwaam, geschikt voor det 
Korpse d e die st op i ! levenstaak, en wat omtren 
de ad t t e ant n aan c / ~ de training van onze geeste-
Ho dk a 1er, had e- ' / ~ lijke capaciteiten? 0, welk 

ngr Jk aandeel in het op i S een veld ligt hier 1 fen 
ding werk in de Interna- c i leven van gemeenschapsoefe-
tion weekschool te Lon- ' ~ ning met God. 0, wat 
den n werd in 1909 uitge- i .....____. I verruimt dit den blik, ver-
zonden naar japan Daar l ) scherpt het waarnemings-
vervulde hiJ. de laatste 141·aren I ~ 4} 2 vermogen, ppent voor .. on~e 
de belangrijke posities achter- .. _ I 

LUl.T. KOLONEL EN MEVR.OUW BEAUMONT. ii "')·~1 schatten van heerl11khe1d 
eenvolgePs van Hoofd de en schoonheid I De ziel ge-
K week sch o v oo r Japan sc e • _,,_,,_,,.___,,~__,,_,,.,_,,,,_,,.,_.,_,.~_,.-....,_,,.,_,,.,_,,._,, • .,_,..,__,,.._,,_,,.._,,._,,_..__,,_,,__,,.._.,_,._,,...._..,_,, .,,_,,,,_.,. oe fend in den o mg an g rnet 

Officieren, Veld-Secretaris en Assistent- OPEN BRIEF VAN DE LT. KOLONELS BEAUMONT God is rijk, innerlijk rijk, zij ziet scherp 
Chef-Secretaris. en leert de dingen bezien in hun juiste 

Geacht en bemind door alien gaf hij 
zijn trouwe diensten ten spijt van de taal
moeilij~heid zonder terughouding aan het 
groeiende werk onder de Japanners; 
mocht het genoegen smaken van jaar tot 
jaar mede als vrucht van zijn arbe1d het 
werk te zien vooruitgaan en tot bloei 
komen. 

Mevrouw Beaumont, zelf ook een Offi
cier. gedurende 33 jaar, is haren 
echtgenoot van groote kracht en hulp 
geweest al deze jaren. Het is mooi 
telkenmale uit des Kolonels mond te 
booren, hoeveel hij aan zijn vrouw te 
danken heeft, voor wat zij voor hem 
geweest is in het verleden en vandaag 
is voor hem. ,,Wij hebben ook ons de~I 
van strijd en moeite gehad,. maar noo1t 
is er een klacht over haar hppen geko
rnen, steeds was zij het, die lichtpunten 
zag en goeden raad wist en ben:ioedi~de'' 
.....•.... Voorwaar een moot getmge
nisl Kort geleden hebben de Kolonels in 
japan den gedenkdag gevierd van hun 
dertigste huwelijksjaar en van alle kanten 
ontvingen zij hulde op dien dag. 

Gods zegen ruste op hen beiden in het 
nieuwe land en schenke ons de v~eugde 
hen nog lan-ge jaren in on~ mid?en .~e 
mogen hebben tot medearbe1ders m Z11n 
Koninkrijk. 

A. B. G. 

Aankomst en welkom te 

WEL TEVREDEN. 

Het was aan de kade van Tandjong 
Priok op Zondagmorgen. Groepjes men
schen stonden turend te wacbten op bet 
binnenkomen van de s.s. ,,Melchior 
Treub", daaronder ook een · clubje Heils
soldaten. ,,Ziet U dat witte stipje aan 
den horizont; het oog richtende vlak 
tangs die zwarte boei daar voor ons ?" -
aldus Kapitein Lorier. Wij tuurden tever
geefs en sommigen onzer glimlachten 
goedig, toen zij het woord van den 
haven-beambte hoorden: ,,Neen, neen 
er valt nog niets te zien, want dan 
wordt er al immers dadelijk gesignaliseerd 
daar boven op den uitkijk". En daar was 
nog geen beweging te con~tateeren: T~ch 
hieid ik mijn oogen iri de nchtmg 
van dat aangeduide stipje. D~. Kapit~in 
kon toch gelijk hebben, had ht! ?ns met 
verteld van de bijzondere tra1nmg der 
oogen, ondergaan op zee, teneinde aan-

aan de Officieren, Pl. Officieren verhouding, de waarheid kennen in bet 
Soldaten en vrienden eeuwigheidslicht. 

van 
N ederlandsch-lndie. 

ij wenschen onze diepgevoelde waardeering uit te spreken voor de 
vele brieven, telegrammen en persoonlijke woorden van welkom, die 
wij mochten ontvangen. Deze uitingen van liefde en trouw en de geest 
van eenheid en samenwerking hebben gemaakt, dat wij ons reeds 
geheel thuisgevoelen en vanaf de eerste persoonlijke begroeting in 

Weltevreden hebben wij gevoeld, dat wij gekomen zi.in te midden van een groot
moedig volk met een warm hart en ook dat dezelfde l1efde tot God en ooze 
gemeenschappelijke arbeid een eenheid van hart en geest verzekerd hc:=bben, die 
ons onmiddell1jk bracht in dien blijden, vrijen geest, welke is de erfenis van de 
vrienden van Jezus. 

Wij zijn eveneens blij, dat wij naar Nederlandsch-Indie gekomen zijn. Er zijn 
reeds zoovele verbinde1.de schakels geweest in het verleden, dat wij een toene
mende belangstelling gekoesterd hebben en ook hoofd en hart voorbereid zijn. 
Omtrent 15 jaar geleden hadden wij het voorrecht kennis te maken met de 
Territoriale Kommandante, Kolonel v. d. Werken, en wij hebben de berinnering 
aan die dagen als een schat bewaard. Later kwam Kommandant de Groot van 
Java naar Japan en we vernamen z66veel, dat een nauwere band werd gelegd en 
we gevoelden, dat de afstand tusschen de eilanden van het verre Oosten en die 
van den evenaar, bekort was geworden. 

