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en zeker mensch had twee zonen. En de jongste van hen 

zeide tot den vader : ,, Vader ! geef mij het deel des goeds, dat 

mij toekomt". En hij deelde hun het goed. 

~rm~~~ En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenverga

derd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land, en heeft aldaar zijn 

Maar de vader zeide tot zijne dienstknechten: .. Brengt hier voor het beste 

k eed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijne hand, en 

schoenen aan de voeten ; en brengt het gemeste kalf, en slacht het; en 

laat ons eten en vroolijk zijn : want deze, mijn zoon, was dood, en is we

der levend geworden ; en hij was verloren en is gevonden !" 

goed doorgebracht, levende over

dadiglijk. En als hij het alles 

verteerd had, werd er een groote 

bongersnood in dat land, en hij 

begon gebrek te lijden; en hij 

ging heen, en voegde zich bij 

een van de burgers deszelven 

lands; en die zond hem op zijn 

land, om de zwijnen te weiden. 

En hij begeerde zijnen buik te 

vullen met den draf. dien de zwij

nen aten ; 1en niemand gaf hem 

dien. 
E,. tot ZI 11 el e ge1 

zijnde, zeide hij: .. Hoevele huur

lingen mijns vaders hebben over

vloed van brood, en ik verga 

van honger ! Ik zal opstaan en 

tot mijnen vader gaan, en ik zal 

tot hem zeggen : Vader ! ik heh 

gezondigd tegen den Heme! en 

voor u ; en ik ben niet meer 

waardig, uw zoon genaamd te 

worden ; maak mij als eenen van 

uwe huurlingen." 

En opstaande, giog hij naar 

zijnen vader. En als hij nog verre 

van hem was. zag zijn vader hem 

en werd met innerlijke ontfer

ming bewogen ; en toeloopende, 

viel hem om zijnen hals en kuste 

hem. 
I ,, Deze, mijn zoon, was dood en is weder levend geworden !" 

-=== 
En :de zoon zeide tot hem : .. V ~der ! ik heb gezondigd tegen den Heme! I der was; '~ood, 

en voor u. en hen niet meer waard1g, uw zoon genaamd te worden". gevonden. 

en is 

~ eebs }ijn negm en negentig beilig tf)uis 
~ 3Jn be stf)aapskooi bij tlkaar ; 
jflaar een boolt ronb en is. ber ban f)uis 
@p be bergen in gebaar; . . 
@p bergen waar 't geen scfJutlplaats bmbt, 
lJer ban b~n J)erber, 1Bit bet mint. 

~eer negm en negentig ?ijn bijeen; 
::zijt Qgij baarmee ban nitt bolbaa.n !" . ,. ,. 
;fl!laar be J)erber btrneemt : ,,~cb, JUt5t btt ten, 
,,11Bit berboolbe, mil 'k nit~ laten gaan; 

<fn al is be weg ook stetl en rum, 
",k .lal gaan om Jmijn stf)aap te ?Otken nu." ,, 

,, De Zoon des menschen is gekomen, 
om te zoeken en zalig te maken dat 
vetloren was" 

Lukas 19 z 10. 

Maar geen ber berlosten f)edt ooit berstaallt 
:moor mat btepe waat'ren J)ij ging, 
11loor 1tlat buist'ren mubt be J)eer is gegaan, 
<fer J)ij f)en met Zijn armen ombing. 
3Jn be 1tloestenij f)oorbe J)ij bun kreet 
<fn ijlings was J)ij tot f)un f)ulp gereeb. 

En zij begonnen vroolijk te 

zijn. 

En zijn oudste zoon was in 

het veld ; en als hij kwam, en 

het huis genaakte, hoorde bij bet 

gezang en bet gerei. En tot zich 

geroepen hebbende een van de 

knechten, vraagde, wat dat mocht 

zijn? En deze zeide tot hem 

,, U w broeder is gekomen, en 

uw vader heeft het gemeste 

kalf geslacht, omdat hij hem ge

zond wederontvangen heeft". 

Maar__ hij erd t ornig en wil

de niet ingaan. Zoo ging clan 

zijn vader uit en bad hem. 

Doch hij, antwoordende, zeide 

tot den vader : .,Zie, ik dien u 

nu zoovele jaren, en heh nooit 

uw gebod overtreden, en gij hebt 
mij nooit een bokje gegeven, op

dat ik met mijne vrienden mocht 

vroolijk zijn. Maar als deze uw 

zoon gekomen is, die uw goed 

met hoeren doorgebracht heeft, 

zoo hebt gij hem bet gemeste 

kalf geslacht." 

En hij zeide tot hem: .. Kind! 

gij zijt altijd bij mij, en al 

bet mijne is bet uwe : men 

behoorde clan vroolijk en blij

de te zijn; want deze uw broe-

weder levend geworden, en hij was verloren, en is 

,,lJan 1tlaar ?ijn bie bropp'len bloeb, o J}eer, ~ 
,tllangs ben berg1tleg 1tlij?tnb 't spoor?" 
,,,,i!tj bloetben boor em, bit en 1tleg berltet, 
,,,,1llit ben J)erber uit 't oog berloor."" 
~er1tlijl J)ij ben ?Dtbt oberal in 't ronb, 
1merb 's f>erbers f)anb aan be boornen gewonb. 

maar boor I boor be bergen, waar 't onweer 
lJan bet rotspab, sttil en rum (woebt, 
1meerhlinht nu ten roepstem, 1tltlgemoeb : 
,,~ebonben ! berblijbt u nu!" 
<fn be eng'ltn f)erf)alen 't blij rdretn: 
,,11le J)eilanb ?Otf)t en bonb bet Zijn'." 
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GOD ZELF WERKT., - dood. Verstandelijk ~ ~ Eenigen tijd geleden sprak de Genereel vo_or 
het radio-station te Londen. De Evengel:e
boodschap van onzen lnternationalen Letde~, 
a>elke wij hier weergeven, werd niet alle_en m 
Groot-Brittannie en lerland, maar ook m de 
nabijgelegen /anden gehoord. 

ben er van overtuigd, dat 
ieder mensch - goed of 
slecht - van tijd tot tijd 
oogenblikken kent, waar
in hij zichzelf beter en 

edeler ziet, clan hij - naar hij wel \l,Teet 
- in werkelijkheid is. Hij moge on
wetend zijn, in zichzelf opgaand. erg 
met zichzelf ingenomen, of eigenzin
nig; hij moge zeer \rerdorven zijn, de 
slaaf zijner hartstochten en de speelbal 
van eigen wellusten ; hij moge een zeer 
krachtige natuur zijn, die willens en 
wetens tegen God zondigt; of zeer 
zwak, beheerscht door voorbijgaande 
gevoelens. of voortgedreven door den 
stroom van het kwade, dat hem 
omringt. Hoe echter zijn karakter 
moge wezen, welke zijn aard ook 
zij, wat zijn ervaringen zijn mogen, 
nu en dan ziet bij zich in den geest 
als een ander. een beter mensch. 

Op sommige menschen maakt een 
dergelijke geestesvoorstelling, of laat 
ik zeggen ; zulk een gemoedsbeeld, 
een indruk, die niet gemakkelijk wordt 
uitgewiscbt; het blijft hen bij en roert 
hen tot in bet diepst van bun wezen. 

Voor anderen staat die voorstelling 
zoo ver van alles, wat zij werkelijk zijn 
in hun leven, dat zij - ofscboon zich 
levendig bewust van haar scboonheid 
en bekoorlijkheid - dat beeld met een 
zekere hopeloosheid bescbouwen en 
ten slotte, na verloop van jaren. er 
zelfs niet meer aan willen denken ! 
Met droevige beslistheid schudden zij 
elke gedachte aan hetgeen zij konden, 
of hadden kunnen zijn, van zich af. 

