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DE MEESTER IS DAAR EN HI] ROEPT U! 
DOOR BRIGADIER F. PALSTRA. 

Welk een gelukkige familiegroep, die Martha, Maria en Lazarus van Betha
nie, - gezegend, doordat de Heiland der wereld er Zich thuis gevoelde en <de 
huiselijke gemeenschap met hen deelde ! · . 

Doch - de geweldenaar, de dood, kwam ook deze lieflijke woning binnen 
en deed ook daar zijn werk l Met koude, ruwe vingeren verbrak hij de draden 
van liefde en geluk, die deze menschen verbonden, en verstoorde de rust 
en den vrede, die er heerschten. 

Hoe menigmaal in die angstige oogenblikken van ziekte, in die droeve 
stonde van sterven - hoe menigmaal zal de verzuchting over de lippen van 
bet diep-bedroefde zusterpaar gekomen zijn : .,, Och, was nu toch de Meester 

riep haar ! Waarom? 0, zij wist het maar al te goed; niet om haar hard 
te vallen over haar droefheid, niet om haar haar kleingeloof en twijfelmoedig
heid te verwijten. Neen, Hij riep haar, om met haar te weenen, zij mocht haar 
diep-bedroefde hart voor Hem uitstorten en Hij zou haar troosten - op welke 
grootsche wijze, wist zij nog niet, vermoedde zij zelfs. niet. Hij, naar Wien 
zij zoozeer had verlangd, was daar en riep haar; en zij ging tot Hem met 
haar onuitsprekelijke. droefheid. En daar aan Zijn voeten vond zij leniging van 
haar smart. Nog voor Hij het heerlijke wonder deed, werd haar schrijnend 
leed verzacht. 

maar hier !" Een boodschap werd tot Welk een voorrecht moet het toch 
Hem gezonden: .. Heere ! Zie, dien Gij 000000
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liefhebt, is krank", en al haar hoop en ~ Heer Jezus op aarde was. Hem deelge-
vertrouwen was nu op Zijn komst ge- ':°i' I r~ noot te mogen maken van alle zorgen 

0 0 0 Q 

vestigd. : ! : ~ en moeilijkheden, Zijn hulp in te roepen 
0, hoe heeft het bedroefde oor toen ~ ~ f i bij ziekte of rouw, door Hem vertroost, 

geluisterd, of het den voetstap van ! g , : i gesterkt te worden, te ervaren, dat 
den Meester ook mocht hooren, Zii·n ~ : ~ : ~ door Hem ooze droefheid in vreugde 

• 0 : i 
stem mocht vernemen ! Doch · tever- ! ! g : wordt veraoderd ! 
geefs. Waarom toch, o waarom ver- 11 ! ! ,.Toch mag ik ook nu in 'tgebed tot 
toefde Hij te komen ? Zij hadden i ! ! i Hem gaan, 
Zijn hulp en troost toch zoo van noode. i Ii ~ ! i Al kan 'k Hem op aard niet meer 
Echter, Lazarus stierf en werd begra- ! i z~en", 
ven, maar Hij was er nog niet. Velen • • ~ i zegt een onzer kinderversjes. Ja, 
kwamen, om met de zusters te klagen ! i • o want Jezus leeft en wij mogen tot Hem 
en haar te troosten, maar Hi1'. De i: I : brengen al, wat ons aanbelangt. Neen, 

o a =·= Trooster, - Die reeds zoo dikwijls Zijn ii : : meer nog: Hij roept, en - Hij 
machtwoord had gesproken en zelfs i j £ ! roept U en mij l Hij, de Meester, Heer 
wel met succes tegen dezen, den grim- : : g i en Schepper van het heelal, Hij roept, 
migsten aller vijanden, - Hij. hun ! ! i g vermaant en dringt, opdat wij tot Hem 
Vriend, kwam niet l Waar bleef Hij i g ! ; zouden komen, zooals. wij zijn, met al 
toch? Waarom toch gaf Hij geen ge~ ! i ii ooze zorgen, met al onze moeite, ons 
boor aan haar dringend roepen? ,,Ter : g ! i verdriet, met al ooze zonden. 
heerlijkheid Gods, opdat de Zone Gods i i ! f Hij roept U, bedroefde, opdat ge 
door dezelve verheerlijkt worde" en ! g : ; Hem al Uw smart zoudt zeggen, en 
,,opdat gij gelooven moogt", zeide de ! ! ! i Hij U froosten moge ! 
Heiland tot Zijn discipelen. Wellicht i i i i Hij roept U, beproefde, gebrokene 
ook, om dit zusterpaar geloofsver- i : : : van hart, opdat Hij heeling U zou 
trouwen te leeren? i ; : ! kunnen geven. · 

Dan ~ na nog eens vier lange dagen g g g g Hij roept U, wankelmoedige, opdat gij 
van teleurstellend wachten en van rouw l j ii Uw kracht zoudt vernieuwen in Hem. 
- daar komt de tijding, <lat Hij in : : : g Hij roept U, eenzame, opdat gij in 
aantocht is! f ! 1 i j Hem zoudt vinden een Vriend, Die 

De teekenaar van ooze voorplaat g g. g g nimmer faalt. 
heeft het doen voorkomen, alsof het een : ! ~ ~ Hij roept U. gebondene, opdat gij 
jongen was, die de komst van den £ £ g g Hem zoudt toelaten, Uw ketenen te 
Lang-Verwachte meldde. W aarom i ! i i verbreken. 
ook niet ? , :.J :

1
° g g Hij roept U, verslagene van geest, 

Het ligt zoo voor de hand, dat de : 1 i : klein-geloovige, of hoe ge ook genoemd 
jongen, Jezus kennende, allen vooruit-

00

q :.: :.= moet worden; met al Uw nooden 
snelt, om het den zusters te zeggen, 

00 0
g , : moogt ge tot Hem gaan, want 'Hij 

h M h kan in alle voorzien ! 
<lat Hij nu op weg is naar aar. art a : ! ii Bovenal: Hij roept U, die ender 
hoort bet en gaat dadelijk den Heiland ! i ~---·- . i i 
tegemo.et, doch Maria heeft een andere i ! i J de werking Zijns Geestes Uzelf hebt 
uitnoodiging' noodig. Wat heeft zij : : g g leeren kennen als een zondaar, ver, 
veel gemist ! Welke wondere woorden ,M MARTHA GINO HEM TEOEMOET. :

0
i werpelijk voor Gods aangezicht. Wie 

worden er daar na de ontmoeting ~ ~ gij ook zijt : man, of vrouw, grijsaard 
keh tusschen Martha en den gooooo••······· .. ········-·0000000000000000.a--·········· ... oooo•••••••coooo•••••••ooooo•••OOOOCOo::g~ of klnd, rijke of arme: Hij roept u, 

gespro oOooo•o••••••••••••OOOO•OoooOOOOooooo•ooOOOO>eoooooooooooc.oooooooooooooooooo•o••••OOOOOOOD0••••0 omdat Hij niet wil, dat een ziel ver,-
Heer Jezus ! .. H U 

Dan verlaat zij den Meester ei:i Z11n discipele~ weer, om .. Maria te Ioren zal gaan: Hij roept U, omdat ij den grooten prijs voor w ver~ 
roepen; zij moet ook komen ! .. Maria, de .. Meester is daar en H11 roe~t u !" lossing en behoudenis betaalde. Hij roe pt U. omdat Hij U lief heeft met 
Daar snelt Maria heen, zij . valt aan Z11n voeten en het welt haar Ult het een eeuwige liefde ! Hij roept U ook door die liefde. 
hart, het perst zich over de lippen: .... Heere, indien Gij hier geweest waart, Hij roept ook U, die Hem eerstijds kende, volgde en diende, maar Hem 

l verli"et of verloochende; niet om U te verwi1"ten Uw ontrouw en Uw lafhar-zoo ware mijn br<?eder niet gestorven · 1 h t 
Welk een wanhopige klacht I Waart Ge maar eerder gekomen, nu is het tigheid, maar opdat ge vergeving zoudt vinden en weder zoudt dee en in e 

te Iaat; wij hebben hettl reeds in het graf gelegd I Also£ Jezus ooit te laat fcindschap Gods. 
zou komen, alsof een geval ooit voor Hem te moeilijk zou kunn-en wezen ! Neen, begrijpen doen we het niet, dat Hij, de Almachtige, ons roept en 

