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ONZE KWE 
door den Kwe 

Wij hebben het genoegen onzen lezers hierbij een foto van onze jongste 

Kadet~Officieren aan te bieden. Deze jonge menschen van een gemiddelden 

leeftijd van een en twintig jaren bebben, na een Soldaatschap (Soldaat 

wil zeggen: 1lid van het Leger des Heils) van minstens zes maanden, een 

cursus gevolgd in onze Kweekschool te Bandoeng. 

De K weekschooltijd is in het !even der meeste jonge Officieren een zeer 

belangrijke. Jaren na de voltooide opleiding denkt men er met vreugde aan 

terug. Het is een tijd van hard en geregeld werken, van bidden en studeeren 

en onder goede leiding het geleerde in praktijk brengen. Men wordt opgeleid 

tot zelfstandigheid, tot ioitiatief oemen, en verantwoordelijkheid dragen. 

Men leert zijn oogen gebruiken, kansen zien en aangrijpen. Ook leeren 

de Kadetten de reusachtige internationale organisatie met haar vele takken 

van arbeid nader kennen. 

In de K weekschool wordt de 

Bijbel flink bestudeerd. De Ka~ ~~ 
detten worden opgeleid tot een 

persoonlijk geestelijk leven, zij 

leeren zien en verstaan, wat een 

oc~.: en . e en 

en wensch met den mensch 

kennen. Vooral wordt er de 

nadruk op gelegd, dat God 

een kenner van het ondoor

grondelijk menschenhart is, en 

dat alle uiterlijk godsdienst

vertooo, wat in het hart ~geen 

weerklank vindt, Hem een 

gruwel is; dat Hij een God is, 

Die doordringt tot de meest 

verborgen gedachte. 

Verder leereo onze Kadetten 

en ondervinden ook, dat onze 

strijd een aanvallende is. Een 

passief geloof, een stille veo

noot, vindt in de gelederen van 
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KSCHOOL 
schoolleider. 

Het eerste lesuur wordt een lezing gegeven, hetzij door den Leider van het 

eger des Heils, den Algemeen Secretaris, den K weekschoolleider of een deF 

tafofficieren van het Hoofdkwartier. Aangezien het gebed een belangrijke 

plaats inneemt, en vooral het persoonlijk gebed, wordt na de lezing vijf en 

twintig minuten daarvoor afgezonderd. 9,25 wordt er gefloten en de Kadetten 

verzamelen zich alweer in de leerzaal voor een uur Bijbelles, d.w.z. kennis der 

Bijbelsche figuren, Gods leiding met hen, hun verrichtingen, hun strijd en over

winning, terwijl ook nadruk wordt gelegd op bun dwalingen, ongehoorzaamheden 

en de gevolgen hiervan. Nuttige lessen worden geleerd en toegepast. Na een 

korte ontspanning volgt een les in de Leerstellingen van het Leger des Heils, 

de Orders en Reglementen en Veldoefeningen. 

's Middags wordt een eenvoudige rijsttafel genuttigd, en nadat de Kadetten 

igenhandig hebben opgeruimd, bestaat gelegenheid tot zelfstudie dan wel 

een weinig rust te nemen, 

al naar gelang men gedispo
neerd is. 

Om drie uur weerklinkt op

nieu w de fluit, en clan wisselt 

de arbeid in de namiddagen 

tusschen huisbezoek, co I porta

ge, bezoek aan kazerne of 

Hospitaal en lessen in andere 

vakken, als rekenen, Korpsad

ministratie en talen. 's Avonds 

worden openbare of wijksa

menkomsten gehouden, en ook 

zang- en andere lessen gege
ven. 

Bij het lesgeven wordt de 

Internationale leiddraad ge

volgd. Men leert dus op Java 

hetzelfde als in Engeland of 

Australie. De lessen in Japan 

of Amerika zijn dezelfde als 

op Java. 

* • • 
de Officieren van het Leger De behoefte aan ar beiders 

des Heils geen plaats. Wij in Gods Koninkrijk is groot. 

willen Jezus' gebod: Ga uit '-------------.-----------------~------------ B·· b lk 1 1l een evo ing van circa 
in de wegen en heggen en ~ cc;;\1~ ~ ST AFI<APITEIN EN MEVROUW I . veertig millioen menschen is 
dwingtzeintegaan,inpraktiJ'k LSZ)~~~ HIORTH, ADJUDANTELEHMANN I ~@\l~~ t h d d om 

EN DE NIEUWE OFFICIEREN LS2)~~ ~ wee on er cieren als 
brengen. Zielen winnen, niet , _____________ _;_______________ d l 

. -------------• een ruppe in den Oceaan. 
namen op een boek of inl:een register, is ooze leus. 

De geest van het Leger des Heils is de geest van den barmbartigen Samaritaan: 

een open oog hebben voor de nooden der menschen, die wij op onzen weg 

tegenkomen: hen '. helpen, steunen en leiden. De Kadetten van het Leger des 

Heils worden opgeleid, altijd paraat, mobiel en vlug te zijn. Ze moeten tegen.

woordigheid van geest hebl:en, vol teedere liefde zijn, nederig van hart, altijd 

gewillig te gaan waar ze gezonden worden. 

In de K weekschool word en voor de Kadetten geen bedienden er op na 

gehouden, uitgezonderd clan de onmisbare kokki. 's Morgens om kwart voor 

zes is de reveille. Na een kort persoonlijk gebed gaan de Kadetten onmiddellijk 

aan het huiswerk, dat volgens een rooster der werkverdeeling verricht wordt. 

Zeven uur wordt een gemeenschappelijke bidstond gehouden, waarna men het 

ontbijt gebruikt. Wanneer een en ander opgeruimd is, maakt men zich gereed 

voor de lessen, die om acht uur zullen aanvangen. 

Jonge mannen en vcouwen, die vervuld zijn van den Geest van Christus. 

die niets anders willen weten clan Hem en Zijn woord, die door God geroe

pen zijn om in onze gelederen te strijden tegen de zonde, de wereld, den 

duivel en het vleesch, die zullen in het Leger des Heils een schitterende 

organisatie vinden, waarin hun kracht, kennis en talenten op de meest prac

tische, logische en nuttige wijze tot <laden kunnen worden omgezet. 

