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EEN PSALM VAN DAVID, 

hand over mij; maar ooze overtredingen. 
Gij bezoekt het land, en hebbende 

die verzoent Gij. 
het begeerig gemaakt, verrijkt Gij het 

grootelijks; de rivier Gods is vol wa.-

kiest en doet naderen, dat hij wone 

in Uwe voorhoven; wij zullen verza-

digd worden met het goed van U w 

huis, met het heilige van U w paleis. 
dronken : Gij doet ze dalen in zijne 

voren; Gij maakt het week door de 

·gerechtigheid antwoorden, o Go:l onzes druppelen, Gij zegent zijn uitspruitsel. 

hells I 0 Vertrouwi n aller einden der Gij kroont het jaar Uwer goedheid, 

aarde, en der verre gelegenen a:m de 

zee I 

Zij bedruipen de weiden der woes-

kracht, omgord zijnde met macbt. tijn; en de heuvelen zijn aangegord 

bruisen barer golven, en het rumoer De velden zijn bekleed met kudden. 

der volken. en de dalen zijn bedekt met koren; 

De chch~s voor doze bladt!jde werdto oos welwllleod io brulkleto gegeveo door bet Bureau v . d . Volkalectuur te Wdtevredco. 
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. h t z d d trok in de kleeding der lndiers rijst met kerrie bedelde, sliep onder de dorpsboomen en van Christus speak." 
Van een ·Sahib, die barrevoets e an oor • • 

'EEN RIDDER-l:!l!l3!} YI LEY,, 1!'LLl2l2ANf:.!:!l!2 gKEf300 DSCHAP. 
Door het lezen van een .,War Cry" (Strijdkreet) werd Frederick St. George 

de Lautour Booth Tucker in bet Heilsnet gevangen, en zich naar 1:-onden 
begevend om William Booth te verzoeken het Leger des He1lswerk 
te openen in zijn geboorteland, Britsch-lndie, gaf hij zijn veelbelovende 
positie als Ambtenaar bij het Britsch-lndische bestuur op. Nog meer aang~
vuurd door den bezielenden geestdrift van oozen Stichter, kee1 de hij met dne 
anderen terug naar Bt:itsch-lndie met bet eene alles-op-zij
zettende verlangen om Christus te brengen aan de millioenen 
van dat groote, dichtbevolkte land. 

Het nieuws van een aanval der Heilssoldaten op Zuid
lndie had in de officieele wereld groote ontsteltenis ver
oorzaakt. 

Fakir Singh" zooals die blanke man met turban en dhoti 
zich noemde, werd weldra gearresteerd en in de gevaogenis 
geworpen. Toen de verhUte gem?ederen echter weer luwd~n 
en de tegenstand minderde, pemsde de Kommandan t m 
spe op een middel om Christus te brengen tot heil van het 
volk. Een Ridder-Heraut van het Evangelie was hij ! 

Gekleed in dhoti en turban, met 'n zak voor beddegoed en 
een blikken doos voor zijn paperassen, toog hij er op uit. 
Dat was het begin van het Leger des Heils in Britsch-lndie en 
Ceylon I Op bloote voeten van plaats tot plaats rondtrekkend 
om Cbristus te prediken aan de menigten, bedelde hij bij de 
boeren wat rijst met kerrie, sliep 's nacbts ender de boo
men van het dorp en sprak met de waterputters bij de 
bron en de oogstlieden op het rijstveld over Christus en 
het nieuwe leven van bekeering. 

Wei ontmoette hij afwisselend welwillendheid en tegen
stand en maakte, blootgesteld aan bet gevaar van wilde 
dieren en besmettelijke ziekten, onnoemelijke ontberingen door. Van eigen 
landgenooten moest hij hooo, bespotting en verachting verduren. Niettegen
staande dat al dreef zijn allestartende doorzetting hem tot het uit den 
weg banen van alle hindernissen, die er zijn tusschen de blanken en de 
kinderen van lndie. Zijn eene ideaal was om Christus voor de Oosterlingen 
als een Oesterling voor te stellen en den godsdienst van Christus de barten 
te doen bereiken niet als een vreemden indringer van het overheerschende 
ras, doch als een bevrijding en een zegen van God. Hoogstaande Hindoes 
nood1gden, verlangend zijn prediking en persoon te leeren kennen, hem uit 
en overkwamen alle gevoel van kasteverschil door g,edurende zijn aanwe
zigheid hun huizen open te zetten voor menschen van allerlei kasten. 

Op zekeren keer verzocht de Sadr Amin van Almorah hem om zich een 
poos bij hem op te houden. Toen Fakir Singh bezwaar maakte, dat de 
lage kasten dan bevreesd zouden zijn )n de woning van den Sadr Amin te 
komen, antwoordde deze: "Laat niemand vragen naar kaste; die ·God 
aanbidt, behoort God toe." Scharen van volk verdrongen zich in en oni 
het huis om ingelicht te worden omtrent den godsdienst van Christus, 
welke hun in zijn allerhoogste beteekenis werd verklaard als bevrijding 
van de zonde, en wellicht werden voor 't eerst daar op die plaats alle vijan
delijkbeden en antipathieen der verschillende rassen en godsdiensten ver.
geten in het eenmakende begrip van een God boven allen. De Sadr Amin 
stond erop den Fakir een ponnie te leenen voor den terugtocht naar Naini 
Tal, en niet alleen reed hij den ganschen weg naast hem mee, maar be
toonde zich ook een vriendelijk gastheer, toen eenmaal de stad bereikt was. 