Ik twijfel er niet aan, of velerlei 
omstandigheden werken er bij verschil
lende menschen toe mede, dat deze 
voorstelling wordt opgewekt: de nage
dachtenis van iemand, die reeds is heen
gegaan; de herinnering aan een bij
zondere voorziening : bet herstel van 
een zeer ernstige ziekte of van een 
ongeluk; de indruk van een onzelf
zuchtig of geheiligd !even, waarmede 
zij in aanraking kwamen; de invloed 
van een geliefde, die reeds van hun 
zijde werd weggerukt. 

JLegernieuW~. 

DB GBNERAAL EN MEVROUW BOOTH. 

vergaderen met 20.000 Gezinsbond-leden. 

Ongeveer twintig duizend vrouwen hadden be
sit genomen van het Kristallen Paleis te Londen, 
want het was het een en twintigste jaarfeest van 
den Gezinsbond en dat zou op grootscbe wijze 
gevierd worden. 

Zoover het oog reiken kon, zag men acbter 
bet P.,leis niets dan autobussen, die zich al 
vroeg vol Gezinsbondleden en haar kinderen 
op weg daarheen badden begeven. Van alle 
kanten waren ze gekomen - uit Brighton alleen 
kwamen er vijfhonderd - alien bescbouwden dat 
gaan naar Londen en bet Paleis als bun jaar
lijksch Gezinsbond-uitstapje. 

In dil •• land van vrouwen" werdeo we! enkele 
mannen gevooden, Kommandant Hurren, Kom
mandant Kitching. Officieren van bet Departe
ment voor bijzondere pogingen - bet Interoatio
naal Staf- en andere Muziekkorpsen, betgeen 
bewees dat schoon de zwakkere sexe bet wel 
l:an do'en zonder de sterkere, zij toch veel beter 
slaagt met de Jaatste tezamen. 

Brigadier Booth vertoond~ een belangwek,; 
It d fjl 0 a de Generaal tn Java en japan. en e m •• • .. ,, K d . 

0 M I atschen-Kolooie. enz. In eren u1t ., e ea f · •t 
twee Kinclerhuizen voerden oe enmgen ~1 en 

E was een sameokomst, getiteld : 
:z:ovngeo • ~th t Oo~ten .. neleid door Mevrouw 
,. rouwen u1 e ., • " d z d" 
l<ommandant Blowers, zelf een ou en iogs-
Offlcier. Er waren uitstallingen h vaM klee~ng. 
vervaardigd tn de T ehuizen van t:t aat~c ap
pelijk Werk onder vrouweo, en eento.zendmg op 
bet terrein van kinderverzorging. 

Maar al deze invloeden zijn - ik 
ben er van overtuigd - slechts voor
bijgaande middelen. waar~ede G?d 
Zelve Zijn werk doet. Het is werkehik 
Gods hand, die hun dat beeld schildert. 
Het is Zijn licht, het licht Gods. dat een 
oogenblik geest en gemoed doorflitst 
en dat hoogere, edeler ,.ik" openba~~t: 
den mensch, die men had kunnen ZlJn, 
en - ja - die men nog kan worden. 

En waar ik ook kom in mijn uit
gestrekte omzwervingen over de we
reld, in Oost of West, overal vind ik 
dit bevestigd. Maar ook vind ik nog 
een waarheid : de verlossing. weJke 
onze Heiland, Jezus Christus, ons 
bracht, bevredigt dit verlangen. Het 
is God, Die deze gevoelens in ons 
werkt, welke gedachten over en ver
langens naar een beter, reiner .!even 
opwekken. En Hij is ook gewillig en 
machtig, het werk, <lat Hij op deze 
wijze begon, te voleindigen en zal dit 
ook doen in een ieder, die Hem 
zoekt. 

N iemand, die - al is het ook slechts 
een moment - een blik slaat op dat 
nieuwe !even, dat hij zou kunnen lei
den; op <lien nieuwen geest, 9ie hem 
zou kunnen bezielen: op die nieuwe 
kracbt, die hij zou kunnen ontvangen 
- in 't kort: niemand, die een blik 
slaat op den nieuwen mensch, die hij 
zoo gaarne wenscht te zijn. behoeft 
te wanhopen ! 

Het feit, dat hij - zwak en zondig 
als hij is - waarlijk naar een beter 
leven verlangt, is op zichzelf als het 
ware een belofte, <lat door de kracht 
van Christus dat leven voor hem mo
gelijk is. Maar hij moet zoeken, en 
clan zal hij vinden. 

BEKEERING BETEEKENT NIEUW 
LEVEN. 

Ik spreek over I e v en, omdat be
keering niet alleen betrekking heeft op 
het verleden, op de zonden van het 
verleden, sectariscbe belijdenissen, die 
slechts de overtuigingen zijn van ande
ren, of ceremonien - bekeering betee
kent }even, een nieuw leven. 

Vele goede, en vriendelijke men..
schen - zelfs uiterlijk godsdieDstige 
menschen - hebben behoefte aan <lat 
leven. Zander dat zijn zij - levende 

De hoofdschotel was echter de groote samen
komst, in bd geweldige middenschip van bet 
gebouw. Toen de Generaal en Mevrouw Booth 
blnnenkwamen, stonden alien tegelijk op. wui
vend met roode, gele en blauwe liederen
blaadjes. 

Daar de dokter hem had verboden, een toe
spraak te houden, zeide de Geouaal slechts 
enkele woordeo, waarmee het sympatbieke ge
hoor zeer voldaao was. Mevrouw Booth ver
telde van de opricbting en den merkwaardigen 
groei van den Bond, die alleen in Groot-Brit
tannie en lerlaod reeds een en negentlg duizend 
leden telt en welks groei in alle deelen der 
wereld snel toeneemt. Secretaressen van Ge
zinsbondsafdeelingen vertolkten de gevoelens van 
de aanwezigen. Een harer vertelde een aao• 
doe,nlijke geschiedenis van een tacbtlgjarige 
vrouw, die baar vroeg. aan haar zoon in Ca· 
nada te schrijven om hem te vertellen, dat zij 
zoo graag naar bet Krista lien Palds wilde gaao. 
Zij deed dit en tot groote vreugde van de 
oude "rouw kwam er met de Luchtpost een 
cheque, juist bijtijds om uitvoeriog te kunneo 
geven aan baar hartsverlangeo: den Generaal 
en Mevrouw Booth te zien, voor zij stierf. 

BELANGRIJKB VERANDERINGEN. 

Enkele welbekende Territoriale Leiders van 
den Leger-"!rbeid in Europa hebben hun vaar
welorders van den Generaal ontvaogen n. m. J. 
Commissioner Lucy Booth-Hellberg. Commis
sioner Larsson van Finland. Lt.-Commlssioner 
Howard van Nederland, en Lt.-Commissioner 
Gundersen van Denemarken. 

De laatste berichten melden, dat Commissioner 
Booth-Hellberg door den Generaal werd aan
gesteld tot Reizend lnternationaal Secretaresse, 
dat Lt •. Commissioner Howard de leiding van 
den Legerarbeid in Oenemarlcen werd opge
dragen en Kolonel Vias dezelfde aanstelliog 
voor Nederland werd toegewezen. 

mogen zij !even en ~ ~ 
maatschappelijk en ze- ~ ~ 
delijk, tochzijn zij gees- @l ~ 
telijk dood, en toonen \) 
dit in hun machteloos- ~ ~ 
heid tegenover het ~ ~ 
kwade, in hun zwak- ~ ~ 
heid bij verzoeking, @J ~ 
door onmacht - het : - - - ® 
onmiskenbare teeken ~@&~@&~@&~@&~©.&~©&~©.&~©.&~©.&~ 
van den dood. Nieuw 
leven, dat is het, wa( zij novdig heb
ben ; het leven, dat~ doet zien, wat 
men eertijds niet zag; dat in staat 
stelt om te hooren, wat men tot hier
toe niet hoorde. 