Het Leger des Heils heeft maar een nadeel, dat op de keper beschouwd 

dit eigenlijk niet is. Het kan U niet aanlokken met zoovele honderden guldens 

in de maaod. Idealisten, werkers, kunstenaars en geroepenen vragen echter 

niet hiernaar, maar overwegen alleen: hoe kan ik mijn doel bereiken en 

mijn roeping vervullen ? 

Vriend, als God U roept, raadpleeg dan niet vleesch en bloed, 

en kennissen, ga Gods weg I Ste! Uw leven in Zijn handen en Hij, 

geroepen heeft, zal ook zorgen, dat bet U in geen ding ontbreekt. 

familie 

Die U 
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DE DU IVEL 

S T R IJ D K R E E T 

DOOD DOOR K.OMMANDANT 
SAMUEL HURREN. 

1 JUNI 1929 

bloedrood, en de schare van angstlge, treurende 
menschen, die hen volgden, vertelde, dat de
genen, die z!ch, en tere;:ht, aan den rand van 
den afgrond beseften, verlossing konden ont
vanpen door berouw en geloof in den Heer 
fezus Christus. 

• • • 

GROOTE WELKOMSTSAMENKOMSTEN 
SOERABAJA - 4 J U N I DJAGARAGASTRAAT 7 UUR N. M. 

-- ¥iW.. -~ 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen: 

Van Kadet tot Kadet· Luitenant: 

F. Brouwer 
A. Ooelah 
A. Hoetabarat 
Jatimin 
J. Kompania 
J. Kudding 
W. v. d. Lagemaat 
J. Latuperissa 
D . Losoh 
A. P alasongoe 
A . P angalo 
Tjbio Wle Phoa 
S. V olharden 
E. Woenoe 

Aanstellingen: 

Adjudant N. Digby Semarang, Boegangan. 
Ensign B. Watts Toeren, Hulpziekenhu!s. 
Kap1tein E. Gree• wood, Soerabaja IJ. 
Luitenant W. Boode Djokja Kinderhuis. 
Luitenant S. Koene Malang. 
Kdt. Luit. F. Brouwer Ngawi. 
Kdt. Luit. J. Kudding Batavia. 
Kdt. Luit. W. v. d. Lagemaat, Bandoeng K.H. 
Kdt. Lult. J. Latuperissa Semarang. 
Kdt. Luit. S. Volharden Weltevreden Mil. Teh. 

Bandoeng, Jun! 1929. 
W. PALSTRA. 

Kommandant. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN ALGEMEEN 
SECRlff ARIS. 

Ooze geliefde Generaals. 
Ue laatste hnge1sche ,, War Cry" geeft het 

programma van werkzaamhedfn van Generaal 
en Mevrouw Higgins aan en het is om er res
pect voor te hebben 1 Na een bezoek aan Parijs 
volgen verschillcnde centra van Engeland. Daar· 
op zal Zwitserland hen als gasten ontvangen 
en clan staan de Congressen in Finland en Zwe
den en de nationale ve lddag In" Nederland vor r 
de deur. Voeg daartoe een groote motortournee 
door Engeland en een reusachtige Eeuwfeest
viering in het Kristallen Paleis, te Sydenham, 
Londen, op 6 Juli, en U zult het met ons eens 
zijn, dat onze Leiders aller gebed behoeven. Geve 
God bun kracht om ons Leger des Heils voort 
te leiden tot steeds grootere triomfen. 

Generaal Bramwell Booth. 
Ooze lezers zullen ongetwiifeld blijde zijn met 

het bericht, dat onze oude Generaal William 
Bramwell Booth door Zijne Majesteit, Koning 
George van Engeland geridderd Is. Het verheugt 
ons te kunnen melden, dat zijn gezond~c;d~· 
. -~~· !'d eenigszlns beter ls. Laat ons nem 
steeds is ooze gebeden gedenken. 

Kommandant en Mevrouw Palstra. 
Wat zullen wij verh<ugd zij hen weer in ons 

midden te zien na een afwezigheid van acht 
en een halve maand. Zij zullen D. V. op 4 
Juni a. s. te Soerabaja aankomen, waar wij hen 
hartelijk zullen verwelkomen, zoowel aan de boot 
als in een bijzondere welkomstsamenkomst ID 

de zaal van ons Europeesche Korps aldaar in 
de DJagaragastraat. Op den 5en trekken zlj 
naar Bandoeng, waar hun een warme beg roeting 
aan het station wacht, en op 6 Jun! een wel
komstsamenkomst in de Loge St. Jan. Later zul
len zij natuurlijk ook andere plaatsen bezoeken. 
Voor schrijver dezes is dit inzonderheid een heele 
verlichting, te weten, dat de Kommandant be• 
roer van bet schip weer in handen nemen zal, 
ofschoon wij God recht hartelijk danken voor Zijn 
trouwe hulp ons in deze maanden geschonken. 

Uitzending der Kadetten. 
Wij hadden bet genoegen in een gloedvolle 

bijeenkomst in de Zendingskerk op Kebon Djatl 
alhier een tiental Kadetten te mogen uitzenden 
naar hun aanstelllngen. Elders in dit blad vindt 
U een uit\.oerig rapport over deze samenkomst. 

Vreugde in de gelederen. 
Er is vreugae in bet gezin van de Ensigns 

Tanihatu van Ro90 Moeljo over de geboorte 
van Jezef Johosoea; wat een prachtige ~aam ! 
Wij verheugen ons met U, Ensigns, en bidden, 
dat Uw zoon moge opgroeien tot een zielen
winnaar en llink Offlcier van ons Leger. 