Neen. Maria, de Meester is daar. en Hij roept u, opdat gij vertroost zoudt noodt, blijft roepen en nooden, als wij geen gehoor ge~en; dat Hij ons 
worden, opdat ook gij de heerlijkheid Gods zoudt zien ! Neem den steen toch zoo lief had, dat Hij Zichzelf niet spaarde om onzentw11le. 
weg, toon Uw geloof en .... daar klinkt het met. groote stem: ,.Lazarus, .,Enge/en zelfs doorzien haar niet''; ? 

om uit !" En La·zarus komt uit ! De Levensvorst tr1omfeert, de dood ver~ hoe zouden dan wij die qneindige liefde Gods kunnen doorgrodr:de{! fd rraar 
'o:st zijn prooi; droefheid, tranen en wanhoop verdwijnen; het gordijn l van als wij ons buigen voor de macht dier lief de, __ al_s we ons door ie ie e aten 

'jfel wordt opgerold, de nacht verdwijnt en het wordt wederom helder dag · Ja, overwinnen, clan zullen wij het ervaren, dat z11 is 
~twas niet tevergeefs, dat Jezus Maria riep! Welk een verandering heeft er plaats! 

zoo teeder, dat :zij alien, 
(;;;~t· .en klein, genade biedt'', ,. De Meester is daar, en· Hij roept U !" . . 

Hoe liefelijk troostend zullen deze woorden alleen. reeds Maria m de 
ooren hebben geklonken I De Meester, Hij de Helper. in nood, d_~ 'I_'rooste~'. 
de V riend, _de Zaligmaker der wereld, Hij was daar, m haar nab1Jhe1d en H1J 

Want wat de liefde Jesu is, 
Weet enkel, wie Hem mint". 
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DE NOOD DE.R WERELD op de knieen en zei ~ ,,'t Is waar, Heer, 1 
ik heb nog nooit iets voor U gedaan, 
maar nu geef ik mijzelf en al. wat ik 
heb, aan U, om gebruikt te warden in 
U w dienst." 

in de pogingen van die menschen, die 
buitenslands gaan om anderen op te 
zoeken, terwijl hun eigen familieleden 
thuis omkomen. Begin thuis, maar eindig 
daar niet ! ,, 0 ja," zeggen velen, .. be~ 
gin. thuis !" maar daar blijven ze bij ~ 
men hoort nooit iets van hen buitens
huis en wat ze thuis tot stand brengen, 
is eigenlijk ook al niet veel. God heeft 
geordineerd, dat deze beiden tezamen 
zullen gaan. Doe alle mogelijke moeite 
om uw huisgenooten bekeerd te krijgen, 
maar tr.acht ook nog anderen te helpen. 

DOOR DE LEGERMOEDER. 

Hij zeide dan tot hen: ,,De oogst 
is we[ groat, maar: de arbeiders zijn 
weinige; bidt daarom den Heere des 
oogstes, dat Hij arbeiders in Zijnen 
oogst uitstoote." (Lukas 10: 2.} 

H ET schijnt mij toe, dat niemand 
onbevooroordeeld en onpartijdig 

het Nieuwe Testament kan bestudeeren, 
zonder tot de conclusie te komen, dat 
het een, aan het geheel . ten grondslag 
liggend principe is, dat Zijn licht en 
genade expansief zijn; dat wil zeggen, 
dat God in geen geval Zijn licht, Zijn 
waarheid en Zijn genade aan een enkele 
ziel geeft, zonder die ziel er voor 
verantwoorde1ijk te houden, dat licht 
en die genade aan anderen mede te 
deelen. W aarachtig Christendom is, 
in natuur en wezen, aanvallend. 

Dat beginsel is ons volkomen aan
getoond en ge'illustreerd in de gelijke
nissen van Jezus Christus. lndien ge ze 
wilt bestudeeren, zult ge bemerken, dat 
Hij ons niets heeft gegeveri uitsluitend 
ten gebruike van onszelf, maar dat 
wij ieder talent, dat Hij ons heeft toe
vertrouwd, bezitten ten bate van ande
ren en voor de redding der menschheid. 
Zooals ik het versta, is dat een grond
beginsel van bet Nieuwe Testament. 

Hoe wondervol trad dat beginsel 
aan het licht in het !even der Apostelen 
en eerste Christenen ! Hoe volslagen 
onverschillig scheen hun alles te zijn, 
vergeleken bij dit eene - het was het 
allereerste, dat hun overal bij lag l 
Hoe rekende Paulus, op den drempel 
des levens alle andere dingen waarde
loos, en gaf hij vrijwillig en blijmoedig 
alle andere overwegi~gen op, om hier
voor te leven; en hoe spreekt hij van 
andere Apostelen en helpers in het 
Evangelie, die tot in den dood getrouw 
Waren geweest en hun.leven neergelegd 
hadden om den wi1le van de were Id; 
en we weten, hoe hij reisde, werkte, 
bad, weende en leed, en eindelijk stierf 
voor dit eene doel. 

lijke hof ; hoe ze niet te verjagen en 
te onderdrukken waren en zich door 
niets lieten verhinderen of tot zwijgen 
brengen. ., Deze Christen en zijn over al", 
zeide een van bun bitterste vervolgers. 
Ja, ze ~aren tijdig en ontijdig bij de 
hand; zij wonnen aan alle kanten mannen 
en vrouwen, tot groote ergenis van 
degenen, die hen haatten. Evenals hun 
Meester, konden zij niet verborgen 
blijven; zij konden niet onderdrukt war
den ; zoo aanvallend, zoo dringend was 
de geest, die hen bezielde en aanvuurde. 

Bestudeer uw Nieuwe Testament met 
betrekking tot deze kwestie, en ge zult 
verontrust zijn te bemerken, in welk 
een ontzaglijke mate ge uw breeders 
hoeder zijt - in welk een ontzaglijke 
en verontrustende mate God u aan
sprakelijk stelt voor de bekeering van 
degenen in uw omgeving. 

En hebt gij nooit die stem in uw 
ziel gehoord, als ge neerknieldet bij 
het Kruis? Hebt ge nooit dien godde
lijken Lijder aanschouwd en Zijn stem 
gehoord : ,, Wat doet gij voor Mij ?'' 

Wat hebt ge voor Hem gedaan -
voor de bevordering van Zijn gezegen
de, heerlijke doeleinden in de wereld? 
W aadn hebt ge uzelf verloochend 
ter wille van Zijn Koninkrijk? Wat 
voor strijd hebt ge doorgemaakt in 
geest, verstand of hart? Hoevele brie
ven hebt ge geschreven? Hoevele men
schen hebt ge aangesproken? Hoevele 
bezoeken hebt ge afgelegd? Wat voor 
zelfverloochenenden arbeid hebt ge 
verricht voor Hem, Die (zooals gij zegt) 
zooveel voor u geda.an heeft? Wat 
hebt ge voor Hem geleden? Hebt ge 
al getracht, om eenigermate de over
blijfselen van de verdrukkingen van 
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@; 
0 HOOR de stem van Jezus, roepend: Haast zal deze roepstem zwijgen; 0 
g~ ,,Korn, beladen ziel, tot Mij ! · Nu kunt gij nag tot Hem gaan. :: 
~·: lk heb rust en vrede voor u, Zondaar, let, op 's Heilands boodschap! cl'~ 
i : 'k Maak u van uw zonde vrij !" Of wilt gij verloren gaan ? 11 
i I Ja, ofschoon zoo hoog verheven, 't Lev.en is alleen in Jezus I ; 
i Roept de Heiland steeds tot u, 't ls God, Die 't in Hem u biedt; 11 
! : En 't geloof verneemt de roepstem: Zander prijs of geld is 't aanbod, • l 
! : NKom, beladen ziel, kom nu!" 't ls de gave Gods om niet. i ~ 
0 0 • 0 

g g KOOR. Neem Zijn heil aan. i ! 
~! Neem het nu en wees verheugd ! \~ 

t (Met dit lied werd 40 jaar geleden de Leger des Heils-strijd in Nederland begonnen.)Jj•o 

•• •••o•o•• •••••••• o••ooo•• •oe.oo..• •••o~ ... o•o••~••• .......... ••oooo•o eeooeooo oeeo .... o0 o.r:eo •••••••• •• ... o•• ••000000 _..... •• •••ooo•• ••0•~••••o ........ eoeeooob o~oooo• ........ Qo
0
o0oO ~ 

