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....... 1 
DE REDDINGSBOOT VAN HET LEGER DES HEILS IN NOORWEGEN. 

H
ij heeft de grootste vuisten, die g~ nog ooit.gezien hebt. Ze zijn massief, hard 
als ijzer en doen u onwillekeung a_an Stm~on denken. Wanneer ge hem 
de hand drukt, gaat uw eigen hand m de z11ne. verlor~n. . 

Wie hij is? Wei, de kap1tein van de Leger des Hell~-reddmgsbo?t ,.Cathen!1e 
Booth", bekend om zijn groote, s~erke vuisten en z11n edelmoed1g hart;. Ad]u
dant Jens Myhre is zijn naam. Hij 1s een dapper · man en de kracht van z1Jn arm 
en stoutmoedigheid van zijn hart zijn nog toegenomen door de 1arenlange worste · 
Jing met de machten der zee. Als afsta.mmeling van. de e~hte Vikings, heeft hij 
de onversaagdheid en onoverwinnelijkhe1d, en het mthoudmgsvermogen van dat 
moedige geslacht geerfd. . . .. 

De herdenking van het honderd,iang b~staan van ~e. Rt~ddmgsboot brengt mtJ 

gesprek in gedachte dat iK verleden 1aar te Chnstianta heb gehad met Ad-
een ' ·· kk h t · d ·uctant Myhre. Er werd toen juist part11 e-etro en van e zomerse1z~en om e 
1 Catherine Booth" op te katefateren en gereed te maken voor haar. wmter-taak, 
" haar niet veel rust gegund zou worden. Van October tot April zou ze dan 
wanneer . d 
weer bijna dag en nacht bmten op zee ron zwalken. 

De dappere helden, die dee! UJtmaken van de bemanning der reddingsbooten 
~angs ooze Noor~zee-kusten, ste~en alleen in zee, wanneer er een scbip in noo 
1s en om hulp semt. De ,,Cathenne Booth '' is er altijd op uit wanneer het weer 
ruw is; meestal beweegt zij zich binnen den Noordpool-cirkel: Jn deze noordelijk 
wateren wordt zeer veel aan visscherij gedaan en, daar de rotsachtige kust buiten
gewoon gevaarlijk is, wanneer de wilde golven er tegenaan slaan, verkeeren de 
mannen, die hier hun beroep uitoefenen, herhaaldeliik in Jevens~evaar. 

Drie en twintig jaren achtereen heeft de ,,Catherine Booth" nu reeds dienst 
gedaan; om en bij de vijftienhonderd visscher~schuiten die averij hadden opgeloopen. 
in den storm, zijn naar de kust gesleept en hun bemanning, omstreeks vierduizend 
man, is op deze wijze door de Leger des Heils-reddingsboot aan de klauwen des 
doods ontrukt. 

Wanneer zij alle zeilen bijzet, kan de reddingsboot twaalf knoopen maken. 
Ontworpen en vervaardigd door cezelfde handen, die de "Pram" bouwden, dat 
wondervolle sterke schip, waarmee Dr. Nansen, enkele jaren geleden, op een onder

(zie vervolg pag. 4 l:olom 3 ) 
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Wij komen ieder oogenblik in aan- niet aan het_geen onrein is. en lk zal Welke is toch die gelijkvormigheid 
raking met menschen, die zich met be- ulieden aannemen. En Ik zal u tot ·een aan de wereld, die ons verboden wordt 
kommering afvragen: ,,In hoe verre kan Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en in de boven aangehaalde plaatsen en in 
ik aan wereldsche genoegens deelnemen dochteren zijn, zegt de Heere, de nog vele andere bovendien? 
zonder mijn christelijke belijdenis oneer Almachtige" . ( II Cor VI: 17-18). Met afldere woorden: Wat is wereldsch-
aan te doen?" Velen dezer lieden be- , Weet gij niet, dat de vriendschap der gezindheid? 
kennen ons, dat zij reeds sedert jaren wereld een vijandschap Gods is? Zoo Ziehier mijn antwoord: 
het vraagstuk van de concerten, come- wie dan een vriend der wereld wit ztjn, le. Ik noem wereldsch, wat zich daar-
eies en andere bijeenkomsten van meer die word1 een vijand van God gesteld." voor uitgedt. Over het algemeen zijn 
kuiselijken aard besproken en overdacht (jak IV : 4.) menschen noch zaken beter, dan zij be-
llebben; sommigeo aarzelen zelfs niet lk veronderstel dat alien, die zich weren te zijn. 
toe te stemmen, dat zij een soort van Christenen noemen, ten minste eeoige 2e. lk noem wereldsch, al wat de kin-
geestelijken achteruitgang bij zich zel- waarde hechten aan de hier aangehaalde deren dezer wereld beminnen, zoeken en 
ven hebben waargenomen, sedert zij plaatsen Sommigen hunner echter zeggen, hoogachten. 
llebben deelgenomen aan dit soort van dat deze W•lorden niet wijzen op deze 3e Al wat geenerlei betrekking heeft 
tijdverdrijf. Het schijnt, dat er over of gene wereldsche gewoonte, terwijl op God, noch op Zijn gerechtigheid, noch 
deze vraag een treurige onzekerheid anderen mij weer verzekeren, dat zij niet op de eeuwigheid, al wat niet ,,den geur 
keerscht onder hen , die den Heer be- slaan op iets anders, zoodat, evenals in der d1ngen Gods' heeft, houd ik voor 
ijden. Velen schijnen zelfs over dtt punt de geschiedenis van het varken bij de wereldsch. 

geen bepaalde overtuiging te hebben. Turken, de Chrisfenen ten laatste eindigen 4e, Wereldsch is al wat strijdt tegen 
Vandaar zeker de groote wereldsch- met alles op te slikken; ieder van die de waardigheid, tegen den ernst en tegen 
gezindheid, die zich over de kerken wereldsche Christenen weet het zoo te de zede ijke kracht van het christelijk 
heeft uitgespreid; vandaar ook in onze schikken, dat hij het stuk krijgt, dat hij karakter. 
dagen het meer en meer wegvallen van het liefste heeft of dat hem het geschiktst Het komt mij voor, dat deze dingen 
den muur van afscheiding tusschen dui- voorkomt. en zoo wordt de wet van zoo duidelijk zijn, dat geen nadenkend 
zenden belUdende Christenen en de me- Christus ontdoken en verbrokkeld en Zijn Christen ze kan tegenspreken. Eenigen 
nigte ongeloovigen, die hen omringt. kerk in haar geheel aan den gud dezer van hen, die zich Christenen noemen 

Het doe! van dit opstel is te onder- wereld overgegeven. schijnen alleen datgene wereldsch 
zoeken le of het geoorloofd is en 2e of lSIAA~AAAAAAAAAAOOOAAAOOOAOAAAOAAAOAAAAAAAAOA~AAAAAAAAOAAAA'2J het gepast is voor Olwistenen om ver- <l t> 
m kellJk eden als or"erten, tooneel- 3 EEN BOOD80HAP VAN LT. - KOLONEL G UGELJIANN. t> 
ertoomngen liefhebberij comedies, enz. 3 Bandoeng 18 Aiig
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te geven of te bezoeken. <l Mijn lieve Makkfrs, allen! t> 

I. 3 . Bet .. is mi;j _n-iet m?.gelijk om in woorde1;. uit te dl'ukken de gevoelens, g 
·1s dit geoorloofd? ,,Naar de wet en <l die mp d_oortrilden by ~et on~.vcingen Uwe1• liefdeboodschappen. Gevoelens t> 

naar oe getuigenis." 3 van inmge ~~tnlcbacirhe ·1d, blyds;:hap en liejde. Een vooi· een hee/t onze g 
Wat zegt de Schrift? 3 Kolonel z~ my '?_Oo1·gelezen, terw14Z i!c hier op het zielcbecl Zig en soms w

11
s g 

,, Want gij zijt een heilig volk den <l d~ ontr·oel'u~g my haast te machtig. Zuovele t1·onwe w
0
o,.rlen van &emoedi- t> 

