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ON§ 6H0011'E VOOHBEELD VAN 
ZEL1FVEHLOO<ClHIENIIN6o 

Mijn !even gaf 'k voor u ;• ~ 
Mljn kostbre bl.oedstroom vloot, 
Opdat gij redding vondi 
En !even voor den dood . 
Mijn !even gaf 'k voor u; 
Wat geeft gij op voor Mij ?" 

,,Mljns Vaders huis vol licht, 
Des hemels heerlfjkbeid 
Verliet 'k voor aardscben nacbt 
Voor droeve eenzaamheid. 
'k Verliet het al voor u ; 
Verliet gij iets voor Mij ?" 

,,'k Bracht bij Mijn komstop aard 
Veel gaven mee met Mij: 
Vergiff'nis en gena, 
Verlossing, vol en vrij. 
Veel gaven bracht Ik u; 
Wat brengt gij wel aan Mij ?" 

PRIJS 10 CENT 
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4 S T R IJ D K R E E T 

ONZE KOMMANDANT !I 
VERGEZELD VAN DEN DIVISIE-OFFICIER VOOR JAVAt VOERT DE HEILS~TROEPEN VAN MIDDEN~JAVA AANt EN 
LEIDT TE BANDOENG EN .WEL TEVREDEN DE VAARWELSAMENKOMST DER REP ATRIEERENDE OFFICIEREN. 

Op Woensdag, den 17den Januari, vertrokde 
Kommandant uit Bandoeng voor een re1s naar 
Midden-Java. 

De eerste stad, welke werd bezocht, was 

MAGELANG, 

waar wij een bloeiend korps hebben. Adjudant 
en Mevrouw Nyheim mochten wij in goeden 
welstand aantreffen. Nadat eenige zaken waren 
besproken, werd des avonds een Heilss~~en
komst gehouden in de Legerzaal. welke h!J het 
binnentreden van den Kommandant reeds tot 
het uiterste was gevuld. Heerlijk en krachtig 
werd bet openingslie4 gezongen, een goede 
bidstond volgde, waarna al spoedlg de Kom
mandant opstond, om het W oord des Heeren 
te verkondigen. Wat een aandacht I Het ge
sproken woord werd verstaan en begrepen. 
Hierna volgde een solo van Ensign Wenas, 
een woordje van den Divisie-Officier en al wat 
gedaan was, werd bekroond met een tiental 
zielen, die den Heer zochten en in het open
baar tot Hem kwamen. Moge de Heer hen 
helpen, de gemaakte beloften te houden I 

SAPOERAN. 

Oude herinneringen brengt deze naam naar 
voren, die dessa-post, waar de pioniers van het 
Leger hun arbeid zijn begoi;inen l .. 

Adjudante Lauter voert er bet bevel, b1i
gestaan door een lnlandscbe Luitenante. Jammer, 
dat bet zoo geweldig regende, waardoor de 
openluchtsamenkomst letterlijk in het water 
vie!. Ook had dit invloed op de bijeenkomst 
in de zaal. waarbij een 20-tal soldaten tegen· 
woordig waren. Vaderlijk klonk het woord van 
den Kommandant hun tegen. Wij hadden een 
rijk gezegend uur. 

AMBARAWA 

was het volgende Korps, dat bezocht werd. 
Hier ontmoetten wij de Inheemsche Offi.cieren. 
Van verschillende kanten waren zij gekomen, om 
tezamen den Heer te zoeken. Neen, het waren 
geen honderden, slechts een 20-tal, maar alien 
vruchten van ons Zendingswe;k. Een aardige 
groep mannen en vrouwen, verlangend te leeren, 
hoe beter dan ooit voor den Heer te strijden 
en zielen te winnen voor Zijn Koninkrijk. Deze 
samenkomst zal niet licht vergeten worden. 

