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~~========================================================~ 
even uit den dood ! Dit is de voorname ondergrond van onze 

verlossing. .,Maar Hij verrees uit het graf." Deze arme oude I aarde had zoo iets nog nooit eerder aanschouwd ! ·Het stof had 
~ 

het Stof ontvangen en nu....- precies wat Hij tevoren had gezegd 
nu leeft en beweegt dat Stof zich 

weer. .,0, dood, waar is Uw prikkel? 

0, graf waar is Uw overwinning ?" Hij 
moest sterven - dit was onvermijdelijk. 

·· was geboren om te sterven. Hij heeft 

di elf gezegd. .. Hier toe ben lk in de 

wereld gekomen." De dood was Zijn 
einddoel hier op aarde. De schaduw des 
doods was reeds gedurende de geheele 
levensreis over Hem. Het was Zijn wil 
te sterven. - .,lk leg Mijn leven ne'er," 
zeide Hij, .,niemand heeft macht het van 

Mij te nemen." Zijn gehoorzaatt!heid 

voerde Hem ten dooa. Z1Jn heide cieeu 
Hem den dood tegemoet snellen ,_ zelfs 
den dood des kruises. De dood vo·rmde 

den gedempten grondtoon van al Zijn 
wederwaardigheden bier op aarde. En 

toch wees de dood steeds heen naar een 
nieuw Leven ,__ een nieuw ...- een grooter 
- een meer overwonnen Leven. En toen 
Hij Jozef's hof verliet, de Romeinsche 
wachters voorbijschreed en Zich begaf 
naar de stad om de Zijnen te ontmoe~ 
ten, was alles in het menschelijk leven in 
een nieuw licht te zien, alles vertoonde 

zich in een nieuwe gedaante. 

AL ONZE HOOP IS OP HEM 
GEVESTIGD. 

Deze levende Jezus is het middelpunt 
van al ons geloof en vertrouwen. Wij ver~ 
trouwen onszelf - met ziel en lichaam -
toe aan Hem voor tijd en eeuwigheid. 
Wat ons het liefste is, geven we in 

Zijn handen. Al onze verwachtingen in 
betrekking tot deze arme, wrakke, hulp~ 

behoevende wereld zijn van Hem. Hij is 

onze bezieling. Hij doet ons de moge .. 

lijkheid van een beter leven zien. Hij is 

de Kracht van dat betere !even. Hij . is 

het Licht, dat onze duisternis over~ 

heerscht. Hij is Troost. Hij is Vrede. 

Hij is vreugde. 
Ja, en Hij is Leven ,._, ons Leven. 

Toen we vergingen van dorst, was Hij 

ons het Water des Levens. T oen wij 
verhongerden, was Hij ons Levensbrood. 

Toen wij ziek .waren, gaf Hij ons de gezondheid weer. Toen wij op het punt 

stonden om te komen wegens gebrek aan kennis, was Hij ons het Woord des 

Levens. T oen de dood - de dood onzer ziele - ons aangrijnsde, kwam Hij 

tot ons, en zeide: .,Die in Mij gelooft, zal !even, al ware hij ook gestorven,' 

ja, ,,zal nimmer sterven". En omdat Hij leeft, !even ook wij ! Werkelijk. wij 

mogen Zijn wonderbaren Naam op een nieuwe manier spellen, dien spellen 
als te zijn L E V E N - overv1oedig L E V E N - eeuwig L E V E N. 

Maar indien <lit zoo is, zal Zijn tegenwoordigheid worden ervaren in elk 
nderdeel. en Zijn leven worden geopenbaard in elke uiting van ons leven. 

In ons gedachtenleven. 
In onze liefde. 

In onze toewijding. 
In onzen hartstocht voor iielen. 

In ons moreele leven. 
In ons gebeds,leven. 

In onzen ijver bij het zoeken van 
Zijn eer. 

In onze overwinning over verzoeking. 
Jezus - die uit de dooden Verrezene, 

gezien - niet in de oude gedaante, zooals 
Hij rondging in Jeruzalem, en ender de 
menschen van Judea - maar gezien door 

hen', die ons even duideliJk zien - gezien 
en herkend als de levende Geest, de uit 
de dooden verrezen Heiland. 

Hebt gij bevonden, dat Hij dat is? 
Zijt ge zoover reeds gekomen ? Zoo ja, 

zijt ge dan gereed om verder te gaan ? 
Is Hij verrezen in U ? 
Hier is een wereld vol zwakheid, van 

verdorvenheid, v.an wellust en haat ,__ in 

bet kort - een wereld van menschen dood 
in zonde en misdaden alom om U heen, 
vlak bij U. Wat doet gij om het Leven 
te brengen tot de dooden? Is Hij opge~ 
staan in U ? Heeft Hij U reeds omkleed 
met Zijn !even, zoo, dat als men U ziet, 
men den Geest van Jezus in U herkent. 
den eens Doede, maar nu Herrezene? 
Roept Hij niet luid tot U om Hem te 

helpen bij Zijn groote taak om der wereld 

Zijn Ieve~ te toonen? Wilt gij volgen? 
Wellicht beteekent het voor U, dat 

gij voor altijd zult moeten breken met 
iets, waaraan ge als regel hebt toege .. 

geven - of een verfoeilijke zonde, die 

Uw levenssappen vergiftigt - wel, weg er 
mee ! Wellicht zult ge eenige doodsklee~ 

deren hebben af te leggen en het graf 
van eigeo,lk en zelfzucht moeten v<:r .. 

laten en den moed hebben om daar te 
staan. ontdaan van alle aardsch gewin 

en glorie. Het doet er niet toe - Hij is 
U op den weg voorgegaan. Het is Zijn 

weg. Het is de weg des Levens. 

In Christus Jezus - Die is gestorverr 
en wederom herrezen ,_ moet ge U zelf 
leeren zien. In Hem, gekruisigd, van God 

verlate~. ten doode opgeschreven, . ;:iet ge U zelf al een zondaar, een boosdoener, 

op weg om verloren te gaan, indien niet nu reeds verloren. Maar in Hem moogt ge 

U zelf ook zien, opgestaan, - !even~ voor altijd ,_ gered - begenadigd - verzoend 
_ en geheiligd ,__ gestorven en herrezen - en levend voor altijd om te zoeken en 

zalig te maken, wat verloren is en het thuis te brengen in de eeuwige woningen. 
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BRIGADIEREN MEVROUW THOMSON. DBRTIG JARRN UIT BET LEVEN VAN REN ZlELENWINNAAR. 
Ben woord van waardeering door den 

Kommandant. 

Onze lieve kameraden Brigadier en Mevrouw 
Thomson arriveerden te Semarang op den 16den 
April 1898, zoodat zij, wanneer zij op den 
23en Maart as. per SS. ,,Houtman" ons zullen 
varlaten, op enkele dagen na een diensttijd van 
30 jaren in Nederlandsch-Indie zullen hebben 
volbracht. 

Mijne gedachten zijn vervuld met de vele 
voorrechten en de vreugde welke hun dee! zijn 
geweest. Natuurlijk, ook zij hebben liun tijden 
van moeilijkheden gekend, tijden van ziekte, 
andere tijden, waarin zij hebben ondervonden 
wat het beteekent arm te zijn. De droefheid 
verbonden aan het verlies van hunne geliefden, 
is ook niet aan hen voorbijgegaan. Langdurig 
en moeilijk vaak is het strijden geweest. Dit 
alles is waar en toch . . • • . de vre'ugde - de 
innerlijke voldoe·ning - het loon der overwin
ning - het bewustzijn van het geloof behouden 
te hebben en getrouw te zijn geweest aan 
hunne aan God gegeven beloften - zal al het 
andere in de schaduw stellen. 

Brigadier en Mevrouw Thomson laten een 
staat van toegewijden dienst achter. Zij zijn ge
trouw geweest: zij hebben den dag der kleine 
dingen niet veracht en •••• beiden waren zij 
toegewijd aan den heerlijken arbeid van de 
redding van zielen. Wij eeren hen daarvoor 
en danken God, door Wiens genade dit alles 
gedurende de laatste dertig jaren in hun hart 
en leven tot ulting kwam. 

Na een verlof te hebben genoten zullen onze 
makkers eervol terugtreden uit den actieven 
dienst als Officieren van het Leger des Hells, zulks 
in overeenstemming met den bestaanden regel. 
De dagen van hun welverdiende rust hopen zij 
in Australie, hun geboorteland, door te brengen; 
daar zullen zij, zoo de He~r wil, weer vereend 
zijn met hun kinderen en vertoeven in den 
kring hunner geliefden. Allen tezamen zeggen 
wij tot hen: .. God zegene U lieve kameraden ! 
Moge het U gegeven zijn te genieten van de 
vreugde welke onze Heer heeft beloofd aan 
hen, die, al is het slechts een glas water, geven 
aan den dorstige in Zijnen Naam. Moge 
bet ten tijde des avonds licht zijn en mo

9
en 

deze latere jaren gelukkig, vruchtbaar, en vrede
vol verloopen, verlicbt door het besef van 
Gods goedheid." 