Heere, uwen God: u heeft de Heere, uw <l ging en vrtendschap en geloof I Ile voelde mij ineens zoo lclein onder dat t> 
God, verkoren, dat gij Hem tot een volk 3 al~es. lle!J dctnlc, al 1!iijn .. malclcers in alle plcintsen, va,n(tf de veteranen, g 
des eigendoms zoudt zijn uit alle vol ken, ~ w_ier woorden ~et zoo_ 11 b?J:?ncle1·e kmcht tot rn(j lcwamen, tot de nitdruk- g 
die op den aardbodem zijn. rDeut. VII: 6) <l k1nfl. v1i1? het liev_e .. lcm~erlyke geloof van onze jonge Of!'icieren; van de t> 

,,En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, 3 met-;7es i1~. de Meis;eshuizen en _de verpleegllen der Meliiatschen-lcolonies. Zij g 
de Heere ben heilig; en lk heb u van de <l hebben myJ alle gesterlc_t en bezield. Ile zag mij ine,.,ns ells door Pen wolk t> 
volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt ~ vc~n getuigen omgev~n in deze, ~e iwe mijner beproeving. Welle een eer, deel g 
zijn." (Levit XX: 26). ~ uzt te malcen van dii LegervollcJe I t> 

,,Wordt dezer wereld niet gelijkvormig, <l En hoe of ik liet maalc, wilt gi;j weten? t> 
maar wordt veranderd door de ver- .3 'l'o~:i de. ernstige boudscha-''?. vnn mijn menschelijlcerw?jze gespi·olcen onge- g 
nieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt ~ ne~.sll!Jlce ztelcte en een mogel171c spoed1g heengaan ?wm· m,ijn hemelsch 1'elmis g 
beproeven, welke de goede, de wel- <l m17 we1:~ v~edege_deeld, toen was het volle vi·ede in ni?jn ziel. Ineens zag -ilc t> 
behagelijke en volmaakte wil van God :g voor mg dte zali_ge gewesten. met zoovee. gelietden, die m?j daar zfjn vooi·- g 
zij." (Rom. XII:2a). <l gegaan, en om ~ie wee~· te ~1en _zal zul!c een onidtsprekelijlc geluk zijn. En t> 

,,lndien gij van de wereld waart, zoo ~ dan, Hem te zien, Die _myn ziel gered heeft I De IIeel' lieeft mij in stilte g 
zou de wereld het hare Iiefhebben ;.doch <l 1·eeds Icing hie1·voo1· bereid 1 lloe lc?n het anders met /zet lclimmen der jaren t> 
omdat gij van de wereld niet zijt, maar 3 en met het heengaan van zoo menig welbeminden b1·oedl:'r en zu,ster die met g 
lk u uit de wereld heb uitverkoren. daar- <l ons gestrert~1~ hebben, betreklcel'{jtc .. op jeugdigen Zeej't{fd heenginge;i en nn t> 
om haat u de wereld·' (Joh. XV:19) 3 dciarboven ;uicl~~n I Ik voel~e, d?. tyd zon oak voo1· mU naderen en ·ik had: g 

,, Want al wat in de wereld is, namelijk <l ,,!leer, la(it .:1t'l!J geheel ?e1·eul zyn, opdrit G?j moogt zien den al'beid Uwei· t> 
de begeerlijkheid des vleesches, en de ~ ~iel voo1· m~J _en ve1·zad1.g.~ moogt kunnen ::ijn". En zoo fig ik te wachten g 
begeerlijkhe1d der oogen, en de grootsch- <l in m·ede, be1·e1d ~rn te blyven, bereicl om te garm nnar Zijn lieven wil. t> 
herd des levens, is niet uit den Vader, ~ . En tot U, myn niak!cers, <lie ilc heb liefgelzad, zeg ilc: ,, 'l'ot wederziens g 
maar is uit de wereld." ('Joh. I!: 16). <l hie1· beneden of daa1·boven I" t> 

,,Daarom gaat uit het midden van hen ~ A. B. Gugelmann u-Kolonel. g 
-en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt 12'""""""~""""""""""""~"~""""~"""~""""""""""""""~~~""~"""""g 
r@&~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6l Een Heilsofficier vertelde mij van een DE { · ~VAREN VAN HET SPJRITJSME " huis, dat men in ""merika had gekregen en 

\...J. ..J • ~ waarin vele slechte praktijken waren uit-
® geoefend. Toen d:! Heilsofficieren er pas 

I @> kwamen wonen, hoorden zij 's nachts de DOOR L T.-COMMISSIONER NURANI. : vreeseliikste geluiden. Het huis werd ge-
@1 deeltelijk neergehaald en verbouwd en de 

~©&U~~~~~~~~~~~~(Qll@r@~U@I@~~~~"" .... """""'·""""' @ Officieren, die vol waren van den Heiligen 

VI. 

Beste Evelien, 

Sinds ik je voor 't eerst schreef over 
bet spiritisme, ben ik nog dieper overtuigd 
van het gevaar er van, door brieven, die 
ik ontving van vrienden, die me hun per
soonlijke ervaringen hebben geschreven. 

Sommige hiervan zijn werkelijk treurig. 
Een dame, die mij schrijft, had een geliefden 
zoon verloren en in haar verlangen om 
toch gemeenschap met hem te houl'en, 
wendde ze zich tot het spiritisme. Zij zegt: 

Men zei mij, dat hij schreef door mijn 
ha;den, dat hij tafels deed bewegen, de 
maat sloeg bij zijn liederen, terwijl zijn 
vrienden speelden, en vele andere dingen. 
lk ben er ten laatste bijna krankzinnig van 
geworden, :;:,oodat mijn schoo_~_zoon, die 
dokter is, m11 meenam naar Ir.die, vanwaar 
ik nu pas ben teruggekeerd. lk wist niet, 
dat het verkeerd was aan spiritisme te doen, 
anders had ik er niets mee te maktn willen 
ilebben. Maar ik weet het nu, want toen 
ik er mee ophield, werd ik maanden Jang 
door booze geesten Iastig gevallen. Zij 
pijnigden mij naar lichaam, ziel en geest. 
Een vervolgde mij voortdurend, zeggende, 
<lat hij mijn zoon was. Hij uitte allerlei 
vreemde vloe'<:en en godslasteringen, totdat 
ik bijna mijn verstand verloor Ik zag deze 
dingen niet maar hoorde en voelde ze." 

Gelukkig 'kwam deze ongelukkige vrouw 
.fo een Legerbijeenkomst en werd, dank 
(}od I gered. 

'=""'"'"'''"""""'"""""~ Geest, slaagden er door gebed en geloof 
in, de booze g~esten volkomen te verban
nen; en het hu1s werd weer rustig en nor
maa!. Zooals de dame ons reeds zei zijn de 
booze geesten zeer onwillig pers~nen of 
plaatsen los te. laten, die eenmaal onde 
hun macht en tn hun bezit zijn gekome r 

Ze schrij~t: ." Wanneer ik nu word Jastig 
gevallen, bid 1k: ,,0, God, red mij om Chris
tus' wille van booze geesten " en H ij 
doc t h et. Ik bid, dat het Lege~ des Heils 
het _al om zal doen weerklinken: ,,Bemoei 
u _n1et met het spiritisme, want het is 
du1velsch I" 

Ve1en zijn er, evenals deze zuster die in 
hun verdriet over 't verlies van hun ge
liefden en hun verlangen om van hen te 
hooren, uit on wet end he id in de strik
ken van het spiritisme verward raken. Laat 
ons doen, wat we kunnen om hen te waar
schuwen. Maar er zijn anderen, die ·door 
nieuwsgierigheid en door te gelooven dat 
't eigenlijk maar onzin is, het opnemen 
eigenlijk voor tijdverdrijf of voor de grap. 
lk wil dezulken ernsti .{ waarschuwen voor 
het groote gevaar, waarin ze verkeeren. 
Wij rnoeten trachten hen er van te over
tuigen, dat er niets dan kwaads uit kan 
voortvloeien. 

