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II 
Ofschoon niet geheel onver..

wacht - want het was mij niet 

onbekend, dat onze beminde oude 

Generaal, die reeds sinds de 

de eerste maanden van he: vo..

rige jaar ernstig ziek was, in den 

laatsten tijd steeds meer achter..

uit was gegaan - hebben wij het 

droeve bericht van zijn verschei-

den met een gevoel van diep 

persoonlijk leed ontvangen. Op 

Zondag 16 Juni, 's avonds om 

9 uur kwam de Godsbode en is 

hij heengegaan ,........ bevorderd tot 

IJ heerliJkheid. zooals WlJ dat in 

ons Leger zoo gaarne zeggen: en 

gevoelen - om het ,,welgedaan" 

uit den mond van zijn Meester 

te hooren en in te gaan in de 

eeuwige rust. 

Op het oogenblik dat deze 

regelen door mij geschreven wor..

den. hebben wij nog geen nadere 

bijzonderheden over het heen..

gaan van den Generaal ontvan..

gen, wij hopen echter dat deze 

ons in de eerstvolgende dagen 

zullen [bereiken. Wel heeft Ge..

neraal Higgins ons telegrafisch 

het programma medegedeeld van 

de begrafenis en daarmede in 

verband staanden gedenkdienst. 

Onze geliefde Generaal zal in 

bet Abney Park kerkhof Worden 

begraven - waar ook de Stich..

ters, Generaal William en Me..

vrouw Catherine Booth ter ruste 

werden gelegd, en terzijde van 

hen rusten vele oude strijders, 

o.a. de Kommandants Howard 

en Lawley en ook de zoozeer 

beminde dochter van den ver..-

scheiden Generaal, 

Miriam Booth. 

Kapiteine 
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Wij denken aan Generaal Bram-

Geheel in overeenstemming met de (egergebruiken en met ,, vol Leger 

des Heils eerebetoon" (als het teek~n van de dankbare hulde van de 

Officieren en Soldaten van ons Leg~r) zal de teraardebestelling plaats 

vinden. 

De datum der begrafenis is Maaqdag 24 Juni en wordt geleid door 

:Jflttt 
~ 

ban obtrtuinnaar 1 boor ~em. on~ 

well Booth, als aan den man, 

die vanaf zijn jeugd en over een 

tijdperk van zestig jaren streed 

voor den opbouw van Gods 

Koninkrijk en van het Leger 

des Heils. 
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Wij gedenken hem, staande 

naast zijn vader, den Stichter, 

steeds op den achtergrond blij

vende en daar onvermoeid voort

arbeidende aan dat doel. 

Wij gedenken hem als onzen 

Opperbevelhebber, onzen Gene

raal, die gedurende de laatste 

zestien jaren de geheele leiding 

van dit machtige werk in han

den had. 

Generaal Higgins. Deze gebeurtenis zal voorafgegaan worden door een 

Grooten Gedenkdienst op Zondag 23 dezer in de Royal Albert Hall, 

terwij( op Zondag 30 Juni gedenkdiensten zullen worden gehouden over 

geheel ~de Legerwereld. Zij, die hem gekend en onder zijn leiding 

gewerkt hebben, gedurende zijn lange jaren van arbeid tot heil en 

redding juist van hen, die van zooveel verstoken waren - armen, verla..

tenen, verstootenen, voelen behoefte met dankbare barten dezen levens..

loop te herdenken. 

Wij ged~nken hem, zooals som

migen onzer hem zagen, toen 

hij de Lepra-Kolonie op Poelau 

Si Tjanang bezocht - welk een 

mededoogen - welk een lief de -

welk een verlangen om die arme 

zieken te helpen, bezielde hem 

terwijl hij zich onder hen bewoog 

en hen toesprak. - Wij gedenken hem ook, als 

den man die de zondaarsbank 

lief had ; die steeds het bewust

zijn in zich had, dat de verhouding 

van den mensch tot God bepaalt 

of hij al dan niet gelukkig zal 

zijn. 

Wij zouden dit alles niet kunnen, 

noch willen vergeten en wij dan

ken God voor dit lange leven -

gevuld met moeizamen arbeid en 

bezield met een volstrekte toewij-

11 ding - ja, wij danken Hem voor 

dezen man, zeldzaam begaafd, 

van krachtige en sympathieke 

persoonlijkheid, .die om Christus' 

wille zich gaf en wiens leven zoo 

vele duizenden tot zegen is ge

weest. 

II 
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as in een stad in Australie. 
Er weJd geklopt aan de deur 
van bet Officterskwartier. Een 
onverwachte gast I Een vrouw 
van middelbaren l~eftijd, ze 
droeg een grooten tuinhoed met 

zw1erlge rozen en een costuum, dat ~etuigde van 
een .,licht" !even. Hetgelaat onderd1en bloemen
boed echter droeg bet stempel van ellende en 
smart, de merkteekenen van een losbandig !even 
lagen op de niet onfraaie gelaatstrekken. 

Zoodra de deur aeopend werd, riep ze half 
hysterisch : ,,0, laat me toch binnen als'tu
blieft I Stuur me tocb niet weg. lk zit in de 
misere en heb niemand die me helpen kan, als 
U bet niet doet. Als U me niet wil hebben , 
dan gaat bet van kwaad tot er"er I" 

Haar binnenloodsende, bracht de Officier haar 
wat tot bedaren, en zei roen: .,Natuurlijk wil 
ik je heel graag helpen voor zoover ik dat kan, 
maar als je werkelijk je !even van zonde wilt 
opgeven, dan kan alleen God je helpen.'' 

De vrouw was de beruchte eigenares van 
een bordeel in de stad, een vrouw, die in de 
gevangenls had gezeten, Cbineesche opium
kitten bezocht, dobbelde en af en toe dronken 
was. Haar geschiedenis v66r dit bezoek aan de 
Heilsofficieren, loopt onQeveer als volgt: 

Als jong meisje werd zij verzot op dan
sen en bet begin van haar val dateert dan ook 
van bet oogenblik, dat zij zulke lokalen begon 
te bezoeken en is te wijteu. aan bet gezelschap, 
dat zij daar aantrof. Zij woonde toen met baar 
moeder in een keurlg net huisje en verdiende 
den kost met naaiwerk voor een confectie
fahriek. 

Op een avond zond haar moeder baar de 
stad in om een foto van baar zuster te halen. 
Die was nog niet klaar, en terwijl ze wachtte, 
dacht bet meisje, zou :z:e maar eens een zaal 
binnengaan, waar juist gedanst werd. 

Te midden van al het plezier vergat 
:z:e plaats en tijd, en haar zuster, die er op 
u •tgestuurd was. om haar te toeken, vond haar 
daar in die danszaal, doch kon haar niet be
wegen om mee te gaan. De moeder werd gewaar
schuwd en ging er zelf been, maar bet meisje 
was al verdwenen. 

Bang om naar huts te komen, was ze toen 
buiten blijven rondloopen, totdat ze een vrouw 
tegenkwam, die haar noodigde mee te gaan. Ze 
gingen samen naar bet Chineescbe kamp, waar 
:z:e In een huis werd ondergebracht. Haar klceren 
wcrden haar ontnomen en zij in een kamer 
opoesloten. 

Den volgenden morgen sloot ze een overeen
komst met de bewoners van het huis en bleef 
daar wonen. Na enkele dagen echter kwamen 
haar oom en eenlge detectieven die haar op
gespoord hadden, om haar naar huis te brengen. 
Haar moeder zond haar naar een gesticht, maar 
een hartstochtelijk verlangen naar een los leven 
had zich van haar meester gemaakt, en zoodra 
bet haar gelukte, ontsnapte ze naar een andere 
oplumkit in een andere stad. Ze had opium 
leeren schuiven en was weldra geheel aan dit 
cu vel verslaafd. Hier 66k werd zij door haar 
moeder gevonden, alleen wou ze niet met haar 
mee, en eer de moeder nog polttiehulp had kun
nen bemachtigen, was bet meisie al weer met een 

Ve Q pium=Slav in. 
Chinees er van door naar t>en p la ttelandsstadje. 