En God heeft beloofd. dat dit 
nieuwe leven - het leven in Christus 
- het dee! zal zijn dergenen, die den 
Heiland ontvangen en Hem vertrou
wen als hun persoonlijken Verlosser. 
,, Di~ den Zoon van God heeft. heeft 
bet !even". 

En clan wordt voor hen, die Hem 
ontvangen, datgene, wat te voren niets 
aantrekkelijks in zich had, wat hun 
onaanQenaam en onmogelijk toescheen, 
door Zijn kracht mogelijk en begee
renswaard en tot eeuwige vreugde. 
Zij zijn dan overgegaan van den dood 
in bet Ieven. Het natuurlijke - dat, 
juist omdat bet .. natuurlijk" is, hen 
beheerschte en vaak misleidde - wordt 
nu ondergeschikt gemaakt aan het 
geestelijke. Dat is het nieuwe leven 
met zijn nieuwe natuur en nieuwe lus
ten, verlangens en krachten. 

En evenals alle leven, moet ook dit 
nieuwe leven zijn eigen begin hebben. 
Er moet een tijdstip zijn, een geestes
toe.stand gekend, een plaats des berouws 
gevonden, een bewust moment van 
vertrou wen doorleefd zijn, alvorens dat 
leven begint. Daarover sprak Jezus 
Christus, toen Hij zeide: ,,Gijlieden 
moet wederom geboren warden". 

BET GEHEIM DERINSTANDHOUDING. 

Mannen der wetenschap verzekeren, 
dat bet geheim tot instandhouding van 
het leven gevonden wordt in een vo]
maakt harmonische verhouding tus
schen onszelf en de toestanden en om
standig heden random ons. Als wij die 
eenheid en harmonie altijd zouden 
kunnen bewaren, zou het leven - ons 
aardsche bestaan - nimmer eindigen. 

OL YMPIADE STRIJDKRBET. 
In verband met de Olympiscbe spelen, In 

Amsterdam gehouden, wordt in Nederland een 
speciale · .. Olympiade-strijdkreet" uitgegeven. 
Een belangwekkend blad, dat artikelen in zeven 
verscbillende talen bevat. Behalve een artikel 
in bet Engelsch van Kommaodaot Howard. den 
Territorialen Leider, komen er ook artikelen 
in voor van Kommandant Peyron in bet Fransch, 
van Kommandant Ogrim in bet Zweedsch, van 
I<olonel Dr. von Tave! in het Duitsch van 
Majoor E. Palaci in het Spaansch, terwijl in bet 
Cbineesch nog een 1:1anmaniog wordt gegeven 
tot bet bewaodelen van den waren weg tot 
bet eeuwige !even. 

:; NEDERLAND. 

Tent·.~ampagnes vormen in Nederland een 
belangn1k deel van den Leger. activiteit gedu
rende den zomer. Met de grootere plaatsen 
als ceotra, Worden bijzondere samenkomsten 
gehouden in tenten, waardoor groote scharen 
Worden hereikt en velen gewonnen worden voor 
bet Kooinkrijk Gods. 

Dit Jaar nemen vooraanstaande Staf·Officieren 
van .bet laternationaal Hoofdkwartier in onder
scheidene plaatseo aan deze tent-campagnes dee). 

Rotterdam genoot bet groote voorrecht, den 
~hef van den Staf. Commissioner Higgins tildens 

e campagne aldaar voor een ,,week·e~d" als 
gast te verwelkomen. 

t ~a de groote welkomst-demoostratle aan bet 
Kahon op Zaterdagavond, onder leiding van 

ommandant Howard, leidde de Commissioner 
dkes Zondags drie machtige, rijk-gezegende samen-

omsten in de tent. 

k Overg:oote scharen woonden iedere samen-

cohmfst b11 en dronken 'leder · woord van den 
e van den Staf In. L 

Dez_e sp~nde zijn uiterste krachten in en goot 
zijn z1el utt over de aandachtlge schare. 

In hoeverre dit waar moge zijn, het 
is ongetwijf eld zoo met dit nieuwe 
leven - bet ·1even van een gereinigde 
ziel, die rust in den wil van God en 
werkt in gemeenschap met Hem, zoo.
als de pols klopt in overeenstemming 
met de centrale bewegingen van het 
hart, dat !even zal nimmer eindigen. 
Dit bedoelde de door God gelnspi .. 
reerde schrijver, toen hij de gedenk
waardige woorden sprak: ,.Die den 
wil van God doetJ blijft in der eeu
wigheid". 

Mijn vrienden, als gij Hem nog niet 
gevonden hebt, wilt gij God dan niet 
zoeken en in Hem een nieuw schepsel 
warden? Ik bid u, open in eenvoud en 
onderworpenheid ow hart voor Hem: 
Hij is niet verre van een iegelijk 
onzer. . 

Laat mislukking van het verleden, 
droeve zonden, of bittere overtlli_ging 
van schuld U niet weerhouden, Hem 
te zoeken, Die - naar ik stellig geloof 
- ook u zoekt. 

Laat mij nu met u bidden: 

O God, Die alle harten kent, wil 
bi~~ en nu tot ODS spreken. Ik in dit 
uifzend-station en allen, die oiijn woor
den gehoord hebben, zijn in Uw tegen..
woordigheid. Help ons, U te zoeken I 
Help ODS U te vinden I Wij belijden 
U onze zonden. Gij alleen kunt ze 
vergeven en hun macht breken. Bevestig 
Gij ons besluit, om de zonde te ver..
zaken en U te vertrouwen, Die Uzelf 
voor ons bebt gegeven ! Geef ons nu 
op dit oogenblik dat nieuwe ]even en 
verander ons zoo, dat wij in waarheid 
zullen kunnen zeggen: .. Ik heb lust. 
om Uw welbehageD te doen" en 
.. Uwe geboden te onderhouden" I 
Help ons, Uw naam te verheerlijken 
en onze medemenschen te zegenen. Om 
Jezus Christus' wil. Amen." 

De Hoofdkwartierstaf en andere Offlcieren 
verleenden gewaardzerde medewerking; de Kom
mandant tracbtte dezen geheelen dag diensthaar 
te maken aan bet groote doe!. 

De Heilige Geest openbaarde Zich op kracht· 
dadige wijze en God werd overvloedigli1k eere 
toegebracbt. 

Rotterdam zal zlch bet bezoek van den Com
missioner nog lang herinneren en in 't bijzonder 
de 63 personen, die neerknielden aan de zon
daarsbank. 

Een optocht op Zaterdagavond naar en van 
het station, bracht de geheele stad in beweging. 
Verscheidene faofare-korpsen, een gecomhlneerd 
boorn-muziekkorps van Leger.padvinders en 
padvindsters namen er aan dee). 

BNGELAND. 
De vorige maand werden te Londen nlet 

minder dan 500 Kadetten uitgezonden. Duizen• 
den personen, ult alle deelen des lands, waren 
er in geslaagd, een plaatsje te bemachtlgen, en 
verbeidden in gespannen verwachting de din
gen die komen zouden. 

Er was eerst geen enkele Kadet te zien. Toen 
Mevrouw Kommaodant Jeffries de op bet plat
form aangebrachte poort met opscbrift: ,,The 
Door of Opportunity." (De Deur der Gelegen
beid) opcode, kwam er daarult een, die z'n plaats 
scbuln voor de poort innam en heenwees oaar 
de poort. Brigade na Brigade rukten ze nu aan, 
die Heilstroepeo, bereid om te gaan en dea 
Meester te volgen op Ziln stem. 

Goede woorden werden er gesproken, on~ 
vergetelijke ureo beledd. 

De Generaal had voor deze gelegenheid een 
zeer sympathieken en opwekkeoden brief gd 
schreven aan de Kadetten. Dit schrijvtn v.er 
voorgelezen en met geestdrift begroet. ge-

God zegene al deze jooge menscheo t e~val
bruike ze in Zijn dienst tot hell van he g 
Jen meoschdom! 
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HET STICHTERS GEDENKTEEKEN TE LONDEN. AanvullinRstroepen . 