Zet uzelf aan 't werk voor God. 
Ga tot Hem en vraag Flem, hoe ge 
't moet aanleggen. Ga tot Hem om 
met kracht toegerust te warden 
en begin clan. 't Komt er niet op 
aan, hoe ge beeft. lk durf voorspellen, 
dat uw beven meer goeds zal uit
werken clan onbevreesdheid. Houd 
uw tranen niet terug. lk wenschte 
wel, dat Christenen het Evangelie met 
hun tranen zouden besproeien; dan 
zou het dikwijls dieper inzinken, dan 
het nu doet. 't Komt er niet op aan, 
of ge stottert. Ze zullen u gelooven, 
als het uit uw hart komt. Ze zullen 
zeggen: ,,Hij sprak heel gewoon tegen 
me," zooals iemand eenigen tijd gele
den zei - zeer verbaasd, dat men hem 
op heel natuurlijke wijze over gods
dienst sprak; maar denk er wel aan, 
geen voorgewend gevoel. Ga naar uw 
binnenkamer, totdat ge vervuld zijt met 
den Geest, en ga clan uit en open uw 
hart voor hen. Finney zegt: ,,lk ging 
en stortte mijn hart uit voor de men
s~hen.'' Zorg, dat uw _hart vol is van 
het Levende Water, en open clan de 
poorten. Blik ze in het gelaat, neem 
hen lief devol bij de hand en zeg : 
,,Mijn vriend, ge zijt in gevaar, ge zult 
voor eeuwig verloren gaan. Misschien 
heeft nog nooitiemand u gewaarschuwd, 
maar ik ben gekomen, om het u te 
zeggen. Mijn vriend, ge hebt een kost-
bare ziel. ls zij behouden? Denkt ge 
daar wel eens aan? Zijt ge bekeerd? 
Zijn uw zonden vergeven? Zijt ge 
bereid om de eeuwigheid in te gaan ?" 
Uw buren zoowel als uw bedienden 
kunnen dit begrijpen. Evenzoo ging het de eerste Christe

nen, die verstrooid waren door de ver
volgingen. Hoe ze overal heentrokken 
om het W oord te verkondigen ; hoe 
ernstig en vurig ze waren, zelfs na de 
Apostolische eei.tw, weten we uit de 
kerkgeschiedenis - hoe ze overal door
drongen ; hoe ze bekeerlingen maakten, 
en w aarachtige. zelfverloochenende vol
gelingen wonnen, zelfs aan bet konink-

Ik herinner me, ergens eens de ge
schiedenis te hebben gelezen van een 
edelman, die (naar ik meen) een naam
Christen was. Hij vertoefde op reis in 
een dorpsherberg en in de kamer, waar 
men hem gebracht had, hing boven den 
schoorsteenmantel een mooi schilderstuk 
van de kruisiging, door een bekend 
schilder. en daaronder stand geschreven: 
,,Dit deed lk voor u - wat doet gij 
voor Mij ?" Deze vraag trof zijn hart. 
Hij was diep verslagen en dacht : .-
Ja, wat doe ik eigenlijk? Hij ging naai 
buiten, naar zijn paarden in den stal 
kijken, om te trachten dit onaangename 
gevoel van zich af te schudden, maar 
hij kon het niet vergeten. Een zachte, 
weemoedige stem scheen hem te ach.
tervolgen : .. Dit deed Ik voor u -
wat doet gij voor Mij ?" Eindelijk kon 
hij 't niet langer uithouden. Hij zonk 

Christus te vervullen, .,om den wille 
van Zijn lichaam, de Gemeente"? Hebt 
ge de zonden en smarten van een 
schuldige wereld op het hart gedragen 
en met God gepleit om, terwille van 
Zijn eigen Naam, Zijn Geest uit te 
gieten over de onverschillige menigten 
buiten en om de half-slapende belijders 
binnen wakker te schudden? Hebt ge 
uzelf blootgesteld aan verwijten en 
verachting - niet alleen van de wereld, 
maar van halfhartige belijders en Fari
zeen; hebt ge 't kruis gedragen, de 
schande v,an onvriendelijke verwijten 
verdragen, terwijl ge leefdet en arbeiddet 
om hen te redden? 0, wat hebt ge 
tot nog toe gedaan ? 

De wereld is stervend. Gelooft ge 
het? Ge wordt geroepen door de nooden 
d~r wereld. Begin in alle geval het 
d1chtst bij huis. Ik heb weinig geloof 

Begin op deze manier en zie, wat 
God door u wil doen ; want natuur
lijk zijt gij alleen het . middel, het
welk Hlj heeft uitverkoren; en zij, 
die Zijn middelen· verwerpen, verwer
pen Zijn wijsheid. Het is aan u, om 
te gaan en uw hand aan den ploeg te 
slaan en Hij zal u kracht schenken <lien 
voort te stuwen. 

ET veertig-jarig jubileum 
' van bet Leger des Heils in 

Nederland is in Amstei:dam 
en in andere plaatsen op 
grootsche wijze herdacht. 

Uit het .,Soerabaiasch Handelsblad" ne
men wij hieromtrent het volgende·over: 

De viering te Amsterdam. 

De viering van bet 40-jarig bestaan 
van bet Leger des Heils in Nederland 
is 6 Mei te Amsterdam op grootsche 
en luisterrijke wijze ingezet met het 
houden van een optocht, waaraan niet 
minder clan 52 groepen - den ganschen 
machtigen arbeid betreffende elk gebied, 
waarop bet Leger in Nederland werk
zaam is, uitbeeldende - hebben deel
genomen. Tusschen half drie en half 
vi.er werd op het westelijk deel van 
het Stations-eiland de enorme stoet op-: 
gesteld. Een 15-tal auto's en sleepers
wagens was op zoodanige wijze op
getuigd, dat zij in het voorbijrijden als 
het ware den toeschouwers vertelden, 
wat door het Leger in de 40 jaren 
van zijn werk.zaamheid in Nederland 
op maatschappelijk gebied is bereikt. 

Te vier uur zette de stoet, zes afzon
derlijke brigades vormend, zich in be
weging. In de deersbte brigade .. re:d 
een met twee paar en espannen rt)tmg, 
waarin hadden plaats gene.men de Kom
mandant van het Leger m Nederland 
en Mevrouw Howard en d

0
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Vias, Govaars en King. 0 tepe~ 
of reden in deze brigades vele Offi-

cieren mede. D k 
L P . Hendrikkade, amra , angs rms . h 

Dam, Raadhuisstraat, Rozengrac t, 

Nassaukade, Stadl?.ouderskade, Jan Luy
kenstraat trok de kleurige optocht, 
die een geweldige lengte had, naar het 
Museumplein, waar hij werd ontbonden. 

Tijdens den marsch brachten ver
schillende muziekkorpsen van het Leger 
heilsmuziek ten gehoore. V erschillen
de padvindersorganisaties verleenden 
voorts haar medewerking. (Dit waren 
verschillende afdeelingen der Pad
vindersorganisatie van het Leger des 
Heils in Nederland . .- Red. Strijdkreet.) 

De belangstelling van bet publiek 
was buitengewoon groat ... 

's Avonds te half zeven vingen, ter 
gelegenheid van het jubileum, op het 
llsclub-terrein Jongelieden- en Padvin
dersdemonstraties aan. Later in den 
avond werden in de Congreszaal aan 
den Overtoom, in "de zalen Gerard 
Doustraat 69 en Vrolikstraat 401 
muziekuitvoeringen gegeven, resp. door 
de muziekkorpsen van Den Haag I, 
Rotterdam I, en Haarlem. 

Den volgenden dag werden in het 
Paleis van Volksvlijt bijzondere samen
komsten gehouden. Vlaggen van alle 
natien hingen van bet hooge koepeldak 
af. Een groot podium was gemaakt, 
waarlangs een dichte rij tulpen in rose 
en rood een feeste1ijk aanzien gaf. 

