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,,lJ at, 1!> e i la n b, b ei ' , 
ffitJU 1!> a n b e n !" 

acht en lieflijk klonken de laatste tonen van dat schoone lied. Zij 
hadden het van harte meegezongen : ook reeds eerder ; doch nim.
mer te voren hadden zij z66 de diepe beteekenis ervan gevoeld, 
nimmer was hun hart er z66 door getroffen als <lien morgen ! 

Reeds sedert hun kinderjaren bezochten zij de bijeenkomsten en 
op nog jeugdigen leeftijd hadden zij hun hart aan den Heer gegeven. Eerst 
aan den Heer, daarna ook aan den st:rijd voor God en zielen in het korps, 
dat hun zoo lief geworden was. Met eere namen zij hun plaats in de gelederen 
in. Hij was een der beste muzikanten en had bovendien een compagnie 
(een klas van de Leger des Heils-Zondagsschool) voor zijn rekening genomen. 
Zij was Jongelieden-Sergeant-Majoor (Leidster van het werk. onder de kin
deren) en vervulde haar taak tot zegen van de kinderen en tot groote te
vredenheid van haar Officieren. Beiden 
zongen mede in de zangbrigade. In hun 
dagelijksche omgeving trachtten zij naar 
bun beste vermogen een invloed ten 
goede te verspreiden. Zij waren waar ... 
dige Heilssoldaten ! 

Toen kwam die dag, waarop zij teza
men de toekomst bespraken. 0 zeker, 
zij deden dit alleen na ernstige over ... 
denking en onder biddend opzien tot , 
God! En terwijl zij het deden, wierpen 
zij een blik in de toekomst, en verschil
lende perspectieven werden voo hen 

eopend. Hi; sprak. over een vrH! ue ijk 
tehuis, over innige toegenegenheid, 
trouwe zorgen. grootere nuttigheid, als ... 
mede over de belangen van het korps, 
<lat hun beiden zoo lief was. Zij hoorde 
dit alles aan en droomde zich de toe ... 
komst als een storelooze zaligheid, want 
ze wist, dat op 's harten diepsten grond 
niets clan hoogere, zuivere bedoelingen 
dien overwegingen steun gaven. Zoo 
bouwden zij hun toekomstbeeld in een 
heerlijk verlangen t 

T otdat op di en morgen die kristal ... 
klare stemme vernomen werd, die hun 
het harte trof en zoozeer ontroerde ! 
Want zij herkenden in die stemme de 
,.Groote Roepstem" buns Meesters. Dien 
zij toch boven aHes beminden ! 

Hoe het eigenlijk kwam ? 

't Scheen, als viel er toen een lichtstraal van den Hemel. om hun 't pad. 
door hen te begaan. aan te wijzen. Hoe gaarne zouden zij tot hun Heer en 
Meester snellen en beide handen in de Zijne leggen. maar o, welk een strijd 
werd daar in hun binnenste gevoerd ! Hoe zou 't in het korps gaan? Hoe in 
het muziekkorps? Wat omtrent het jongeliedenwerk ? En wat zou de toekomst 
brengen? Moest clan ook die lieflijke toekomstdroom zoo wreed warden ver
stoord ? Zij deden toch, wat zij konden doen? Al hun vrije tijd ~as toch voor 
de zaak des Heeren ! In 't heftig bonzend harte werd een zware strijd gestreden 
en bun oogen vulden zich met tranen, als liefelijk en zacht werd aangeheven : 

,.Heer, Uw genade omhulle 
Mijn zwakke hart I 

Maak Gij het eindelijk stifle 
T oen was het, dat zij die kristalklare 

Stemme vernamen, Die sprak: ,.Neen 
niet de eene hand voor Mij en de 
andere voor uzelf, voor eigen belangen, 
voor de wereld ! Neen, maar beide 
handen, voile krachten, 't gansche Ieven I 
'k Gaf zooveel voor u ! ' k Leed zoo
veel voor u l Hoon en smaad was Mijn 
deel en jarenlang verdroeg Ik dat voor 
u ! 'k V erliet de W oningen des Lichts, 
Mijn Vaderhuis, voor u ! Voor u I [ 
Wat doet gij voor Mij ? Korn, leg nu 
beide handen in de Mijne, doorboord 
voor u ! Kom, en help Mij nu.£ .. met de 
redding der wereld !" 

Ach, en toen werd de liefde Gods 
hen te machtig, want onder het zingen 
van. het laatste vers stonden ze op. 
gingen zij rustig naar voren en legden 
vastberaden beide handen in die van 
hun Heiland en Heer, Die in ontfer .. 
ming op hen neerzag. Met een door 
tranen bewoge-n stem zeiden zij tot Hem. 
terwijl zij hun offer brachten : 

.. Al wat ik nog aan 

liefde en aan !even 
Te geven heb, 't is al, 

'tis al voor ur 

't Was Kandidaten.-Zondag en in de 
Heiligingssamenkomst sprak de Adjudant 
over de nooden der wereld. Als een 

V .A .. ·r, II 1'~ T L <"- N D, B E T ~I IJ N HA. N D E N I 

Toen stroomde een onzegbare vreugde 
bet harte binnen en nog eens weer 
hoorden zij die Stemme, zoo teeder. 
Die sprak : ,.Ga nu, Mijne kinderen 
en werk in Mijnen wijngaard ! Ga 
nu, en Ik zal u visschers van menschen 
maken !" 

panorama liet hij 'de noodlijdende scharen aan het geestesoog zijner hoarders 
voorbij trekken. Eerst de dronkaards, die ellendigen, bun arme vrouwen en 
kmderen. het jammerlijke dronkaardsgezin ! Dan de ar~e. diep beklagenswaar
dige slachtoffers van ontucht, rampzalige kinderen van rampzalige ouders, 
voortsnellende naar een bittere ontgoocheling, een ontijdig graf, een eeuwige 
hel ! Ve'rvolgens de misdadigers, de enorme schare misdadigers ! De krankzin
nigen I De kinderen. o, de kinderen ! Hierbij moest de Adjudant iets langer 
verwijlen I De jeugd en de ontzettende gevaren, waaraan zij blootstaat, als er 
niemand is, die zich over haar ontfermen wil. De bioscoop, de sigaretten, 
de verderfelijke detective.-romans ! 0, de vergiftiging onzer jeugd I 

Hij liet zijn blikken gaan over de groote schare nog jonge mannen en vrouwen 
in zijn bijeenkomst, inzonderheid over zijn muzikanten en zangers, en drong 
er bij hen op aan, om zich toch geheel den Heer te wijden. 

0, hoe teeder schilderde hij daarop het beeld zijns Heilands, de armen uit.
gestrekt, de gelaatstrekken zoo vermoeid, de oogen zoo vol innigen weemoed. 
En die stem. Die Roepstem ! ,,De velden zijn wit om te oogsten I Wie zal 
lk zenden? De oogst is wel groot, maar de· arbeiders, o de arbeiders .....• I" 

Diep ernstig was de stemming. Slechts door een nauw hoorbaren snik werd 
de stilte zoo nu en clan onderbroken, Teeder en lieflijk klonken de eerste 
regelen van dat schoone lied : 

.. Vat, Heiland, bei mijn handen,"!,en Leid mij voort /" 

't Was een ontroerende stonde, en wie kan de zalgheid daarvan beschrij .. 
ven ? Ik kan het niet ! 