Het gevaar van door booze geesten ach
tervolgd te worden, zooa!s onze zuster is 
een groote wer!(elijkheid zooals ook ~ele 
andenn getuigen; maar' denk er aan, da, 
ze g e en m a c ht o v e r o n s hebben 
tenzij wij ons met het spiritisme hebbe~ 
ingelaten en hun vrij willig de gelegenheid 
hebben g~geven om !nvl~ed op onzen geest 
te verkrt]gen. Het ts ntmmer veilig een 
huis te nemen, waarin spiritisten hebben 
gewoond, want de booze geesten, voor wie 
de deur der gemeenschap eenmaal geopend 
is, gaan voort dat huis te bczoeken tot 
verontrustiog der nieuwe bewoners, 

lemand anders schrij ft: n. 
.,Enkele jaren geleden had ik een ne f 

d!e aai:i. het front ~:is in VJaanderen. Vo~; 
d1~~ _ttJd waren h11 en zijn vrouw beiden 
spmhst geweest. Later sneuvetde hij en ,i· 
v:.ouw trachtte gt meenschap te 1<rijgen 1~~~ z11n geest. Na een poosje gelukte het h 
h?ods~!iap~en ~e krijge_n door tafel-kloppa~'. 
EindeltJk g1ng lk er nteuws ierig e 
loovig e· 'k.. n onge-

' ens naar tJken. Langzamerhand 
kreeg het vat op mij en ik probeerde het 
ook eens._ Geen blijde, hoop•olle boodscha 
werd oo1t medegedeeld, maar altijd ee~ 
voortdurend verlangen 0111 met mii· t 
ken Enkele d' e spre-. . tngen, die mij gezcgd werden 
kwamen u1t, maar v e I e heelemaal niet' 
Vol~ens enke~e dier booctschappen, had ik 
op t oog~.nbllk een welg~stelde jonge man 
moeten Zl]n, met een adelJijke VTOUW• in 
P!aats daarvan ben ik een eenvoudige Kan
d1d1at v )c;ir den arb ·1d in het Leger des H ·1, 
~et e_~n ltef, kalm meisje, datook Kandidc~a~ 
is PrtJS God! Het Evangelic kwam op mi'n 
weg. I kg !l?<;if_de Gods Woo rd en bemerktlc 
dat het sp1r1t1sme ult den duivel i~ E . • 
g~cn heili_gheid in; door God v~~boJe~s 
le1dt het n1et tot een heiligen Ievenswandci' 
en ve:gt het zelfvcrloochening noch dicncn"' 

Er ts slechts cen bewezen geval waa b" 
de ~eest van een overledene door ~cg 
medium werd opgeroepen om m t 
levende t k . e een e spre en, en dtt is beschrevcn in 
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te noemen, wat onmiddellijk van den 
duivel komt, zooals onheilig~ woorden, 
godlasterlijke of onzedelijke.din~en._Maar 
de Schrift is klaar en du1delljk m de 
onderscheiding, die zij aangeeft. Zij ve~
biedt aan de Christenen, om zich in eem
gerlei opzicht in de zaken van he~. da
gelijksch !even met de wereld gehjk te 
stellen. 

Zij zullen niet spreken gelijk de w e
reld "in d wa ze scherts" noc t1 in op~e
blaten taal, noch in vleiende bewoordm
gen. Hun gesprekken integendeel, ,,moete~ 
in aangenaamheid met zout bespr~ngd 
zijn, zij moeten zuiver zijn en u1t een 
goed geweten voortkomea. Zij moetefl 
spreken als ,, burgers der hemelen, van 
waar wij ook den Zaligmaker, Jezus 
Christus verwachten". 

Zij zullen zich niet kleeden gelijk de 
wereld. ,, Hun versiersel zij, niet hetgeen 
uiterlijk is, bestaande in het vtechten 
des haars, en omhangen van goud, of 
van kleederen aan te trekken. '' ( 1 Petr · 
Iii: 3) ,,Desgel'iks ook, dat de vrouwen, 
in een eerbaar gewaaj, met schaa~te 
en matigheid zich zelven versieren, met 
in vlechtingen des haars of goud, of paar
len, of kostelljke kleeding, maar door 
goede werken, hetwelk de vrouw~_n 
betaamt, die de godvruchtigheid beltJ
den.'' (Tim 11:9-10). 

,, Verder zegt de Heer: daarom dat de 
dochteren van Sion zich verheffen, en 
gaan met uitgestrekten hats, en lonken 
met de oogen, al gaande en trippelende 
daarhenen treden .... zoo zal de Heer 
den schedel der dochteren van Sion 
schurftig maken." (Jes. III: 16-17)., .. 

lk beveel dit laatste tioofdstuk m z11n 
geheel aan de aandacht van nen, di~ 
dit onderwerp aangaat, en ik zou we 
van hen willen hooreQ of, sedert de Heer 
getoond he€ft, dat Hij de kleeding der 
lsraelitische vrouwen aanmerkte als een 
teeken van haar ontrouw aan Hem, en 
Hij deze zaak belangrijk genoeg gevon
den neeft, orn haar door Zijn p1ofeet te 
doen opteekenen, men nu niet eens on
derzoeken zou, tot op welke hoogte 
deze zellde venchijnselen van ontrouw 
zich tegenwoordig in ons midden ver
toonen. 

Verbiedt de S~hrift ook niet aan de 
Christenen om wereldscrie liederen te 
zingen, terwUI zij hen aanspoort om .~ls 
z1i verblijd zijn, psalmen of geeste111k~ 
liederen aan te heffen tot eer van den Heer? 

En eindeliik verbiedt de Schrift aan 
d~ volgelingen van Christus deel te ne
men aan de vermaken dezer wereld. 
Zij verbiedt iedere gemeenschap met de 
,,onvrnchtbare werken der duisternis"; 
zij wi l, dat wij onszelf zullen hoeden 
van al.~en schijn des kwaads ;-zij begeert, 
dat Wt] zullen uitgaan uit het midden 
der ongeloovigen en ons van hen af
scheiden; en onze Heer verklaart dat 
Zijn ware discipelen niet van deze wereld 
zijn, evenmin als Hij van deze wereld is . 

(Wol'(lt ve1·volgd.) 

I Samuel 28. God heeft daarin toegestaan 
dat Samuels geest werd opgeroepen, met 
een bepaald doe!. Maar er is een belangrijk: 
verschil tusschen dit geval en een seance, 
zooals die tegenwoordig gehouden worden. 
In plaats, dat de geest door een medium 
sprak, sprak Samuel on middell!jk tot Saul. 
Aan den schrik van bet medium kunnen 
wij bemerken, dat zij niet verwacht had, 
dat werkelijk Samuels geest zou komen. En 
welke waren de woorden, die Samuel sprak? 

Waarnm hebt gij mij onrustig gemaakt, mij 
~ioende opkomen ?'' In di en het lief de is, die 
de menschen verlangend maakt met hun 
overledenen te spreken, wat zouden ze dan 
gevoelen, wanneer zulke woordeu van ver
wijt tot hen gesproken werden door hun 
geliefden? 

Een vriendin schrijft me van een dame 
die ha' r een igen zoon verloor. Haar vrien~ 
den waren bang, dat ze in haar eenzaam
heid en ve:driet tot het spi_~i.ism ... zou gaan, 
maar de ltefhebbcnde w11sheid van haar 
zoon had haar hiervoor bewaartl. Kort voor· 
dat hij stierf, z~i hij tot haar: ,,Moeder, u 
moet me een ding beioven. Als ik sterf 
prohe~r dan niet mij te bereiken door ee~ 
van die d_~aze mcthoden z ij z o u de n 
s I e c It t ztJ n v o o r u maar o o k v o or 
111 ij, al~ ze me konden' bereiken. I ndien we 
gesche1den worden, laat ons dan wachten 
op de goe~~ ~.iize en den rechten tijd van 
ontmoete_i:i· J-111 had een goeden kij p de 
zaak. W11 .. kunnen niet glssen, ho cht 
het kan ztJ n voor beide partij en. 

_Dat God, onze tecdere Hcmels 
Die On!'\ onze aardsche liefde 
vreugde gal, welke het levcn v zoo 
sc_l_100~ maken, in Zijn groote, 0 r nsde 
w11she1d ons geen gelcgcnheid ht te 
gcven om nu reeds in 't !even ht naals 
n~_ct hen in verb1nding te komen, I zcker 
z~Jn met cen wijle bcdocling en we moeten 
d1t aan llem overlaten. 