Des middags werd een feestelijke 

bijeenkomst gehouden. De groote zaal \ de Regeering heeft voor hetgeen door 
~aJd geheel. gevuld: Op het podium het Leger des Heils sedert zijn komst in 

a en eemge muziek- en zangkorpsen ons land is tot stand gebracht. 
plaats genomen. Nadat gezongen en Aan bet slot van zijn toespraak deelde 
gebeden was, nam de Hoofd-leider van de Heer De Visser mede, dat de Ko
het Leger in Nederland, Komrnandant ningin heeft benoemd tot Ridder in de 
Howard, het woord. Hij verheugde Orde van Oranje-Nassau: Mevrouw 
e~ zich over, dat vele bekende personen Kommandant Oliphant-Schoch en Ko
mt het land aanwezig waren. Straks lonel Govaars. Deze mededeeling ont
verv:ac~~en wij - zegt spreker - Zijne lokte een geestdriftig applaus. 
Ko01!:kh1ke Hoogheid Prins Hendrik, 
terw11l reeds aanwezig zijn de Hoog- Kommand.ant Higgins, Chef van den 
edelgestrenge Heer Dr .J Th. de Visser Staf van het Leger, bracht vervolgens 
de Hoogedelachtbare Heer Burgemees~ de gelukwenschen over van alle landen, 
ter van Amsterdam, en vele andereo. waar het Leger is gevestigd. z K De Burgemeester van Amsterdam, 

ijne oninklijke Hoogheid betrad de Hoogede1achtbare Heer W. de 
het podium onder het spelen van bet Vlugt, herinnerde aan de komst van 
,,Wilhelmus" • dat door allen staande bet Leger in Amsterdam. De argwaan 
werd aangehoord, en werd toegespro- en hoon hebben - zeide spreker -
ken door den Kommandant, waarbij plaats gemaakt voor waardeering en 
deze. dankte voor de groote belang- belangstelling. 
stellmg. 

Ten s\otte deelde Mr. Dr. C. F. 
De Prins zeide, reeds lang plan gehad Schoch, als Voorzitter van bet comite 

te hebben, m_et bet Heilsleger kennis tot huldiging van het Leger des Heils 
te maken. Dit 40-jarig bestaan is een bii' zijn 40-jarig 1·ubileum in· Nederland, 
welkome gelegenheid z K H · · · · wees er mee, dat er nog hard gewerkt wordt 
vdoorts op, dat het werk van het Leger aa.n b.et bijeenbrengen van fondsen t'n: 

oor het N ederlandsche volk wordt .,, 
gewaardeerd. st1chttng van een eigen gebouw. Oo. 

D J T de Koningin heeft in deze van haal 
r. · h. de Visser sprak vervolgens belangstelling getuigd. 

als vertegenwoordiger der Regeering. De toespraken werden f . Id 
Spreker schetste de waardeering, d1·e d a gew1sse 

oor muziek en zang. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij volmacht van den Generaal. 

Bevorderingen: 

Van Brigadier tot Lt.-Kolooel 

J. P. Rawie, 

Ioternation aal H oofdk wartier, 
Juo i 1927. 

E. J. Higgins, 
Chef van den Staf. 

Bev orderingen: 

Van Ensign tot Adjudant: 

N. Digby. 

Van Kadet-Kapitein tot Kapitein: 

W. F. Palstra. 

Van Luitenaot tot Kapitein: 

J. Schot. 

Van Kadet tot Kdt.-Luitenant: 

A. Loemioe. 
0. Kandao. 
L. Meoansang. 
A. Merpatl. 
F. Ratu. 

Aanstellingen1 

Adjudant N. Buysman naar de Lepra-Kolonie 
,,Poelau Si Tjanang". 

Adjudant C. Koning naar bet Kinderhuis te 
Salatiga (in bevel; tijdelijk). 

Ensign A. R. Beasley naar bet Europeescbe 
Korps te Semarang (in bevel; tijdelijk). 

Ensign A. Both naar bet Kioderhuis te Bandoeog 
(in bevel; tijdelijk). 

Ensign Johannessen naar de Lepra-kolooie 
,,Poelau Si Tjanang". 

Ensign M. Olsvik naar het Ooglijders-hospitaal 
te Semarang. 

Luitenant J. Tempa naar Toro, Celebes. 
Luitenaot P. Laoea naar Gimpo-e, Celebes. 
](dt.-Luitenant A. Loemioe naar Winatoe, 

Cele bes. 
Kdt.-Luitenant O. Kandao naar Koelawi, Celebes. 
Kdt.-Luitenaot L. Menansang naar Banasoe, 

Cele bes. 
Kdt.·Luitenant A. Merpati naar Wajoe Celebes. 
Kdt.·Luitenant F. Ratu naar Bora, Celebes. 

Bandoeng, 21 J uni 1927. 

W. PALSTRA., 

Kommandant. 

HOOFDKWARTIER ~ NOOTJES. 
Bandoeng, 20 Jun! 1927. 

De Territoriale Kommandant. 
Ter gelegenheid van bet Pinksterfeest brach

ten ooze Leiders drukke, maar heerlijke dagen 
<ioor met de makkers van Soerabaja. 

In verbaod met de verschillende samenkoms
ten werd in de beide korpsen aldaar en 
met de Officieren en leerliog-verpleegsters van 
het ziekenbuis een Zelfverloocbeolngs-Altaar
dienst gebouden. Aan elk <lier plaats n was deze 
bijzondere dienst tot grooten zegen, even a ls die, 
welke den volgenden Zondag te BaQdoeng werd 
gebouden. 

De Algemeene Secretaris. 
De Generaal heeft onzen nieuw-benoemden 

Algemeenen Secretaris, Brigadier Rawie, bevor
derd tot den rang van Luiteoaot-Kolonel. Har
telijk. hartelijk gefeliciteerd, waarde Kolonel met 
<lit hernieuwd bewijs van de waardeering, welke 
Uw Leiders koesteren ten opzichte van Uw werk 
in het verleden en van vertrouwen in Uw toe
wljding en capaciteiten voor de toekomst ! 

Moge Uw komst door den Heer rijkelijk ge
zegend worden I Wij zien er met verlangeo naar 
ult, U, Mevrouw eq Uw lief gezin van aangezicht 
tot aangezicbt te mogen ontmoeten, en gelooven 
voor een machtige toekomst ! 

Kolonel en Mevrouw Beaumont. 
Ooze vroegere Chef-Secretaris en Mevrouw 

Beaumont zijn in Engeland aangekomen. Het is 
jammer, dat Mevrouw geeo al te beste zeereis 
heeft gebad en er - naar men zegt, - - bij aan
komst niet zoo goed uitzag. 

De Kolonel heeft de hu welijksinzegeninq geleid 
van zijn neef Kapitein- Beaumont te Belfast, 
lerland. waar de Kapitein gestationneerd is. 

In een brief aan den Kommandant zegt de 
Kolonel. dat hij veel aan Ned.-lndie denkt en 
verzoekt dezen. zijn hartelijke groeteo over te 
brengen aan Officieren en vrienden. 

Brigadier Wolters. 
Bericht werd ontvangen, dat de Brigadier veilig 

te Kaapstad ls aangekomen. Haar schrijven is 
bemoedigend en vestigt den indruk, dat alles 
wel is. 

Majoor Lebbink. 
Gedurende het bezoek van den Kommandant 

aan Soerabaja werd de Majoor niet wel, maar hij 
is nu gelukkig weder hcrsteld. 

Mevrouw Lebbink brengt met de kinderen 
eenlge weken verlof te Salatiga door. 

Zieke Officieren. 
Er zijn verscheidene zieke Officieren, voor 

wie ons vereenigd gebed wordt gevraagd : Me
vrou w Stafkapitein Loois en ,.\djudante Palm 
var .. Boegangan", de Ensigns Beasley en Jahman 
'.'an Semarang, Mevrouw Ensign Lorier en Me
vrouw Ensign Beunders van Malang en Luite
oante Loemioe van Weltevredeo. 

S T R IJ D K R E E T 

.. VoorwZletr~J 
an 9rwc:aar~ .r_ ! 

VQlt1, • 

., Mijne genade is u genoeg," 
2 Kor. 12 : 9. 

E e n b e z o e k a a n P e I a n t o e n g a n. 