Onze zieken. 
Het doet mij leed te moeten zeggen, dat 

Kommandeur en Mevrouw Veerenhuls van onze 
Kalawara-Kolonie geruicnen tijd niet wel zijn 
ge weest· bun toestand was ernstiger als wij ver-

dde~. Gelukkig zijn ze na vijf weken thans 
moe d ·· d d l"k h in. zoo verre bersteld, at z11 e age tJ sc e 
bezigheden kunnen waarnemen. Mevrou-.· 
Poutialncn is voor verdere behandeling naar 
Makasar overgebracht en het laat~te bericht, 
dat wij ootvlngen, kwam als een zonnestraal, 
die door donkere wolken heenschiet: ,,Mevrouw 
is gelukklg vooruitgaande". Geprezen zlj God. 

Rouw. 
Met innlge sympathie denken wij aan Adju· 

dant Rosenlund. den beheerder onzer Lepra
Koloole ,.Koendoer" (blj Palembang, Sumatra), 
die zijn lieve, oude moeder door den dood 
moest missen. Deze slag komt des te meer aan, 
dear de Adjudants in het najaar met Europeesch 
verlof hoopten te geao. Moge God de nabe· 
staaoden troosten met Zljn eeuwige vertroos· 

STRIJDKREET 

BIJZONDERE ONDERSCHEIDING. 

In alle landen zullen de Heilssoldaten zeker met groote vreugde vernemen 
van de eer, welke door Zijne Majesteit, den Koning van Engeland, bewezen 
is aan Generaal William Br.amwell Booth, door zijn benoeming tot Ridder in de 
Orde der ,,Companions of Honour". Deze tijding werd in een brief in naam 
van den eersten Minister aan den Generaal med~gedeeld. 

Deze Orde werd in 1927 ingesteld en is een onderscheiding, welke door 
den Koning wordt toegekend aan personen van beider sekse, die het Britsche 
Rijk buitengewone diensten hebben bewezen, en waartoe slechts een beperkt 
aantal van 50 leden kan warden toegelaten. 

Makkers Officieren en Soldaten van alle rangen, alsook onze vrienden in 
het algemeen, zullen dit eereblijk van Zijne Majesteit waardeeren, niet alleen 
als een erkenning van het Leger des Heils als organisatie, <loch ook voor den 
Generaal persoonlijk, die gedurende zoovele jaren zulk een bemind Leider is 
geweest van pns Leger. 

Hande1sbestellingen door de Lucht! 
( Jns Handels· Depar!ernen t hed1 de eerste han

delspakketten per vliegmacbine vt>rzonden. Er 
kwam een telefonlsche bestelling uit Weltevreden, 
op Vrijdagmorgfn, doch de goederen moesten 
v66r den Zondag er zijn en dat kon niet meer Ian gs 
den gewonen weg. Dan maar per vliegpostl Het 
Handels·Departemfnt n ag zich in een toe
nemende belangstrll!ng ve-rl:eu9en en ooze lezers 
gelieven ult te zien naar bijzondere berichten 
omtrent priisverlaging op boeken, teksteI> enz. 
enz. Iedere cent winst komt ten bate van bet 
Koninkrijk Gods. 

De Z.V. Aanvr.age. 
Ue ber1cbten. die over de Zelfverloochenings

Aanvrage inkomen, zijn over het algt>meen zeer 
bevredigend. Er wordt zeer bard gewerkt over 
de geheele linie. De rapporten over de gehouden 
Alteardiensten hebben al onze verwachtingen 
bescbaamd. Korpsen als Bandoeng I, Weltevre
den, Soerabaja I en 11 en verschillende kleinere 
posten bebben bet be drag "an het vorige jaar 
verre overtrcffen, in sommige gevallen verdub
beJd. En nu worden alle zeilen bijgezet om de 
laatste bedragt>I> te lnnen, want, nletwaar, wij 
mogen in dit Eeuwfeestjaar van onzen Stichter 

----' :---.-•Piii" (zie kolom 4.) 
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GEESTDRIFT EN VREUGDE 
BEVORDERING EN AANSTELLING DER KADETTEN - UITZENDING IN DE ZENDINGSKERK 

GELEID DOOR DEN ALGEMEEN SECRETARlS. 

.. Vol verwachting kl opt ons hart .... " 
Ja, elndelijk was de langverbe1de Uitzendlngs

avond aangebroken voor de Kadetten der Ban
doengsche K weekscbool. Waar zouden ze heenge
zonden worden ? ••... 

V 66r de groote samenkomst werd een optocht 
gebouden ; de geheele buurt Kebon Djati was 
op de been om te zieI>, wat het Leger nu deed. 
Met vlaggen en het J.L. Muziekkorps vooraan, 
trok de stoet op maat van de blijde tonen der 
Heilsmuziek door de straten van Bandoeng, naar 
de Zendlngskerk, welke voor deze gelegenbeid 
zoo vriendelijk door bet Bestuur was afgestaan. 
Groote belangstellln~ was gaande voor dezen 
dienst en met geestdrift werd het eerste lied 
lngezet. Ensign Wikdal, met verlof uit Celebes, 
smeekte daarna den zegen Gods af over dit 
samenzijn. Verschillende toespraken en liederen 
volgden des Kolonels verklarende inleiding. Zoo 
sprak Adjudante Lehmann nog met veel liefde 
enkele woorden tot de K adetten, met wie zij 
zoovde maanden den opleidingstijd had doorge
maakt. En de Kweekschoolleider, Stafkapitein 
Hlorth, was nlet minder welbespraakt, toen hij 
in het Ma\elsch ons enkele bijzonderheden mede
deelde omtrent den bllna afgeloopen Cursus. 
Ook greep hij de gelegenbeld aan om dit tiental 
joni;:ie menschen over te dragen aan den Alge
meen Secretarls om ze te nemenenuittezenden 
in den wijngaard Gods. De Kadetten zongen 
nog voor het Jaatst als zoodanig een lied, met 
beqeleidlng van hun snaarlnstrumenten. T oet> 
kwam het oogenbltk. Natuurlijk vie! de Kolone! 
niet zoo dadelijk met de deur in huis, doch op 

aardige wijze wist hij de spanning te verhoogen 
tot het uiterste om clan onder groote vreugdevan 
alien de plaats te noemen, waar iedere Kadet· 
Luitenant (want met hun aanstelling ontvmgen 
zij te .. ens bun bevordering tot dezen ran\!} 
heengezonden werd. 