Ze werd opgeJ;poord en aangehouden , en daar 
ze reeds boven den schoolleeftijd was, veroor
deeld tot twaalf maanden gevangenlsstraf. Dit 
bleek haar ondergang. want in de gevangenis 
leerde zij nog veel meer kwaad. 

t-. a haar ontslag begon een loopbaan van 
bet allerlaagste en oneerbaarate allooi. 

•• • 
Intusschen had zij zich geheel en al overge

geven aan de opiumgewoonte, doch kort voor
dat zij dit bezoek kwam brengen aan onze 
Offic.ieren was ze begonnen om in plaats van 
de atukje~ gebrande hou'skool te rooken, die 
op te eten. ~te verandering was nlet zoozeer 
een gevolg van een verlangen naar verbeterlng 
- hoewt.1 ze zegt, gaarne te eeniger tijd 
vier a vijfhonderd gulden te hebben gepeven om 
van de gewoonte af tekomen-alswel uitnijd, 
dat ze in die opiumkit, waar ze meestal ht:en
glng, een zeer waardevol broche had verloren, 
welke haar ontstolen was. 

Dit voorval brengt haar droeve geschiedenls 
tot op den tijd, dat zij de Otf1cieren In hun 
kwartier kwam bezoeken. In alle opzichten was 
het haar tegengeloopen. 

Een relletje met de politle had haar te kwader 
naam bezorgd blj de overheid, en zij had een 
briefje van den deurwaarder gekregen om bet 
huis. dat zij bezigde voor slechte dc>eleinden, te 
ontruimen. Zooiets als de nasmart van een ver
kwist leven drukte haar terneer, terwijl ze zat te 

piekeren o ver al haa r moeilijkheden, en de 
gedacb1e aan ,,wat had kunnen ziin" vergrootte 
slechts haar dr06fheid . Ongetwijfeld zal de neer
slachtigheid, welke bet gev o lg Is van .. het 
opiumgebruik, daar ook n iet weinig toe b119e
dragen hebben . 

Doelende op dien tijd, zeide ze: "Ik werd 
gewoonweg wanhoplg over m'n lot. en besloot 
er aan te ontkomen door een eind te maken 
aan m'n !even. Net terwijl ik een kamer uitkwam 
met een fle~chje vergif, was 't alsof ik een stem 
hoorde die heel duidelijk zei : "er is een andere . " manier, en die is veel zekerder. 

Ik keek ovual de kamer rond, en onder den 
tafel. Ik dacht: de menschen d'rnaast willen me 
zeker voor Oen gek houden. Maar er was niemand. 
't Was net of ik de stem nog kon hooren. 
Banp, dat ik was ! en ilr besloot naar bet Leger 
des Heils te gaan en te zlen, of die niet lets 
voor me doen konden. Zij waren het, die me 
utoe b•achten m'n zondcn in bun ware ltcht 
te Zien." • • • Toen de vrouw haar hart uitgestort bad, 
rees de vraag ,, Wat kunnen we nu doen ?" 
't Was heel duideli1k, dat ze nlet meer naar haar 
oude orngevlng terug kon, en men bes)oot haar 
daar te houden, totdat er andere schikkingen 
gemaakt konden worden. 

Correspondentie met de familie bracht geen 
onmidddlijke resultaten, hoewel het guin sinds
dien hereenipd is. Er werd werk voor de vrouw 
gezocht, zoodat ze voor haar eigen kost kon 

Aan hen, die Christus verwerpen. 

God is heengegaan - de Heer heeft u verlaten. 
De leveosschakelen dreigen verbroken te wor

den, gezondbeid beg int te falen, ge worstelt. ge 
strijdt, ge sterft; en al roept ge tienduizend maal 
Jammer en wee, toch zult ge in den afgrond 
terecht komeo, en in de he! ternederstorten. 

,, Voor ditmaal ga heen; en als ik 
gelegenen tijd zal hebben beko
men. zoo zal ik u tot mij roepen.'' 

gaan? Kuxit ge een beter Vriend vinden? Waar
om vraagt ge Hem been te gaan ? Wie anders 
kan Zijn plaats lnnemen? Waarom vraagt ge 
Hem been te gaan? Wie anders kan uw lasten 
dragen, uv. hart genezen, uw ziel redden, u w 
zon::len vergeven, uw verleden uitvagen, u be
schermen in dit leven, ,steunen in de ure des 
doods, en u een ruimen ingang schenken In deo 
Hemel, dien ge zoozeer verlangt binnen te gaan? 

Vraag Hem been te gaan zoo ge wilt, maar 
bedenk dat ge zonder Hem arm, naakt, onrein, 
ellendig en ontdaan zijt. 

Vraag Hem been te gaan zoo ge wilt, bedenk 
echter dat zonder Hem de doodsvallei hui
veringwekkeod donker en Jang zal zijn. 
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zorgen en den volgenden Zondag glng ze naar 
de middagsamenkomst in de zaal. De Soldaten 
zongen 1 ,,Uw keten za l breken in de hand van 
den Heer". ,,Dan kan Hij mijn opiumketen ook 
verbreken," dacht ze en spoedde zich naar de 
zondaarsbank. 

't Waa midden onder de meeting, maar ze 
giagen dadelijk over tot een bidstond, knielden 
om de boetvaardige vrouw been, die onder 
tranen vergiffonis zocht. En nlemand, die de 
wonderbare verandering heeft meegemaakt wel
ke tot stand is gekomen, zou erean kunaen 
twijfelen, of zij heeft gevonden zij zocht. 

Een der eerste dingen , die ze na haar bekee
ring deed, was de rozen u it haar hoed te oemeo, 
de ringen van haar vingers, de zijden japoruien 
en opschik die behoorden tot haar vroegere 
!even, en er een vuurtje van te maken om ze 
te vernietlgen. 

De opium was niet zoo gauw overwonaeo. 
Z66 Ziek werd ze soms omdat ze 't niet meer 
gebruikte, dat bet haast onontbeerlijk schun, en 
voor een poosje nam ze dan ook nog ldeine 
hoeveelheden; maar bet gaf haar geen rust, 
en ze sprak erover met de Officieren, die haar 
waarschuwden, dat zij vasthield aan datgene, 
waarvan God haar wilde bevrijden. Vanaf dien 
tijd zijn zij en dat verraderlijke kruid totale 
vreemdelingen geweest. 

Ondanks haar gebroken gezondheid verdlent 
zij den kost met boenen en schoonmaken, 
:z:onder ooit eene klacht te ulten. Zij is ecn 
ootmoedig Christeri, "ol van dankbaarheid aan 
God, en verlangend om lets te doen tot hulp 
van andere a fgedwaalden. Wanneer men haar 
getuigen ts hoort, gevoelt men zoo echt, dat zij 
.veel liefheeft, wan t haar is veel vergevcn". 

C?.5252525252525252525252.52S2!il 

~ VERBORGEN SCHOONHEID. m 
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Op zekeren dag stapte een heer een groot.c 
juwelierszaak binneo, waar hij in 't heldere 
licht de schitterendste dlamanten zag glinateren.
Terwijl hij er \angs liep, zag htj een juwed, 
dat heelemaal geen glans bezat. 

,,Oat is zeker geen waardevolle", merkte htj 
op tegen den juwelier. 

Deze hield daarop den diamant een oogenblik 
in de gesloten hand, deed die na een paar mJ.
nuten weer open en zei 1 •• Kijk nu eens I" 

En toen was er van bet juweel geen stukte, 
neen, geen speldenpuntje te bekennen, dat olet 
in vollen !ulster, en in alle kleuren van den 
regenboog schitterde. 

,, Wat hebt u er mee gedaan ?" vroeg de beer. 
,,Dit 11 een opaal.'' antwoordde de juweller. 