't Is weer Kandidaten-Zondag ! Jezus Christus spreekt weer onder ons l 
Hij, de Kruisdrager, roept ons, om met Hem het Kruis te dragen ! Hij. de 
Machthebbende, eischt ons op met volstrekten eisch voor de zaak, waarvoor 
Hij Zelf Zijn leven liet ! Hij, de Overwinnaar, zal ons ter overwinning leiden ! 
Hij, de Brenger van eeuwigen Vrede, roept ons op, om Zijn vrede uit te 
dragen onder de menschenkinderen. 0, verneemt gij Zijn Groote Roepstem 
niet ? Korn clan, los van de wer~ld ! Los van eigen belangen ! Los van het 
materialisme, ook al client zich dit aan in godsdienstige vormen ! ,,Gij kunt 

- God niet dienen en den Mammon !" 
Het is ontzettend, Zijn stemme te hooren, en die niet te gehoorzamen ! 0, 

als wij niets anders en niemand . anders willen clan Jezus en Dien gekruist, 
laten wij clan ons geheele leven Hem wijden en zeggen: .,Heer, doe Gij er 
mede naar Uw wil, alleen naar Uw wil !'' 

De Groote Roepstem klinkt alom : en het is de bede van Gods volk : 
,,Heer, dat arbeiders in Uw wijngaard zullen warden uitgestooten !" Zult gg 
u doof houden? 0 broeder, zuster kom er toch toe, om uw beide handen te 
leggen in die van den Eeuwige, en te zeggen: .. Heer, ik zal de Uwe zijn ! 
Ik zal met U gaan I Ik zal NU gehoorz.aam wezen !" 

W eet dan, dat uw loon groot is in de Hemelen I 
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KOMMANDANT EN MEVROUW PALSTRA MET 
BUITENLANDSCH VERLOF. 

EEN HARTELIJK AFSCHEID ! EN ,, TOT WIDIRZIE! 8 !'' 

erloops werd reeds in het 
vorige nummer van den 
,.Strijdkreet" ter kennis 
van onze lezers gebracht. 
dat onze Kommandants 

in September bun buitenlandsch verlof 
zullen genieten. 

Sedert zij Australie verlieten, waar 
zij in <lat groote Territorie circa 
negen jaren de belangrijke 
positie van Chef-Secretaris ~ 
ambieerden, zijn zij zeven ~ 
jaren lang onaf gebroken in 
bet Oosten arbeidzaam ge
weest ; eerst nog als Cbef
Secretaris in China, en later 
als Territoriale Leiders in 
Korea en hi er in N ed.-lndie. 
Zij kunnen, onder Gods ze
gen, terug blikken op deze 
laatste zeven jaar als zijn-
de een tijd, waarin zij het 
voorrecbt mocbten smaken. 
voor velen een zegen te zijn 
en menige ziel te kunnen lei-
den uit den nacht van zon-
de en wereldzin tot het lief
dehart Gods. Zij zijn door 
bun voorbeeld van getrouwe 
plicbtsbetrachting, toewij
ding en energie een aan
sporing en aantrekkelijk 
voorbeekl voor de Officie-
ren en Soldaten van ons Le-
ger, en voorzeker niet min-
der voor de Christenen van 
andere gezindten, die het a 
voorrecht hadden, hen van 
nabij te ontmoeten. 

Het moet natuurlijk een bron van 
voldoening voor onze leiders zijn, zoo 
alom de onmiskenbare teekenen van 
den vooruitgang van ons geliefd Leger 
in ons schoon lnsulinde te mogen op
merken. Verschillende plannen tot uit
breiding of stabilisatie van ons werk 
kwamen tot verwezenlijking. In <lit 
verband noemen wij de overplaatsing 
van de Kweekschool van Djokja naar 
Bandoeng. alwaar, naar wij hopen, bin
nen eenige maanden ons nieuwe K week
schoolgebouw en Congreszaal verrijzen 
zullen ; de belangrijke uitbreiding van 
bet William Booth V rouwen- en Kin
derziekenhuis te Soerabaja, onlangs ge
opend; het bouwen van de Directeurs
woning op onze Kolonie ,. Boegangan'' 
te Semarang. 

Bovendien zijn - ik schrijf pro me
morie - nog meerdere bouwplannen in 
overweging. 

Ook ons geestelijk werk mag zich 
momenteel in bloei verheugen. Moe
dersdag en Oogstfeest zijn ingevoerd. 
de Zwaard- en Schildbrigade zal D. V. 
op 1 Januari zijn opgericbt en andere 
plannen liggen ter uitvoering gereed, 
zoodra wij de noodige krachten hier
voor hebben, 

En <lit alles danken wij grootelijks 
aan het onvermoeid streven van onze 
Leiders. Geestelijke waarden, waaraan 
de periode van bun at:beid bier zoo rijk 
is laten zich nooit gemakkelijk in cij
f;rs vastleggen. Daarom zullen wij ons 
daarvan onthouden. De belangstelling 
van onze Kommandants in het gees-

.Ranfeekenineen 
ua.n clen 

_Jllflemeenen .fecrefarir. 

22 September 1928. 

Onze Kommandants. 

Ooze Kommandants hebben afscheld genomen 
en de belangstelling daarbij was b~it~~g,wo?n 
groot.Dit m~t voor hen we! een ltefh1ke ~enn· 
nering zijn. Zij gaan eerst near A~Hrah.e en 
zullen daar Kerstmis en Nieuw Jaar b1j de kmde
ren die daar wonen, overblijven, om dan later 
ttn° bezoek te brengen bij hun andere kinderen 
in China. Zoo God wil en wij !even, zullen 
zij midden April weer teru~keeren om de lei
ding der zaken in dit Territorie op zich te 

telijk welzijn van anderen omvat ieder ... 
een, klein en groot. 

Gaarne brengen wij U. beminde 
Leiders, ter gelegenheid van Uw ver
trek een eeresaluut I Moge God U op 
U w reis bewaren ; schenke Hij U ge
durende U w verlof een tijd van vreugde, 
zegen en verkwikking. De gedacht_e, 
straks U w kinderen na jaren van schei· 

Met zeer veel genoegen maken wij 
melding van de welgeslaagde samen
komsten, welke te Bandoeng gehouden 
werden in verband met bet vertrek 
van onze geachte Leiders voor buiten~ 
landsch verlof naar Australie. 

Zeer zeker mogen wij in het talrijke 
en sympatbieke geboor, dat telken
male ooze Legerzaal vulde, een aandui
ding vinden van de warme belangstelling 
en toegenegenheid, waarin ooze Leiders 
zich mogen verheugen. Prijst den Heer! 