Daar vernam hij, dat in een Europeesche bijeenkomst een bedrag van hon.
derd een roepies was gecontribueerd aan bet Leger des Heils. Aanstonds be .. 
sloot hij 't voorbeeld te volgen en uitbundig was zijn vreugde, toen hij be
merkte, dat de giften door de menigten in zijn eigen woning bijeengebracht, 
die der Europeanen met twee roepies overtroffen. 

Jaren daarna vertelde een zekere Europeesche ambtenaar den Stichter bij 

zijn bezoek aan PritEch-Indie, dat hij dien Hindoe eens gevraagd had, waarom 
hij als streng Hindoe en ien:and, die gHn ~yrrrathie had voor bet Christen ... 
dom, dien Heilssoldaat in zijn buis bad ontvangen, en zelfs zijn meetings 
had gepresideerd. 

,,Sahib", was 't antwoord, ,,had ik vroeger zulk een Christelijkheid gezien 
als de zijne, clan was ik zelf een Christen geworden." 

In Batala werd de Fakir op straat aangehouden door een 
Hindoe, die vroeg tot welken godsdienst hij beboorde. 

,, Tot de Djiwan-Moekti Pant,'' was bet opgeruimde 
antwoord, .,den Wordt bekeerd-terwijl-ge .. Jeeft-Godsdienst.'• 

.. W aar denkt U te eten ?'' vroeg de Hindoe. 

.,God zal voorzien," klonk het bescheid. 

.,Kom mee naar mijn woning, doe mij toch die eer aan,'• 
was de wensch van den vrager. Weer opperde de Fakir de ... 
zelfde tegenwerping als in Almorah. .,Mijn huis zal open zijn 
voor alien, niemand wordt heengezonden," drong nogmaals 
de hoo~e-kaste Hindoe aan en hield zich prompt aan zijll 
woord. Weldra bleek het huis te klein om de drommen te be ... 
vatten, die met onbegrensde nieuwsgierigheid toekeken, hoe de 
Fakir zijn maal met zijn vingers uit bet blad nuttigde en 
toen de noodige ceremonie van het mood- en vingersrei.
nigen afgeloopen was. vroegen ze om ,, Djaian" of godsdienstig 
onderricht . Met intense belangstelling luisterden ze toe; daar 
zat de blanke Fakir net als zij, bij at en kleedde zich 
volgens bun gewoonte. Hij sprak vloeiend en vlot in bun 
eigeil taal bun toe en bracht niets in tegen bun godsdienst, 
bespotte geen hunner af god en en sprak geen toorn uit 
tegen hun priesters. 

Maar met zijn bleeke gelaat, vol van heiligen ernst en 
met oogen, die schitterden van geestdrift voor zijn Christus, vertelde hi} 
van een godsdienst, die z66 juist aan hun nooden voldeed, zoo geheel 
en al en heerlijk Oostersch was van geest, dat ze maar niet konden 
begrijpen, dat dat het Christendom was. 

Als Leider en administrateur was de Kommandant niet minder de bekwame 
als is zijn intieme, grondige kennis van het echte, werkelijke volk van lndie. 
Zijn vurig hart en helder inzicht, die hem het advies van de eerste mannen 
van lndie niet deed versmaden, kwamen de ontwikkeling en opbouw van het 
Leger ten goede. 

Als schrijver maakte de Kommandant zich wijde bekendheid o. a. door 
zijn officieele levensbeschrijving van Catherine Booth, de biografie van Consul 
Emma Booth Tucker en van Kolonel Weerasooriya. 

*"'* De teraardebestelling en gedenkdienst van dezen Heilsridder had onlangs 
plaats te Londen, waar hij sedert 1919 vertoefde, officieel buiten actieven 
dienst, doch nog tot zeer kort voor zijn bevordering tot heerlijkheid de 
belangen van zijn Meester en het Leger dienend. Onder geleide van 
duizenden van zijn makkers, veteranen en jongeren. werd de beminde krijger
naar zijn laatste rustplaats gedragen. En aantal oud-Officieren van Britsch ... 
Indie volgden in den stoet, gekleed in de saffraankleurige uniformen van 
dat land. In den vriendelijken zonneschijn, onder het gezang der vogelen en 
het gesuis van een zachten bries legden zij hem neer, omringd door de gra
ven van de Stichters en dien nobelen groep van Oud-Strijders, die hem wa .. 
ren voorgegaan naar bet land van eeuwigen vree. .... 

Het is wellicht interessant om te vernemen, dat bet Leger thans in boven ... 
genoemd land werkt in 5000 centra, Strijdkreten uitgeeft in acht verschillende 
talen, en op uitgebreide schaal een wijdvertakten socialen arbeid verricht, terwijl 
bet aantal Officieren is toegenomen tot meer clan 2300. Voorzeker een groot-
sche oogst in den levenstijd van een man. Gode zij daarvoor alle eer I 

I N G 0 E D E f\ f\ R D E. KOMMANDANT PALSTRA de aan te brengen verbeteringen. Het is altijd 
prettig de kinderen weer te zien van het 
Djokja Kinderhuis, met de directrice E:nsigne 
Berge en haar helpsters. Alles zag er vrien
delijk uit . 

Een Cbineesch melsje Jag zlek op den k'ang 
(bed vaa baksteenen) en om den tijd te ver
drijven, had ze bet boekske maar opgeraapt 
en was ze gaan lezen. 

't Was een Foe Jin Sjoe ,.bet boek der Goede 
Boodschap". Zeker bad een der familieleden 
laet gekocbt, toen hij stood te luisteren in een 
Openluchtsamenkomst. 

Mogelijk bad ze wel eens gehoord van den 
fezus Godsd)enst, en bracbt zij bet overeen tnet 
al wat ,. Westerscb" was. Maar nu ze de geschle
denia van Jezus las in hear elgen taal, scheen 
Hl) baar in 't geheel niet vreemd toe. 