Au revoir, lieve kameraden - God zij met 
U ! Moge Hij U en de Uwen zegenen en moge 
Uw verheffend voorbeeld anderen aanmoedigen 
om eveneens te besluiten hun leven te stellen 
in dienst van het welzijn van armen, zieken, en 
alien, die in deze landen zonder Christus !even. 

'\ 

INTERNATIONAAL LE6ERNIEUWS. 
BNGELAND. 
Er h:erschte een prachtige stemming ter ge

legenhe1d van de groote inzegening van nieuwe 
soldaten in de Cengreszaal te Londen. 580 
nieuwe soldaten uit drie der Londensche Divi
sie's werden door den Generaal onder de Bloed
en Vuurvlag ingezegend. Deze versterking van 
onze strijdkrachten is een sprekend bewijs van 
de groote blijken van Gods zegen en de groote 
geestelijke uitkomsten van den Heilsveldtocht, die 
j. l. November in P ngeland gehouden ls, want 
circa negen duizend nieuwe Heilssoldaten werden 
in Groot Brittanje en lerland tengevolge van 
dezii grootsche poging aan de rolboeken van 
het Leger des Heils toegevoegd. 

. Heilssoldaten en vrienden, die deze inzegening 
bi1woonden, verheugden zich ten zeerste over de 
aanv..ezigheid van den Generaal en on~e Gene
raal zelve was niet minder verblijd dan die 
machtige schare, die hem verwelkomde. Daar 
was dan ook wel reden voor bij zoo'n groote 
toename van !eden van het lnternationaal Leger 
des Heils huisgezin ! 

De aanblik van deze nieuwe Heilssoldaten, 
die ender wapperende vaandels en met opge
heven handen hun lied van toewijding aan God 
en Leger zonden, was hartverheffend en zal 
Jang in de herinnering van alle aaowezigen 
voortleven. 

Toen later in den avond een uitnoodiging 
daartoe werd gegeven, kwam er een gestadige 
stroom van boetelingen naar den zondaarsbank, 
door de openbaring van Gods kracht. Het was 
een zeer buitengewone gebeurtenis. 

HOLLAND. 
Os. J. H. Gunning J. Hz., die getrouwe Leger

vriend heeft kort geleden zijn ?Osten verjaardag 
gevierd. De Heilssoldaten in het Moederland 
hebben hem allerwege gelukwenschen doen toe
komen. Ook de ,.Strijdkrett" bracht hem een 
groet en in zijn antwoord zegt. hij ons: 

,.Gij moogt m!j met alle plez1er een ... ~an v~n 
de I<' erk" noemen, maar dan moogt g11 er met 
in een adem aan toevoegen : .,hij is innig ver~ 
knocht aan ,.zijn Vaderlandsche Kerk". Want 
al is dit 66k wel waar, mijn Kerk is zoo ruim, 
dat ook gijlieden, onkerkeli!~~' Heilss~ldaten er 
allemaal binnen hoort. ,,M11n Kerk ts de eene 
hellige algemeene Kerk, die allen omvat die 
den Heere Jezus belijden, En daar behoort gij 
even zeker toe als ik. Halleluja I , 

Z eker als dominee" dien ik nog zoo n beetje 
' " 'H ! mee .,in een antler regiment van s ee_ren ege~-

echaren op aarde," maar hooger dan d1en dom1-

-EE N TE R U G B LI K. 
DOOR BRIGADIER THOMSON. 

Wij behoorden tot een gezelscha.p van negen 
personen, die vaarwel gaven in een openbare 
uitzendingsdienst, die door onzen toenmaligen 
Kommandant op den 3len Januari 1898 te Mel
bourne in Australie werd geleid. Sommigen van 
dit groepje reisden door Victoria, Nieuw Zuid 
Wales en Queensland, terwijl de overigen 
rechtstreeks naar Java vertrokken. Ons reisge
zelschap landde in Semarang op den 16den 
April 1898. Wij werden afgehaald door Lt. 
Kolonel Brouwer (toen Stafkapitein), Broeder 
en Zuster van Emmerik, (toen Ensigns), de 
Australische ·groep Officieren, die reeds eerder 
vertrokken was en de Kapiteins Bill en Willis. 

Onze eerste aan
stelling was di<! van 
Secretaris van den 
Divisie~Officier. Java 
was toen als een Di
visie onder Australie 
ingedeeld. In Novem
ber van hetzelfde jaar 
werden wij, tengevol
ge van de ziekte van 
Luitenante Dreury, 
later Mevrouw Staf· 
kapitein Berney, naar 
Poerworedjo gezon
den, om aldaar te 
helpen en op ons 
eigen verzoek moch
ten wil later in bevel 
blijven. Het was een nieuw begin en wij vreesden, 
dat de vaak voorkomende overplaatsingen den 
vooruitgang van het werk zouden belemmeren. 
Gedurende de eerste 14 maanden van ons 
verblijf te Poerworedjo hebben wij de eerste 
Zelf-verloochenings Aanvrage bewerkt en de 
eerste Legeruitgave in Ned •. Indie, destijds Kabar 
Slamat genoemd, verkocbt. De Legerkalender 
ls hier ook voor het eerst door ons ten verkoop 
aangeboden. Wij hebben bijzondere pogirigen 
aangewend om huisbezoek te doen en ofschoon 
wij in het begin met tegenzin werden ontvangen, 
werden wij later door het kampongvolk warm 
verwelkomd. 

In Januari 1900 keerden wij naar Semarang 
terug. om het Secretarisschap voor de Divisie 
weder op te nemen, en het volgend jaar daarop 
bezocht de Divisie-Officier Australie, om met 
zijn Leiders te confereeren. Daarna oritvingen 
wij opdracht om het Legerwerk te Batavia te 
openen. Ziekte heeft ons verbltjf aldaar verkort 
en wij werden naar Sapoeran gezonden, waar 
wij 4 gelukkige jaren mochten doorbrengen. 

Er heerschte toentertijd hongersnood in een ge· 
deelte vein het land ; dientengevolge waren de 
omstandigbeden inderdaad treurig en wij waren 
genoodzaakt ons zaaltje te openen. om daar 
de armen en noodlijdenden van eten te voorzien. 
Oat werk wercf door God gezegend en Hij gaf 
ons de vreugde om eenige vruchten van onzen 
arbeid te mogen aanschouwen. Een aantal van 
de kinderen, die gedurende dien hongersnood 
geholpen waren, gaven later den wensch te ken
nen den Heer te willen dienen. Hieronder be
vonden zich, wijlen Luitenante Nipah, Kapiteine 

nee's-titel staat mij de Schrlftuurlijke benaming 
,.broeder" en dan is er maar een band, die ons 
alien vereenlgt: de zoete, dierbare, heerlijke 
Naam Jezus. 

In Hem ben en blijf ik met heel het Leger 
des Heils, dat ik zoo hartelijk liefheb, en met 
alle andere kerkelijke of onkerkelijke regimenten, 
als ze Hem maar eeren, hartelij'k verbonden." 

WEST-INDIE. 
In zijn schrijven aan den Generaal vanuit 

Paramaribo, zegt Kapitein Jos. Govaars, dat er 
in dat verwijderd deel van bet L~ger des Heils 
arbeidsveld acht en veertlg soldaten en 24 recru
ten zijn, die bijna allen, met uitzondering van 
een paar kameraden, die zeer tot bun spijt door 
ouderdom of zwakte daartoe niet in staat zijn, 
deelnemen aan den strijd. 

.. Hier in Ned. Guiana", zegt de Kapitein, 
.. waar ongeloof en bijgeloof zoo zeer heerschen, 
heeft ons korpsje heel wat werk te doen, maar 
wij danken God dat er zielen gered zijn. 

De vorige week hadden wij het genoegen in 
bijna iedere meeting mannen en vrouwen te zien 
komen tot den Treon der Genade, waarvan het 
meerendeel het verlangen te kennen gaf He!ls
soldaat te worden, want het is hier een eer om 
Heilssoldaat te zijn. lndien iemand naar waarheid 
kan zeggen: ,,Ik hen een Heilssoldaat". wordt 
het beschouwd als een goede aanbeveling voor 
het verkrijgen van arbeid." 

Kadet Dekker ging naar Curac;ao om Envoy 
Alvares aldaar te assisteeren. Een zeeman, die 
tegenwoord!g was in de welkomst-samenkomst, 
vertelde mij dat het gebouw overvol was en 
dat de Kadet reeds door het volk hun ,,Kapi
tein" werd genoemel, In Curac;ao, waar vele 
Surinamlsche jongens Vjl'erken en waar Kadet 
Dekker goed bekend is, zeiden deze jongens, 
toen zij hoorden dat zij kwam, tot elkander : 
.. Wij moeten haar gaan zien in de Leger des 
Heils-samenkomsten". Zoo kwamen er velen, 
die nog nimmer te voren in het Leger waren 
geweest, om haar te booren zingen en op de 
viool te hooren spden. 