Goo ZEOENE ONZE KOMMANDANTS ! 

ding weer te zien, moet we! liefelijk 
voor U zijn en wij gunnen U <lit zoo 
van ganscher harte. 

En als dan straks April 1929 in
trede, gedaan heef t, clan verwachten wij 
U beiden, gesterkt naar lichaam en 
geest, weer terug in onze schoone ge
westen, om het werk, dat U lief is, 
met kracht voort te zetten ! 

De ,,A. S". 

Zondag 16 September hadden wij 
in de morgenuren een heerlijke Heili
giogssamenkomst. De leiding berustte 
bij de Kommandants, die door den 
Algemeenen Secretaris en Mevrouw 
Rawie werden bijgestaan. Welk een 
rijke zegen was dien morgen voor een 
ieder bereid I De woorden, gesproken 
door Mevrouw Palstra. bet lied van 
de Zangbrigade, de schoone solo door 
Mevrouw Rawie, a Iles heenwijzend naar 

HANDWERJ<LES AAN CHINEESCHE KLEINTJES. 

Ook de jeugd mag zich in de hartelijke belangstelling onzer Leiders verheugen ! 

nemen. Moge de rust hen goed doen en Gods 
goedheid en genade hen vergeiellen I 

Wij beseffen maar al te goed, wat dit voor 
onszelf beteekent. Wij gevoelen ons zeer afhan
kelijk van Gods genade, kracht en voorlichting. 
Wij weten echter, op de hartelijke medewerking 
van al ooze licvd Officleren en kameraden van 
Nederlandsch Oost-lndie te mogen rekenen. De 
strijd moet worden voortgezet. De oude Hells· 
wagen moet voortrollen en wij alien moeten 
straks een goed verslag van onzen arbeld aan 
onze Leiders kunnen uitbrengen. 

Lt.-Ct>mmiqsio'1et' P:tlrnet' 

is gekomen en geaaan en als d?ze Strijd· 
kreet in handen van ooze lez?rs komt, is de 
Com11isstoner weer terug in ,,10::1j, old Eng· 
land". Zijn ver!:>lijf oa:ler ons he~ft zegen ge
bracht; de c·nqressen w1ren tij Jen van gees· 
tdijke verkwikking. Halleluja I 

W j h ·d l~a h !t q'!n n;i ~"• den C:>mmlssloner 
naar Medan en P->elau Si Tjaaang t.: mo;ien 
vergezellen ert ko-i ien he11 du1 u•tgelelde doen, 
toen de ,, Prtns!3 Juliana" statig de haven van 

Belawan-Deli uitvoer. 
Een telegram, inmiddels ult Londen ontvan

gen, vermeldt ons zijn behouden aankomst aldaar. 

Veranderingen op Hoofdkwartler. 

Mede in verband met bet Europeesch verlof 
van Adjudant Schulz. onzen Kassler, zijn door 
den Kommandant enkele wijzigingen gebracht 
In de werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
van nmmige Hoofdkwartter·Officieren. 

Adjudant Pearce wordt nu verantwoordelijk 
gesteld, om bij afwezlghdd van Majoor Lebbink, 
onzen Financiee\-Secretaris, de zaken in het 
Finaaciee) Departement te beheeren. Hij is 
reeds geruimen tijd de recbterhand van den 
Majoor en heeft hem, alsook den Kommandant 
en mij ~elf belanorijke iensten bewezen. 

Majoor Scheffer is angesteld als Kassler en 
heeft als zoofanig zi1a nieuwe verantwoorde
liikheclen reeds aanvaard; en Kapiteine van 
Eggelen is aan bet Departement toegevoegd 
ter asslstentie. 

Ensigne Kuh heeft ook haar vaarwelorders 
ontvangen, maar betreffende haar toegewijden 

Hem, het ,.Middelpuot van ons ver
langen", onzen Heiland, - hoe heeft 
het alles ooze ziel gezegend I 

En dan - ,.last but not least", de 
toespraak van den Kommandant naar 
aanleiding van het eerste hoofdstuk uit 
den tweeden brief van den Apostel 
Paulus, aan Timotheus, waarbij in het 
bijzonder aandacht geschonken werd 
aan het 12de en 14de vers. Moge God 
ons allen een Paulus~geloof schenken, 
<lat te alien tijde en onder alle 

omstandigheden zegt: ,.lk 
1a\'I weet, wien ik geloofd heh. 
~ ik ben . verzekerd, dat Hij 

machtig is, mijn pand, bij 
Hem weggelegd, te bewaren 
tot dien dag !" 

's Avonds om zeven uur 
wederom een gevulde zaal. 
Off1cieren en Soldaten, on ... 
der leiding van den Kornman ... 
dant in den rechten strijd
geest; de zangbrigade in 
actie. Geestdriftige liederen, 
ernstig gebed, een uitgelezen 
gedeelte uit Gods Woord -
het vormde alles tezamen 
met bet teedere woord van 
Mevrouw Pa!stra en het 
indrukwe kkende lied van 
Mevrouw Rawie op treffen
de wijze een schoon 
geheel. dat de harten der 
hoarders aanraakte. Met 
welk een liefde schetste de 
Kommandant ons de ge
schiedenis van den verloren 
zoon en met welk een nadruk 

~ drong ooze Leider er bij de 
onbekeerden op aan, zich 

te werpen aan het liefdevolle hart van 
den Hemelvader ! 

Wij danken den Heer voor een 
breeder, die tot Hem terugkeerde I 
Halleluja I 

Woensdag 19 September was de 
zaal eigenlijk niet groat genoeg, om 
alle belangstellenden te bevatten, die 
om 7 uur waren opgekomen, om Kom
mandant en Mevrouw Palstra bun 
laatsten greet te brengen. Verschillende 
Officieren verkregen gelegendheid, een 
woord van afscheid tot de Komman
dan ts te richten en alien deden zulks in 
uitermate waardeerende bewoordingen. 

Kommandant en Mevrouw Palstra 
werden daarna met onverdeelde aan
dacht aangehoord. Beiden spraken over 
bun verwachtingen voor een heerlijk 
verlof, over de voorges.telde vreugde. , 
straks bun kinderen weer te mogen 
zien. Mevrouw Palstra deelde boven
dien eenige vootvallen mede uit 
haar rijke ervaringen, hiermede aan
toonende, dat de Heer te alien tijde 
nabij is en zorgt. 

De Kommandant richtte nog een ern
stig waarschuwend woord tot de onbe
keerden. Aan zijn uitnoodiging om tot 
Jezus te komen. gaven twee jonge men
schen gehoord. 

Ja, het waren afscheidssamenkomsten 
en toch ..... telkens weer werd in de 
verschillende toespraken dezen grond
toon beluisterd: .. Tot weerzien !" zooals 
de .,Zangvogeltjes van Djokja" dit ook 
zoo lief zongen: 
,.Selamat djalan ! Sampai ketemoe lagf!" 

