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~ttcbters-<fe tufeest ~elbtocbt. 
<!&proep ban ben i&ommanbant. 

et is zeer juist, dat de viering van het eeuwfeest van de geboorte 
der Stichters van het Leger des Heils zal geschieden op de wijze, 
door den Generaal omschreven in zijn oproep, welke de geheele 
Leger-wereld werd toegezonde,r;i. en afgedrukt werd in het Mei
nummer van onzen .. Strijdkreet . 

De Stichters kenmerkten zich door de realiteit hunner godsdienstige begin
selen - zij .behoorden aan God - zij waren immer vol geestdrift voor Zijn eer. 

Zij bemlnden het volk ,..- zij waren de v~iend~n der armen en wij kunnen 
aan hen slechts denken als aan dezulken, die met een innige liefde tot G d 
ook op het altaar huns harten brandende hielden een diepgevoelde to 

0 
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n~()en~eid voor de uitgestootenen der maatschappij, v~?r de ongelukkigen~9Je 
misdad1gers en de zondaren. Hun _medegevoel werd alttJd in bet bijzonder op
gewekt, waar bet gold de verzorging en het welzijn van vrouwen en kindere 

De Generaal heeft aan geheel. de .~eger-wereld een oproep gericht tot h~t 
houden van een veldtocht. die in ZlJn verscbillende doeleinden ten volle z I 
overeenstemmen met de groote, gloedvolle, vurige beweegredenen. welke b:t 
}even beheerschten van den man en de vrouw. die de Stichters van het Leger 
des Heils werden. 

Het Nederlandsch-Oostindische Territorie wil in deze geenszins achter
blijven en het is daarom, cl.a~ ik dezen oproep tot den strijd uitvaardig, ten 
volte overtuigd. dat de Off1~1eren .~an alle rangen zich met de Plaatselijke 
Officieren en Soldaten tot dten stnJd zullen vereenigen. van nu af tot Juni 

1929, en gestadig voorwaarts trekken naar bet volgende doel : 
1 den invloed van bet verlossingswerk van bet Leger uit te breiden ; meer 

samenkomsten te houden in ieder korps en een grooter aantal wel over
wogen en georganiseerde campagnes te bouden voor de verlossing der 
menscbbeid. . 

2 Door geheel bet Territorie meer intensieve pogingen aan te wenden, ten 
einde beiligheid des harten en een grootere toewijding van de Leger ... 

menschen aan de eischen van J ezus onzen Heiland 
3. Een vermeerdering van bet aantal Soldaten met 25' ott bevorderen. 

Een vermeerdering van bet aantal Recruten met 25 or 
Een vermeerdering van het aantal Korpskadetten met 25 fl/ 

1. 
5. 
6. 

~en vermeerder~ng van het aantal Plaatselijke Officieren m:·t 50 o / 
Hen vermeerdenng van bet aantal Compagnie~Leiders met 50 o; 0

' 

D et we~ve~ van 25 Kadetten voor den Jubileum-Cursus 1929. o· 
De 0 ?ncbtmg van den Gezinsbond in deze landen. 
la~de~~troductie van de Leger des Heils-Padvinders-beweging in deze 

7 · Uitbreiding te geven aan den Maatschappelijken arbeid in het 
Territorie. 

Laat ons motto zijn: 
en wil voor ens zijn de 

0. dat een groote en 

,,Voorwaarts in den naam van onzen God l" ... 
Algenoegzame en Hij zal ons de overw· . · H1J is 
macbtige opwekking onder ons uitb kinn,1ng schenken. 

re e. 
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ders stem door het huis klinken, als 
hij uit zijn studeerkamer kwam, om 
mijn moeder een artikel, brief of nieuw 
plan voor te leggen. In een oogenblik 
en zonder dat 't haar merkbare in~ 
spanning scheen te kosten, bepaalde 
zij dan haar helder oordeel en veel 
omvattend verstand bij het alles op~ 
eischende onderwerp van het oogenblik. 
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't s me, alsof ik haar nog 
zie - de zon van ons 
huis, de bezielende 
kracht onzer jeugd, de 
belichaming onzer ide~ 

alen, de deelgenoot onzer geheimen, 
de beschermengel onzer zielen, en nu 
bet bakenlicht van pns leven op onze 
reis over de levenszee naar dezelfde 
glorierijke Haven, waar zij voor altijd 
haar anker heeft laten vallen. 

Die huiselijke tafereeltjes - welk 
een kosbare herinneringen vormen zij 
voor mij I Die vroege morgenwande
ling, waarvoor haar zorgzame hand, 
al naardat het weer zulks noodzakelijk 
maakte, de warmere wollen of de lich~ 
tere kleeding uitzocht; dan die kussen 
aan de tuinpoort en de dringende ver~ 
maningen, om goed en vriendelijk voor 
elkander te zijn, die ons naklonken, als 
wij, een kinderbataljon van acht leden, 
in vroolijken galop voort huppelden. 

,.. * ... 
Deden haar openbareplichtenafbreuk 

aan haar zorg, baar liefde, voor ons ? 
Was zij een minder goede moeder, 
omdat zij zulk een uitnemende strijd~ 
ster was? 0, neen ! Als er ooit een 
moeder is geweest in den waren zin van 
het woord, clan was het wel de mijne. 

Er was niets gemaakt deftigs aan 
haar. Zij was een voorbeeld van een~ 
voud en huiselijkheid. Als men haar in de 
kinderkamer bezig zag, zou men nooit 
achter haar die machtige predikster 
zoeken. En tech was het dezelfde nauw~ 
gezetheid in de kleine dingen, dezelfde 
scherpe kijk op het karakter, dezelfde 
onuitputtelijke gave, om tot het hart 
door te dringen en het geweten te 
laten spre ken, hetzelfde onvermogen, 
om wit zwart te noemen en zwatt 
wit. bet verkeerde te verdoezelen en 
de zonde zachtere benamingen te geven, 
die haar kenmerkten in de kinderkamer 
zoowel als op den kansel. 