't Was als in alle andere Ianden: de jonge 
Officieren, blij met de kans om In hun eerste 
liefde en vuur ult te mogen gaan, 't komt er 
niet op aan waarheen, als zij maar mogen strijden 
voor den Heer. Soms was het werkelijk een 
gloriepunt, als lemand had geflast om naar een 
zeker Korps te gaan, en dan de verrassende 
mededeeling ontving, dat hij ook werkelijk 
voor die plaats was aangesteld. 

Maar 't Is niet slechts uiterlijke vreugde, die 
ons zoo blijde doet zijn; zonder het stempel van 
Gods zegen is ons werk niets waard. En bet 
volgende oogenblik was dan ook stil en wij
dingsvol toen de nieuwe Kadet-Officieren, 
knlelende onder de symbolische kleuren der 
dierbare Legervlag, zongen 1 

,,'k v.·n U volgen, o mijn Heiland, 
Met Uw bloed kocht Gij mijvrij; 

En schoon and'ren U verlaten, 
Door gena blijf 'k U nab!j." 

Terwijl alle anderen eerbiedig opstonden, werd 
Gods zegen afgebeden op de toewijding van 
deze jonge kameraden, en kwam een waardig 
slot aan dezen zoo belangrijken avond. 

Wij mogen hier nog we) het Kerkbestuur en het 
'vluziekkorps Merdika hartelijk danken voor 
bun vriendelijke medewerking in deze sa
menkomst. P. M. L. 

LONDENS EEUWFEBSTVIERING -
ROYAL ALBERT HALL. 
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In de Royal .\lbert Hall werd op den avond 
van 10 April een machtige herdenkings-demon
stratie gehouden, waar aan tien a elfdu1zeno men
sct.en de• lnamen, w.o. vele vooraanstaande per
sonen en duizenden Heilssoldaten uit Engelands 
hoofdstad. 

Het enorme gebouw was tot in bet nokje 
gevuld, teen de Eerste Minister (Stanley Baldw in , 
M. P.) met Mevrouw Baldwin, Generaal en Me
vrouw Higgins, den Chef van den Staf, den 
Bisschop van Willesden, en den P resident van 
den Vrije Kerkraad, binnentraden. 

Gedurende veertig minuten trok een lange 
stoet met \.·oorstellingen u1t den eersten tijd van 
het Leger langs de Leiders der bijeenkomst. 
In de voorste gelederen zag men den Veteraan, 
Kommandant Ridsdel, en anderen, die de Chris
telijke Zending representeerdrn . Groote hilariteit 
en diepe ontroering wisselden elkaar beurtelings 
af, totdat men zag, hoe de ,,eikel" der Christe
lijke Zending was gegroeid tot den ,.eik", het 
tegenwoordige wereldv.ijde Leger des Heils. 

Uit de zeer belangwekkende rede van den 
Eersten Minister nemen wij bet volgende over: 
,, Toen ik zeide, dat, behalve dit groote lichaam, 
het niemand meer paste om te spreken dezen 
avond clan den Eersten Minister, gevoelde ik, 
dat het v.erkelijk aan dezen lag, om den 
dank van het land tt vertolken, dat zoo
veel verscbuldigd is aan Booth. Zooals de 
geschiedenis der achttiende eeuw onvol
ledig is zonder de vermelding van Wesley, 
zal ook de geschledenis der negentiende eeuw 
niet volmaakt zijn zonder een veiwijiing naar 
den invloed, door William Booth op Engeland 
uitgeoefend. Zooals vele andere groote mannen, 
was bij tegelijk conservattef en een hervormer. 
Hij hechtte 'l'Vaarde zoowel aan traditie ala aan 
vooruitstreven. Zijn traditie was het Evangelie, 
ult zijn manler van bet ult te dragen voor het 
volk sprak zijn voorultstrevendheid. Evenals 
vele anderen ontdekte hij, dat, hoe belangrijk 
de politieke en ecomische problemen ook zijn, 
de kwestie van den godsdienst de meest fun
damenteele is : en hij arbeidde met dat eene 
doe!, voor de redding van zielen, en opdat die 
zielen zich in deze Vl.ereld door hun daden 
mochten rechtvaardigen voor anderen. Hij ge
loofde niet, zooals velen in deze eeuw, dat je
de menschheid kunt verlossen door een staats
regeling of grondwet. Hij zag de daad der zon
de ender de oogen. Nu zijn wij dear in ooze 
dagen eenigszins schuchter voor, en het woord 
,,zonde" hebben wij uit ooze dictionnaires ver, 
bannen. Het woo rd kunt ge wegmoffelen zo<r 
veel ge wilt, doch bet leelijke feit Zl'lf bliift, 
en zal altijd blijven bestaan. In 't openbaar, 
noch in 't particulier !even, naar ik meen, dis
cusseerde hij ooit over godsdienstgeschillen. Hij 
predikte, en bij predikte het Evangelie .•. " 

1 oen Generaal Higgins opstond, ontving hij 
een warme o~atie. De Generaal memoreerde, 
hoe zeventien jaar geleden de Stichter in de 
Albert Hall had verteld, dat hii nu in bet 
,,droogdok" ging om ,,qekalefaterd" te. wor
den, en hoe hij spoedig daarna Bevorderd werd 
tot Heerlijkheid. De leiding van het Leger ging 
toen over in de handen van een, wlens aandeel 
in den opbouw der organlsatie moeilijk over
schat kan worden. Bramwell Booth stood den 
Stichter bij gedurende die eerste dagen van strijd 
en was zoo welbekeod en we!bemind, dat de 
overdracht van het Generaalscbap 'an vader 
op zoon geschiedde zonder een schaduw van 
mistrouwen. Wanneer wij de nagedachtenls 
eeren van William Booth. kunnen wij niet 
nalaten een aanmukelijk dee! van die eer te 
doen tockomen aan Bramwel l Booth, wiens 
samenwerking met en wiens trouw aan ziin va
der een der schoonste hoofdstukken in de 
Legergeschiedenis vormen. Generaal Bramwell 
Booth heeft de achting gewonnen van ht>t gan
sche Leger, en zijn zorqwekkende lichaamstoe
stand en langdurige ziekte van den laatsten tiid 
vragen de diepste deelneming van alien, en de 
innigste gebeden van iederen, waren Heilssol
daat l" 