D.R. 

ar,beid , a\sook hear nieuwe aanstelling hoop 
ik de volgende maand lets meer te kunnen zeggen. 

Er is nog zooveel, wat Uc U vertellen wilde 
vl\n enkele nieuwe aanstellingen en wet dies meer 
zij. Wij moeten U dean oor cchter verwtjz:en 
naar bet eerstvolgend n um mer van d,n Strijd
kreet". Alleen deelfn v.ij U mede. dat" Adju
dante Both van bet Kinderbuis te Bandoeng 
einde October haar werk aldaar zal overdragen 
aan haar opvolgstu, om dan midden Novem• 
ber naa~ Celebes te vertrekken, waar zlj de 
belangriike post van Divisie· Secretaresse zal 
gaan bekleeden. Majror Woodward natuurlljk 
in zijn nopjes met zulk een llinke hulp I 

~ versterkingen 

zijn in aantocht I Nh.•mand zoo blij en dank· 
baar els onze Kommandant en onder~etrekcndel 
De snelle .. S1bajak" hefft ons op VJijdeg 21 
September gtbracbt 1 Ensl~ne Watts, die sis 
tweede in bevel bij Ensigne Priddle in bet C~l~ 
neesche I<orps te Batavia ls aan~esteld~1 .. 1j; 
piteine Zwart, die Lt.- Kolonel Dr· u~l 1 
zal gaan helpen in bet Ooglijder!l Ho5P 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij machtiging van den Generaal.) 

Bevorderingent 

Van Ensign tot Adjudant 1 

S. Beunders 
S. Johannessen 
O. Roed 

Van Kapi~ein tot Ensign: 

G. Ende 
M. Hoffman 
J. Kalangi 
G. Steen 
H. Tarima 
T. Tichelaar 
M. Veenendaal 

Van Kadet-Luitenant tot Luitenant: 

C. Karingan 
M. Tarima 

A an st e 11 i n g e n :. 

Kommandeur E. Ingham naar de Lepra-kolonie 
nPelantoengan.'' 

Adjudant E. Walo naar bet Vrouwen en Kin
derziekenhuis te Soerabaja. 

Adjudant ]. Engstrom naar bet Oogliiders Hos
pitaal te Semarang. 

Ensign S. Beunders als Kollektant. . 
Ensign F. Hammerli naar de Lepra-kolon~~ 

· .. Pelantoengan . 
Ensign M. Lorier naar bet Militair Tehuis te 

Malan~. 

Ensign V. Midtbo naar Rora. Cele bes (in bevel). 
Ensign G. Pdddle naar bet Chmeesche Korps 

te Batavia (in bevel). 
Ensign S. Robinson naar bet Hulpziekenhuis 

te Toeren. 
Kapitein N. Hansen naar de Lepra·kolonie 

., Koendoer". 
Kapitein T. Lomboan naar het Chineescbe 

Korps te Cberibon. 
Kapltein G. Mepbam naar het lobeemsche Korps 

te Poerwo.redjo. 
Kapitein G. Motte oaar bet Divlsie-Hoofdkwar

tier te Kalawara. 
Kapitein F. Papilaja als Kollektant. 
Kdt.-Kapitein H. ter Telgte oaar bet Militair 

Tebuis te Solo (in bevel). 
Luitenant A. Radja naar bet Mllitall' Tehuls 

te Djokja. 
Luitenaot R. Runtuwena naar bet Militair Te

huis te Weltevreden. 
Kdt.-Luite1Dant Oey Tjoen Tok naar het Mili

tair Tehuls te Solo. 

Bandoeng, 22 September 1928. 

W. PALSTRA . 

Kommand1;1nt. 

DE OENERAAL. 

Het is ons een groote vreugde, onzen 
lezers te kunnen mededeelen, dat in de 
gezondheidstoestand van den Generaal, 
sedert ons votig bericht daaromtrent, in 
het geheel geen achteruitgang meer te 
constatci:eren is geweest. Inderdaad is er 
reden om God te danken voor de bewij
zen, dat onze zeer beminde Leider, hoe
wel langzaam, in beterschap toeneemt. 

Moge de goede Hand Gods bij voort
during blijven rusten op onzen grijzen 
Generaal. 

en Kapiteine Melattie Brouwer, wier aanstel
ling later zal worden bel<end gernaakt. 

De ferme .. loban de Witt" breagt ons op 25 
October Stafkapireine Beckley gelukkig weer 
terug, en met haar komen Stafkapiteine Ned
derrneyer, die straks een belangrijke functie in 
ons T erritorie zal innemen; Adjudante Cullen 
en Ensigne Carpenter, die beiden ongetwijfeld 
reeds zullen uitzien naar wat hun nieuwe aan
stelllng wezen zal; en Kapiteiae Oechsle. Staf
kapiteine Neddermeyer en Kapiteire Oechsle 
zijn Duitschlands gift aan bet Nederlandscb~ 
Oostindlsche zendingsveld. 

De statlge ,,Prinses Juliana" zal ons straks 
de Divlsie·Offlcleren voor Java, Brigadier en 
Mevrouw Palstri;i, en· bun kinderen, alsmede d: 
Ensigns Jansen aanbrengen. Het zal. voor m11 
een groote verlichting zijn, als de Bmgadier bet 
beheer van de Dlvisie straks weer zal over
nemem. Het is een zwaar jaar geweest, maar 
God heeft ons er tot zooverre door been geholpen I 

De Ensigns Jansen zijn nleuw. Mevrouw 
Jansen Is de oudste docbter van onzen getrouwen 
Jongelieden-Sergeantrnajoor Ruysink van Zutf~n. 

Wij heeten alien bartelijk welkom in onsmid
den en bidden, dat (.,od hun !even zal kronen 
met de keur Zijncr zegenlngen I 

Bevol'derJngen. 

Wie stelt er nu geen belang In bevorderingen? 
En wie deelt nu niet gaarne in de vreug
de van anderen 7 D~arom rnoet U heuscb U w 
gelukwenschen doen toekomen aan Ensign 
Johannessen van Poelau Si Tjanang, Ensi~? 
Beunders van het ,,Subscribers Oepartement • 
en Ensign Roed van Makassar. die door den 
Kommandant tot den rang van Adjudant bevor
derd zijn; en ean Kapitein Steen, thans onder 

ST IJ DK REE T 
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Het is ons wel een groot-e teleurstelling geweest, dat wij andere centra's 
van ons werk, clan Bandoeng en Soerabaja, niet meer hebl::en kunnen tezoeken 
voor ons vertrek. Gaarne hadden wij Semarang nag cezocht voor enkele flinke 
samenkomsten te midden en met de hulp van onze geliefde Officieren; en 
evenzoo ook Weltevreden. Djokja en de korpsen van Midden-Java. Dit was 
echter niet meer mogeliik. zoowel omdat er in de laatste dagen nog zooveel 
gedaan moest warden aan het Hoofdkwartier, als omdat - vergun mij, dat ik 
het beken ...- wij beiden gevoelden, rekening te moeten houden met onze·krachten. 

