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l 
De Heere vergelde U Uwe daad I en Uw loon zij volko

men" van den Heere, den God Israels, onder Wiens vleugelen gij 
gek~men zijt om toevlucht te nemen. Ruth 2_: 12. 

H
et boek Ruth begint met de vermelding van het feit, dat er hongersnood 

was in het land van Efrath~ en ~-ertelt.' hoe een zeker man, gen~~md 
Elim61ech, zijn vrouw Naomi en z11n betde zoons, Machlo~ en Ch1~3on, 

· h am van Bethlehem-Juda naar de velden Moabs, alwaar h11 na eemgen 
~et z.ic f zrn beide zonen trouwden twee ~ochters der Moabi~ten_, Orpa en Ru~h. 
t11d st1er · 1 tien ·aar stiervel1 ook de be1de zoons en Naoma, die gehoord J'iad, 
Na ongeveerrsnoodl was ge~indigd, gaf haar besluit te kennen, naar haar eigen land 
dat de honge -

........ 

terug te willen:keeren. Zij gevoelde ook, dat God haar langs donkere paden had 
geieid en scbreef de oorzaak hiervan toe aan het verlaten van het land barer vaderen. 

Vergezeld van Orpa en Ruth begon zij haar reis, doch beseffende, dat hetzelfde 
verlangen naar het vaderland dat haar naar eigen land en volk terugvoerde, 
vroeger of later ook in het 'hart van deze twee jonge vrouwen zou ontbranden, 
voelde zij zich gedrongen haar schoondochters ernstig te wijzen op de moeilijk
heden en het verdriet die zouden kunnen voortkomen uit haar volgen, en spoorde 
haar aan, terug te ke~ren. Orpa besloot in haar eigen land te bl_ijven wonen , docb 
Ruth klemde zich vast aan Naomi en in de schoone woorden, die door alle eeuwen 
been zijn herhaald, gaf zij een der aandoenlijkste: van al!e menscheliikeCtesluiten 

(Zfc ~·ervolg pag, 2 kolom J). 
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(vervolg van pag. 1) 

te kennen: ., Val mij niet tegen, dat ik 
U zou vertaten , om van U achter wed~r 
te keeren; want waar gij zult heengaan, 
zal ik ook heengaan, en waar gij zuit 
vernachten, zal ik vernachten; Uw 
volk is mijri volk, en Uw God mijn God. 

Waar gij zult sterven, zal ik sterven, 
en aldaar zal ik begraven worden ; alzoo 
doe mij de Heer, en alzoo doe Hij daar
toe, zoo niet de dood alleen zal schei
ding maken tusschen mij en tusschen 
U l" (Ruth I : 16-17) Het was een groot
sche beslissing en, voor zoover zij wist, 
beteekende het een !even van hard 
werk en zelfverloochening. 

*** 
Zoo keerden zij dan terug naar Beth

lehem en de geheele stad werd door 
haar komst ontroerd. n Is dat Naomi?" 
vroeg men. Doch haar antwoord was: 
.,Noem mij niet Naomi (opgeruimd -
aangenaam), maar Mara (bitter). Vol 
toog ik weg, maar Iedig heeft mij de 
Heere doen wederkeeren". 

Het was het begin van den gersten
<>ogst, toen ze terug kwamen, en zoo 
arm waren· ze, dat Ruth voorstelde been 
te gaan om aren te lezen in het veld. 
En zoo gebeurde het, dat zij heenging en 
aren las juist in het veld van Boaz, een 
familielid van Elimelech. In werkelijkheid 
echter was het God, Die haar schreden 
bestuurde. 

De verse mng van de choone v reem
delinge rok de aandacht van Boaz; hij 
informeerde wie ze was en vernam, dat 
zij ver unning gevraagd had, aren te 
mogen lezen achter de maaiers. Boaz 

eide liaar, naar geen ander veld te gaan 
en in de nabijheid van zijn maagden te 
blijven en uit haar vaten mee te drinken, 
als zij dorstig werd. Ruth aanvaardde 
dankbaar zijn vriendelijkhe1d en vroeg, 
waarom zij genade in zij oogen gevon
den had, aangezien zij toch slechts een 
vreemdelinge was. Hij antwoordde, dat 
hij gehoord had van haar toewijding aan 

Het verlorene zoeken I Kun·nen wij 
het Maatschappelijk Werk van het 
Leger des Heils in treffender 
woorden samenvatten dan deze? 

Een tak van dit groote werk is het Op
sporings-departement, dat zich belast 
met het onderzoek naar vermiste perso
nen, en zijn pogingen met heerlijk succes 
bekroond ziet. Hieronder volgt een enkel 
kijkje in dien arbeid. 

Een man, lijdende aan een zenuwziekte, 
was vertrokken naar de tegenvoeters in 
de hoop, zijn gezondheid te herwinnen 
en tevens zijn vrouw daar een tehuis te 
bereiden. Hij bemerkte spoedig, dat met 
de nieuwe omgeving ook nieuwe verzoe
kingen kwamen en in dit geval stemde 
de afwezigheid het hart niet teederder. 
De brieven werden zeldzamer, totdat er 
ten laatste geen antwoord meer kw~m op 

et angstig s rijven van zijn vrouw. 
Een ad verter e in de Strijdkreet brae ht 

een weinig licht 'n, voordat enkele we
ken verstreken w ren, was de persoon 
in kwestie bereikt door den langen arm 
van het Leger des Heils over de groote 
-wateren. Nu is hij terug in zijn vader
land en doet al bet mogelijke om de 
verwaarloozing van het verleden weer 
goed te maken. 

,,Maar hoe gebeurt het toch ?" vraagt 
iemand. Laat ons den volgenden brief uit 
Brussel, die zijn eigen geschiedenis vertelt, 
maar eens doorlezen. De schrijver ervan 
is Kolonel Govaars, Territoriaal Kom
mandant van ons werk in Belgie. (Ook 
een van Ned.-Indie's vroegere !eiders). 

,, Woensdagavond zes uur ontving ik 
Uw brief en, daar ik bet beter oordeelde 
deze zaak niet in handen van iemand 
anders te geven, nam ik een halven vrijen 
dag temeer waar ik een generaal 
abo~nement heb op de spoorlijnen. 
De eerste, voor mij geschikte, trein was 
die van Donderdagmorgen 7 45 uur, waar
mee ik vertrok. Ik had ook ondekt, dater 
een trein van Antwerpen naar Brussel 
terug ging om 9.19, en vormde bet plan 
dezen te pakken, zoodat ik in de gelegen
heid zou zijn mijn goederen" via Osten de 
te verzenden m~t den trein, die om 
11. l 7 uit Brussel vertrekt. Er bestond alle 
hooi?, dat mijn plan zo~ gelukken, indien 
ik Ilmk voortmaakte. . . 

Toen ik het station verhet, sprak 1k 
een politie-agent aan en hij wees mij een 
straat, slechts een goede 200 Meter daar 
vandaan. . U 

U zult mij zeker gelooven, als tk 
zeg, dat ik over deze zaak gebeden had, 
en ik geloof dan ook, dat de Heer Zelf 
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haar schoonmoeder na den dood van 
haar man en voegde er deze s.choon.e 
woorden aan toe: "De Heere vergelde U 
Uwe daad ! en Uw loon zij volkomen, 
van den Heerc, den God Israels, onder 
Wiens vlet1gelen gij gekomen z.ijt om 
toevlucht te nemen". 