Hij wanddde temidden van een omgevin9, 
die baar bekend voorkwam; de stadsmuur, de 
twee vrouwen, die aan bet malen waren, de 
blinde bedelaars, die aan den kant van den weg 
zaten, waren alledaagscbe tafereeltjesvoor baar. 
Ze las verder. Deze man deed altijd goed; bet 
leek wel, of bij er erg veel van bield de zieken 
en l1jdenden te belpen. Zij vatte die eenvoudige 
waarbeid, dat deze jezus macbtlg en willig was 
om de zieken te genezen en de ongelukkigen 
te belpen. Het Evaogelie bad aan zijn doe! 
beantwoord, bet had het tndividueele hart getrof
fen. Welk vooroordeel bet meisje ook gebad 
moc:ht hebben, bet was al verdwenen, en ze 
rtep ult: "O, ik geloof, dat deze Jezus ook 
mij kan genezen !'' Onmiddellijk kwam er een 
verandering In haar, ze gevoelde lets nleuws, 
dat haar verfrischte, en haar kracbt kwam weder, 

Aldus aaagemoedlgd, begon ze opicinderlijke 
wijze te bidden. Bmnen enkele dagen week de 
z;leltte en begon ze te herstellen. 

De Kapltein, die deze geschledenls boorde 
van de moeder van het mebje, wer:f gevraagd. 
wanneer en waar de samenkomsten van hd 
Leger des Heils werden gehouden, opdat ze 
haar :iochter daarheen kon brengen, die Christen 
wenschte te worden. 

Voor een cent was wellicht dit Evangelle
boek}e verkocht, zorgeloos op de tafel of 

b~t bed in de ziekeakamer neergeworpen en 
~~arna gelezen om den tiid wat te verdrijven; 

bet bracht genezing tewee~. ja, meer nog, 
'1t vertrouwen in den levenden Chrlstus. 

Bezoekt de Leprozerie Koendoer (Zuid Sumatra}. 

., Tiada lain D}oeroeslamet, 

Goesti tcima saja.'' 

Benedenstrooms Pladjoe, l!aD de Moesirivler 
ligt de Leprozerle .,Koendoer". Meer dan hon
derd melaatschen waren aanwezig in de sacnen
komst door den Kommandant geleid, de vrouwen 
in hun kleurige baadjes. de maanen stemmig 
gekleed. Er zou een Soldaten-lnzegening plaats 
bebben, de Kommandant :&OU een bekeerling 
toevoegen tot die groote legermacht van mil
lioenen H~ilasoldaten, thans over de gebeele 
wereld verspreld. 

Een flinke jonge man, goed gebouwd, ver
standelijk onrwikkeld, intellekti.eel, tot voor 
eenlge maanden Mobammedaa.o, staat voor zijn 
medepatii!nten, omrlngd door Officieun, werk
zaarn op de Kolonle, en twee patii!nten-Heils· 
soldaten, onder de klruren der Legervlag. 

De Kommandaot verklaart de beteekenis dier 
vlag, 1.:gt de begioselen ult welke bear ldeuren 
vertegenwoord1gen en dar, te,.wijl de jooge man 
neerknlelt, klinken dtep ootroerend de woorden 
van bet koor. waarmede dit rapport begint. 

Daarna gedt de jongste Soldaat van bet 
Leger des Heils een helder getutgenls, spreekt 
over de macht vao jezus Christ us, die zijn hart 
veranderd bedt en doet een beroep op zljn 
medepatieoten om zich aan de leiding van den 
Helland toe te vertrouweo. 

De barten der He.lsofftcieren zljn dankbaar 
gestemd. Het Is jaren laog een zaalen geweest 
zonrler vruchten te zlen. Veel moeih1kheden 
he~ft deze man veroorzaak•, vet! tegenstan 1, 
maar het Licht is doorgebroken. Moge de Heer 
hem tot een waar getuige voor Hem stellen op 
deze kolonie. 

Ook Zoodagmorgen werd een goede bijeen
komst door den Kommaadant 11ehourlen, bijge
woond door bijna al de patienten van Koendoer, 
rulm J 80. 

Vee! veranderlngen hedt de kolonle gedu
rende het afQeloopen jaar ondergaan onder bet 
bebeer van de Adjudants Rosenlund en Kom-

mandeur Harvey. Het terreln, waarop de kolonie 
gelegen Is, is opgespoten met zand, zoodat bij 
den boogsten waterstand oer Moesi de kolonie 
nlet meer overstroomd wordt. Men is druk 
bezig met het maken van afvoergoten voor bet 
regenwater en den aanleg van waterldding. 
Overal tot zelfs in al de wonlngen der patii!nten 
brandt nu electriscb licht, wat een gebeele ver
beterlng is. En bovenal Is men verheugd. dat 
de Regeering besfoten beeft tot uitbreiding der 
kolonie over te gaan, waarvoor een bedrag 
van f 70.000.- werd besch1kbaar gesteld. 

Offtcieren en patii!nten waren zeer verbeugd 
over bet bezoek van den Kommandant en 
roepen een hartelijk .,tot weerzien" toe. 

Bil zijn terugkeer op Java bracbt de Kom
mandant o. a. ook een bezoek aan bet Melsjes· 
buis In Weltevreden. Welk een heerlijke invloed 
gaat van bet Evangelie ult door den arbeld 
der Officieren onder deze meisjes. Terwljl wlj 
daar neerzaten in een aangrenzende kamer 
hoor~~n wij de melsjes bij het bepin van de~ 
maalt11d zoo heerlijk schoon en tr~ffeod zingen 
op de Wijze van den Schotscben Psalm : 

,, Wil Heiland, onze Gastheer zijn 
E~ zegen deze spiis en drank. 
Hie~ brengen wiJ U lof en eer 
En m den hemel eeuwig dank." 

