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nze plaat toont een zeer treffend beeld uit het wonderschoone lied 
van Mozes, waarin deze man Gods, eer hij den berg Nebo gaat 
beklimmen om daar te sterven, vertelt, hoe de Almachtige voor 
de kinderen Israels heeft gezorgd gedurende den langen tocht 
door ,.een woeste, huilende wildernis". 

Hij vergelijkt Gods zorg voor Zijn volk met de zorg van een arend voor 
zijn jongen. Mo.zes heeft blijkbaar zeer aandachtig de gewoonten der arenden 
gadegeslagen. en met succes, want de vergelijking in den tekst is buitengewoon 

.toepasselijk. 
Het opwekken van het nest geschiedt, om de jongen te noodzaken, te gaan 

vliegen. De vader~ of moedervogel zelf haalt de zachte voering uit het nest, 
en trekt dan. de twijgen z66 uiteen. <lat ze de teere lichaampjes hunner jongen 
steken en bet ze z66 ongeriefelijk maken, <lat ze ten slotte blij zijn, het nest 
te kunnen verlaten. Of, als <lit nog niet genoeg is. trekt de groote arend het 
heele nest weg. zoodat de jongen dreigen te vallen, en clan maar zoo goed en 
zoo kwaad als het gaat. hun toevlucht nemen tot een boomtak of een voor~ 
uitstekenden rotsrand. 

Natuurlijk vinden ze dit lang niet prettig, maar als ze niet op deze onmee~ 
.doogende wijze Worden behande)d, zullen ze nooit leeren vliegen. Zoo zijn 
er ook in de om.standigheden van ons leven · harde dingen, die moeilijk te 
begrijpen zijn, en op 't eerste gezicht wreed lijken, maar onze Hemelsche 
Vader weet, wat goed voor ons is. 

voor Ned,-Indie Javastraat 16, Bandoeng. 

Een der vogels zweeft om · de jongen been, ten einde deze door eigen 
voorbeeld te leeren vliegen, en de groote arend getroost zich veel moeite, 
om hun te leeren, de vleugels te gebruiken. De moedervogel probeert van 
alles, om haar jongen maar naar de hoogere sferen te lokken, al maar hooger. 
Haar uitgebreide vleugelen dienen tot hulp en bescherming. De schuwe, 
onwillige diertjes neemt ze op haar rug, stijgt daarmee hoog de lucht in, ver 
buiten het bereik van bergtoppen en boomen, en laat ze dan vallen, waardoor 
ze noodgedwongen de vleugels wel moeten gebruiken. Zij laat ze echter niet 
alleen, maar zweeft om ze heen, en wanneer ze moe beginnen te worden, 
vangt zij ze met een ongelooflijke vlugheid weer op op heur vlerken, en draagt 
ze opnieuw mede, net zoo lang, tot ze weer sterk genoeg zijn voor een vol
gende vlucht. Op deze wijze oefent de groote vogel haar kleinen wel uren 
lang daar omhoog in de lucht, totdat ze hebben geleerd, hun eigen wieken te 
gebruiken en ze zelf fier in eigen kracht zich kunnen verheffen naar die 
duizelingwekkende hoogten. 

Welk een duidelijk beeld is dit van Gods zorg over ons ! ,. Die den 
Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen ; zij zullen opvaren met vleu
gelen, gelijk de arenden". Opstijgen boven de misten en nevelen van de 
zorgen des }evens, boven den druk der verzoekingen verheven zijn, in den 
helderen zonneschijn en de blauwe lucht eener geestelijke ervaring leven, welke 
onberispelijk is voor God en voor de menschen. Lezer, is <lat Uw ervaring? 
Het kan zoo zijn ! 
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hen groot gebracht op een eiland 
bij de kust van Nederland, en 
had een vriendelijk tehuis. We 
waren een gelukkig gezin met 
zeven jongensen een meisje, - ik 
was de jongste van de jongens. 

Maar wij leefden zonder God. Mijn ouders 
waren athe""sten. menschen met hooge beginselen, 
maar sterk tegen den godsdienst. 

T oen ik een en twintig was, ging ik naar 
Holland om in de rechten te studeeren. Voor m'n 
vertrek zei mijn moeder, dat ik een hoogen stan
daard had op te houden, en mijzelf flink in handen 
moest nemen. ZIJ prentte mij nog eens in, wat 
ze ons altijd had geleerd, dat n. m. I. alleen dat 
werkelijkheid was, wat we konden zien; zoo er 
een geestelijke wereld bestond, dan was deze 
toch ondergesc;hikt aan bet materieele, en de God, 
over Wien sommigen het hadden, leefde alleen 
maar in hun verbeelding. Zij drukte mij goed 
op het hart, om den godsdienst. in welken vorm 
dan ook, te bestrijden. Tot op dat oogenblik 
had ik nog nimmer een Bijbel, noch een Evangelle 
gelezen, noch ooit een gebed gehoord. Ik hield 
zlelsveel van mijn moeder en besloot, haar 
wensch na te komen. ~ ::--

Toch was daar altijd een onoevrecligd gevoel 
In mijn hart, ik verlangde naar vreugde. 't Was 
geen vermaak, waar ik naar haakte, want ik zag 
wel, dat de genoegens om mij been mij slechts 
ten onder zouden doen gaan. Daar was een 
atille, zachte stem, maar ik begreep haar niet. 
Als er maac iemand was geweest, die toen tot mij 
had gesproken, maar zoo iemand was er niet. 

• • • Wij hadden een zuster, onze ,,koningin". 
Ze was erg mooi, en wij, jongens, aanbaden 
haar bijna. Altijd was ze tegen slechte invloeden 
beschermd gebleven, vooral tegen den ,,slechten 
invloed van den godsdienst". Zij was verloofd 
met een kranigen jongen man,een militair officier. 
De tijd van bun trouwen naderde en groote 
toebereidselen werden gemaakt voor bet feest. 

Honderd vijftig gasten waren uitgenoodgd. lk 
ging ook voor de bruiloft naar huis. 

Twee dagen v66r den grooten dag wandelde 
mijn zuster met een kennis op straat, toen ze op· 
eens ergens hoorde zi.ogen. Ze vroeg, wat voor 
menschen dat waren, en toen ze hoorde, dat ze 
Heilssoldaten genoemd werden en ult Engeland 
waren gekomen met een nieuwen godsdienst, 
stapte ze dadelijk bun zaal binnen. De heele 
meeting door zat ze ademloos te luisteren near 
de geschiedenis, die zij voor de eerste maal 
hoorde, over de lief de van God en het offer van 
Jezus Christos. Ze hoorde van Gods plan, om 
de zonde te vergeven. Aan bet einde der meeting 
wilde haar kennis naar huis gaan, maar zij 
weigerde. Een vreemd licht scheen in haar 
oogen, terwijl ze naar voren ging en de spreekster 
vroeg, of hetgeen ze verteld had, waar was. 

,,Ja, zeker," antwoordde de Leger-Kapiteine, 
nen ook voor U kan heteen werkelijkheid worden, 
als ge 't wilt aannemen.'' 

Mijn zuster knielde neer, geloofde van gan
acher harte en gaf zich over aan God. 

Erg geiukkig keerde zij naar huis terug en 
vertelde het aan moeder. 't Was een groote slag 
voor deze, maar ze dacht, dat zus er wel weer 
apoedig over heen zou komen. Den volgenden 
morgen kwam de Heilskaplteine op huisbezoek. 
lk keek naar het gezicht van die vrouw. terwijl 
:ze met moeder zat te praten, die al haar toenaderin· 
gen ijskoud begroette. Moeder zei, dat het haar 
ten zeerste speet, dat" haar dochter ,,gevangen" 
was, maar dat dit ook het einde zou zijn van den 
Jnvloed der Kapiteine. lk zag den ernst op het 
gelaat van de Kapiteine, bet licht in haar oogen; 
Jk wist, dat zij iets bezat, wat wij misten. En ik 
kon het maar niet begrijpen. Ik benijdde haar. 