De geschiedenis van R11th is nauw 
verbonden aan die van Naomi, die gedu= 
rende de jaren van samenzijn zulk een 
in vloed op haar godsdienstig !even had 
uitgeoefend, dat, toen zij besloot naar 
haar volk terug t~ keeren, Ruth ver
klaarde: "Uw volk is mijn volk, Uw 
God mijn God". 

Het loon van Ruth volgde op haar 
edelmoedig besluit. Zij toonde haar lief
de voor Naomi bierin, dat zij besloot een 
met haar volk te worden en haar schoon
moeder bij te staan in haar een zaamheid 
en armoede. 

God overheerschte al de tegenspoeden 
van deze familie, door Ruth juist te doen 
komen tot de velden van Boaz en uit 
deze eenvoudige gebeurtenis een huwe
lijk te doen voortkomen. 

De geschiedenis gelijkt op een roman en 
toch is er niets onnatuurlijks in. Het is 
eenvoudig de Voorzienigheid Gods, die 
de wacht over deze twee toegewijde 
vrouwen houdt en haar tegenspoed ten 
goede leidt. God beloont oprechtheid, 
liefde en getrouwheid. In de geschie
denis van Ruth zien wij, hoe door haar 
huwelijk met Boaz, uit welk geslacht de 
Christus geboren werd, Jood en Heiden 
tezamen komen en de profetie van dat 
groote woord n- waarin niet is Griek en 
]ood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar 
en Scyth, dienstknecht en vrije; maar 
Christus is· alles en in alien." (Cor. 
3 : 11.) 

Ruth is het type van een eenvoudige, 
alledaagsche vrouw, doch zij bezat bet 
geheim der liefde en dit nam alle voor
oordeelen weg en deed haar de harten 

winnen der in woners van Beth!ehem
juda. 

In onze dagen hebben de vrouwen 
met den Ruth-geest een zich steeds meer 
uitbreidenden kring van nuttigheid. Over· 
al verkeeren er menschen in droefheid, 
eenzaamheid en moeilijkheden, smachteno 
naar begrijpen en medevoelen, die alleen 
door liefde geholpen kunnen worden. 
Liefhebben is het grootste voorrecht, ons 
geschonken; liefde beteekent dienen en 
een liefhebbend hart is de grootste schat, 
d ieeenvrouw kan be zit ten. 

De goede in vloed van Naomi in haar 
huis werd beloond, toen Ruth verklaar
de: "Uw God zal mijn God zijn." 

Ruths belooning werd haar gegeven, 
toen zij de vrouw werd van Boaz en de 
moeder van Obed, den voorvader 
van Koning David en dien grooteren 
Koning, Jezus, Die kwam in Bethlehem 
als de Vredevorst, in Wien al de volken 
der aarde gezegend zijn . 

MANNEN VAN WETENSCHAP OVER 

OEN GOOSDlENST. 

De oeroemde sterrekundige J. H. 
Madler getuigde: n Een echt natuuronder
zoeker kan geen godloochenaar zijn. Want 
wie zoo diep in Gods werkplaats ziet en 
gelijk wij, gelegenheid heeft Zijn alwijsheid 
~n eeuwige orde· te bewonderen, moet 
in ootmoed zijn knieen buigen voor bet 
bestuur van een hoogeren Geest." 

Toen Johannes Keplereen der grootste 
s'.~rrekundigen, die ooit geleefd hebben, 
z11n werk over de harmonie der werelden 
voltooid had, besloot hij met dit oot
moedige gebed: 

,,Nu blijft overig, dat ik ten slotte oogen 
en handen opheffe ten heme! en den 
Vader des licht~ ee~biedig en ootmoedig 
a::tnroepe. 0 G11, Die door het licht der 
natu~r in ons het verlangen opwekt naar 
bet llcht der genade, opdat Gij ons daar-
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mij voorlichtte. Terwijl ik mij voortspoedde 
in de door den agent aangeduide richting 
en mijzelf afvroeg, hoe aan het juiste 
adres te komen, vie! mijn oog op een 
scheepvaart-kantoor. Vlug naar binnen 
en het gewenschte adres gevraagd en 
verkregen. Vrijrnoedig stapte ik op het 
huis toe en belde aan. Een Vlaamsch 
meisje opende de deur. Ik vroeg naar 
een Engelsche jonge dame, een zekere 
Mejuffrouw F.- Het meisje ging half weg 
de trap op en riep naar boven. Onder• 
tusschen had ik mijn blik door de straat 
laten gaan. Aan de andere zijde op den 
hoek voor een cafe waren twee mannen 
in druk gesprek gewikkeld; de een zat, 
de ander stood; de laalite met zijn rug 
naar mij en dus ook naar het huis toe, 
waarvoor ik mij bevond. Juist hoorde ik 
iemand de trap afkomen en herkende in 
haar de persoon, wier foto U mij zond. 

Heel gewoon zeide ik tot haar: ,, lk 
zou gaarne willen, dat U even met mij 
mee ging naar den Britschen Consul; 
U is immers Mejufrouw F.- ? 

,, Waarom ?" vroeg ze. 
,, lk zal het U onderweg vertellen," 

antwoordde ik. Voordat ik wist, wat zij 
eigenlijk deed, snelde ze mij voorbij in 
de richting, waar de beide mannen stonden 
te praten. Onder het loopen riep ze: 
,,Louis!" Maar Louis had ik juist niet 
noodig, het was mij om het meisje alleen 
te doen. Daarom bromde ik haar toe: 
nZeg niets; wees stil !" 

Zij was verrast, kwam terug en nam 
me van het hoofd tot de voeten op. 
,,Ja", - voegde ik er aan toe, - nZeg 
niets. Ik zal U alles vertellen." 

Zij riep niet meer om Louis, doch 
ging naar binnen .• u moet Uw paspoort 
meebrengen,'' riep ik haar na. 

Terwijl ik daar enkele minuten stond 
te wachten, vroeg ik me af, of Louis -
de ongewenschte - zijn rug werkelijk 
naar mij en het huis gekeerd zou houden 
totdat wij goed en we! onderweg zou~ 
den zijn. Even daarna kwam Mejuffrouw 
f. - terug, haar paspoort in de hand, en 
wij begaven 011s op weg. Echter niet 
naar bet station, hoewel de tijd beperkt 
was, doch den anderen kant op in de 
richting van het Consulaat, want ik 
wenschte geen spoor na te laten, dat 

gemakkelijk gevolgd kon worden. 
• n Wie is U toch ?" vroeg het meisje, 

ztch omkeer~nde. no, dat is in orde'', 
antwoordde tk. ,, U behoeft niet bevreesd 
voor mij te zijn." Daarop trok ik een 
brief uit mijn zak met het Leger des 
Heils-hoofd en liet haar het wapen 
zien. - ,, Ke~t U dit teeken ?" vroeg ik. 
- Neen, zrJ kende het niet. Toen 
haalde ik haar eigen foto te voorschijn 
keerde het om en liet haar eigen schrift 
op den achterkant zien. 