Moge dit ons motto zijn voor U en mij, door 
geheel ons leven : 

,.Hier brengen wij U lof en eer", 
en dan zal alles wel zijn. 

G.L 
Een haastig bezoek van de Kommandants 
aan Djocja, 

Solo, Soerabaja, en Malang. 

. Vr!id~gavond en Zaterdagmorgen waren wlj 
m D1ok1a, waar de Kommandant een bezoek 
bracht aan het militair Tehuis, en verschillen
de zaken werden besproken in verband met 

Te Solo werden wij begroet door Ensign 
en Mevrouw Jansen, de nieuw aangestelde 
vader en moeder van het Militair Tehuis. 
Veel Hollandsche jongens beginnen het Tehuis 
de Jaatste weken te bezoeken en wij gelooveo 
dat de Ensigns een zeer goeden tijd daar tege. 
moetgaan. 

Te Soerabaja bezocht de Kommandantin bet 
~~Jitair Tehuis de bijzondere Zaterdagavond 
b11eenkomst welke nu geregeld door Adjudant 
en Mevrouw Hermes wordt gehouden ten
einde een woord van hart tot hart te spreken 
met de mannen van de land- en zeemacht die 
geregeld het Tehuis bezoeken. In een kortc 
toespraak drukte de Kommandantzijn blijdschap 
over deze poging uit, en de hoop dat dezc 
bijeenkomsten met welslagen zullen wordeo 
bekroond. · 

Zondagmorgen werden samenkomsten ge
houden in de gevangenis, en een he1ligings.. 
meeting in het Europeesch Korps, 's m•ddags 
een bezoek gebracht aan de leprozerie te 
Semaroeng en aan het William Booth Vrouwen 
en Kinderziekenhuis te Soerabaja, 's avonds 
een openluchtsamenkomst op Sidodadi gevolgd 
door een samenkomst in het Chineesch Korps 
waar. Ensign en Mevrou~ Tichelaar door de.; 
Kommandant werden gemstalleerd. 

Maandagmorgen b1acht de I<ommandant 
vluchtig bezoek aa_n _bet Militair Tehuis e~: 
Malang, wa:ir Kap1tem Hansen in bevel is. 
Op Soeraba1a terugge_komen, waar inmiddcls 
de Algemeen Sec!elan~ en Stafkapitein Hiorth 
van hun tournee tn M1dden-~elebcs teru e
keerd waren, werden deze m een Off ~g 
bijeenkomst hartelijk verwelkomd 0 iciersd-

1 d II aarna wer 
er een g oe vo e samenkomst h d . 
bet Korps Soeraba1·a 3 Ook h~e ou e,n tin 

d b .. • ter zooa s n 
an ere. 11eenkomsten van deze tournee moch-
ten wi1 ~e vreugde smaken zielen tot den 
Heer te z1en komen. 

O.L 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. -

Aanstellinge:n: 

K d J Schipper naar Ambarawa. omman eur . 
Adjudant N. Buifsman naar Bandoeng 1. 

naar Batavia Adjudant Lehmann 

Ensign /. Cardinaal 

Ensign J. Jansen 
Ensign G. Nybeim 
Ensign G. ?riddle 
Ensign T. Tichelaar 
Kapitein E. Greenwood 

Kapiteln N. Hansen 

Kapitein E. Knopfli 

Kapttein S. Mason 
Kapitein R. Oechsle 

Kdt. Luit. F. Brouwer 

Chineesch Korps. 

naar Soerabaja I. 
naar Solo Milit. Teh. 

naar Cberibon 
naar Hoofdkwartier, 

naar Soerabaja II. 

naar Semarang 
Europeescb Korps. 

naar Malang Milit. 
Tehuis. 

naar Medan Kinderh. 

naar Pt-kalongan. 

naar Pelantoengan 
Hulpziekenhuis. 

near Semarang Eur. 
Korps. 

Bandoeng, 24 September 1929. 

W. PALSTRA. 
Kommandant. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEl:.N SECRETARIS. 

Ben Internationale C.ast. 

Het deed ons veel genoegen te vAerneme
1 
~.' dat 

Lt. Commissioner Horskins van ustra ie ter 
gelegenheid van bet a.s. Congres onze gast we-

zen zal. I I d Hartelijk \llielkom In ens ~chomie nsu in e, 
geachte Commissioner, en stelle God Uw komst 
onder ons tot grooten zegen. 

Ooze: eigen Le:iders. 
Het was prettig bij onzen terugkeer ult Ce· 

lebes den Kommandant weer te Soerabaja te 
mogen begroeten. Het mag ons heuscb wel eens 
ult de pen vloeien. dat vele groote en zware 
verantwoor.:lelijkbeden op zijn scbouders rusten 
en zljn hoofd en hart voortdurend bezlg bouden. 
Hlj beeft dan ook drukke weken achter den rug 
en bet Is mil een vreugde mij weer aan zijn z11de 
te mogen scharen en te tracbten zl!~ lasten 
eentgermate te verlicbten. Het doet mtJ leed te 

Iden dat Mevrouw Kommandant moeteo me . 
Palstra gedurende de Jaatste weken lang nlet 
wel 1.11.as en de dokter baar beperklng van acti
viteit beeft opgelegd. Wat dat voor M.evroDw 
beteekent, weet tedcr, die haar goed kent'. e 
laatste berichten zijn ecbter weer gunsuger' 
waarvoor wij God recht hartelijk dankeo. 