NURANI. 
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A a n st e I I i n gen. 
Adjudante G. 0. Cornelius naar bet Meis

jeshuis te Weltevreden (tijd) 
Adjudante G. Hallman 1 Bijzondere dienst. 
Ensigne ]. Beck naar het Ooglijders

hospitaal te Semarang. 
Ensigne E. Seur naar het Kinderhuis te 

Djokja (tijd.) 
K"piteine E. Carpenter naar het Kinder

huis te Bandoeng. 
Kapiteine M. Berge naar bet Kinderhuis 

te Medan. 
Kapitein<>: G. Muller naar de Leprakolonie 

te Pelantoengan. 
Kapiteine P. v. d. Tang naar het Oog

lijders-hospitaal te Semarang. 
Luitenante M Veenendaal naar de Verlos

kundige Klin•ek te Soerabaya. 
Bandoeng I September 1924. 

~Yc~. 
~ .. 

Terr. Kommandante. 

NOOTJES VAN OEN CfIEP-SECRETARIS. 
Hoofdkw rtier 18 Augustus '24. 

De Territoriale Kommandante op reis. 
De lezingen door de Terr. Kommandante 

in v~rschillende plaatsen gehouden, werden 
bijzonder goed bezo..:ht en zeer waardeeren
de woorden werden gesproken door de 
heeren, die deze vergaderingen presideerden. 

In Djokja, waar z. H. de Sultan met ge
volg mede tegenwoordig was, wees de 
Resident in zijn openingsrede in 't bijzonder 
op het, over d~ gansche wereld verspreide, 
werk van onze Organisatie, welke rede door 
de ,.Java-Bode" in haar geheel werd opge
nomen. Het was zeer vriendelijk van den 
Resident een ru1mert blik te geven in onzen 
wereld-omvattenden arheid. 

De Burgemeester van Weltevreden sprak 
zeer waardeerend over de waarde en het 
nut van onzen arbeid en eindigde met te 
zeggen: ,,Zij, de Officieren van het Leger 
des Heils, geven hun Leven, Iaat ons ten 
minste onze gaven geven en op zoo ruime 
schaal als mogelijk is." 

Ten zeerste waardeeren wij de flinke 
hulp van de vele vrienden en dagblad
correspondenten, die hun medewerking gaven 
tot het slagen van deze bijeenkomsten. 

Een heer, tegenwoordig in een der leiingen, 
schreef ons: .,Ik was ten zeerste getroffen 
door het werk der liefde, verricht door het 
Leger des t:leils. Het is mij dan ook een 
genoegen den arbeid te steunen met f 100.-". 

lem:tnd anders legde een briefje op het 
collectebord, waarin hij het verlangen te 
-kennen gaf, jaarlij ks f 25.- bij te dragen. 
Dit zijn zekerlijk uitingen van sympathie en 
praktische hulp. 

Tot ons Ieedwezen moest de toer naar 
Semarang en omliggende plaatsen vervallen 
door de ernstige ziekte van Lt.-Kolonel 
Gugelmann. 

Lt.-Kolonel Gugelmann. 
Het doet ons Ieed te moeten melden, dat 

de hoop, die wij uitspraken in het Juli
nummer van onze Strijdkreet, niet vervuld 
is geworden. De ziekte heeft een ernstiger 
wending genomen en de Kolonel is genood
zaakt geweest al haar geliefd werk neer 
te Ieggen, waaronder ook de redactie van de 
Strijdkreet, ofschoon het plan van dit num
rner nog onder haar Jeiding is uitgevoerd. 
Wij weten dat alle kameraden en vrienden 
de Kolone'1 gedenken voor den Troon der 
Oenade. 

Majoor en Mevrouw Scheffer •. 
Het zal den makkers en velen vnenden van 

deze toegewijde kamernden teed doei:i te 
hooren, dat de tocstand van _hun e.~nt~en 
zoon Jonathan, die sedert geru11:nen tlJd z1ek 
ligt te Salatiga, zeer verergerd 1s. Me~rouw 
Scheffer was reeds enkele weken btJ hem 
en nu heeft ook de Majoor ~em ~en kort 
bezoek gehracht. Jonathan is sindsd1en weer 
wat opgeknapt. zoodat de vooruitzichten wat 
meer hoopvol zijn. 

Mevrouw Kommandante Schipper. : 
Een telefonische boodschap van haar 

man meldde ons het droevige nieuws, dat 
de Kommandante in het Ziekenhuis ~o~st 
worden opgeno nen, daar zij ernstig z1ek is. 
Reeds seJert een1gen tijd heeft deze toege
wijd>:! strijdster moedig gestreden tegen 
tichamelijkt:: ongcsteldheid. Wij bidden, dat 
algenoegzame genade g\:!scnonken zal wor
den in deze dagen. 

Ben erkenning van 35 jarigen dienst.1 
Een nieuwe order van het lnternationaal 

Hoofdkwartier bepaalt, dat Officieren, die in 
het bezit zij ri van het in'>igne van de Orde 
van trou wen dienst, voor iedere verdere 10 
dienstjaren een zilveren ster mogen toe
voegen aan dit insigne. 

Mevrouw Majoor Scheffer is de eerste 
Officier in Ned .-lndie, die deze onder
scheiding oncvangt, dateerende van 31 Oc
tober 1923. Al onze knmeraden vereenigen 
zich zeker in hartelijke gelukwenschen. 

Het Chineesche korps te Bandoeng. 
Schrij "'er deze~ en Mevrouw Beaumo~t 

hadden een zeer mteressante samenkomst 111 
genocmd korps, waarin de inzegening van 
een Plaatselijk Officier en de opdracht van 
de kleine van twee der makkers plaa~s had. 
Aan den eenen kant twee ouders, die bun 
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Het was een heerlijke, frissche morgen in B. De zon raakte de toppen der 
palmen en de lieve zieke vanuit haar krankbed genoot van de zachte, gouden 
tinten en het zingen van ew vogeltje in den tuin. Toen klonken zachte orgeltonen 
buiten voor het raam en een koortJe van Gods lieve kinderen ving aan te zingen: 

,,Al den weg leidt mij mijn Heiland, 
Wat verlangt mijn ziel dan meer ?" 

De tonen rezen en daalden, fluisterden en jubelden om beurten. Zij, die na 32 
1ari~en heerlij1<en arbeiJ in zware krankheid nederlag, glimlachte en fluisterde ,,Dat 
is juist mijn getuigenis," terwijl door het open raam de woorden kwamen: 

,,Al den weg Ieidt mij mijn Heiland, 
Door al 't aardsche stormgebruis. 
En volkomen vreugde wacht mij 
In het zalig Vaderhuis. 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven 
Aan Zijn voeten nederleg, 
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
,,jezus leidde m'al den weg." 

,,Zalig zijn zij, dte niet gezien hebben en n:>chtans zullen geloofd hebben," - zegt 
ans de Heer jerns Christus. (Joh. 20: 29b). 

Een treffend artikel over een onderwerp, wat alle menschenharten beroert en 
immer zal oeroeren, en waar ook zij veel van genoot, vond ik in de Amerikaansche 
Strijdkreet van de hand van onzen hoo5geachten, zeerbeminden Kolonel Brengle. 
Het is aandoenlijk, hoe hetzelfde nummer net droeve bencht brengt, dat deze gnjze 
man Gods zwaar gewond werd in een auto-ongeluk en in een ziekenhuis werd 
opgenomen. Ik geef het artikel ook door aan dien treurende, die m1j scareef over 
zijn groot, dubbel verl!es. 

IS DE DOO D EEN OEHEIMENIS? 

Een man, blind van zijn geboorte af aan, zeide, dat hij dacht, dat de zon er 
rnoe5t uitzien, als het geluid van een grooten trom en wij glimlachen hierover, 
vergetende of niet wetende, dat w1j ans mtsschien veel meer vergissen in zaken 
van veel grooter belang, omdat wij ze van een verkeerden kant naderen. De 
schoonheid van een landschap en de glorie van een sterrenhemel warden ons niet 
bekend gemaakt dvor ans gehoor. De harmonie van een lied leeren wij niet kennen 
~'.::or ans gezicht. 