Het is ons een vreugde geweest bijna 34 jaar als Leger des Heils Officieren 
werkzaam te zijn en ongeveer 14 jaren van dezen tijd in Japan. 

In onze vaarwelmeeting werd ons gevraagd de groeten over te brengen van 
onze Japansche makkers en U te verzekeren van hun belangstelling en gebeden 
voor den vooruitgang en zegen van het werk in Ned. lndie. 

Dankbaar gedenken wij de vele zegeningen Gods en Zijn vriendelijke hand die 
ons leven bestuurde en onzen weg leidde naar dit land. ' 
W~j he..Pben slechts een verlangen : door de genade van G(ld onze medemenschen 

te d1enen en we gelooven dat God Zijn belofte, ons gegeven den morgen na het 
ontvangen van onze aanstelling van den Generaal, zal waarmaken n. I. ,,Ga ..... 
en Ik zal U zegenen !" Dit is ons vertrouwen en de bron van onze kracht. 

. De .. toewijding en de .. arbeid van onze kameraden in deze eilanden hebben ons 
d!}cw11ls gezegend en z11n. ons een aansponng geweest en het zal onze vreugde 
~11n ons met U te vereemgen en ons uiterste best te doen Uw handen te sterken 
m bet gr~ote werk, waarmede gij bezig zijt en het nog grooter werk wat gij 
wenscht te volbrengen. ' 

Wij weten hoe inspannend en moeiliik dit moet zijn en dat hel slechts in stand 
gehouden kan worden ~?or liefdedienst, welke haar oorsprong vindt in Jiefde tot 
jezus en het verlangen Z11n reddende genade te verkondigen. 

Zo~veel v~n Uw werk wordt niet gezien en is niet bekend, maar God ziet het 
en Z11n loon ~s V?or de goeden en .. getrouwen. en daarom, mijn Ii eve makkers in het 
Le~er des He1~s, m wel~e plaats._g11 o<?k arbe1dt of welke aanstelling gij ook inneemt, 
str11dt voort Ltn , gelukk1gen, vr11en d1enst en God zal U zekerlijk zegenen en tot 
zegen stellen. 

~.enslotte wit i~ de vele vr~enden gedenken, die zulk een persoonlijke en vrien
d7lr1~e b_elangstelhng toonen in on.zen arbeid. Dit is een groote hulp en aanmoe
dmgmg 111 ons werk en heeft ons m staat geste!d de tegenwoordige positie in te 
nemen. Doch er zijn Z?ovele open deuren, wijd open deuren, en zoovele wenkende 
handen en stemn:en, die ons toeroepen: !'Kom over en help ons", dat de voortdu
rende .belang~telhng en hulp van onze ~nenden ~e~ machtige f~.ctor en aanmoediging 
zal ziJn en 1k be.~ er. zeker van, dat 1eder Off1c1er, PlaatsehJk-officier en Soldaat 
v?.ort za_I g~an z11n mterste best te doen tot eer van God en de uit breiding van 
Z11n KonmknJk. 

Moge Gods voortdurende zegen rusten op iederen makker en vriend ! 

De• Uwen in gen Heilsstrijd: 

ADA en JOHN W. BEAUMONT~ 

Maar - de boot I igt aan en reeds 
hebben de blikken onder de passagiers 
aan dek onze nieuwe Kolonels ontdekt. · 
Daar staan ze, versch van japan. Ze 
kijken naar ons aan wal, lang, onderzoe
kend, evenals wij naar hen en zouden onze 
overwegingen zich niet vertolkt hebben 
in een ernstig gebed, dat God ons weder
zijds tot kracht en zegen moge stellen. 

Hier zijn zij - hartelijke wederbegroe
tingen volgen en spoedig zijn wij op weg 
naar Weltevreden. 

Om 10 uur heeft de eerste samenkomst 
plaats, in de Loge. Zoo hartelijk en 
doeltreffend zijn de woorden der nieuwe 
Kolonels ! De kinderen zongen ,, van de 
Strijders door den Heer gezonden, voor 
onzen strijd op ]a va, H gen zonde en 
(lngerechtigheid" En wij alien gevoeld~n 
dat dit woord van bijzondere toepass1ng 
is op hen. Zijn het niet strijders van de 
echte soort, ,,getraind" in de 33 lange 
jaren van hun Officierssc~ap e.n heeft 
niet de arbeid van bijna 141aren in Japan 
een bijzonder stempel op hen gedrukt en 
gevoelen niet de ve~~r~n.en van Neder
landsch-lndie, dat ZIJ 1u1st daarom zoo 
bijzonder toegerust zijn voor het werk 

op Java. 
Groote verwachting kenmerkte zich 

toen de Tertltoriale Kommandante daarop 
den Bijbel ter hand nam en ons daaruit 
de wegen des Heeren met Zijn volk 
aantoonde. Roerend was het aan bet 
eind der samenkomst een echtpaar voor 
den Heer te zien knielen, voor een geza
menlijke nieuwe toewijding. Wei het huis, 
waar man en vrouw vereenigd in het 
hoogste - de vreeze des Heeren - hun 
huisgezin voorlichten door woord en 
wandel. 

Nu volgden nog de openlucht 
komst, waarin de nieuwe Chef-St 
dadelijk zijn plaats innam, en d 
meeting in ons Chineesche korp 

00 De kolonels zijn vol lof ovc 
hartelijke w}jze waarop zij door ( 
en vrienden ontvangen zijn. ,, Is net, 
alsof wij naar ,,huis" gekomen zijn" :-
meende Mevrouw. En is dit gevoelen niet 
het onze ook? Het is alsof wij lang ge
kende en beminde vrienden weer gekregen 
hebben. 

AB. G. 
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MEDEDEELINGEN. 

Nationaal Hoofdkwartier. 

Aanstellingen: 

Adjudante Ch. Stewart naar het Ooglij
ders- Hospitaal Semarang. 

Adjudante W. Midteide naar Toeren 
Huif>-ziekenhuis (in bevel). 

Bandoeng, I September 1923 
M. J. V. d. Wt:RKEN. 