.,en wel een zoogenaamd sympatische juweel, 
Het moet door de menschelijke band verwarmd 
worden, om In al zijn pracht en schootih ld t'! 
kunnen pralen !" 

Zoo zijn er ook karakters, die voor 't oog 
onaangenaam zijn, maar die in werkelijkheid 
,,sympathische juweelen" zijn. Zij hebben slechts 
de warmte noodig van echte, goddelijke liefde, 
om zich in hun verborgen waarde en schoon· 
heid te doen kennen. 
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Diep in de tropische oerwouden groeien een 
ovecvloed van de meest wonderbaarmooie or
chideeeo. Sommige ervan lljken precies groote, 
prachtige vlinders, die zlch op de takken balan· 
ceeren ; een ander soort heeft den vorm van 
een reiger met uitgestrekte vleugels; een derde 
is net een zwevende du1f, de geli1kenis is zelfs 
z66 sterk dat de lodianen in Panama haar Cilen 
bloem van den He11igen Geest noe.men. 

De lange wortelen van deze orchtdeeen drlngen 
niet neer in de aarde, maar op zekere hoogte 
van de boomen zit ten ze in de spleten en voeden 
zich met de dampen, die daaruit opstijgen. Niet 
alleen zijn dus deze schoone bloemen een ver
siering voor de wooden, doch ze nemen de 
verkeerd~ dampe~ in zlch op en veranderen die, 
zooals b1j de vantlle, in een fijnen geur. 

Mooi beeld van de Cbrlstelijke liefde I Zi) 
verdraag~ alle dingen, zij gelooft alle dingen 
zij hoopt alle dingen, zlj bedekt een menig~ 
van zonden. 

.. Zalig zijn zij, wier ongerecbtigheden Vft'o 

geven :z:ijn, en wier :z:onden bedekt zijn.'' 
a been". D66r Paulus richtte 
Felix dit verzoek tot God. lk 
vraag mij af, of Hij werkelijk 
woordeliik aan Felix' verzoek 
voldeed en hem heeft verlaten? 

. . lk geloof het we!. Ja, ik ben 
er zeker van , dat God is beengegaan en nim
mer is teruggekeerd om opnleuw aan dat 
hart te kloppen. om met d!P ziel te twisten, 
om met dien verwerper te onderhandelen. Zoo 
Hil het al heeft gedaan, dan is bet toch nooit 
opgeteekend gev.ordeo. 

Vraag Hem been te gaan zoo ge wilt, maar 
bedenk dat ge zonder Hem dor en verdorveo 
zijt, ,cbuldlg, zonder hoop en zooder Chrlstus, 
gansch en al verloren. Vraag Hem been te gaan 
zoo ge wilt, maar bedenk dat ge Zonder Hem 
den weg ten Heme! niet kunt vinden, noch vrij 
blijven van de strikken, die opzettelijk door deo 
duivel zijn gespannen om u te vangen en te 
doen vallen. 

Bu1ten Jezus kunt ge geen licht of lamp vin
den, en wat zult ge doen in de vallei van de 
schaduw des doods zonder iemand om u door 
haar sombere, eeozame gewelven te leiden 1 

Vraag Hem been te gaao zoo ge wilt, be: 
denk evenwel dat zonder Hem de doodsrivier 
breed zal zijn, haar wateren diep, en wat zult 
ge dan doeo zonder Christos, als ge komt aan 
den wassenden vloed der Jordaan? 

aan te dulden, zonder compas om naar eeo 
veillge haven te kunnen wijzen. 

Zondaar, zonder ]ezus zljt ge alleen op de 
zee des !evens, drijft uw kostbare zlel naar een 
eindelooze eeuwigbeld. Blj sommigen is de reis 
welna volbracht, de overzljde der zee bijna 

,.Ga been'' is een heel gewone uitdruk
king. In ooze meetings hooren wij haar, zij 
weerklinkt door onze zalen, zij bedroeft menig
maal den Heiland, smart Zijn hart en grieft onzen 
God. ---

ZiJn deze woorden wel eens over uw lippen 
gekomen? Ik vrees van wel , en dat gij met 
millioenen anderen inderdaad daaraan ~chuldig 
zijt aeweest. 

Waarom zoudt ge Hem vragen om heen te 

lk zegt 't u, dat ge zonder Hem zult af:lwalen 
van den weg, die leidt ten eeuwigen leven. 

Vraag Hem been te gaan zoo ge wilt, maar 
bedenk dat zonder Hem ge steeds verder zult 
dwalen, voort, immer voort, tot de zon gaat 
zin ken, de nevelen zich aaneenslulten, de nacht 
komt en een dikke duisternis u overvalt. 

Denk u eens in, wat dat zal zijn ! 
Stilstaan zal onmogelijk wezen, omkeeren 

ook, terugkeeren - dat zoudt ge wel gaarne 
doen, als bet maar kon ! Schreien zal u niet 
baten, noch weenen of klagen of bidden, want 

Zonder Hem zal 't getij te sterk zijn, de 
g~lven zullen over uw scheepje slaan, en in de 
k11le wateren 7'Ult ge ten onder zinken om nim
mermeer boven te komen. 

Vraag Hem heen te gaan zoo ge wilt, doch 
bedenk dat zonder Hem uw ziel zal versmachten 
want Hij ls het water des Levens. Stuur He~ 
weg, zo~ ge wilt, maar als ge dat doet, zal 
c'atgeoe tn u, dat eeuwigheidskiem in zich 
draagt, verhongeren, want Hij is bet Brood 
des Levens. 

Vraag Hem been te gaan zoo ge wilt 
maar bedenk dat 's Hemels kusten onbereikbaa; 
zijn, want zonder God zwalkt uw levenshulkje 
rood zonder kaart om de ge varen der zeeen 

bereikt. Het !even spoedt ten einde I d 
k 1 .. kh d en a e 

wer e IJ el van een andere wereld st t 
de deur. aa voor 

Nog is daar een Arm, die u bereiken kan 
een Hand, die u grijpen kan, een Kracht, dl~ 
u redden kan, een Liefde, die u wil vergeveo, 
Bloed, dat u kan relnlgen, Genade, die u wil 
aaonemen .. en een Vader, die u wll ontvangea1 

Wilt g11 He.m verwerpen, verachten. haten, 
heeozenden, Z1jn bloed onder uw voeten ver
tredef en het als onheilig betracbten? Nee• 
toch · want ,,nu is het de welaangenamc tQd, 
zlet, nu is bet de dag der zaligheid" I 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

BBVORDERING: 

Van Stafkapiteln tot Majoor. 

Ch. Stewart. 

Bandoeng, 22 Jun! 1929. 
W. PALSTRA, 

Kommandant. 

AANTEEKENINGBN VAN DEN 
ALGBMEEN SECRETARIS. 

Wijlen Generaal W. Bramwell Booth. 

Welk een schok Is er door onze gelrderen 
gegaan I Oeneraal Bramwell Booth is bevorderd 
tot Heerlijkheid I 

Eenmaal 't zwaard, maar nu de palmtak I 
Eenmaal de strijd, nu de rust en vree. 
Vrlj van alle aardsche kluls!ers, 
Juicht hiJ In 't loflied der zaal 'gen mee. 
Wat hij opgaf bier voor Jezus, 
Brengt eeuwige winst daar mee. 

H1j was een nobe)man I Een gentleman van 
de hoogsre orde en edelsre soort I Wii, mljo 
Heve vrouw en ik, gaven hem de liefde van 
ona hart en de diepe toegenegen he id onzer zlel I 
Det beeft ons geen mlnuut berouwd. 

Wat hij voor de wereld in het algrmeen en 
voor het Leger des Heils inzonderheid is ge· 
weest, zal elders meer uitvoerig ""orden be; 
.sdareveo. Voor ons Is hlj steeds, van ooze jeugd 
af aan, het bezlelende voorbeeld ge1111eest van 
een grooten Generaal, een moedigen strijder 
en een geliefd kind Gods. Generaal, uw vror· 
beeld zal ons, bij bet. opwearts strevrn, steeds 
voor oogen staan, bezieleo en bekrachtigen en w• hopen daarmede bet beste de berinnering 
aan u in eere te houden I 

Onze Kommandants. 