Verleden Zaterdag openden wij een korpsje 
hier in een der achterbuurten van Paramaribo. 
De zaal kan 90 menschen bevatten en Sergeant 
Dragt heeft het bevel hlerover aanvaard. 

Wij hopen, dat ook die arbeid goede resul
taten zal opleveren. 

BELGIE. 
Over het geheele land is een aanmerkelijke 

belangstelling aan den dag gelegd voor de on
langs aangewende pogingen om de menschen 
te voeden en te belpen. we!ln~n ngingen ten 

Moekirah, Ensigne Rebon en Enslgne Rahmat, 
terwijl Ensigne Saridjem en Zuster Toembar 
thans nog in den actieven dienst zijn. 

Van Sapoeran gingen wij naar Rembang, 
waar wij twee jaar verbleven. Wij werkten in 
dat district grootendeels onder het visschersvolk. 
Maar hier, alsook in andere plaatsen, bleek het 
noodig te zljn medisch werk te verrichten. Ik 
bracht mijn dagen door onder de menschen en 
voorzien van de noodige medkijnen trok ik van 
plaats tot plaats. lk nam altijd wat B11belsche 
platen mede, die een groote aantrekkingskracht 
bleken te bezitten. Menlge kleine samenkomst 
mocht ik in de kampong houden, nadat ik de 

menschen met medi
cijnen en verband ge
holpen had en ik 
moet zeggen, dat er 
altijd een schaar men
schen bijeen kwam 
aan wie bet Evange
lie kon worden ver
kondigd. Op Rem
bang volgde Ple!len 
en daar trof ons een 
groot verdriet van 
ons leven ! Ons lief, 
klein dochtertje Mu· 
riel werd op bijna 
4-jarigen lee!tijd van 
ons weggenomen. Zij 
was zelf een klelne 

zendelinge en de zonneschijn van ons leven ! Ons 
werk te' Plellen was van bijzonderen aard. Vanuit 
het centrum bewerkten wij 4 Poliklinieken, van 
waaruit wij gemiddeld circa I 000 personen per 
maand mochten helpen. Mevrouw Thomson 
leidde tben openluchtsamenkomsten, terwijl ik 
bezig was de zieken te helpen. 

Na 101/ 2 jaar in Java te hebben gediend, 
mochten wij naar Australie gaan, om daar enkele 
maanden verlof door te brengen. Na onze terug
komst in deze geweiiten werden wij aangesteld 
als beheerderB van het Jongenshuis te Kedoeng 
Pani. Ruim 40 jongens wa'ren a.an onze zorg 
toevertrouwd. Thans zijn een aantal van die 
jongens kolonisten op onze Landbouwko!onie 
te Kalawara. Vier jaren verbleven wij te Kedoeng 
Pani en werden wij daarna aangesteld als de Be-

, velvoerende Officieren van de leprozen-Kolonle 
te Pelantoi:ngan, waar wij onze lieve makkers, 
d~ Stafkapiteins Berney mochten opvolgen. Ook 
h1er mochten wij 4 jaren doorbrengen en daarna 
werden onze schreden geleid naar Midden Cele bes. 
Wij waren de eerste Divlsie-Officierel1 in dat 
verre land en behalve ons werk In de divisle, 
hadden wij bet bevel over de landbouwkolonie 
en waren mede-verantwoordelijk voor bijna 70 
Gouvernements pupillen. Na vijf jaren dienst 
in Ce!ebes gingen wij. voor de tweede maal naar 
Australie met verlof. De gezondheidstoestand 
van Mevrouw Thomson maak-te het wenschelijk, 
dat ons een verandering van aanstelling werd 
gegeven en zoo gebeurde het, dat wij voor een 
tweede keer naar de leprozen-Kolonie te Pelan
toengan gingen, waar wi) nu 9 jaar in bet geheel 
hebben mogen werken. 

zeerste door de pers zijn gesteund. In het geheel 
werden ongeveer twee duizend armen lammen 
kreupelen en blinden in de verschillend~ plaatse~ 
van voedsel voorzien. 

Het Reddingswerk gaat hand aan hand met 
onze maatschappelijke pogingen. Een jonge n:an, 
die gedurende de laatste samenkomst van de 
onlangs gehouden veldtocht van Lt. Commis
sioner Fornacbon naar de zondaarsbank kwam, 
bracht in de volgende meeting zijn moeder 
mede; die gaf zich zelve ook aan God. De 
nieuwe bekeerling was overgelukkig, dat de 
eerste ziel, die hij voor God gewonnen had 
zijn eigen Moeder was. Ook eeh jonge vrouw: 
die met haar drle kinderen de samenkomst be
zocht, gaf zich aan de leiding van God over, 
evenals een professor in de muziek en zijn zoon. 

In hetzelfde Korps boden zich twee jonge 
mannen aan voor het Officiersschap. 

FINLAND. 
,,Over bet gansche veld wordt een zeer be

sliste strijd_ gevoerd voor zieltn", zegt Lt. Ko
lonel Pullt, de Chef-Secretaris van Finland. 
,,Kommandant Larsson, de Territoriaal Kom
mail~ant heeft e~n manifest uitgevaardigd voor 
Off1c1eren en He1lssoldaten, waarin hun verzocht 
wordt, huo uiterste best te doen voor de redding 
van zielen en in bet bijzonder voor de redding 
der slechtsten en zulks met grooter ijver dan 
ooit te voren. Het doelwit, gesteld voor de 
drie wintermaanden, is 3000 zielen en de Offi
cieren en Heilssoldaten hebben de

1

ze taak met 
algeheele toewijding op zlch genomen. 

Menigvuldige blijken van Gods zegeningen op 
het volhardende werk der Officiertn en soldaten 
wo'.den gezi~n. Van verschillende korpsen komen 
benchten bmnen, hoe alom zielen voor God 
gewonnen worden. 

Des Zondags werden in bijna alle korpsen in 
Helsiagfors zielen bekeerd en toen in Tavastehus 
,,Een dag met God" werd gehoudtn, kwamen 34 
boetelingen naar voren, om verlossing en helli
gtng t.e zoeken. 

NIEUWS UIT MIDDEN-CELEBES. 
,,Het doet mij genoegen, schrijft stafkapt 

Woodward - U te kunnen melden, dat 
ik gedurende mijn jongste bezoek aan Lindoe 
een ~eer sterken indruk heh ontvangen van 
den mvloed van den Heiligen Geest op de 
harten der Lindoe·menschen.'' 

's Zonda~smorgens om 7 uur hielden wij 
de voorbere1dende Jes met de Compagnie·lei
ders en dllarna de Compagnie~samenkomst. 

1 APRIL: 1928~ 

BEN AFSCHEIDSG·ROET. 

W aarde Makkers en V rienden, 

Aan het einde van onzen 30~jarigen 
dienst op Java gekomen zijnde, ooen 
wij gaarne een danktoo op'Stl:jgen tot 
God voor al de jaren, die Hij ons 
heeft vergund hier te mogen arbeiden. 
Wij b.etreuren er geen enkele van ! 
W eliswaar hebben wij smart gekend, 
moesten onze dierbaren aan den schoot 
der aarde te Semarang toevertrouwen 
en hebben ons somtijds de moeilijk~ 
heden en ontmoedigingen overstelpt: 
doch niettegenstaande heeft God Zich 
sterk aan ons betoond. Hij heeft onze 
harten teeder gehouden. Hij heeft ons 
geholpen in Hem en voor Hem te 
I even. 

Java is als het ware een deel van 
ons bestaan geworden. Wij hebben niet 
gezien, al wat wij zoo vurig verlang
den te zien, met betrekking tot de 
redding van zielen, maar wij zagen 
de deur langzamerhand opengaan. Ook 
zagen wij menigeen veranderen van 
onverschilligheid in belangstelling en 
dit beschouwen wij voor ons gaarne 
als een teeken, dat het gezaaide zaad 
niet tevergeefs is gezaaid. Eens zal de 
oogsttijd aanbreken ! Geve God U 
moed om te volharden totdat de Heer 
des Oogstes wederkomt I 

Gaarne willen wij een woord van 
dank en erkentelijkheid uitspreken je
gens onze Kommandants, de Kolonels 
Rawie en al onze makkers, met wie 
wij zoo gelukkig hebben omgegaan. 
Wij zullen niet ingebreke blijven U te 
gedenken vcior den Troon der Genade 
en wij houden er ons ook gaarn~ van 
verzekerd dat U ons ook niet zult 
vergeten ! 

God zij met U allen. 