Territoriaal Kornmandante. 

HOOFDKWARTIBR NOOTJES. 

De Territoriale Kommandante. 
De belangrijke gebeurtenis van de afge

loopen maand was de aankomst en installatie 
van den nieuw~n Chef-Secretaris, Lt. Kolonel 
Beaumont, door onzen Generaal . over den 
arbeid van het Leger des Hcils in deze 
Gewesten als tweede in bevel aangesteld. 

Kolonel v d. Werken Ieidde de welkomst
samenkomsten van den Kolonel en zijn vrouw 
te Weltevreden en ook te Bandoeng, waar
over bijzonderheden te Jezen ziin op een 
andere pagina van dit nummer. Ook had de 
Territoriale Korn mandante het genoegen 
het nieuwe, keurige zaaltje te openen voor 
ons Chineesche Korps op den Kebon Djati
weg. Een stap vooruit in de goede richting. 

*** 
Lt. Kotonel en Mevrouw Beaumont. 
Het kantoor van den Chef-Secretaris heeft 

weer een bewoner gek:-egen - de nieuwe 
C.S. is in functie getreden, waarover iedereen 
verblijd is. De Kolonel en Mevrouw hebben 
telkenmale hun 00.nkbaarheid uitgesproken 
-0ver de hartelijke wijze. wa>arop zij ontvan
gen zijn. Er is in het geheel geen gevoel 
van ,, vreemdelingschap" bij hen, maar een 
prettig gevoel ,,thuis" gekomen te zijn. Wij 
verwijzen naar den brief, waarin de Kolonel 
zich persoonlijk richt tot alle Officieren, 
Soldaten en Vrienden en waarin hij aan zijn 
gevoele11s uitdrukking geeft. Wij voorspellen 
dat hij spoedig alter vertrouwen en toege~ 
negenheid gewonnen zal hebben en Mevrouw 
niet minder. Gods zegen ruste immer op 
h~! . 

De Jaarbeurs. 
Ons Leger was dit jaar ook vertegen

woordigd op de jaarbeurs. Boeken, teksten, 
en handwerken, vervaardigd door de meisjes 
onzer Tehuizen, waren uitgestald en trokken 
veter belangstelling en aandacht. Ook de 
Gouverneur-Generaal vereerde onzen ,,stand" 
met een bezoek. Het jaarbeursbtad van het 
,,Algemeen lndisch Dagi:>lad" (De Prean
gerbode) schreef eenige warme, waardee
rende woorden. 

*** Na zeven jaren. 
De Kommandants Eccles van Salatiga, de 

Adjudants Tilbury van de Leprakotonie te 
Semaroeng (bij Soerabaya), de Ensigns 
Pro.ud van Cheribon en Adjudant~ Birkhoff 
van de Vrouwen- en Kinderkliniek te Soera

, baya, hopen deze maand met verlof naar 
bun Vaderland te verreizen, na 7 jarigen 
dienst in Ned. lndie. Per s. s. ,, Vondel", 
waarop hun plaatsen geboekt zijn, vertrek
kende van Priok 15 September. God zij 
met hen en brenge hen veilig over de 
groote wateren ! 

Versterkingen. 
Op 8 September wordt Kapiteine Farmer 

van. Engeland hier verwacht, de voorloopster, 
naar wij hopen, van nog vele andere Zen
deling-Officieren. 

* * * W elkom thuis. !. 
. Zoojuist is er bericht ontvangen van het 
lnternationaal Hoofdkwartier, dat de St'!-f
kapiteins Lebbink, Adjudante Kruschw1tz 
-en Ensigne Whur op 15 September te A_m;; 

aan boord va:l de "Johan de Witt 
zullen gaan om na een weJgenoten. verlof 
weer met liefde en Just naar hun arbe1dsveld 
in Ned.-lndie terug te keeren. .. 

Wij roepen hen alien een ,,hartehJk wel
kom thuis !" toe. 

* * * Ensigns Glover. 
De Ensigns met hun lieve Olive - op 

.Sumatra geboren en opgedragen aan. God 
,door onze Kolonel op de Leprozene te 
Koendoer - en de nieuwe baby in het verre 
Nieuw-Zeeland tot zijn ouders gekome'?· 
zijn alle vier in blakenden wetstand gea~n
veerd en hartelijk verwelkomd. De Ensign 
werd dadelijk aangeklampt om te ~elpen 
met onze jaarlijkschc Aanvrage en 1s met 
moed en opgewektheid naar den Oosthoek 
vertrokken, terwijl de Ensigne met haar 
kindertjes te Bandoeng vertoeft in ons 
Rusthuis. * • ... 

De Zelfverloochenings-Aanvrage 
is in de steden en grootere plaatsen tot 

oed einde gebracht en onze harten 
e~n g ol dankbaarheid over de trouwe hi? :an beide - kollektanten en .Publi~.k -
aal het werk gegeven. Nog z11n w1,i er 
niet - want het land is groot en ~e Ru1ten
gewesten ver verwijderd, maar w11 hebben

1 
d ed De God des Hemels za goe en mo . ,, 

het doen gelukken." 

STRIJpKREET 

FEBSTVREUGDE. 