Sommige menschen vertoonen den 
minsten glans in bun huis, maar zooveel 
te meer daarbuiten. Het zoeklicht van 
de gemeenzaamheid toont gebreken in 
het karakter, die in het open bare leven 
niet opvallen. 

Bij mijn lieve moeder was het juist 
andersom. Niemand kende haar beter 
dan wij en niemand waardeerde inniger 
dan '"'Zij de edele karaktertrekken, 
die haar voor ons en voor de wereld 
maakten, tot wat zij was. Haar verstand, 
zoo helder, dat zij de moeilijkste vraag
stukken van den Legerarbeid onder de 
oogen kon zien en oplossen, scheen 
eveneens in staat, zich met het geringste 
onderdeel van het huiselijke }even bezig 
te houden. 

* * "' Menigmaal in die kleine bidstonden 
in den schemeravond vergaderde zij 
ons aan haar knieen, om ,,een gesprek 
met den Heer" te hebben. 

En inderdaad, clan was het een 
gesprek met Hem van aangezicht tot 
aangezicht - een uitstorten van haar 
diepste en teederste zielsbegeeren met 
betrekking tot haar kinderen. Tech 
sprak zij zoo eenvoudig en werdhetgeen 
zij verlangde zoo duidelijk door toon, 
traan en blik, dat zelfs de jongste ender 
ons bet kon begrijpen. 

Ik herinner me, met welk een ernst 
.. den Heer kon vertellen, dat zij liever 

ZlJ ht <lat haar jongens schoor~ 
wensc e, rs en de meisjes de armste 
steenv~gd maar daarbij onversaagde 
dienst 0 en, Christus zouden wor~ 

1 1·ngen van . 
vo ge 1 

. sen en prinsessen, die met 
den. dan p~tn massa mee zouden gaan 
de halfhartige band aan Christus' 
en met de deen:ndere hand de wereld 
leer en met e 
zouden vastbouden. ·gen onzer wellicht 

En ofschoon sornmi_ van ieder woord 
niet de voile beteekenifs we toch dat 
k bese ten • onden vatten. we zeiden haar 
haar ernst ecbt was, en 

het •• Amen" na met al de kracht onzer 
jonge zielen. 

* * 
Ik zie haar weer in den geest voor 

mij, de plooien van haar japon zorg~ 
vuldig beschermd door een groote, 
bonte schort; haar gelaat even schoon 
en haar glimlach even opwekkend als 
de zonnestralen, die door het keuken~ 
raam het drukke tooneeltje beschenen. 
Men zag er hoopjes rozijnen bier -
pas geschilde aardappelen daar -
versch gekneed deeg, dat, om het te 
doen rijzen, bij het vuur was geplaatst. 
Ondertusschen waren moeders welge
gevormde handen ijverig bezig, nog 
een lekkernijtje klaar te maken, dat 
moest dienen als een aangename ver
rassing voor de kinderen. 

En telkens, tel-

* * * 
Teen wij grooter werden, kreeg ons 

huis ook langzamerhand een ander 
karakter. Ik zie nog die slaapkamers, 
die elk op zichzelf het bedrijvige niid~ 
delpunt vormden van het een of and ere 
departement van ons werk. Onder den 
drang der omstandigheden werden we, 
toen er maar weinig Officieren en de 
inkomsten gering waren, een voor een 
lid van den staf van den Generaal. 
Hij kon er op rekenen, dat wij hem 
begrepen en ons tot het uiterste zouden 
inspannen, om zijn wenschen uit te 
voeren. Ons huis begon in werkelijk~ 
heid meer en meer op een generaalstent 
op het slagveld te gelijken met een 
eigenaardige mengeling van vrede en 

strijd, van rust 
en onafgebroken 
werkzaamheid, 
van vreugde bij 
beproeving. 

* * * Bij het publiek 
was mijn moeder 
echter bet meest 
bekend door haar 
platformwerk. Ik 
heb er dikwijls 
bij stilgestaan, 
wat tech wel het 
geheim was van 
haar populariteit 
als predikster. 

De scherpste 
waarheid werd 
recht op den man 
af gebracht en 
toch met zulk een 

kens weer ging 
zij naar pen, inkt 
en papier, die 
altijd op een zij~ 
tafeltje bij de 
hand lagen, om 
de gedachten en 
inspiraties aan te 
teekenen, die 
haar toehoorders 
om beurten de~ 
den sidderen of 
ween en. Wel
licht waren de 
toespraken mij~ 
ner moeder daar~ 
om zoo aangrij
pend, en adem
den ze daardoor 
zooveel gehei
ligd gezond ver~ 
stand, dat zij niet 
in de afzonde~ 
ring van een stu
deervertrek wer~ 

WIJLEN MEVROUW GENERAAL W. BOOTH, zachtheid en tee~ 
,, derheid, dat alle 

DE ,,LEGERMO~DER • kritiek en tegen~ 

den gemaakt, maar neergepend bin
nen de grenzen van een klein zak
boekje, te midden van de afmattende 
huishoudelijke bezigheden 

* * ... 
Ja, weinigen, die onze nette, keurig 

passende kleeren zagen, veronderstel~ 
den, dat zij thuis, met moeders eigen 
handen gemaakt waren. Dikwijls heeft 
men moeder gevraagd, wie tech onze 
naaister was. Een onverwacht bezoeker 
zou haar dikwijls hebben kunnen aan~ 
treffen, terwijl zij zelf onze kleeren 
lostornde, en 's avonds, als wij lekker 
waren toegedekt, diende het gezoem 
van de naaimachine gewoonlijk als 
slaapliedje, dat meestal tot laat in den 
avond aanhield. 

stand ontwapend 
werden. Week in, week uit hi el den lange 
rijen rijtuigen stil voor de zaal. waar 
zij sprak. Bij elke serie samenkomsten 
nam het aantal bezoekers steeds toe, 
terwijl tientallen zondaars, uit alle stan
den en van allerlei slag, zich aan de 
zondaarsbank als het ware verdrongen, 
om Gods heil te zoeken. 