Onze beminde Leiders zljn in ons midden 
teruggekeerd en bet welkom, dat bun troepen 
in Soerabaja en te Bandoe ... g bun gaven, was 
zeer hartelijk en eeo aangename verrasslng voor 
hen. 't Was dan ook bui engewoon prettlg hen 
weer te mogrn begroeten, en dankbaar te kun· 
nen constateeren, dat zij er patent uitzagen. De 
rust heeft hen blijkbaar goed gedaan. Moge 
hun terugkeer In ons midden een periode van 
no;i grooteren bloei als wij oolt tevoren kenden, 
inluiden tot Gods eer en bet welzijn van ons 
gellefd Leger. 

Met Ver1of. 

~ ~ de maanden van ing"spannen arbe· 
is het mij met vrou w en kinderen vergund 
eokele weken verlof op Pelaotot>ngan door te 
brengen. De heerlijke omgeving, schlttereod 
natuurschooo overda~" weergaloos mooie wou· 
den bij z lvereo mane~chljo, guile gastvrij heid 
bij den Directeur en diens echtgeooote en een 
b\ijde lach oo de l(o!o!lie zijn niet te versmaden 
factoren. W1j genieten volop I Straks hopeo 
wij weer met frisschen moed tot onzen arbeid 
terag te keeren. 

Ben blijde Jach I 

Ja, er is een olijde Jach over Pelantoengan 
gekomen I Zeg nu maar niet ,,oeen" want dat 
helpt toch niet ! Men kan het immers dutdelijk 
hooren. De vogels doen het in bun zangen en 
de b!ek in .het murmelen. De boomen en bloemen 
doen het, een en al stralende vreugde ! 

Maar wie het bovenal doen? Dat zijn d .. 
patienten I Beste menschen, geloofr u mij ~aar 
gerust zij lachen een blijden Jach. Somm1gen 
deden' het in jaren niet ; aoderen dachten het 
nooit meer te kuonen doen, huo leven Jang 
nit:t t En nu? 0, ik wilde we), dat u het 
allemaa\ zoudt kunnen hooren I 

Wilt U wcten wat de reden is? Het licht is 
er gekomen, het heeliog':>rengend, leven·wekkend 
licht. dat straalt ult de 32 ultra-violet lampen 
en 8 groote sollux. Jam pen en dat onder de 
toegewijde en kund1ge Jei:iing van Dr. Denis 
Mulder wondereo verricht. Nu reeds begloneo 
de patlenten de heilzame uitwerking op hun 
gestel te ervaren en dat maakt hen zoo oouit; 
sprekelijk gelukkig, Z66 komt het, dat in dit 
eens zoo droeve dal thans de heuvelen eeo 
blijden Jach weerkaatsen I Begrijpt u het? 

ONZE JEUGD. 

PRJ.JSUITDEELI G. 

{Bandoeng I - Enslgne Cardioaal). 
't Was hoogtij voor de kinderen I De Alge· 

meen Secretarls zou over de honderd boeken 
ultdeelen. Het J. L. Muziekkorps was er en 
11peelde, de joogens glommen van geooegen, 
want er zou lets bijzonders gebeuren. Voordat 
de melsjes haar prijzen kregen, zong de J .. ~· 
Zangcompagnie het lied: ,,Als de Leite • 
Terwijl de Kolonel daarop de meisjes een 
voor een naar het platform riep en ze haar 
prlJzeo gaf, verlieten de muzikanten de zaal, 
met de lnstrumenten onder den arm. 

De zaal was vol menscheo, en toen het 
laarste melsjesboek was ultgegeven, klonk er 
plots een gebom en geschetter van trommeo en 
trompetten aan den voorkant der zaal. ledereen 

S T R IJ D K R E E T 

BEROUW, EEN VOORWAARDE TOT VERLOSSING. 
door den Stichter. 

In waar berouw zijn altijd verschil
lende ervaringen opgesloten. Het kan 
gebeuren, dat de mensch, die gered 
wordt, ze niet altijd onderscheidt maar 
niettemin zijn ze er steeds. 

1. Daar is een diepgevoeld besef. 
dat men zwaar gezondigd hee/t 
tegen God en dat de zonde een groot 
kwaad is, door God gehaat, en dat 
den mensch ellendig maakt, en 
hem die ze bedrijft. blootstelt aan den 
toorn Gods. 

De waarlijk berouwhebbende keert 
zich af van de zonde, die hij eertijds 
liefhad, beseffende, dat zij een gruwel 
is voor het aangezicht van God. 

2. Waar berouw sluit in zich diepe 
droe/heid over de zonde. Als iemand 
berouw heeft, is hij zeer bedroefd, 
omdat hij zonde gepleegd heeft ; en dat 
niet alleen om de ellende. die dit over 
hem en zijn omgeving gebracht heeft 
en om het gevaar, waaraan bet hem 
blootstelt, maar omdat de zonde op 
zich zelf een slechte zaak is. 

3. Waar berouw sluit in zich zucht 
tot herstel. Als iemand inziet, dat zijn 
zonden anderen. in zijn omgeving heh~ 
hen benadeeld, dat is, als hij door zijn 
gedrag iemand heeft verongelijkt of 
schade berokkend, dan zal hij zijn 
best doen om dat weer goed te m8ken, 
zooveel als in zijn vermogen is. 

4. Waar berouw sluit ook in : bet 
nalaten, het opgeven van de zonde. 
Het is niet voldoende om in te zien, 
dat onze wegen zondig zijn ; wij moe
ten die wegen verlaten. De leugenaar 
moet bet liegen nalaten, de oneerlijke 
mensch zijn oneerlijke handelwijzen, 
de dronkaard moet den drank opgeven. 
die hem ten verderve voert, en de 
kroeghouder moet ophouden met den 
verkoop van drank. die de lichamen 
en zielen der menschen verwoest. 

Men kan niet zeggen, dat iemand 
berouw gevoelt over zijn zonden, als 
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hij niet tegelijkertijd besluit om met 
Gods hulp zulke zondige dingen niet 
meer te doen en als hij niet werkelijk 
het kwaad nalaat zooveel in zijn macht 
staat. 

5. Waar berouw brengt ook met 
zich bekentenis van zonde. De waar .. 
lijk berouwhebbende-

(a) zal zijn zonden voor God be
lijden. Hij zal zonder aarzelen voor 
Hem erkennen, dat hij zich schuldig 
gemaakt beef t aan zonde en Gods eeuwig 
ongenoegen heeft verdiend. 

(b) Hij zal zijn zonden belijden voor 
de menschen. Men kan niet zeggen, 
dat iemand berouw heef t over zijn zon
den, indien hij niet gewillig is het ver
leden te bekennen tegenover zijn mede
menschen. Hij heeft openlijk gezondigd 
en daardoor in vele gevallen anderen 
aangemoedigd eveneens te zondigen. 
en nu als hij oprecht berouw heeft, zal 
hij willig zijn voor de geheele wereld 
te bekennen, dat hij zich schaamt 
over bet verleden. 

(c) Hij zal ook voor de menschen 
bekennen. waarin hij tegenover hen 
gezondigd heeft. De man zal naar zijn 
vrouw gaan en de vrouw naar haar 
man, de kinderen zullen tot hun ouders 
gaan. de bedienden tot hun meesters 
en de meesters tot bun bedienden en 
bekentenis doen, als ze hen op de een 
of andere wijze hebben beleedigd of 
onrecht aangedaan. Tegelijkertijd zul
len zij vergiff enis vragen en openlijk 
bekennen, dat zij Gods vergiffenis zoe~ 
ken of die reeds ontvangen hebben. 