Zij trekt in kleurige kleederen en met blijden lach door Nederland en de 
kolonien, de feestvreugde I G~oot en klein heeten haar welkom; arm en rijk gaan 
uit haar tegemoet. Het Nederlandsche volk heeft reden om blij te zijn. Laat het 
maar juichen en jubelen en vreugde bedrijven over zulk een Vorstin en over een 
vijf-en twintig jaar van voorspoed en vrede .• Laat het juichen met de ware feest
vreugde, die het hart blij doet blijven, ook als de lichten gedoofd zijn en de 
muz1ek zwij~t. Ware vreugde kornt ·van God en is onbestaanbaar met al wat niet · 
rein in wezen en uiting is. • 

Neen, geen misleidend etiquet maakt het surrogaat tot het ware artikei. Een 
lofzang op de dronkenschap, _op het ,,den dolle spelen in het openbaar"; toege
schre111::n ~an een vereerd d1chter, is een schamel, doorzichtig kleed, dat de 
s~hande met t~. dekken vermag. Als de mensch zijn hoogste goed gaat inboeten: zijn 
e1genwaarde!. z11n van qo~-gegeven adeldom en zich wentelen gaat in het slijk,-dit 
zou begeer1t1~e vreugde ztJn, -genot heeten? Ot;tibendmaal ·Ileen I Dan zeggen wij : 
Uwe o?g~n z11n zoozeer aan de duisternis gewend, dat ge niet meer kunt onderschei
den. Die Jonge .ma_n - ~aar Gods beeld geschapert - die daar met bloed doorloopen 
oogen, banale lted1es zmge1d van ,,het feest'' naar huis wankelt zou nu weten wat 
genieten is? Hij is ,, van zijn ankers gesla<Yen'' en wie zal zich verwonderen ~ls er 
straks een wrak meer is op deze groote le;enszee. Op het feest werd hem in den 
feestbreker het doodelijk gif gereikt. 

~e~n, wer~ld, wij ontze~gen U het recht van gebruik ~van dit etiquet. Vreugde, 
blljhetd, genteten, deze WJorden behooren alleen bij de reine genoegens dezer 
aarde en. die zijn er ook nog. Wat ver~ist de wereld zich toch, als zij meent het 
monopolte van genot te bezitten, terwijl zij alleen een armzalig surrqgaat te koop 
biedt en tot den duursten prijs. 
. ue Bijbel, het eeu vvig w ue, het heftig aangevallen, maar onverwoestbaar Boek 
~s. vol van de woorden: vreugde, blijdschap, verheuging, zaligheid, gezang, ge
Jutch, etc. 

,,Komt, laat ons vroolijk zin5en: laat ons."juichen den Rotssteen onzes Heils". 

,, Laat ons Zijn aangezicht ;tegem let gaan met lof; laat ons juichen met 
psalmen" 

,,Zingt den Heere een nieuw' lied''. 

"Dient den Heere met blijd.;ch ap; komt voor Zijn aangezicht met vroolijk gezang". 

"Gii bebt vreugde in m ij 11 hart:gegeven, meer:ctan ten tijd, als hun koren en 
hun most vermenigvuldigd ziin ". 

,,JClicht den Heere, gij gansche aarde I Roept uit van vreugde en zijt vroolijk ! 
Psalmzingt den Heere met de harp en met de stem des gezangs; met trom
petten en bazuingeklank; jui~ht voor bet aangezic 1t des Kon int;. s, des Heeren" I 

Deze uittreksels uit de Psalmen toonen duidelijk aan, hoe vreugdevol de dienst 
des Heeren is. En ook, hoe God de •nenschen gaarne blij zit::t, hoe Hij gaarne 
zingen en j ubelen hoort, maar uit reine harten. 

Hoe schoon was ook de oude tempeldienst. Wat moet bet het hart der toeschouwers 
in verrukking hebben gebracht, toen zij hoorden: ,,de zangers, in fijn. li'"!nen _gekleed, 
met cimbalen en met luiten en harpen" en de ,,honderd en twmttg pnesteren, 

. trompettende met trompetten". . 
Wij verwonderen ons niet als de vreugde hun te machhg werd en ,,het volk 

juichte met een groo_t gejuich". . .. .. 
Waar de Heer Jezus Christus kwam op aarde, Itet HI] bltjde harten achter. De 

kinderen zongen en huppelden voor Hem herien, de Blijdschap Gods was onder 
de menschen. Hij sprak tot Zijn volgelingen: ,,Oit heb lk tot. U gesproken, _opdat 
M ij n e b I ij d sch a p in U blij11e" en hoor ! zij zingen zelfs tn den kerker tn het 
holle van den nacht. .. . 

De verloste ziel is de jubelende ziel 1. Vandaar ook_ de groo~~ b~11dschap tn h~t • 
Leger des Heils. Het zingt in een veert1g talen en d1alecten z11n hederen, waarm 
de grondtoon immer het ,,Halleluja" is. . _ .. 

lk besluit met een treffenden feestzang van Nelhe van Kol, en wensch a l,.m11n 
lezers deze vreugde toe. 

Er is feest in mijn ziel, want de Heiland kwam in 
met al Zijn liefde en luister. 
Zijn bilk hergaf mij het leven "."eer, 
Zijn glimlach verdreef het du1ster. 

En in die ziel waar zoo somber het was, 
begonnen' er liekens te zingen ; 
en als het er jubelt. en als het er kweelt. 
dan kan ik mij niet bedwingen. 

Dan moet ik grijpen naar pen en papier 
om armelijk op te vangen 
de echo van al dat gekweel en getier, 
van al die jubelzangen. 

Maar wie er zelf juicht in het feestgenot 
van al dat heerlijke nieuwe !even, 
die weet aan die echo beduidenis 
en voile gestalte te geven I 

Er is feest in mijn ziel, .want de. Heiland kwam in 
en ik kan het niet voor mij houden I 
fk moet verkonden: Zet open Uw hart, 
Laat Hem binnen, o jongen en ouden I 

En mocht ik. de eerste vogel soms zijn, 
die zoo kwinkelt en tiert in uw dreven, 
o laat Hem binnen. en eer gij het weet 
z~I uw koor het geleide mij geven I 

N. v. K. 
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EnSif.!O Rollfs. 

Een onzer kollektanten op Sumatra heeft 
den arbeid moeten opgeven. Tot zijn en ons 
leedwezen. want hi.i werkte met lust en 
ijver en er was zegen op zijn pogin<ren. 
Geheel onverwacht werd hij aangetast door 
ziekte en moest opgenomen worden in het 
Ziekenhuis. Wij vernemen, dat hij daar op 
allervriendelijkste wijze werd verpleegd, 
hetgeen ons tot warmen dank ve·plicht 
Wij zijn blijde te kunneo constateeren 
dat de Ensign vooruit gaat en zooals wiJ 
hopen, spoedig weer de oude zal zijn. 