In gedachten zie ik haar in die eerste 
dagen van het Leger, toen er nog weinig 
soldaten waren en men nog niet van 
muziekkorpsen had gehoord. Dikwijls 
moest mijn moeder zonder hulp, aan 
zichzelf overgelaten, optreden voor de 
talrijke en beschaafde toehoorders, die 
enkel op de aankondiging van haar 
naam tezamen waren gestroomd. Haar 
hefti~e v~roo~deelingen van de onge~ 
recht1ghe1d tnllen nog na in mijn ooren; 

HAAR LIEFSTE ,,IIEILIGE ... 

,, W el, kleinije," zoo '\-,:ocg eens een dC':ftig hecr 
Aun eeu n"P.eisje van zeven jaren, 

Wier kijkedjes straalden va:n levenshu•ll· 
Van onder hewr golvende l2aren, 

,, W el kieintje, verte! jij mij nu toch eenfi : 
Wie, mag w-el de heHige w-ezen, 

D . '"' .. .. h . .,,. 0 lle:n .a: mees"' gnJ ennnl• • - ,, , dat iH nutma l" 
Sp:rak '.t kind; zonder aarz0len of vrcezen. 

,,Maar;:k~~d i ik hedoel in het Bijhelhoek 
Een he~~ ge, van wien w-e duar lezen" . 

,,Ja, of ZIJ staut in den Bijbel of niet 
Mijn moesje zou 't altijd toch wezc.:i. 

Want w-eet u, mijnheer, zij is steed"' z lief, 
Zoo geduldi9 met ullerlei menschen .

00 

Zij ~cmgf e.r. ook no~it, af 'iR zij niet ~li'erk; 
L1ever he.ilige ko:n 1k nooin• wensc:~hen:• 

*** 
Goel helpe ons, ouders, den kii.ndercn fRteeds 

Een zegenend voorbeeld te w-ezen ! 
Dan zal ook de keuze huns harten ecns ·· 

G d L Zljll, 
Den o iaunner ouders te vreezen. 
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haar stoutmoedig pleiten voor het recht, 
haar opkomen voor de verdrukten, haar 
ijver voor de zaak, haar zichzelf ver~ 
geten, haar ongekunstelde eenvoud, 
haar onoverwinnelijke moed .- alles, 
alles is als met een ijzeren griffie voor 
altijd in mijn geheugen geschreven. 

I ,.. ,.. 
• 

Maar er zijn ook pijnlijke herinne~ 
ringen ! Dagen, waarin angst en 
smart heldhaftig werden doorstaan; 
dagen van onbegrijpelijke lichamelijke 
faltering. De dikke duisternis van een 
waar Gethsemane en Golgotha! De 
stralende zon verborgen achter wolken ! 

En tech verzekerde :zij ons, - wat 
inderdaad bewaarheid is geworden -
<lat over die wolken been met zilveren 
letters geschreven stond: ,,Mijn genade 
is u genoeg !" En tusschen de spleten 
door schoten gouden stralen met gou~ 
den schijnsel - woorden, die in ons 
geheugen zijn achtergebleven; gebe~ 
den, doortrokken van den geur der 
hemelzalen - onwankelbaar geloof, en 
hoop en liefde. 

* * • 
Zij is h~engegaan I En toch schijnt 

haar geest over onze Legerscharen te 
zweven. Haar onderwijzingen staan op 
onze banieren geweven. De bezieling, 
die van haar leven uitgaat, wordtnog 
gevoeld. Haar voorbeeld heef t een 
prachtige schare vrouwelijke strijders 
er toe gebracht, op te rijzen, en haar 
voetstappen te drukken. 

.,Ik zal nog eens terugkomen, als 
bet mij wordt toegestaan," zeide ze 
telkens, gedurende haar laatste lang~ 
durige, sleepende ziekte. ,.En mocht 
het Leger eens in grooten nood ko~ 
men, clan geloof ik zeker, dat ik jullie 
in een of ander opzicht te hulp zal 
mogen komen." 

*•* 
Twee woorden - twee van haar 

laatste woorden .- zijn me in 't bijzonder 
bijgebleven. .De levenskaars flikkerde 
nog even een weinig op in de kan
delaar; de sombere schaduw des doods 
drong reeds haar kamer binnen. Wat 
was dat een schouwspel ! 

Op de eenvoudige, onopgesmukte 
bovenkamer stond het gewone ijze~ 
ren ledikant, zonder gordijnen, waar~ 
op de lieve lijderes lag; over de de~ 
kens heen de Legervlag, met welker 
plooien haar vingers tot het laatste 
oogenblik liefdevol speelden. Naast haar 
op het kussen lagen de foto' s der 
afwezige kinderen. 

Koor op koor werd gezongen; het 
eene gebed volgde na het andere. En 
toen hielden we daarmede op, bang, dat 
we onze geliefde zouden vermoeien. Zij 
kon bijna niet meer spreken; slechts met 
de uiterste inspanning, en lettergreep 
voor lettergreep, kon zij haar wenschen 
bekend maken. N ooit zal ik het verge~ 
ten, hoe zij plotseling met aandoenlijke 
beslistheid en met al den nadruk van 
voorheen, die vele van haar eenvoudig~ 
ste gezegden zoo indrukwekkend deden 
zijn, zeide: ,,Ga,...._, voortl" Het duurde 
eenige oogenblikken, voor wij in staat 
waren, iets te zeggen. In plaats van 
woorden kwamen er tranen te voor~ 
schijn en in plaats van liederen werd 
in de beklemmende stilte van bet ster.
vensuur gesnik gehoord. 