Alles wat wtj weten, wordt ans geopenbaard door een of ander correspondee
rend zintuig en ieJer an ier zintutg staat daarbij in algeheele bulpeloosheid, 
terwijl deze openbaring plaatsvindt. 

ls de dood een mystene? Ja I Neen I Voor elk onzer vermogens behalve een is hij een 
verschrikkelijk, 011pei1baar mysterie. Wij blikken in de kist waar onze dierbare 
do ode neerligt; wij blikken in het geopend graf met ans arm, k1em verstand en 
dan is het ans als bllkten wij uit verlichte kamers in de ondoordringbare duister
nis van een donkeren, stormachtigen nacbt; er is niets dan hartbrekend, verplet
terend niet-begrijpen, verlatenheid en mysterie. Ons verstand is hulpeloos en 
stom in de tegenwoord1gheid van een probleem, voor welks oplossmg het niet 
gernaakt is; ans verslagen hart breekt onder den last van droefheid, die de rede 
niet kan afnemen. 

Maar zijn wij gelaten zonder eenige macht, die dezen last kan opbeuren, deze 
droefheid vertroosten, dit mysterie oplossen? Neen, dank God, neen I Het geloof is 
de faculteit en de macht waardoor wij dit probleem moeten ffaderen en voor het 
geloof is er geen mysterie in den dood. 

Voor onze geheiligde dooden is die kist niet een nau we en gesloten gevangenis, 
maar een zacht rustbed; het graf is niet een bodemlooze afgrond, maar een 
open deur, waardoor onze dierbaren in de tegenwoordigheid van den Koning, 
in den ongesluierden aanblik van jezus en de ongebroken vreugde en 
gemeenschap der heiligen ingaan; een deur ter ontkoming aan de tranen, 
den strijd, de verzoeking en de kwelling van dezen tijd, in de eindelooze zaligheid 
d er eeuwigheid, waar "God alle tranen van hun oogen zal afwisschen; en de dood 
n iet meer zijn zal, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn". (Openb. 21:4) 

Voor liet geloo.f beteekent de dood eenvoudig, dat de opgegeven taak in lzet oogst
veld dezer wereld volbracht is en de geliejcle nnar kuis is gegaan; cfot de lessen van 
den dag gelee1·d werden en dat de V<ider gekomen is om Zijn kind van school "thuis" 
te halen; d<it het !mis !claw· is en bereid en dat J ezus _qelcomen is om Zijn bruid te 
ontva11gcn; of ook, dat een of ander kwaad op komst was, nat Go in Z1jn wijsheid 
beter vond niet af te wenden, maar v66r de komst waarvan Hij intijjs. Zijn geliefde 
heeft weggerukt: " ...• de weldadige lieden worden weggc!raapt, zonder dat er 
ie mand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt v66r het kwaad". (Jes. 57: I) 

Het geloof houdt zich aan het Woor J van God en vindt zijn eenigen vasten 
steun in wat H1j geopenbaard heeft. Hier zijn eenige feiten, die Hij bekend gemaakt 
heeft. 

1 "- Het is den menschen gezet, eenmaa te sterven (Hebr. 9:27.) De dood is 
dus Gods bestelling. Hct is een feit, dat wij moeten gelooven en waar wij niet 
over moeten redeneeren. Maar heeft God ook icts te maken met den tijd van ans 
sterven? Heeft Hij het uur bestemd? 

2. "- lk ben, .... Die leef, en lk ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in 
alle eeuwigheid. Am~n. En lk heb de sleutels der hel en des doods". Openb. 
1:18) Das bestemt Hij niet alleen den dood, maar Hij open de deur, want Hij heeft 
de sleutels. N1einand gaat dus deze geheimzinnige wereld van geesten binnen, voor 
Hij de poorten des doods opent, opdat zij kunnen ingaan. 

De wijsbegeerte moge ans in staat stellen om de zielssmart te verduren, volgende 
op den dood van onzc! geliefJen. naar alleen het l{eloof, gevoed en sterk gemaakt 
door voortdurend 1even op de beloften en de voorbeelden in GoJs Woord, kan 
ans in staat stellen te zeyevieren in dat uur. De pijnen mogen ans doordringen als 
een zwaard; de droerhe1d moge onuitsprekelijk dicp zijn; het gevoel van verlaten
heid onbeschrijfelijk, toch vindt het geloof ee . vasten grond in GJds Wood. Het 
grijpt de beloften aan en vestigt lijn oogen op de on verandedijke wijsheid en iefde 
des Heeren en het kornt te vvorschijn uit vloed en stor 1n gereinigd en gesterkt, 
treurende, maar overwinnende met een volkornen vertrouwen in een alwijzen God. 

Wij nu zullen wijs zijn, wanneer wij, 1erwijl wij nog omringd zijn van onze ge
l efden, geest en hart met deze kostbare waarheden, die God ans geopenbaard 
heeft, vullen. zoodat wanneer de storm ons overvalt, zooals den een of anderen 
dag zeker zal gebeuren, wij bereid mogen zijn. 

S. L. BRENGLE. 
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kind volkomen aan den Heer toevertrouwden 
en aan den anderen kant een Soldaat van 
het Korps, grooter verantwoordelijkheid ont
vangende als Plaatselijk Officier. 

Aan het eind der samcnkomst kwamen 9 
berouwhebbenden naar voren, waaronder 
Chineezen, Amboneezen en Timoreezen. 

De Zondagschool van bet Europeesche 
Korps te Bandoeng. 

Op zekeren morgen ontmoette ik Ensigne 
Barbier, de j. L. S. M., na de kindersamen
komst. Ze was verru <t over het feit, dat de 
opkomst was gestegen tot 100. Goed zoo 
Ensigne en Uw mede-arbeiders I En ign 
Schulz heeft de leiding op zich genomen 
van een bijbelklas voor groote jongens. 
Wij koesteren alle hoop, dat deze zich 
spoedig zal uitbreiden. 

De ,,Prinses Juliana' groep. 
Onze makkers: Ad1udante Cornelius, En

signe Beck, Kapiteine Berge en Luitenante 
Veenendaal, zijn na een aangename reis 
veilig gearriveerd. Kapiteine Bt::rge heeft 
de boot reeds in Belawan verlaten en is 
aangesteld als assistente in het Kinderhuis 
te Medan De andere Officieren brach~en 
den Zondag in Weltevreden door, waar zij 
een aandeel in de samenkomsten namen · 
des Maandags reisden zij door naar Ban~ 
doeng. E~n heel ,,hartelijk welkom I" roepen 
wij onzen oude en nieuwe makkers toe I 

Adjudante Stewart. 
Na ruim 13 jaar gearbeid te hebben op Java 

in verschillende po,ities te Boegangan Pe
lantoengan, Toeren en Semarang-Ooglijders
Hospitaal, is onze lit:!ve makker met de .,Prins 
der • ederlanden" op 13 Augustus vertrokken 
met verlof naar haar mooie Schotland. De 
Adjudante komt van Inverness in het verre 
Noorden en wij vertrouwen, dat de ver
andering haar gezondheid ten goede zal 
komen. 

Kapiteine Robinson. 
De~e Officier, laatst gestationeerd te 

Boegangan, is geruimen tijd met rust en 
vertoeft thans in het Rusthuis te Bandoeng. 
Tot onzen spijt moeten wij melden, dat zij nog 
verre van wel is, doch wij hidden, dat de 
beterschap spoedig zal intreden. Willen alle 
makkers ook haar gedenkcn in hunne gebe
den? 

Ensigne Both. 
Hee spijt ons te moeten meedeelen, dat 

de gezondheidstoestand der Ensigne de laatste 
maanden veel te wenschen overliet, zoodat 
de Terr. Kommandante zich genoodzaakt 
heeft gezien, haar tijdelijk van haar verant
woordelijkheidals Directrice van ons Meis1es
huis te Wcltevreden te ontheffen. De Ensigne 
zal eenigen tijd in het Rusthuis te Bandoeng 
doorbrengen. 