* * ~:: 

Geschenk aan Leprakolonie. 
Een dame te Weltevreden had haar zie

kenwagen bij testament vermaakt aan het 
Leger des Heils met de bepaling, dat hij 
ten bate van een.onzer Zieken-inrichtingen 
zou komen ten gebruike der patienten. 
Met dankbaarheid is dit mooie geschenk 
aanvaard en het wagentje is naar 
onze Lepra-kolonie te Poelau si Tjanang 
gezonden, alwaar de behoefte hieraan zich. 
steeds zeer heeft doen gevoelen. Kapiteine 
Lorier, die aldaar als verpleegster werkzaam 
is geweest en de aanwezigheid van zulk een 
vervoermiddel altijd gewens~ht heeft, is 
verrukt erover. Of haar hart aan Poelau si 
Tjanang gehecht is? 

Kapitein Lorier, vertelde laatst hoe door 
middel van onze Leger-organisatie een Jang 
vermiste broeder van hem weer gevonden 
is. 12 lange jaren hoorde zijn moeder, noch 
de overige familie iets van hem. Op ver
zoek der liefhebbende moeder werd de 
machinerie van het Leger des Heils in 
werking gesteld d. w. z. door middel van 
onze ,,Strijdkreet" werd in alle landen per ad
ve:-tentie naar den vermiste gezocht. Eerst 

. schecn het niets te baten, de pogingen 
bleven vruchteloos. Tot kort g~leden onze 
Kapitein van het Leger des Heils uit Ame
rika het adres ontving van dien broer, die 
zoolang zoek was geweest. De vreugde der 
moeder was groot! 

RogomoeJjo. 
Er zijn vete pestgevallen in Rogomoelio, 

schrijft Kapitein Harris. En daardoor is het 
werk van de Officieren zeer bt'moeilijkt. 
De menschen zijn bevreesd en durven hun 
huizen niet vertaten. God behoede onze 
Officieren, die op hun post blijven te midden 
van alle gevaarl Wij zijn zoo blij te vernemen, 
dat de Kapitein zichzeJf sterker gevcelt. Er Is 
schoon werk daar te doen in RogomoeJio I 

Een kleine Noor gearriveerd op 
Cele bes. 

Arthur Sigward is de naam van, zooals 
de brief zegt, een niet grooten, doch gezon
den zoon, die het huisgezin van Kapitein 
en Mevrouw Roed met zijn komst verblijdde. 
Het Leger des Heils in Ned.-Indie feliciteert 
onze lieve makkers op Midden-Celebes en 
ook zichzelf met de geboorte van dezen 
jongsten Heilssol~aat en bid:t van <:J?d, dat 
hij eenmaal een fltnk Zendehng-Offtc1er zal 
worden. 

Van een onzer vroegere makkers van 
Java, Mevrouw Stafkapiteine Berney van 
Australie heeft de Kolonel onlangs een 
schrijven' in bet Hollandsch geschreven, 
ontvange~, waaruit ten voile blijkt, hoe zij 
nog meelceft met haar makkers op Java. 
Zij schrijft o a.:" lk lees nog graag de 
Strijdkreet en allest. wat mij in ~anden komt 
over mijn oude stn1dveld en m11n hart gaat 
dikwijls terug in teedere herinnering. Nu is 
zeker de z. V. in voll~n gang? Onlangs heh 
ik Lt. Kolonel Visser geschreven en mijn 
bijdrage beloofd voor dit jaar ..... Groet 
s. v. p. alle mij bekende Officieren voor mij.'" 

(w.g.) M. J. BERNEY. 

LUlT. KOLONEL Of OELMANN. 

Het doet ons leect moeten melden, 
dat bij bet ter perse gaan van dit 
nummer de kolonel zich in het zieken
huis bevindt, waar zij op 24 Augustus 
een operatie heeft ondergaan. De nood
zake lijkheid hiervan kwam ons plot
seling overvallen. Door Gods groote 
genade kunnen wij echter berichten, 
dat de operatie gunstig verliep en er 
goede hoop bestaat, dat de kolonel 
spoedig z2l herstellen. De liefde en 
de gebeden der officieren en makkers 
van Bandoeng (de eenigsten, die het 
wisten) zijn een onwaardeerbaren steun 
geweest zoowel voor de kolonel zelve 
als voor kolonel v. d. Werken, die 
zoo nauw aan de kolonel is ve1 bond en. 

Wij verzoeken verder gebed voor 

herstel. 
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Hart'lijk welkom klinkt U tegen, 
Welkom bier aan lndie's strand; 
Moog Uw komst zijn tot een zegen, 
Voor de volken van dit land I 

Z
oo klonk het Zondagmorgen 12 Au= 
gustus door onze zaal. Opgewekt 
en lief werd het onzen nieuwen 
Chef- Secretaris en Mevrouw 

Beaumont toegezongen door een blijde 
kinderschaar en bet kwam uit bet hart, 
zoowel van oud als jong, dat "hart'lijk 
welkom!" 

Wij, Officieren, hadden reeds het voor
recht kennis met onze nieuwe Kolonels 
te maken en waren dus geen vreemden 
meer voor e!kander. Misschien kwam het 
daardoor ook, dat wij eiger lijk niet gevoel
den, dat bet een welkomstmeeting was. 
want, zooals beiden, zoowel de Kolonel 
als Mevrouw in hun toespraak zeiden, 
ze waren ,,reeds geheel thuis" en dat 
wil heel wat zeggen onder ons "stijve" 
Hollanders ! 

De samenkomst werd geleid door Ko
lonel v. d. Werken en van het begin tot 
bet einde was er een geest van eenheid 
merkbaar We waren gekomen om nieuwe 
strijders te verwelkomen en dank aan God 
voor deze beproefde werkers was de 
grondtoon van ieder gebed en woord 
dien morgen. 