GENERAAL EN MEVROUW BOOTll LEIDEN DE STEENLEGGINGSPLECHTHiHElD 

DER NIEUWE INTERNAHONALE KWEEKSCHOOL. 

Hoofdkwartler. 14 Juli 1928. 

Ooze beminde Generaal. 

Het zal den lezers van de Strijdkreet met al 
onze Officieren en Soldaten verheugen, te ver· 
nemen, dat de gezondheidstoestand van onzen 
beminden Generaal gestadig vooruitgaat. De 
kuur, welke ooze geliefde Leider gedurende de 
laatste weken in een inrlchting voor hydropa· 
thie heeft ondergaan, en de algeheele rust
bevrijd van de groote zorgen, die gewoonlijk 
hoofd en hart bezig houden - hebben niet 
nagelaten, het zoozeer verlangde resultaat .te 
bn:ngen, waarvcor wil • God recht hartehik 

teigers en in aanbouw zijnde gebouwen, donkere luchten, nu en 
dan gebroken door een paar er door dringende zonnestralen, 
wapperende vlaggen, spelende Muziekkorpsen, en een ontelbare 
menigte, geschat op ongeveer tien duizend, waren eenige der dingen, 
die men te aanschouwen kreeg bij de steenleggingsplechtigheid 

voor he.t William Booth~Gedenkteeken te Denmark Hill, Landen. 

Met groote vreugoe Clee)t>n wij onzen lezers 
mede, dat Kapitein Niels Hansen van Denemar• 
ken en Kapitein George Motte van Belgie zijn 
aangenomen voor den Legerdienst in Neder
landsch-lndie. Zij beiden zullen D. V. op den 
~d~.n Augustus in Priok aankomen, dus juist 
10u1ds voor het oongres in Bandoeng. 

Bovendien Zien wij nog een belangrijk con
tinge·nt Officieren uit Nederland tegemoetf Wat 
zijn wij in bet Leger toch een Internationale 
verbroedering J Een volkerenboi:d in zichzelf. 
ofschoon wij een ,,Leger" zijn I Een .,Leger zon
der kruit" in een vreedzan:en, maar niet minder 
felJen strijd gewikkeld, of, zooals Mr. Cremer 
mij niet Ieng geleden schreef: .,het beste Leger 
ter wereld" l 

danken. • 
Beiden, on:ze Generaal en Mevrouw Booth, 

rekenen gaarne op de gebeden van alle Heils· 
soldaten en Cbristenen over de geheele wereld. 
en die zullen voorzeker ook wel ln grooten 
getale tot den Troon der genade worden op· 
gezonden I • *. Lt.·Commissioner W. B.''Palmer. 

D vertegenwoordiger van bet lnternatlonaal 
Hoofdkwartler te Londen is druk bezig met bet 
efdoen van zaken, bet bouden van inspectles 
en bet leiden van bijeenkomsten. 

Wij beleefden beerliike tijden n:~t brm in 
Bandoeng. Semarang, ,,Pelantoengan ~n Wei~ 
tevreden. terwijl hij ook nog gelegenhe1d vond, 
even een bezoekje aan Sala~1g~. te ~rengen. Hij 
I zeer sympathiek man, z11n b1ieenkomsten 
ds eenn een opgewekt karakter; zijn Bijbellezin· 

rage d 1··k ll ·· t gen zijn friscb en dui e lJ • en a es w11s ,er op, 
d t wij ter gelegenbeid van de aanstaande con· 
g:'essen ook zeer gezegende Officierssamenkom· 
sten zullen beleven. 

• 
• * 

Onze Kommandants. 

Onze Kommandaots staan Lt.·Commissioner 
Palmer bij zijn bezoeken aan de korpsen en 
inricbtlngen getrouw ter zijde en wenschen nlets 
Uever, dan dat bet bezcek van den lnternatio
nalen Secretaris aan ons Territorie grootelijks 
nut en zegen zal afwerpen. 

•• • 
Lt.-Commissioner Toft. 

Tot onze groote droefheid vernameti wil. (.fat 
Lt.·Cummissioner Toft, de Leider van het eg r 
des Hells in Korea, op den 15den }uni j. l. naar 
den Hemel is gegaan. 

De Commissloner behoorde tot de oudste 
Officieren. Vele jaren heeft hij gl'arbeid in de 
Scandinavlscbe landen, alsook in Engeland en 
Britscb-lndie. en volgde met zijn ecbtgf'noote 
Kommandant en Mevrouw Palstra op in Korea. 
Een b!oeduit~torting in de hrrsenen maakte een 
einde aan dit nuttige en gezegl'nde !even. 

Wij sympathiseeren met Mevrouw Toft en 
met de kinderen. die zicb in verscbillende deele~ 
der wereld bevinden. Moge God hen troosten. 

De Congressen. 

•• • 

Bil bet verschijnen van .ons blad beboort het 
congres te Soerabaja weer tot bet verleden en 
zijn de c?ngres-meetings te Magelang in vollen 
gang 1 

z~terdag 11 tot en met Woensdag 15 Augus. 
·· de data voor bet groote Bandoeng· tus z11n 

Aile k rachten worden lngespannen, om congres. I E 
bet allerbeste te gevrn, wat wij kunnen d en 
roote optocbt staat vo.or Zaterdagmid ag o~ g t o ramma met muz1ek. ban!eren, een aan t:I ~;g~wagen; met aanschouwelijke voorstel· 

lingen ult onzen arbeid ; oude veteranen en pas 
aangekomen Off1c1eren, Kadetten, Korpskad;tt~n 
en de blijde jeu;id van Bandoeng, alsoo e 
"Zangvogeltjes van Ojokja"f . zaal 

Voor Zaterd1>.gavond en Zondag is de 
van ,,Ons Genoegen" afgebuurd en. voor 
de groote maatscbappelljke demonstrau~, van 
Woensdagavond de zaal van .. Concordia • 

Verder staan er nog licbtbeelden en tableaux 

0 
bet programme, terwijl bet Officlers-muz1~k

k~r s en verschlllende zangkoren medewerk1ng f 't Beloven onder Gods onmisbaren 
ver eenedn. n te wo;den van heme! op aarde. 
zegen, age 1 4 

Er viel een beetje regen, toen Generaal en Mevrouw Booth, voorgegaan 
door den Edelachtbaren Heer Burgemeester van C2mberwell, en vele andere 
vooraanstaande dames en heeren in 't zicht kwamen, maar bijna onmiddellijk 
nadat de Generaal de Rood~Geel~Blauwe vlag in top had geheschen, brak 
de zon door. 

Onze Leider gaf als volgt zijn gevoel weer f 
,.Men heeft Jnij gevraagd, waarom wij ons juist aan een werk als dit ge~ 

waagd hebben, ter herinnering aan den Stichter. Het antwoord moeten wij 
twintig of me er jaren terug zoeken, in 19C6, teen hij zich bijzonder be zig hie Id 
met de gedachte aan de oprichting van een universiteit, speciaal l:estemd voor 
studie in verl:and met de nooden, smarten, ellenden, en gevaren van het ge~ 
wone volk. Dat idee was ongetwijfeld geed, maar hij is nooit in de gelegen~ 
heid geweest, het te verwezenlijken, gedeeltelijk misschien door de financieele 
moeilijkheden, die hem z'n heele !even door hebben vervolgd (en zoodra hij 
ons had verlaten. begonnen ze mij te kwellen l). Toen hij van ons weggenomen 
was, en men begon te spreken over een nationaal gedenkteeken, dat zijn naam 
zou dragen en dat op de een of andere manier verband zou houden met zijn 
}even en nagedachtenis, - het heele Leger des Heils is in werkelijkheid een 
herinnering aan hem en zal dat ook altijd blijven - vroegen we ons af, waar~ 
om dit gedenkteeken niet den vorm zou hebben van een gebouw, als hem voor 
den geest heeft gestaan" ..... 