Kapiteine Muller. 
Na ruim drie en een half jaar gearbeid te 

hebben aan de Oostkust van Sumatra, kwam 
deze makker, geboortig uit Frankrijk, naar 
Java op 9 Augustus, en is aangesteld als 
assistente op de Leprakolonie te Pelantoe
ngan. Ik informeerde eens of zij zich een
zaam had gevoeld in Sumatra, doch haar 
antwoord was: ,,0, neen, ik hield zooveel 
van mijn werk." 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
De geest en toewijding van alle kamera

den in deze poging is zeer prijzenswaardig; 
alien beijveren zich hun doelwit te behalen. 
De eersten op de lijst zijn: Semaroeng, 
Rogo Moelio, Soernbaya (Kliniek). 

Uaar dit nummer vroeg ter perse gaat, 
zijn er nog een flink aantal makkers, die 
verwachten gedurende deze maand hun 
doelwit te bereiken. 

Aan iederen werker en contribuant bren
gen wij hiermede onzen hartelijkcn dank 
voor bun goede hulp. 

INTERNATIONAAL LEOERNIEUWS. 

De Generaal. Vijftig jongens, getrama 
op de Landkolonie van he~ Leger des Heils 
nabij Londen, hebben zetl gezet naar een 
nieuw vaderland, Canada. De Generaal sprak 
hun een laatst woord van vaarwel toe, toen 
zij voorbij het lnternationaal Hoofdkwartier 
marcheerden. Hartelijk, vaderli1k en krac htig 
war~n zijn laatste woorden tot deze veel 
belovende jongelieden. 

De foto, die de,, War Cry" geef , toont ons 
een groep flinke jonge mannen. die er uitzien, 
alsof zij de groote verwachtingen in hun 
gesteld, nimmer zullen teleurstellen. 

Mevrouw Booth Ieidde het jaarlijks Con
gres in Duitschland, wat als zeer geslaagd 
kan gerekend worden. Bij gelegenheid 
hiervan werd de nieuwe Kweekschool 
voor Officieren ingewij d. Een groote 
optocht had plaats van den Tempel naar het 
Treptowpark, een atstand van ongeveer 3 
mijlen. De Duitsche Heilssoldaten begroetten 
Mevrouw Booth met uitbundig enthous1asme. 
')es avonds was de groote Tempel stampvol 
zoodat vclen zich met een staanplaats moesten 
vergenoegen. 146 zielen zoc;hten v~rlo_ssing. 

De nieuwe Kweekschool m BerltJn 1s een 
prachtig gebouw, vroeger gebruikt als 
Hoogere Meisjessch?ol. Het ~ebo~w bevat 
5 verdiepingen en 1s geheel ingencht voor 
het doe! waarvoor het in gebruik genomen 
is. Het 'heeft een groote lezingzaal en de 
noodige leerlcamers. Het is gelegen niet ver 
van de beroemde Burchaplatz. 

De Chef van den Staf leidde het jaarlijksch 
Congres in Zweden in 2 cer.tra, Gothenburg 
en Stockholm. De groote zalen waren telkens 
stampvol en rijke zegen was het d el van 
alien, die de samenkomsten bijwoonden. 



Hoe dikwiils hadden wij het al niet ge
boord: ,, \Vanneer komt de Kolonel 
onze plaats eens bezoeken ?" of 

• Wanneer komt de Ko!onel ons iets ver
tellen over aen arbeid van bet Leger des 
Heils op Java en in de Buitenbezittin
gen ?" Deze vragen warer. tot ons geko
men door vrienden van ons werk monde
ling, scbiftelijk of door middel van onze 
Officieren. Teneinde aan al deze verzoeken 
te voldoen en tevens om meerdere bekendheid 
te geven aan dien arbeid, ook < p plaatsen, 
waar wel hulpvaardige vrienden wonen, 
maar waar het Leger nog geen geregelden 
arbeid heeft, werd door de Kolonel besloten 
een tournee te malcen over geheel Java. 

Cheribon en Tegal waren reeds bezocbt 
en een rapport over de daar gehouden 
lezingen heeft men reeds in een vorig nummer 
der Strijdkreet kunnen vinden. 

SOERABAYA 
was de eerste stad, die bezocbt werd op 
deze reis. Woensclauavond 16 Juli bevonden 
wij ons in de vriendelijke Loge-zaal. Een 
aandachtig publiek was opgekomen. De 
Burgemeester, de HoogEde!Achtbare Heer 
Ir. G. J. Dijkerman, Jeidde de Kolonel op 
~ympathieke wijze in, daarbij vertellende, 
hoe bij meermalen de Heilsoffici -·~n op 
zelfverloochenende wijze aan bet werk heeft 
gezien. Daarna werden de bijna 60 verschil
lende beelden op bet doek geworpen, alle 
op duidelijke en onderhoudende wijze 
door de Kolonel toegelicht, waarbij 
dikwijls treffende en ontroerende geschiede
nissen werden verteld, ervanngen nit den 
dagelijkschen arbeid van be1 Leger des Heils. 
Het is niet doenlijk alle beelden bier te 
beschrijven de verschillende dagblad-cor
resp ndenten heb'1e·1 dit reeds op sympa
tht k wtjze gedaa , tr uwens, wiener meer 

n weten wil, wordt gaarne het zoo juist 
uitgegeven boekje: .Kiik1es in den arbeid 

an het Leger des Heils in Ned.-lndie" 
egezonden 
Den Vrijdag daarop bevonden wij ons in 

MALA NO. 

De Ensigns Bakker badden al het mogelijke 
gedaan om bekendheid te geven aan de te 
houden Jezing, wat we! b eek uit de opkomst. 
In de pracbtige zaa d r Societeit waren ecn 
250 personen opgek nen, waaronder wij 
zeer veel vooraanstaande autoriteiten op
merkten: Mevtouw van Genderen-Stort, de 
echtgenoote van den Gewestelijktn Militairen 
Commandant, den Burgemeester en Mevrouw 
H. I. Bussemaker, den Ass. Resident en 
Mevrouw J. D. de Vries, den Militairen 
Commandant, Overste ]. G. Bannink en zijn 
echtgenooteen veleanderen. Overste Bann ink, 
een vlot spreker, gaf een zeer sympa1hieke, 
dikwijls met hum· r getinte, inleidings-toe
spraak Het door Kapiteine Car dinaal gezon
gen lied maakte diepen indruk. Was dathet 
geheim van bet welslagen van het Leger, 
van de zeHverloochening en opoffering zijner 
Officieren?: 

,,LiP.fd{>. rlrijlt ons aan tot werlc; 
Liefile 11utalct rte zwaklcen sterlc; 
Lief de /cent geen partl 11och ped;; ; 
Lie(de, o zoo groot !" 

Hoe jubelend klonken de woorden van 
bet koor door de zaal, onder ademlooze stilte 
aangehoord : 

Liefde, o zoo groot ! 
Peillooze, teedere liefde van God. 
Liejde, o zoo groot ! 

Het was een welgeslaagde avond. 
Den olgenden morgen werd, na eenige 

bezoeke te hebben afgelegd, o. a. ook bij 
een ziek dame, de reis voortgezet naar 
ons Inland ' b Hulp-hospitaal te 

TOE REN 
waar Adjudante Midteide, bijgastaan door 
de getrouwe Kommandante . Lien:, een 
gezegend werk verricbt Een derttgtal mtern e 
patienten was aanwezig. Allen werden op
gezocht; bier en daar een vriendelijk bemoe
digend woord gesproken en des avonds e~.n 
lichtbeelden-samenkomst gehouden,een btJ
zondere gebeurtenis voor Toeren, dat ge~eel 
uit liep De bijeenkomstzaal in bet hosp1taal 
was niet berekend voor zoo'n groot aantal 
personen en velen moesten zicb tevreden 
stellen met een plaatsje in een der r~am
kozijnen, of bij de deur. De !1ch1-
beelden die vertoond werden, oogs1ten 
groot 'succes, vooral toen de Offi
cieren van Toeren en de bewoners van het 
Hospitaal zelf op bet doek kwamen Tot 
slot werd de gescbiedenis van den V ~rlo.~en 
z oon gegeven, op eenvoudige en du1de!11ke 
wijze door de Kolonel aan de aanwez1gen 
verklaard. . . 