*** 
In 't bijzonder gevoelden wij ons aangetrokken tot de uitnoodiging, ons van 

.,Pelantoengan" toegezonden, om mede tegenwcordig te ZiJD l::ij de feesteliJke 
opening van het nieuw gerestaureerde recreatiegecouw. De ti;d ontbrak ech

. ter; we konden het niet meer bij ons program ma inwerken. Houdt bet ans 
ten goede, Officieren en vrienden van ,,Pelantoengan" ! 

* * * 
Het was ons een vreugde. te Bandoeng op zulk een hartelijke wijze ui.tge-

leide gedaan te warden door de Officieren en Kadetten, die ans het ,,tot 
wederzien !" toeriepen. 

Oak waardeerden wij het, dat Kommandeur Hallman en Adjudant Nyheim 
te Djokja aan het station waren. De ,.Zan£}vogeltjes'' waren meegekomen en 
vergastten ons op enkele van hun heerlijke liederen. De Kommandeur vertelde 
met vreugde, juist dien morgen een gift van £ 250,- te hebben ontvangen 
voor het in Djokja te bouwen Kinderhuis. , 

Kapitein ter Telgte en Luitenant Tok wachtten ons aan het station te Solo 
en gaven ons dus een welkome gelegenheid. hen nog te groeten. 

* * .. 
Ons geliefd Leger des Heils in Nederlandsch lndie is geroepen tot het 

volbrengen van een heerlijke taak. We mogen gevoelen, dat het werk diep 
wortel geschoten heeft in het vertrouwen, de achting en de toegenegen
heid van de bevolking dezer eilanden. Oat is het resultaat van vele jaren en 
wij eeren de mannen en vrouwen, Officieren van ens Leger, die door hun 
kundigen, noesten, toegewijden arbeid zulks mogeli1k gemaakt hebben. De 
Officieren van de inrichtingen, die der Militaire Tehuizen, van de Lepro
zerieen en van de Korpsen, allen hebben hun deel daaraan gedaan. Wij 
danken God, onzen Heer, daarvoor en brengen Hem al de eer ! 

* * • 
W ij, 'Uw Leiders, hebben het groote voorrecht gehad, gedurende deze 

twee afgeloopen jaren hiermede te helpen, daarin bijgestaan door den Alge
meenen-Secretaris, Lt.-Kolonel Rawie ; Majoor Lebbink als Financieel- en 
Eigendoms-Secretaris. en zijn getrouwe helpers in het Financieel Departement, 
Stafkapitein Strandlund van den Handel, Stafkapitein Hiortg van de Kweek
school en door hen, die belangrijke verantwoordelijkheden dragen in verband 
met het Secretariaat, de Redactie, het Jongelieden-Departement. 

Er mag. met blijden dank aan God, gezien warden op vooruitgang en ont
vangen zegen gedurende dezen tijd. Bij ooze afwezigheid in de eerstvolgende 
maanden is de Kolonel belast met de leiding van ons werk en zulks zou aan 
geen betere handen · kunnen worden toevertrouwd. Laat ieder den Kolonel de 
meest hartelijke en volledige medewerking geven ; zijn hart is Indie gewijd en 
hij heeft land en volk lief. De op handen zijnde toevoeging van versterkingen 
zal het werk ten goede komen. 

Aan onzen broer en zuster, Brigadier en Mevrouw Palstra, een hartelijk 
welkom bij bun terugkeer naar lnsulinde, eveneens aan Stafkapiteine Beckley, Adju
dante Cullen en Ensigne Carpenter, die reeds op de terugreis zijn. Een woord 
van welkom ook aan de nieuwe krachten; Stafkapiteine Neddermeyer. Ensigne 
Watts, Ensign en Mevrouw Jansen. en de Kapiteines Brouwer, Oechsle 
en Zwart! 

* * • 
Moge de zegen Gods met U zijn ! Wij vertrekken in het vertrouwen, dat 

een verkwikkend verlof ons wacht en dat over geheel het Nederlandschindische 
veld het werk voortgezet zal warden in den geest van volharding en liefde. 
Wij verwachten, berichten van heerlijke overwinningen te ontvangen ! 

vaarwelorders. Kapireins Ende van Rembang en 
Ne!wan van Celebes, die Ensign geworden zijn. 
En nu zien wij maar weer uit naar wie volgen I 

Europeesch verlof. 

Tegelijkertijd mag ik bekend maken, dat op 
Woensdag 31 October a.s. per s. s. ,,Cbrlstiaan 
Huygens" de Adjudant~ Schulz en hun kin
deren, Adjudante Engstrom en Ensigne 
Beasley met Europeesch verlof zullen gaan. 
God ga met deze lieve makkers en geve 
bun een tijd van zegen en verkwikking I Wat 
helpt de Heer er ons tot op heden wonderbaar 
doorbeen, want bet mag best gezegd worden, 
dat de verlofskwestie ons heel wat hoofdbreken 
heeft gekost. Maar tot op heden is iedereen 
op tijd l<unnen gaan en dat hopen wij ook te 
kunnen blijven doen I 

Kolonel Hipsey. 

Binnen enkf.\le \\eken komt Kolonel Hipsey, 
de Internationale Auditor, raar Bandoen9 voor 
de tweejaarlijksche audit der boeken. Hij zal 
circa twee maanden in ons midden blijven. 
U begrijpt. dat onze gewaardeerde Financieel 
Secretarls en zijn staf de handen vol bebben 
met de voorbereidtnde schikkino0en. 

Moedersdsg. 

Berichten omtrent den pas gehouden Moe
dersdag komen binnen en geven ons de ver~ 

zekering, dat die dag xijke zegeningen met %ich 
gebracht heeft. Op pagina 4 van dezen 
,.Strijdkreet" wordt hiuvan melding gemaakt. 

In Medan 

zijnde, hadden wij bet genoegen, Komman
deur Kronenberg te ontmoeten. Als men in 
aanmerking nHmt, welk een zware operatie bij 
beeft ondergaan, mogen v.-ij ge1 ust zeggen, dat 
hij er goed uitz.iet. 

0 ! God is goed en een Hoorder cfer gebe
den I De Kommandeur kan zich weer aan de 
belangen van bet Kinderhuis wijden, waarin hij 
dapper wordt bijgestaan door zijn vrouw en 
bun Officleren. 