Weer tbuis. 
W ij hebben een zeer gezegende rels oaar 

Cele bes gebad. Het was eeo feest voor bet oog 
en een feest voor het hart. Herhaaldelijk sloegen 
wil den bilk omhoog b1j het aaoschouwen vadn 
wat God bezig is te doen in dat wondere Ian • 
ook door mtddel van onzen Legerarbeld, en 
steeg er ult 's barten diepsten grond een da11k
toon op dater in Zijn dienst mannen en vrouweo 
worden ~evonden, die zich met :z;ooveel lief de e~ 
:z;elfo offering aan bun schoonetaak, - de me~ 
ache: o te beffen ult de sukdookere du1stern1s 

p en b1jgeloof en te voeren tot het 
van on· d H t st mil aao 
Liebl der licbten - wij en. e pa d 

Mevrouw Woodward, Kornman eur 
MajMoor en Veerenhitis en Stafkapltein Htorth, 
en evrouw f' di mil zoo .__ de overige Of 1cieren, e .,.,nevens rd van welge-
trouw ter zijde stonden, een woo ti bl! ooze 
meenden dank te zeggen. De begroe ng de tot 
tbuiskomst was allerbartelijkst en stem 
daokbaarheid. 

Congres. 
Wij verwljHn onze lezers naar de aankon· 

di logen betreffende bet a.s. Congrrs. 
tr zal dit jaar eea groot Congres in Baodo~oe 

d 
0 

geboudeo, w"!arbll zooveel moge ii 
wor e bijeen zullen komPo. Kommaodant en 
Officieren Palstra alsmede ooze Internationale 
Me.,rouw wle; schou lers de leidlng vao bet 
~:z;oeker, :p t bebben bijzooder aaospraak 
Co1gres ebruds • Scbenke God oos een oover
op onze ge e en. 
getelljk Congres. 

Internaat voor Jo11gen11. 
. ·o teruakeer te Baodoeng 

Oamiddelll}k na miJd Kommaodaot te ver· 
bad tic bet geaoeQeD en 

11 005 rieuwe loter
gezellen bl! zijn b~z~ek a~uwe tehuis voorzlet 
aaat voor J .:>ngens • et n he en zal ter ge· 
ln eeo :z;eer laog gevoeldCe b< hoe ffacieel wordeo 
legenheid van bet a.s. ongres o 
geopeod. 

On:.i:e Zieken. • 
Terwijl Majoor Woodward met mil op reids 

f M Vi,' oodwar was naar Kaotewoe, bee 1 evrouw Mt· 
deerlijk haar arm verbrand. Gelukklg kon h Ip 
vrouw Veereohuls terstond de noodige : 
bieden, en des avoods laat Is zll "og door ~! 
Kommandeur per auto near bet Z1ekenhuls 
Paloe gtbracbt. Dank zij de goc-de verplegtog 
aldaar en de vnendelijke zorgeo van KomaiM:: 
deur Rosen lund, bl! wle zij logeerde, is 

ouw tbans aaomerkehlk veel beter. t 
vr E signe Hlimmerli is, wij vermeldto bet me 

11 en oogesteld en In bet Ziekenbuis te 
leedwez 'opgeoomeo. Liet zich aao~anlcehjk 
Semaraogder tamelijk ernsttg aaoz1tn, gelukklg 
cen en an 

(.de 11ervolg kol. 4). 

S T R IJ D K R E E T 

LT. COMl\:IISSIONER JULIUS HORSKINS. 
Een Woord van Waardeering door den Kommandant. 

Door de welwillende regeling van den Ge
neraal zullen wij het genoegen hebben enkele 
dagen na het uitkomen van den ,,Strijdkreet" 
Lt. Commissioner Julius Horskins in dit Ter
ritorie te verwelkomen. Op Vrijdag 4 October 
wordt hij te Soerabaja verwacht en zal met 
ons zijn als lnternationaal bezoeker op het 
Congres, terwijl hij tevens bijzondere meetings 
zal houden in verschillende Korpsen en cen
tra van onzen Legerarbeid. 

Horskins naar Australie, waar hij meer dan 
v11f en twintig jaar in dat uitgestrekte land 
moet hebben gearbeid, daarbij verscheidene 
der hoogste posities bekleedende. In dien tijd 
hebben Mevrouw Palstra en ikzelf den Com
missioner en zijn vriendelijke gade leeren ken
nen en gedurende eenige jaren had ik het 
genoegen met hem samen te werken. 

Toen kwamen de orders om als Territoriaal 
Leider naar West-lndie te gaan, alwaar hij 
ook een gelegenheid kreeg om onzc West te 
bezoeken. Na een zeer welslagenden diensttijd 
in genoemd land werd de Commissioner Hoofcf 
van het Britsch-Indie-West Territorie, bestaan
de uit meer dan 1200 K orpsen en Buiten
posten, alsmede wijdvertakten Maatschappe
lijken arbeid. 

Omdat ik den Commissioner zoo goed ken 
en hem zoo hoog acht en om zijn uitnemen
de Ioopbaan in den Heilsstrijd in verschillen
de deelen der wereld, wil ik gaarne de gele
genheid benutten, welke de ,,Strijdkreet" biedt 
om hem aan mijn kameraden en vrienden in 
deze landen voor te stellen. 

Commissioner Horskins werd in 1880 Heils
officier, dat is dus bijna vijftig jaren geleden. 
Hij werd Divisie Officier in den tijd, dat vele 
der Veteraan-Olficieren van bet Leger nog 
maar pas begonen. Toen, na aanmerkelijken 
tijd Stafwerk te hebben verricht, werd hij door 
den Stichter aangesteld voor de positie van 
Chef Secretaris in Zuid-Afrika • daar was het, 
dat de eerste band van warme toegenegen
heid voor ons geliefd Vaderland en voor vele 
Hollanders in allerlei landen werd gelegd. lk 
meen, dat hij zelfs onze taal verstaat en die 
een weinig spreekt. 