Zoo de Kolonels Beaumont nog ge
twijfeld rnochten hebben, of ze welkom 
waren (wat hun echter niet aan te zien 
was), werd alle twijfel zeker weg
genomen door het warme welkomstwoord 
van de Territoriale Kommandante. De 
Kolonel kende den Chef-Secretaris en 
Mevrouw reeds van 15 jaren terug 
en kon niets dan goeds van hen vertellen 
er tevens bijvo• gende hoe rijk zij zich 
gevoelde. na 3 maanden er zonder ge
weest te zijn, nu weer een Chef-Secre
taris te hebben, en een die, reeds zijn 
sporen verdiend had in den dienst des 
Heeren en in bet Leger des Heils, ook 
in de Oost. 

Daarna kwam Adjudant Kronenberg 
aan het woord als vertegenwoordiger 
van het Bandoengsche Korps, en op 
echt hartelijke Leger des Heils wijze 
vertolkte hij ons aller gevoelens, evenals 
Brigadier Wolters, die sprak namens de 
Houfdkwartier-Officieren. Na alles, wat 
wij reeds van onzen nieuwen Chef
Secretaris gehoord hadden, stemden wij 
gaarne met haar in, toen zij den Kolonel 
verwelkomde als .een van de Gidions 
bende", een strijder Gods, door Hemzelf 
gezonden om te werken in dit land. 

SOERABAYA. 

Militair-Tehuis. 
Niet dikwijls laten wij iets van ons hoo

rer maar toch -is er veel wat ons dank
ba, stemt. 

R ds geruimen tijd worden onze 
samer omsten beter bezocht en gevoelen 
wij ook, dat God be zig is Zijn werk te doe_n 
in ons midden. Wij mochten reeds dne 
zielen zien komen tot den Heer en ge
looven voor grootere zegeningen ~n me~r 
overwinningen over het rijk der du1stern1s 
in de toekomst. 

Voor Zondag 29 Juli was een Altaar
dienst aangekond1gd en toen wij om half 
tien 's morgens tezamen k~amen was 
het dan ook bij het Altaaren w1igev0elden, 
bet was het Heilige Altaar des Heeren 
en wat gebracht zou worden, moest Hem 
gewijd zijn. . 

Wat het meest tot ons sprak m dezen 
dienst? Het eenvoudige altaar v66r 
ons opgebouwd uit ruwe steenen, zoo
als ' waarschijnlijk Abrah~m het e~_ns 
bouwoe en waar hij bere1d was lzaa~, 
zijn eenigen zoon te offeren; de moo1e 
uitgezochte Jiederen, die SP!_ak~n van 
evergave en offerande; he_t __ b1J d1t alles 
gevoegde woord - 'tis moe1lt]k t_e zegg~n, 
alles tezamen ontroerde onze z1elen d1en 
morgen. .d 

In het begin van de samenkomst z~1 e 
Adjudant Meyer, die ons voor~mg: 
,,Altijd. wanneer wij samenkomen, ts het 
de Heer, Die geeft, laat ons vanmorgen 
bier zijn om Hem iets te geven .~n laat 
bet iets goeds, iets gr?otsch z11n, wat 
wij Hem uit dankbaarhe1d offeren. 

Gedurende den geheelen dienst .g~voe.1-
de ieder de heilige tegenwoord1ghe1d 
Gods en het was gedreven door den 
Geest des Heeren, dat wij onze harten 
en handen open den en onze gaven brach
ten en Iegden op het Altaar. 

Toen het oogenblik van offeren daar 
was, geleek het een plech dge pro
cessie. leder kw am ~A bracht iets; 
sommigen hun geld, enkelen hun siera
den en het beste van alle~: twee zusters 
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I~~;~~ EEN HARTELIJK WELKOM AAN DEN ~ 
NIEUWEN CHEF-SECRETARIS. ~ 

~ ~ 
~ KOLONEL VAN DE WERKEN LEIDT. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Nadat bovenaangehaald lied door de 
kinderen van ons Kinderhuis lief en har
tetijk was gezongen, kwam de beurt aan 
Mevrouw Beaumont. 

Warmen dank sprak ·uit haar wooraen 
voor het welkom ook hier in Bandoeng 
ontvangen. Zoowel haar verschijning als 
de ernstige, vriendelijke woorden dien 
morgen gesproken troffen ons door hun 
eenvoud. We gevoelden, dat in Mevrouw 
Beaumont een vruuw tot ons is gekomen 
die een met ons zal zijn en een kracht 
in ons midden door haar omgang en 
persoonlijk gebed •. 

Niet minder hartelijk waren de woorden 
door den Chef-Secretaris zelf gesproken. 
Na bijna 14 jaren in Japan te hebben 
gearbeid heeft God hem hierheen geleid 
en hij kwam met hart en ziel. In japan 
was de Kolonel, volgens zijn voorstelJing, 
reeds dubbel Japanner geworden ; nu 
was hij naar lndie gekomen om alien 
zonder onderscheid van ras en kleur, een 
broeder te zijn. De Kolonel is ook een 
Soldaat ! De echte strijdgee~t kwam uit 
in ieder woord en wij als Heilsrnldater. 
stemmen gaarne in met het welkomst
lied der kinderen: 

Moge 't Leger klein hier wezen'. 
Dappre strijders vindt gij bier, 
Die v 1lhardend zonder vreezen 
Volgen de oude Kruisbanier; 
Zielen winnend voor den Heer 

Tot Zijn eer ! 
Het ernstig Bijbelwoord door Kolonel 

v. d. Werken gebracht gaf ons den sleutel 
tot het geheim van ierer Christen, ook 
van het leven der Kolonels, waardoor wij 
kunnen overwinnen en pal staan in den 
strijd. 

,,Die mij volgt zal in de duisternis niet 
wandelen, maar het Licht des !evens 
hebben .", 

. * ·* * Niet alleen het Europeesche korps 
maar ook onze Chineesche en Ambo
neesche makkers wilden hun nieuwen 

dei; avonds 6.· uur kwamen wij daartoe 
bijeen in onze nieuwe zaal aan den Kebon 
Gjatiweg. Tevens was he1 dien avond 
opening van deze nieuwe zaal (zie rap
port). 