Waar berouw sluit in zich verlan~ 
gen naar vergeving. De gedachte aan 
vergeving is het eigenlijk, die den zon
daar tot berouw drijft. 

6. Waar berouw sluit altijd in zich 
onderwerping aan God, dat is de 
gewillige overgave van den geheelen 
mensch, naar ziel en lichaam, om Zijn 
wil te doen. 

UN 

PO HAU 

SI 

TJANANG. 

Z[JT GIJ TOT ZEGBN? 

Zijt gij op aarde uw naaste tot zegeo, 
Deelt ge zijn moeite, zijn lasten en strijd ? 
ls het uw blijd~chap en vreugde te dienen, 
Hebt gij uzelf reeds aan Jezus gewijd 1 

Zijt gij op aarde uw naaste tot zegen, 
Hebt ge vermeld, wat de Heer voor u deed? 
Zljt gij een trooster voor moeden en zwakken? 
Vol is de wereld van droefheid en leed. 

stood op om te zien, wat er aan de haod was. 
en daar marcheerden ze naar binnen, de joogens 
met Ensign Ster.n, den Ka pelmeester voorop, a I len 
ultgedost in huo splksplinternieuwe Turksch
roode uotformjassen f Ooder groot enthousiasme 
van het publiek bekloDJmen de muzikanten het 
platform, en speelden een fijoen marsch. Het 
oude musicus-hart van den Kolonel was recht· 
ges1emd, en met overgroote bl1jdschap wijdde 
hij de nleuwe uniformen aan den dicnst des 
Heeren. 

Wat vroeger in de m~etiog waren twee der 
jongens tngezegeod tot Jong Soldaat, een en.an 
een klein, maar dapper kere ltje. Later zagen 
we hem ,,ook al In zoo'n vuurrood jasje" de 
cymbalen bespelen, dat het 'n lust was I Z'n 
oogen en tanden blonken van echten jongens· 
trots. 't Was tof, hoor ! 

Nu kregen de jongens natuurlijk ook nog 
hun boeken. 't Was werkehjk een prettige 
avond, De B. 0. en de J. L. S. M . hebben niet 
vergeefs zooveel zorg en tijd besteed aan de 
keuze der boeken. En nu tot volgend jaar, wie 

Zijt gij op aarde uw naaste tot zegen, 
Leidt gij een )even, den Meester tot eer? 
Zijt ge getrouw in uw woordrn en werken? 
Bracht ge reeds zielen tot Jezus, uw Heer? 

Zljt ge, mijn vrienden, uw naaste tot zegen? 
Kort is het !even en ras wenkt de nacht. 
Zorgt, dat aleer gij bier de oogen moet sluiten 
Op aard uw zeoding getrouw is volbracht I 

zal dan een eersten prijs halen? 
Een die meegenoot 

ZIJ MERKTB l'llET OP. 

Een moedet" had haar jongen gezegd, <lat hij 
buiten mocht spelen, maar niet de laan uit, om 
met een anderen iongen mee te gaao, die hem 
dan daar opwachtte, en hem dikwijls tot aller· 
lei verkeerde dingen overhaalde. Op zekeren 
dag zag de moeder, hoe haar jongen telkens 
weer van neen schudde tegen het vrindje, dat 
hem ult al zijn macht wenkte, maar ten slotte 
was de verzoeking hem te sterk. 

Toen hij na een paar uur thuis kwam waren 
zijn kleeren door het stof van de straat bevu1ld. 
De moeder voegde hem ruw toe 1 ,.Z1e je we), 
ik wist wel, dat je toch gaan zou I Ik zag alles 
vanuit bet raam." 

En het kind antwoordde: ,,0, moeder, zag 
u dao nlet, hoe ik niet wou en probeerde hier 
te blijven : waarom kwam u me dan niet hel
pen ?" Wat zou bet voor de moeder gemak-
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SeJamat datang ! 

Als dit nummer der S. K. in handen van 
ooze lezers komt, zulleo Adjude.nt en Mevrouw 
Schulz en bun kinderen zich weer na een wel
verdiend verlof in Holland te hebben genoten, 
in oos midden bevinden. Selamat datang, heve 
makkers, en God stelle Uw komst tot grooten 
zegen. 

Die ,,thuis" zijn. 

Onze Officieren, die thans met verlof zijn (en 
dat zijn er niet weinig) maken het over het alge-. 
meeo goed en wij danken God recht hartelijk 
voor deze goede bPrichten. 

Mevrouw Adjudant Loots en Ensigne Eng~ 
strom maken hierop een uitzondering , doch wij 
hopen dat het ook voor die makkers niet lang 
meer zal duren eer zij in staat zijn naar hun 
geliefd arbeidsveld in lnsulin<k terug te keeren· 
Wij kunnen hen zoo noode misstn en zullen 
met groote vreugde bet bericht betreffende hun 
te1 ui:ikeer begroeten. 

~~ 
Wij kunnen een dankl:aar .. Halleluja l" niet 

inhouden, bij bet vernenen van de tijding, dat 
Mevrouw Er sign Pouna11 ED na etn langdu
rlge, ernstige en smartelijke ziekte tbans v.eer 
zoo goed als pthtel hersteld is. Zij mocht het 
Ziekenhu1s tt> Makasar '\.erlatEn en 2al welcl1a 
naar haar Korrs 1n Middtn·Ce!Ehs te1ug· 
keeiED. De Ensign zelf is benids ten1ggegean. 
Daokt God, Die cnze gel:eoen hoolt en 
\oerhoort, 

'l'Jaar S. 0. K. 

Aeljudant Beundf'Ts ls met !Vevrcuw Beunders. 
tn bun lan naar Medan vertrokken, teneinde: 
zijo arbeid in ve1 bend iret de Z.V .A. op Suma
ua's Oostkust aan te vansen. ~poedig hoi:en 
wij nog iemand ter a~sistrnt1e te kunnen zenden ~ 

Ooze trouwe irakker, Kommandeure Krusch
witz bevindt zich voor datzelfde doel in bet 
Madioensche en Kediriscbe. Mc-ge de Heer deze 
makkers, die zulk ecn belangrijken, doch zwaren 
arbeid verrichten, ri,kelijk zegenen. 

Kapitein Niels Hansen. 

Vanuit Solo vernan:en . wij, dat Kapitein N. 
Hansen een IEeliJkrn 'al had gedaan en zijn 
knie vrij ernstig had bezurd. Gelukkig is hit 
tbans weer zoo goed als heisteld en aan dtn 
arbeld getogrn. 

'l'Jaar Celebes. 

Het zal D . V. mijn groote voorrecht lEiJn de:ie 
maand een bezoek aan Celebes te brengen, 
waarnaar ik met groot verlangen uitzie. God 
helpe mij een zegen te brengen tot mijn lieve 
kameraden, die zulk een voorbeeld zijn van 
toewijdmg en getrouwe plicbtsbetJ achting. 

Later hoop ik ooze S. I(. lezers natuurlijk 
bijzonderheden betreffende dat bezoek mede te 
deelen, 

Bij het ter perse gaan ontving de Kornman• 
dant bericht van het lnternationaal Hoofd
kwartier, dat zijn broeder Brigadier Frank Palstra 
(van Nederland) een ernstigen hartaanval beeft 
gehad. Wij bidden, dat God den Brigadier en 
de zijnen zal schragen in de:ze zorgvolle dagen. 

~~~~~~~~~~~! 
$ KOMMANDANT EN MEVROUW PALSTRA 

$ (vergezeld van den Divisie-OHicier) · 

$ zullen bezoeken : $ 
Donderdag 4 Juli • 8andoeng $ 

~ *.Heiligingsdienst. @ 

~ Zondag 7 Juli Magelang ~ 

~ Maandag 8 Juli Magelang $ 
$ Zondag 14 Juli Semarang I 
~ Maandag 15 Juli • Tegal 

~ Dinsdag 16 Juli • Cberibon 

@ • Lezing - Het verleden, heden en @ 
~ de toekomst van bet LEger des Heils ~ 
$ Zondag 21 Juli Bandoeng $ 
$ Maandag 22 Juli Bandoeng III. ~ 

~~~~~~~~~~~~ 

kelijk geweest zijn, in dat oogenblik van ver
zoeking haar jongen te helpen, door hem te 
hebben gewenkt en zulk een v.:enk zou door 
het kind als een verlossing zijn begroet. 