Vervolgens begaf hlj zich met Mevrouw 

Als een levenslang Heilssoldaat - als een 
bekwaam Leider - als een Zielenwinnaar en 
om zijn groot hart vol van Jiefde voor de 
armen en lijdenden, zult gij, mijn Kameraden, 
onzen Internationalen bezoeker zeker verwel
komen, ·-en wanneer ge hem ziet en hoort, 
zal Uw welkom, als dat mogelijk is, nog 
hartelijker wezen. Bidt voor onzen hoogge
achten gast, dat zijn campagne Gods zegen 
zal weldragen. Laat ons ook in onze gebeden 
Mevrouw Horskins gedenken, die met een 
blijmoedig hart, in eenzelfden geest als dien 
van haar echtgenoot, hem heeft laten vertrek
ken naar deze gewesten. 
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I. LT. COMMISSIONER J. HORSKINS I 
Vertegenwoordiger van het I.H.K. te Landen zal vergezeld van Stafka .. J 

pitein Hiorth en een aantal Officieren onderstaande t 
plaatsen · bezoeken in de Java Divisie : j 

Zaterdag 5 October SOFRABAJA 3. Maandag ti October BANDOENG 2. ! 
Zondag 6 SOERABAJA 1. Dinsdag 15 CHEl<IBON. i 
Maandag 7 MALANG. Woensdag 16 .. TEGAL. • 
D1nsdag 8 ,, SOERABAJA 2. DonderdaQ 17 ,. PEKALONGAN. ! 
Woensdag 9 ,, SOLO. Vrijdag 18 PELANTOENAN. i 
Donderdag 10 .. DJOKJA. Zaterdag 19 SEMARANG-
Zaterdag 12 " BANDOENG 1. Oooliirlf'rs Hospitaal. I 

Vereenlgde Soldarenhiieenkomst. Zondag 20 SEMARANG- • 
: Zondag 13 October BANDOENG. 1. Europeesch Korps. i 

• 

TERRITORIAAL CONGRES BANDOENG. 
Leiders: Kommandant en Mevrouw W. Palstra, 

bijgestaan door 
den Algemeen Secretaris en Mevrouw Rawie, 

en een groot aantal 
Staf .. , Veld .. en lnrichtings~Officieren, en 

Lt. Commissioner Horskins, 
Vertegenwoordiger van bet Internationaal Hcofdkwartier I 

Woensdag 23 October 7 uur n.m. - Wei- Zaterdag 26 October 7 uur n.m. - .,Groot ! 
komstsamenkomst. Vreugdefees1". • 
Ontvangst der Oedelegrerden in de zaal Zang· en Muz:lekuitvoerlng in ,.Ons i 
van .,Oos Genoegen", Naripanweg, Genoegen". I 
Bandoeng. Zondag 27 October - Bidstond 7 uur des f 

• rrorgeos In de Legerzaal, Bandceng I. : 
: Oonderdag 24 October 7 uur n.m.-Ver- 930 v.m.-Heillgtn~s-Conferentie In de ! 
• eenigde Heiligtngsdienst In de Loge "St. zaal van ,,Cos Genoegen". • 
i Jan", Loge-aeg. (Hollandscb) 3.30 n.m. Verschillende Openluchtsamen- i 
i 7 uur n.m. - Bijz:ondere Maleische Wij- koms en in de stad. ! 
: dingsbljeenkomst in de Zendingskerk, 7 uur n.oo.-Groote Heilsbijeenkomst ! 
! Kebon Djatiweg. SLUITING VAN HET CONGRES ! 
: : 
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A.A.N HET SUMA.TRA.SCHE FRONT. (door den Kommandant). 
Wij hebben veel gereisd. sinds ons komen, De Kolonie Poeloe-si-Tjanang is meer dan 

nu juist drie jaar geleden, m deze landen, en ooit een toevluchtsoord voor sommige van 
terwijl het eene bezoek vaak op he. andere de meest hulpeloozen van onze samenleving. 
Jijkt daar het doel immer hetzelfde blijft, de 1 hans zijn er 348 patienlen, wat handenvol 
bel;ngen van Gods Koninkrijk te bevorderen werk geeft aan den Directeur Stafkapitein 
en het ongelukkig lot van armen, lijdenden Loois en Mevrouw, en aan Adjudante Wilson 
en hulpbehoevenden te helpen verzachten, zijn en Ensigne Anderson. De Jaatste was in den 
er toch altijd een menigte van verschillende laatsten tijd niet al te we!, maar gaat nu weer 
gedachten en gevoelens. in ons omgega:in, vooruit. De Kolonie is als een lusthof; er 
wanneer mijn vrouw en 1k ons naar het station wordt flink door de patienten geholpen om 
te Bandoeng begaven. Altijd zijn we vol hoop het zoo ver te brengen en het daarbij te 
uitgetogen en hebben het als een groot voor- houden. We hadden twee samenkomsten -de 
recht beschouwd de fasten om er kameraden een kenmerkte zich doordat een groot aantal 
te helpen dragen, die in verafgelegen velden van de patienten zich den Heer toewijdden, 
van bet Strijdfront werken. de andere door de inzegening van een aantal 

Zeer zeker gingen wij met gemengde ge- nieuwe Soldaten. 
voelens op onze jongste reis naar Sumatra's Ook in bet Kinderhuis werd een samen-
Oostkust. Wij zouden daar onze lieve makker, komst gehouden met de oudsten der Kinderen. 
Mevrouw Kronenberg, ontmoeten, voor het Dan was er gelegenheid om een prive sa-
eerst na het heengaan van haar beminden menkomst met onze Officieren te hebben ; 
echtgenoot, den Kommandeur. Hoe ernstig de avond werd er voor aangegeven en van 
baden wij, dat wij haar tot eenigen troost 7 tot bijna 10 uui: hebben wij gebeden, Gods !of 
mochten wezen. bezongen, met elkander gesproken, terwijl de 