Mijn zuster was als een engel; geen argument, 
dat haar geloof aan het wankelen kon brengen. 
De trouwdag brak aan. Ik herinner me nog, 

hoe ik al die koetsen zag aankomen voor het 
huis, maar ook zelfs de toebereidselen voor het 
feest konden mij geen vreugde bezorgen. De 
huwelijksplechtigheid werd voltrokken, en m'n 
zuster zag er allerliefst uit in haar bruidsjapon. 
Een bovenaardsche glans lag over haar gelaat, 
als behoorde ze al tot een andere wereld. Het 
feest werd geopend, maar ze bled slechts kort, 
toen ging ze met een der bruidsmeisjes naar 
boven. Na een poosje werden wij alien plotse
ling opgeschrikt door een noodkreet, die door 
bet buis weerklonk, en we vl6gen naar de bo
venste verdieplng. 

Daar lag ze, de bruid van enkele uren, haar 
witte japon bedekt met bloed. Ze had een 
bloedspuwing gehad; we konden zien, dat haar 
uren geteld waren. Maar God spaarde haar nog 
tot den volgenden dag, opdat ze ons zou kun
nen spreken over hetgeen haar nu zoo dierbaar 
was geworden. Moeder was erg bitter en onge
loovig en wilde zelfs in de laatste oogenblikken 
niet toegeven. Zus zei tot haar: ,,0 Moeder, 
als U God tegenstaat, zullen wij elkaar nooit 
terugzien. lk ga naar den Heme!, waar alien 
met elkander in harmonle !even, en alien elkaar 
en God liefhebben. Als U God weerstaat, kunt U 
niet in die plaats komen.'' Wij kwamen alien om 
de stervenssponde staan, en daar, op dien Goeden 
Vrijdag stonden wij van aangezicht tot aange
zicht tegenover de eeuwigheid. Soms spreekt 
God met een zachte, stille stem, maar soms ook 
als in een onweer. Z66 sprak Hij nu tot ons: 
deze on tzettende smart deed ons op onze grond
vesten schudden. Wij konden haar niet helpen, 
en zij ging van ons heen. 

De heele stad was bewogen, want wij waren 
welbekend. Terwijl de begrafenisstoet voorbij
trok, waren gordijnen neergelaten, winkels ge· 
sloten, en sprak men in fluistertonen over de 
jonge bruld, die in haar bruidsjapon werd 
begraven. .... 

• 
Moeder was overstelpt van droefheid · 

Eenigen tijd kon zij haar gedachten zelfs 
nlet meer meester, en meende zlj, dat zus 
nog een klein meisje was, en ging ze haar 
overal door het huis zoeken, en riep haar 
steeds maar bij haar babynaam. De dokter zei, 
dat alleen volkomen rust baten zou, en zonder 
zich tijd te gunnen, om zich ervan te vergewis· 

sen, of deze al of niet een Christin was, riep 
Vader de hulp in van een verpleegster. Door 
Gods leiding bleek de zuster een Christin 
te zijn, die dadelijk alles deed, om de moede 
ziel en den vermoeiden geest volkomen genezlng 
te brengen. 

Na een jaar keerde moeder geheel hersteld 
terug, en ze was ook geheel veranderd. Toen 
ze de kamer binnentrad, zag ik datzelfde licht 
in haar oogen, dat die Leger·Kapiteine had, toen 
ze mijn zuster was komen bezoeken. Moeder 
legde een Bijbel op tafel en zei: .,Nu ben 
ik vijftig jaar en heb pas uitgevonden, dat ik 
op een verkeerden grondslag heh gebouwd, 
want ik heb God bultengesloten. Nu wil ik 
echter opnieuw begionen, en zal bidden tot 
elkeen van jullie ook bekeerd is. lk heb bet me 
tot taak gesteld, om jullie een voor een voor 
God te winnen, en als jullie ooit eenige belang
stelling voor Hem begint te gevoeko, wees clan 
maar verzekerd, dat God bezig is, bet gebed van 
je moeder te verhooren.'' Daarop knielde ze neer 
en bad voor ons. 

*•* 
Wij waren alien zeer verbitterd tegen haar 

godsdienst, maar ze glng voort te bidden en te 
gelooven. Op zekeren dag vrotg ze mij mee oaar 
de kerk, en omdat ik haar niets wilde weigeren, 
voldeed ik aan haar verzoek. Oat was voor 't 
eerst van mijn !even, dat ik een kerk binnen
glng en het Evangelie hoorde prediken, hoewel 
ik zelf menigmaal over athelsme gesproken had. 
lk besloot om niet naar den predikant te luls
teren en zei tot mezelf: ,,Hoe kan die man 
gelooven, wat hij preekt ?" Onwillekeurig begon 
ik echter te luisteren en werd ontroerd over 
zijn woorden, haast gedwongen om te gelooven 
en mijzelf over te geven. Evenwel nam ik mij
zelf in handen en weerstond dien lnvloed. ,,Dit 
Is pure verbeelding," zei ik, ,,ik moet er nlets 
mee te maken hebben." 

Ik was onverklaarbaar ongelukkig, zocht naar 
vreugde en kon haar niet vinden; trachtte blijd· 
schap te vinden in het helpen der armen, in 
bet onderzoeken der wetenschap, door te luiste· 
ren naar toespraken over karakterbouw, door 
meerdere kennis te verwerven, maar alles tever· 
geefs. lk hoorde over een modernen domine 
spreken, en bezocht htm. Toen ik hem mijn 
verlangen naar vrede voorlegde, zeide hij tot 

KOLONEL A. N. HIPSEY, ONZE INTERNATIONALEIAUDITOR. 

GREPEN UIT ONZEN ARBEID. en aan de gesprekken deelnam, bracht daarna 
groeten over van de hier werkzame Officieren 
aan hunne collega's, die thans met verlof in 
Holland vertoeven. Hallo I Bandoeng - Amsterdam. 

Door vriendelijke bemlddeling van den heer 
Directeur der P. T. T. werd op Donderdag 18 
October j. l. Lt.·Kolonel Rawie, de AJgemeene 
Secretaris bij het Leger des Heils in Neder· 
landsch·lndie, die tijdens de afwezigheid van 
Kommandant Palstra, den Leider van het Leger 
des Heils in deze gewesten, belast is met de 
leiding der zaken van genoemde organlsatie, In 
de gelegenheid gesteld, om langs draadloozen 
weg den nieuw benoemden Kommandant van 
bet Leger des Heils in Holland, Lt. Commis
sioner Vias, zijn gelukwenschen aan te bieden. 
De Kolosel wenschte den Kommandant, mede 

mens de alhier werkzame Officieren, een 

t1!.ad erk van grooten bloei en zegen onder diens 
IJ p • 

bewind toe. • v orts bracht de Kolonel den dank over 
~ t Leger des Heils bier te lande voor 

va~ e noemde organisatie in het moederland 
wad ge de de Jaatste tijden heeft gedaan met 
ge uren . b II 
betrekking tot het besch1k aar ste en van wer· 
1.. deze landen. De Kolonel deed verder 
... ers voor d ff d. h 'd een ernstig beroep op e o ervaar 1g e1 van 
d . b oemden Kommandan t, opdat meer· 

en n1euw en . d k 11 
d d I' Offici"eren in e toe omst zu en ere zen e •DQ· b.. h d 

d ·tgezonden, waar 11 lj er en mogen wor en Ul · d 
Kommandant aan herinnerde, dat voor ieman • 
die zoo goed de nooden van deze landen kent 

als de Kommandant, die vroeger hier als Chef· 
Secretaris werkzaam was, een betoog voor de 
gewenschtheid daarvan overbodlg geacht kon 
worden. Kolonel Rawie hield zich overtuigd, 
dat een beroep van de vele miltioenen bier, de 
noodlijdenden, de zieken, de leprozen, onze 
jongens de Mllitairen e. a., zeer zeker zijn uit
werking niet zal mlssen en niet door de strijd
machten in Holland onbeantwoord zal blijven. 
Het Leger des Heils in Nederlandsch-lndie rekent 
op den steun van de Hollandsche organisatie, 
opdat de arbeid hier met kracht kan worden 
voortgezet. 