Bij onze omzwervingen in het arbeidsveld van het 
Leger is het bevel tot vaarwel soms van zulk een ingrijpenden aard geweest, 
dat wij wel zeker konden zijn, het terrein onzer werkzaamheid nimmer 
terug te zullen zien. Ik placht clan een der laatste dagen nog eens rond te 
gaan naar alle plaatsen, waar mijn voeten geclurende enkele jaren zoo dikwijls 
getreden hadden, hier een hancldruk te geven, daar een woord van vaarwel 
te spreken, elders even stil te staan, om een laatsten blik op het landschap te 
werpen. Het huis werd afgetuigd .. een plaats voor de trouwe huisdieren ge
zocht, en clan de laatste meeting en het laatst vaarwel aan den trein. Als 
clan een oude strijdmakker of vriend ons er aan herinnetde, dat wij elkander 
niet licht zouden weerzien, voor wij gekomen waren in het Land, waar geen 
scheiding meer is, clan, ja clan vulde een gevoel van weemoed mijn hart. 
Het was een andere mijlpaal, clien wij achter ons lieten met alle herinneringen 
aan liefde en vriendschap. strijd en overwinning. Deze herinneringen werden 
in het hart bewaarcl, want spoedig zouden anclere belangen en plichten onze 
aanclacht vragen. 

Ik verwachtte, in Pelantoengan - de groote ver
blijfplaats en het ziekenhuis voor leprozen, wier ziekte afzonclering eischt -
dit gevoel van weemoed, maar clan meer overweldigend, aan te treffen 
onder de patienten : een weemoed, die niet verzacht werd door uitzicht op 
een andere toekomst. Hoe had ik mij vergist en met welke andere gedachten 
keerde ik huiswaarts ! 

* * ... 
Het was te donker, om bij aankomst de schoone 

vallei, waarin deze plaats is gelegen, en de omringende bergen te onderschei~ 
den, maar het hartelijke welkom boven aan de . in de helling gevormde trap 
maakte, dat wij ons dadelijk thuis gevoelden. · 

Er werd ons een uitnoodiging van de patienten 
overgebracht, om te komen luisteren naar een muziekuitvoering in het tot park 
aangelegde centrum van de nederzetting. Nu wil ik mij niet uitgeven voor 
een oordeelkundige op muzikaal gebied, maar mijn jongen-s hebben mij ge~ 
clurencle hun opleiding tot muzikant - van beginneling af tot Stafmuzikant 
toe - wel eenige ondervinding gegeven in deze. De uitvoering was prachtig, 
de solo's duidelijk, en het samenspel der instrumenten liefelijk. Zelfs de hart~ 
roerende mededeeling. dat een der oudste muzikanten na deze uitvoering zijn 
instrument niet meer zou opnemen, nadat hij dit 14 jaar had bespeeld, verstoorde 
het genot van dezen heerlijken avond niet : er was geen wrevel op dat 
gelaat, meer een gelaten aannemen van het hem toebedeelde lot. 

* * ... 
Op verschillende wijzen toonden wij onze belang~ 

stelling in de levensomstancligheden der patienten. De kamers en huisjes werden 
bezocht en hoe spraken de gezellige inrichting, de mooie bloemen, de 
keurig bewerkte meubelen en versieringen van triomf over de hindernissen 
en steeds meer beperkte krachten. Er waren fraaie kastjes en tafels, fijn 
uitgesneden lijsten; kleedjes en ander handwerk, alles door hen zelf ge~ 
maakt ! Op sommige plaatsen kwam zelfs een eetlust-wekkende geur uit een 
zorgvuldig afgescheiden hoekje: straks zou het een of ander geliefd gerecht 
door het echtpaar worden genoten. - J a, daar was ook onbeschrijfelijk lijden en 
vreeselijke misvorming, maar nergens de wanhoop, die men verwachten kon 
onder deze omstandigheden. De snaar van hoop op de menschelijke harp houdt 
lang stand! 

* * ... 
Het hoogtepunt van ons bezoek vormden de samen~ 

komsten, zoowel voor de Hollandsch-sprekenden als in de Javaansche afdeeling. 
Stel U voor : een vriendelijk zaaltje met ongeveer 

150 plaatsen, geheel gevuld door inlanders. die ons verwelkomden met opge
wekte gezichten, handgeklap en een blij ,,Halleluja !". Smaakvol was het zaaltje 
voor deze gelegenheid door de patienten eigenhandig versierd en er heerschte 
de rechte Leger des Heils-geest. De Officier~verpleegster, die de leiding van 
dit korps ter hand heeft genomen, moet heel wat moeite besteed hebben aan 
het zingen: dit klonk echt ,.Leger des Heils" en er was zelfs een goede zang~ 
brigade! 

Een heele lijst van bijzonderheden was opgespaard 
voor het bezoek van den Kommandant: een baby van nog jonge ouders werd 
opgedragen, Recruten werden aangenomen, Soldaten onder de Legervlag in~ 
gezegend en daarna een aar:tal aanstellingen tot Plaatselijk Officier uitgereikt. 
Een volkomen georganiseerd korps: Sergeant-Majoor. Secretaris, Huisbezoek
Sergeants, iemand voor den handel · maar toen het tot Penningmeester kwam 
vroeg ik : ,, Waarvoor? Hier kome~ toch' geen bezoekers van buiten? " 

Men wees mij echter op een ouderwetsche kollektebus, 
voor drie ... kwart gevuld met patronen (vrijwillige bijdragen in envelopjes van de 
!eden van het korps ). Hier waren Javanen, die zeker niet over veel geld te 
beschik.ken hadden, maar niemand was achter gebleven in het brengen van 
zijn gave ; en dit wordt twee maal in de maand herhaald. Is dit geen bewijs 
van de zelfverloochenende liefde Gods in hun hart? 

Moge de Heer den mensch toch spoedig wijsheid 
geven, om deze ziekte afdoende te bestrijden ! Echter - hier was meer ge~ 
daan, clan wetenschap ooit kan volbrengen: hier was door de kracht Gods 
overwmmg behaald, niet alleen over zonde en ongerechtigheid, maar ook over 
lichamelijke smarten en zielewee. ..Mijne genade is u genoeg", spreekt de 
Heer en, gedragen door Zijn liefdearmen, den blik gericht op het Land, waar 
zij, die uit groote verdrukkingen gekomen zijn, in witte kleederen zullen staan 
voor den troon van het Lam, aanvaarden zij onderworpen hun lot. Er straalt 
van deze plaats een ,,licht" uit, dat een donkere schadu~, misschien .. in 
Uw !even, kan verhelderen en dat in de toekomst zeker m11 tot hulp zal ZlJD. 
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Ensign en Mevrouw Wikdal van Celebes zijn 
op reis naar Bandoeog, waar Mevrouw zich 
ooder medische behandeling moet stelleo. 

God zegene al deze makkers I 

_ Ooze Kollektanten. 
Adjudan t Johansson is wederom naar Sumatra 

vertrokken voor een kollekterei~ langs de Oost
kust. Het kan niet geooeg worden gewaardeerd, 
dat hij zoowel als Mevrouw Johansson zoo
zeer bereid zijn, zich deze lange tijden van 
de Adjudants afwezigbeid te getroosten. De Heer 
zegeoe hen beiden ! 

Kommandeur Kruschw itz is in Madioen en om
geviog d ruk bezig met hetzelfde werk. Zij gaat 
maar blijmoedig voort, om met opgewek·beid 
dit vaak zoo moeilijke en inspanneode werk te 
doen . H et heerlijkste is we!, dat zij ook bij 
dezeo arbeid zegen mag verspreiden en uitdeelt 
daar, waar zij komt om te kollekteeren . 

Ensign Lorier is aangesteld voor een kollek
tereis in den Oosthoek van Java en is biermede 
reeds met moed en vertrouwen begonnen. De 
Ensign verheugt zich, dat zijn vrouw zooveel 
beter is. 

De bovengeooemde makkers en inderdaad alle 
Officieren hebben de handen vol in verband 
met de jaarhjksche fioancieele aaovrage . W ij 
hopen, dat ooze vrienden hen, waar mogelijk, 
flink zullen oodersteunen ! 

Stafkapiteine Beckley. 
Ooder de rusteode Officieren is ook Staf

kapiteioe Beckley, de wakkereen steeds behulpza
me Secretaresse voor het Maatschappelijk Werk 
onder vrouwen en kioderen. 

De Stafkapiteine heeft eeo zware taak gehad 
gedureode het laatste jaar, want.. . . wij waren 
op Hoofdkwartier zoo erg .,klein van krachten" 
en de Stafkapiteine heeft op bewondereoswaar
dige wijze hier en daar aaogevuld, terwijl zij 
tegelijkertijd haar eigeo werk heeft moeten doen. 