,,Zooals U ziet," zeide ik "weet ik 
all es. Wees dus niet bang;' ik zal U 
helpen om weg te komen naar Engeland.'' 

- ,, Wat!" - riep ze uit - ,,Nu? Maar 
i~. heb geen ~eld, en ik heb geen kleeren 
btJ me! En 1k heb den ontbijtboel op 
tafel laten staan ! En mijn wasch staat 
in 't water I En wat zal ik doen met de 
sleutels? Hij kan niet binnenkomen als 
~ij thuis komt. ~n de arme katten heb 
tk ~pgesloten I ZIJ hebben niets te eten ! 
En 1k heb bier 12 franken huishoudgeld 
die ik hem terug moet geven l" - ' 

,,Oat komt in orde", antwoordde ik _ 
,,Ik zal .. wel zorg~n, dat hij zijn sleu
tels krt]gt en dte andere dingen tcllen 
~~elemaal niet;, Het_is .beter, <lat U dade
I11k meekomt. Hierm stemde zij toe 
Ik bracht haar naar een stopplaats va~ 
de tram~ ongeveer 50 meter verder; wij 
st~_pten m en reden den weg terug, die1i 
WIJ gekome~ waren, dus in de richtin 
van het station, waar wij den trein va g 
9.19 uur haalden. n 

In Brussel . was er overvloed van tijd 
om een kaart1e. te nemen naar Lon den. 
lk bracht haar in d~n trein, telegrafeerde 
het Leger ~es Heils-hotel in Ostende 
naar haar mt te kijken, en zond nog twe~ 
telegrammen, een a;rn haar tante en ecn 
aan ~~t ~?ofdkwartier in Londen. Er 
was 1u1st t11d genoeg, een vel papier en 
een enveloppe te koopen en den trein 
naar Antwerpen te nemeo. Ik schreef 
enkele. woorden in het Hollandsch _ 
la~g niet alles, wat ik wel graag had 
w1llen zeggen - aan mijnheer Louis, <lie 
geen Belg, doch een Jood was uit Am
sterdam en verblijf hield tc Antwerpen 
In de· enveloppe deed ik de 2 sleutel~ 
~n de 12 franken op verzoek van Me
Juffrouw F.-. lk zeide niets over het 

NOVEMBER 1924 

door in het licht der heerlijkheid over
brengt, ik zeg U dank, Heer en Schepper, 
dat Gij mij verheugd hebt door Uw 
schepping, daar ik verrukt was over de 
werken Uwer handen. 

Zie, hier heb ik een werk mijns beroeps 
voltooid ; ik heb den roem Uwer werken 
den menschen, die dit lezen zullen, geo
penbaard, voor zooveel mi.in beperkte 
geest van Uw oneindi-gheid bevatten kon. 
Mijn gemoed was er op uit, zM waar, 
als mogelijk is, te denken. Ben ik door 
de wonderbare schoonheid Uwer werken 
tot onzekerheid gebracht, of heb ik eigene 
eere gezocht bij het opstellen van een 
werk, dat tot Uw eere bestemd is, vergeef 
het mij dan genadig en barmhartig. Schenk 
rnij de genade, dat dit werk tot Uw roem 
en heil der zielen strekke en nimmer 
schade". 

De natuuronderzoeker Newton kreeg 
eens bezoek van een arnbtgenoot, die 
het bestaan van God loochende en be
weerde, dat de wereld door zichzelve 
geworden was. Nu stond er in Newtons 
studeerkamer een hemelglobe, die een 
waar meesterstuk was. De genoemde 
ambtgenoot was er verrukt over, bewon
derde het van alle kanten en vroeg ein
delijk: ., Wie heeft dat gemaakt?" 

,,Niemand !" antwoordde Newton. 
De godloochenaar begreep hem en 

zweeg stil. 

De beroemde natuurkenner Lin
naeus schreef: 

Met ingespannen opmerkzaamheid heb 
ik de schreden nagespoord van den eenen, 
eeuwigen, alwetenden God, en de 
grootste verbazing beeft mij bevangen. 

Ik heb de ,.sporen Zljner voetstappen 
in de schepping gevonden, en deze alle, 
tot de kleinste toe, die zich schier aan 
onze zintuigen onttrekken, getuigen van 
de volheid Zijner krncht, wijsheid en 
ondoorgrondelijke volkomenheid." 

Leger, noch waarheen zij gegaan was, 
noch of hij op haar moest wachten met 
het middageten. 

De naam van den man beteekent 
,,&eeuw" en het meisje was dus gerukt 
uit het hol en uit de klauw van den leeuw. 
Ik ging naar dit "hol" met mijn kleine 
,,surprise", liet die in den brievenbus 
glijde~ en belde aan, opdat hij het zoo 
spoed1g mogelijk in handen zou krijgen. 
lk wandelde een klein eindje door keerde 
daar_na te~ug uit nieuwsgierigh~id om 
te z1en, of 1emand naar buiten zou komen, 
uitziende naar Mejuffrouw f.-, terug
gekomen om de katten eten te geven ! 
Doch niemand was op den uitkijk. 

Wie kwam daar echter om den hoek 
van de straat, juist toen ik aan den 
overkant voorbijging ? Niemand minder 
dan "Louis" zelf I Ik ging terug naar het 
station, teneinde den e~rsten trein naar 
Brussel te pakken, waar ik hard 
aa.~ het werk moest, na rnijn halven 
vrr1en dag. In 't kort dus: binnen 24 uur 
na ontvangst van Uw brief was het 
meisje in Dover aangekomen. 

Ik had Mejuffrouw F .- gezegd, door 
Uw tusschenkomst de Officieren van het 
Leger des Heils in Antwerpen 1e vragen, 
haar goederen uit het huis te halen. Zoo 
wij hierin slagen, zenden wij de koffers 
door, zoo spoedig moge!ijk, en zullen U 
de kosten melden .. ~ zult begrijpen, dat 
ik liever het me1s1e had en den koffer 
miste, dan misschien . beide, het meisje 
en den koffer mis te loopen. 

Ik kan niet anders dan denken dat 
m·ijn halve vacantie-dag een schakel is 
in den keten der gebeurtenissen uit het 
!even van dit arme jonge meisje. Zij 
vertelde mij vele dingen uit haar verleden 
waardoor ik een gelegenheid kreeg ee~ 
paar woorden voor rnijn Meest~r te 
zeggen. Het eene einde van dezen keten 
- het verled.en-:- is droevig genoeg; God 
geve, dat_,giJ erm z~lt slagen, den keten 
aan Uw z11~e te verb111de11 met zonneschijn 
en goedhe1d en den hemel zelf, in het 
belang va~ bet_ rneisje en alien, op wie 
deze gesch1eden1s een gezegenden in d 
kan hcbben. 

Nog een. enke1 woora omtre 
onmensch in deze geschiedeni 
gehuwd! gesch~iden van zijn 
d?ch n1et wett1g. Hij bewoont 
bileerde karners in Antwcrpen, w r hij 
be halve met het Engelsche rneisje, o l nog 
te zamen leeft met een andcre vr uw ; 
deze laatste gaat den ganschen da 1 naar 
haar werk. Doch nu ga ik sluitcn, daar 
h~t beschrijven van dcze geschicdenis 
b11na evenvecl tijd hceft genomen, als de 
geschiedenis zelve". 
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OFFICIEELE 
1\11 EDEDEELINGEN. 