Hierop volgde een samenzijn met Officieren, 
Plaatselijke Off1cieren en Soldaten, waarna de 
groote openbare bijeenkomst plaats vond. De 
Kerk der Salatiga-zending was ons hiertoe wel
willend afgestaan; een korte openlucht bijeen
komst ging vooraf, waarna de kerk zich vulde 
tot in de uiterste hoeken : zelfs moesten nog 
banken uit de school worden aangebracht. Heer
lijk klonken de getuigenissen der Officieren, 
krachtig was bet woord van den Kommandant; 
bet kioderkoor en Officieren-zangkoor gaven 
bun medewerking. Het was een prachtige meeting, 
waarin 20 mannen en vrouwen zich nederbogen 
f'n tot den Heer baden om vergeving van zon
den. Een drukke, maar recht gezegende dag I 

Den volgenden morgen weer vroeg op stap. 
Ditmaal ging de reis naar 

T ANGOBNG, 

een der dessa-posten dicht bij Semarang, voor 
inspectie van bet Officierskwartier en, indien 
mogelijk, des morgens om 10 uur een bijeenkomst 
voor Soldaten en andere makkers. Een 25 hunner 
waren opgekomen, voorwaar een mooi aantal 
voor den Zaterdagmorgen I 

Wat hebben de Soldaten van Tangoeng bet 
gewaardeerd, hun Leider te ontmoeten ! Om 12 
uur wederom naar Ambarawa, vandaar naar 

BA WEN, 

waar een openluchtbijeenkomst werd gehouden, 
en verder glng de reis naar 

TEGAL. 

In ons flink bezet zaaltje mochten we op 
Vrijdagavond 1.1. de afscheidsmeeting van onzen 
Oivisie-Officier en Mevrouw Brigadier Palstra 
medemaken. Van weerszijdeo waren aangename 
verrassingen voorbereid en zat de stemming er 
goed in. 

Het Jongelieden-Zangkoor zong bet mooie 
vaarwel-Iied, dat onze Bevelvoerende Officier 
hen geleerd had, waarna een klelne boy van 
onze Zondagsschool een paar mooie viool-
8tukken ten beste gaf. 

Hartelijke woorden van afscheid werden den 
Brigadier toegesproken, waarna ons ook van 
de zijde der vertrekkenden een blijde ver· 
rassing werd bereid met solo-zang zoowel van 
Mevrouw Palstra als van Adjudante Walo 
van Cheribon, die met de Brigadiers was mede
gekomen. Hierna we~d. Kommandeur Cornelius 
els de tijdelijke Off1c1er van het Tegal-Korps 
verwelkomd- Het be langrijkste van den avond was 
echter qet Woord des Heeren, dat ons met 
z66veel overtuigende kracht door den Briga
dier werd vertolkt, dat bet menig hart zal hebben 
ontroerd en, naar wij hopen •. zal .?lijven na
klinken, totdat de wederspann1~e z11n hart zal 
geven aan onzen gezegenden Heiland, aan Hem, 
Wien het toebehoort. 

God zegene de Brigadiers en de hunnen en 
tot wederzien I 

J. s. 

SALATIGA, 

voor de Zondag-bijeenkomsten. Wat een mooi 
Kinderhuis hebben wij in deze plaats ! Hoe 
keurig zag alles er uit en wat heerlijk, dezen 
kleintjes zulk een vriendelijk Tehuis te kunnen 
aanbieden I Het was een vriendelijke gedachte 
van den Kommandant, om zich bereid te verkla
ren, den Zondagmorgendienst op de Witte
Kruis Kolonie te leiden, welk voorstel volgaarne 
door de Directrice, Mevrouw van Emmerick, 
werd aangenomen. 

Het luiden der klok bracht kleinen en grooten 
tezamen, zoodat een 400-tal personen het mooie 
kerkje der kolonie vulde. Het deed ons aangenaam 
aan, dat bier bet Leger des Heils-liederenboekje 
werd gebruikt. Wat werden onzeliederen prachtig 
gezongen I En dan niet te vergeten de liederen 
van het zangkoor van vol wassenen en dat der 
kinderen. Het woord van den Kommandant 
vond gereeden ingang en er werd gebeden om 
een opwekking onder de Javanen. 