Stafkapitein en Mevrouw Johansson wonen 
daar ook en laten U alien zeer vriendeli1k 
grneten. De Stafkapitdn is daar op zijn jaar
lijksche kollektereis: vcorwaar een iospannend 
!even, maar wat moeten wij beglnnen :z:onder 
d~ gelded, die onze Kollektanten op due v.-ijze· 
b1jeenbrengen, waardoor het Hoofdkw::irtier in 
staat is, aan lnrichtlngen, Tehuizen en Korpsen 
de noodige subsidies te zenden 7 Wij moeten 
hen niet vergeten In onze gebeden I 
Ensign Beunders troffen wij er ook aan, frisch 
en krachtig ea vol goeden moed l Er waren ook 
al enkele. aardige bemoedlgingen op zijn weg 
gekomen. Mevrouw Beunders en Jan :z:ijn nog 
in Bandoeng. Het spijt mij, dat zij niet al te 
sterk is, maar eenige maanden in een milder 
klimaat zal haar goed doen, near wij hopen I 

3 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 

Den l 7den Augustus is Commissioner Eadie 
tot Heerlijkheid bevorderd. 
Geheel onvoorbereid, als een schok, kwam dit 
bericht 

De Commissioner behoorde tot de oudste 
Officieren van ons Leger. In 1882 in de Kweek~ 
school gekomen, om te worden opgeleid tot 
Officier, vervulde de Commissioner eerst ver
schillende aanstellingen in Groot Brittannie 
waar hij o.m. gedurende vele jaren de verant~ 
woordelijkbeden van Veld- en Chef-Secretaris 
droeg. Vervolgens was de Commissi::>ner als 
Veld-Secretaris werkzaam in Canada en als 
Chef-Secretaris in de Vereenigde Staten, waarna 
hem achtereenvolgens de Territoriale leiding van 
Zuid-Afrika, West-Canada en Japan werd 
toevertrouwd. 

Eerst kortgeleden uit den actieven dienst 
11etreden, sl.heen de gezondheidstoestand van den 
Commissioner in 't gehrel geen reden tot bezorgd
heid te geven. In dee namiddag van drn 17den 
Augustus bad hij zelfs nog een zeHtochtje ge
maakt. Na zijn tbuiskomst gebruikte hij zijn 
thee, toen bij plotseli:r: g, gedure:r:de een 2eer 
geanimeerd gespnk, in zijn stoel terug"·iel en in 
een oogenblik de eeuwigheid was ingegaan. 
Naar de dokter constateeree, was een hru tver
lamming de oorzaak van dit onverwacbt ver
scheiden. 

Ongetv.-ijfeld is deze slag een zeer grcot ver
lies voor Mevrouw Eadie en zullen vele vrienden 
en makkers zich clan ook vereenigcn in bet 
eenparig gebed, dat de Almachti~e. Alwijze 
Hemeh ader door 1 Ziin liefdei. olle genade 
Mev1ouw in haar diepe smart moge troosten en 
ondersteunenl 

Pen 1-e:rnek aan ,,Prel?u !"i TjaDang" 

vond ik prettig l 't Vvas mijn eerste bezoek. 
Belangrijke zaken werden afgedaan en de Kom
mandant_ nam vele beslissingen, die ongetv. ijfeld 
aan Offtc1eren en patienten beiden ten goede 
zullec komen. 

De Staflrnpiteins. Loois zitten reeds stevig in 
den zadel en Adjudante Wilson beeft haar 
handen vol, evenals Adjudant en Mevrouw 
Johannessen. De kolonie zag er keurig ult. 
Verschillende verbeteringe.n zijo ter band ge
nomen, die onget~ijfeld bet geheel ten goede 
zulleo komen. 

God zegene alien daar op ,,Peel au Si Tjanang''f 

Kommandeur JC ruschwitz 

is in Bandjarmasin, waar zij, behalve bet 
inzamelen van contribities, tijd kan vinden voor 
de prediking van het heerlijke Evangelie van 
haar Helland. Zij schrijft ooder meer; ,,lk had 
e.en glorieuzen Zondag. De bijeenkomst in de 
gevangenis was goed bezocht en de gevangenen 
zelve waren blijde, dat er een samenkomst ge
houden werd. Daarna de bijeenkomst voor de 
kinderen van de militairen. Wat zongen zij 
prachtig I Het is een vreugde, die bijeenkomsten 
te mogen houden I D<1nk God voor de aoede 
tijden en alle goede din gen, die Hij geeft l" 

God zij met U. Kommandeur ! Er ligt groote 
zaligheid ia het frisch houden van onze liefde 
en toewijding voor den Heer! 

De Eeuwfeest-kalE'nders. 

voor 1929 zijn reeds aangekornen en binnen 
enkele dagen zal Stafkapitein Etrandlund een 
begin maken met bet verzenden. U kunt er 
gerust op rekenen, dat het schild fraai en aan
trekkelijk is. 

Bet nieuwe Maleische liedet'boek. 

is ter perse en dus binnen korten tijd ver
krijgbaar. Het is in eeq kleiner, handiger formaat 
gebonden en bevat een fliok aantal nieuwe 
liederen en koren, die inmiddels burgerrecht 
verkregen hebben. 

Het zal U geno~gen doen, te vernemen, dat 
wij ook een Maleisch Jongeliedeo- liederenboek 
laten drukken, dat voor een billijken prijs in 
handen van onze kinderen en jongelieden £este)d 
kan worden. Wij schrijven hierover nog nader 
en .... clan regent het natuurlijk bestellio gen 

De Ensigns Dijo. 

van Boegangan werden verblijd met de ge
boorte van een dochtertje. Moeder en kind 
maken bet goed. 

Zaat'd en Schild-Brigade. 

. De oprichting der .. Zwaard en Schild-Brigade'~ 
tn. ons Ter.ritorie is thans een voldongen feit
B1nnen eemge weken zullen de lijsten, waarop 
zij, die lid wenschen te worden, kunnen intee
kenen, aan de korpsen en inrichtingen wmden 
toegezonden. Kosten zijn er niet aan verbonden. 
behoudens bet koopen der kaar t voor een paar
cent. 

Oe Tonoeliedenweek. 

Over al is men nu reeds druk aan het oefeneu 
voor de JongeliedenwHk en de lijzcc.dere de
monstratie, die in verband daarm• de g1 hcuden 
zal worden. De datum voor due week is 
vastgesteld van Zordag 21 tot en met Zcnceg 
28 October, ter~ijl de laatste Zondeg tnen:t 
Kandidaten-Zond< g zal zijn. 

Een voorbeeld, rdst rav<'lpirp VE'rdi<-rt. 

Een vriendelijke familie ste c!e aan Komrran
deur Hallman een \.Jift ,·an f 250,- ter tand ten 
behoeve van bet Kinderhuis alc'aar. Zij £Ban 
met verlof raar Europa en ga,en uit dank
baarheid deze £xtra bijdrage, terv.ijl 2ij l:oven
dien beloofcen, toch g• refeld '09r l:et tot :;;en
den der contributie te zullen zorfdra1:;en. Kan 
dit de vele vrierden van ons Leger niet q:.v.ek.
ken, lets dergelijks te doen? 
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S T R IJ D K R E E T 1 OCTOBER 1928. 

NAKLANKEN VAN DEN MOEDERSDAG. 
SOERABAJA. 

Het is niet mogelijk, de gevoelens weer te 
geven, die opgewekt worden bij de viering van 
een dag als deze. lmmers de herinneringen aan 
,, Moeder" zijn voor een ieder zoo verschillend 
en slechts enkele ervan wordea onder woorden 
gehracht, terwijl de meeste gevoelens diep in het 
hart worden bewaard. 