Als een bijzonderheid kon de Kolonel aan 
Kommandant Vias mededeelen, dat juist dien
zelfden avond in de Indische bladen een ver. 
slag in extenso voorkwam. van het welkom, 
den Kommandant en diens echtgenoote gegeven 
in het Concertgebouw te Amsterdam. 

Kommandant Vias dankte den Algemeenen 
Secretaris voor deze attentie en deelde voorts 
mede, dat het Nederlandsche volk hem een 
grootsche ontvangst bereid had. Verder beaot
woordde de Kommandant het ernstlg beroep, op 
hem gedaan om meerdere werkera voor Neder· 
landsch-Indie, en verklaarde, dezen zeer zeker 
ter harte te zullen nemen. 

Majoor Lebbink, de Financieel Secretaris van 
bet Leger des Heils, die mede aanwezig was 

Voorts verzocht Kommandant Vias, de groeten 
aan alle bekenden In lndie te willen doen, en 
vertelde Adjudant Cohen, des Kommaodants 
Secretaris, dat hem daags te voren een fllnke 

'::mon, Pieter Willem, geschonken was, waarvan 
met vreugde kennis geoomen werd. 

Het was een zeer welgeslaagd kruisgesprek en 
in Leger des Heils·kringen is men wel overtuigd, 
dat in de toekomst hiervan goede resultaten 
gezien zullen worden. .... .. 

Het Leger van de helpende hand. 
Nog immer neemt het Leger zijn plaats on

der de Liefdadlgheidsgenootschappen op deze 
liefelijke eilanden waardig in. Aanvragen om 
hulp komen dagelijks binnen. Meestal kunnen 
wij er aan voldoen! Soms ook, helaas niet, door 
gebrek aan plaats, krachten en middelen. 

In Bandoeng bijvoorbeeld, hebben wij toch 
zoo drlngend behoefte aan een Jongenshuis. 
Wat zouden wij daarmede een he!lzaam werk 
kunnen doenl 't Valt hard, vaak te moeten wei· 
geren, als er geen plaats meer is, maar met het 
bouwen van een behoorlijk Tehuls, zij het den 
ook op kleine schaal, is toch circa f 10.000 
(tien dulzend gulden I) gemoeid, en dat Is voor 
ons een heele som ! Tenzij er iemand is, die , •..• ? 
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mij, dat ik de dingen veel te zwaar opvatte,en 
dat lk wat aflelding noodig had. Opnieuw was 
ik teleurgesteld. Negen maanden van ellende 
volgden, totdat ik besloot, een einde te maken 
aan mijn !even. Zonder iemand iets te zeggen, 
ging ik in zee baden en zwom heel ver weg, 
totdat mijn krachten mij begaven, en toen, v66r 
ik 't bewustzijn verloor, keek ik naar den he
me! en riep: .,Als er een God is, clan haat ik Hem 
want Hij heeft mijn zuster weggenomen l" 

lemand had mij echter gezlen, en er kwam 
hulp opdagen. Toen ik bijkwam, lag ik in m'n 
eigen kamer, - een felle teleurstelling, daar 
ik meende, met dit !even gedaan te hebb en. 

•• • Na mijn herstel begaf ik mij op zekeren na-
middag naar het bosch, en liep daar uren ach
tereen in hevigen strijd; eerst om twee uur 's 
na.~hts keerde ik In de ouderlijke woning teru!I'• 
M11n moeders kamer liep ik voorbij, hoewel het 
licht nog brandde en wij haar altijd wel-te
rusten zeiden, voordat we naar bed glngen. Ik 
dorst hear even we! niet te zien; ze hoorde me 
wel, maar begreep, dat lk strijd had, en schoon 
heel zwak, kwam ze uit haar bed en knielde 
neer, om voor mij te bidden. Om vijf uur kreeg 
zij eiodelijk de verzekering, dat haar gebed was 
verhoord. Intusschen kon ik, in mijn kamer 
gekomen, den slaap maar niet vatten. De onrust 
en strijd brachten me eindelijk in wanhoop op 
m'n knieen, en in absolute radeloosheld gaf ik 
mijzelf over aan God. Op een bijzoodere, maar 
toch zoo heel echte wijze openbaarde Hij Zich. 
zelf aan mij. Welk een vrede - en wat een 
blijdschap 1 't Was heme! voor mij gewordenl 
En toen ik mij 's rnorgens naar de huiskamer 
begaf, kwam moeder mij al met ee11 stralend 
gezicht tegemoet. lk wilde 't haar vertellen, maar 
zij zei 1 ,,lk weet bet al, m'n joogen !" 

,,0, moeder, wat heerlijk !" zei ik. En ztj 
antwoordde zachtjes, ,,Ja ! en ook, wat een ver
antwoording !" T6en begreep lk dat niet, maar 
nil wel. ... , 

Vader was meer clan ooit tegen God ver
stokt, en al mijn toenaderingen mochten nlets 
baten. Ik was vervuld met een brandend ver• 
langen, om bet ver !eden goed te ma ken en het 
goede nieuws van groote blijdschap alom te ver- · 
kondigen. Ofschoon ik bijna klaar was metm'n 
studie in de rechten, kon ik daarmee nlet voort· 
gaan, ik moest zendeling worden. Mijn vader 
sprak ik hlerover. Hij was werkelijk een goede 
vader, en had ook voor mijn toekomst gezorgd, 
zooveel als in zijn vermogen was, en hijna had 
ik de plaats ingenomen, die hij gehoopt had. 
Hij vond mljn nieuwe plan gewoonweg tijd· 
verspilling : hoe kon !emend succes hebben in 
geheel ander werk, dan waarvoor hij was op
geleid en zooveel tijd had besteed? Bo
vendien was de ge_dachte aan godsdienst lets 
verschrikkelijks voor hem. 

Hij zei mij dan ook ronduit, dat hi} 
zich met zulk een dwaasheid nlet kon inlaten 
en mij een dag tijd zou geven, om de zaak t~ 
overwegen ; daarna moest lk in een woord mijn 
besluit meedeelen. Vader gaf te kennen, dat 
ik absoluut ult zijn huis verbannen zou zijn -
hij zou een zoon minder hebben. Toen ik hem 
het antwoord glng brengen, trachtte ik bet 
z66 te verklaren, dat bet hem niet al te erg zou 
aangrijpen, want ik voelde, wat het hem zou 
kosten. Doch hij vroeg kortaf om het eene 
woord, en toen ik dat gaf, moest ik weg -
onmtddellijk. 

Alleen God en• ikzelf weten, wat die twee 
jaren voor mij zijn geweest. 'k Was geheel af· 
gesneden van mijn familie, want ook moeder 
was verboden, mij te schrijven. M'n brieven 
werden ongeopend teruggezonden. We had den 
echter afgesproken om te bidden. Wat bad ik 
voor vader ! Op straat, In m'n studie, altijd, 
overal, smeekte ik God om toch mijn vader 
te redden. Met armoede had ik te kampen -
van twee kamers werd het een, van een kamer 
een zolderkamertje, van drie maaltijden per dag 
twee en ook nog wel minder.: 

Na twee jaren kwam vader mij bezoeken. 
Welk een verandering I Op acht·en-zestlgjarigen 
leeftijd brak zijn trotsche athelsten-hart, en 
oam hij als een klein kind Jezus aan als zijn 
Heil and. 