,, We zullen nu plaats hebben voor zeshonderd Kadetten. Dat had meer 
kunnen zijn, maar we hebben het zoo geschikt, dat elke Kadet een eigen 
kamer zal hebben. Er worden geschikte kamers voor lessen, lezingen en 
onderscheiden eetzalen ingericht; we volgen het paviljoen-systeem en elk pavil
joen biedt plaats aan veertig tot vijftig Kadetten. 

De opleiding van onze menschen heeft lang niet uitsluitend intellectueele 
ontwikkeling ten doel. Ja, het verstandelijk onderricht is er ook, maar het is 
ondergeschikt aan de belangrijker practische opleiding voor het werk, dat ze 
straks zullen moeten opnemen. Mijn vader heeft dit van het eerste begin af 
beschouwd als een der beginselen, waaraan hij krachtig moest vasthouden : 
de gewone menschen gebruiken, om de gewone menschen te bereiken. Hij 
vond, dat sommige godsdienstige vereenigingen in het verleden een fout had
den gemaakt, doordien zij hun !eiders, leeraren, geestelijken en predikers he
schouwden als staande boven de menschen, onder wie ze arbeidden. Hij was 
van meening, dat een metselaar het beste tot een metselaar zou kunnen spre
ken, een werkend fabrieksmeisje, welker ervaring overeenkwam met haar he
lijdenis, zou het best een beroep kunnen doen op de fabrieksmeisjes. Hij was 
sterk gekant tegen iets. dat leek op een evangelisch opleidingsinstituut, dat d~ 
menschen uit de eene klasse zou nemen, om ze over te brengen in een andere. 

Voor de daadwerkelijke steenlegging las Mevrouw Booth het profetische ge~ 
deelte uit het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen: 

.. U we zonen en uwe dochters zullen profeteeren en uwe jongelingen zullen 
gezichten zien, en uwe ouden zullen droomen droomen." 

Daarna kondigde de Chef van den Staf, die gedurende den geheelen di en st 
den Generaal assisteerde, aan, dat de eerste steen zou worden gelegd. De 
andere volgden en telkens, als een der autoriteiten den steen, hem toegewe
zen, gelegd had; sprak . hij ook een kort woord, dat getuigde van krachtige 
sympathie voor het Heilswerk. Uit dat van onzen Generaal halen wij nog aan : Men raadplege bet programma op pag na en 

verzuime niet te komen l 
• • • 

Van komen en gaan. . 
n bun kinderen z1jn 

De Adjudants Lools e Sb . k" naar 
J I. t de moo!e • t a1a 

den 4drn u 1 .me erlof in bet oude 

.. lk ben blij, mijn deel te mogen doen bij deze groote onderneming en 
geloof, dat gij het niet ongepast vindt, dat op dezen steen met den naam van 
mijn goeden vader ook de mijne voorkomt. Hij was waarlijk een dergenen, 
aan wie we altijd met dank aan God terugdenken. Hoe wij ook overigens 
over hem mogen denken - dat is het overheerschende gevoelen: dankbaar
heid voor hem, voor zijn persoonlijkheid, voor zijn toewijding aan het Koninkrijk 
van God, voor zijn liefde voor de armen en lijdenden . . . . . . 

*•* 
E'en vriudelijlre daad. 

Etn vnenoelijke daad werd verricht door de 
"oude garde" van het Militair Tebuis te Wel
tevreden, dat een veertiental niet in gebruik 
zijnde muziekinstrumenten afstond voor de 
Leprakolcnie .. Poelau Si Tjanang"; een com
plete bezetting ineens. Toen ik er om vroeg, 
'\\as men dadelijk ben:id, het verzcek in gunstige 
overweging te nemen I Dank, kameraden I Moge 
uw voorbeeld navolging vinden ! 

Bovendien is Staflcapitein Loois door een der 
begunstiters van ,,Poelau Si Tjanang" verrcst 
met ecn complete radio.installatie ,.oor de ko
lonie, zoodat er muz1ek en vreugde is alclJ'. 

•• 
Ooze bladen. • 
Unze ui1gaHn cmboog l Dat is eEn blij ver

schijn~el ! Wij bebbf'n met :bet oog op de Jaar~ 
beurs te Bandoeng lCOO Strijdkreten extra doen 
drukken. Die mecegerekend, bestelden "ii J 5COO 
l'Xemplaren. Dat is bet hcogstl', wat wij tot nog 
toe bereikt hebben. Ook de HPemberita Pepe· 
rangan", ooze Maleiscbe Strijdkreet, gaat om
boog. Het Kweekschool-korps, Bandoeng I en 
Makassar stegen elk een belangrijk aantaJ. Hoe 
staat bet daarmede ten Uwent? Kan er niets in 
die richting worden gedaan in Uw sfeer? 

Wij hebben schikkingen getroffen, dat de 
P. P. in Bandoeng gedrukt zal worden, waar· 
door een tijdige toe.zending tegelijk met de 
Strijdkreet verzekerd wordt . 

• • • 
De Ensigns Wen as. 
7
! Was wel een heele teleurstelling voor ooze· 

lieve makkers, de Ensigns Wenas van Mage• 
Jang, dat bet lieve kind, betwelk hun gescbonken 
was, zoo spoedig na de geboorte reeds overs 
Jeed. Wij kunnen ons de droefheid der ouder
voor stellen en deele.n in bun leed . 

God zegene en sterke u, lieve makkers ! 
• • • 

't ls druk in bet Rustoord. 
Mev;:ouw Scheffer heelt een groot gezin te 

verzorgen gehad gedurende de laatste weken en 
een flink aantal Officieren beeft genoten van 
baar moederlijke zorgen. 't Is dan ook een 
liefelijk plekje, daar boven in Bandceng. 't 
Lijkt mij al heel genoegelijk, daar eenige weken 
in de koude door te brengen. 

Meerdere gasten worden verwacht en er is 
plaats voor meer. Momenteel zijn Komn;andeur 
Anderson en Adjudante Waloaan hetgenieten; 
de fa.milie Schipper, de Adjudantes Both, Buys. 
man, Lauter, Koning en Ensigne Karrenbeld 
Zijn tbans weder verkwikt aan den- arbeid geto
gen en Kommandeur Anderson is in zooverre 
bersteld, dat zij verzocbt beeft, weer aan den 
arbeid te mogen gaan. 

•• • 
Een piano voor Pelantoengan. 
Binnen skchts enkele weken is de ,,Wa. 

Cry" in Enpeland er in geslaagd, een bedrag 
van ruim f 800. - biieen te brengen, om aan 
onze Leprakolonie ,,Pelantoengan" een piano 
aan te bieden. Oat is pracbtig en getuigt van 
groote Jietde en zelfopoffering voor het werk 
der naastenliefde. 

*. * 
En wat doen wij nu voor onze jongens de 

militairen, die er bun vreugde in vinden, bet 
Militair Tehuis te Bandoerg te bezoekell? 't In
strument is er z66 slecht, dat bet niet om aan 
te hooren is! 't Liefst zouden wij een nieuwe 
bebben, doch de oude repareeren en beboorlijk 
bespeelbaar maken, kost circa f 350.-. 

Kom, wie helpt mij nu eens? ledere gift is 
welkom en zal geregeld door mij verantwoord 
worden in deze kolommen. U kunt een bedrag, 
hoe gerin~ ook, aan den beheerder van ons 
Militair Tebuis, Ensign Tichelaar, ter hand 
stellen, als U dat wilt. Zijn adres is: Militsir 
Tehuis van het Leger des Heils, Oude Hospi
tsslweg, bij de Sumstrastraat. 

Oak kunt U mij een postwisseltje sturen, als
U dat verkiest: Hoofdkwartier, Javastraat 16, 
Bsndoeng. 

Denk er aan : 1t is voor ,.onze jongens", 
wier moeders in bet oude land o, zoo blijde 
zijn, te wete.n, dat zij onder de beschermendf::" 
vleugelen van ,,bet Leger" zijn. 