Deze woorden behelsden haar laatste 
boodschap aan ons op aarde. Jn 't kart 
gaven ze haar !even weer. Wij hebben 
getracht met ons zingen ,,voort tegaan::. 
met onze prediking ,, voort te gaan • 
soms zelfs ender tranen van verlies en 
zorgl 

Terwijl ik schrijf, komt het me voor. 
als zie ik haar te midden van de in 'twit 
gekleede scbare, die niemand tellen kan. 
Het is mij, alsof ik de echo van dezelfde 
boodschap uit de hemelzalen verneem. 
En voort, steeds voort, door de eeuwen 
been hoor ik, bij bet gejubel der enge
lenstemmen, tot u, tot mij, tot onzekin~ 
deren, tot de verlichte zonen en doch
teren de geheele wereld over, en tot de 
in bijgeloof gekluisterde duizenden. oaar 
gerechtigheid hongetende heidenen. de 
laatste echo van een gezaligd leven 
naklinken: 

.. GA VOORTI'' 
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CONORESBOODSCHAP 
van den 

CHEF VAN DEN STAF. 
Uw congres is wederom aange

broken. Naar ik hoop, zal bet een 
heerlijke, opheftende, een heilige tijd 
zijn, waarin meer dan ooit - hoe 
gezegend dergelijke samenkomsten 
in bet verleden ook geweest mogen 
zfjn - Oods naam verheerlijkt en 
rljke zegen tot deze landen gebracht 
moge worden ! 

Ik verheug mij, Uw dapperen 
strijd te kennen en dank God voor 
iedere overwinning, door U behaald. 

Laat Uw motto zijn ,,Aanvallen !" 
De vijanden van Ood en gerechtig· 
beld en zij, die tot de poorten der 
bel genaderd zijn, moeten met geest
drift en onversaagd worden aange
vallen. Zij mogen niet vergaan, 
zonder dat een machtige poging tot 
bun redding werd aangewend. Aan 
U deze taakl 

Zet Uw scbouder onder bet knais l 
Draag bet voor Jezus J Draag het 
ter wille van een anne, Hjdende, 
zc>!Jdlaende wereld I Ood zal met 
U *; ZIJn zegen zal op U rusten. 

u gaarne .,,nen, dat U met 
dftht zoudt luisteren naar wat 

Conttt1fssioner Palmer en Uw eigen 
Kommandant tot U te zeggen zUllen 
hebben. Laat bun woorden dfep In 
Uw hart zlnken. Zij kennen mijn 
wenscben voor U en ik hen er zeker 
van, dat bun woorden groote bezie· 
ling en rijken zegen zullen brengen. 

De Generaal. 
De gezondbeid van den Oeneraal 

gaat vooruft. lk drlng er bf) U op 
-...n. ernsJ&a. voor hem te bidden [ 

zend · · 0 mijn zegen en verblijf 
Uw toegenegene 

Chef van den Staf. 

Door den Kommandant werd opdet .. 
staand telegrafisch antwoord te rugge-

S T R IJ D K R E E T 

AFSCHEIDSGROET 
VAN 

LT ... COMMISSIONER W. B. PALMER. 

Mijn lieve kameraden, 
Na nu bijna drie nfaanden in Nederlandsch

Indie te hebben door gebracht en staande aan den 
vooravond van mijn vertrek naar het land mijner 
geboorte, heeft men mij verzocht, enkele woorden van 
vaarwel tot U te richten, en gaarne wil ik door middel 
van den ;,Strijdkreef' aan dat verzoek voldoen. 

Jk dank God voor : 
J. den geest van lief de tot God, de. menschheid en het Leger, welken ik 

2. 

3. 

onder U heb mogen opmerken. . 
Hetgeen ik gezien heb van het Korpswerk hier te lande, hetwelk inder

daad aanmoedigend is en tot blijdschap en dankbaarheid stemt ; 
voor het Medische- en Maatschappelijke Werk en niet het minst voor 

den arbeid, gedaan ten behoeve van de lepra-patienten ; 
het werk onder de militairen pan land- en zeemacht, dat een zeer 

gunstigen indruk op mij gemaakt heejt. 
het evangelisch karakter van Uw zendings-arbeid, hetwelk ik nimmer 

zal kunnen vergeten, evenmin als het opvoedend werk, verricht. in de 
dag- en zondagsscholen. 

Zoover ik dat beoordeelen kan, too,U bet werk in dit Territorie beP.aalde 
teekenen van vooruitgang in verschillende Jtickfingen. 

Zeer aangenaam ben ik getroffen 'I' de vriendelijkheid en sympathie van 
de Regeering, Zijne Excellentie den OoM near-Generaal en vele anderen, die 
belangrijke posities lnnemen in Gouverne11M11:ts- en Oemeentelijken dienst, - zoo
wel in java1 als in Celebes en Sumatra, alsook van zoovele vrienden van het 
Leger in a/le dee/en van den Archipel. 'enJ1elijk dank aan U alien I 

Qaa'f'ne gee/ ik ook uitdrukking aan ijn dankbaarheld jegens Romman
dant "t!n Mevrouw Palstra, den A/gem en Secretarls en alien, die op zulk 
een vriendelijke wijze hunne med'ewerld verleenden, om dit bezoek zoo veel 
T/fOgelijk tot een succes te maken. /k kw in Uw midden, niet als een toerist, 
doch als de vertegenwoordiger van den •raal, als een troaw, Heilssoldaat, 
maar bovenal als een gezant Gods 

Het zal mij niet .mogelijk zijn, de "eSStR te Pergeten, welke gehouden 
werden te Soerabaja, Magelang en B'tmJ81Wi· 1Je Heer was met ons. 

Dan ook w nsch ik God te ~nk(!R ~n genade, mi} betoood geducende 
ill reizen van de eene plaats 1JiUu: di! en voor een goede gezondheid; 
mij geschonken. 

Vaarwel, kameraden I Jk zal ov, 
Mevrouw Booth Uw lie~en: 

a fool'IP 

3 

./lanfeekeningen 
ua.n den 

"Rleemeenen ~ecretarir-

Lt.-Commissioner Palmer. 