KOlOHEL EH MEVROUW RAWIE IN HET EUROPEESCHE IORPS TE BAHDOENG. / 
lende Tehuizen werd aangeboden, een gretig 
gebruik gemaakt. 

Maar ook in -de iorichtingen, in de Lepra· , 
kolonies, ja, zelfs op de Bedelaars-kolonie 
,,Boegangan" te .Semarang en in de ge* 
van gen is werd Moeder <lien dag het middelpunt 
der gebeden en bracht de herinnering aan haar 
veel zegen, zooals uit het vol{!ende mag blijken. 

Voorzeker is het een heerlijke gedachte ge
weest, om een dag in het jaar te wijden aan 
moeder. die in onze kinderjaren en gelukkig bij 
velen ook later, de troost bracht, die we zoo 
zeer vaak noodig hadden. 

Waar de viering van dezen da·iJ in lndie pas 
verleden jaar werd ingevoerd, was het een 
heugelijk teeken, dat zoovelen Zondagmorgen 
de zaal vulden, een grooter aantal dan we 
gewoonlijk des morgens bereikten, en alles, lied, 
gebed en woord, was spedaal op het doel van 
den dag gericht. 

De Adjudante bepaalde ons bij de groote 
liefde van de moeder van Mozes, de Secretaris 
sprak van zijn Moeder, die de kinderen trachtte 
op te voeden in de vreeze des Heeren, en het 
gebed eener moeder. 

Menig oog was vochtig dien morgen. 
Ook in de Zondaga vond meeting was ,, Moeder'' 

het onderwerp en bracht het getuigenis van 
eenige ouderen een grooten zegen. 

Het was een goede <lag in ons Korps. 

P. J.M. 

SEMARANG. 

We mochten een heel goeden <lag genieten. 
De samenkomsten, die des morgens geleid wer
den door Adjudant Glover en des avonds door 
Stafkapltein en Mevrouw Meyer, waren goed 
bezocht. Ons zaaltje was versierd met een weelde 
van witte bloemen en lint, en alles werkte er 
toe mede, ons te brengen in den geest en de 
stemming van den dag. 

De reinheid, zelfopoffering, liefde, tact van 
Moeder werden herdacht; w!j dankten God 
voor zoovele goede moeders, en door alles van 
dezen dag kwamen wij zel ve dichter tot den 
Heer. 

In deze samenkomsten gaf de Ensigne ook 
vaarwel aan haar korps en mede daar
door zullen ze haar steeds een lieflijke herin~ 
nering blijven. De woorden van waardeering 
en de verzekeringen van trouw aan ons geliefd 
Leger van de makkers waren een groote be· 
moedlging. De oaam des Heeren zij al de eere I 

Ook in 

TE GAL 

;. Wij mochten het voorrecht genieten, <lat de 
Algemeene Secretaris en Mevrouw Rawle gedu~ 
rende M:>edersda;J ooze samenkomsten lkiddeo, 
en de Heer heeft ons een heerlijken dag ge
schonken I 

Een vredige sabbat·stilte vervulde de zaal, 
deelde zich mede aan de velen, die des morgeos 
vol vecwachtiog en vol verlangen naar de 
tegenwoordigheid des Heeren, binnentraden. 
En Sabbatsrust kwam tot het hart bij de 
teedere herinneringen aan haar, die ons innig 
hartelijk lief is: bij de herinnering aan het 
vriendelijk ouderhuis - ,,het huis, waar Jezus 
heerscht": rust en vertrouwen 66k door de 
zekerheid, dat de God onzer Moeder ook ooze 
God is en ooze Leidsman. 

Liefderijke woorden werden haar gewijd, den 
Heer werd dank gebracht voor Zijn goedheid, 
ons in deze Goddelijke gave betoond, en toen 
het oogenblik . daar was, dat de Kolonel Gods 
W oord ter hand nam, werd ons de grootste 
aller moeders ten voorbeeld gesteld. 

Met de bede, dat ons hart en ons }even zoo 
zou mogen zijo, dat de heilige God Zijn wil in 
ons zal kunnen volbrengenen wij mogen beaot
woorden aan· het doe], dat Hij ons stelde, ver· 
lieteo we de samenkomst,. die alien, jongen en 
ouden, zulke rijke lessen had gebracht. 

Hadden des morgens de moeders het woord 

Moedersdag gevierd, en het is een verblijdend 
verschijnsel, hoe de liefde van Jezus, Die 
de inwoners dezer eilanden opzocht, nu .ook 
bun harten vervult en hen helpt te !even in 
Zijn Geest en naar het voorbeeld, dat Hij ons 
gaf. 

AMBARAWA, 
Het -doet mij genoegen, te kunnen melden, 

dat wii met Moedersdag goede tijden beleefden. 
In de kindersamenkomst waren ook enkele 

nieuwe kinderen aaowezig en deze bijeenkomst, 
zoowel als de samenkomsten voor de volwas
senen hebben vele zegeningen gebracht tot het 
hart van de ouders zoowel als tot de kindereo. 
In 

MAGELANG 
werd· des morgens vroeg een samenkomst ge
hou,Pen in de gevangenis, welke om 9 uur ge· 
volgd werd door een meeting in de zaal, die 
door zeer velen werd bijgewoood. Vooral deze 
laatste was zeer goed en vele moeders wa

waar Kapitein Ramaker dien dag te gast was, ren tegenwoordlg. Menigeen schreide bij de 
bracht de Moedersdag veel zegen. Gods Geest herlnnering aan de liefdevolle zorgeo hunnt.r 
was kennelijk in de samenkomsten werkzaam. moeder. 
Heel treffend was het, Des middags was de 
dat mannen en vrouwen, samenkomst van den dag 
nadat de morgensamen- KANDIDATEN~ZONDAG belegd in de Gymnas~ 
komst geeindigd was, 28 October 1928• tiekzaal en hiertoe war en 
naar voren kwamen, om de kinderen en huo moe· 
een witte bloem te haleo ·------------,---------'. ders uitgenoodigd. Ook 
uit een der vazea, vo'or. <lat doel daar neer- vele vaders toooden hun belangstelling, :z:oodat 
gezet. Sommigen hunner namen de bloem mee een flioke s£hare van bijna 250 menschen de 
naar huis, om haar daar te bewaren als eeo zaal vulde, terwijl nog een lOO·tal op eenigen 
herinoering aan Moeder en aan de samenkomst; afstand de sameokomst volgde. 
anderen weer staken haar op de bocst. Sommig~n der vaders, die mede aaowezig 

Ook 's avonds werd een goede ·bijeenkomst waren, en enkele oudere kinderen getuigden 
.gehouden; het was eeo gezegend uur. Halleluja ! van de trouw en de Hefde 

gevoerd, in de avoodsamenkomst kregen de 
vaders een gelegenheid, te getuigen van den 
invloed, die Moeders liefde had op hun leven. 
Neen, we stellen niet de een boveo den ander, 
we eeren beiden, Vader en Moeder, met een 
warme, hartelijke liefde, maar hoe vaak wordt 
Moeders liefde niet onbewust genoten, hoe 
vaak gebeurt het niet, dat we haar zelfverloo
chening, haar zorgen, ondervinden, en aannemen 
als iets, dat zoo geheel natuurlijk en daarom 
,.vanzelfsprekend" is j en het is daarom goed 
en he.erlijk, dat we haar dao tenminste een dag 
van 't jaar onze dankbaarheid meer in 't bijzon· 
der kuonen toonen, door haar te maken tot de 
,,Koningin van 't feest." 