Het is goed, dat zij nu eenige weken rust 
neemt, en wij hopen, dat zij een echt aangena
meo tijd zal hebben. 

Adjudant en Mevrouw Pearce. 
Deze makkers werden aangewezen, om naar 

lndie terug te keeren, en zullen in de tweede belft 
van Juli arriveereo. De Adjudant is de oudste 
zoon van wijlen Kommaodaot Pearce van Peking, 
en Mevrouw is de dochter van eeo onzer voor
malige Leiders in Jodie, Kommandaot Cunning
ham. 

Met de Adjudants komt ook Kapiteine M. 
Hoffmann naar Indie. om ons te belpen in onzen 
arbeid. 

Hartelijk welkom ! 

Ensign en Mevrouw Johannessen van Noor
wegen, die door het loteroatiooaal Hoofdkwar
tier als de tweede Officieren in bevel van ,,Poe
lau Si Tjanang" zijo gekozen, zijo reeds gearri
veerd. Wij heeten hen hartelijk welkom en 
bidden, dat hun werk gezegend moge worden I 

Kapitein Ramaker. 
De Kapitein is goed en we) in Londen aan

gekomen. Hij schrijft van den machtigen indruk, 
welken de cursus te Sunbury en de grootsche 
samenkomsten in Londen op hem hebben gemaakt. 

De Kapitein en Mevrouw Ramaker worden 
tegen het einde van Juli terug verwacht. 

De Eerste Hygiene-Tentoonstelling in 
Ned.-lndie. 

De iozending van bet Leger des Heils op 
dezc tentoonstelling te Bandoeng mag gezieo wor
den I Oozen hartelijken dank aan alien, die 
medegewerkt bebben, om dit mooie resultaat 
te bereiken ! 

De belaogstelling in alles, wat gedaao wordt 
en nog gedaan kan worden op het gebied der 
geoeeskunde, de verzorging van zieken, en het 
waken over het zoo waardevolle kioderleven zal 
zeker door deze te houden expositie worden 
bevorderd. 

Wij zijn dankbaar, dat ook het Leger des 
Heils iets mag doeo, om het lot der lijdenden 
te verzachten . 

Rustbuis voor Officieren. 
Wij zijn erio geslaagd, te Bandoeng een zeer 

geschikt huis te huren, hetwelk bestemd is tot 
Rustoord voor Officieren. Wij hopen , dat het 
hierdoor mo~lijk zal zijn, alle Off1cieren in de 
gelegenheid te stelleo, zoo nu en clan eens 10 het 
heerlijke, koele Bandoeog te verpoozen. 

Korpskadetten. 
De eerste 12 iolandsche Korpskaderteo der 

Java Divisie werdeo in de afgeloopen maand 
aaogenomeo. Deze jonge meoscheo zullen nu 
bun studie als zoodaoig hebben aaogevangen 
en wij hopen, dat zij alien het we! zullen makenl 

Gaaroe zagen wij, dat er minsteos €en 100-tal 
Korpskadetten zou zijo. Officiereo, )et wel J Er 
is toekomst in dit ooderdeel van ons werk. 

Uitzending der Kadetten op Celebes. 
Stafkapitein Woodward schrijft met betrek

kiog tot den Kweekschookursus, welke juist 
geeindigd is , dat h1j met vertrouwen en geooegen 
de Kadetten beeft zien vertrekken, om bun werk 
als Kadet-Officieren te aaovaardeo. 

Kalawara. 
Op Kalawara is in verbaod met de Zelfver

Joocheniogs•Aao vrage een Oogstfeest gehouden, 
waarbij ook Stafkapiteln Woodward tegeo
woordig was. Kommandeur Veereohuis schnift, 
datdebewoners der kolome eeo heerlijkeo Zondag 
hadden. 

)s het oiet merkwaardig, dater door de Kolonie
bevolking zoo ruim - f 125, - 1s gegeven, om 

anderen" te mogen helpen ? 
" God zegene de Kalawara-kolonie I 

Piano voor ,,Semaroeng". 
Het zal den Jezers onzer Strijdkreet mteres

seeren, dat van de lezers der l:.ngelsche Stnjd
kreet verschillende b1jdrageo, met eeo totaal van 
£, 60 (f 720), werdeo ootvangen voor een piano 
voor de patienten op .,Semaroeng" . 
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KOMMANDANT EN MEVROUW PALSTRA 
LEIDEN SAMENKOMSTEN IN . 

WELTEVREDEN, BANDOENG, DJOKJA, SOERABAJA, EN OP ,,PELANTOENGAN". 
WEL TEVREDEN. 

Met veel belaogstelling was bier naar het 
bezoek van de Kommandants uitgezien . De 
Zaterdagavond was apart gezet voor de bezoe
kers van het Militair Tebuis alhier. Het werd 
een recht genoegelijke avond, waaraan door 
velen van land- en zeemacht werd deelgeno
men. Vooral de woorden van Mevrouw spraken 
tot bet hart der militairen ; Mevrouw voerde 
ons mee op haar wereldreizen in Zuid-Afrika, 
Australie, China, waar nog zoov:eel van oud
Hollandscb karakter en invloed merkbaar was. 

De Heiligingsmeeting op Zondagmorgen in 
het Europeesche korps was £link bezocht. Wij 
mocbten luisteren naar de gevoelvolle toespraak 
van Mevrouw Palstra en op duidelijke, beldere 
wijze bebandelde de Kommandant zijn onderwerp. 
Het was e-en goede morgen voor Gods kin
deren. 

's Middags bevonden wij ons op bet Water
looplein, het historische plekje ook voor het 
Leger des Heils. Honderden wacbtten rondom 
de zuil, om naar de blijde boodschap van ver
lossing te luisteren. 

Daarna maakten wij ans op voor een bijeen
komst in de Oude Stad. Ooze makkers van het 
Chineesche Korps daar waren in grooten g~tale 
opgekomen, om de Kommandants te verwel
komen. Heerlijk was bet, aan het einde van de 
krachtvolle toespraak van den Kommandant een 
1-tal Cbineezen naar voren te zien komen, om 
verlossing van bun zonden te zoeken. 

G.L 

,.PELANTOENGAN". 

De bewoners van "Pelantoengan" hadden bet 
voorrecht, van 21 tot en met 23 Mei de Kom
mandants en Majoor Lebbink in bun midden te 
hebben, gedurende welke dagen een reeks zege:u· 
rijke samenkomsten werd gehouden. 

Dadelijk na aankomst van ooze gasten speel
de het muziekkorps enkele van zijn mooie stukken, 
waarvan ten zeerste werd genoten. 

Zondagmorgen leidden de Kommandants in 
de keurig met vlaggetj~s en groen versierde ,,Ber
ney-zaal" hun eerste meeting op ,,Pelantoengan". 
Het was onzen Leider een zeer aangename taak, 
de 14 Recruten, 5 Soldaten en 8 P!aatselijke 
Officieren in te zegenen. Een machtig oogenblik 
was bet, toen deze makkers zich ender de Le
gervlag schaarden en c'.e Kommandant 's Heeren 
zegen over hen afsmeekte: een oogenblik. waarin 
wij de tegenwoordigheid Gods mochten ervaren. 

Na de inzeg"ening kreeg Mevrouw Palstra ge
legeobeid, tot ans te spreken. Mevrouw vertelde 
ons van Gods groote liefde, geopenbaard in de 
zending van Zijn Zoon Jezus Christus, den 
grooten Geneesheer der ziel, en voerde ooze 
gedachten oaar bet liefelijk Vaderhuis. 

Om 3 uur in den namiddag verzamelde En
signe Digby op de voorgalerij van de 
Directeurswoniog een veertigtal Javaaotjes, die 
de kindersamenkomst geregeld bezoeken. Uit 
hun gedrag en zingeo bleek wel. dat de kioderen 
dezer Zondagsschool in goede haoden zijn. 
Een kleine jongen bood Mevrouw Palstra een 
mooien bouquet aan. waarna de Kommaodants 
beiden en ook Majoor Lebbink de kleinen vrien
delijk toespraken. 