(verv. v. kol. 3.) 

toch geen nederlaag boeken. Mochten wij er 
op de gewone wijze niet komen, dan twijfelen 
wij er niet aan, of ooze makkers, Officieren en 
Soldaten zullen trachteu dit op buiten~ewone 
wijze te doen. En als er vrieoden zijn, die hun 
gift nog niet hebben ingezonden, bedenk dan 
dat wij weer voor het geheele komende 
jaar zoozeer afhankelijk zijn van bet welslagea 
van deze groote jaarlijksche poglng. 

Met Europeesch Verlof. 

Wij waren gtsterenmiddag aan het Station te 
Bandoeng getuigevan e~n aller hartelijkst afscheid. 
Allereerst van Ens'gn en Mevrouw Wikdal, 
wier verlof om de gezondheid van den Ensign 
eenige maanden vervPOeQd i"· De Ensign beeft 
gedurende acht en een half jaar van zijn ver
blijf op Celebes een zeer gezegend werk mo
gen verrichten, waarbij zijn dappere vrouw hem 
een groote steun en bu! p is geweest. God 
s·erke en brenge hen straks In welstand in ons 
midden weer. 

Ook zagen wij ooze Korps Sergeant--Mejoor 
en Mevrouw van der Veer met bun beide lieve 
kinderen naar Europa vertrekken. Zii waren 
inderdaad stoere medewerkers en steunpilaren in 
Bandoeng I en zullen dan ook grootelijks gemist 
worden. God geve. hun een tijd van verkwlk
king en zegen voor bun eigen zielen in Europa; 
ook U zullen wij straks weer blijde welkom 
heeten bij Uw terugkeer. tlngen. 
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den gehouden, zal u1tkomen. Een dubbele v . 
stand is gehuurd op een zeer in 't oog loo
pende plaats en ::>tafkapitein H1orth, die ans 
ttjdens het verlof van onzen Handds-Secreta· 
ns assisteert met de Handelszaken, heeft de 
handen vol met het regelen van deze uttstal
ling. "iatuurlijk wilt Uons ook met een bezoek
je vereeren, als U naar de Jaarbeur s komt I 

KOEN DOER 
In verband met de jaarlijksche inspectie, en 

vooral met het oog op de inwijding van de 
electrische llchtinstallatie, bezocht de Algemeen 
Secretaris, Lt. Kolonel Rawie, vergezeld van 
Brigadier Palstra, :le \.folaatschen-Kolonie ,,Koen· 
doer" op Zuid·Sumatra. 

De verwelkoming was allerhartelijkst, en de 
bijeenkomsten van den Zondag waren zeer 
gezegend. Met groote aandacht luisterden de 
patienten naar het Evangelie, zooals die door de 
gastt:n werd gebcacht. Ze zongen met graagte de 
nieuwe koren, die hun gdeerd werden,en genoten 
van de muz;iek en de heerlijke, ;;teeds weer 
nieuwe nrhalen van de liefde van Jezus. Een 
der man aen b:>og zij 'l knieea vo:>r den Hdland. 

De Maandag was geheel gewijd aan bet af
doen van zaken, het bezoeken van authoriteiten 
en daarna vond de inwijding plaats. 

De N. K. P. M. heeft n. I. op ooze Kolonie 
electrisch lie ht a 'ingelegd en dit grootendeels 
zelf bekostigd. Voor de officieele inwijding 
welke door den Kolonel geleid werd, waren 
vele stadgenooten van Palembang tegenwoordig, 
w o. de Heer Daackmeijer, Assistent· Resident, 
die zich altijd ten zeerste interesseerde voor 
de :belangen van ,,Koendoer", de Burgemeester 
van Palembang, de beide Oirecteuren der Pa-

BINNENHUISJE OP KOENDOER. 

lembangscbe Volksbank, de Chef van den Dienst 
van Volksgezondheid en de Heer IJseldijk. 

Na een rondgang over de Kolonie begaf 
men zich naar het motorgebouwtje, waar op 
verzoi>k van den Kolonel de handle werd 
overgehaald en ineens ging bet licht op in 
geheel Koendoer ! 

U had de patienten eens moeten Zien! Ze 
konden hun oogen niet gelooven ! Al dat schit
terende llcht, van de groote lampen langs de 
lanen en de kleine lampjes in hun buizen - ze 
klapten als kleine kinderen in bun handen van 
!outer vreugde I 

In de bijeenkomstzaal werd voor de patlenten 
en de gasten een en ander medegedeeld over 

·de werkzaamheden, welke aan dezen .avond 
waren voorafgegaan. Woorden van levende 
belangstelling in ons werk, zoowel als dank 
onzerzijds voor de welwillende hulp van onze 
vrienden, in 't bijzonder van de N. K. P. M., 
kwamen spontaan tot uiting,en deze belangrijke 
dag werd met dankzegging gesloten door 
Brigadier Palstra. Moge Gods licht evenzoo 
opgaan en schijnen in de harten der patienten, 
is onze bede. ' 

ALT AARDIENST TB S08RABAJA. 
Het bezoek van den O. O. • Brigadier Palstra, 

aan Soerabaja, begon met een samenkomst in 
Korps lll op Zaterdag 1 Mei. 

Na een openluchtsamenkomt v66r de zaal kwam 
een flink aantal kameraden bijeen in het keurig 
gedecoreerde gebouwtje. Oien avond had een 
drietal heel bijzondere gebeurtenissen plaats. De 
kleine jongen van twee der Soldaten werd opge
dragen aan God en Zijn dienst, drie makkers wer· 
den als Soldaat opgenomen in de rangen van het 
Leger en bovendien had nog de altaardienst 
plaats - een zeer gelukkige combinatie, die onder 
de bek wame leiding van den Rrigadier een in· 
drukwekkend geheel werd. W>1t werd er veel 
gegeven diec avond, en wat begrepen alien goed 
de waarde en de beteekepis! 