Ik zie met verlangen uit ! 
•• • 

In bet rapport betreffence de samerikomsten, te 

Holland afgeretsd, om, bZnl ~oor onze makkers 
lend door te brengeo. t a uders weer te 
een vreugde zljn. bun geliefde ~ Selamet 
:tlen, alsook de oude kamera en .. • inder 
djalan", Adjudants ! en straks een niet ~ uw 
,.Hartelijk welkom I" bij uw terugkeer n 
nleuwe vaderlandl maken 

Tegelijkertijd mogen wli er ireldtng vanrels zij~ 
dat de Ensigns Lorler reeds op de terTQ djong 
en, els !!lies we! Is, op 21 J~ll In ansi ors 
Priok zullen aankomen, terw11l Jdelt ~n P~iok 

Moge God u zegenen en u de vreugde doen smaken, die de ouders smaken, 
als zij de waardeering van hun kinderen genieten I lndien ge kinderen hebt 
of hebben zult in de toekomst, mogen zij clan eenzelfde vreugde smaken als 
zij aan u denken, als ik, wanneer ik aan hen denk I •• 

~'.. Terwijl 't Stafmuziekkorps speelde, verspreidde de geweldige menigte zich 
langzaam. Onze verbeelding den vrijen loop latende, zagen wij een langen 
optocht van jonge menschen, vervuld met heiligen ijver en vurige liefde voor 
God en de menschheid, van de juist gelegde steenen heengaan, gehoorzaam 
aan het bevel van den Stichter: ,,Zoek de zielen en zoek de slechtsten". Wij 
zagen er met een aanstelling voor China, voor Britsch~Indie. Japan, Neder
landsch-lndie, voor de melaatschen~kolonies en weer anderen met aanstellingen 
voor arbeid onder de geestelijk melaatschen van bun eigen land, maar allen 
sterk door bun persoonlijke overtuiging en vast besloten, om de wereld te 
winnen voor Christos I 

BandoeDg gehouden ter gelegenheid van bet be
zoek van Lt.·Commissioner Palm er,voorkorreDde 
in ons vorig nummer. wordt bet vol£ende gezefd: 

en Prtddle den 28sten u n 
Rob~nsonverw<.cht. Z1j zullen dus intijds :zljn, 
wor b":c congres te Bandoeng bij te wonen. h 
o .. rlalleluja voor deze kameraden! Zij zljn toe 

b telljk welkom I k 
:coo ar oeten wlj melden, dat de terug eer 

TevensE m I ns Roed voor eentge maanden is 
van de 115 g gevolge van de ziekte bunner 
altgestrld, ten 
l'tnderen. • • 

• 

,,Ontroerend.was bet oogenblik. toen een der 
aanwezigen, wien gevraagd wud, de vergadering 
in bet gebed te Jdden, manmcedig, dcch met 
groote drodheid erkende, dien prooten :zegen, 
waarover de Commissioner gesproken had, vrr
loren te bebben, l'n daarop naar voren kv-am en 
neerknielde, ten einde dezen opnleuw te :zoeken." 

.Ce bier bedoelde pn~oon verzoc kt ons thars 
we) te willen n::elden, dat bij naar voren k'l:!.am' 
omdat bij zeer verlangde naar el'n opv.ekkin~ 
in geheel lnsulinde en dat deze opwekking z 
beginnen in zijn eigen hart cu 
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HEILSTRIO FEN. 
LT: 

VAN ZEGENRl.JKE TOURNEE 
COMMISSIO ER PALMER EN 0N7E KOM MAN DANTS. 

Met een blij ,,Halleluja l" werd de Co:nmis· 
sioner te 

PELANTOENGAN 
b?groet. Reikhalzend was het oogenblik van 
aao.ko:nst verbeid en hartelijk was dan oolc het 
wdko:n, toen de geeerde gasten, Commissioner 
Palmer, o:ize Kommandants en de Algemeene 
Sec:retaris, de auto, die hen naar de Kolonie 
brac:ht, uitstapten. 

H::>e gevoelden we ook nu weer, toen we 
kennis mochten maken met dezen in den Heiligen 
S~rij:i vergrijsden gezant Gods, dien band van 
broederlijke gemeenschap, die ons Leger bindt. 

Aardit1e, ook roerende momenten waren er 
qe:iurende bet korte verblijf onzer gasten. lo 
het bij i:onder will en wij noemen de keurige 
m:iziekuitvoering, de samenkomst met de Euro
peesc:he patienten, het in·hartelijke welkom in 
de versierde Javaansc:he afdeeling en de samen· 
komst daar. 

De b?mo?diging in b!!:sloten Off1ciers-kring 
was een rechte verkwikking voor het hart. U. 

SALATIGA 
,,We sing you a hearty welcome here", zoo· 

gen de k!euters van ons Kinderhuis, in echt 
Engelsc:b, to?n Co:nmissioner Palmer, vergezeld 
van ooze Leiders de galerij van het T ehuis binnen
stapten voor hun bezoek aa11 deze l11ricbting. 
De Kommandant sprak de kleinen enkele harte
lijke woorden toe en daarna werden verschil
lende zaken besproken. 

Daarna volgde een openluc:btsamenkomst, 
welke eerst door den regen !etterlijk in het water 
dreigde te val\en, maar de luc:ht klaarde op, en 
een marscb door Salatiga - de muziek van de 
Witte-Kruis Kolonie voorop - brac:ht spoedig 
belangstelling en • • • . het werd nog een zeer 
geslaagde samenkomst. 

De Commissioner en de Kommandants moesten 
z1ch baasten. om op tijd aanwezig te zijn in 
de Protestantsche Kerk, ons welwillend afge
staan voor de bijeenkomst des avonds. Een be· 
langstellende sc:hare vulde bet gebouw. ,,lk 
schaam mij bet Evangelie van Christus niet", 
was bet onderwerp, door den Commissioner 
behandeld. In onzen tijd zijn er zoovelen, die 
zi<"'h daarvoor we! sc:hamen, terwijl inderdaad 
daartoe geen redenen zijn, 

,, Want het is een krac:ht Gods tot zaligheld". 

Rejiem. 
WELTEVREDEN. 

Echo's der zegeklanken van Bandoeng en 
Semarang waren hier reeds doorgedrongen en 
bet was dus geen wonder, dat Off1cieren, mak
kers en vrienden met veel verlangen en groote 
verwachtingen naar het bezoek van den Com
missioner aan hun Korps hadden uitgezien. 

AFSCHEID VAN 
BURGEMEESTER B. COOPS. 

,,'t:Geschiedde in alien eenvoud, maar 'twas 
desniettemin ontroerend en vooral intiem, bet 
afsc:heid van het Leger des Heils van Burge· 
meester Coops. 

S!echts enkele weken ge\eden werd aan deze 
organisatie gelegenheid gegeven, in een confe
rentie den sc:heidenden Burgemeester erkentelijk· 
heid te betuigen voor alles, wat hij ook voor 
het ~ Heilsleger was geweest en had gedaan. 
Dit gebeurde toen bij monde van Kommandant 
Palstra, thans op d1enstreis in Midden-Celebes. 

Onmiddellijk na aankomst op Zaterdagavond 
begaven de Commissioner en ooze Leiders :zich 
naar het Glodokplein te Batavia, waar te mid
den der d«"ukte en het geroezemoes der oude 
stad, onder leiding van Lt. Kolonel Rawie reeds 
een flinke openluc:htsamenkomst was begonnen. 
Zoowel onze l(ommandant als de Commissioner 
spraken de vergaderden een ernstig woord toe, 
dermate door Kapitein Ramaker vertaald, dat 
bet gesprokene ver boven het rumoer uitklonk. 

Een opgewekte marsc:h naar de zaal van 
het Chineesche Korps op Pantjoran trok veel 
belangstelling. We!dra vulde de zaal zich 
gebee!. Vol aandacht luisterde de gemeng· 
de vergadering van Europeanen, Chineezen en 
Inlanders naar het kracbtige woord, wcta.rmede 
de Commissioner hen wees op de noodzakelijk· 
heid, het Koninkrijk Gods te zoeken en dit te 
doen v66r en boven al het andere. 