Half vijf in den middag vend ooze Leiders 
in de geed gevulde zaal der Europeesche af
deeling. De Kommandant vertelde iets van den 
Leger-arbeid. deed enkele grepen uit zijn per
soonlijk leven en rijke ervaring en bepaalde 
ten slotte ooze gedachten bij Hem, Die de Ver
losser der wereld is. 

Nadat een mannen-kwartet op verdienstelijke 
wijze eeo lied ten gehoore had geb_racht, k warn 
Mevrouw aan het woord. Zij bezit ontegenzeg
gelijk de gave, den sleutel tot aller hart te vinden, 
en een recht hartelijke stemming te scheppen: 
Mevrouw stood daar als een ,,moeder", die haar 
kinderen iets kwam vertellen. 

Wij bidden, dat ender den zegen des Heeren 
bet uitgestrooide zaad eens vrucht zal mogen 
dragen I 

De Kommandant nam deze gelegenbeid te baat, 
om Mevrouw Brigadier Thomson de ster voor 
35-jarigen getrouwen dienst als Off1cier van 
het Leger des Heils aan te bieden, en Ensigne 
Digby te bevorderen tot Adjudante . 

God zegene U. Kommaodaots ! Komt U spoedig 
terug ! 

S.S. 

MEVROUW BRIGADIER THOMSON 

van ,,Pelantoengan" ontving bij bet bezoek 
onzer Leiders aan deze Kolonie van den Kom
mandant de ster voor 35-jarigen getrouwen, 
toegewijden dienst als Officier van bet Leger 
des Heils. Op 2 Maart 1892 we£d Mevrouw 
als zoodanig uitgezooden naar haar eerste aan
stelling; in 1897 werd haar huwelijk ingezegend, 
en den 3lsten Januari 1898 ~warn zij naar Java. 
Van haar 35 dienstjaren bracht Mevrouw er 
dus reeds ruim 28 door in Ned.-lndie. 

God zegene Mevrouw en stelle haar neg 
langen tijd voor velen ten zegen I 

BANDOENG. 

In bet Europeesche Korps. 

Nauwelijks van PelantoeDgan te Bandoeng 
teruggekeerd, hielden ooze Leiders op Donder
dag 26 Mei, in verband met den Heme! vaartsdag 
twee bijzondere samenkomsten in ons korps. 
Vele rijke zegeningen kwamen dezen dag tot 
ons. De Kommandant deed een dringend. ernstig 
leroep op de bekeerde aaowezigen, om het 
laatste bevel van den Heer jezus aan Zijn 
discipelen uit te voeren, door op krachtige 
wijze de noodzakelijkheid, mogelijkheid en heer
lijkheid van het gehoorzamen aan deze opdracht 
aan te t0onen. Ook voor de onbekeerden had 
deze dag een boodschap des hemels. 

Mevrouw Palstra zegende alien op de haar 
eigen wijze en, hoewel er des avonds door den 
zwaren regen niet zoove\00 waren opgekomen, 
als wij wel gaarne gezien hadden, werdeo de 
pogingen van dezen dag aan het eind der 
laatste samenkomst rijkelijk beloond. doordat 
een zuster zich aan den Heer en Zijn dieost 
overgaf. 

Den volgenden Maandagavond waren de 
Kommandants opnieuw· op de brug, nu om de, 
van verlof uit Nederland teruggekeerde makkers, 
Adjudante Koning en Ensigne Both in een 
openbare sameDkomst welkom te heeten. 

Wij werden gesterkt en aangemoedigd door 
cie vele goede berichten van overwinoing en 
vooruitgang van ODS Leger in Nederland. Ult 
de volheid haars harten spraken de terugge
keerde Zuster. Officieren van de ootvan1;en 
zegeningen, van het groote voorrecht. instru
meoten te mogen zijn in Gods hand tot hulp 
en redding van anderen en als zoodaoig werk-

zaam te mogen zijn in ons Iodie als Officier 
van bet Leger des Heils. Beloften van trouw 
en toewijdirrg aan den dieost des Heeren en 
aan ODS geliefd Leger werden nog eens gegeven. 

De Kommandant en Mevrouw Palstra zoowel 
als andere Off1cieren, spraken hartelijke woor
den van welkom. Plechtig was vooral het 
oogenblik, waarin de Kommandant Gods zegen 
over hen afmeekte en hen aan Zijn dienst en 
leidiog opdroeg. 

God zegeoe ons Leger! 

DJOKJA. 

Voor de openbare samenkomst, welke de 
Kommandant in Djokja zou leiden, was de 
Gereformeerde Kerk welwillend afgestaan. Een 
flinke schare was opgekomen eo luisterde met 
belangstelling naar hetgeen de Kommandant 
mededeelde over den arbeid van bet Leger des 
Heils. · 

De kinderen van het Javaaosche Kinderhuis 
zoogen op keurige wijze een mcoi, driestemmig 
lied, waardoor ook zij een zegen brachten tot 
de vergadering. 
· De woorden van Mevrouw Palstra bepaalden 
de aanwezigen bij de waar<le van den godsdienst. 
Door haar voorbeelden, aan bet !even of de 
natuur ontleend, toonde Mevrouw, bee de kin
deren Gods de waarde en kracht van hun 
godsdieost kunnen eo behooren te bewijzen in 
het gewone dagelijksche !even, en dit mooier, 
liefliiker kunDen maken voor anderen. 

Den volgenden morgen werden bet Kinderhuis 
en het Militair Tehuis hier ter plaatse ge'inspec
teerd, belaogrijke zaken besproken. Tevens werd 
een afscheids-bezoekje gebracht aan den Weleer
waarden Heer, Os. Pos, v66r zijn vertrek naar 
Europa. 

Des middags volgde 'en samenzijn met de 
jonge bewoners van het Kinderhuis, die heel blij 
waren met dit bezoekje van huo Leiders, en 
<lit mede toondeo door hun groote belangstel
ling in alles, wat de Komrrandant en Mevrouw 
tot hen zeiden. Het beste van alles was echter, 
det een aantal dezer kleinen huo hartie aan den 
Heer gaf. Mage de Heer hen bewaren en ver
der leiden op cen weg des leveosl 

SOERABAJA. 

Ooze Leiders een geheelen dag met oos te 
hebben, en dan nog wel voor bijzondere samen
komsten als Altaar- en Opdrachtsdieost, - het 
was een eer. die ans Korps nog niet te beurt 
was gevallen, sedert de Kommaodants op Java 
vertoefdeo. 

Zaterda\:jmiddag arriveerden Kommandant en 
Mevrouw Palstra en de Divisie-Officier, terwijl 
des avonds Majoor Lebbink zich oog bij hen 
voegde. 

Den eersten Pinksterdag hadden zij reeds 
vroeg een heerliike samenkomst in de gevan
genis, waarin aan velen de blijde boodschap 
van bet Pinksterfeest werd gebracht. 

Tegen half tien vulde de zaal ,.Bethel" van 
het Europeesche Korps zich met een schare, 
die verlangend was opgekomen om te geoieten. 
Dit kenmerkte zich reeds dadelijk bij bet zingen 
van het eerste lied en daarna werd in den solo. 
dien de D. 0. voor ons zong, duidelijk weergege
ven, wat het hoofddoel der samenkomst was 1 

offeren op het altaar, breogen en geven wat 
gevraagd we'rd, om daarna de rijke zegeningeo 
Gods te kunnen ontvaogen. Mevrouw Palstra 
deed ons mededeeliog uit haar rijke er
varing, waaroa de Kommandant ons bepaalde 
bij bet breogen van datgene, wat is aaoge
toond, ondanks de moeilijkheden, die daaraan 
verbonden zijn. Ooder het zingen van een 
onzer mooie liederen werd een ieder in de ge
legenheid gesteld, zijn gaven te offeren. 

E.rnstig en plechtig had daarDa de opdracbt 
plaats van bet dochtertje van Breeder en Zuster 
Salomon, waarna deze dienst, die bijoa 2 uur 
duurde, nog veel te vlug moest worden gesloten. 

Ondanks de vele regens. die gevallen waren, 
en de nog steeds dreigende dookere wolken 
waren zoo goed als alle makkers opgekomeo 

Om 6 uur werd een verlossiogssamenkomst 
gehouden in de inlandsche bijenkomst-zaal. die 
nu door lampions werd gelllumineerd. hetgeen het 
geheel een aanblik gaf als van een ,,toover
paleis", zooals de Kommaodant het noemde. 