Na een Hinken marsch onder de tonen van 
bet muziekkorps der kolonie en bet gezang van 
ongeveer 150 jeugdige kolonisten, werd in den 
namiddag een openluchtsamenkomst gehouden, 
waarin muziek en zan9 het gesproken woord 
afwisselden. 

De avondbijeenkomst werd gehouden in het 
Kerkgebouw der Protestantsche gemeente. Of
schoon niet geheel gevuld, was toch een flinke 
SLhare in de kerk aanwezig. 

Het mag worden gezegd : ,,Het was een goede 
dag in Salatiga." 

ROGO MOELJO 

was bet doe! van den volgenden dag. In 
Ampel moet men den grooten weg verlaten om 
in Rogo Moeljo te komen, doch eerst werd bier 
op den passer nog een openluchtsamenkomst 
gehouden. Wat keken de menschen nieuwsgierig 
naar het groepje Heilssoldaten, geschaard om 
bun vlag ! Welk een aandacht I Moge de geest 
des Heeren het groote volk der Javanen de 
oogen openen, opdat zij Hem zullen zien en 
Hem leeren kennen I 

Een klein eindje slechts kon van de auto 
gebruikt gemaak worden, en dan te voet eenige 
rivlertjes doorwaad. Dicht bij Rogo Moeljo 
werden de Kommandants opgewacht door een 
groep kinderen der Leger des Heils-dagscbool; 
een welkomstlied werd gezongen, het dochtertje 
van den Bevelvoerenden Officier, Ensign Tanl
hatu, overhandigde wat bloemen, waarna de Kom
mandant de kleinen eenige vriendelijke woorden 
toesprak. Dank, jongens en meisjes, voor jullie 
,,Selamat datang"! 

Spoedig werd nu Rogo Moeljo bereikt, waar 
Ensigne Tanihatu ons verraste met een heerlijk 
kopje koffie. Tot groote vreugde der Officieren 
werd nu de mogelijkheid van een eigen bijeen
komstzaal besproken en ten slotte besloten, 
dat er ten dienste van onzen arbeid in Rogo 
Moeljo een eenvoudlge, aardige zaal gebouwd 
zal worden. Halleluja ! I 

Om 5 uur in den mlddag waren de Soldaten 
rond een feestdisch vereenigd, waaraan de Kom
mandant eveneens aanzat. Hoe heeft men dit 
gewaardeerd I Eenige vaderlijke raadgevingen 
werden gegeven, de Divisie-Officler sprak een 
woordje en zoo werd bet al spoedig weer 
tijd, om de openbare samenkomst te beginnen. 
De school was f!ink gevuld. Het was opval
lend, hoeveel beter dan bij vorige gelegen
heden de liederen werden gezongen. 

Twee Soldaten werden ingezegend, een kind 
opgedragen: groote bijzonderheden voor Rogo 
Moeljo. Wat was bet heerlijk in den nabid
stond eenige menschen te zien neerknielen, om 
vergeving en meecdere kracht van den Heer 
te vragen. God zegene Rogo Moeljo en zijn 
omgev,ng! 

Het werd door de Officieren en de makkera 
van het Korps te Djokja ten zeerste gewaar
deerd, dat de Algemeene Secretaris, Lt.-Ko!o
nel Rawle, die een 2:akenbezoek aan Djokja 
bracht, schikkingen kon treffen tot het leiden 
van de samenkomsten aldaar op Zondag. 

Het waren zegenrijke samenkomsten. Vanaf 
de eerste meeting in de gevangenis tot aan bet 
sluiten der avondsamenkomst waren wij ons 
bewust van een vriendelijken geest en van de 
tegenwoordigheid des Heeren in ons midden. 
Hoe luisterden des morgens de gevangenen naar 
de, op bevattelijke wijze voorgestelde gelijkenls 
van den verloren zoon. Wdk een hartelijk 
welkom gaven ook zij aan den nleuwen Bevel
voerenden Officier, Adjudant Rosenlund. Hoe 
heerlijk was het, aan bet einde der samenkomst, 
sommigen hunner voor bet eerst of bij ver
nieuwing te zien komen tot bet groote liefderijke 
Vaderhart van onzen God. 