Bij volmacht van den Generaal. 

Be vorderingen: 

Van Adjudant _tot Stafkapitein: 
Adjudante A. Beckley. 

Aanstelling e n: 

Majoor: G. K. Giebler naar het Statistiek
departement-Hoofdkwartier te Bandoeng. 

Komman dant J. Kronenberg naar het Mili
tair Tehuis te Bandoeng. 

Adjudante G. O. Corne!ius naar het Kinder
huis te Salatiga. 

Ensign Q . Hermes naar het Militair-Tehuis 
te Weltevreden . 

Ensigne M. Ohrstrand- bijzonderwerk. 
Ensigne M. Lehmann naa r het Meisjeshuis 

teJ Weltevreden (tijdelijk). 
Kapiteine F. Hammerli naar het Meisjeshuis 

te Semarang (tiJdelijk). 

Kdt.-Luit. jah ja Bandera naar Peana. 
,, " Eliza Doma. ,, Onoe. 
., ,, Pilipoes Laoea. ,, Benassoe. 
,, ,, Andreas Noeti. ,, Onoe. 
,, ,, Moesa Roengka. ,, Kantewoe 
,. ,, joesah Tempa. ,, Gimpoe. 

Bandoeng 18 October '24. 

Territoriale Kommandante. 

NOOT JES VAN DEN. CHEF
SECRBT ARIS. 

Hoofdkwar:tier: 18 October: '24. 

De Territoriale Kommandante. 
De Kolonel bracht kortgeleden een Zondag 

door in het Chineesche korps te Bandoeng. 
Een interessante gebeurtenis in de mor
gensamenkomst was de opdracht van 2 
Chineesche kinderen, terwijl des avonds de 
inzegening van 3 Soldaten en den Korps
Sergeant-Majoor plaatsvond. De dag werd 
besloten met 3 zielen aan den voet van het 
Kruis. 
;:., Een andere bijzondere samenkomst werd 
geleid door de Kolonel in het Kinderhuis 
te Bandoeng. De speelkamer was versierd 
voor die gelegenheid en toen de Jampions 
aangestoken werden, gaf dit een alleraar
digst effect.· V66r de samenkomst was er 
een gezamenlijke thee met de kinderen, 
waaraan ook de Kolonel deelnam. Mevrouw 
Beaumont en ikzelf vergezelden de Leidster 
en namen aandeel in de bijeenkomst. 

Volgens de bestaande plannen hoopt de 
Terr. Kommandante de jaarlijksche Con
gressen te Ieiden en we! in Bandoeng van 
8 - 11 November en in Soerabaya van 21 -
25 November. Gedurende dit laa·tste Congres 
zal ook de opening van .de nieuwe Verlos
kundige Kliniek pJaatshebben. 

Het Congres voor inlandsche Officieren 
wordt get10uden te Weltevreden van 6 - 9 
December. Openbare samenkomsten des 
zondags maken een dee! uit van het pro
gramma gedurende deze Congressen. 

Lt.-Kolonel Gugelmann. 
Wii zijn zeer dankbaar te kunnen m~lden, 

dat de beterschap van de Kolonel bltJvend 
. De vooruitgang gaat echter heel lang-
18· de ]{olonel is zeer zwak, zoodat 
zaam en .. 1 d en voordat zij 
bet geruimen tlJd za ur ' . 1 haar krachten herwonnen heeft. W1llen al e 
makkers en vrienden voortgaan voor haar 
te bidden? 

De Chef-Secrdaris bezoekt Soerabaya. 
Gedurende de laatste dagen van Sept 

tember bezochten Mevrouw Beaumon 
en schrijver dezer aanteekeningen Soer~
ba. a Het doe! van dit bezoek wa~ . e 
in/p~ctie en overname der nieuw_e K!tmek 
van den architect en de bouwdirec~1~ .. en 
schikkingen te maken voor de off1c1eele 
opening. d h an Het was ons een genoegen en eer v 
d Werff den architect, geluk te kunnen 
we:nschen 'met dit mooie werk en brenie~ 
tevens onzen dank aan de B. O. W. voor e 

ede overzicht gegeven. . d t 1 t 
go De Kliniek is een prachhg gebou>y. a 1 ~d 

0 
e!ijk zal maken een meer mtgebrei 

ons mt g werk te verrichten onder betere 
en be er 
h giCnische toestanden. . d 
· Y0 burgemeesterheeftzich bere~d verklaar ' 

de ~penings-plechtigheid te letden op ~1 

ovember en het is met een soort van tro s 
~n begrijpelijke vreugde, dat w_ij deze heu-

gelljke gebeurtenis tegemoe!. z1en. . het 
D n zondag brachten WtJ door tn 

e ba a-korps, waar wij heerlijke samen
~oer~e/ had den, waarin de nieuw gevormde 
on~doline-ctub een werkzaam aandeel nam 
~;twee zielen verlossing zochten. 

De Financieele Secretaresse. . 
.. ons te moeten melden, dat Bn-

Het sWptJ~ters met het oog op haar gezond
gadier o d genoodzaakt is verlof te 
heids-toestan 'tein Lebbink zal tijdelijk het 
nemen. Stafkapl Financieel Departement op 
werk van !let 
zich nemen. 

STRl]DKREET 

,, Wat God borduurt door lief en leed, 
In 't weefsel van eens Christens leven, 

Vertoont een werk, w aar niemand weet, 
Gewisse duiding aan te geven. 

Aan deze zij schijnt lijn bij lijn 
Dooreen te weem' len en te warren; 

Aan · d'andre zal 't een b!oemstuk zijn 
Omgeven met een krans ·van star~en." 

Nicolaas Beets. 

God borduurt door lief en leed in 't weefsel van eens Christens !event Oat 
w!l_iz~ggen: Hij heeft e_en schoon plan, ~~n heerlijk uitgedacht patroon, dat Hij 
wtl u1twerken en voor d1t patroon heeft HIJ zoowel de donkere als lichte draden 
noodig. De a~hterkant, de kant immer naar ons toegekeerd, vertoont menigmaal 
niets dan verwarring en zoo dikwijls schijnt het, als werd er al te veel met sombere 
tinten gewerkt. Wij zien immers ook aan den achterkant de blijde, warme kleuren 
liever dan het zwart. Het komt er nu maar op aan. of wij vertrouwen genoeg 
hebben in Zijn liefdehart en Zijn Meesterhand om Hem stil te Iaten begaan. Hoe 

. weinig beseffen wij. wat wij bederven kunnen, als wij Zijn hand tegenhouden, Zijn 
plannen dwarsboomen en eigen wegen verkiezen boven de Zijne. Laat ons Hem 
Iaten begaan l -

Twee brieven kwamen met eenzelfde mail en in beiden was het onderwerp 
een zoon, een geliefde jongen. De een schetst een aandoenlijk tafereeltje van den 
zoon alleen bij het graf zijner zalige moeder. De brief zegt: ,, Hij ging eerst naar het 
graf alleen en bracht bloemen. Later gingen we atle vier." Was het de ernstige 
ziekte en de stille, Godverheerlijkende genade in het lijden aan deze lieve moeder 
gegeven, die dien zoon deed zeggen, nog v66r haar dood: "Uw God zal mijn God zijn"? 
Zeker waren de donkere draden in het levensweefsel van dezen jongen man noodig 
en de Meester aarzelde niet ze te gebruiken. · 

De tweede brief vertelt van een zoon van veel gebeden, die naar verre landen 
trok. Schertsend noem je hij zichzelf "de verloren zoon" en daar ging bet hard 
naar toe. 't Ging hem voor den wind in den vreemde. Goede betrekking, mooie 
vooruitzichten, veel vrienden ! Toen nam God een donkeren draad ter hand en 
begon die in dit !even in te vlechten. Hi.j werd ziek. Een longaandoening - hos
pitaal - begin van tuberculose - betrekking neerleggen - terug naar land en huis, -
terug naar het biddende ouderpaar. De vader schrijft: "Wij blikken op tot Hem, 
Wiens wegen barmhartigheid en trouw zijn. Wij gelooven, dat Hij onzen zoon 
leidt in den weg , dien hij te gaan heeft en ons ook." 