Zoo is hij dan weer uit 0111 midden vertrok
ken, die kranige strijder met zitn opgewekten 
geest, bemoedigflld woord, blijden glimlach 
en kameraadscbappeli1ke welwillcdbeid. 

't Is werkelijk een beele prestatie geweest, 
om in zulk een kort tijdsbestek van nog geen 
dric maanden gebeel Java te bereizen, talri)ke 
inrlchtJngen te bezoeken. inspectiell te houdea, 
samenkomsten te leiden, drie ver1chilknde con
gressen te bouden en dan bovendten nog een 
bezoek te brengen aan Celebes, Zuid-Sumatra 
en Sumatra's Oostkust. 

Welk een opmerkingsgave I Welk een belder 
inzicht in zaken en ke:nnis van menacbeal Oat 
alles is benijdenswaardig, maar wat ons bovemal 
trof en gezegend heeft, Is zijn kennis van God 
en dm Bijbell 't Wu dan ook steeds een ge
not, DBBr hem te mogen luisteren. 

Commissioner, Uw verblijf ondu ons hftft 
ons goed gedaan en nl niet spoedig door ons 
vetgeten warden. God geve 0 een vaorapoedJae 
thulsreis en bebouden aankoallt te llliddea dcr 
Uwal 

0nze• JCom--claata. 
Ala steeds vonden wlj hen ook gec)Ul"nlde <X 

afgeloopen maand op de commandobrutj, de 
zakea bebandelend, de lasttn torsaid, de scharel 
toesprekend, de zlelen voor den Helland win
aend. 't Zijn wel inspmmende dagen ge-.t. 
maar de Heer geeft kracht naar kruis. 

Na zeven Jaren oaafgebrobn in bd Oosten 
k hebben gearbeid, zullen onze bemtade Leto
dera eemge maanden met buitenhmdsch verlaf 
gaan. O&choon ziJ Goel dankai voor de mate 
van kracht en gezondhetd, bun gescbonlten, 
kall bet toch nret ontkend worden, dat de zeer 
drukke werkzaamheden en de zware verant
wootdelqkbeden der laatste jaren, doorgebracht 
Ira een warm klimaat. tnvloed utt~den op 
onze wakb:re aaavoerdet's en de noodzakelijk· 
held, stch voor ee1ilgen tijd te oottrekken 111m 
den .ui)d, doet zkh dan oolt geyoelen. Zlj 
zUUea bun verlof bij Ima ktnderen ia AustralR 
dooalweagaa en wiJ djh er van o~d. -diit 
de 'ftbgie 'V8ll het wederziea - ~ ...... 
de bhl<hldtap .... Mt wdof ~ 
boOgra zat. 

Mage Ood onze Ladas zegmm m beD 
wedu gezond en krachtig In ona aiddea 
rugbre~en. en .m.oge bet Leger db Hdk.ia 
aaa geliefd lnsulinde ondu tnua bekww lfi'.J•'••we a.er.lea •••-.. 

'Wi W tk 01l7Zll lezers nog gaarne vele _ 
i •'tit gGoof eok wet belangwekkende - dmgen 
~. maar plaatagebrek wrbiedt bet 
Daarom, tot de volgende maand I 
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Voor den naam van ]ezus vliedt des 

satans macht I 

HONS LEGER GROEJT." 

1 SEPTEMBER 1928 

,,CHRISTUS VOOR DE WERELD 

DE WERELD VOOR CHRISTUS". 

HE I LI GI NGSMEETI NG 
op Donderdagavond In de Loge? 
De zlchtbare resultaten, nl. 4 zielen, 
die heiliging des harten zochten, be
wijzen voldoende, dat Gods Geest 
op grootsche wijze in ons midden 
was. Velen hebben <lien avond 
voor zichzelf een nieuwe toewijding 

Om 5 uur waren alle Officieren 
in den Stadstuin present, om bet 
Evangelie te helpen brengen aan 
ecn groote schare, die aandachtig, 
luisterde, waarna om 7 uur de laatste 
Congresmeeting in de Kunstkring
zaal werd gehouden. 

Groot was de verwachting voor 
dezen avond en we zijn niet teleur
gestcld geworden, al hadden we 

TWEE,iWAOENS, DIE IN DEN OPTOCHT 

~MEEOEVOERD WERDEN. 

SOERABAJ A. 
.. Wat zal ik, met Gods goedheid overlaan, 

Dien trouwen Heer voor Zijn gena vergelden?" 
Bovenstaande dichtregelen zijn zoo geheel julst 

de weerklank van ons hart, want inderdaad zijn 
we tijdens de Congresdagen te Soerabaja met 
de goedheden Gods overladen! De zegen.lngen 
kwamen op zulk ee.n overweldigende wijze 
tot ons, dat we soms bevreesd waren alle ver· 
antwoordelijkheden, daaraan verbonden, te aan· 
vaarden ! Maar vertrouwende op Gods almacht 
weten we, dat Hij ons Zijn kracht z:al schenken 
op de oogenblikken, dat we die behoeven. 

Commissioner Palmer, de Kommandant en Ma· 
joor Lebbink waren reeds enkele dagen voor 
den aanvang te Soerabaja, komende van hun 
toucnee door het Zendingsveld van l\Ai.dden
Celebes. Dez:e dagen werden besteed voor een 
bezoek aan Lawang, Malang en Toeren, aan 
welk bez:oek ook Mevrouw Palstra deelnam. 