Een voor een werden ook al mijn broers 
bekeerd, zooals moeder bet had gezegd. Vader 
is nu in den Heme! en moeder, ofschoon 
lichamelijk heel zwak, verheugt zich over de 
verboorlng van hear gebed.~ 

I In een~ brief van den Directeur van onze Be· 
de!aarskolonie ,,Boegangan" te Semarang, lezen 
wij o.m.: 

..Gisteren ontvingen wij acht menschen, die ons 
vanuit Soerabaja waren toegezonden. Orie ln
heemscbe verplegersbrachten hen herwaarts. Van 
onzen Bevelvoerenden Officler te ,,Semaroeng" 
had ik een telegram ontvaogen en dientengevolge 
was ik met een ambulaoce-wagen aan het sta• 
tlon. Het was een droevlg schouwspel ! Van de 
acht verminkte schepselen was er niet een, die 
alleen kon loopen. 

Er waren lammen, kreupelen, bllnden, ja eigen
lijk een meelijwekkend groepje I Al is ,.Boe· 
gangan" nu niet bepaald cen ldeaal oord, toch 
kuonen deze schoone eilanden bet niet zonderdeze 
inrichtlng stcllen ! Enkele we ken geleden ontvin
gen wij een soortgelijk groepje van Weltevreden. 
Zoo komen zij tot ons van Oost en West, Zuid 
en Noord, maar, gelukkig: ,,Voor lammen, blin· 
den, kreupelen plaats", zegt een onzer liederen 
en, dat vinden wij op Boegangan bewaarheid I ... 

• 
Droevig. 

Ooze Officieren, die onder de Milltalren arbel, 
den, moeten vaak In zeer bedroevende omstan· 
digheden hulp btedenl Wij ontvlogen een brief 
van een onzer Officieren - nlet heel lang gele· 

(Zie vervolg pag. 4 kol. 4.) 



1 NOVEMBER 1928. 

OFFIClEELE 

MEDEDEELINGEN. 
(Bij machtiging van den GeneraaJ) 

Bevorderingeni 

Van Adjudant tot Kommandeur t 

W. Midteide. 

Van Kapitein tot Ensign1 

P. Nelwan 

Van Kadet tot Luitenant : 

P. Malakusea. 

Aanstellingen: 

Adjudant E. Brandt naar Magelang. 
Adju<lant O. Roed naar Makas.sar. 
Ensign A . R.oemers naar het Meisjeshuis te 

Weltevreden (Tweede in bevel). 
Ensign G. Steen naar bet Militair Tehuis te 

Bandoeng. 
Ensign Tj. Tichelaar naar het Europeesche Korps 

te Semarang. 
Ensign E. Watts naar het Chineesche Korps 

te Batavia (assistente). 
Ensign F. Wenas naar bet lnheemsche Korps 

te Bandoeng. 
Kapitein M. Brouiver naar het Hoofdkwartier 

(Vrouwen- Maatschappelijk Departement). 
Kapitein J. v. Egge/en naar bet Hoofdkwartier 

(Financieel Departement). 
Kapitein J. Zwart naar bet Ooglijders Hosp!~ 

taal te Semarang). 
Luitenant E. Hilbolling naar T egal. 
Luitenant A. Jacoeb naar Magelang. 
Luitenant S. Loemioe naar Sapoeran. 
Kadet- Luitenant W. Hoemakers naar het Hoofd

kwartier (Handels-Departement) 
Kadet- Luitenant Kasiman naar Cheribon. 

Bandoeng, 23 October 1928. 

W. PALSTRA. 

Kommandant. 

.Ranteekeningen 
ua.n clen 

~Jllr:emeenen fecreiarir-

Bandoeng, 23 October I 928. 

De Kommandants. 

Het doet mij genoegen, onzen lezers blij 
nieuws omtrent on:i:e Kommandants te kunnen 
doen toekomen. Zij zijn veilig en wel temidden 
van bun geliefden in Melbourne aangekomen 
en dankbaar, dat zij daar allen in goeden we)• 
stand aantroffen. Onzegedachten verwijlen vaak 
bij hen en zij zullen ongetwijfeld ook . aan ons 
denken. Geve God hun gezegende verlofdagen I 

Kolonel Hipsey. 

is in Bandoeng aangekomen en onmiddellijk 
begonnen met het inspecteeren der boeken. Wij 
hebben hem in een klein .. onder-onsje" harte· 
Jijk verwelkomd en reeds goede bijeenkomsten 
in ons Kebon·Djati-Korps en Europeesch Korps 
te Bandoeng met hem beleefd. Zii zijn een voor· 
beeld voor ons, die oude strijders, wier liefde 
voor zielen nog altijd onverf!auwd is en wier 
ijver voor de zaak des Heeren is als een helder 
brandend vuur. 

Een drukke maand. 

Wij hebben een drukke maand gehad. Na 
het vertrek van den Kommandant hadden we 
gezegende aamenkomsten in Soerabaja, waarin 
groote scharen menschen werden bereikt met 
de boodschap des Evangelies; Soldaten werden 
ingezegend, kinderen werden opgedragen en, wat 
het beste Is, zielen werden voor God gewonnen. 
Inspectie te Semarang en Djokja volgde en daar
na hadden wij de vreugde, in een prachtige 
welkomst-meeting de Adjudants Brandt te in
stalleeren in het Korps te Magelang. 

Het Oogstfeest. 

Hier te Jande heeft bet Dank· en Oogstfeest 
een zeer goed verloop gehad. Berichten komen 
in van prachtlge bijeenkomsten en het totaal 
der opbrengst Is meer dan 100°/o boven verle· 
den jaar. Is dat niet een reden, om God laarte• 
lijk te danken ? 

Verandering op de Redactie. 

Ensigne Kuh, die gedurende eenige jaren de 
belangen van ons blad, de ,,Strijdkreet" heeft 
behartigd, en zich bovendien belast zag met het 
werk onder de jeugd, heeft vaarwelorders ont· 
vangen. Oat ::ijn van die ingrijpende gebeurte• 
nissen, die voorkomen in het !even van ieder 
Officier; toch wil ik gaarne deze gelegenheid 
waarnemen, om ooze erkentelijkheid te betui
gen voor haar toegewijden arbeid, en den wensch 
ultspreken, dat zij in haar nieuwe belangrijke 
aanste!Jing niet alleen gelukkig zal' zijn in haar 
eigen hart, maar ook anderen tot grooten zegen 
zal wezen I 

Er zijn natuurlijk meerdere belangrijke ver· 
ahderingen te vermelden, doch onze lezers moe· 
ten geduld oefenen, tot de Strijdkreet van de 
volgende maand in handen komt. 

p~·· .. -· .. ····--··-·· .. ·-· ........... _ ............... _. HHOOOOOOO-• DOOOO~HO-ODOOOOaoao• ·~~ 

~:· DE EERSTE LEPROZEN- ·".,~ . . 
~. SERGEANT-MAJOOR. Q~ 
~~•••••••••••••-• .............. ooaeoo..,..•a~coc•••••••••••-•.....,............,..,,... .......... ooaoaGo•ooo••:~~ 

langs werd in onze Melaatschen~Kolonie .,Semaroeng" te Soera~ 
baja de eerste Sergeant-Majoor ingezegend, die melaatsch is. De 
Directeur, Adjudant ' Bridson, schrijft het volgende over onzen 
waarden makker. 

Deze Soldaat behoort tot den adelstand van Java en draagt 
den titel en naam van Ngabehi Noto Ardiredjo. Zijn vader bekleedde een 
positie bij het Binnenlandsch Bestuur en zijn voorvaderen hielden zulke titels 
als . Wedono en Regent, in vroegere eeuwen zelfs van Sultan. Zij waren van 
zeer rijke familie. Zander twijfel zou ook Ngabehi Noto Ardiredjo een 
gouvernements-positie hebben bekleed, ware bet niet, dat hij melaatsch was. 