U w toegenegen 

J. en M. THOMSO~. 

Brigadiers. 

waaraan 74 kinderen deelnamen. Om 10 uur 
een openbare samenkomst in de school, welke 
geheel gevuld was. Onder de aanwezlgen 
waren drie Maradika's (de besturende klasse) 
Welke hun kleine kinderen tot ons brachten om 
te warden opgedrage11 aan God en het Leger, 
en zeiden, dat zij wenschten, dat hunne kin~ 
deren zouden opgroeien tot betere menschen 
dan zij zelve zijn ; in deze samenkomst mocht 
ik 16 kinderen opdragen en wer den 19 Jonge 
Soldaten ingezegend. Gedurende de uitnoodi
ging kv,iamen 13 mannen en 1 vrouw uit aan 
de zondaarsbank, inbegrepen de·drie Maradika's. 

lk maakte bekend, dat op Maandag 4 uur 
n. m. een Soldatenbijeenkomst zou warden ge· 
houden ; in den namiddag gingen wij naar 
Langko - een buiteapost - waar wij een samen
komst hielden met 150 menschen. Hier had ik 
het genoegen 8 kinderen op te dragen. 

's Maandags om 3.30 n. m. vergaderden wij 
Voor de aangekondigde Soldateomeeting. waar
aan 82 Soldaten, longe Soldaten en Bekeer
lingen deelnamen. Wij hadden een heerlijken tijd. 

Er zijn verschillende redenen voor, waarom 
deze Lindoe,menscben ~oo in het bijzonder 
naar bet Licht des Geestes verlangen. Een 
daarvan is als volgt : 

Een Maradika vertoefde verscheidene maan
den in Napoe, een district Zuid-Oostelijk van 
Lindoe gelegen. In dit district werd reeds 10 
jaren door zendelingen gewerkt voordat bet 
Leger des Heils in Celebes began en bet Chris
tendom is daar dan ook meer uitgebreid en 
sterker dan hier in Paloe. De Maradika 
was zeer getroffen door de wel vaart van de 
menschen daar en hem werd verteld, dat dit 
alles was gekomen nadat zij tot het christen
dom waren overge~~an. Toen hij terugkwam 
in Lindoe begon h11 de saaienkomsten te be
zoeken. Voordlen, gedurende bijna 14: jaren, 
kwam hlj alleen als er lets bijzonders plaats 
greep; gedurende de Kerstfeestviering kwani 
deze Maradika naar den zondaarsbank en 
sindsdien heeft hij een grooten invloed in zljn 
famllie-!eden v.~rspreid, welke nu bijna alien 
bekeerlmgen z11n. Hij heeft den heidensch.en 
priesters en geestenbezweerders gezegd, dat hij 
met hun mets meer te doen wil hebben. Som
migen hunner wonen nu de samenkomsten b·· 
De Luitenant acht het waarschijnlijk, dat e:~ 
o.f meerdere van hen het voorbeeld van den 
Maradika zul!en volgeo en ook bekeerd zul
len worden. Moge God de Heer hem wijsheid 
geven om deze menschen voor bet Christendom 
te winnen. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Adjudant E. Ro;enlund, naar de Leprozen 
Kolonie, Koendoer, in bevel. 

Adjudant J. Uijlings, naar de Leprozen-Kolonie, 
, Pelantoenga.n, in bevel. 

Adjudant G. Nyheim, naar Djokja, Militair 
Tehuis en Korps, in bevel. 

Ensign F. Wenas, naar Magelang, in bevel. 

4! · .Ranteekeningen 
uan den 

~.FU~emeenen Secrelarir-

Bandoeng, 24 Maart 1928. 

De Generaal. 

Ter ge!egenheid van den verjaardag van onzen 
bemlnden Generaal op den 8sten Maart j.l. werd 
door den Kommandant het volgend telegram 
verzonden: 

.. Hartelijke verjaardaggroeten. Moge Gods 
zegen met U zijn ten alien tijde. Hij beware en 
bescherme U voor alle gevaren en make het 
werk Uwer handen overvloediglijk voorspoedig. 
Wij gedenken U bij voortduring in ooze gebeden''. 

Hlerop werd aan het Hoofd-K wartier een 
aUerhartelijkst telegram met dankzeg9ing terug
ontvangen. 

Onze Leiders, 

Kommandant en Mevrouw Palstra, ooze 
beminde Leiders, zijn op het oorlogspad geweest. 
Men raadplege de rapporten maar eens op 
pagina 4 van ons blad. 

De Zondag in Bandoeng was buitengewoon 
gezegend en behoort ongetwijfeld tot de beste, 
die ik bier te lande mocht bijwonen. 

Lt Kolonel Dr, Wille. 

Ooze lezers zullen ongetwijfeld met belang
stelling vernemen, dat op Woensdag, den 18den 
April a. s. het huwelijk zal worden voltrokken 
van Lt. Kolonel Dr. Wille, Geneesheer-Oirecteur 
van het William Booth Ooglijders Hospitaal te 
Semarang met Ensigoe Erle. Kommandant en 
Mevrouw Palstra zullen deze plechtigheid leiden. 
't Zal ooze geliefde kameraden dien dag zeker 
niet aan belaogstelling ontbreken. 

Onze Paasch-Veldtochtt 

Door den Kommandant is besloten tot bet 
houden van belangrijke bijeenkomsten op den 
Goeden V rijdag en de Paaschdagen. V oor 
Bandoeng is een zeer belangrijk programma 
samengesteld n. I. ,,Een dag bij het Kruis", op 
Goeden Vrijdag, een grootsche lichtbeelden
dlenst op Zaterdaga vond. Zondag een zielred· 
dende veldtocht, Maandag een !of- en dankfeest, 
waarin ooze Leider:s tevens de in trumenten aan 
de jongens van ons eerste Ned .. Jndische Jonge· 
lieden Muziekkorps zal overhandigen. 

Belaogrijke veranderingen. 

Reeds schreveti wij met betrekking tot het 
vertrek van onze beminde makkers, Brigadier 
en Mevrouw Thomson. Hierdoor zijn enkele 
belangrijke veranderingen noodzakelijk. 

De I<ommandant heeft thans een beslissing 
genomen en Adjudant en Mevrouw Uylings 
aangesteld als beheerders van de Leprozerie t~ Pe
lantoengan en Adjudant en Mevrouw Rosenlund 
in dezelfde hoedanigheld voor Koendoer aan
gewezen. Adjud1=1nt en Mevrouw Nyheim nemen 
het bevel op zich van het Militair Tehuis en 
Korps t~ Ojokja, terwijl Ensign Wenas is aan
gesteld m bevel van ons belangrijk werk te 
Magelang. ~oge Gods onmisbare zegen op 
deze belangrt)ke verandering rusten. 

Welkom! 

De Adjudants Wilson en Robinson bevinden 
zich thans op de groote zeeen, op weg naar 
Ned. Oost-Indie, na hun welverdiend verlof te 
hebben genoten. Zij brengep ook nog versterking 
mee in de persoon van Kapiteine Mason, die 
voor de eerste maal naar deze gewesten komt. 
om hier, met haar makkers vereenigd, te arbeiden 
tot heil van de bevolking van deze gewesten. 
Hartelijk welkom, lieve kameraden ! Wij zien 
met verlangen naar U w komst ult. 

V reugde in de ~gelederen. 

Er heerscht groote vreugde in het gezin van 
Adjudant en Mevrouw Hiorth ooze Kweek
schoolleiders, over de geboort~ van een zoon, 
alsook lo dat van de Ensigns Sahetappy van 
Celebes, waar men "Zich verheugt over de ge
boorte van een dochter. Wij alien doen deze 
gelukkige ouders ooze beste wenschen toekomen 
en bidden. dat de kinderen zullen opgroeien 
tot bun groote vreugde en tot eer van Gods 
Naam. 

Ben jachtgeweer~noodig. 

Wij ontvingen een vriendelijk verzoek van 
Ensign Wikdal ult Midden·Celebes, waarin hij 
ons mededeelt, dat gedurende zijn afwczigheid 
alle klppen ult bet ktppenhok verdwenen waren, 

S T R IJ D K R E E T. 

GENERAAL BOOTH IN NEDERLAND. 
~WAT DE ttLOCOMOTIEF" ER'..VAN ZEGT~ 

Als de generaal van het Leger des Heils in 
ons land en in Amsterdam kocnt, dan noo::ligt 
hij telken keer .,de pers" uit om van de krijgs
verrid1tiogen in het afgelo::ipen jaar te sprekeo 
en berichteo van de verschillende fronten te 
geven. 

Ditmaal had de 
bijeeokomst. plaats in 
het tijdelijk hoofd
kwartier, in t Doe-
leohotel. ~ 

Genera al Bram-
well Booth sprak 
met trots van zijn 
leger, dat hij ,,a living 
thing" een levend 
organisme noemde, 
zich aanpassend aan 
allerlei omstandighe
den en bereid om 
zich te geven in me· 
nig offer. Brengt het 
leger niet tel kens een 
offer, als het zijn 
beste officieren naar 
verre posten zendt 
en breng t n iet iedere 
off icier en soldaat zijn 
offer, als hij afdaalt 
in de diepste laagten 
van zonde en ellende? Er zijn er, die niet 
bestand zijn tegen het leed en de misere, die 
zij op hun weg ontmoeten; anderen ontbreekt 
het aan voldoende lichaamskracht, maar velen 
houden stand in den strijd. 