Nadat den dag te voren de deelnemende 
0.lficieren waren aangekomen, vergaderden wa 
den eersten a vond in de, daarvoor bij uitstek 
gesch1kte, zaal van den Kunstkring. Velen wa· 
ren naar deze 

WELK 0 MST MEET I NG 
opgekomen. Welk een geestdl'ift sprak reeds 
uit het zingen van het eerste lied en het daarop 
volgende Internationale koor : ,,Halleluja". 
Met welk een gevoel zong het zangkoor der 
Officieren het lied: .. Het ruw', ou:ie Kruis". 
Enkele vo;>rstellingen en zangnummers van de 
makkers van het Europeesche en Chineesche 
Korps brachten de lachspieren in beweging. 
Kort daarop bepaalde de Commissioner ons, door 
Kolonel Rawie vertaald, bij het Bijbelwoord. Vee) 
te vlug was de tijd voor deze eerste meeting ver• 
streken, maar de eerste zeJeningen waren ons 
deel geweest en een ieder ging vol vertrou wen 
huiswaarts, geloovendeen biddende voor stroo
men van z:egen ge:iurende de komende dagen. 

Wat te zeggen van de 

BANDOENG. 

,,Aardsche koninkrijken worden en vergaan, 
Maar des Heeren Leger: bl(ift altijd bestaan. 
Nooit zal satan winnen, 

trots zijn groote macht : 
Gods beloften falen nimmer, 

nog zijn zij van kracht.'' 

Met dit lied en in dezen geest werd te Ban
dcteng begonnen en in dit teeken van over-

. winning stond het geheele verloop van het 
congres. Welk een kracht en bezieling glng 
er reeds ult van bet eerste samenzijn der Offi
cieren op Z::i.terdagmorgen I j a, we gevoelden 
ons een dee! van Gods strijdmachten hier op 
aarde, zeker van deoverwinnlng - .. zij de strijd 
:soms ook hevig en fel"-, wantimmers: .. Chris• 
tus, onze Veldheer, gaat oos Zelf vooraan" I 
Hij is aan onze ziide temidden van het krijgs
gewoel, maar Hij is ons ook nabij op de een
zame posten en komt tot ons, als we zijn aan· 
gezicht zoeken in de stilte van de afzondering. 

In tegenwoordigheid van den Koning der 
koningen werd onze wapenrusting aan een 
nauwkeurige schouwing onderworpen, de wa
penen opnleuw gewet en aangetoonde feilen 
verb~terd, zoodat we ons, beter ten strijde toe
gerust, weer terug begaven naar de plaats in het 
strijdperk, ons door den Oversten Leidsman 
aangewezen. Dit geldt niet alieen den Offlcieren, 
maar ook hen, die de openbare samenkomsten 
bij woonden, waarin satans rijk werd aangevallen. 

W aperende vlaggen en vaandels, keurig ver
sierde praal wagens, verschillende groepen Offi
cieren, Soldaten en kinderen der zondagsscholen 
zoowel als ult het Kinderhuis, vormden den 
optocht, welke Zaterdagmlddag door de stad 
trok. Vroolijk schalden de tonen der muziek, 
blij klonk het kindergezang en hct was dus 
geen wonder dat veler belangstelling werd ge
trokken en gevestigd ~p ons ,,Leger".! 

En dan al die samenkomsten I Ze alle een 
voor een te beschrijven, zou de onbarmhartige 
redactie-schaar niet toelaten! Toch willen we 
gaarne enkele bij zionderhede.a vermelden. .. 

Flinke scharen woonden telkenmale de b11· 
eenkomsten bO ; niet alleen Heilsoldaten, ~aar 
ook sympathiek gednde ,,buitenstaanders en 
Christenvrienden, getuigend van de toene
mende belangstalling ook voor het geestelijk 
werk van ons Leger. En hoe leefden alien 
mee: hartelijk en geestdriftig werden - wan
neer dat gevraagd werd - meegezongen onze 
moole, beteekenisvolle liederen en kooren en 
dan weer wud met voile aan:lacht 'geluisterd 
naar de toespraken van Commissioner Palmer, 
- klaar en eenvoudig, maar toch ook boeiend, 
diep ernstig en op den man af. 

den Helland gemaakt. 
De beide volgende dagen werden 

besloten Offlciersmeetings gehouden. 

Zaterdagavond was de avond voor de Ma· 
leisch-sprekenden. Eerst een 

OPEN L UCHTMEETING. 
Een eoO£me schare van honderden lnheemschen 

mochten wij bier door woord en lied het 
blijde Evangelie brengen. Hoe heeft het ons eigen 
hart gezegend, en vervuld met het innige, drin
gend verlangen, dat ook onder deze machtige ver
gadering het licht des Evangelies onstoken zou 
worden. 

Daarna in marsch naar de zaal van bet Chinee· 
sche Korps, waar een gloedvolle heilsbi)een· 
komst werd gehouden. De zaal was geheel 
vol en ook hier heeft God mild van Zija zegen 
ge3chonken, zoodat er groot geloof was voor den 

ZPNPA'.G.: 
De meeste mannelljke Olficieren waren aan· 

wezig in de meeting in de Gevangenis. waar bet 
EvanJelie met steeds meer toenemende belang· 
stelling wordt aangehoord. 

De Kunstkriogzaal was wederom te onzer 
beschikkiog en velen waren er vergaderd voor 
de Heiligingsmeeting, waarin Gods W oord door 
den Commissioner op krachtige wijze werd ge· 
bracht. Wat een overvloed van geestelijk voedsel 
werd daar uitgedeeld en met welk een begeeren 
werd alles ontvangen en genoten I Aan het eind 
der samenkomst daalden de Commissioner en 
onze Kommandants van het platform en noodig· 
den de vergadering uit, naar voren te komen, neer 
te knielen rondom hen, om een algeheele nleu we 
toewijding te maken. Gods Geest was op een 
machtige wijze wedczaam, want spontaan ston
den bijaa alien op en In de oogenblikken, die 
daarop volgden, ervoeren we Gods dichte tegen
woordigheid. 

Velen grepen de kanscn aan, om Gods naam 
te ]oven en te prijzen in gebed. Oat de vruch
ten van dit samenzijn in Soerabaja gezien mogen 
warden! 