De Heiligingssamenkomst was zeer gezegcnd. 
Een niet al te groot aantal aanwezigen werd 
rijkelijk bemoedigd en geholpen door de behan
deling vaa bet onderwerp: .,Zalig zijn de rel
nen van hart". Ook in deze samenkomst kw am 

Solo en Poerworedjo stonden nog op het 
programma. Na een avontuurlijke reis, in diepe 
duisternis, met fakkellicht, door bruisende rivie
ren, en daarna nog een autotocht, kwamen wij 
des nachts om half twaalf te 

SOLO 

aan. Den volgenelen dag, in den ochtend be
spreking van eenige zaken, in den namiddag 
een gezellig samenzijn met de Militairen en des 
avonds een bijeenkomst in de bijzonde1e zaal 
van bet lndo Europeesch Verbond. 

Wat heeft het bier geregend dien middag 
en avond ! Het was zeer jammer, aange
zien de kinderen van bet longelieden-Korps, 
zulke aardige oefeningen zouden uitvoer<>n. Toch 
was er nog een flinke opkomst; de oefenin
gen werden keurig uitgevoerd en de toespraak 
van den Kommandant werd met aandacht ge
volgd en trof bet hart, zoodat dezen avond de 
moeite, welke Adjudant en Mevrouw Loois 
zich hadden getroost, toch wel beloond werd. 

POERWORED JO, 

het laatste Korps, dat op deze reis zou worden 
bezocht. Wij hadden een prachtige open
luchtsamenkomst. En wat te zeggen van de 
avondsamenkomst? De zaal was keurig versierd, 
electrisch verlicht, en stampvol met een zeer 
aandachtig publiek. Soldaten werden ingezegend, 
kinderen opgedragen, de Luitenant bevorderd 
tot Kapitein I De bijeenkomst was heel goed; 
liederen van de kinderen en het zangkoor van 
volwassenen zorgden voor afwisseling. De Kom
mandant was goed op dreef en bepaalde de 
aanwezigen op duidelijke wijze bij bet Evange
lle van redding en genade. Ons hart werd ver
blijd "door eenlge zielen, welke den grooten Heel
meester zochten. God zegene de getrouwen van 
Poerworedjo, helpe de nieuwe makkers en make 
hen tot flinke Heilssoldaten ! 

Terloops werd den volgenden dag nog een 
bezoekje gebracht aan Adjudante W alo te Che
ribon en aan den Bevelvoerenden Officier van 
Plered, om ongeveer om 6 uur wederom in 
Bandoeng aan te komen. Het is een succes
volle, zegenrijke reis geweest, waarvoor aan 
God al de eer I 

D. 0. 

BANDOENG. 

Europeesche Korps. 

Onze Leiders, Kommandant en Mevrouw Pal
stra, bezochten ons Korpsop Zondag en Maandag 
12 en 13 Februari. Het waren goede uren voor 
hen, die de samenkomsten hebben bijgewoond; 
er is veel genoten voor ziel en geest. 

De san:enkomsten kenmerktcn zich door een 
geest van opgewektheid, waarbij tnch den ernst 
een eerste plaats gegeven werd. 't Geheel stond 
in het feeken van iets bijzonders 1 Vaarwel I 
De Brigadiers Palstra met bun lief gezinnetje, Staf
kapiteine Beckley, de Secretaresse van het Maat
schappelijk Werk onder vrouwen en kinderen, 
alsmede Adjudante Cullen, de Directrice van 
bet Kinderhuis te Salatiga, namen in deze ver
gaderingen afscheid, om met de .. Indrapoera" 
op den 1 Sden Februari naar Europa te vertrek
ken, en aldaar te gaan genieten van een wel
verdiend verlof, na jarenlangen arbeid in de 
tropen. 