Heer door Zijn dierbaar Woord tot ons sprak. 
En zoo o~ntmoetten wij haar - ja, onze Bijna gelijk een Congres. Het was heerlijk ! 

tranen vermengden zich, wij deelden in haar 
Ieed en. . . . ook wij waren aangemoedigd, Adjudant Beunders maakt bet wel in zijn 
toen wij zagen, hoe zij zich dapper kwijt van bijzonder werk; ook is Mevrouw vooruit-
haar taak, niet alleen bij de zorg voor haar gaande in haar gezondheid. De kinderen van 
eigen beide, flinke jongens, maar voor elk onze Officieren zijn gezond en flink. 
kind, dat aan haar hoede daar in het Kinder- De dagen waren vol, haast overvol, maar 
huis is toevertrouwd. Mevrouw Palstra en ik mochten bij bet aan 

Mevrouw Kronenberg nam ons mee naar boord stappen van de ,,Slamat", met Adjudan-
het graf van haar geliefde; alles getuigde te Lehmann, die terugkeert naar Java, gevoelen 
van teedere zorg en wij voelden, dat het dat God met ons was en wij dankten Hem 
zoo echt was, toen zij zeide, dat zij gaarne wil voor het groote voorrecht hetwelk we gebad 
voortgaan met de zorg voor haar gezin en met hebben onze makkers te bezoeken en hen in 
haar arbeid zooals zij wist, dat de wensch bun werk bij te staan. Hem zij de eer ! 
was van den heengegane. Heen en teruggaande deden wij Singapore 

aan en hadden het genoegen een kleine af-
Het Kinderhuis staat er goed voor. Ensigne deeling van onze Internationale Zee- en Land-

Hoffmann en Kapiteine Oechsle zijn macht Brigade van Heilssoldaten te ontmoeten. 
bekwame en toegewijde helpsters en alien Ue afdeeling staat onder leiding van Secretaris 
ondervinden veel zegen op hun werk. In den Anderton, gepensioneerd onderofficier bij de 
laatsten tijd is er wat ziekte geweest, wat Britsche Zeemacht. Wij hadden een gezelligen 
men gelukkig weer te boven is. In deze mo- vooravond met deze makkers en daarna een 
gen wij wel een woord van hartelijken dank samenkomst. Zij houden ook daar 
uitspreken aan Or. VerhoE'f, die zooveel voor 
het Kinderhuis doet. DE BANIER OMHOOO I 

·3 

VERJAARDAG VAN 
H. M. KONINGIN WILHELMINA. 

Het vo'gende telegram werd bij gelegenheid 
van de verjaring van Hare Majesteit de I< oningin 
gezonden aan Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal. 

,,Off1cieren en Soldaten van bet Leger des Heils 
biedeo Uwe Excellentie hartelijke gelukwenscben 
aan ter herdenkin~ verjaardag van H. M. de: 
Konlogln. Moge Gods ze11en blijven rusten 
op onze Kooingin, Haar Huis, Nederland en 
de Overzeescbe Gewesten." 

In antwoord hierop ontving de Kommandant 
het ondec-staand telegrafisch bericht: 

,,Landvoogd doet U dankzeggen voor geluk
wensch•n Heilsleger ter gelegenheid Koningi.Ls· 
verjaardag.'' 

KONINGINNEFEEST TE 
PELANTOBNGAN. 

Even moeten wij U melden, dat wij juist een 
scbittere~d geslaagd feest hebben gevlerd met 
alle pat1eoten te Pelantoengan. Van den morgen 
tot den avood was er een heernjke feesrstemming 
's Mor~ens zijo nog een pear honderd lnlandscht 
scboolk1nderen gekon en, keur ig gekleed en van 
vlaggen ~n mutsen voorzien en deze hebben 
zeer aard1g gezongen. Wedstrijden, zooals hard~ 
loopen, verspringen. ringsteken, koekbijten vielen 
enorm in den smaak en hartelijk werd deelgenomen 
door volwasse:nen en kinderen. Met muziek en 
bet zlngen van Va.:ierlandscbe liederen werd 
het feest opgevroolijkt, en onder groote be
langstelling werden de prljzen uitgedel'ld doo 
Mevrou~ Uijliops. Tot slot had een rondgan; 
met muzrek plaats. Gelukkig in de verzekerin 
dat veel geluk is gebracht, danken wij voor de~ 
goeden uitslag. JU 

RADIO. 
!er .ge!egenheid van den verjaardag van ooze 

geeerb1ed1gde Koningin werd in bet Militair 
T~buis te Ban~oeng i:en feestdag \:oor de Mili
tarren georgan1seerd. 

Voor de wedstrijden 's morgens bestond heel 
wat animo. 

's Avonds werd in den verlichten tuin een 
ge:z:ellige bijeenkomst gehouder>. Ondl'r de vele 
aanwezlger> werden opgemerkt de Plaa1selijke 
Mllitaire Kommandant, Luit. Kolonel J. W. 
Klay. verder Oud-Overste H. IJs,.,J de Schepper, 
als ook de Legerpredrkant Os. W. M. Duyker 
Er werden twee geschenken aan bet Tehuis in: 
gew1jd, een mooi portret "an H.K. H. Prioses 
Juliana, en een keurrg radio apparaat. 