GBHOORD IN EBN ONZBR TEHUIZBN. 

.,Adjudante, waar is de Heme!?" 

..Daarboven.'' 

.,Is de Heme! daarboven ?" en vol verwon
dermg keek hij naar de blauwe lucbt. 

,,Ja zeker." 
,,En is de lieve Heer daarboven ?" 
,,Ja." 
.. De lieve Heer is daarboven ••• En kan de 

lieve Heer Chrfaje altijd zien, Adjudante ?" 
,, Ja, de lieve Heer kan Chrisje altijd zien.'' 
Weg huppelt hij naar Eddie. 
,,Eddie, Adjudante zegt: de Lieve Heer ls 

daarboven in den Hemel, en de lieve Heer kan 
ons a!tijd zien." 
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II( OELOOf', DAT BEROUW VOOR GOD, OE- --, STAR IJDo KR~ET LOOP IN DEN HEER JEZUS CHRISTUS 111 • W 
EN BEKEERING DOOR DEN .HEILI- I · ... ~ ... · 

OEN GEEST NOODIO ZIJN TOT 0 

ZALIOHEID, EN DAT ALLE OfflClffL ORMAN VAN HfT LEGER DES HEllS IN NtDfRLAHDStH-OOST-INOI( 

- ---------
ALLE ONGERECHTIGI-IEID IS ZONDE. WIE 

DAN WEET OOED TE DOEN, EN HET 

NIET DOET, DIEN IS HET ZONDE. 

MENSCHEN ZALIO KUN- • 
MAAR INDIEN Glj U NIET 

BEKEERT, ZOO ZUL T GIJ 

VE.ROA AN. 
NEN WORDEN. 

J}et • elkom ban 1kommanb ant en ;!AA c b r o u tu ~ a I~ tr a. 
TE SOBR ABAJ A, 

D it keer v1el h et Soerabaja te beurt het 
voorrecht te hebben het eerste Welkom te ge· 
ven aan onze Leiders bij aankomst in Neder
landsch-l ndie. En de Soerabaianen hebben ztch 
uitstekend gek weten van hun taak ; neen, ta a k 
Is het woord n iet, het was h un alien een zaak 
v an groote vreugde. 

E igenlijk was de allereerste welkomst·groet 
gegeven te Makasser, waar de Officieren van 
bet M 11it air Tehuis onze Kommandants reeds 
hartelijk hadden begroet, zoodat de medepas
sagie rs daarop de opmerking maakten hoe a an
genaam bet voor onze Leiders moest zijn op 
deze wij ze verwelkomd te worden . En toen zij 
d icht bij de kade kwamen te Soerabaja en daar 
b et groepje Officteren en makkers zagen, t oen 
vonden ze ' t lets heel bijzonders, dat er zoo 
veel hartelijke belangstelling was. 

Lt. Kolonel en Mevrouw Rawle en en
kele andere Offideren, d ie met 1'en waren 
meegereisd van ult Bandoeng. als ook de 
Officiercn en makkers van Soerabaja zelf 
- daar stonden zij, blij, echt blij Komman
dant en Mevrouw P alstra weer te zien. Einde
lijk .was de toegang vrij en mochten we aan 
boord gaan om daar de Kommandants de hand 
te drukken en ,. welkom thuls" te heeten. 
Na een hartelijke begroeting en enkele belang
stellende vragen wederzijds, gingen we onzen 
weg vol dankbaarheid aan den Heer en vol 

verwachting voor de samenkomst die op den 
volgenden avond plaats zou hebben in o nze 
Legerzaal aan de Djagaragastraat. Deze sa
menkomst was een groot succes. De zaal was 
stamp vol, en van het· begin tot 't eind was er 
een prettige, opgewekte en tevens ernstige 
stemming waa r te nemen . Alie afdeelingen van 
Soerabaja w aren vertegenwoordigd, n.1. de drie 
Korpsen, het Mtlitair-Tehuis, de Leprozen-Ko
lonie te Semaroeng en het Vrouwen- en Kin· 
derziekenhuis. 

In de eerste plaats, nadat een openingslied 
door alien hartelijk meegezongen was, nam Lt. 
Kolonel Ra wie het woord om ook namens 
a !len de Kommandants van ganscher harte wel· 
kom te heeten. Het applaus toonde aan dat 
a lien het met den Kolonel eens waren, dat Jiet 
goed was ,, Vader" en .. Moeder" weer thuis te 
hebben. 

onze beminde Leiders weer naar Nederlandsch
!ndie waren teruggekeerd . Vermeld w erd dat 
in hun afwezigheid gedurende circa 8 maanden 
het w~rk is voortgezet o nder de Jeiding van 
on zen Algemeen Secretaris wien ook een woord 
van dank loekwam en die zichzelf n iet ODtzien 
h~eft gedu rende deze maanden van extra verant· 
w o ordelij kheid , en a ls ult een hart en een mond 
werd te kennen gegeven dat we allen, groot en 
klein , nil een nieuw tijdperk tegemoet gaan vol 
verwachting voor nog grootere overwinningen, 
vol verlangen Gods Koninkr ijk hier in IDsulin
de meer en meer te doen u itbrelden . 

Daarna was het woord aan Mevrouw Kom
mandant Palstra. Hoe deed het ons hart goed 
weer haar eenvoudige, zielvolle woorden te 
h ooren a ls Mevrouw sprak van de goedheid 
Gods, van Zijn groote genade, en van de vreugde 
die 't haar gaf weer terug te zijn op de plaats 
waarheen God haar geleid had. 

Na een lied door Mevrouw Rawie gezongen, 
was het ons een vreugde te luisteren naar on
zen Kommandant . Ook de Kommandant gaf te 
kennen dat hij blij washier teruggekeerd te zijn. 
Door on voorziene om.standigheden was er heel 
anders beschikt over zijn verloftijd dan hij 
zich had voorgesteld. maar trots alles had hij 
ervaren dat de goede hand Gods over hem en 
over de zij nen was uitgestrekt. 

De Kommandant drong er bij ODS op aan de 
noodzakelijkheid ervan meer en meer onder de 
oogen te zien van het .,introduceeren van den 
Heer Jezus bij de menschen'', daarbij in ernstige 
woorden verklarende dat 

Jezus alleen de Hope der Wereld 
is, Hii alleen de Redder van bet verloren
gaande menschdom. 

Met dank, innigen dank aan God werd deze 
samenkomst gesloten en den volgenden dag 
vertrokken onze Leiders naar Bandoeng. 

Op weg daarheen was het voor de Komman
dants een aangename onderbreklng op de anders 
wel moeizame en lange reis op verschi\lende 
p laatsen makkers te ontmoeten b. v. te ModJo
kerto was Kommandeure Kruschwitz aan het 
perron, op bet station te Solo waren Kapitein 
Hansen en Kapitein en Mevrouw Lombo:W, 
in Djocja Enslgne Berge en haar twee Lu1t~
nantes met de kinderen van het Kinderhuis die 
een mooi lied zongen; ook waren Adjudant 
Nyheim en Luitenaot Hoemakers aanwezig, en 
in Koetoardjo waren Kapitein en Mevrouw 
Mepbam met hun zoontje, allemaal om de 
Kommandants te begroeten. 

En dan verder de reis voortgezet tot we 
veilig en op tijd te Bandoeng aankwamen. A.B. 

TE BANDOENG. 

Aan het Station. 