Een ernstige bldstond, ooder leiding van on~ 
zen Kommandant, bracht vier zielen aan de 
voeten van den Heiland. Halleluja ! 

Een groot aantal Heilssoldaten en Leger· 
vrienden maakte zich den volgenden morgen 
op voor de Heiligingssamenkomt. De geheel 
gevulde bijeenkomstzaah van het Mi!itair Tehuis 
hood een prettigen aanblik. Met gespannen aan· 
dacht luisterden de aanwezigen naar de woor
den des Levens, die op duidelijke wijze door 
den Commissio11er werden gebracht. Het geloof 
van Go:ls kinderen, dien morgen daar aanwezig, 
werd krachtig versterkt. Rijke zegeningen waren 
ons dee!. 

Des namiddags vergaderden wij op het Water
looplein, waar eenige honderden lnlanders met 
voile aa11dac:ht luisterden naar het getuigenis 
van den ervaren Commissioner en naar de 
waarscbuwende woorden van andere sprekers. 

Een uur later was een gloedvolle verlos
singssamenkomst in de zaal in vollen gang. 
Hartelijk werden de liederen medegezongen; de 
kernac:htige toespraak van den Commissioner 
vond ingang in aller hart; Gods Geest weckte 
overtuigend en in den bidstond, die vo!gde, 
kwamen vier personen naar voren, om den 
Verlosser der wereld om vergeving van zonden 
te bidden. Geprezen zij Zijn Naam I 

HET BEZOEK AAN CELEBES 
Woensdag 27 Juni. Commissioner Palmer 

vertrekt, vergezeld van den T~rritoria)en Kom· 
mandant en den Financ:ieelen Secretaris, naar 
Soerabaja. 

Donderdag 28 Juni. Rondgang door de lepro· 
zerie ,,Semaroeng", die er keurig uit:ziet. Daarna 
een samenkomst met de patienten ; hun opge.
wekt zingen, opgeluisterd door de vriendelijke 
tonen der ,, War Cry-piano", getuigt van het 
goede werk, dat ook ten behoeve van het gees· 

•elijk welzijn der patienten hier door Adjudant 
en Mevrouw Bridson wordt gedaan. 

Daarna een kort bezoekje aan het kwartier 
en de vriendelijke zaal van het Chineesche Korps, 
ons met gerec:htvaardigden trots door Ensigne 
Rosendahl, de Bevelvoerende Officier, getoond. 

Het Militair Tehuis mag zich, dank zij de 
goede zorgen van Adjudant en Mevrouw Her
mes, in een druk bezoeN verheugen. 

Nog even de zaal van het Europeesche Korps 
bezichtigd, waar Adjudante Buysman de scepter 
voert, en daarna naar het populaire ,, William 
Booth V rou wen- en Kinderziekenhuis". 

Om 5 uur des middags per ,, Melchior Treub" 
naar Makassar, uitgeleide gedaan door vele 
Officieren en makkers. 

Zaterdag 30 Juni. Aankomst in Makassar 
om 7 uur v. m.; hartelijk welkom gebeeten door 
Kommandeur Roslund en de Kapiteins Steen, de 
bebeerders van bet Militair Tehuis alhier. Sol
daten, matrozen en andere zeelieden vinden in 
het Tehuis een plaats, waar 'zij gaarne hun vrije 
avonden doorbrengen. Verschillende zaken wer
den gedurende den dag afgehandeld; de avond 
werd doorgebracht met de talrijke bezoekers van 
het Tehuis. 

Zondag 1 Juli. Kindersamenkomst om 8 uur 
v.m.; de zaal geheel gevuld met Menadoneesche 
en Amboneesche kinderen - geregelde bezoe
kertjes dezer samenkomsten. 

Met groote aandac:ht werd geluisterd naar 
het boeiende verhaal van den Commissioner. 

Om 9 uur openbare bijeenkomst voor vol
wassenen; ook nu weer de zaal geheel bezet. 
Na een korte inleiding werden de twee lieve 
kinderen van de Kapiteins Steen, door den Kom
mandant aan God en bet Leger opgedragen -
een treffend, beilig moment in deze samenkomst. 

Een fluitkorps, gevormd uit de geregelde be
zoekers van het Tehuis, vr-r!eende gewaardeerde 
medewerking. 

Na de eenvoudige, leerrijke Bijbellezing door 
den Commissioner kwamrn in de uitnoodiging 
zestien personen vrijwillig naar voren, om met 
al den ernst hunner ziel vergeving van zonden 
te zoeken. 

's Middags om 5 uur aan boord van de 
,,Roggeveen", die ons naar Donggala zou voe
ren. Reeds een kwartier later werd Komman
deur Roselund, die dit gedeelte der reis met ons 
meemaakte, gevraagd, om de behulpzame hand 
te bieden bij de geboorte van een wereldburger 
aan boord van bet schip. ,,Ten allen tijde tot 
dienst gereed !" - dat is de taak van ons Leger. 

Dinsdag 3 Juli. Bij daglicht arriveerden wij 
in Balikpapan; de Kommandant vond gelegen
heid, hier eenige Heilssoldaten te begroeten. Om 
5 uur n.m. vertrek naar Donggala. 

De oud-Burgemeester dankte ontroerd voor Woensdag 4 Juli. Om 8 uur aan de !andings-
dit eenvoudige huldeblijk, dat, naar hij zeide plaats verwelkomd door Majoor Woodward, 
daarom niet minder waarde voor hem hebben Kommandeur Veerenhuis, Ensign Midtbo en En-
zou. Hii sprak van zijn groote waardeering voor sign Tarima en van dezijdevan het Civiel-Best11tlr 
het Heilsleger, van bet krachtig vertrouwender door den Weledelgestrengen Heer Ingram, Con-
Heilslegermenschen ; een vertrouwen, dat, benij- troleur van Donggala. 
denswaardig, vaak is als een bron, waarult Bij een kort bezoek aan deleprozerie, gelegen 
steeds weer krac:ht geput wordt en een vaste aan de Paloe-baai, sprak Commissioner Palmer 
grondslag is, waarop hier in Insulinde over het de arme lijders toe, waarna de reis vervolgd 
algemeen, alsook in Baodoeng, zulk een schoon, werd naar Kalawara. 
sociaal werk is opgetrokken. Niets zou hem Daar werden wij bij aankomst door Me-
meer vreugde geven, clan te zien, dat dit sc:hoone vrouw Veerenhuis ontvangen en begroet met 
werk van het Leger des Heils, hetwelk hij zoo, een lied der kinderen. Spoedig daarop volgden 
hoogelij k waardeert, steeds zou groeien en bloeien, besprekingen met den Di visie-Offic:ier. 's A vonds 
tot heil van Nederlandsch-lndie. een lampion-optocht van de schoolkinderen; 

Met een hartelijken handdruk, waarbij weder· het zingen, de bewegelijke lampions met de 
zijds de allerbeste wenschen werden gewisseld, dookere sc:haduwen van boomen en strulken op 
werd afscheid genomen". ,,Preanger Bode". den ac:htergrond, maakten een aardig effect. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

$ PROGRAMMA ~ 
$VA HET CONGRE TE BA. DOE G. ~ 
~ Z a t e r d a g 1 1 A u g u s t u s. ~ 
@ n. m. 5,30 uur Optocht van het Hoofdkwartier naar den Naripanweg. @ 
~ n. m. 7,- uur Feestelijke opening van het congres; welkom der gedele- ~ 
~ geerden, in de zaal der Societeit ,.Ons Genoegen". @ 

Z o n d a g 1 2 A u g u s t u s. ~ 
~ v. m. 7,- uur Bidstond in de Leger-zaal aan de Sumatrastraat. $ 
@ v. m. 9,30 uur Heiligings-conferentie in de zaal van .. Ons Genoegen". 
~ n. m. 5, _, uur Openluchtsamenkomst in het Pieterspark. ~ 
~ n. m. 7.- uur Groote Heilsbijeenkomst in de zaal van .,Ons Genoegen". @ 
e) M a an d a g 13 A u g u s tu s. ~ 
~ n. m. 7,- uur Groote Maleische openlucht-lichtbeeldendienst. ~ 

~ W o en s d a g 1 5 A u g u s tu s. ~ 
@ n. m. 8.- uur Maatschappelijke Demonstratie; lezing van Lt.-Commis- ~ 

$~ . sioner Palm.er over .,Het Werk der Barmhartigheid". ~$· 
Tableaux v1vants .ll!~t toepasselijken zang in de groote 
zaal van .,Concordia . 