We zeggen alien nogmaals dank hiervoor 
Nadat dit pleats had gr had, werden v.e: voo; 

enkde oogenblikken door onze geeerde gasten 
toegesproken. Deze bracbten in herinnering 
welke plaats Hare Majeste1t heeft pcgeven eX: 
nog geeft aan Hem, Die alle dingen bestuurt. 
Verder, hoe de gedacbten juist op zulke da1ien 
onwillekeurig teruggaan naar onzen geboorte
grond. maar hoe kostelijk het dao is de buiselijke 
en fam1lie-banden nier los te later>, maar nauwer 
aan te ha\en. Het J. L. Muziekkorps van Ban• 
doeng I en. ook .?e Zangbrigace lieten zicb op 
'lierdienstelt1ke w11:.i:e hooren, terwijl Mevrouw 
Rawle ons vergastte op een barer mooie solo's. 
Mevrouw Palstra sprak een v.oord van hart 
tot hart tot de aanwezlgen. Daarna reikte Me-
vrouw de prijzen uit. • 

Na het ziogen van "Vat Hetland, bei mijn 
handen", en nog een ver1J1anend woord van 
den Kommandant, sloot Kapitein Ramaker met 
een lnnlg dar:kg.,bed. As. 

(vervolg ran kol. 1.) 
ontvingen wij heden meer gerus1s1ellende berich
ten. De Majoors Scheffer deelen oos mede 
dat de rust in de vredtg ... omgeving, waar Zij 
zicb bevioden, heeclijk ls en de getondheid van 
den Majoor ten goede komt. Na een ongesteld
beid van acht en een halve maaod is Mevrouw 
Poutiainer thans hersteld uit bet Ziekrnbuis te 
Makassar ontslagen. Zij ziet er kostelijk uit en 
~e vreugde van haar terugkeer op Celebes en 
Inzonderheid in haar eigen huisje, is algemeea. 

Uitbr .. iding ! 

De Adjudants Maatita en de Ensigns Nelwan 
verheugen zich over de uitbreid1ng van bun 
gezin. God zegene de ouders. die bun verant· 
woordelijkheden daardoor vergroot zlen, en HlJ 
doe de kleinen opgroeien tot Ziin eer en later tot 
flinke strijders in de rangen van ons gehefd Legu. 

Ned. Bijbelgenootscbap. 

De Kommaodant wooode een belangrijke 
\:ergadering bij waarin besloten werd tot bet 
opricbte11 eener afdreling .. Bandoeng" van bet 
Ned. Bijbclgenoo•scbap. De Komll'andant 
werd aangez:ocht zittang te nemen in bet Bestunr 
dezer afdeeling, de eer &te in N. O. 1., welk aan
zoek door hem is aangenomen. 

We:lkom I 

W1i heeten de Kaplteines Knopfli en Hunte 
hartelijk welkom in oos Territorie. Kapiteine 
Knopf!! is aanges•eld als assistente in het 
Kmderhuls te Medan. en Kapiteine Hunter 
zal in af1.11. acbting van haar vaste aanstelling 
In bet Kinjerhuis te Bandoeng de behulpzame 
hand bieden. Nog een Deensche en een Enpelsche 
Kapiteln maken zlch gereed om naar N. 0.1. 
te komen. 

B->vendien is er bericht ingekomrn, dat 
Adjudant en Mevrouw Bridson, Adjadante 
Palm, Kapi•em en Mevrouw l'alstra met bet 
S. S ,,Slamat" 30 October uit ~msterdam ver• 
trekken. Wij zijn zeer blijde met dit nieuws. 
Hirrdoor hoP"D wij in staat te zijn weer enkele 
andere makkers, die met verlangen uitzten naar 
den ,datum van bun Europeesch verlof, de 
nood1ge rust te doen genieten. 



den 
:J.llgemeen 

Congressen in 

8e etaris 
in r;llidden-eelebes. 

::Kantewoe 
.......................... ~ ......... , 

ter T cl~te bleek een bal· I 
tcagewone attractic te I 

t ZiJ Ma altijd werd echter l 
•et meerdere belang· a 
ate1ling 0011 gckclten en ! ENKELE B21C!NDEN OP CELEBES. I 
gclulstcrd aaar dcllcht· --------··-ba.ldcn CD geachledata-
•u vaca bet Leven van Jeiu. De geachonkcn 
aandacbt was creffmcl t 

Onderweg h1cldcn wtJ, van ea naar Kantcwoe 
gaand, mectlags ta de kampoaags ICodja e.n 
Moeroe.,,, 't Volltle is dear wel vrtende
hlk ge&ilad. maar lllCD ecbijat nlet ers op eea 
daachlbch bad oateld re staa. Op oaa aaa-
9'°'189 om dageltlb tc badea, tetdea di mta
croostig s ,.tfcc belpc tocb Dlett ..,.... zoo blank 
at. ll kllllll&D WIJ toeb IUCt wordeill" 

Dea aacbt, doorgebracbc la Kodta. ztallen we 
Gitt Ucht vergetca: ecn beelc rattaakol•le bail" 
de la bet bDt)e, waar wtf tracbtce. te alapea, 
del'balve werc1 bet door ou ,.tlotd de Vlie
~ Rat" gedoopt. 

In ..Paloe voadea wq de BlolCoo., afgehuard 
... ODR dappere K ....... e ROataacL Ea 
wracaadtge daad, cltc belooad wad door eea 
-'J9Cbttg geboor ta eea ovwvolle ual, eea 
10e4e kolletrte, ea lat bat aot ta.t venierc1aa 

E'-...-.,_,. , floofd vao bca PJ8lleldill Ba , de 
ffeet .lrupot ea andere vooruutmdea ,,.. 

~A-.ltdloa.llblt~ ha zeer gewurdeercle tegea• ..... ,....... ...... ~ 
Mltl wa bet le1ceraaat tiii)eeagek.._ o• 

_____ J 
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