Mevrouw Rawie herinoerde de aanwezigen 
in haar lied aan de beloften, aan Moeder ge· 
daan, terwijl de Kolonel hen wees op Hem, 
Die hun de kracht kan schenken, hun beloften 
te houden, Die alleen machtig is, rein te bewaren j 
bij Wien wij ook vergeving en bevrijding mogen 
zoeken, om met Hem een nieuw !even te begin· 
nen, in overeeostemming met de gebodeo :Gods 
naar het voorbeeld, dat de Heer Jezus ons gaf. 

Komma.ndant en Mevrouw Palstra waren in 
deze laatste samenkomst onze gast en het be
hoeft oauwelijks gezegd, dat de gevoelvolle 
woorden van Mevrouw, met groote aandacht 
werden aangehoord. 

.. BOEGANGAN." 
_ Ook wij hebben de moeders niet vergeteo. Ze 

is in al onze samenkomsten het onderwerp on-

OOGSTFEEST 

van Zaterdag 6 tot Maandag 8 October. 

zer prediking geweest en voor zoover mogelijk 
hebben de kinderen een kaart medegekregen 
voor hun moeder. 

V ooral in de gevangenis maakte het gespro
kene diepen indruk en meerderen konden hier 
hun tranen niet weerhouden. 

Het was een gocde dag en wij hopen, dat ook 
hierdoor iets blijvends gedaan is in veler hart! 

,,KOENDOER" •. 
We hebben ons best gedaan, de moeders, 

die hier op de kolonie zijn, zooveel mogelijk 
te bemoedigen. 's Morgens hebben we gespro~ 
ken over onze moeders en in 't bijzonder den 
jongeren op 't hart gedrukt, hun Moeder te 
eerbiedigen en haar om alles; wat zij voor hen 

DE KINDEREN DER ZONDAOSSCHOOL TE REMBANO OP MOEDERSDAO. 

We gaan voort, gelooveod in God ! 

.Reeds om 7 uur des moryens trokken de 
kinderen van 

REM BANG, 
getooid met een sjerp, zingend het lied van 

,, Moeder", de plaats door. 

gedaan heeft, niet te vergeten. 
Io den oamiddag hadden we de 40 moeders 

verzameld voor een gezellig samenzijn, waarbij 
stroop, koekjes en suikertjes gespresenteerd 
werden. Toen werd er gesproken over de bij· 
zondere omstandigheden, waarin de moeders 
te Koendoer !even moeten: gescheiden van huo 
kinderen. 

WELTEVREDEN van Moeder en alle 
aanwezige kinderen oot~ 
vlngen in den loop der 
sameokomst enkele bloe
men, die zij hun moeder 

BEUWFEBST-VELDTOCHT 
De samenkomsten, dieo 
dag gehoudeo, waren 
goed bezocht en eeo ver
kwikking voor het hart. 

We hebben getracht, het haar zoo gezellig 
mogelijk te maken ~n zij betoonden zich clan 
ook we! zeer erkentelijk voor een en antler. 

is Adjudant Pearce dankbaar voor zijn bezoek 
aan bet Militair Tehuis, waar hij gedurende 
dieo dag een samenkomst leidde, 

De kindersamenkomst, die gehouden werd in 
ver"band met de moedersdag-vieriog, was zeer 
goed; eeo £link aantal van ongeveer 50 klnde
ren was tegenwoordig, die aandachtig, luisterden 
naar de uiteenzetting, welke gegeven werd. 
Elk huoner bracht een paar bloemeo naar 
Moeder. 

Ook de samenkomst voor volwasseoen, door 
den Adjudant geleid, was een goede tijd van 
vele zegeniogen. 
' Des avonds was de Adjudant in het Chineesche 
Korps waar di.en a vond door de uitnoodigingen, 
aan Cle kin:leren medegegeveo des morgens, meer 
Chineesche vrouwen de sameokomst bijwoon
den, dan gewoonlijk het geval is. En ook hier 
werd het onderwerp van den dag behandeld 
tot zegen van de aanwezlgen. 

Ook in de lnheemsche Korpsen werd de 

Juli 1928 - Juli 1929. 

overhandigden. 
Allen waren zeer onder den iodruk en het 

W oord Gods vond dan ook gereeden ingang. 
Tien zielen zochteo aan het eind der samen, 
komst den Verlosser en Zaligmaker der wereld. 
Hallelujal 

MAKASSBR. 
Het was de eerste maal, dat we hier een 

,, Moedersdag" hielden. 
We kunnen echter melden, dat die dag uit

nemend tot zijn recht is gekomen. We bereikteo 
veel moeders en kinderen en het behande!de 
onderwerp : ,, Eert U wen Vader en. U we Moeder" 
vond een gretig gehoor. 

De resultaten waren, dat twee zielea verlos~ 
sing zochten. 

Ook in 

TANGOENG 
werden gezegende sameokomsten gehouden. De 
Soldaten en Recruten gedachten hun Moeder 
in het gebed. Het was een dag vol zegen, even· 
als die te 

,,SEMAROENG". 

POERWOREDJO, 
waar een groot aantal 
kioderen hun moeders 
verblijdden met de mooie 
witte bloemen. 

Daar .,Semaroeog" eeo leprakolooie is, en 
de Soldaten van ons korps en de andere patienten 
door hun ziekte gescheideo zijn van hunfamllie 
!eden, waren er geen moeders in onze samen· 
komsten tegenwoordig dien dag en konden er 

r----------- ook geen bloemen wor, 

JONGELIEDENWEEK 
den gegeven. Toch heb
ben we ook hier de 
,,Moedersdag" gehou

den en hebbeo 21 der 
van Zondag 21 tot Zondag 28 October. 

In de Militaire Tehuizen vormde .,Moeder" 
het onderwerp dtt gesprekken; de .. jongens" 
droegen de witte bloem ter harer eere en zij 
werden aaogespoord, <lien dag eeo brief van 
dank haar te schrijven. En velen hebben van 
de gelegenheid daartoe, die hua in de verschil-

patienten, wicr moe
der nog in !even Is, na de samenkomst een extra 
brief haar geschreven en daarbij de kaartlinge· 
sloten. De bijzondere omstaodigheden Jn aan
merklng nemende, mogen we dit wel als een 
bevredtgend resultaatlbeschouwen. 

DE GROEP 0FFICIEREN, DIE DEELNAM AA~ 'T CONORES TE BANDOENO. 
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