Een groote demontratie in ,,Ons Genoegen" 
opende de reeks ; de zaal was geheel vol. De 
Kommandant gewaagde van enkele toekomst· 
plannen en herinnerde aan de voornaamste 
gebeurtenissen van het atgeloopen jaar. De 
.,Zangvogeltjes van Djokja'' betoonden zich 
ook kleine ,,acrobaatjes", die met bun verschil
lende oefeningen veel bijval oogstten. Kom
mandeur Hallman.de .. moeder" der'zangvogeltjes, 
sprak een kort woord en de D. O. van Ceiebes, 
Majoor Woo:fward, een nog korter, waarin hij 
de groeten van al de Cdebes-Officieren en 
Goeroes overbracht. o~ Jonge!ieden-Zangbriga
de van Bandoeng zong een lied en clan, als 
een waardig besluit van dezen avond en een 
voorberelding voor den Zondag bet Bijbelwoord, 
door den Commissioner gebracht. 

In de Heiligingsmeeting den volgenden mor-

IN VEILIOE HAVEN. 

gen1werd reeds da:ldijk bij den aanvang ee11 
teederen, verwachtingsvollen geest waargeno
men. Een plechtlg o:>;ienbllk was bet, waarop 
de kleine jongen van de Stafkapiteins Hiorth 
werd op;idragen. Deze plechtigheid, het 
woord, het lied, de predlking - ja al [es in de 
samenkomst leidde naar bet ernstlge. wijdings
volle slot. Hoe dat te beschrijven? Aaagrijpend 
was het, toen alle aanwezige Christenen zich 
vereenigden in ernstig gebed om nieuw geesteltjk 
!even, een opwekklng in geheel lnsulinde en 
daartoe zichzelf eenparig den Heer opnieuw 
overgaven, op:lat Hij Zijn wil en werk in en 
door hen zou ku11nen volbrengen. De gebeden 
toen opge21onden, in stilte en door hen, die 
voorglngen, zullen zeker verhoord worden I 

Op twee belangrijke punten der stad werd 
des middag5 het Evangelie in de openlud1t ver
k,ondigd. Van alle zijden kwamen ze op naar 
bet Pietersp:irk : de Officieren en Soldaten; daar 

gaarne gezien, <lat meerderen het vijftal dat 
redding en verlossing zocht, gevolgd war~n. 

Maandagmorgen keerden de Officieren we
derom naar hunne onderscheidene aanstel
lingen en ?e makkers aan hun arbeid, vol 
dankbaarhe1~ en !of voor de wijze, waarop 
de Heer Zich ge:lurende de Congressen had 
geopenbaard. 

P. J. M. 

MAGELANG. 

Op Zaterdag, den 28steo Juli, kwamen 
ZtJ 1n Magelang aan, onze lnheemsche Officieren 
en makkers van hun verschillende posten 
om aan het Congres dee! te nemen. Des mid: 
dag~, 5 uur waren alien in de Leger·zaal aan
wez1g, en van daaruit marcheerden wij, op de 
maat van de muz:lek, afgewisseld door z:ang, 
daar de aloon

1
-alhoon voor de kazerne, waar 

e eerste open uc tsamenkomst werd gehoud 
Aangetrokken door het vreemde van deze ~~: 
beurtenis, zagen wij ons weldra omringd door 
een groote schare toehoOt"ders. Het was een 
goede samenkomst, en bet was heerlijk te zien, 
met welk een belangstelling geluisterd werd naar 
de boodschap van verlossing door den C 
missioner gebracht. / om-
D~n ging het naar de kantine, waar de avond

meetmg gehouden werd. Ben groote menigte 
menschen was opgekomen, wier gezichten blijd
schap en verwachting uitdrukten. Een hartelijk 
welkom werd gegeven aan onze Leiders en 
onzen gast, Lt. Commissioner Palmer. De Korps· 
kadetten voerde_n een lint-oefening ult, waarna 
als een herinnermg aan zijn bezoek aan Magelang 
aan Com_missioner Palmer een geschenk werd 
overhand1gd - zijn eigen, geteekend portret. 
De Kadetten zongen een mooi lied, terwijl wij 
oo~ vergast werden op een lied van eenige 
Chmeesche makkers, waarvan wlj, als leeken 
slechts het woord Hallelui'a" ko d ' " n en verstaan. 

kwam<!n de .. Zant1vo;:reltjes" aangemarcheerd 
even later ook de .. Nachtegalen", zooals d~ 
Kolonel de J ongelieden-Zangbrigade doopte Dit 
a~les tro_k ~eeds dadhelijk vele belangstellende~ en 
n eut~-~~e~1gedn enl un aanta! groeide nog aan· 
mer e lJ m en oop der samenkomst. 

Kommandant en Mevrouw Palstra en Com
missioner Palmer woonden hier het eerste ge
deelte der samenkomst bij en, terwiJ"I deze d 
d b k 1 "d' on er e e wame e1 mg van KoIOQe} Rawie werd 
voOt'tgezet. vertrokken zij naar de Aloon-aloon, 
waar de Kweekschool-Officieren reeds een bij
eenkomst waren begonnen, bijgestaan door d 
Kadetten. e 

En dan de a vondsamenkomst I Hoe k · 
d"t ·· warn 1n 

~t. samhetnz11n nog eekns in bet bijzonder tot 
u1 tog e groote, ster e verlangen onzer Leiders 
naa.r de redding van zielen l Ea hoe werkte 

DE MAATSCHAPPELIJKE MOLEN ,,HOOPJ 
VOOR ALLEN". 

alles van het begin tot het elnde mede tot be
reikin~ van dat doe! ! Het openingslied, het 
vurlg ,gebed, het lied der zangbrigade het lieve 
d~iestemmig gez:ang der ,, Zangvogel~jes", bet 
nteuwe koor, dat geleerd werd - het herinnerde 
de aanwe~ige~. aan de liefde van God, bepaa(de 
hen ernst1g btJ. de eeuwigheld, wees bun den 
weg ter ontkom1ng en vormde tei:amen een waar· 
dige vo:>rberelding voor de weloverwogen toe
spraak. van den C;>m nissioner. Zijn woorden 
op eminente wijze door den Kolonel vertaald' 
kwamen tot toeberelde, ontvankelijke harten' 
deden een dringend beroep op hart en verstand 
beide, lieten den onbekeerden geen verontschul
diglng en geen anderen ultweg over dan,, Jez:us, 
den Weg, de Waarheid en het Leven". Toch 
werd no;i een zware, harde strijd gestreden. 
Maar Halleluja, vier zielen baden tot den HeilanCI! 