Kolonel Beaumont had ons reeds ver
teld over het enthousiasme der Japanners 
in de meetings, doch wie Zondagavond 
in o:ize samenkomst tegenwooi dig was, 
k· n zeker hetzelfde zeggen van de mak
kers hier 

Memang saja tjinta, pada Toeban 
sekarang !. 

(Als 'k ooit U beminde, dan is het 
Heiland nu!) 

Geen Europeesch korps met volledig 
muziekkorps had he1 met meer bezieliAg 
kunnen zmgen. als gedaan werd in deze 
welkomstsamenkomst. En er was ook 
reden voor: vermeerdering der strijd
krachten door de komst van onze nieuwe 
Kolonels ~ bezoek van de Territoriale 
Kommandante en Kolonel Gugelmann -
een nieuwe zaal - en bovenal de heerlijke 
blijde Boodschap, die we hadden te 
brergen ! D1t a lies deed ons hart over
vloeien van dank aan God en "waar het 
hart vol van is, daar vloeit de mond 
van over." 

Maandenlang was uitgezien naar hf t 
welkom van den nieuwen Chef-Secretaris 
en Mevrouw Beaumont en vol geestdrift 
zong dan ook het zangkoor hun het: 
Herslam(lt datang! toe. Niet alle woorden 
beg r ij pen konden de Kolonels, doch 
zeker wet g e voe I en de hartelijkheid 
in het lied, en de meening van de mooie 
bloemen hun aangeboden. 

Ja, deze dienstmaagd en dienstknecht 
des Heeren zijn gekomen om "een bood
schap te brengen van den Almachtige," 
zooals het welkomstlied zeide en daarom 
roepen wij, Officieren en makkers van 
Bandoeng, hun nog eens toe: 

HARTELIJK, HARTELIJK WELKOM, 
KOLONELS! 

1 SEPTEMBER 1923 

OPENING VAN 
de nieuwe zaal 

Chineesche korps, Bandoeog. 

Een bijzondere gebeurtenis in de ge
schiedenis van het Chineesche korps 
hier was zeker de opening van de nieuwe 
zaal op Zondag 12 Augustus . .,Als voor 
ons doe! gebtiu wd !", is de uitroep van 
alle Heilssoldaten, die het zaaltje zien. 
Uunstig gelegen in het centrum van de 
Chineesche wijk, gemakkelijk bereikbaar 
voor allen, heeft het daarbij een vriendelijk 
aanzien. Een groot bord met .. Leger des 
Heils" in het Hollandsch, Maleisch en 
Chineesch erop geschilderd, hangt boven 
de deur en is daar de stille verkondiger 
van het doe! van dit Huis. Ats een licht ba
ken te midden van een zee van duisternis. 
staat het daar en zal door Gods genade een 
plaats worden, waar velen den rechten 
weg door dit !even leeren kennen. 

Om kwart voor zes des avonds ver
zamelden vele Officieren en makkers 
onder leidin.g van de Territoriale Kom
mandante, bijgestaan door l~olonel 
Gugelmann. den Chef-Secretans en 
Mrs. Beaumont zich voor de gesloten 
deur en schaarden zich om onze lieve, 
oude vlag. Krachtig, vol strijdgeest, klonk 
het: 

,,Eerdiri karna Isa!" (Staat op, staat op 
voor Jezus !) 
waarna .Adjudant Strandlund dezen 
nieuwen ~Tempel Gods" op droeg aan 
den Heer. Toen onder plechtige stilte van 
alle aanwezigen en vele toeschouwers 
op den weg, stak Kolonel v. d. Werken 
den sleutel in het slot en draaide dezen 
om met de woorden: ,,Jn den naam des 
Heeren open· ik deze zaal". Twee aan 
twee, onder het zingen van het .. koo.~: 
"Kasi hormat namanja I" (Eere· ZIJ Z11n 
naam), marcheerden alien, . acht~r de 
legervlag het nieuwe zaaltJe bmnen. 
Toen hielden we onze eerstf' samen
komst. Oat dit tevens de welkomst
meeting was van den nieuwen Chef
Secretaris maakte het een dubbele vnugd. 

Toepasselijk srrak onze Kolonel _di~n 
avond tot ons uit Gods Woord .• zie tk 
maak alle dini;ren nieuw", werd ons zoo 
duidelijk uiteengezet, dat ieder het kon 
begrijpen. Moge in werkelijkheirl ,,d~~e 
nieuwe zaal een .werkplaats Gods z11n, 
waar de Groote Werkmeester velen zal 
maken tot nie11we schepselen. Een heerlijk 
begin werd reeds gemaakt, daM 3 zielen 
den zegen van verlossing zochten. God 
is goed, en zeer te prijzen I B c .. 