Aan bet eind van de samenkomst knielden 
elle aanwezigen neer rood bet zoo moo! opge· 
ricbte altaar, en stelden bij vernieuwing hun 
}even en krachten tot Gods dienst. 

Zonda;iavond werd na een openluchtmeeting, 
waarin een groote schare berei.kt werd, de altaar-
di t gehouden in Soeraba1a II. Een aantal 

ens d ' .. d t Offlcieren stood den Hriga 1er ter ZIJ e me 
zan en muziek. Adjudante Wala gaf een ha-

g · Io's de leerlingverplecgsters van de rer moo1e so • E 
L.d.H. Kliniek zongen onder leiding van nsigne 
Kuh een ernstig lied. Hoe treffend was hettoen de 

l r voren k wameo en met zooveel aanwez gen naa b h l 
d h Ven op het altaar rac ten vreuq e un ga .. 

De 8rigadier sprak tot slot, met overtutgtng ~n 
klem wijzend op het hell door bet Bloed van ChrJS· 
tus Bij bet optelleo van alte gebrachte gi:ven was 
er 

0

groote dankbaarheid voor zooveel lte!de tot 
God en Zijn werk, die de drijfveer tot dtt alles 

t r Cb.P. 
is gewees. 

Over Poelau Si Tjanang is in den loop der 
jaren veel geschreven, maar nog altijd is er 
stof tot schrijven, want deze kolonie is niet 
alleen de grootste, die het Leger des Heils be· 
zit, maar mijas inziens oak de interessantste. 
Over den naam Poeloe St Tjanang is 66k al 
heel wat getwist. Sommigen meenen dat <lit 
eiland genoemd is naar een houtsoort dat ,,tja· 
nang" beet. Anderea meeneo, dat het -zoo beet 
omdathetden vorm heeft van een omroepsbekken, 
dat in bet Maleisch den naam van ,,tjanang" 
draagt. Weer anderen beweren dat bet eigen
lijk ,,tjianang" moet zijn, hetgeen Chineesch is 
en ,,menschen eten" beteekent. Het eiland zou 
vroeger door zeeroovers en menscheneters be
woond geweest zijo, vandaar dan ook, dat ik 
dit plekje moerassige grond .ook wel een$ eiland 
des doods heb hooren noemen. Hoe bet oak 
zij, een eiland des doods is het, dat bewijzen 
ons de vele graven der arme lijders, van hen 
,,die v66r ons zijn heengegaan". Toch zljn er 
nag sommlgen van degenen, die bier reeds bij 
de oprichting kwameo, overgebleven. Het 
grootste aaotal dezer ,,veteranen" in bet lijden 
vertoonen het gewone aspect van een doorsnee 
melaatsche; geen vingers meer en alleen ver
schrompelde, teenlooze voeteo, wooden, enz. 
Niettegenstaande al de ellende. die hier heersi;:ht, 
is er onder de patienten over bet algemeen 
toch een goede geest. Een prachtig bewijs 
daarva12 was ooze Altaardienst, <lien wij bier 
hlelden. Van alle kanten uit de kolonie was 
men op komen dagen, zoowel de gezonden als 
de zieken en het geheel leverde een aanblik op, 
- ondanks alle verbonden banden en voeten 
- het penseel van een meester waardig. Of was 

SOERABAJA J. 
Nimmer te voren is in ons Korps op 

zulk een waardige wijze de Altaardienst 
gehouden als <lit jaar. 

Ri:eds vanaf het begin der samenkomst 
was Gods Geest merkbaar en werkzaam 
en werden de woorden van Brigadier 
Palstra met voortdurende aandacht ge· 
volgd. Een toepasselijke solo vormde 
een goede voorbereidlng voor het Bij· 
belwoord, dat in wel toebereide aarde 
viel. Het gesprokene drong diep door 
tot de harten. Het was een morgen van 
genleten en overtuiging, betgeen bleek 
toen een zuster ult het midden der zaal 
op stand en voordat de nabidstond was 
aangevangen snikkend voor het Altaar 
nederknielde. Meerdere makkers volgden 
haar voorbeeld. In die heilige oogenbltk· 
ken gevoelden we allen de dichte tegen· 

woordigheid Gods. Het was niet alleen een 
offeren en brengen van de stoffelijke ~ave 
voor bet werk des Heeren, <loch instemmen· 
de met het schoone. koor: ,,Mijn al is op 
bet Altaar" brachten velen in het open· 
baar of in stilte datgene wat de Gee:;t bad 
aangetoond. Er was gehoorzaambeid en bereid· 
willigheid. 

In een samenkomst enkele dagen daarna ge; 
houden, zeide een makker in zijn getuigenis: 

Ieder zal de Altaardienst gevoeld bebben als 
;en diepe verkwikking voor de ziel" en dui
delijker is voorzeker het resultaat van die sa· 
menkomst nict weer te geven. 

Hoewel de stotfelijke opbrengst van den Al· 
taardienst verre de verwachting overtrof, hopen 
we dat de geestelijke vruchten in de toekomst 
grooter mogen blijken. P. J. M. 

WEER NIBUWS UIT DE HOOFDSTAD· 
Lt.-Kolonel en Mevrouw Rawie hadden op 

Zonday 5 Mei deleiding der samenkomsten. Des 
morgens was de zaal op Kram at met een pracht· 
schare menschen gevuld, toen ooze gasten hun 
plaatsen op het platform inn amen. Nadat Ad ju· 
dants Lehmann en Rolffs ans waren voorgegaan 
in het gebed, zong Br. EIJendt een solo, waarna 
Mevrouw Rawle ons toesprak. over hoe wij 
onszelf moeten offeren aan God. 