Hij vertelt ons, dat op zekeren nacht zijn heele lichaam bedekt werd met 
groote roode vlekken, en toen hij naar het hospitaal ging, vernam hij. dat hij 
die gevreesde ziekte, de lepra, had. Hij liep uit het hospitaal weg, en leefde 
thuis met zijn vrouw en kinder~. waar hij trachtte, door het maken van 
horloges genoeg geld te verdienen, om in hun onderhoud te voorzien. Tege
lijkertijd was hij : ook onder behandeling van een doekoen (Inlandsch genees~ 
kundige). 

De kosten 
van deze be
handeling, die 
toch nutteloos 
was, en zijn 
door de onge
neeslijke ziek
te steeds afne~ 
mende werk~ 
krachten, 

noodzaakten 
hem, zijn wo
ning te ver
koopen, van 
zijn vrouw te 
scheiden en 
zichzelf af te 
zonderen van 
zijn gezin van 
vijf kinderen. 
In December 
1916 kwam hij 
op de Lepro~ 
ze r ie ,, Se ... 
maroeng". en 
is daar nog 
steeds. 

Daar zijn 
voorouders DE SERGEANT-MAJOOR VAN HET SEMAROENG-KORPS. 

Mohammeda~ 
nen waren, 
was onze 
vriend een 
ijverig Isla~ 
miet, die ook 
op de Kolonie, 
welke destijds 
een Gouverne
men ts - instel~ 
ling was, ge .. 
trouw iijn 
verschillende 
godsdienst
plichten ver
vulde. 

Langzamer
hand ontstond 
er echter een 
vriendschap 
tusschen hem 
en een der 
Christen~pa .. 
tienten, van 
wien hij een 
Bijbel te leen 
kreeg. En nu 
begon hij het 
Woord Gods 

te bestudeeren. 
In 1918 nam bet Leger des Heils het bestuur der Kolonie over en gedurende 

vijf J.aren hoorde N gabehi Noto Ardiredjo geregeld het Evangelie prediken. 
tot ~IJ ~en slotte in een samenkomst, geleid door Stafkapitein Strandlund. de groote 
besl~ssm~ na?3, om Christus te volgen. 

. Smdsd~en is hij nooit op zijn besluit teruggegaan, miste, behalve ingeval van 
z1ekte, mmmer een enkele samenkomst. en als hij er niet heen kon loopen, clan 
werd hij gedragen. 

Onlangs leidde Mevrouw Kommandant Palstra zijn inzegening tot Sergeant~ 
Majoor van het Korps .,Semaroeng". en speldde zelf bet insigne voor Korps
Sergeant-Majoor op zijn mouw. 

Ongeveer acht jaar heeft hij reeds onderwijs gegeven op de Kolonie, op de 
dagschool onderricht hij de kinderen, terwijl hij 's avonds les geeft aan vol
wassenen. 

Zijn handen en voeten zijn, als gevolg zijner ziekte vervormd, zoodat 
hij slechts heel moeilijk loopen kan. maar ondanks zijn verminkte handen kan 
hij toch nog uitstekend schrijven. Om hem en ook anderen. die niet zoo goed 
kunnen loopen, het wat gemakkelijker te maken, heeft Mevrouw .Palstra eenige 
maanden geleden een ziekenstoel aan de Kolonie cadeau gedaan, en nu kan 
onze Sergeant~Majoor zonder eenige moeite overal heengaan, naar de school~ 
kamer, naar de medicijnkamer, de meetings enz .• terwijl de schooljongens altijd 
klaar staan om als ,,paardje" dienst te doen. Ngabehi Noto Ardiredjo is een 
druk man, want behalve de morgensamenkomst, die hij dagelijks bijwoont, de 
dagschool voor de kinderen en de avondschool voor volwassenen, heeft hij 
bovendien nog het voortdurende toezicht op de kleinere jongens. 

God zegene onzen toegewijden Sergeant-Majoor I 

WIJ ZOEKEN: 
JACOB VAN CASPEL, 

geboren 24 Juli· 1886. Het laatste bericht, 
door zijn familie in Nederland van hem 
ontvang~n, is gedateerd 26-11-'25. Zijn 
toenmahg adres was: r. K. Batoe Djadjar 
bij Tjimahi. In 1926 was Van Caspel werk
zaam als administrateur van Peureula 
Estate-Atjeh, welke onderneming hij in het 
begin van 1927 heeft verlaten. 

Zijn hoog bejaarde ouders verlangen 
ten zeerste naar eenig bericht van hem. 

ANTON SAHILATUA, 
oud 20 jaar, afkomstig van Ambon, laatst 
gewerkt hebbende op de s.t Redjoagoeng, 
Madioen. Heeft ongeveer sedert 9 maan
den niets meer van zich doen hooren. 
familieleden in Ambon en Soerabaja zijn 
verlangend, iets omtrent hem te vernemen. 

Ben ieder, die eenige inlichtingen kan verstrekken. welke zouden kunnen leiden tot het 

verktijgen van het tegenwoordig adres van genoemde personen, wordt vriendelijk verzocht, 

hiervan mededeeling te doen aan: den Algemeenen Secretaris, Javastraat 16. Bandoeng. 

Huwelijksklokken luiden. 
In een moo1e bijeenkomst, die op W oensdag 

17 Octob~'. te Bandoeng door ons werd geleid, 
hadden WIJ het genoegen, Adjudant Maatita en 
Luitenante Malakusea in htt huwelijk te beves~ 
tigen. Er was veel sympatbie en onze lieve 
makkers z~llen zich er niet over kunnen beklagen, 
da~ b~n Diet van alle kanten liefde en toegent'gen
he1d IS geworden. Wij zien uit naar een belang
rijken vooruitgang te Ambarawa. 

Op den 31sten October hopen wij naar Ma
gelan~ te gaan, om bet huwelijk van Kapitein 
Watt1meoa en Luitenante Pauw in te zegenen 
en dan roept dezelfde plicht ons tegen heteinde 
van November naar Soerabaja, maar hierom· 
trent later meer. 

Een bevordering. 

Nog juist voor bet vertrek van onzen Kom
mandant werd onze trouwe makker, Adjudante 
Midteide, die daar op dien afgelegen post in 
Toeren . zulk een zegenrijk werk verricht, te 
Soeraba1a tot den rang van KommandEur be
vorderd. VJij feliciteeren haar van barte hier
mede en bidden, dat Gods onmisbare zegcn in 
steeds ruimere mate op haarzelf en baar arbeid 
voor God in bet Leger, moge rusten I 

Vreugde in de ge]ederen. 

Het i.s ons een genoegen, melding te maken, 
dat Ad1udant en Mevrouw Nyheim van het 
Militair Tehuis en Korps te Djokja, verblijd wer
den met de geboorte van een lid dochtertje en 
aan de Kapiteins Palstra van bet Militair Tehuis 
en Korps te Weltevreden een flinke zoon is 
ge~chonk~n. Wij hebben gelegenheid gehad, 
b~1de gezmnen even te bezoeken, om getuige te 
z11n van de groote vreugde, die er heerscht, en 
h~t .groote Leger des Heils-gezin deelt natuurlijk 
b1er10 mede. Moge God deze lieve, kostbare 
panden doen opgroeien tot Zijn eer en een 
zegen voor de wereld ! 

De verlangde Piano. 

De zoozeer verlangde piano voor ons Militair 
Tehuis in Bandoeng ~omt er I Halleluja ! Er zijn 
verscheidene kleme g1ften binnengekomen en d 
laatste ma~l bracht mij een groote verrassing~ 
Iemand, die heel veel belang stelt in ons werk 
onder de Militairen, beeft ooze smeekbede in de 
aanteekeningen van eenige maancien geleden ge• 
lez~.n ei:i zond ons nu f 500 voor dit doe! I 
'Vt!tJ w1llen nu gaarne een mooie, duurzame 
piano voor het Tehuls koopen en de ontbre
kende.f 2~? of f 300 komt nu wel zoo spoedig 
mogehJk b11een. Is er nog iemand die ons als
tublieft wil helpen? Ons doel is u' bekend 1 W" 

.zullen in deze kolo~men verantwoording ~eve~ 
van alles, wat voor dit doe! door ons is ontvangen. 