De lieve ouders, beproefd in den dienst des Heeren, vreezen Zijn wegen niet. 
Zij weten, dat bet de donkere tinten zijn, die de diepte geven aan het !even. Zij 
laten God toe Z•jn eigen kleuren te kiezen, als het patroon, Gods borduur patroon 
maar wordt afgewerkt. 

Oak de vreugde, ook de glans, het jubelende geluk komen van Hem, 't Zijn 
als de goud- en zilverdraden in 't kostbaar weefsel van 't menschenleven. Ik zag 
de schittering van goudborduursel in de blijdschap van den vader, die ons tele
grafisch berichtte: "Geboren twee zonen. Halleluja !" Hij gevoelde deze gebeurtenis 
als iets grootsch, iets heerlijks van God in zijn !even gekomen en hij vergistte zich niet. 

Ja, laat God de kleuren kiezen I Laat Hem de draden vasthouden. Zelfs al 
bergt Hij een gouden draad plots onder in verwarrende somberheid. 

Tegelijk ongeveer met ,,de twee zonen" kwam in een ander gezin een kleine. 
Orie dagen was er vreugde, toen stond. een door leed gebogen man bij het graf 
der lieve moeder. Het gouden geluk was ondergegaan. Eenmaal, eenmaal zal hij 
het waarom van deze donkere levensdraden ontwarren op den goeden kant, Gods 
kant van het weefsel. 

Niet dringen 
In dingen 

Door niemand bevroed, 
Tevreden 
Te treden 

Bij 't lie ht op bet pad en de lamp voor den voet." 

Majoor Giebler. 
De Majoor, die eenigen tijd in bevel v~n 

ons Kinderhuis te Salatiga is geweest, 1s 
nu aangesteld voor het Statistiek-departe
ment op bet Hoofdkwartier. 

Stafkapiteine Beckley. 
Het is ons een groot genoegen de aan

dacht te vestigen op de officieele mededee
lingen, waar de bevordering van Adjudante 
Beckley tot Stafkapiteine vermeld wordt. 
Als Kadet in de Kweekschool gaf zij zich 
voor het lepra-werk op Java en heeft al 
haar dienstjaren als Officier van het Leger 
des Heils doorgebracht in Ned.-Indie. Ooze 
zeer hartelijke gelukwenschen aan de nieuwe 
Stafkapiteine I 

Stafkapitein en Mevrouw Woodward. 
Deze kameraden hebben een bezoek ge

bracht aan Holland en schreven tijdens hun 
verblijf. aldaar zeer enthousiast over de 
heerlijke tijden, die ze er doorbrachten. 
Zij zenden hartelijke groeten aan al hun 
kameraden in Ned.-Indie. 

Adjudant en Mevrouw Hiorth. 
Onze makkers verheugen zich over de 

komst in hun huis van 2 jongens. Moeder 
en zoons maken het we!. 

Versterking. 
Van het Internationale~IHoofdkwartier 

ontvingen wij bericht, dat 2 Zwitsersche 
Officieren, Ensigne Lehmann en Kapiteine 
Hammerli, tegelijk met de Kommandants 
Kronenberg en Ensigne Ohrstrand hopen 
te arriveeren op 31 October te Tandjong
Priok. 

Wij roepen haar en ook onzen terugkee
renden makkers een ,,hartelijk welkom" toe. 

V riendelijk dank I 
Wij wenschen onzen warmen dank te 

brengen aan alle hotelhouders en vrienden, 
die zoo vriendelijk zijn onze Officieren 
gratis te logeeren, als zij voor zaken of in 
verband met de jaarlijksche kollekte de 
verschillende plaatsen bezoeken. Deze blijken 
van sympathie en medewerking worden ten 
zeerste gewaardeerd door het Hoofdkwartier. 

Een anonieme gever. 

Een enveloppe, inhoudende f. 20.-, werd 
ontvangen op het Hoofdkwartier met een 
klein briefje: ,,Een gift voor de armen" 
Hiermede onzen warmen dank aan de(n) 
zender. 

Nieuwe korpsen en scholen geopend in 
Sele bes. 

In verband met. de uitzending der Kadet
ten (zie rapport pag. 4) heeft de Terr. 
Kommandante besloten de buitenposten 
Gimpoe en Lindoe tot afzonderlijke korpsen 
te maken, terwijl in Peana en Benassoe 
Scholen geopend worden. 
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Het is een groote vooruitgang en tevens 
een aanmoediging, dat w1j inlandsche Offi
cieren in bevel .van die korpsen kunnen 
aanstellen. 

Een rapport van den Divisie-Officier ver
telde ons van de enthousiaste ontvangst 
der nieuwe Officieren, terwijl de vooru it
zichten tot uitbreid ing van het werk daar 
zeer bemoedigend zijn . 

Ons Hulp-ziekenhuis te Toeren. 
De Officier in bevel van deze i'nrichting 

schrijft: ,, Wij zijn zeer druk geweest gedu
rende de laatste dagen. Ver•eden week Zon
dag werd een man binnen gebracht met een 
wood in de borst, tengevolge van een mes
steek; daarop een kleine jongen, overreden 
door een auto; een paar dage n later een oude 
man met beide armen gebroken. Het was 
moeilijk werk ze alien te helpen. Oisteren 
w:erd van een fabriek een jonge man gebracht, 
dte voortdurend bloed opgaf, waarschijnlijk 
een t.b .c. patient. Hij is zeer zwak; morgen 
komt de Europeesche dokter hem onder
zoeken. 

En zoo gaat het van week tot week, al
tijd lijden, zorg en droefheid". 

De Kalawara-kolonie. 
Kommandant Veerenhuis schrijft: , Wij 

hebben veel last van de apen en kaka
toes in onze maisvelden. Ze verwoesten 
groote hoeveelheden in zeer korten tijd. 

In de timmer-afdeeling is het heel druk. 
Onze javaansche kolonisten maken reeds 
tafels en stoelen en kortgeleden hebben 
ze zelfs nieuwe wielen voor den grobak 
gemaakt." 

Van Bora bereikte ons het bericht, dat de 
jonge Merdika, neef van den Magau, inge
zegend was tot Soldaat van ons Leger en 
had aangeboden, behulpzaam te zijn in de 
school. 