Nag een mooi lied werd gezongen door de 
meisjes van het meisjeshuis, en daarna verklaar
de de Kolonel de beteekenis van den altaar· 
dienst. Onder bet zingen van ,,Aan Uw voeten. 
Heer, leg ik mijn !even neer," kwamen wij een 
voor een naar voren om ooze offers te brengen. 
Vervolgens behandelde de Kolonel bet woord 
Gods en hoe plechtig was het, toen de uitnoo
diging kwam, en daar een moeder, vader, zoon 
en dochter, en later nog een andere broeder 
kwamen om bun Meester te zoeken en bun 
zonden te belijden. 

het nlet roerend mooi en waard om vereeuwigd 
te worden, toen al die menschen, die zelf arm 
zijn, opstonden om hun ,,penningske der we
duwe" bij te dragen, op het altaar neer te 
leggen, opdat hzt mooie werk van hun .,Bala 
Keselamatan" moi:ht blijven voortbestaan tot 
in lengte van dagen? 

En werkelijk, toen wlj het bedrag natelden 
waren wij verbaasd. dat deze arme menscherl 
z66veel en met zooveel geestdrift hadden bij
eengebracht ! 

Een der arme stumpers kwam hinkend naar 
vo~en en leg de a Iles wat hij bezat, ruim zes 
gulden, op het altaar. Een onzer zusters 
trachtte hem te overreden om toch niet letter• 
lijk alles te geven, en een paar cent voor zich
zelf te behouden, maar lachend weerde hij haar 
af, zeg\'.lende dat hij genoeg had op Poelau Si 
Tjanang en dat hij alles aan ,,Toehan Jesoes" 
wilde geven. Eindelijk was hij ertoe te bewe
gen om eenige centen voor zichzelf te behou
den, maar zes gulden Jiet hij op het altaar. 

Als ons de rijken in Nederlandsch-!ndie toch 
eens wilden geven naar verhouding, zooals 
deze zieken gegeven hebben, wat zou ons Leger 
dan niet heel wat meer kunnen doen I 

Deze Altaardienst heeft mijn stoutste ver
wachtingen overtroffen, en ik zal er altijd dank· 
baar aan terugdenken. Wat een moo! gezicht 
was bet, al die mannen en vrouwen in bun 
roode ,,badjoe's" I Onder hen bevonden z!ch 
oak de twee en twintig Soldaten, die pas inge· 
zegend zijn en op hun gezichten was de blijd
schap te lezen, van er nu ook ,,bij te behooren". 

Totaal bracht ooze Z. V. Aanvrage driemaal 
zooveel op als verleden jaar! Toama i Hen!. 

Om 5 uur verkondigden Officieren en Heils
soldaten Gods woord op bet W aterlooplein 
aan een schare van zeven honderd. De cornet
ten en tamboerijns hielpen goed bij het zingen 
om de menschen te bereiken. 

Met wapperend vaandel trokken wij naar het 
Glodokple!n voor een tweede openluchtsamen· 
komst, en daarna de avondmeetlng in de zaal 
van bet Chineesche Korp, waar ruim tachtig 
menschen bijeen waren. Heerlijke llederen zongen 
wij tesamen, en hadden een goeden avond; wij 
gevoelden, dat God met ons was,terwijl aan 
bet einde der bijeenkomst twee broeders aan 
de zondaarshank kwamen om hun schuld te 
belijde?l. Halleluja I 

Een Soldaat. 

Jl.ief en leeb bij belbbien~t. 

Ervaringen van de zoo juist bevorderde Kadet· 
ten bij het bezoeken der menschen van huis tot 
huts, en bet verkoopen van de S. K. 

"Graag zou ik U een en a oder will en 
vertellen, over ervaringen opgedaan bij bet 
buisbezoek. Met Kadet L. was ik bij een Chi· 
neesche vrouw geweest, waar wij 't een en antler 
badden vernomen, en naar aanleiding daarvan 
een stukje uit Gods Woord voorlazen, 
Na de uitlegging hiervan vroeg ik haar 
te bidden, en naar bun gewoonte zeker, 
aanbad ze niet God, maar den geest harer 
voorouders. Wij vroe~en haar ernstlg om 
steeds tot den lieven Heer te bidden, daar 
Hij alleen kracht en licht kan geven in 
zulk een duistere zaak ...•..•. 

Het gebeurt vaak, dat de een ans 
vriendelijk ontvangt en de andere weer 
niet, maar overal bij wie we ook kwamen, 
werd ans vrijwillig toegestaan om 't 
woord Gods te prediken. 

't Komt oak dikwijls voor, dat wan
neer we met de Strijdkreet rondgaan, 
we hier en daar warden afgewezen, en 
dan gaan we maar weer verder. 

Anderea zien verlangend uit naar eenig 
bericht van 't Leger: <lat zijn de men· 
schen, die meer in aanraking zijn ge
komen met 't Leger en met 't werk van 
God. Ja, vertrouwende op Zijn groat( macht, 
zul!en we overwlnnen. Hallelujal" F. B. 

OP HUISBEZOEK. 

,, Wij gingen vol moed erop uit, vertrou
wende, <lat God ons belpen zou en Zijn 
zegen scbenken. Door verschillende Chi
neezen werden wij afgewezen, maar gaven 
den moed niet op en gingen verder. Zoo 
kwamen wij binnen in een eenvoudig, maar net 
huisje. lk klopte aan de deur en al spoedig 
werden wij ontvangen door een heel vriende
lijke Chineesche vrouw. Ze vroeg ans, wat 

DE ZW AARD~ EN SCHILDBRIGADE. 
Gelooft U in de kracht van bet gebed? 
Gelooft U, dat eendracht maakt mac ht? 
Wilt ge U met ans aanaluiten bij de Zwaard- en Schildbrigade? 

Dit ls ooze Bijbel· en Gebedsbond. 
De !eden verbinden zich tot het dagelijks lezen van de Heilige 

Schrift en om te bidden voor verschillende onderwerpen, welke met 
een Rooster voor de Bijbellezingen, staan aangegeven op de Zwaard
en Schildbrigadekaart. In N.O.I. telt de Brigade reeds rulm 100 !eden. 