Jaarverslag. 

Onze ijverige Financieel Secretaris en zijn 
trouwe helpers zijn de laatste maanden druk in 
de weer geweest, niet alleen met bun gewone 
werk, doch ook met de voorbereiding voor de 
komst va~ Kolonel Hipsey, en bet samenstellen 
van het Jaarverslag. Het laatste is thans ver
schenen en wij achten ons gelukkig met het 
rapport, dat de HoogEdelgeboren Heer Jhr. L. 
W. van Suchtelen, die reeds jarenlang dezen 
omvangrijken arbeid zoo belangeloos voor onze 
Stichtirig heeft verricht, kon uitbrengen. Dit is 
natuurlijk in extenso afgedrukt in ons jaarver
slag, hetwelk aan belangstellenden op verzoek 
gaarne wordt toegezonden. 

NavoJgenswaardig voorbeeld . 

~a_Piteine .Zwart deelde mij mede, dat onze 
Off1c1eren, die met de .. Sibajak" naar Jodie ge
komen zijn, aan boord enkele malen bijeenkom
st.~n hebben mogen leiden en dat in de Jaatste 
b1ieenkomst een der passagiers opstond en zeide 
dat er nu reeds voor veel andere doeleinde~ 
geofferd was, en dat er ook best een kollekte 
voor het Leger des Hei!s kon worden opgeno
men. Deze bracht f 39,50 op en de geest waarin 
deze werd bijeengebracht, was werkeliJk aller
aangenaamst. 

De ,,Strijd·kreet"r gaat omhoog. 

Stafkapiteine Stewart van het .. William Booth 
Ziekenhuis" te Soerabaja stijgt deze maand 
50 S.K.'s, 'Ensigne Cardinaal van het Euro
peesche Korps 'te 'Bandoeng neemt een gelijk 
aantal meer voor baar rekening, en Adjudante 
Lauter van Sapoeran 50 P.P.'s. Dit gaat dus in 
de goede richting. 

Wij zouden zoo gaarne gedurende de Eeuw
f~est-Campag?e onze oplage tot 15.000 gebracht 
z1en, en dat 1s nog maar een kleine moeite, als 
het werk niet alleen aan onze Officieren wordt 
overgelaten, doch ook onze makkers Heilssol
daten hun schouder o'nder bet wiel zetten. 

Onze zieke makkers. 

Kommandeur Birkboff vertoeft nog steeds in 
bet Rusthuis te Bandoeng, maar gaat goed vooruit 
en dat is-een vreugde. Het spijt mij, te moeten mel
d en, dat Kommandeur Anderson, die tijdelijk 
assisteert te Pelantoengan, verre van wel is. 

En dan ontvingen wij zeer tot ons leedwezen 
bericht, dat Luitenante Hilbolling van Tegal 
plotseling in het ziekenhuis is opgenomen, ter; 
wijl Kapiteine Wuite ziek te bed ligt. Dit is 
wel een groote beproeving, in de eerste plaats. 
voor de betrokken makkers zelf, die niets liever 
zouden willen, dan me art en ziel zich te wij· 
den aan bet werk, waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn, doch ook voor ons, aangezien wij zulk 
een groot tekort aan kracbten hebben en het 
moeilijk is, de opengevallen plaatsen te doeo 
innemen. Bovenal gevoelen wij, dat de verant
woordelijkheid voor bet welzijn van onze mak
kers zwaar op ons drukt, terwijl wij maar zoo 
bitter weinig voor hen kunnen doen. Het is 
daarom, dat wij deze makkers aan de trouwe 
hoede van onzen God aanbevelen en allen, die 
kunnen bidden, verzoeken, hen in het gebed t 
willen gedenken. e 
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AAN HET FRONT 
MET DEN 

ALG.-SECRETARIS. 
SOERABAJA. 

Ensigne Rosendahl en haar kameraden van het 

CHINEESCHE KOR PS 
verheugden zich over het voorrecht, Lt.-Kolonel 
Rawie en enkele andere Offlcieren op Zaterdag
avond in hun midden te hebben. 

Een groote openluchtmeeting werd op den 
passer gehouden en, terwijl er velevolwassenen 
ron3om ODS de boodschap van verlossing aan
hoorden, mag wel als een bijzonderheid voor 
deze samenkomst gezegd worden, dat er zoo'n 
groot aantal kinderen niet alleen met onv~r
deelde aandachl luisterde, maar ook ooze he
deren meezong. 

Om 7 uur was een flinke schare bijeen in de 
zaal op Sidodadi, waar onder leiding van den 
Kolonel een pracht-meeting werd gehouden. 
Een kleine jongen werd opgedragen aan God 
en bet Leger; het getuigenis, dat de moeder 
gaf na afloop der op:iracht, maakte eea diepen 
indruk op alien. Nog een treffend oogenblik 
was de inzegening van een blinden Soldaat 
onder de Legervlag. Moge dezen makker genade 
gegeven worden, om te volgen in de voetstap• 
pen van zijn Meester! 

Zondagmorgen waren de Kolonel en zijn 
helper-s om 7 uur present in de gevangenis, 
waar wederom de boodschap der hope werd 
gebracht aan de door zonde gebondenen. 

De Heiligingsmeeting In het 

EUROPEESCHE KOR PS 
was werkelijk een tijd van geestelijke hulp en 
zegen. De Kolonel had het genoegen, drie kin• 
deren op te drag en aan God en het Leger. Het 
was een heerlijk gezicht, vader, moeder en drie 
klnderen te l:ien staan onder de vlag, die zoo# 
vee voor ons beteekent. Het oudste kind is reeds 
He1lssoldaat en · draagt vol uniform, zoodat 
alien nu dee! uitmaken van ons groote Leger. 

Tusschen de morgen- en avondsamenkomst 
vond de Kolonel gelegenheid, voor een bezoekje 
aan ,.Semaroeng". Een vriendelijk woord voor 
elk der patienten bij den rondgang over de 
Kolonie verzekerde hen nogmaals, dat met 
liefde aan hen gedacht wordt. 

De laatste samenkomst van dezen dag begon 
om 7 uur. De strijd voor zielen werd krachtig 
en met geestdrift gevoerd en - eere zij God I 
- twee zielen zochten verlossing I K. 

HUWELIJKSINZBGENING. 
Op W oensdag 17 October j. l. werd in de 

zaal van het Europeesche Korps te Bandoeng 
het huwelijk van Adjudant Maatita en Luite· 
Dante Malakusea op Leger des Heils·wijze inge
zegend. 

Een groote schare belangstellenden vulde de 
de zaal geheel en velen stelden zich met een 
staanplaats tevreden. 

T oen het bruidspaar binnenkwam, vooraf
gegaan door de getuigen, die elk een Legervlag 
droegen, en vergezeld door Lt.-KoloDel en 
Mevrouw Rawie, die de leiding der plechtigheid 
welwillend op zich genomen hadden, werden 
zij begroet met het 

.. Oat 's Heeren zegen op u daal !" 
bun door de vergadering staanele toegezongen. 

De plechtige samenkomst, was rijk geze· 
gend. De liederen, die gezongen werden, 
bet gebed waarmede Adjudant Schulz de bij
zondere vergadering aan God opdroeg, het 
werkte er alles toe mede. dat wij Gods goedheid 
jegens bruid en bruidegom zouden gedenken. 

Na de inzegening droeg Mevrouw Rawie de 
jonggehuwden in het gebed op aan den Heer, 
waarna Stafkapitein H1orth enkele binnengeko
men telegrafische gelukwenschen voorlas, waar· 
aan hij zijn persoonlijke wenschen toevoegde. 

Verschillende andere makkers, die in meer of 
minder nauw contact waren geweest met bruid 
of bruidegom gaven uiting aan hun beste wen
schen voor beiden. Tevens werd door een 
pleegzuster van de bruld een hartelijk woord 
gesproken. 