,,Ik bewonder dit werk van mijn officieren en 
soldaten," zoo zegt de generaal, ,,het is jp. 
overeenstemming met het !even van Jezus. Daalde 
ook Hij niet ult een verheven wereld neer op 
deze aarde met al haar zonde en leed ?" 

Hoe is het nu met den stand van het Leger 
des Hells? 

De generaal spreekt van vorderingen in vele 

verre streken - alleen in China, daar gaat het 
minder goed, daar hebben wij veel te !ijden 
gebad door baodieten, door de revoluties, daar 
hebben wij enkele officieren moeten verliezen. 
T och blijft China voor ons een aantrekkelijk 
arbeidsveld om den aard zijner bewoners. Op 

vele plaatsen elders 
roepen wij de inboor
lingen tot verant
woordelijke posten in 
het leger. Wij heb
ben te weinig strij
ders in ons leger, 
dat betreuren wij, 
maar tevens verheu
gen wij ons over bet 
feit, dat zoovele oud
gedienden ons hun 
kinderen ala mede
arbeiders geven. 

Ten slotte vertel
de generaal Booth 
van de groote reis 
naar het Oosten, die 
hij onlangs heeft on
dernomen. Op deze 
tochten bezocht hij 
ook Nederlandsch-
lndie. Bizonder was 
hij getroffen door den 

geest, die in de leprakolonie, in de nabijheid 
van Medan, heerschte. Hij dankte de Nederland
sche regeering voor den steun dien zij aan 
het werk onder de melaatschen verleende. Er 
bestonden thans planoen tot uitbreiding van de 
verplegingsruimte der kolonie ....• 

Generaal Booth' reisverhaal maakte aan zijn 
mededeelingen en ontboezemingen een einde. 
De tijd was gekomen, dat hij naar 't Concert· 
gebouw moest vertrekken, waar een stampvolle 
zaal hem wachtte en hem zeer geestdriftig be· 
groette bij zijn komst. 

II I t!le obertninning ban ben messta5. 
@p ben eersten bag ber week ging .«latia .«lagbalena broeg, 

als f)et nog buister was, naar f)et graf. .Ztj ?ag, bat be steen 
ban bet graf weggenomen was. .Ztj Hep ban f)een, en kwam tot 
$tmon ~etrus en tot ben anberm bistipel, bien Je?US lidf)ab en 
?tibe tot f)em : 

.Zij bebben bttt ~eere weggenomen utt f)et graf, en wij weten 
ntet, waar ?ii l)em gelegb f)ebben t 

jf n ben morgenstonb als bet begon te Ucf)ten, hwamen Jo= 
f)anna, .«larta be moeber ban Jacobus, ~alome en be anberen om 
bet graf te be?itn. (fn ?ij ?eiben tot elhanber : 

5ie ?al boor ons ben steen ban bet graf afwentelen 1 
(fn op?itnbe, ?agen ?ii. bat be steen afgewentelb was . .Ztj gtngen 

in f)et graf, bocb bonbrn bet Ucl)aam ban ben 1!>eere Je?U5 ntet. 
(fn als ?ii baarober twijfelmoebtg werben, ?agen ?ti een jongeling, 
bte ter recf)teQijbe ?at, bekleeb met een wit lang kleeb. .Zij wer= 
ben ?tet bebreesb, en ntigben f)et aangt?icfJt naar be aarbe. 

l'reest ntet, ?tibe f)tj tot f)aar. ~t ?Oekt gij ben lebmbe bij 11 
be booben? Jt?US is f)ter ntet, maar f)tj ts opgestaan. .Ziet be 
plaats, waar ?ti bem gelegb l)abben ; gebenht, f)oe l)tj tot ~ gesprohen I 
bedt, als l)ij nog in ~alilea was : ,,t!le 2oon bes menscf)en moet 
obergtleberb worben in be l)anben ber ?Onbtge men5cl)en. tn ge= I 

I/ hrutsigb worben, en ten berben bage weber opstaan." \I 

..,.._---------.~-----------------~~----.---JI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¢.~ 

~ ll il ll 
~ ~~ ~ HIJ IS OPGESTAAN. ~ ~~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ik stand voor het raam van een kunsthandel, waar een afbeelding van de 
Kruisigiiig tentoongesteld was. Terwijl ik in beschouwing verdiept was, bemerkte 
i~. dat iemand me naderde, en toen ik me omwendde zag ik een kleinen jongen, 
die eveneens vol aandacht naar het schilderij staarde. Hii zag er uit also£ hij 
tot het soort behoorde, dat wij ,,straatjongens" noemen. Ik zei hem, op het 
schilderij wijzend : ,. Weet je Wie dat is?" 

,,Ja", antwoordde hij dadelijk, ,,dat is onze Heiland". Met een blik. waarin 
medelijden en verbazing om den voorrang streden, omdat ik, naa:i: hij meende, 
zulks niet eens wist, keek hij me aan. Klaarblijkelijk met het verlangen om mij 
verder in te licht~n. vervolgde hij ·: ., Oat zijn de soldaten, de Romeinsche sol~ 
daten", en toen. met een diepen zucht, .,Die vrouw daar is Zijn moeder." 

Hij wachtte blijkbaar of ik hem nog verder zou ondervragen, stak toen de 
handen in de zakken, en voegde er op onderdrukten en eerbiedigen toon aan 
toe: .,Zij hebben Hem dood gemaakt, m'neer; ·a m'neer, ze hebben Hem dood 
gemaakt !" 

Ik keerde me om en vervolgde mijn wandeling ; de jongen bleef nog voor 
het raam staan. Ik had nog niet ver geloopen, toen ik zijn hooge kinderstem 
hoorde roepen :,,M'neer, M'neer !" Ik keerde me om. Hij kwam naar mij toe 
rennen, maar bleef eensklaps stilstaan ; toen ging zijn kleine hand omhoog e~ 
zei hij op triomfantelijken toon : ,, Ik heb vergeten u nog te vertellen, dat HlJ 
weer is opgestaan. Ja M'neer, Hij is opgestaan !" .. . 

Toen hij dus gezegd had, wat hem op 't hart lag, glimlachte hiJ, wmfde met 
de hand en ging zijns weegs. T. R. T. 
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en dan beschrijft hij, hoe moeilijk het is om in 
dat afgelegeo oord aan wat vleesch te komen, 
tenzij bij JO staat gesteld kan worden om wat 
klein wild, wat zich in overvloed in die 
streken ophoudt, te schieten. 
Maar daarvoor beeft hij een jachtgeweer nood1g. 
En jachtgeweren zijn duur. Is er niet iemand 
onder ooze lezers. die zijn jachtgeweer onge
bruikt heeft hangen en dit voor bovengenoemd 
doe! aan ons zal willen afstaan? Met de ver
zending zullen wij ons belasten en U zult zeker 
dankbaarheid en vreugde brengen in meer dan 
een hart ..•• 

De NieuweiKweekschool Cursus. 

~ 1 Oedurende de afgeloopen week vond een 
belangrijke zittin\) van den Kandidaten-Raad op 
het Hoofdkwartier plaats, en de vooruitzichten 
voor den nieuwen Cursus, die D. V. in het begin 
van Mei zal aanvangen, zijn bepaald bevredi
gend. 0, dat wij tocb een groot aantal flioke, 
degelijke en toegewijde jonge mannen en vrouwen 
kunnen bewegen, om bun geheele !even te be· 
steden in den Dienst van Gods Koninkrijk en 
de lijdende menschheid. Er is zooveel kwaad, 
~at bestreden moet worden; zooveel leed, dat 
gelenigd moet worden ; zooveel droefenis, die 
getroost moet worden; zooveel lijden, dat ver
zacht moet worden en er zijn o, zoovele handen 
te kort. Dat de Heer des Oogstes toch arbeiders 
uitstoote voor Zijn Wijngaard, is onze bede. 

Van~Sumatra's:Oostkust, 

~Wij ontvingen gelukkig goede berichten van 
Kommandeur Anderson. Zij hoopt deze dagen 
in staat te zijn naar Java af te reizen. De 
frissche Bandoengsche lucht zal baar goed doen. 
Geve God, dat zij spoedig geheel op krachten 
zal komen. Wij kunnen zulke dappere strijders 
zoo noode missen ! 

Het L. d. H. Reclasseerings-Instelling, 

Gedurende de afgeloopen week is op het 
Hoofdkwartier de mededeeling ingekomen van 
het Regeerings Besluit, waarbij ook het Leger 
des Heils officieel wordt erkend als een Reclas
seerings-instelling. Dit is een voor ons zeer 
belangrijk besluit, waardoor ons een nog wijder 
sfeer van arbeid in bet belang van de diepst
gezonkenen wordt geopend. Wij hopen later 
meerdere b1jzonderheden hieromtrent mede te 
deelen. 