Bekeerden en onbekeerden, Heilssoldaten en nlet-Heilssoldaten 
kunnen zich aansluiten. Leden, die bekeerd zijn, zullen oak trachten 

minsten een persoon per week aan te spreken over zijn of haar ziel. 
De kaart wordt na ontvangst van 10 cent toegezonden, terwijl er verder geen verplichtlngen 

zijn verbonden aan dezen bond. Schrijf nag heden aan Kommandant W. Palstra, J. L. Depar

tement, Tavastraat 16, Bandoeng. 

1 JUNI 1929. -
G 0 U VERNE UR 0 P BEZ 0 EK. 

Stafkapitein Loois schdjft ons uit Poeloe Si 
Tjanang: 

,,B1j gelegenheid van het bezoek van den 
Gouverneur Dr. Ulte, Dr. ter Heege en den 
Controleur van Laboean, badden v. ij de Neder-
landsche driekleur uitgebangen. . 

De Gouverneur bez1chtigde de geheele kolonie, 
lnformeerde naar vele zaken en scheen wel 
voldaan. Het bezoek duurde van oogeveer acht 
uur tot half tien. Na den rondgang, waarbij 
ook een k1jkje qenomen v.erd in het schooltje 
en de in aanbouw zijnde ·hulsjes, deelde de 
Gouverneur ans enkele van zijn ervaringen met 
de leprozen in Ambon mede. Hij betoonde zich 
daarbij een gezellig prater, en bleek geen leek 
te zijn op dit gebied. Gesproken over de wenscbe
lijkbeid van al of nlet uitbreiding der kolonie, 
en gezien de prachtig geisoleerde ligging dezer 
kolonie en de vele leprozen, die ztch nog hier 
en daar in de ziekenhuizen in Deli bevinden, 
acht men ultbreiding wel noodzakelijk. Voor 
ons plan om de oude -vrou wenzaal voor een 
antler doe! te gebruiken en een nieuv.e zaal 
te bouwen op een beter geschikt terrein voelt 
de Gouverneur wel. Giimlachend en ons ~ucces 
toewenschende op onzen arbeid, nam de Gou• 
verneur afscheid ." 

(Wegens plaatsgebrek kon dit stukje in onze 
vorige S. K. niet opgenomen worden. - Red.) 

DE KOLONEL IN BANDOENG III. 

Zondag 12 Mei was de laatste Zondag van 
de Kadetten in de K weekschool, en zeker zullen 
zij dezen dag niet licht vergeten. 

Des morgens leidde de Kolonel bijzondere 
samenkomsten voor de Kadetten alleen, en werd 
In deze bijgestaan door de Kweekschool-Offi
cieren en Stafofficicren van bet Hoofdkwartier. 

Wij voelden hoe kostbaar deze korte uren 
waren, die den Kadetten nog restten voordat 
z\j ulrgezonden zouden worden om hun werk 
als Kadet-Officier te aanvaarden, en gaarne 
wilden zij deze uren :i;oo goed mogelijk besteden. 
Aan een paar Officieren werd een gelegenheid 
gegeven en}cele woorden tot de Kadetten te 
spreken. Daarna sprak de Kolonel over den 
konink'lijken troon van Salomo, en op zeer dui
delijke en leerzame wijze verklaarde de Kolonel 
de geestelijke beteekenls van de zes trappen, 
die oak wij moeten beklimmen, indien wij tot 
den troon willen komen, waar wij met onzen 
Helland zullen zijn. 

Hierna volgde een tijd van ernstig gebed, 
waarln een nieuwe toewijdlng aan God en bet 
Leger werd gemaakt en een nleuw verbond 
gesloten om voor eeuwig Hem te dienen. 

's Avonds werd in het Kweekschool Korps 
een openbare samenkomst door den Kolonel 
geleid. Deze was tevens de Altaardienst in ver
band met de z. V. Aanvrage. Het was een 
mooie samenkomst. Het ztngen van onzellederen, 
de woorden van Ensign Wlkdal van Cele es 
en van Adjudante Lehmann, alsook de ernstige 
woorden van waarschuwing van den Ko!onel 
tegen de gevolgen van het meedoen aan wereld
sche vermaken, ook door zoovele z. g. Christenen, 
vonden ingang in ons hart, en blijde waren wij 
aan het slot van deze samenkomst een broeder 
naar voren te zien komen om bevrijdiog te 
vlnden van de zonde. A. B. 

WONINOEN DER PATIENTEN, KOENDOER. 

wij eigenlijk wilden en ik antwoordde, dat wij 
gekomen waren om met haar kennis te maken 
en over haar ziel te spreken. Ze liet ans 
plaats nemen: sprekende over bet een en ander, 
kregen wij te hooren, dat haar man zlek was 
en ook haar beide kinderen. De ziekte, die 
hij had, was het gevolg van de zonde, die hij 
vroeger gedaan had. 

Maar hoe wonderbaar was bet, toen wlj ult 
zijn eigen mood boorden hoe hi} lo al zijn 
lijden mocht gevoelen, dat de Goede God Zich 
over hem nog ontfermt:n wilde. Hii kon ge· 
tui;:ieo, <lat door die ziekte hij den Heer lief
gekregen had. Wij spraken woorden van 
troost, en moedlgden hen aan om steeds op· 
waarts te zien op onzen Hetland. Toen las 
ik een gedeelte voor ult het boek van Job en 
daarna gingen wij tot God in l:et gebed. Hoe 
heerlijk, dat deze man, ofschoon hij zoo ziek 
was, oak neerknielde en met ons meebad. Terwijl 
wij ons gereedmaakten om verder te qaan, 
vroeg hij, of hij soms een Bijbel mocht leenen. 
Wil gaven hem het gevraagde, en gingen blij· 
moedig heen, wetende dat God oak verder 
Zijn woord in bet hart van dezen jongen roan 
duidelijlc wil maken". L. 

MILIT AIR TEHUIS. 
Kramat 18. Weltevredeo. 

Goed logles voor doortrekkenden. 
Famllie·kamers reductle. 
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