Z ondag 20 Juli was een ~1stonsche ~ag 
voor het korps Toeren. De vier eerste Hells
soldaten van dat Korps werden des morgens 
door de Kolonel ingezegend. Daar stonden 
ze vier flinke mannen en vrouwen onder 
d~ vlag (zie foto) en legden hun beloften 
van trouw aan God en bet Leger af. ~en 
groepje waarop het korps trotsch rrag z11n l 
Moge 'dit het begin zijn van honderden 
anderen in die streken 1 .. . . 

Des avonds waren _w11 t!l. h~t gezelhg 
lfe van het Milita1r-Tehuis in Malang, 

zaa rl de Kotonel een hartelijke begroeting 
fe~a dee! vie!. De Officieren, die ~e Kolonrl 
vet gezelden, mevr. Adju~ante Bndson, Ka-

iteine Cardinaal en Ad1u~ant Stran.dlon.d 
~ egen allen een gelegendhe1d hun geturgems t; geven. Jn eenvoudige woorden Wt-~d door 
die makkers verteld, wat de Heer .. m hun 
1 en gedaan had. Op treffende w11ze be
h~vndelde de Kolonel het Bijbelgedeelte en 

S T R IJ D K R E E T 

DE TERRITORIALE KOMMANDANTE 
HOUDT EEN REEKS WELGESLAAGDE LEZII"GEN IN 

DOST- MIDDEN• EN WEST-JAVA. 

aan het einde der bijeenkornst bogen twee 
broeders hun knieen voor den Heiland, Die 
bun dien avond de verzekering gaf, dat hun 
zonden vergeven waren door Zijn offerande. 
Moge de Heer hen trouw houden I 

L'es Maandags een lange reis van Malang 
naar 

KEDIRI 
Het Loge-zaaltje was daar ter onzer be

schikkf ng gesteld. Een bevredigend aan1al 
inwoners van Kediri was opgekomen, 
waaronder de Resident, de Regent, de Ass. 
Resident, de Notaris, enz. De Resident, de 
HoogEd.Gestr. Heer J H. Doeve sprak hi er een 
inleidend woord en aan het einde der lezing 
werd de Kolonel in hartelijke bewoordingen 
door zijn HoogEdelgestrenge bedankt. Er was 
een dankbaar publiek. 

MADI OEN 

was daarna aan de beurt. Jn de Societeit 
,,Constantia" bevond zich een groot aan1al be
langstellenden, waaronder vele sympathieke 
vrienden. Oe beer Koot, hoofd eener oplei
dingsschool, wekte na afloop de <ianwezigen 
op tot steun aan den sympathieken arbeid 
van bet Leger. Onze Organisatie heeft in 
Madioen vele hartelijke vrienden, die dit 
dan ook op praktische wiize 1oonden 

De Vorstenlanden kwamen nu aan de 
beurt, eerst 

SOLO 
waar de Loge ,,L'Union Frederic Royal' 
haar deuren voor ons ontsloten had. Zeer 
velen waren opgekomen en een aandachtig 
publiek volgde bet gesprokene. De Resident. 
de HoogEd. Gestr. Heer J H. Nieuwenhuis, 
de Ass. Resident, de heer W. 0. B. H. Mul
der en andere autoriteiten met hunne dames 
gaven van hun hooge belangstelling blijk. 
De Ass. Resident leidde hier de Kolonel 
in en dankte haar later namens de aanwezi
gen ook voor haar boe-
iende Jezing. Ds. Duy
ker sloot na het geza
menlijk zingcn van den 
Avondzang, de bijeen
komst met gebed. Met 
veel verwacbting kw a
men wij in 

DJOKJA. 

Deze tournee werd besloten te 
BL ITENZORG. 

De opkomst had hier groo1er kunnen zijn; 
toch waren velen opgekomen om de lezing 
bij te wonen, welke gepresideerd werd 
door den Burgemeester, den EdelAchtbaren 
Heer A. Bagchus. Zijn EdelAchtbare memo
reerde in het kort al het werk, dat het 
Leger des Heils op Java en in de Buiten
bezittingen doet en sprak daarvoor zijn 
beste wenschen uit 

Op deze reis hebben wij mogen ervaren, 
hoevele vrienden ooze Organisatie heeft; 
hoe de besturen van de verschillende Loge's 
en Societeiten hun zalen gratis afstonden; 
verschillende families en heeren-hoteJ.houders 
gastvrijbeid verleenden aan de Officieren 
en hoe op allerlei andere wijze daadwe1 ke
lijke steun werd verleend. Aan alien onzen 
oprechten dank I 

Stafkapitein G. Lebbink. 

EEN BEZOEK AAN SAPOERAN. 

Zondag 13 Juli was een dag, die ons een 
voorproef raf van wat het eens zal zijn, als 
de zegen des Heeren hier den oogst heeft 
doen rijpen. 

We kregen bezoek van 6 makkers van 
Poerworedjo ! Het was geen pasar-dag en 
toch waren er een vijftigtal mannen en 
vrouwen rondom ons geschaard in de open
luchtsamenkomst in den Chineeschen kam
pong, waar wij mochten getuigen van wat 
jezus kan doen, ook voor de Javanen. 

Het was in 't bijzonder het getuigenis 
van een ouden javaan, die kortgeleden nog 
den Islam navolgde en nu een heerlijk 
getuigenis kon geven; zoo echt op z"n 
Javaansch, hoe de Heiland niet alleen hem 
had gered, maar ook zijn kinderen en klein
kinderen. 

's Middags was ons 
zaaltje aardig gevuld 
en de mai<kers uit 
Poerworedjo hadden 
de gespannen a;1 ndacht 
van de vergaderden, 
toen zij vertelden over 
de verandering in hun 
!even gewrocht door 
den Verlosser. Vooral 
de Sergeant Majoor 
wist als ecn moedcr 
tot de harten te spre
ken. ,,Als ik het maar 
zoo kon in de 1l10ei· 
lijke Javaansche taal", 
dacht ik. Zij had geen 
plaat noodig om de 
aandacht te boeien, zij 
bezat die van begin 
tot einde. 

Geruchten toch wa
ren ons al ter oore 
gekomen, dat Z. J-1. de 
Sultan van Djokjakarta 
en Prins Pakoe Alam 
de Lezing zouden bij
wonen. Lang voor het 
aanvangsuur was bet 
een gedurig komen van 
auto's en rijtuigen, die 
de bezoe)<ers aan
brachten voor de Loge 
,,Mataram" en klokslag 
zeven was de groote 
zaal geheel gevuld 
met de ·elite van 
Djokja. De Resident en 
Mevrouw Dingemans, 

DE EERSTE: HEILSSOLDATEN VAN TOEREN. 

Zij hebben ons een 
groot genoegen ge
da;in, die trouwe 
makkPrs, door per auto 
dien langen weg den 
berg op te komen en de 
Heer heeft er rijken 
zegen door gegeven 

Z. H. de Sultan met gevolg, Prins Pakoe 
Alam, de Ass. Resident, de PJ. Militairen 
Commandant en vele an de ren werden onder 
de 3r 0 aanwezigen geteld. Zoodra z. H. de 
Sultan was gearriveerd, werd de bijeenkomst 
geopend en plechtig klonk het lied, staande 
gezongen: 

,,Gi·oo'le God U loven wi;j, 
B1·en,qen U den roern en d' eere" 

en hoe toepasselijk klonken de woorden van 
het twee de vers : 

"Koom, Uw rijlc van licht en vree 
Ats een zegen over de aarde, 
Over de eiianden der zee, 
D'ie Uw machtige arm ver.qaarde I 
Ln,at de volken na en veer 
Knielen voor Uw voetbank, lleer". 

Daarna leidde de Resident, de HoogEd. 
Gestr. Heer L. F. Dingemans, de Kolonel in 
en sprak zeer waardeerende woorden, welke 
door den transiateur van bet Hof voor Z.H. 
den Sultan in het javaansch werden over
gebracht. Aandacbtig werd de lezing gevolgd 
en velen kwamen aan het eind ervan de 
Kolonel geroerd danken. Djokja spande de 
kroon en Adjudante Hallman, de Directice 
van het lav.aanscbe Kinderhuis, kan met 
dankbaarbeid terugzien op haar welgeslaagde 
pogingen tot het bij dragen van het succes 
van dien avond. 