Bevorderd tot Heerlijkheid, 

De oude Mevrouw Kwee Aan Kie, dochter 
van de in onze Legei:wereld bekende veteraan 
Ma Pia van Semarang, is te Magelang ten 
huize van haar dochter tot heerlijkhe1d bevor· 
derd. Zij heeft een uitvaart gehad als die van 
een Koningsdochter. Om haar groote liefde 
voor den Heer en haar hartelijketoegenegenheid 
tot het Leger, was zij alom in ooze Legerkringen 
bekend. Zij heeft haar getuigenis bewaard tot 
het einde en God heeft haar in Zijn Heerlijkheid 
opgenomen. Met haar is een onzer oudste strijd· 
sters van ons heengegaan, maar de nagedach· 
tenis van deze rechtvaardige zal altijd tot 
zegen blij ven. 

Hartelijk dank ! 

Ja, hartelijk dank aan de lieve kameraden van 
het Korps te Tega!, voor de wijze. waarop zij 
de handen in elkander hebben geslagen en bet 
kwartier der Officieren hebben verrijkt. Ook op 
ander gebied droegen zij verrassingen aan. Zij 
!even dan zoo recht hartelijk mee, die getrouwen, 
en gaarne verzekeren wij hen, dat ::ij ooze 
oprechte dank en niet minder die van bun 
Officieren oogsten. 

Kommandeur Kronenberg, 

Wij ontvlngen eenigen tijd geleden bericht, 
dat dien zoo grootelijks gewaardeerden strijdmak
ker lijdende was, en w' llicht een opera tie zou 
moeten ondergaan. 

Plotseling bereikte ons echter de ontstellende 
tijding, dat een spoedopname in bet Ziekenhuis 
te Medan noodzakelijk en een ernstige maag
operatie overmijdelijk was, na af!oop waarvan 
ons nog juist voor het ter perse gaan van ons blad 
telegrafisch werd medegedeeld ; Operatie ver
richt. Er is nog hoop". 

Welk een rust voor den Kommandeur in 
deze uren van lijden, te weten - ,, Veilig in 
Jezus armen", en voor die lieve, dappere Me
vrouw Kronenberg en Henny en Johannes, dat 
God regeert en wij dus veilig lot en !even in 
Zijn hand kunnen la ten! 

Laat ons deze trouwe en beminde kameraden 
in ooze gebeden gedenken. 

Koendoer. 

Gedurende deze week heh ik het voorrecht 
ooze Leprozerie ,,Koendoer", bij Palembang, 
Zuid Sumatra te mogen bezoeken. lk hen zeer 
getroffen door hetgeen ik daar zag. De kolo
nie, de tuinen, gebouwen en niet in het minst 
de patienten a Iles zag er keurig uit en getuigde 
van het go~de beheer, hetwelk circa JO jare_n 
lang door Adjudaot en Mevrouw Uyhngs is 
gevoerd. . 

De afscheidsbijeenkomst, waann de voor
aanstaande !eden der Palembangscbe samen
leving bijeengekomen waren en waann Resident 
Tydeman, Assistent-Resident Dankme1jer, Ds. 
Bieger en verschillende Heilsofficieren spraken, 
mag we! buitengewoon geslaagd heeten. Maar 
bieromtrent en over veel meer mooie momenten, 
die wij op ooze re1s beleefden, hoop ik in ons 
blad van de volgende maand een en antler 
mede te deelen. 
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ZEGEKLANKEN VA UIT HET ST IJDPERK. . 
De Kom mandants leidden gezegende bijeenkomsten in Soerabaja, Weltevreden, Semarang en Bandoeng. 

,,Zielen voor God is 't devies van ons Leger." 

Soerabaja Chin. Korps. 

We waren heel b lij, dat de Kommandants 
ook een meeting bij ons in het C h1Dees:he Korp s 
zouden le:iden , en er was ook een groote: schare 
opgekomen, om deze bijzondere bije.:n komst bij 
te wonen. Om 7 uur werd een openlucbtsamen
komst vlak voor onze zaa l gehouden . Vele 
menschen stroomden van alle: kanten toe : Chi· 
neezen, Javanen , Europeanen enz. Ze werden 
allen uitgenoodigd om mee naar ooze zaal te 
gaan, wat "elen ook deden, zoodat de za al 
geheel gevuld werd . Het w as een gezegende 
meeting. Kommandant Palstra en Kolonel Rawie 
spraken heerhjke, kracht ige woorden en enkele 
andere Officieren badden ook gele:genheid om 
te getuigen. Een plechtig oogenblik was het, 
toen ooze zes makkers onder de Legervlag to t 
Heilssoldaten we:rden ingezegend Twee C hinee • 
zen, twee Ambone:ezen en twee Javanen , a lle
maal onder dezelfde vlag ! Iedereen van w elke 
nationaliteit ook, kan meestrijden onder ooze 
Legerbanier. Halleluja I God zegene onze nieuw e 
makkers. Mogen zlj dappere strijders worden 
in onze gele:deren. A an het eind van dit heer
lijke samenzijn kwamen een man en een v rouw 
om vergiffenis voor hunne zonden vragen en 
hun harten aan den Heiland te geven. Prijs 
den Heer! 

Toeren. 

Het was ons een vreugde te vernemen , dat 
Kommandant en Mevrouw Paistra, vergezeld 
van Majoor Lebbink op 22 en 23 Februari 
Toe:ren en Malang zouden bezoeken. D it werd 
te meer gewaardeerd, omdat het reeds de derde 
maal was, dat onze Kommandant deze v oor 
Java betrekkelijk afgelegen posten bezocht. 

Voor Toeren was een bijeenkomst met licht
beelden aangekondigd, die, gezien de goede 
opkomst en de rustige geest van de bijeenkomst, 
we! a ls geslaagd mag worden beschouwd. Reeds 
bij den aanvang wareo circa honderd vijftig 
Javaansche menschen , bestaande gedeeltelijk uit 
Kliniek-patienten, gedeeltelijk uit omwonende 
Dessabewoners, aanwezig, welk aantal nog van 
lieverlede ve:rmeerderde tot de zaal gevuld was. 

Oat de mita-lamp ons in den steek liet was 
jammer, maar zooals de Kommandant zeide: 
Een Heilssoldaat weet op alles raad, ook bier 
werd een oplossing gevonden, zoodat we tocb 
lichtbeelden hadde:n. Het was een genoegen te 
beme:rken, hoe de menschen groat en klein, 
voor het meerendeel Mohammedanen, aandachtig 
luisterden naar wat ooze Leider vertelde van 
den Vriendelijke:n lezus, Die zieken genas, 
kinderen zegende, blinden de oogen opende en 
blank en bruin liefheeft. Fen twintigtal kleinen 
zong een aardig lied. Welke taal men ook 
gebru ikt, kindergezang heeft tocb altijd een 
bijzondere bekoring I Na afloop van de bijeen
komst kwamen enkele: dessanotabelen de Kom
mandants dank zeggen en een ,,Slamat djalan" 
toewenschen. Na den volge:nden morgen nog 
enkele zaken, de K liniek betreffe:nde, bebandeld 
te hebben, en Adjudante Midteide dank te hebben 
gezegd voor baar goede zorgen, ging de reis naar 

Malang. 

Na een inleidend woord v an d en Komman
dant, zong Mevrouw Adjudant Loois een lied, 
waarna Mevrouw Kommandant P a lstra van 
hare ervaringen vertelde, die al s al tijd een 
diepen godsdienstzin bevatten en hare woorden 
werden dan ook met aandacht gev olgd. 

Majoor Lebbink vertelde da arna v an de o p-. 
gedane zegeningen gedurende de reis, waaraan 
een woord van persoon lijk getuigenis w a s ver
bonden. 

Ten slotte bebandelde de Kommandant een 
gedeelte uit Gods woord , dat duidelijk en kl aar 
voor de aanwezigen uiteen werd gezet. 

Semarang Eur. Korps. 

Groot was onze vreugde, dat w ij onze ge:liefde 
Leiders weer in Semarang mocbten ontmoeten, 
om door hen aange:moe:digd te worden in den 
Strijd voor den Koning der KoDingen I De 
Heiligings-bijeenkomst · in het Europeesche Korps 
was goed bezocht. Begonnen werd met een 
ernstig woord, door den Ko:nmandant gespro ken, 
dat w ij deel mochten nemen in bet v ervullen 
van bet !even van Christus op aarde. Zooals 
de Kommandant opmerkte, strijden w ij o mda t: 
,,Om den arbeid Zijner ziel Hij verzadigd zal 
worden''. H ierna bogen wij ODS in een stil gebed 
voor de Zelfverloochenings-Aanvrage. 

Mevrouw Palstra gaf ons veel tot nadenken 
betreffende bet w oord ,,Vriendschap". In den' 
geest zagen wij weer de geschiedenis van den 
Barmhartigen Samaritaan. De gedachte ons aan 
de hand van deze gelijkenis door Mevrouw 
Palstra gegeven, kwam nog verder tot uiting 
in hetgeen de Kommandant zeide over de 
vrouw, die eene albasten flesch met zalf van 
groote waarde over het hoofd van den Heer 
Jezus uitgoot. 