St .• Nicolaas- en Kerstfeest-geschenken. 
Mogen wij onze vrienden er aan herin

neren, dat wij een mooie collectie boeken 
en teksten in voorraad hebben, zeer geschikt 
voor St.-Nicolaas-en Kerst- cadeaux! 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
TB PELANTOBNGAN. 

Zondagmorgen 28 September was het 
,,feest" voor onze Pelantoengan-makkers. 
Zij verzamelden zich in blijde stemming, 
want zij verwachtten enkele zeer gewichtige 
gebeurtenissen in den loop van den morgen. 

Uit voile borst zongen ze samen: ., Wilt 
gij gaan," daarna werd ernstig gebeden. 
waama Ensigne Wilson allen vroeg: ,,Ja 
Jezus mint mij" te zingen. Toen werd 
Mevrouw Thomson verzocht, de kleine Mary 
op te dragen onder de ylag. De Iieve, lijdende 
ouders, beiden trouwe Heilssoldaten, bebben 
hun kind reeds aan den Heer terul?'gegeven, 
maar onder onze dierbare Legervlag en in 
tegenwoordfgheid van al hun kameraden 
hebben zij dit opnieuw gedaan en ook 
beloofd, dat, zoolang Mary onder hun 
invloed blijft, ze haar zullen leeren, jez11s 
lief te hebben en te volgen. De lieve kleine 
Mary behoort nu aan Jezus en ons Leger. 

Dadelijk daarop las de Majoor de namen 
af van acht makkers, die dezen morgen 
ingezegend zouden worden tot Heilssoldaat. 
Daar stonden ze in een rij: twee vrouwen 
en vijf mannen, terwijl een ma zat op de 
mat. Ons ,.Rood, Geel en Blauw" wapperde 
boven hun hoofden. Na de Krijgsartikelen 
gelezen te hebben, sprak de Majoor enkele 
plechtige woorden en toen, namens God 
en onzen Generaal, werden ze als Heils
soldaten aangenomen. Daarna hadden ze 
ieder een kans, om een woordje voor hun 
Meester te spreken en wij hoorden uit hun 
getuigenis, dat zij dezen stap als iets zeer 
gewichtigs beschouwden. Gedurende het 
afgeioopen jaar zijn enkele van onze goede, 
oude Heilssoldaten naar den hetnel gegaan, 
dus zijn wij dubbel blij om deze nieuwe 
Soldaten in ons Korps te verwelkomen. 

Nu, last but not least, had de inzege
ning plaats van onzen Jongelieden-S~rgeant 
Tjoen Tok. Deze makker is een van de 
jongens, ons toevertrouwd door het Oou
verneme11t, jaren geleden. Hij leerde den 
Heer Jezus liefhebben en volgen. Na afloop 
van zijn straftijd kwam hij als employe op 
Pelantoengan. Na zijn komst hier is hij da
delijk begonnen in de kindersamenkomsten 
te helpen. Moge Gods zegen op onzen 
j. L.-Sergeant rusten in zijn arbeid voor 
den Heerl 

Adjudante Harvey sloot deze zeer geze. 
gende meeting met gebed. 

M. Thomson. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Territoriale Kommandante, bifgestaan 
door den Chef-Secretaris en mevrouw 
Beaumont en vele Officieren, hoopt de vol
gende Congressen te lei den: 

Te Bandoeng van 8-12 November. 
,, Soerabaya ,, 21-25 ,, 
,, Weltevreden ." 6-9 December 

(Voor inlandsche Officier:e.n.) 

Des Zondags openbare samenkomsten en 
verder twee dagen besloten bijeenkomsten 
voor Officieren. 

Zie verder plaatselijke aankondigingen. 
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EEN NIEUWSBRIEF UIT 
MIDDEN-SELE BES. 

Belangi:ijke gebeui:tenis: zes Toradja-Kadet~ 
ten bevorder:d en uitgezonden; scholen geopend 
in Benassoe en Peana en een Altaai:dienst 
gehouden in Onoe. 

W~nsdag 10 September, des morgens 5 
uur, bestegen wij onze paarden voor de reis 
naar Koelawie, alwaar wij om ruim 11 uur 
arriveerden. Hartelijk verwelkomd door de 
Officieren van dit korps, hadden wij tevens 
het genoegen, kennis te maken met den 
welbekenden zendeling Dr. Kruyt der Posso
zending. Vee! nuttige kennis werd opgedaan. 
Den volgenden dag werd Gimpoe bereikt. 
Na een bezoek aan de !Chool werd des 
avonds een groote samenkomst gehouden, 
waar Dr. Kruyt eveneens tegenwoordig was. 
Ofschoon vermoeid van de reis, hield hij 
een toespraak tot de aanwezigen, wat gt'bo
telijks werd gewaardeerd. Den volgenden 
morgen gingen onze wegen uiteen, Dr. Kruyt 
naar het Posso'sche en wii naar Kantewoe. 
Eerst nog een samenkomst te Moeroei dan 
een paar uur later, zijn wij in Kant~woe'. 
waar Mevrouw Midtbo ons hartelijk ver
welkomt. 

De zes Kadetten zijn vol verwachting. 
Worden zij bevorderd? Waar gaan ze heen? 
Deze vragen zijn op hun aangezicht.! te 
lezen. Om 5 uur komen de Officieren en 
Kadetten bijeen voor een kopje 
thee en na een uurtje van gezellig 
samenzijn volgt de eerste verras
sing voor de Kadetten, als hun 
het bewijs van bevoegdheid om 
onde.,.wijs te gcven in de Leger 
des Heils-scholen in de onder
afdeeling Paloe, wordt uitgereikt. 
Wat een groote gebeurtenis in het 
leven van deze jonge menschen I 

Zondag 14 September, de groote 
dag voor de Kadetten. In de mor
genuren zijn wij bijeen in de 
school; 196 personen aanwezig, de 
Kadetten zingen een lied. 

Voor de avond-samenkomst in de 
Lobo zijn alle verwachtingec ge
spannen, ruim 200 personen zijn aan
wezig; ook de kapala-kampo g, ge
tooid met de drie-kleurige sjerp-het 
teeken zijner waardigheid. ja, de 
heele bevolking leeft mee in dit 
groote gebeuren. 

En geen wonder! Zij komen 
van Kantewoe, c!eze Kadetten die 
straks hun aanstelling ontvangen ! 
Het eerste lied, bidstond, tweede 
lied volgen elkaar op en nu is 
bet oogenblik daar. De Kadetten 
worden een voor een naar voren 
geroepen, waar hun namens de 
Kolonel een aanstelling wordt over
bandigd. De aanwez1gen volgen 
a~les met belangstellipg; uitroepen, 
die moeten beteekenen: "He, wat 
ver I", worden ook hi er gehoord, 
precies als bij een uitzending der 
Kadetten in het moederland. 

Nu worden zij verzoch1 neer te knielen; 
de Legervlag wordt boven hun hoofden 
ontplooi~! terwijl zij gezamenlijk zingen: 
.,Laat m11 .. Heer U minnen." In het gebed 
worden z11 d~.arna den Heer des oogstes 
op~edragen, z1J. de eerstelingen, die als zen
dehngen onder .hun eigen volk zullen uitgaan. 