J.1. Zaterdagavond, de laatste avond van zijn 
verblijf in Bandoeng, werd een kleine deputatie 
__ bestaande uit Mevrouw Kommandant J. H. 
Palstra-Engelbert van Bevervoorde, Mevrouw 
Rawie en de Algemeene Secretar_is. Lt.-Kolonel 

J 
p Rawie - in de gelegenhe1d gesteld, af

• td t nemen van Mevrouw en den Heer 
sche e daarbij namens het Leger des Heils 
Ceops, e!1 !bum in etui, bevattende verschil
een ke~rlg. a foto's van den begerarbeid in 
lende_ draa~~ in 'tbijzonder van Bandoeng -
Insulin e, bouwen aan de Java- en Sumatra
o. a. de hoofdge Burgemeester Coops destijds 
straat, waarvan heeft gelegd, en het Kinderhuis, 
den e_ersten stee_n onderlijk in de sympathie van 
dat z1ch zoo btJZ ht verheugen - aan te 
Mevrouw Coops moc 

~ LT.-COMMISS10NER W. B. PALMER SPREEKT IN IEDERE SAMENKOMST. $ 
$ LBIDBRS VAN HET CONGRES 1 @ 

@ KOMMANDANT EN MEVROUW W. PALSTRA ~ 
~ bijgestaan door ' ~ 
~ Lt.-Kolonel en Mevrouw J. P. Rawie en circa 100 Staf-. Veld- I 
@ Maatschappelijke Officieren van Java, Sumatra en Celebes. en 

~ Medewerking van het congres~muziekkorps en -zangbrigade, en de $ Zangvogeltjes van Djokja I ~ 
bieden. K )one! Rawle dankten 

Mevrouw Palstra en. 0 en vo~gden hun 
in hartelijke bewoordmge; zoovele, die den 
beste wenschen toe aan e d 
vertrekkenden dezer dagen gewer en. 

~ T oegang vrij tot iedere samenkomst 1 Allen hartelijk welkom 1 @ 

<:>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l AUGUSTUS 1928 

Donderdag 5 Juli. Om 6 uur v.m. werd een 
aanvang gemaakt met de bezichtiging der kolo· 
nie en de lange wandeling over de in cultuur 
gebrachte gronden. Met begrijpelijken trots 
toonde Kommandeur Veerenhuis den gasten de 
verschillende aanplantingen; een gestadige voor· 
uitgang in opbrengst vie! aan te toonen. De 
aanplant van 8000 klapperboomen op terrein. 
waar eenige jaren geleden nog alles bosc:h was, 
geeft bij al het andere we! een denkbeeld van de 
groote hoeveelheid arbeid, verricbt door Kom
mandeur Veerenhuis. 

Verder bespreking van Kolonie·aangelegen
heden en inspectie der Kalawara-School, waar 
een flink aantal kinderen geregeld schoolon
derricht ontvangen; inspec:tie der Celebes
Divisie, gevolgd door den audit der boeken. 
Des avonds een druk bezocbte bijeenkomst met 
de kolonisten. Zangbrigade en fluitkorps der 
Sibalaja-school maakten zich zeer verdienstelijk. 

Vrijdag 6 Juli. Om 6 uur v.m. op weg naar 
Rora, waar de paarden bestegen werden en de 
toc:ht naar Kapiroi werd aangevangen. Door de 
vele regens was de weg tot een modderpoel 
herschapen. Desniettemin werd Kapiroi veilig 
bereikt. De schoolkinderen kwamen de Kom
mandants begroeten met hun fluitkorps. In 
marsch ging het nu naar het Officierskwartier, 
waar de Ensigns Poutiainel), hun Kommandant 
uit Finland hartelijk welkom h~_etten. 's Middags 
de schoolkinderen van Menoes:i: en Kapiroi in 
het front, die een zeer belangrijk programma 
uitvoerden. Zangnummers, fluitorkest, recitaties 

De Commissioner en twee kleintjes van het Kin
derhuis te Bandoeng, die hem hartelijk welkom 

heetten. 

wisselden elkaar af en toonden den hoogen 
bezoekers, hoe het Leger des Heils zich heeft • 
ingeburgerd in Midden-Celebes, en de hartelijke 
belangstelling van oud en jong heeft. 

's A vonds na een marsch met muziek en 
fakkels een gloedvolle bijeenkomst. Honderden 
waren opgekomen en ondanks de moeilijkheid 
van een dubbele vertaling van Engelsc:h in 
Maleisch en in een der Toradja-talen kwamen 
aan het einde der bijeenkomst achttien mannen 
en vrouwen uit. 

Zaterdag 7 Juli naar Bora. Inspectie der 
Bora-School. 's Middags een bijeenkomst, waar
aan door een groot aantal belangstellenden werd 
deelgenomen. Ook hier kwamen een aantal 
personen uit. 's Avonds terug naar Kalawara. 

Zondag 8 Juli. 's Morgens Heiligingssamen
komst en opening Congres. Al de Europeesche 
Offlcleren waren tegenwoordig; ook een groot 
aantal lnheemsche Olfic:ieren, waaronder deeerste 
vruchten van ons werk onder de Toradja's. Een 
heerlijke gezegende tijd I 

's Avonds ondanks regen en anderen tegen
spoed, een heerlijke verlosslngssamenkomst te 
Sibalaja. Do: nieuwe, ruim gebouwde zaal was 
meer dan gevuld door een 300-tal Kajdlers. 
lnzegenlng van de Kadetten voor den nieuwen 
Kweekschoolcursus in Celebes. Ruim 30 volwas
senen kwamen dien avond uit, waardoor bet 
aantal uitgekomen zielen van deze reis tot over 
de honderd werd gebracht I 

Maandag 9 Juli. Bericht werd ontvangen. 
dat de ,,Bontekoe", die ons naar Makassar zou 
brengen, een dag later arriveerde, waardoor de 
mogelljkheid ontstond, nog een bezoek te brengen 
aan de Sibalajaschool en aan Rouwlga. 

Dinsdag 10 Juli. Een belangrijk zakenbezoek 
aan den Controleur van Paloe. 

Des avonds een !ezlng in het internaat te 
Dooggala, waarblj de Controleur een hartelijk 
lnleldend woord sprak. Met groote aandacht 
werd de interessante lezing van den Commis· 
sioner gevolgd. 

Donderdag 13 Juli. ;yind en stroom tegen. 
Een ,,extra schepje kolen bracht ons nog om 6 
uur in Makassar, zoo~at de aangekondlge Jezlng 
toch kon doorgaan. Ztjne Excel!entiede Gouver
neur was op dienstrels, maar Mevrouw Couvreur 
was mede tegenwoordig. Het flu1tkorps assls
teerde ook nu en de lezing van den Commls· 
sloner vond aandachtlg gehoor. 

Vrijdag 14 Juli. Vele zaken werden afgeda n • 
's avonds meeting in het Milita1r Tehuis, waar · 
bij enkele zielen den Helland zoc:hten. 

Zaterdag 15 Juli .... Met de .Melchior TreubJ 
naar Soerabaja. 

! 

I 
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