Onze koers werd nu gezet naar het Westen 
en wel naar J.P. Coen's sticbting. 

'BATAVIA:"" 

waar wij de groote zaal hadden van de 
,,Ned.-lndische Kunstkring.'' 
Evenals in Soerabaya presideerde hier de 
Burgemeester. Zijn HoogEde!Achtbare, Mr. 
A. Meyroos, sprak over den zegenrijken 
arbeid van bet Leger in deze gewesten en 
na de lezing drukte hij, ook namens de 
aanwezigen, waaronder Zijne Excellentie 
J. van der Mare!, Lid van den Raad van 
Jn die; de Resident, de HoogEdelgestr. Heer 
j. R. Schenk de Jong; Dr. J. J. van Lonk
huyzen, Hoofd-lnspecteur v/d . B. G.D. en 
anderen, zijn oprech1en dank urt.( r 

aan henzelven; aan ons als Officieren, die 
dikwijls hebben te kampen met heel wat 
teleurstellingen en ook aan onze makkers, 
die vaak alleen moeten staan in een om
geving, waar nog zoovt>el duisternis heerscht. 

Sapoeran heeft gezien, wat God deed voor 
enkelen en wij bidden, dat velen in het voet
spoor der makkers van Poerworedjo zullen 
..-olgen. 

Ensigne Lauter. 

Vervolg van pay 1. 

zoekingstocht uitging naar de Noord
pool, kan de ,,Catherine Booth" vijftig 
personen bevatten. Zij volgt de visschers
vloot en bewaakt de schuiten op zee 
zooals een herder zijn kudde. Meermale~ 
gebeurt het, dat de visschers door een 
storm overvallen worden en de kust niet 
tijdig genoeg kunnen bereiken en somtijds 
slaan hun boo!en zelfs om. 

In zulke angstige tijden, wanneer en
kele schuiten van de visschersvloot niet 
terug zijn gekeerd, staan de visschers
vrouwen z66lang op den wal te wachten 
op de terugkomst van hun echtgenooten 
en zoons, dat zij dikwijls in elkaar zakken 
van vermoeidheid. Denk u dan eens hun 
uitt;i_undige vreugde in, wanneer zij ein
delt]k de ,,Catherine Booth" met haar 
Heilssoldaten-bemanning zien naderen 
die de vermiste schuiten voortslcept' 
soms we! tien tegelijk. • ' 

De dappere kapitein vertelde me dat 
de reddingsboot overal Ian gs de' kust 
beschouwd wordt door de visschers
bevolking als een vriend en redder in 
den nood. Wanneer zij een visschers
plaats aa!"doet wordt te harer eere in 
1eder hu1s de vlag uitgestoken. En 
wanneer ze vertrekt, wordt de vlag 
nogrnaals geheschen, bij wijze van 

afscheidsgroet. In geval van ziek!e moet de 
kapitein van de reddingsboot dtenst doen 
als dokter en apotheker. Zoowel op zee 
als te land worden zieke of gek" etste 
zeelieden aan boord opgenomen en 
liefderijk verpleegd. De vlugg e en 
bekwame hulp door de Heilssol-
daten verleend heeft in meer dan 
een geval het gevaar voor een a mputatie 
voorkornen. 

Adjudant Myhre deelde me mede m~t 
een uitdrukking van bescheiden ~.rots in 
zijn open blauwe oogen, dat htJ reeds 
zeventien jaar gediend heeft op de 
,,Catherine Booth", waarvan elf al& 
kapitein-in- bevel. Hij is een geboren ze~
man en kent de onbarmhartige Ijszee I~ 
al haar wisselende stemmingen. H' 
oefende het beroep van visscher mt 
in die noordelijke · streken, voordat 
hij bekeerd VI erd in het Leger en 
z11n inzegening onder de Bloed- en 
Vuurvlag een nieuw verschiet voor hem 
open de. 

Het was zijn gewoonte de Legersamen
komsten te bezoeken te Honningsvaag, 
een visschersplaa1s, ongeveer vijf en 
dertig mijlen dichter bij de Poolstreken 
dan Hammerfest de noordelijkste stad 
ter wereld. Oaa; vond hij zijn Heiland. 
Waar hij zelf eens gedurende een vree
selijken storm bewaard was gebleven, 
vroeg hij zelf om het voorrecht een 
plaatsje te mogen hebben onder de be
manni11g van de ,,Catheri~e Booth''. .Na 
een diensttijd van twee 1are11 verw1e.rf 
hij zich door zijn moed en bekwaamh~td 
de positie van ,,tweede", en vier 
jaar later werd hem het bevel op
gedragen. 

Adjudant Myhre is een ervaren loods, 
en gedurende de korte ,zomermaanden, 
waarin de rea'dingsboot opgekalefaterd 
wordt, neemt hij als zoodanJ.g opdrachte~ 
aan hetgeen een flinlie btJdrage betee 
kent voor het onderhoud van de .... c~
therine Booth ... Meermalen heeft h1J tn 
deze functie Britsche oorlogsschepen 
door de verraderlijke Noorsche wateren 
geloodst. .. 

De Adjudant verhaalde mij uit z113 
rijpe ervaring twee voorvallen, tn verb~~n 
met hun strijd tegen de golven. In • 
ervan is de directe leiding Gods te be 
speuren. 

Op een bijzonder stormachtigen dag 
had de redd1ngsboot weer liaar gewon~~ 
speurtocht volbracht en h~dden 
kapitein en zijn mannen z1ch er van 
overtuigd, dat de geheele visschersvlot 
veilig de haven bereikt had. :roen ~ 
avond vie!, wilden zij naar hms terug 
keeren en het anker uitwerpen, toen de 
Adjudant in zijn binnenste een stem 
hoorde, die hem vermaande: ,,Keer .no~ 
eens terug, men heeft uw hulp nood1g I 
Zelfs de richting scheen hem aa.nge.geven 
te worden en hij besloot aan d1en mnN'
lijken drang te gehoorzamen. a 
eenigen tijd voortgezeild te . hebben, 
ontdekte de bemanning een kle111e, open 
roeiboot, die hulpeloos voortgedreven 
werd naar een rots en tel kens en t~Jkens 
weer overspoeld werd door de schu~men
de golven. Er zat slechts een ma1~ m het 
bootje, maar hij had vrouw. e n .~mderen 
thuis die in a ngstige s pan mng z11n ter~g
keer, afwachtte n . Was de ,.Cat herine 
Booth'' vijf mi nuten la te r gekomen, dan 
was de man een ge~ i~s.en d~.o~ tegemoet 
gegaa n ; nu werd h iJ 1u1st b11t11ds gered. 

Bii een andere gelegenheid waren alle 
schepen, op een na, in. de haven. Z<:mder 
zich te storen aan de d1chte sneeuw1acht, 
stond de bijna-wanh?pige vr?uw v_an 
deA schipper der verm1ste schmt, tem1d
den van haar vrienden en buren, aan den 
wal in zee te staren. Ecnmaal meende 
ze een g limp van de redd ingsboot te 
~ien e n de hoop herleefde weN in haar 
hart· door de donkere lucht kon ze 
echt~r niet de visschersschuit onder
scheiden en meende, dat de reddings
boot onverrichter zake allcen terugkeerde. 
De ontgoocheling was 100 groot. dat 
zij bewusteloos in elkaar zakte en 
men haar naar huis rnocst clrag~n. 
Enl<ele uren later kwam de "Catherine 
Booth" onder :1uide toejuichingen. aan 
wal; zoowel de bemanning I de boot 
zelf was gered kunnen w 11. ,,~I s 
de reddingsboot van het r er ni~t 
geweest was, zouden we ust noo1t 
meer teruggezien hel1bcr l l:iarden 
de geredden zelve. Wo1 als deze 
geven uitdrukking aan de Jens van 
vele ho11derden, dit:! door J\dju art My~~e 
en idjn makkers in vciligc h<1vcn z11n 
gebracht. 

E R. W. 
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