Hoewel niet de officieele afscheidssamenkom
sten, kon toch niet word .. n verhinderd, dat ook 
in de bijeenkomsten op Zondag een vaarwelklank 
werd vernomen. De grondtoon in de verschillende 
toespraken, door de scheidende makkers gegeven, 
was: .. Wat zal ik den Heer vergelden voor al 
Zijne Weldaden, mij bewezen ?"en het antwoord 
hierop werd gegeven, ook door de drie broeders, 
die zich dezen dag na de bezielende, overtuigende 
woorden van den Kommandant, in bet openbaar 

lemand, een vrouw, tot den Heer, gedreven 
door dat diepe, innerlijke verlangen, waarlijk te 
zijn goed en rein. 

Het aanvangsuur voor de avondsamenkomst 
vond de zaal geheel gevuld. Een flink aantal 
militairen van bet Djokja'sche garnizoen waren 
mede aanwezig in de meeting. Vanaf bet 
begin wist de Kolonel de aandacht van 
alien te boeien. Een ervaring, door den Kolonel 
vele jaren geleden opgedaan en verteld tot mo
gelijk .~mt. van onze mllitaire bezoekcrs, sloeg 
werkeh1k m en wlj gelooven, dat de daarin op 
den voorgrond tredende waarheid lngang heeft 
gevonden in veler hart. De nieuwe Officieren 
werden ook in deze samenkomst allerhartelijkst 
welkom geheeten en een woordje van Mevrouw 
Adjudant Rosenlund werd wel gewaardeerd. De 
slot-toespraak van den Kolonel was berekend 
op het verkrijgen van resultaten, ecuwlgheids
resultaten. De pred1king over de bezoldlging 
der zonde wekte zichtbaar overtuiging. Zes 
jon.ge !evens gaven zich over aan den Heer, 
Wiens Genadegift is het eeuwige !even. God 
:egene hen I 

Deer. 

1 MAART 1928. 

nederbogen voor hun Heiland, Verlosser en 
Zaligmaker. 

Een g roote sch are belangstellenden vulde den 
volgenden avond de zaal. alien opgekomen om 
den vertrekkenden Officieren nog een laatst 
vaarwel toe te roepen. Hartelijk klonken de liede
ren voor samenzang; ieder der talrijke aanwe• 
zigen ging geheel op in de samenkomst en leef
de geheel mee I W arme afscheidswoorden wer• 
den gesproken; een geest van eenheid en saam• 
hoorigheid werd vooral in dit samenzijn ge· 
voe Id, en zegende ons hart. 

I<ommandants, wij dank en U voor U w bezoekl 
Vertrokken makkers, een goede reis, een goed 

verblijf en een tot weerziens, zoo mogelijk 
op Java! 

,,'t Korps sta'3t pal, wat wiss'le of keer', 
En volgt in het voetspoor van jezus, den Heer." 

P.R. 
Dinsdagsmorgcns waren de Bandoengsche Offi

cieren en vr ienden reeds vroeg aan bet station, 
om de vertrekkende makkers uitgeleide te doen. 
Nog een ldatste, hartelijke groet, tezamen een 
koor gezongen, en daar zette de trein zich in 
beweging, op weg naar 

WELTEVREDEN. 

Om half vijf in den namiddag hadde!1 
we bier een meer intieme afscheidssamen· 
komst in bet Meisjeshuls. Dit betrof dan 
wel inzonderheid Stafkapiteine Beckley, de 
Secretaresse van bet Maatschappelijk Werk 
onder vrouwen en kinderen. Hartelijke, waar
deerende woorden werden de Stafkapiteine toe
gesproken voor al. wat zij heeft gedaan ook 
voor de me1sjes van dit Tehuis. ,,Vaarwel ! De 
Heer zij met U !" zongen zij de vaarwellen• 
de makkers toe en gaarne stemden we in met 
de woorden van dit lied. 

's Avonds om 7 uur was de groote vaarwel· 
samenkomst in het vriendelijke bijeenkomstzaaltje 
van bet Militair Tehuis op Kramat, dat geheel 
bezet was. Vele belangstellenden waren opge
komen. Er heerschte een opgewekte stemming, 
die reeds dadelijk onder bet zlngen van bet eerste 
lied tot uiting kwam. 