Nadat de 'eider der bijeenkomst hun de 
wc;>orden de Heeren "Zie, Ik ben met 
ultede~. al de agen, tot de voleinding der 
wereld heeft n, • gegeven, worden zij toege
sproken do~r Ka. ·tein Midtbo en den kapala
kampong. die naast goeden raad bun ook een 
,,slamat djalan'' meegeven. Twee der pas be
yorderden word~.n opgeroepen om een woord-
1e te spre~en, ztJ, die het verst van Kantewoe 
bun arbe1dsveld vinden. Den volgenden 
morgen ~aan de Kadet-Luitenants naar hun 
bestem ming en wij naar Peana en Benas
soe om aldaar de nieuwe Officieren te in
stall~eren en in beide kampongs den school
~ubeid te openen, 

Vandaar ging de reis weer over Kantewoe 
door naar Cnoe voor het leiden van den 
Al_t;;tar-dienst. De schikkingen ziin zeer pri
m1hef. Een omgekeerd rijstblok, daarvoor 
een mat en dat was de plaats, waar de offers 
werden gebracht. Het onderwerp voor deze 
meeting was "de weduwe van Zarphat." Van 
alle kanten bracht men de gaven: rijst, pisang, 
djagoen, enz. De uitslag was prachtig I Do ch 
wat dezen ~lenst zoo aandoenlijk maakte, was 
bet neerkmelen van vijf volwassenen, die 
den Heer zochten om zich onder tranen 
aan Zijn dienst toe te wijden. 

Zondag 21 September vond ons in TOE
WOELOE, waar we prachtige samenkomsten 
hadden, twee voor volwasseneo en een voor 
kinderen. 

Maandag door naar WINATOE. Dat was 
een zware dag: negen uur marcheeren, doch 
eindelijk bereikten wij onze bestemming. 
Hier school-inspectie en een druk bezochte 
bijeenkomst. Den volgenden morgen door 
naar KO ELA WIE. Dicht bij het dorp worden 
wij verwelkomd doc;>r Adjud~nte ~uY:sman ~n 
in Koelawie zelf vinden WIJ Kap1teme Wil
kens die voor het middagmaal heeft gezorgd. 
Het ~as alsof de verloren zoon thuis kwam. 
Die Nieuw-Zeelandsche pudding was heerlijk! 
Zooiets doet een mensch goed na een tocht 
in de rimboe. In Kalawara werden we har
telijk verwelkomd door de Kommandants 
Veerenhuis en de kampong-bewo.ners. Ons 
hart looft den Heer voor Zijn hulp, voor de 
geschonken overwinnin~en. en ook v~o~ het 
samenzijn en de gastvnihei_d van Offtcieren 
en goeroes r Maioor f. PALSTRA. 

S'I RIJDKREET 

ktjkjr in on?tn JLegcrarflcib 
te l}oerhlorebjo . . 

W ij kunnen met den Psalmist uit- l<?.opt hij weer naar huis. om 's Maandags 
roe pen: "De Heer heeft groote z11n werk te kunnen verrichten. Er is een 
dingen bij ons gedaan: dies zijn groot verlangen in zijn hart om meer en 
_wij verblijd.'' Groote dingen - ja. meer van Jezus te mogen weten. En zeker 

want wat 1s meer wonderbaar en groat, dan zal God hem tot zegen stellen in zijn eigen 
wanneer zielen tot Jezus komen om verge11ing kampong I 
van hun zonden te ontvangen en hetware Licht 
voor het donkere hart te zoeken ! En dat 
hebben wij in Poerworedjo mogen aanschou
wen en gaarne willen wij er iets van vertellen. 

Wij hebben een heerlijke schare Heilssol
daten en verschillende nieuwe bekeerlingen. 
Op de onderstaande foto ziet men vijf ver
schillende nationaliteiten. Het uiterlijk spree kt 
ervan. maar hun harten zijn door het dier
baar bloed van Jezus Christus vereenigd 
en nu zijn zij een volk ·- een Christenvolk -
dat met blijdschap en verlangen getuigt ~ 
.De Heer heeft groote dingen bij ons gedaan!" 

Hoe heerlijk was het, toen een oude ja
vaan,-nu soldaat-bekeerd werd. Hij kon zijn 
v!.eugde niet voor zichzelf houden: hij wilde 
zi1n vrouw ook mee hebben op den weg 
des !evens. Dagelijks las hij uit den Bijbel 
voor haar en vertelde heel eenvoudig van 
de groote liefde Gods. Dikwijls, als wij daar 
kwa~en op huisbezoek. was zij bezig met het 
eten m de keuken en zat hij er dicht bij en las 

*** Niet ver van ons huis ligt een Chineesche 
toko van twee jonge Chineezen. Ze zagen, 
hoe d~ makkers geregeld naar de bijeenkom
sten gmgen en vroegen eens, wat dit toch 
eigenlijk voor een "agama" (godsdienst) was. 
Ze kregen hetzelfde antwoord als Nathaniel: 
,,Korn en zie !" Op een Zondagavond kwa
men ze om te zien, maar ze zagen niet 
alleen, ze ontvingen ook iets, wat hen telkens 
en telkens deed terugkomen en ten slotte hun 
h~rt voor den Heiland ontsluiten. Nu zijn zeals 
nieuwe menschen geworden; groote vreugde 
straalt van hun aangezicht en men ziet da
delijk, dat ze van de hemelsche dingen 
hebben ontvangen. Vroeger stonden ze op 
Zondag in den toko te verkoopen, maar nu 
wordt die gesloten en ze vieren den Zondag 
met God in de samenkomsten. 

'"** Het Poerworedjo-korps heeft drie flinke 
Plaatselijke Officieren. De Sergeant- Majoor 

DE OFFICIEREN EN HET KORPS TE POERWOREDJO. 

haar de wonderbare geschiedenissen uit en haar man, Sergeant Wairata, zijn net als 
GodsWoord.Niet Jang daarna kwam zij in een vader en moeder voor de andere makkers . 
samenkomst aan de zondaarsbank en ·werd Zij zijn een bijzondere hulp voor de Offi-
heerlijk bek~erd. Nu was het groote vreug- cieren en altijd gewillig bet werk te 
de, maar toch nog niet voldoende. Ze hadden do~~· ~1s de Officieren op reis zijn met de 
een zoon, ver van huis, ook hij moest er StnJdkreet. De Sergeant·Majoor doet ook een 
van weten. Op een dag schreef de vader &root werk onde.r de Chineezen, waar ze met 
dat hij thuis moest komen. De zoon kwaU: ltefde en energ1e evangeliseert. Sergeant 
en begon trouw de samenkomsten te bezoe- pa~line, .~ie d.~gelij~s in het korps werkzaam 
ken en voelde, dat, hetgeen zijn ouders had~ 1s, 1s alhJd b11moed1g en gelukkig om voor 
den ontvangen, hij ook moest bezitten en na den Heiland t~. mogen werken en' Jeven en 
enkele .maanden open de ook hij zijn hart voor geeft al haar tl]d en gaven in den dienst 
d~n He1land en o~tving vrede voor zijn ziel, des Heeren onder de (avanen. Of zij den 
dten de .wereld met kan geven. Nu zijn ze kampong ingaat op huisbezoek les geeft 
alien Helissoldaten en zeer gelukkig. aan arme, kleine kinderen of a'nder werk 