Het getuigenls van bruid en bruidegom werd 
met belangstelling aangehoord en beloond met 
een warm applaus. 

Moge Gods zegen rusten op onze makkers I 
D.R. 

BANDOENG. 
De vereenigde Heiligingsdlenst, welke iedere 

week op Donderdagavond in ons korps wordt 
gehouden, is een bron van rijken zegen voor 
de Heilssoldaten en Chr.isten vriende.D 10 Ban· 
doeng. En het is dan ook geen wonder, dat de be
langstelling ervoor steeds toeneemt. Terwijl ook 
verschillende Staf·Officieren afwisselend zich 
belast zien met de leiding ervan, hebben ook de 
Kolonel en Mevrouw Rawie gaarne de verant
woordelijkheid voor meerdere de:zer samenkom
sten op :zich gen omen. Met groot verlangen wordt 
steeds weer uitgezien naar deze samenkomsten, 
die voor velen het middel zijn geworden, om 
beter den weg van Heiligmaking te verstaan 
n den zegen van een rein hart te zoeken. 

e In deze reeks van zegenrijke samenkomioten 
staat die van den I Iden October we! met gul
den letters geschreve De Geest des Heeren 
was op kennelijke w1 e in on.s midden. Onder· 
.steund door de genahde Godds, sprak d~ Kol~nel 

htstreeks tot de arten er aanwez1gen. en 
r~~ot verlangen naar een dlepere, geestelijke 
g 1 g legde beslag op de schare, en het 
ervar n I k 
duurde niet lang, of achtereenvo ge~s . wamen 

makkers naar voren, om Jezus remigende 
::ceht te zoeken. Het waren heilige oogenblikken 
en we gelooven. dat Gokd een wodndeHrbaa

1 
r ~erk 

deed, terwijl onze mak ers aan e ei 1g1ngs
tafel waren neergeknield. · 

Halleluja 1 Hij is nog Dezelfde, de Almachti-
ge, de !even de God l 

S T R IJ D K R E E T 

KOLONEL HIPSEY VOERT DE BANDOENGSCHE 
TROEPEN AAN TOT GROOTSCHE OVERWINNINGEN. 

BANDOBNG I I. 

Zondag 41 October was het teesc op Kebon 
Djati. W1j hadden hoog bezoek: I<olonel Hipsey 
van het lnternationaal Hootdkwartier en de 
Algemeene Secretaris waren n. m. I. oaze gasten. 

Het zaaltje is gevuld met een aaDdachtige 
schare mannen, vrouwen en kinderen. Reeds 
aanstonds gevoelt ieder zich thuis en hel zingen 
gaat van ganscher harte. Met ingehouden adem 
wordt geluisterd naar het verhaal, dat de 
Kolonel ex pres ten behoeve der kinderen vertelt. 

De Algemeene Secretaris deelt ons mede, hoe 
Kolonel Hlpsey als Zendings·Auditor een 
prachtige gelegenheid heeft, om in vele landen 
den arbeid van het Leger des Heils gade te 
slaan: hoe de Kolonel bij zijn ingespannen 
inspecties toch tijd vindt, om vooral des Zon
dags zooveel mogelijk te doen voor de ver
spreiding van het Evangelie, en geeft dan met 
een hartelijke aanbeveling het woord aan den 
I<olonel. Rustig, maar heel beslist, legt de Ko. 
lone! zin na zin het nu aan op algeheele over
gave aan G:>d van datgene in ODS !even, wat 
Hem toekomt. Aan de uitnoodiging, die dan 
volgt, geven drie broeders gehoor; in grooten 
ernst knielen :zij neer, om zich te wijden aan 
den dienst van bun Heiland. 

Aangetrokken door de tonen der cornetten. 
komen velen naar den voortuin van onze zaal, 
waar een openluchtsamenkomst wordt gehou
den, v66r de avondmeeting aanvangt. Velen 
volgen daarna naar binnen ; weldra zijn alien 
gezeten en begint de bijeenkomst. 

Oat plechtige oogenblik, als vijf mak~ 
kers onder de Bloed· en Vuurvlag neerknle
len en door Lt.-Kolonel Rawle worden in# 
ge,egend tot Soldaten van het Leger des 
Heils. Nadat :zij beloofd hebben, trouw te 
bhjven aan de geloften, welke zij ondertee
kenden, en in het gebed zijn opgedragen aan 
God, spreekt de oudste hunner, 

In duidelijk trekken sch.etst Kolonel Hlpsey 
hierna, hoe iedere onbekeerde persoonlijk de 
teedere aandacht heeft van den Hemelschen 
Herder, Die is gekomen om te zoeken en zalig 
te maken, wat verloren was. Op zijn vraag, of 
ook een der aanwezigen zich wil laten vlnden 
door dien Herder, staat een man op en knielt 
eerbiedig neer aan de zondaarsbank. aanstonds 
ge11olgd door zijn vrouw, die op de arm hun 
kleine meedraagt en aan de zijde van haar 
echtgenoot ook dien V riend van zondaren wil 
zoeken. Welk een treffend tooneeltje ! Nog 
knielt een afgedwaald meisje neer, om haar zon
den te belijden voor God. Met een blij Hal· 
leluja·slot eindigt de laatste samenkomst . van 
dezen war en feestdag. 

BANDOENG. 
Het was een prachtig samentrelten, dat de Kolo

nel juist op den Jongelieden-Zondag ons korps 
bezocht. Des morgens om 8 uur waren de 
Kolonel en de Algemeene Secretaris reed~ pre
sent in de kindersamenkomst. Op Jeerzame, 
vaderlijke wijze sprak ooze gast de kinderen 
toe en tot ons a lier vreugde k wamen in de ul tnoo
diglng, die volgde, vijf kinderen naar voren, om 
hun hart te geven aan den grooten Kindervriend. 

Om half tien kwamen wij bijeen voor den 
Heiligingsdienst. De Heer was met ons en al, 
wat tot ons kwam door middel van samenzang, 
gebed, een heel mooi lied van de Korpskadet
ten en de behandeling van het W oord Gods 
werkte mede tot verdieping van ons geestelijk 
!even. Een Zuster wijdde zich opnieuw toe aan 
haar Heiland. 

Om 5 uur een openluchtsamenkom>t en 
daarna bracht de avondsamenkomst ons waer te 
zamen, onder aanvoerlng van de beide Kolonels. 
Evenals 's morgens, werd ook nu aan de jeugd 
gelegenheid gegeven, hun lied te doen hooren 
en ze deden hetfijn I Enke le Korpskadetten ont· 
vingen voor den afgeloopen cursus een eerste 
getulgschrift, wat zeker een mooie prestatie is ! 
Bovendien werden door I<olonel Rawle drie 
nieuwe Korpskadetten toegevoegd aan de Sri· 
gade van het Korps. Mevrouw Majoor Lebblnk 
sprak daarna met blijdschap over het werk 
onder de jeugd. 

Na de duidelijke, krachtige toespraak van 
Ko!onel Hipsey 
deden zes groote 
mannen en een 
jongen de keuze, 
die bun nooit zal 
berouwen ; zij ko· 
zen .,het smalle 
pad". 

Toen onze 
vrienden, de mi· 
litalren, zoo moe
dig naar voren 
kwamen, rees 
de vraag In 
ons: .. Hoevele 
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ktnderen hun deel brachten. De groote t afel 
was geheel bedekt met vele bewij zen van de 
goedheid en almacht Gods. 

Maandagavond begonnen we om half zeven 
met een druk bezochte lichtbeelden samenkomst. 
Met een stemmingsvol lied van het Protestant
sche l(erkkoor werk deze diens t gesloten. Daarna 
was de tijd aangebro ken voor den verkoop van 
de lekkernijen. Ooze vrienden waren goed op
gekomen en alles glng vlug va n de hand. 