E nkele minuten voor de verwachte aankomst 
v an de Soe rabaja-Expres komen we op het 
perron , vlnden daar een g£oote schare Officieren, 
Soldaten en Vrienden bifeen. Om het wachten 
niet zoo lang te doen schijnen , speelt het J. L. 
Muziekkorps al vast een nummert je. . . Overal 
opgewekte gezichten: de k inderen met hun 
nieuwe nette jurkjes en pakjes aan voor het 
feest , zien vol spanning uit naar wat komen zal; 
' n groote verwachting straalt uit de donkere 
oogen van onze keurig geuniformde makke·rs 
van het Maleische Korps Kebon Djati .. . 

Daar komt wat I .. . Koelies op bloote voeten 
bewegen zich schielijk met hun slanke lichamen 
door de menigte naar voren; 'n scbrille fluit 
van den trein - geraas - geroep - gedraaf -
met 'n sissend geluid laat de locomotief stoom 
uit, alsof zij zegt : ziezoo, daar heb je :z;e ! 
't Muz!ekkorps heeft al 'n marsch ingezet en 
weldra bemerken we de figuur van den Korn• 
mandant, en daar komt ook Mevrouw. Hoe 
blijde kloppen de harten om hen weer te 
zien. Welk 'n vreugde I En wederkeerlg ook 
de Kommandants. Wat kijken en hooren ze op 
van bet Muziekkorps, wat zijn ze blij hun 
makkers weer in welstand aan te treffen ! Een 
kring wordt snel gevormd, even spreekt de Kom
mandant eenlge woorden. Dan gaan wij alien 
naar huis . .. · 

Morgen de groote welkomstsamenkomst I 

In de Legerzaal. 

,,Oat 's Heeren zegen op U daaH" 
't Kltnkt met ' n diepen toon van dank op 

uit honderden monden, terwijl de Kommandants 
binnentreden. Wei mogen ~ij danken voor den 

· terugkeer van deze bemlnde Leiders. Van morgen 
immers gevoelden Vllij nog zoo in de besloten 
Officiersmeeting op het Hoofdkwartier, hoezeerde 
arbeid des Heeren In ons lnsulinde hunter harte 
gaat, en met welk een innige liefde zij wederom hun 
groote taak zijn komen hervatten . 

Met 'n vroolijk lied tot eer van God wordt 
dan de bijeenkomst geopend. Nadat Zijn zegen 
over dezen avond is afgebeden door Stafkapitein 
Hiorth, houdtde Algemeen Secretaris. Lt. Kolonel 
Ra wie,d ie tijdensde af wezigbeid der Kommandants 
zoo met gaoscher harte de leiding van ODS 
Territorie beeft gedragen, een korte inleidende 
toespraak . Een groepje kinderen der J. L. Zang
compagnie marcheert vervolgens, met Leger
vlaggen voorop . naar het platform om een 
Welkomstlied te zlngen. Als vertegenwoordigers 
van onze Jonge Strijders op de versc:hil!eDde 

eila~den v an den Archipel, dragen enkele de 
ty p1sche kleederdrachten van die vergelegen 
posten , terwij l een der Jonge Soldaten Mevrouw 
l:'alstra een kleur lgen lndischen ruiker aanbiedt. 

pe . Di ~ lsie-Officier, P.rigadier Palstra , is 
bh1de m z11n dubbele functie als broer en a ls 
mede-Officier, ae Leiders, mede namens zijn 
makkers in de Java-Divisie, hartelijk welkom 
te heeten e~ te verzekeren van hun medewerking 
tot u1tbreldmg van Gods Koninkrijk. De kinderen 
van het Kinderhuis blijven niet ten acbter en: 
zingen In een hartelijk bewoord ged icht 'den 
KommandaDts bun zegenweDscben toe. 

Namens de Off1cieren van bet Maatscbappehjk 
Werk en als vertegenwoordigster van den arbeid 
onder de jeugd, wordt resp. door Majoor Beckley 
en StafkapiteiDe Neddermeyer een korte wel
komstspeech gehouden. 

De Z angbrigade van BaDdoeng I heeft ge
zorgd voor een goed nummer, en ook het J. L. 
Muiiekkorps verleent u itstekende diensten 
geeft zelfs een Marsch , ,. Australie" ten beste: 
wat zeer in den smaak valt. Na mens den Hoofd
kwartier-Staf wordt nog door Ma joor Lebbink 
een kort woord gevoerd. 

Allen staan op, als Mevrouw P alstra naar 
voren treedt, om echt te toonen , hoe blij 
wij zijn, dat zij teruggekomen Is. Uit de 
vo lbeid ha3.rs harten vloeien haar de woorden 
over de lippen, vol van dank, eer brengende 
aan haar Heer; h.et is nauwelijks noodig om 
te verklaren, welk een voorrecht zij het vindt 
om weer met ODS te mogen str!jden voor het 
winnen van kostbare zielen voor den Meester 
in dit land , en om hulp en bemoediging te 
bieden, waar zulks noodig is. 

Tot slot wordt het woord ge£even aan den 
Ko;nmandant. Dankende voor alle bewijzen van 
hartelijkheld, grijpt de Leider de kans aan om 
een en antler mede te deelen omtrent zijn be
vindiDgen in verband met het bijeenkomen van 
den Hoogen Raad in Engeland,' waartoe hij
zelf als vertegenwoordiger van ons Territorie 
was afgevaardigd. De Kommandant is vol van 
vertrouwen in de buitengewone eeDheid van 
bet Leger. welke sterker dan oolt is gebleken. 
Dezelfde oude beglnselen en leerste\liDgen, 
hetzelfde doe! om verlorenen te zoekeD en te 
redden, zijn gebleven en met !l'eer beslistheid 
en dodtreffeodheid wordt ernaar gestreefd 
de banler des Kruises hoog te houdi:r.., o-..U 
voile verlossiDg te verkondigen door het Bloed 
v an Jezus Christus, zoo in aDdere landen, ook 
hier in Nederlandsch Oost-lndie. 

Na het zingen van bet lied .. Vat Helland, 
bei mijn handen", en dankgebed door Mevrouw 
Lt. Kol one I Ra wie, wordt deze meeting gesloteo. 

P.M.L. 

Welkomsttoespraken van Brigadier Palstra 
als Divisie-Officier en ook als broeder van den 
Kommandant, van Majoor Lebbink namens den 
Hoofdkwartierstaf, van Stafkapiteine Nedder
meyer voor de jeugd, van Adjudante Buijsman, 
namem1 de makkers van bet Europeesche Korps, 
van Ensigne Veenendaal voor de zusters-Offi
deren van bet Maatschappelijk Werk, van En
signe Rosendahl namens het Chineesche Korps 
werden afgewisseld door liederen van de kleine 
Soerabaiaantjes (kranig gedaan hoor!), door het 
Europeesch Zangkoor, bet Zangkoor van ver
plcegsters van het Hospitaal onder lelding van 
Ensigne K i.ih, en van het ;zangkoor van het 
lnlandsch Korps onder Kapiteins WattlmeDa. 

®!ID 
Doordat de .. Nieuw Holland" iets later bin 

nenkwam, was het noodzakelijk den datum 
der welkomstmeeting te ve':' zetten. De Loge 
St. Jan was dien avond bezet, weshalve de 
bijeeDkomst plaats vond in onze eigen Leger· 
zaal. (Red.) 

Uit de toespraken bleek dat alien dankbaar 
en blij waren dat in de voorzienigheid Gods 

Uit Celebes schrijft men ons : 
,, Zondag 12 Mei was het feest in het Korps 

te Bora. Niet alleen dat de zaal keurig versierd 
was, maar vele blijde gezichten getuigden van 
de groote vreugde. En geen wonder! 

Een dubbele plechtigheid zou plaats hebben; 
bet huwelijk van de Luitenants Karingan en 
Merpati zou wordeo ingezegenden tevens zouden 
vijf jonge mannen bevorderd worden tot Kadet
Officier en hun eerste aanstelling oDtvangen.De 
samenkomsten werden geleld door de Divlsie
Officieren, Majoor en Mevrouw Woodward. 