De Kommandant sprak naar aanleiding van 
den 9lsten Psalm de aanwezigen toe en richtte 
Zich daarna ook tot de scheldende makkers. 
Enkelen Officieren werd nu gelegenheid gege· 
ven, een woord van vaarwel te spreken, waarna 
Kapltein Palstra een treffend getuigenis gaf. 
Dankbaar, in deze samenkomst te mogen spreken, 
niet als vertegenwoordiger van een of ander~n 
tak van Leger-arbeid, maar ,.als zoon van z11n 
Vader", vertelde hij, hoe de practische gods
dienst, welke in bet dagelijksch !even zijner 
ouders tot uiting kwam en geheel in overeen
stemming was met hun belijdenis, hem er toe 
gebracht heeft, in God te gelooven, zi.jn hart 
voor den Heer te ontsluiten en zijn !even te 
wijden aan Zijn dienst. 

De betrokken Officieren spraken vol blijd
schap en dankbaarheid voor al den weg, waarin 
God hen geleid had ook gedurende hun verblijf 
In lndie. Staande werd hun door alle aacwezi· 
gen de zegenbede toegezongen, waarna zij in 
een dankgebed aan den Heer werden opgedragen. 

Den volgenden dag werd per S. S . .,lndra
poera" de groote reis aanvaard. 

Goede reis, kameraden ! Tot weerzlens ! 
H. V. 

LA ATS TE .BER IC HT. 
SOERABAJ A. 

Als we onze Kommandants in ons midden 
hebben, zooals dit Zondag bet geval was, en 
we hen dan altijd op tijd, meestal zelfs voor 
den tijd, aanwezig zien in alle samenkomsten, 
en dat waren er dexen Zondag niet minder dan 
vijf (bet geleek bijna op Europa), dan maken 
wij als jongeren ons eere-saluut daarvoor e!! 
mogen we gerust spreken van onze ,,dappere 
Leiders. 

Het was een uitge&teld bezoek, dat zlj ona 
brachten, en zij waren vergezeld van onzen Alge· 
meenen Secretaris, Kolonel Rawle, en Majoor 
Lebbink. Zaterdagavond brachten de I<olonel en 
de Majoor nog een bezoek aan het Mllitair 
Tehuis, waar juist een muzlek-avondje werd 
gegeven. De Kol on el vergastte ons nog op eenlge 
fijne stukjes pianomuziek, waarvan ongetwij· 
feld door de militalren zeer werd genoten. 

Zondagmorgen vroeg was de Kommandant 
met zijn staf in de Gevangenis, waar een groote 
schare (400 - 500 man) hen wachtte, terwijl ook 
voor de Heiligingsmeeting in bet Europeesche 
Korps een groot aantal belangstellenden was 
opgekomen. En we hebben genotendien morgen, 
zoowel van de bijbeltoespraak van den Kom• 
mandant als van de woorden van Mevrouw 
Palstra en Kolonel Rawle. Vele woorden zou• 
den den zegen toch niet kunncn weergeven, die 
zij ons hiermede brachten. 

De Kommandant persoonlijk vertelde ons van 
den heerlijken geest, die heerschte in de samen· 
komst met hen, die in de gevangenis zijn ult· 
gekomen, en welke zegenrijke vruchten hij van 
deze meer intieme meetings verwachtte. 

Tus1chen de regenbuien door hlelden we 
onze openluchtmeetlng om 5 uur, waarbij de 
belangstelling. als gevolg van het weer, minder 
groot was, maar onder aanvoerlng van d 
Kommandant deed ieder zljn best om Ii d en 
geruigenis te laten weerklinken. e en 

Een goed half uur later waren we d 
I we erom 

In de zaa van bet Europeesche Ko 
fl k h rps. waar 

een In e sc are opgekornenen ons w htt 
. 1 d ac e, om 

te genie en van e woorden van onze [eiders. 
Het Evangelie werd dien avond heerlijk ver
kond1gd, waardoor rnenigeen diep bewogen en 
somm1gen overtuigd de zaal verlleten. Hoewe1 
we geen zichtbare resultaten zagen dien avond, 
15 h~t got>d te weten, dat bet ultgestrooide zaad 
te z11ner tijd vruchten zal dragen. 

P. J.M. 
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