Nog een mooi lied van het Koor en ons 
eerste Oogstfeest was ten einde. Wij d anken al 
ooze makkers en vrienden. c\ie ons hie lpen, dit 
feest tot :zulk een succes te maken; maar bo ven
al dank aan God voor Zijn onmisbaren :zegen 
op ooze pogingenl Toea Tomolangko. 

SEMARANG 
Ons Oogstfeest is goed geslaagd. De opkomst 

in de samenkomsten getuigde van veel belangstel· 
ling. De verkoop der ingekomen gaven op 
MaaDdagavond bracht bijna twee maal zooveel 
op als verleden jaar I Bovendien kwamen gedu
rende de samenkomsten twee zielen tot den 
Heer! Dus: Glorie! T. 

SOERABAJA I. 

,, /\Is men ooit aaD Gods almacht mocht twij· 
felen, dan moet die twijfel wegvallen, 'als men let, 
op hetgeen de natuur voortbrengt. Op welk een 
wonderbare wijze schenkt God Zijn gaven tot 
onderhoud van al, wat leeft." Deze gedachte 
kwam in ons op, toen wij tijdens het Oogstfeest 
de zaal binnentraden. De verschillende hand
werken en andere artlkelen, ten toon gespreid, 
getuigden van wat de liefde vermag. Maar bo
venal zag men in de rijke oogst producten 

M.v.J. 

gebeden, door 
moeders in Hol
land voor haar 
jongens opgezon• 
den, zullen dezen 
a vond ver hoord 
zijn ?" 0, moge 
de Heer hen 
trouw houden en 
maken tot ware, 
flinke str!jders in 
Zijn dienstl 

E. v. A. Het Oogstfeest te Soerabaja. 

HET OOGSTFEEST. 
BANDOENG I. 

We hebben een echt goed Oogstfeest gehad. 
De opening op Zaterdaga vond was vriendelijk 
en prettig en had aardig wat belangstelllng ; 
enkele muzieknummers verhoogden de feest
stemming. De :zaal zag er gezellig en aantrek· 
kelijk ult met het vele goede, dat was inge· 
komen. Een mooie vruchten· en groenten
uitstalling tooide het front van het platform, 
dan waren er nog twee tafels met keurige 
handwerken en andere inzendingen, waaronder 
een klein varkentje. 

Zondags hadden we goede samenkomsten, 
waarin de Stafkapiteins Strandlund voorgingen. 
Reeds in het begin der Heiligingsdienst was 
Go:is Geest kennelijk in ons midde·n. Bij het 
zingen van het tweede lied kwam een 
zuster naar voren, om God te danken voor de 
verzekering, dat Hij haar had aaagenomen als 
Zijn kind en zich geheel toe te wijden, om als 
Soldaat voortaan voor Hem te strijden. De 
geheele bijeenkomst door mochten we de tegen
woordigheid Gods ervaren; ons hart was vol 
van dank en lof, ook voor wat de Heer deze 
laatste maanden heeft willen doen in het korps. 
Ooze God is nog een God van wonderen ! 
Halleluja! 

Des avonds hadden we een goeden tijd. Even
als des morgens assisteerde de zangbrigadeook 
nu. Jammer echter, dat geen directe uitkomsten 
WP.rden gezlen. 

Maandagavond bracht de verkoop der arti
kelen ons een prachtlg resultaat. God heeft 
ons verhoord boven bidden en denken I C. 

MAKASSAR. 
Het was met een beetje vrees, dat wij ons 

Oogstfeest tegemoet zagen. Toen wlj erover 
spraken, werd ons gevraagd: ,,Wat is dat, bet 
Oogstfeest ?", en op onze verklaring van betee· 
kenis en doe! ervan, kregen wij mentgmaal tot 
antwoord: .. Maar er is geen oogst in Makassar" 
Ja waar moest men de producten vandaan halen? 

Echter zouden wij des Zondags en Maandags 
beschaamd staan over ons klein·geloof I Reeds 
op de Zondagsschool brachten de kinderen hun 
gaven: in de eerste plaats het geld, meegebracht 
voor den Altaardienst, dan kwamen er weer 
anderen, de handen vol met verschillende pro
ducten : ananas, pisang, groenten, klapper, kip· 
pen, eieren, enz, ; en dan nlet te vergeten de 
vrlendelijke gedachte van een dame, die ons 
mooie kleine bloempjes zond voor .. button ho
les !" Den geheelen dag en ook den volgenden 
Maandag bleven de gaven inkomen en het was 
werkelijk ontroerend, te zien, met welk 'en ernst 
en dankbaarheid onze vrlenden zoowel als de 

Ooze Kommandants te Soerabaja uitgeleide ~gedaan bij hun vertrek naar Australic. 

wat Gods liefde vermag I 
Ooze samenkomsten waren rijk gezegend. 

Moge Gods zegen bij voortdurlng blijven rusten 
op ons geliefd Leger, ook in Soerabaja! R.F. 

(Vervolg van pag. 2.). 
den-. waarln hij een zeer droevige gebeurtenis 
beschrijft. Een jonge man, een geregelde bezoe· 
ker van ons Militair Tehuis te M. verwachtte 
spoedig voor bevordering in aanme'rlc:ing te ko
men. Hij was zoo verheugd met dit vooruit
zlcht, dat hij dit naar huis had geschreven, om 
daarmede het hart van zijn ouders te verblijden. 
Toen hij van thuis een brief ontving, waarin 
zijn ouders uitdrukking gaven aan hunne vreug· 
de, was hij daar zoo blijde mee, dat ooze Of· 
ficieren dien brief moesten lezen. Nu gebeurde 
er helaas lets, niet lang daarna. waardoor hij 
eenige dagen straf kreeg en er vrees bestond, 
dat hij de zoo zeer begeerde promotle niet zou 
kunnen krijgen. In zijn verbeelding zag hij 
zich beroofd van de gelegenheid, om verder te 
studeeren en genoodzaakt, mec schande naar bet 
Vaderland terug te keeren. Oit alles zette zich 
zoo vas't in zijn gedachte, dat hij enkele brie
ven schreef en na dit gedaan te hebben aan 
een zijner mede militairen "aanbood zljn dienst over 
te nemen, met het noodlottig voornemen, dat 
hij ook ten uitvoer bracht, zich ;dan van het 
!even te berooven. In de brieven die hij ach
terliet zeide hij deze teleuratelling nlet te boven 
te kunnen komen. 

Ooze Officier schreef een brief van vertroosting 
aan zijn moeder in Holland en schikkingen werden 
getroffen, dat een onzer Offtcleren de diepbe
droefde ouders zou opzoeken, om hen te troosten· 
in deze voor hen zoo droevige omstandtgheden. 

Troost brengen behoort we! vaak tot de 
l!efelljke pllchten van een Officier van het 
Leger des Heils. 

••• 
Een daad uit liefde en dank. 
Wij ontvingen een zeer interessanten brief 

ult Zweden, waaruit wij een zeer trelfende 
geschiedenis vernamen. 

Eenigen t!jd geleden was een jonge dame 
In Zweden erg ziek. Zij bad tot God om 
genezing en God verhoorde haar gebed. Uit 
dankbaarheid zond zij een schoonen ring met 
brlllianten naar het Hoofdkwartierte Stokho.lirn, 
met het verzoek dien ring voor een zekeren 
prijs te verkoopen en de opbrengst daarvan 
naar Java te zenden, ten bate van den arbeld 
onder de leprozen. Dit ging bezwaarlijk, doch 
een vriend1n van de jonge dame in Amerika 
kocht den ring voor Honderd dollars en een 
dezer dagen ontvingcn wij de som van circa 
f 247 voor het omschreven doe(. 

Onze dank IS groot, doch nlet te vergelijken 
met de dankbaarheid, die het hart van de schenk
ster vervult. Zijn er wellicht ook hlerofelders, 
die In dit voetspoor willen volgen? 
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