Chef-Secretaris waardig verwelkomen en C. B. 
~~~~~~~~~~~--~__!_~~~~-=====--~~--

haar hart en !even. Toen wij daarna al
ien neerknielden en zongen: 

Mijn AL is op het altaar, 
'k Ben wachtend op bet vuur; 

werd er veel gebracht, wat wij niet kon
den zien maar wat zeker den Heer 
welbehagelijk was : een gebroken hart 
en verslagen geest. In dezen altaardienst 
maakte ieder een nieuw verbond met den 
Heer. Het was ons een v re tt g d e te 
geven. 

Ook de avond samenkomst dien dag 
droeg een bijzonder karakter. Ons zaaltje 
was stamJvol. Kdt-Luitenante Kuneken 
was met ons en Kadet Ramaker gaf vaar
wel. (Dit is de derde Kadet in een jaar 
uitgezonden van Soerabaja I). Beide mak
kers spraken dien avond. De Kadet van 
zijn verlangen in gehoorzaamheid voor 
den Heer te gaan wer ken en de Luite
nante over haar voldoening en blijdschap 
in den dienst des Heeren. 

De Adjudant, die ook deze samen
komst leidde, sprak over het groote offer, 
wat God zelve eens bracht Als onder
werp werd behandeld het woord, wat 
op den muur if. ge!'childerd : 
HI] GAF ZICHZELVEN; WAT GEEFT 

GIJ HEM? 
Ook in deze samenkomst was veel 

overtuiging. Wij sloten dien dag met het 
voornemen, uitgedrukt in het lied: 

Wij wi!len trouw en dapper zijn 
En zullen nict vertragen I 

F. W. B. 

i _,,._,,,.._.._,,._,,..-..._,,_,,.,_,,.,_,, . ......,._,,.._ ! 
i ~trt ttn iegtlijk; f)ebt be l 
I brotbtrscf)ap litf ; brccst ®ob ; I 
i ttrt btn 1koning. l 
i I 
! t flttrus 2 : 17 ~ 
~.,_,,.._.,,_. ,.._,,.._..,.._,,.,_,,,,_,._..._. ,_,,.._,,.,._... 

PRACTISCHE GODSOIENST. 

Mattheus 25: 35 - 40 
Het is nog vroeg in den morgen, nog 

geen zeven uur, maar toch gaan de 
Heilssoldaten al uit om een samenkomst 
te houden 

't Is in de gevangenis, dat zij het 
heerlijke, blijde Evangelie van bevrijding 
gaan brengen. Daar is een klein clubje 
Europeanen, (apart van de ruim 2000 in
landers, die hier verblijven) dat niet 
vergeterr wordt door den Heilsofficier, 
hier gestationeerd En deze kleine samen
komsten en de persoonlijke gesprekken 
brengen licht tot menige ziel. 

Heeds keerden enkelen van die plaats 
terug in de maatschappij, vervuld met 
nieuwe hoop om met Gods hulp een 
nieuw, beter !even te beginnen. 

,, ........ lk was in de gevangenis 
en gij zijt tot Mij gekomen."- .... 

* * * 
.• Ada tam?e Toeh~n", zegt onze be 

d!.ende ; en )a, als WIJ buiten komen, dan 
z11n z~ d.aar en vertellen ons hun verhaal 
en emd1gen son~s met de bekentenis: 
.,en_ nu ..... :. 1k heb honger !" ,, Hebt 
U 1ets voor m11 te eten ?" of "Hebt u 
wat kleeren voor mij ?". 

Ja, zeker", is ons antwoord kom in" 
en een boterham of middagm;al wordt 
verstrekt a~n den hongerige en de kleeren 
aan hem, die nog slechts lompen aanhad. 

" ... · ... lk ben hongerig geweest 
en g1j bebt Mij te eten _gegeven ; 
...... lk was naakt en g1j hebt Mij 
gek!eed." ......... . 

*~* 

.. Ik ben een vreemdeling" zeide 
i~mand onlangs tot ons, .,{k ben 
h1er gekomen om goud te zoeken, ik wil 
naar Borneo. Kunt U mij helpen kan ik 
hier slapen ? Niemand verstaat ~ij hier 
ik ben een Zweed". ' 

"Zeker kunnen wij U helpen. Enkele 
nachten kunt U hier logeeren, totdat U 
weet waar te gaan in dit vreemde land". 
En zoo gebeurde het. 

,. ........ Ik was een vreemdeling 
en gij hebt Mij geherbergd.'' · · • • • 

* * * 
Daar gaat onze telefoon. Hallo J1~~~ .•... ,.Dezen nacht was er een k"ndje 

brand en Mevrouw _N. e~ haar 1 uw
waren in gevaar. Nu 1s ze z1ek en z~nzoe
achtig kunt U komen en haar e t 
ken?"' Zeker wij zullen komen" Daar gaat 

· " . f" . bezoekt en troos 
weer de He1lsof.!c1e~ en lf"d iets te 
en help!. HeerltJk is het, a 1J 
kunnen en mogen doen 1 

••. I!{ was krank en gij hebt 
Mii 

0

bezoch:". · · · · · · · · · · · · F.W.B. 

Leger-nieuws ult alle landen. 

0 ze Generaal Jeidde in Juni en Juli de 
jaar~jksche Congressen in r:-ioorwe,en d ~~ 
Zweden ]".a zijn terugkeer 1n Enge an 1 

hi" dad~lijk weer een veldt_?cht pe: a_utoi 
m~biel begonnen, waarme~ h1J cen tw1nttgta 
stcden en dorpen zal bere1k~n. 1 In September aanvaardt htJ weer een r~~ 

het verre Oosten, wanneer Japan . t 

Cna,~r a aan de beurt komen. Nu zal het niek 
11n, f .. I .. ·in bezoe 

zoolang meer duren o w11 migen z1 ·ct en 
op Java. De Heer schenke hem gezondhet en 
kracht om zijn grootsche plannen te kunn 
uitvoeren I troone 

Mevrouw Booth, heeft juist de sc seY· 
ei!andcn van het Kanaa!-Je:sey en Oue;:chen 
bezocht tot groote voldoenrng der ;ne telijkst 
in de steden, die haar een alle.r ~a~e auto
wclkom gaven. Zij werd donr de.~ivte door de 
riteiten ontvangen op het dtnusr~~en wer
diepgevoelde woordcn, 11 tes~dcering van 
den woorden van kenn n wtta t an de auto~ 
den' Lcgerarbeid, door r ·ians ~~even van 
ri teiten, bl eek het ho r het 5 

ons Leger begrepcn w rdt 
....... 

C mmissioner 
De Chef van den Staf, ? d machtige 

Higgens, bczocht Rotterdam e~i_h 1 e/ die gedu
samenkomsten in de groote I en ~chcn trekt. 
rendc den zomer, duizenden men rd bezocht 
De Zondagavond-samenk?mst f~ Iuisterden 
door 30UO menschcn, die gre 1 en Chef. 
naar hct bczielde woord van onz om ver-
40 personen kwamen naar voren ! 
tossing te zoeken. Aan God alle eer 
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