Het ,,geven" is ee:n uiting van ware vriend
schap, en moet, wanneer dit van waarde zal z ijn. 
spontaan wezen en ook op den juisten tijd komen. 
Gedurende bet zingen van bet slotlied, ont
vingen wij een grooten zegen. 

0, wat schaamte vult mijn harte, 
Dat daar eens een tijd kon zijn, 
Toen ik doof voor 's Heilands liefde, 
Hem met 't trotsche antwoord griefde, 
,,'t Al van mijzelf en niets van U." 

Des avonds waren wij in het Loge-gebouw 
bijeen . Niettegenstaande het gerommel van het 
onwter, k'\vam God ODS dicht nabij. 

Mevrouw Palstra drong er bij de onbekeer
den, die tegenwoordig waren, op aan om Jezus 
aan te: nemen, zooals Hij in den Bijbel nauw
keurig wordt bescbreven, en niet zooals H1j 
dikwijls door menschen wordt voorgesteld. Me
vrouw Palstra stelde ons voor een Meesterstuk 
van Chopin, gespeeld door een onbekwaam 
musicus. Was het Chopin, die ons afschuw deed 
gevoelen? Neen, het kunstwerk van den groo
ten me:ester was volmaakt I De vertolker was bet, 
die door zijn verschrikkelijke: uitvoering ons 
maar een bespottelijke voorstelling gaf van het 
ideaal. W aarom zouden wij Jezus clan aanne
men, zooals hij ons door me:nschen wordt voor
gesteld? Laat ons doen evenals de discipelen, 
die Hem aannamen zooals Hij was. Hierop 
volgde ee:n woord van Majoor Le:bbink en een 
heel mooi lied van de Meisjes Tehuis-Zang
brigade. Regen I Regen I Regen! 

En of bet regende: I Het was alsof een onge
ziene: macht tracbtte de klank van he:t Evangelie 
te: verdrinken. De Kommandant nam nu het 
woord en telkens klonk zijn vraag! ,,Tot wie 
anders kunnen wij gaan dan tot Hem?" Het 
gewoel der elementen scheen de woorden van 

· den Kommandant te bekrachtigen. De moeilijk
heid des !evens, onze behoefte aan een Verlos
se:r en verzoening met God, vertroosting bij bet 
sterven, dit werd ons duidelijk voorge:houde:n. 
Zoo werd dus met de prediking van onzen 
Heere Jezus Cbristus als de eenige troost in 
!even en sterven deze heerlijke dag gesloten. 

R. Beasley. Ens. 

Bandoeng Eur. Korps, 

Week van gebed. Als we terugzien op deze 
week van gebed, .mogen we veilig zeggen dat 
God's zegen er op rustte. Eiken avond was er 
een behoorlijk aantal Makke:rs en er was behoefte 
om te bidden en te danken. Ons geloof werd 
versterkt, als we terugzagen hoe wonderlijk 

God bet Leger des H eils beeft willen gebru1ken 
en wat groote dingen de Heer daardoor ook 
aan vele zielen reeds beeft willen doen. Z1ende 
op bet Maatschappelijke Werk b .v . aanschouwen 
wij de wonderbare resultaten zoowel in de uitbre i
ding van dit Werk zelf, a ls in de zielen die daar 
door tot Hem kwamen en n u ook dee! van ons 
Leger uitmaken. We w illen da n onszelven meer 
clan ooit aan Hem o vergeven, voor Z ijn d ienst In 
ons geliefd Leger. 

Donderdagavond. 8 Maart badden we bet 
voorrecbt Kommandant en Mevrouw P a ls tra 
als !eiders te bebben van de b ids tond d ie cl a n 
meer in den vorm van een meeting was, waar bet 
onderwerp .,Zending" gaf. We bracbten een 
kostelijk uur met elkander door. Ook Z on dag 
11 Mrt. hadden we den gebeelen dag onze 
Leiders Kommandant en Mevrouw Pa!stra met 
ons. 't Is een wonderlijk gezegende dag geweest , 
we mochten in bijzondere mate de werking van 
Gods Geest ervaren. De zaal was 's morgens 
geheel bezet. Deze meeting droeg ook nog een 
bijzonder kar akter waar de lieve l<leine jong en, 
Hendrik Ernst, van de Kapiteins Ramaker a a n 
God zou worden opgedragen, dit wekte zulk 
een teedere snaar bij velen op. 

Welk een aangrijpend oogenblik toen Mevrouw 
Ramaker bun lieve zoon aan de arm van onzen 
Kommandant toevertrouwde, toen zij beiden 
hun Jiefste aan God toewijdde, een bewuste 
daad, die toch zulk een groot besluit inhoud. 
De Kommandant sprak hen zoo hartelijk toe 
stilstaande bij 1 Samuel I : Hanna's gebed en 
wonderbare verhooring . Velen der aanwezigen. 
ko9den hunne tranen niet weerhouden. Ook de 
vader werd bet bijkans te machtig toen hij, 
nadat Mevrouw Palstra zoo innig het kind en 
de ouders in gebed aan God had opgedragen, 
een kort woord van getuigenis en dankbaarbeid 
tot ons zou spreken . Na dit teedere tooneeltje, 
vergastte Mevrouw Rawie ons op een mooie 
solo, met als koor: ,,Mijn alles wil ik geven," 
wat zoo rechtstreeks tot de harten kwam. 
Mevrouw Kommandant Palstra sprak daarna 
eenige tijd tot ons, naar aanlelding van dit 
koor, hare eigen ervaring en dan een beroep 
doende op een ieder der aanwezigen om toch 
de deuren wijd open te zetten en den Heer 
binnen te laten. En dan zagen we wat God's 
Geest vermag, zonder den minsten aandrang, 
stapte de een na de ander naar voren, om 
kracbt, reinhe1d, en vrijheid te zoeken. 8 zielen 
zochten voile verlossing. 

's Middags waren we weer bij elkander in het 
Pieterspark, meer clan 200 menschen werden 
met het Evangelie bereikt. Verschillende onzer 
Makkers gaven een helder en blijmoedig ge
tuigenis, wat zeker zijn werk ook aan de harten 
heeft gedaan. Naar aanleiding van een plaat 
sprak Kommandeur Kruschwitz op eenvoudige 
krachtige wijze de schare toe. Den avond bracht 
ons weer in de zaal, die ook nu weer goed bezet 
was en zich kenteekende in een opgewekte 
prettige geest.l!l-

Ook daarin bogen vier zielen voor God, 
waar onder een paar na zichtbaren ernstigen 
strijd. Ja, ons Korps staat in het teeken van 
geestelijk ontwaken. Geprezen zij God. 

W eltevreden. 

Het was voor velen een genoegen, dat de 
Kommandant en Lt. Kolonel Rawle schikkingen 
hadden kunnen treffen om op Zaterdag 3 en 
Zondag 4 Maart in We:ltevrede:n te zijn voor 
het leiden van bijzondere samenkomsten. 
Was het oorspronkelijk het plan. dat in 
deze samenkomsten Brigadier en Mevrouw 
Thomson vaarwel zouden zeggen aan kameraden 
en vrlenden te Weltevreden, dit werd helaas 
door den minder goeden gezondheidstoestand 
van den Brigadier onmogelijk. Evenwel werd 
het door de vele aanwezig~n een voorrecht 
geacht onzen Leider en den Algemeenen Se
cretaris voor eenigen tijd in hun midden te hebbe:n. 

's Zaterdags avonds werd e:en besloten samen
komst ge:houden met de inwoonsters van ons 
T ehuis voor Meisjes. waarin de Kommandant 
op zulk een echt vadeclijke wijze de aanwezigen 
aanmoedigde om voor God te besluiten en Hem 
tevolgen en te dienen. 

De heiligingssamenkomst op Zondagmorgen 
droeg een vriendelijk karakter. De ge.zongen 
liederen en de gehouden toespraken werkten alle 

Zooals be:kend mag verondersteld worden, 
hebben wij bier een T ehuis voor Militairen, 
waaraan een klein Europeesch Korps is ver
bonden. Ook hier was het weer Inspectie en 
bet bespreken der verschillende zaken, na afloop 
waarvan een zeer goede Verlossingssamenkomst 
werd gehouden. Oas zaaltje was gevuld met 
een vriendelijke schare menschen, die door hun 
aandachtig luisteren naar de toespraken van on
:ze gasten en hartehjk medezingen blijk gaven van 
medeleven en belangstelling voor onzen arbeid. 
Ensign Beunders had het voorrecht de Kom
mandants welkom te heeten, waarna Majoor 
Lebbink een goed woord van persoonlijk getui
genis gaf, terwijl Adjudante Midteide ter afwls
aeling e:en tweetal van haar mooie Jiederen zong. 
Mevrouw Palstra vertelde: ons enkele ervaringen 
door baar opgedaan in den s•rijd, ook hoe zij 
o.m. in Korea verschillende Officieren ontmoette, 
die, ge:dreven door de ltefde Gods, te midden 
van de grootste moeite en beproevingen en ver 
van Familie en Vaderland in de eenzaamheid 
getrouw bun werk deden en de menschen tot 
Jezus brachten. De Kommandant was in zijn 
Bijbe:lbespreking vol des Geestes en sprak op 
eenvou :lige en bevatteiijke wijze. Ja, Kommandant, 
ons eenparig gebed is: ,,0, Heer. geef meer van 
Uw liefde, meer van de ware ze\fverloochening 
ook aan ·ans". Uwe woorden hebbe:n ons goed 
gedaan en wij ve.rtrouwen, dat het uitgestrooide 
zaad niet Jedig zal wede:rkeeren. Na het zingen 
van bet lied: .. Vat Hetland bei mijn handen", 
sloot de Kommandant deze bijeenkomst met dank
zegging, om des andere:n daags vroeg de reis 
voort te zetten. 