Den volgenden dag twee Maleische samen• 
komsten. Honderden lnlanders vulden het bios-

Commissioner Palmer nam toen het woord en 
het kan gez;egd worden, dat bet een heerlijke 
avond is geweest. 

Ook de Zondagssamenkomsten kunnen nlet 
anders clan ,,goed" genoemd worden. · 

Heilige oogenblikken beleefden wij in de 
Heiligingsmeetlng. 

Velen waren opgekomen en duidelijk werd 
Gods Geest in ons midden gevoeld. Aan bet 
eind der samenkomst knlelden er velen neer, 
eenigen bij vernieuwing, anderen voor den 
eersten keer, doch alien vervuld met bet groote, 
innige verlangen, den Heer te dienen in bun 
Ieven. 

Des mddags werd er, ondanks bet slechte 
weer, een openluchtsamenkomst gehouden op 
de aloon-aloon, waardoor wij nog in staat 
waren, velen het Evangelle te brengen. 

De avondsamenkomst had plaats in bet 
Kerkje van den Heer v.d. Steur. Reeds van het 
begin af heerschte er een opgewekte stemming, 
een echte Halleluja-geest onder de aanwe~ 
zigen. Er werd gezongen als nooit tevoren, 
ook de Korpskadetten deden hun deel in deze 
samenkomst door een lied te zingen. Doch toen 
Commissioner Palmer een gedeelte uit Gods 
Woord behandelde, werd bet ernstlg. Hlj sprak 
beslist en overtuigend, zoodat er dan oo~ op 
zijn vraag aan het eind der meeting, w1e op 
dat oogenblik den Heer wilde zoeken, mannen 
en vrouwen opstonden, om vedossing te ont• 
vangen, 

De Offlcierssamenkomsten op Maandag 
brachten een grooten zegen tot ons. Een grootere 
liefde tot God, tot ons Leger en bet verlorene 
vervulde ons aller hart en wij keerden naar 
onze posten terug met nieuwen moed, en met 
het verlangen, den Heer en het menschdom nog 
beter te dienen clan ooit te voren. 

M. B. 

coop-gebouw, ons voor dien middag belangeloos 
afgestaan. De kinderen van Djokja vergastten 
ook hier de aanwezigen op enkele liederen en 
oefeningen. De I(ommandants en eenige andere 
Offideren brachten de Heilsboodschap en tot 
slot werden eenige lichtbeelden over het !even 
en sterven van den Heer Jezus op het doek 
gebracht. 

Des a vonds een geestdriftige samenkomst in 
de Zendingskerk. Het zangkoor .,Merdika" gaf 
zijn gewaardeerde medewerking en na de ernstige 
toespraak van den Commissioner bogen eenigen 
der aanwezigen hun knieen voor den Zaligma· 
ker der wereld. Hartelijk dank aan alien, die 

• door bun vriendel!jke welwillendheid dez:e sa
menkomsten mogelijk maakten l 

De mooie, groote zaal van .. Concordia" on· 
danks het onheilspellend dreigende zwe rk W oens
dagsavond geheel gevuld met een schare van 
ongeveer 750 belangstellenden; de HeilssoldatetJ 
natuurlijk in vollen getale, maar ook een bree· 
de kring ult de lngezetenen van BandoellQ• 
Het was ons een eer, dat ook de Burgemeester 
van Bandoeng, de Resident en zijn echtge
noote, de Ass.·Resident en Mevrouw Tydeman 
en den wnd. Regent tegenwoocdig waren.d t 

Eerst een inleiding van onzen Komman an • 
waarin hij deze Regeeringspersonen dankte v~or 
de belangstelling sympathie en medewerk;:ig 
door het Leger 'ondervonden, en daarnah et 

k t een Maatsc ap· 
doel van deze sam1;11 oms - Mevrouw Ra-
pelijke Oemonstratte-ulteenzette. zege-

d I .. d schoonen en 
wie zong en a tlJ we~r 1 ts" En dan kwam 
nenden solo ,,Een !even s :,co1ord. met een lezing 
de Commissioner aan hekt Werk van het Leger 
over het Maatschappehj d 
des Hells. Treffend schetstede ~ommlsdsionker1 _jkit d 1 van Legeractivlteit in z1in noo za e l • 

h
eed sprong en doe!. Met een roerend voor• 
el • oor h h L · G d bee!d illustreerde hij, oe et eg_er tn. o s 

d en door Zijn genade het m1ddel Is, om 
ban hen die maatschappelijk of geestelijk in 
voor ' · di h d k minder gunst1ge omstan g e en ver eeren, tot 

d te bren •en, wat goede voornemens en be~ 
stan " .. k 
1 lten menschehJk unnen en weten niet vermag. 

s Een' bloemenmarsch door de ,, Zangvogeltjes". 
lied van de zangbrigade en dan een vijftal 

~=~leaux ult den maatschappelijken arbeid In 
onzen archlpel, welke zeer in den smaak vielen. 

Ons Leger groeit", zeidede Kolonel, toen hi) 
z;nda11avonds deze samenkomst, ,,de groote 
avond van het feest", aankondigde. En hoe.1 
is dlt dezen avond bewezen I Ja. ons !eger groei~I 
al ls het clan niet In zulk een snel tempo, as 
wij wel gaarne zouden willen en niel clan na 
lange, moeilijke worsteling. Maar wlj overwin· 
nen ! Halleluja I 


	00389
	00390
	00391
	00392