Na de woorden van Mevrouw Palstraen Ma
joor Lebbink noodigde de Kommandant allen, 
die zich aan den Heer wenschten te geven, uit 
om naar voren te komen, en - Halleluja I - twee 
patienten knielden aan de voeten van bun 
Verlosser. 
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ONTVANGEN: 

• M dag• began voor de Kommandaots s aan • .. h 
d Ukke dag. Reeds dadeh1k na et ont-

een zeer r . b . ht' d H t "t werd de geheele inrichting ez1c tg . e 
btJ . k hu's was bet eerst aan de beurt voor 
Hulp-zte en t k . f 't 

•b k'e en alles zag er hier eung ne 1es u1 . 
een ezoe J den alle woningen en zalen van de 
r:i~;: :e~r voor een bezocht, ter.~ijl met. de. v~;d 

hillende patienten een vrieodeh1k praefe w~ 
~~maakt. Het kerkhof en de groote keu¥n w;r en 

bet Jaatst bezocht. d "k 
Allen waren dankbaar voor de lief erl) e ~:oor-

den en de· belangstelling oozer Kommao"'\ants. 

's Avonds haddeo wij een heerlijke meetin~ 
met een twaalftal Officieren; niet licht zulle~ WIJ 

EEN GROOTE VOORRAAD TEKSTEN: 
in het Hollandsch 
in het Maleisch 

a f 0,20; f (\25; f 0,40; f 0,75 en f 1.- ; 
a f 0,15; f 0,20; en f 0,80. 

PER. LAATSTE MAIL AANGEKOMEN: 

NIEUWE KINDERBOEKEN. 
STEEDS VOORRADIG : 

EEN RUIME SORTEERING BOEKEN VOOR OUD EN JONG. 
Vraag toezending van onze nieuwe boekenlijst ! 
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naar de openluchtsamenkomst, waarvoor wel
willend de Stadstuio was afgestaan. Vee! volks 
werd dien middag bereikt en wij gelooven, dat 
de eeovoudige en toch zoo treffende geschie
denis van bet verloren schaap. op duidelij ke 
wijze door Br. Salomon vertaald, door a\len 
goed werd begrepen . 

Ook voor de avondmeeting waren velen op
gekomen, <loch we misten Majoor Lebbink, die 
wegens ziekte niet met ons kon zijn. 

In deze samenkomst bepaalde de Kommaodaot 
ons er bij, dat )ezus aanzat en at met de zon· 
daren en welk een heerlijk getuigeni s dit "'as 
voor Hem Die gekomen is ~om te zoeken 

I ' ' en zalig te maken, dat verloren was . 
Menig oog werd vochtig. toen Mevrouw Pals\ra 

ons verhaalde van de middelen, die God ge
bruikt, om zoekende zielen tot Zich te trekken , 
en hoe vaak daarvoor bet een voudige getuigcnis 
van Heilssoldaten werd gebruikt. Het was een 
heerlijke Pinksterdag. "'aarop we met vol
doening mogen terugzien. 

Maaodagmorgen was de Kommandant op de 
Lepra-kolonie ,,Semaroeng", waar de boodschap 
van heil werd gebracht aan hen, die door zooveel 
onheil zijn getroffen. Eeu altijd even aandachtige 
sch are is bier steeds aanwezig en het gestrooide 
zaad valt daar zeker in wel-toebereide aarde. 

Oien middag hielden we een openluchtsamen
komst met de makkers van het Chineesche Korps 
en des avonds de altaardienst in de zaal aldaar. 
Ook bier was de Geest Gods op kennelijke wijze 
werkzaam en waren rijke zegeniogeo oos dee!. 

De Kommandant beloofde ons, spoedig weel" 
te zullen terugkomen, welke belofte wij hopen, 
<lat gestaod zal warden gedaan. 

P. J.M. 

BAN DO ENG. 
De Altaardienst in bet Europeesche Korps. 

Op Zondag 12 Juni werd in ons Korps de 
Altaardieost gehouden en bet was voor ons 
een groot voorrecht, dat Kommandant en Me
vrouw Palstra deze samenkomst leiddeo. 

Wij verheugden ons, <lat er zoovelen waren 
opgekomen naar deze belangrijke bijeenkomst, 
en van het begin tot het einde, ender het zingen 
en spreken zoowel als coder het bidden en het 
lezen van Gods Woord, gevoelden wij, dat 
Gods Geest in ons midden was. 

Nadat wij bij het 'doe! van deze samenkomst 
waren bepaald, brachten de woorden , gesproken 
door Mevrouw Palstra en Adjudant Johansson 
ons in den geest van zelf-opoffering en toewijding. 

Adjudant lohansson vertelde, welken iodruk 
een gelijke dieost op ,,Poelau Si Tj::rnang" op 
hem maakte, toen de lepra-patienten vrijwillig 
hun opgespaarde gaven brachten en bij deze 
gelegenheid met zooveel vreugde hun dank
baarheid aan den Heer toooden. 

Mevrouw gaf ons daarna een treffend voor~ 
beeld van deozelfden geest ender arme Ko
reaansche meisjes. die van haar dagelijksche 
portie rijst iets spaarden en bij de Officieren 
brachten, om verkocht te worden. Het geld, 
hiervoor verkregen, werd op het altaar der 
liefde gelegd en Mevrouw verhaalde van de 
groote vreugde dezer meisjes, - nog maar kort 
van bet heidendom bekeerd, - over het voor
recht, dat ook zij iets hadden mogen bijdragen 
uit Jiefde voor haar Heiland. 

Op doeltreffende wijze sprak daarna de Kom
mandant: oa het· Jezen van Gods Woord, 
werd de geopende Bijbel op het ,,altaar" gelegd 
en ender hl!t zingen van een onzer liederen 
bracht ieder zijn gave naar voren. Het was 
een bijzonder plechtig oogenblik. waarin wij 
het beseften, dat niets te veel was, om ten offer 
te brengen aan Hem, Die Zijn al gaf voor ons. 

Voor Zijne lie{de rvonderbaar 
" Wil 'k eeuwig gansch de Zijne zijn I" 

(De opbrengst van dezen Altaardienst be· 
droeg f 242.-, waarvoor wij den Heer danken). 

Th. E. 

BAN DO ENG. 
In he t Chineesche Korps. 

Op Zondag J 9 J uni bevond de Kommandant 
zich wederom in dit Korps. Vele Cff1cieren en 
ook het Amboneesche zangkoor stonden onzen 
Leider ter zljde, die in zijn inleidend woord ge
waaqde van de vele overwinoioingen, behaald 
in Holland, - waar het Leger des Hells onlangs. 
zijn 40-jar lg jubileum. vierde'.::- en ook van de 
overwinningen, reeds m lod1e bevochteo. Aile 
aanwezigen werden hierdoor grootelijks aange
moedigd. Wij gelooven, dat een goede to~komst 
voor dit korps is weggelegd. G. L. 

DJOKJA. 
Op Woensdag 25 Mei gaven de kind~ren der 

Leger des Heils-Zondagsscholen te Djok1a onder 
leiding van de Jongelieden-Sergeant-Majoor, Zuster 
van de W etering, vereenigd een uitvoering In bet 
Loge-gebouw. 

Om 7 uur .- c!e zaal was toen reeds stamp
vof .- werd ans samenzijn door Kommandeur 
Halh:r.an met gebed geopend, waarna de Leider 
van bet Djokjasche korps, Adjudant Rollfs, e~n 
woord van welkom sprak. 

En nu werd een mooi programma vlot afge• 
werkt. I-let lintenspel door een achttal meisjes 
oogst te warm applaus: de bewonertjes van . het 
Javaansche Kinderhuis voerden .ender ~uz1e~
begeleiding een mooie vlagoefen10g keurrg Ult. 
Ook enkele lach-oummertjes ontbraken niet, 
terwijl de verschillende liederen en de muzlek
mummers bijzoodere vermelding verdienen· M'J 

De Zangdienst .. Laat de kinderkens tot ~le' 
komen" maakte diepen indruk en vormde ~· 11 

waardig slot voor deze welgeslaagde ultd:~o~: 
die door Zuster van de W etering met g 

d d . ende woorden van ooze Le1ders e aanmoe 1g 
vergetenl 

·i================================================· bed werd gesloten. Wim. 

.. 
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