*** ve.~richt~ alles doet zij met vreugdc en een 
bllJ gez1cht. 

Eens in de maand kw am een oude Javaan Ja bet korps te Poerwo d' · 
die heel ver in de bergen woont, naar Poer~ ' re JO ts een heerlijk gezegend korps en . wij gelooven dat d~ 
woredjo om zijn pensioen te halen en be- Heer nog grootere dmgen bij ons ~al doen ! 
zocht dan ook meestal onze samenkomsten. 
Later . werd hij een werkelijk Christen Voor: U. God en Heer, buigen wij ons neei:. 
en He1lssoldaat en nu is hij niet tevreden Help en steck ons weer door Uwe kracht ! 
!Ilet een samenkomst in de maand, maar Is d,e strijd voor:b!j. mogen w' al/en blij 
1ederen Zaterdagnacht loopt hij vijf a zes f uub len aan Uw zr;, waai: Gij ons wacht f 
uren om de samenkomsten te kunnen bij- Th. Englund en E. Hosendahl. 
wonen op Zondag, en den volgenden nacht Kapiteines. 
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rn ST.-NIUOLAAS .. EN KERSTGESUBENKEN. 
Boekhandel van het Leger des Heils 
javastraat Bandoeng. 

Christelijke boeken 

~ groote voorraad en sorteering, fraai gcbonden, van bekende • ·· sctUtJvers en schrijfsters. 

[H Teksten 
[}{ op-carton,r-op:-glas~ en: in houf.'gebrand. in alle soorten en prijzen. 

[}{ V oor uitdeelingenj:in;:zondagsscholen en Zendingsposten : 

[I Prachtige:gekleurde:p]aten·. van Harold Copping. HJ 
~ ,,Het leven:van:Jezus,"; gei:ll. met 52 platen, Maleische tekst. HJ 
[}{ Kinderboeken ,_ Kinderbijbels - Bijbelsche verhalen. enz. enz. ~ 
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NOVEMBER 

EVANGELISEEREN ONOER'. DE 
EUROPEANEN. 

W,eer een nieuwe poging door Adjudant 
Loo1.s te Semarang in het werk gesteld, 
te~emde het Licht te verspreiden in wijderen 
knng. Ditmaal onder Europeanen eu lndo
Eu.ropeanen. waarbij overigens niemand is 
buitengesloten. In die poging werden wij 
zeer welwillend tegemo.et gekomen door den 
K.erkeraad der Geref. Kerk, die ons voor 
dten avond en daarna eenmaal in de 
m.~and, een Jokaal van ,,De school met den 
B11bel" afstond. 

We mochten ons op Zondagavond 2& 
September in een goede opkomst verheugen. 
Ofschoon de liederen bij velen nog niet 
zoo g.oed bekend waren (gedmkte liederen
blaad1es waren uitgedeeld) werd toch dapper 
me~.gezongen en vooral bet eerste lied': 
,,M11n Jezus als aan U ik denk", leende zich 
er zoo to~ tot. de harten door te dringen. 

Aan Bngadter Dr. ~ille werd verzocht, een 
woord van persoonltJk getuigenis te willen 
geven en het was kostelijk hem te hooren. 
In alien eenvoud. verhaalde hij van zijn 
groote. wan hoop, 1aren gel eden voor zijn 
b~keer.mg; hoe wetenschap en kennis zijn 
z1el met konden voldoen en hoe God in· 
Wiens bestaan hij eerst niet kon geloo~en 
Zich op zoo wondere wijze aan zijn hart 
openbaarde, nadat hij met de kreet tot Hem 

was gekomen: "God, indien Gii dan 
bestaat, openbaar Uzelve, opdat ik 
kan gelooven." Na zeer korten 
tijd mocht de Brigadier volkomen 
vrede smaken voor zijn ziel en 
geen twijfel omtrent Gods bestaan, 
Zich openbarend in jezus Chr.istus, 
is ooit zijn hart meer binnenge~ 
drongen. Halleluja I 

De meisjes van het Meisjeshuis 
zongen onder Ieiding van Kapiteine 
Farmer een lied, Ensigne Engstrom 
vergastte ons op een solo, waar
na Adjudant Laois sprak over bet 
vol~n van Jezus. Wij will en voort
gaan, geloovend en biddend, dat 
de Heer in de toekomst ons een 
rijken zegen en kostbare zielen, 
gewonnen voor Hem, zal geven. 

J. Th. Cardinaal. 

INTERNATIONAAL LEGERn 
NIEUWS. 

De Generaal leidde kortgeleden 
enkele zeer belangrijke samenkom
sten voor Leger des Heils-muzl
kanten. Er waren er 850 tezamen 
gekomen van de b.eide Divisies Dur
ham en Northumterland in den 
"Tempel'' te New-Castle. Vier maal 
op een Zondag kwamcn ze en luis
terden met onafgebroken aandacht 
naar de toespraken van onzen Leider. 
qe o;,neraa~ schetste hun zijn 
ntdeaal muztkant. Dit bataillon van 
Leger des Heils-muzikanten is nu 
bezig. met heiligen ijver zich te 

vormen om het ,,model" van hun Generaal 
gelijk te worden. 

Japan. Kolonel Yamamuro, de Chef-Se
cretaris van Japan, bezocht het eiland Shi
koku. In Kochi kregen 9 scholen een halven 
dag vacantie, zoodat de leer\ in gen de samen
komsten. z.ouden kunnen bijwonen. Meer dan 
2000 me1sies van de 5 middelbare scholen 
w~rcn ook tegenwoordig. Onder de onder
w11zers was een Heilssoldate, die haar kleuren 
toont door haar Leger-broche gereield te 
dragen. 

De Militaire autoriteiten richtten ter ge
Iegenheid van dit bezoek een tent en een 
platform op en noodigden. den Kolonel uit, 
!COO mannen van het 44ste regiment toe te 
spreken over de drankkwestie. De Jaatste 
samenkomst op het eiland wcrd gehouden 
voor de politie-macht. 

Holland. In den Haag werd een Leger 
des Heils-hotel geopend met logeergelegen
h eld voor 40 personen. Het Hotel is gelegen in 
de Wagenstraat en draagt, evenals het 
Amsterdamsche, den naam van ,,Elim". 

Finland. Op een klein cilandje in dit 
eilandenrijk . heeft het Leger des Heils een 
zomer-kolo01e, waar vermoeide J11oeders 
met haar kinderen een rustige vacantie 
kunnen doorbrengen. onder de goede zorg 
van het Leger: Het ~tland is gelegen in ecn 
van de prachhge, shlle Fjordeo een kleinen 
inham van de Oostzee. ' 

ATTENTIEt 
De Officieren worden er aan 

dat alle correspondentie geadrc 
worden aan: 

Ko lone! M. J. v. d. Werken 

nerd, 
moet 

Hoofdkwartier Leger Hcils 
Javastraat 

BANDOI NO. 

. Onvollcdig adresseeren veroor1.aakt vertra
gmg . 
.. Alleen bU correspondentie van persoon

hJkcn aard wordt op de enveloppe "per
soonlijk "vermeld. 
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