Bijna alle bewoners der omliggende Kampongs 
waren tegenwoordig in de morgenbijeenkomst. 
Hartelijk klonk het eerste lied en bracht dadelijk 
de gewenschte: stemming. Er werd i;iebeden, de 
sehoolkinderen zongen een mool lied, waarna 
Mevrouw Woodward sprak. 

Toen glng de Majoor over tot de voltrekklng 

WA\N ·ZA\A\Il!EN A\A\N IlJ>lEN 
Reeds ongeveer 31 jaar heeft bet Leger des 

Hells bier in Rembang gearbeid, onvermoeid 
en altijd maar weer l:et Evangeliezaad uit
strooiend. Dat Evangel!ezaad is het verhaal 
van onzen Hetland, Verlosser en Zaligmaker, 
Jezus Cbristus. De lezer zal vragen, of er ook 
zaad in goede aarde is gevallen 1 Of alleen op 
de steeoen? Ja zeker, ook op den steeDachtigen 
bodem, maar doordat deze met den Heilsbandjir 

·in aanraking is gekomen, is er vruchtbare aarde 
aangebracht, en is er wasdom gekomen. Vroe
ger een plaats van rotsen en steenen, ls het nu 
goede aarde geworden, en de boodschap brengt 
vruchten voort. der bekeering waardig. 

Toen Stafkapiteine Neddermeyer ons kwam 
bez<M:ken werd zij door den B. 0 . en zijn Lui
tenant afgehaald, en weldra zagen wij een 
groote schare, die ODS opwachtte met de Le
gervlaq. Met vreugde en gezang van een tacb
tlgtal kioderen werd ooze gast ontvangen door 
Mevrouw en de C.,oeroe's. Om half vijf leidde 
de Stafkapitelne een openluchtmeeting in den 
Javaaoschen kampong. Aan het strand der .. z~e 
zaten wij neer, - een twee honderd v1iftig 

UJil1r~IEN[})IlN((ll W A\N IK\A\[})[E1r1rIEN 
lt® lB<IDir<m "" ([;ceil®lli>ce§~ 

van het huwelijk onzer beide makkers. 
Zooieta hadden de meeste bezoekers nog 

nooit gezien, en ze volgden de verrichtlng met 
gespannen aandacht. Nadat zij tot ,,man en 
vrouw" waren verklaard, kregen de twee ge· 
lukkigen een gelegenheid om te spreken, waarbij 
zij dankbaar gedachten. hoe de Heer alles had 
welgemaakt in bun !even. 

Het tweede gedeelte der samenkomst was 
gewijd aan de bevordering der Kadetten tot 
Kadet-Luitenants. Ensign Midtbo sprak nog eens 
zijn ,,klnderen'', de Kadetten, een bemoedigln,g 
toe en ook zongen deze met de Goeroe s 
een lied. Het klonk mooi en ernatig • Het was 
een vreugdevol oogenblik om vijf Hinke jonge 
mannen, vruchten van onzen arbeid in Celebes, 
te bevorderen tot Kadet-Offlcier. 

Na de behandeling van een kort Schriftge· 
deelte werd deze gezegende samenkomst met 

ZJEIE!l{A\N'lf. 
menschen ongeveer -
en luisterden. 's A vonds 
nog 'n meeting in bet 
huis van den Sergeant
Majoor. 

dankgebed gesloten". 

Welk een aanlokkeli1k tafereeltje wordt ons 
zoo tusschen deze en de volgende samenkomst 
getoond in de volgende korte mededeeling. In 
gedachten kunnen wij ze reeds zlen, dat groepje 
Hellssol faten in dien verafgelegen po$t op 
Midden-Celebes: 

,,Door de vriendelijke zor~en van Mevrouw 
Ensign Midtbo was er een keurige koffletafel 
gereed en aan dit feestelijk ontbaal namen 
nagenoeg alle bewoners van Bora dee!, ouden 
van dagen, de jongeren, schoolkinderen, alien 
zaten- In groepjes bijeen en genoten mee". 

• • • 
.. De avondsamenkomst werd met spanning 

tegemoetgezlen, zeker niet het mlnst door de 
Kadet-Offlcieren, die hun aanstellingen zouden 
ontvaDgen. 

Reeds vroeg vertrokken 
wij met een auto, die 
een vrlendelijke beer 
ons leende, naar Lasem, 
waar wij de schoolkin
deren ophaalden en In 
een spoorwagon mee~ 

namen naar Rembang. 
De Stafkapiteine zat 
midden tusschen de kin. 
deren en wat zongen zel 
Nu eens: 

.. Ik houd zooveel van 
fezus", 

en dan weer eens een 
Malelsch koor : 

,,Akoe bersoeka tjita 
dalam hatikoe, 

Poedjilah Jesoes I" 

De Zondag was een 
dag van zegen. De 
Kindersamenkomst werd 
Hink bezocht, en hon
derden namen deel aan 
de meeting, welke om 
10 uur 's morgens voor 
den Pasar van Rem
bang werd gehouden. 
Eveneens 's middags in 
bet ChiDeesche kamp, 
terwijl 's avonds een 
inzegening plaats vond 
van twee onzer Chi· 
neesche makkers tot Sol
daat van het Leger des 
Hells. 

Maandag was wel 
besteed aan de jeugd ! 

II :=T=W=E=E=M=E=I=SJ=E=S=V=A=N=C=E=LEBES. 

(,.Nu heb ik vreugd, 
diep in mijn hart ; Eere 
zlj Zijn Naam.'') 

Welk een blij ontmoe
ten ; toen we om 10 uur 

Ook deze bijeenkomst was zeer gezegend. 
Hoe heerlijk klonk het goed ingestudeerde lied, 
gezongen door de nieuwe Ofticleren met de 
Goeroe's en zoo bemoedlgend was de toespraak 
van Mevrouw Mldtbo. Na een ernstlg Bijbel
woord werden de aanstellingen ultgereikt. Ver
volgens werden de nleuwe Officieren opgeroepen 
om te spreken; hun getuigenlssen waren frisch, 
en tlntelden van blijdschap ook uit te mogen 
gaan en mee te helpen In den strijd voor zielen. 
Moge God hen voor velen ten zegen stellen. 

Aan het eind van de samenkomst kwamen 
vier zielen tot den Heer, zeker het allerbeste 
slot van een goeden dag. 

Een betulglng van dank aan de Ensigns 
Midtbo mag hler zeker niet ontbreken, die dezen 
dag tot een onvergetelijken hebben gemaakt, 
zoowel voor de }onggehuwden als voor de 
nieuwe Offlcieren.' B. 

voor de Protestantsche kerk aankwamen, 
stonden daar de schoolkinderen van Rembang 
op ons te wachten, en wie beschrijft de ultge
latenheid van al die kinderen tezamen I 

De Stafkapiteine was in haar element en had 
dadelijk de harten der jonge menscben 
gewonnrn: - maar, zoo opgewekt en vol van 
leven als de jeugd was, toch wcrd er heel stil 
geluisterd, toen onze gast vertelde. Ook liet 
de Goeroe oog een moole steroefeDlng uitvoe
ren. Toen er daarna werd gevraagd, wie van 
den Lieven Heer bield, staken zonder ultzon
derlng alien de rechterhand op, en men Lad 
de ernstige gezichten eens moeten zien en d t 
kinderlijk geloof ! ' a 

Jn de Legerzaal, waarheen met ontploo!de 
Vlag, (waarop ,,Bloed en Vuur" duidelijk ait
kwam), werd gemarcheerd, l<iwam dit bezoek 
van ~oze Jongelieden-Secretarecse ten elnde. 
Wij zijn ervan overtulgd, dat het zaalen der 
Offlc!eren In vroegere dagen niet tevergeefs is 
geweest. De Officieren zaalen, de Heer geeft 
den noodlgen wasdom, en voorteker zal door 
het geloof geheel Rembang nog eens voor Jezus 
gewonnen worden . 

Tou Benang. 
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