WIJ ZOEKEN: 

SOLO. 

Met veel verwacht ing en blijdschap werden 
Komrnandant en Mevrouw Palstra bier welkom 
geheeten. De Adjudant was aan he:t stauo,n 

n bracht de Kommandants naar het Tehu1s 
~oor Militairen, waar al spoedig de belangen 
van het we:rk in die stad werden besproken. 
Ben sarnenkomst was belegd in kde di. E. ~:. zaal 

den hadden zich opgemaa t eze 1ieen
en v t biJ" te woDen Al dadelijk klonk opge-
korns · ,..--.. -

Johannes Betgen, Matroos 2e kl. K. M. 
Zijn opsporing wordt verzocht door 
het Hoofdkwartier van bet Leger des 
Heils in Nederland ingevolge aan
vrage van de ouders, die ze:er ver
langend zijn iets omtrent hem te ver
nemen. Retgen diende aan boord 
van Hr. Ms. ,,Java" als matroos 2e: 
klasse. Bevond zich op 15 Januari 
1927 aan wal te Tandjong Perak, 
Soerabaia en vertelde aan kennissen 
voornemens te zijn naar boord terug 
te keeren. Hij is echter niet aan 
boord gekomen en sindsdien werd 
niets meer van hem vernomen. 

Otto Lindner. Opsporing verzocht door 
Hoofdkwartier van het Leger des 
Heils te Berlijn, ingevolge verzoek 
van zijn zuster. Van beroep machi
nist .. W oonde: indertijd te Singapore 
en ID Sumatra. In laatste: brief aan 
z~jn zuste:r schrijft hij voornemens te 
~1jn een kleine plantage te koopen 
ID Sumatra. Verdere gegevens ont
breken. 

mede om onze gedachten te concentreeren o p 
het onderwerp ,,Heiligheid"; .Hoe heerlijk w as 
bet toen n a des Kommandant s toespraak, onder 
bet zingen van de liefelijke woorden :" 'k lioor 
een stemme fluisteren, Jezus leeft en vergeeft" , 
twee zusters n aar voren traden om in bet open bear 
te besluiten d en Heer te volgen en te die1Je11 
en te streven naar het bezit van een geheiligd 
en gereinigd h a rt . 

Des midda gs w a s de Kommanda Dt vergezeld 
v an enkele Officieren op bet W a te rloo-plei:':I 
en werd d aar de kans aangegrepen om een 
aandachtige schare van in be< mscbe men schen, 
meest jonge menscben nog. toe te spreken en 
hen de heilswaarbeden bekend te makcn. 

De avondsamenkomst, waari n de opkomst 
ook bevredigend kan genoerrd worde n , was 
heerlijk en getuigde van <lien echten ouden 
Legergeest, welke brandt van verlangen om 
a nderen te redden. Hoe werd het gewaardeerd , 
t oen on ze Kommandant zoo spontaan van bet 
p latform s ta p te" o m zes nieuw aangekomen mili
ta iren, zoo kersverscb vac Holland, met de 
ecbte Hollandscbe kleur nog op bun aange
zicbten, vriendelijk en v aderlijk de hand te 
schudden en welkom te heeten. 

De toe spraak van den Alg emeenen Secretaris 
naar aanleiding van bet w o ord : .. Zie, Ik sta 
aan de deur en lk klop" , maakte cen zichtbar en 
d iepen indruk. Hoe jammer, dat nlemand be:sliste. 
Wij gelooven evenwel, dat he t zaad, dien dag 
gestrooid, zeker vrucbten za l dragfn, zelfs al 
zullen wij deze niet eerder zien dan o p den 
eeuwigheidsmorgen . De Heer ze gei.t Welte
v reden en het werk van bet E vangelie, dat 
daar zoo moedig voortgezet w ordt . 

D . R . 

MAGELANG. 
Bevorderd tot Heerlijkheid. -Op Donderdag, den 2den Maart, is een bekende 

strijdster uit de eerste jaren "an onzen arbeid 
in Nederlandsch-lndie de eeuwi9e rust ingegaan, 
de echtgenoote van wijlen den Majoor der Chi
neezen, K wee Aan Kie, een dochter van den 
evenee:Ds tbans ontslepen lv'ajoor det Chineezen 
Bi Ing Tjioe en van de in ooze Legerwereld 
bekende veteraan Ma Pia van SeD'arang. Zij 
bleef getrouw tot in den dood, ofschoon hear 
veel moeite in haar leven niet bespaard is ge
bleven. 

Het was haar innig verlangen rustig te mogen 
sterven en dat verlangen werd be"r~digd. want 
terwijl haar dochter voor haar sponde nt'er 
knielde, om voor haar te bidden , werd zij door 
Gods engeltn weggedragen. Haar frisscht>, kracht
volle getuigenis bleef o a k voor haar dochtueen 
heerlijke nalatenschap. Velen, die het voorncht 
hadden haar te kennen en te mogen bezoeken, 
zullen zich herinneren, hoe dikwijb zij uiljubelde: 
.. Semoea saja pasrah dalam tang an Goes ti Jesoes". 

Onze zuster had den wenscb te kennen ge
geven, om als een Christen op bet Chineesche 
Kerkhof te worden begraven en dit is clan ook 
werkelijk gebeurd. Mevrouw K wee Aan Kie 
heeft een echte Leger des Heils be1:1rafenis ge
kregen en hieromtrent schrijft Lt. Kolonel Dr. 
Wille ons bet volgende: 

.,Het zal U zeker interesseeren te weten, dat 
vandaag de zeer indrukwekkende begrafrnis 
plaats had, misschien wel de meest indrukwek
ke:nde, die ooit in Magelang gebouden is. Een 
groote menigte van vrienden en kennissen baclden 
zich verzameld in het huis van de overledene, 
waar ee:n korte dienst gehouden werd, alvorens 
wij ons naar bet kerkhof begaven. 

De Assistent-Resident, eenige Controleurs, de 
Regent en eenlge vertegenwoordigers van den 
Sultan van Djokja woonden de begrafenls bij. 
De stoet vertrok circa 9 uur van bet sterfhuis. 
Voorop gin gen de Hetlssoldaten met de ontplooide 
banieren, daarop volgde een wapen met bloemen 
en kranse:n, en vervolgens de lijkwagen, door 
zes paarden getrokken, alsmede een groot aantal 
auto's en voetgangers. De Heilssoldaten fun
geerden als slippendragns. 

Aan bet graf sprak de Dominee ook Kom
mandeur Liem en Adjudant Nyheirr:. lk las een 
gedeelte uit den Bijbel en sprak dringend tot 
de menschen, te denken aan wat wij Cbrlstus 
verschuldigd zijn. 

Aan het eind dankte de echtgenoote van den 
Majoor alien voor hun sympathle en hulp. 

Alles tezamen genomen is deze gebeurtenb 
een bi)zonderheid in de geschiedenls van bet 
Leger des Heils- in ieder geva\ te Magelang -
en zal door velen voor een zeer langen tijd niet 
vergeten worden. 

Wij danken God voor bet !even en sterven 
van onze Zuster. Zij zal in een dankbare 
herinnering onder ons voortleven. 

WILLIAM BOOTH OOGLIJDERS 
HOSPITAAL. 

wekt het o~ eningslied. , £ --

lk h e:b een boodschap, 
" een boodschap van Jez us; 

Geen boodschap van wraak, 
maar van vrede: en geluk." ~ 

Inlichting<n omtiont bov<ng<n~mde penon<n wocdon gaacno lng•wacht doo: ~ 
Kommandant W. Palstra, Opsporings-Departement, Javastraat 16, Bandoeng. ~ 

~============================ 

Luite:nant Kolonel Dr. Wille schrijft ons vanult 
Semarang, dat de Week van Geb~d, vooraf9aande 
aan de groote )aarlijksche Zelfverloocbeninga 
Aavrage, zeer gezegend is geweest. De bldstonde 
werden bij beurte:n gehouden in bet Zusterhuls 
en OffJcierskwartier en er werd ernstig gebeden 
voor de verschillende onderwerpen, zooals die 
voor iederen dag waren aangegeven. Het be
haagde God zegen te geven, ook voor eigen 
hart en \even, als een gevolg van deze bidstonden. 
Halleluja 1. 
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