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,-1 Gij zu 1 t kracht 

en Mijn 
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I 
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ontvangen • • 

Z IJ ll • • 

EN de elf discipelen zijn 

heengegaan naar Galilea, naar 

den berg, waar Jezus hun be, 

scheiden had. 

En als zij Hem zagen, baden 

zij Hem aan ; doch sommigen 

twijfelden. 

En Jezus, bij hen komende, 

sprak tot hen, zeggende : Mij 

is gegeven alle macht in hemel 

en op aarde. 

Gaat dan henen, onderwijst 

al de volken, dezelve doopende 

in den naam des V aders, en 

des Zoons, en des Heiligen 

Geestes; leerende hen onder, 

houden alles, wat Ik u geboden 

heh. 

En ziet, Ik hen met ulieden 

al de dagen tot de voleinding 

der wereld. Amen. 

Naar de beschrijving 

• • 

• • 

II 

van MATTHEUS. I I 
·-----------------l 

Z OO was clan eindeli1k het wcrk des Heeren volbracbt. Het offer wa 
gebracht, der menschen zondeschuld betaald, de weg der verlo sing 
voor iedereen geopend. 

Wat een macbtige aanbhk moet dat daar geweest zijn, daar op <lien heuvel 
vanwaar Jezus opvoer. Nu ~1et als de geslagene, bespotte, gekruisigde Christus, 
maar als de Groote Overwmnaar over dood en graf, de Eersteling van hen, die 
uit de groote verdrukking.komen. Nu nog slechts omringd door ecn klein clubje 
getrouwen, maar straks m den loop der eeuwen zullen die enkelen aangroeien 
tot honderden, dmzenden, Ja. tot een schare die memancl tell en kan, verspreid 
. over heel de werelcl. 

Oen Oiscipelen wa.s cl.at alles nog met duidehjk; vcle vragen welden b1j hun 
op in dcze ure, terw11l ZIJ daar zoo st1llekens heenwandelden, met Jezus rn h.un 
midden. Sommige van hen dachten zelf: nog ~an een een aard ch ko!1mknJk. 
Vandaar de vraa·g: ,,Zult Gij heden het kon~nkn1k van [srael wederopnchten ?" 
Maar Jezus antwoordde: ,,Hct komt U met ~.oe te weten - Maar gl) zult ont
vangen de kracht des Heiligen Gcestes · · . . . . En het is alsof Jezus met deze 
woorden de volle verantwoordmg van Gods ~ijk op aarde overdroeg op de 
schouder van de Discipelen. Vo?rtaan zouden ZIJ ~~ fundamer.i.ten z11n, waarop 
de gcmcente des Heeren zou z11n gegrondvesL Zlj zo.uden Z11n naam dragcn ; 
Christen en. Zij het werk Gods voortzetten, pred1ken, hidcn, stn1den, wor telen, 
maar ook overwinnen en straks hct loon uit Zijn hand ontvangen voor hun 
getrouwheid. 

.. * 

Is dit niet een les, die Jez us g~eft voor alien, die Zijn naam bcltjden? iet 
vragen.: wat nu! of waarom? N1et ons noodeloos verdiepen in zaken, die de 
Vader m Z11n e1gen macht gesteld heeft. Maar uitgaan, pred1ken, getuigen, over
al .. waar God Zelf ons geplaat t heeft. Als wij: kir:deren Gods, een <loop van 
Z11n zegen verwachten, clan moeten WlJ ook bere1d z11n om met bliidschap te ge
tmgcn tot eer van Z11n naam. 

* * 
¥ 

GiJ zult Mijn getuigen zijn m Jeruzalem ... en tot aan het uiterste der aarde . 
L~t wel op .de volgorde, die Jezus hier aangaf. Jeruzalem, de tad hunner in

wonmg, waar iedereen hen kende, clan Judea, de Provincie; daarna pa Samaria 
en het uiterste de aarde 

. feder huisvader priester in zijn eigen huis, iedere Moeder leere eer t haar 
e1gen kmdere de kmeen voor Je.zus te buigen. Ieder kmd, iongelmg of ionge
dochter, leere een oprecht volgelmg van den Heer Jezus te zijn, getrouw tot m 
de klemste zaken, op school, de werkplaat , het kantoor, of waar H1j ons gesteld 
heeft, opdat wa:nneer Jezus ons een grooteren weg opent, H1j ons bekwaam zal 
achten en getrouw zal bevinden om Hem ook in deze te volgen. 

.Als ieder kind v~n God Hem zoo zal leeren volgen en d~enen als Z11n ge
tmge, clan kan het met anders of des Heeren gemeente zal groe1en en bloeien en 
en velen in onze onmiddellijke nabijheid zullen door onzen mvloed Hem leeren 
kennen, dienen en liethebben. Oat geve de Heer . 

S. B. 
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Onze Leider in Semarang. 

Vergezeld v an den Algemeen Secreta ris en 
den D i visie-Officier bracht ~de Kommandant een 
bezoek aan de Semarangsche afdeelingen . Bij 
aankomst aan het station werd ooze Leider 
verwelkomd door Lt. Kolonel Dr. Wille, Staf
kapitein Brandt, Ensigne Stapleton en meerdere 
Officieren ter plaatse. 

De eerste bijeenkomst werd gehouden v oor 
de bewoners van Boegangan, een tweehonderd
tal waren bijeen in de goedingerichte bijeen
komstzaal, vermeerderd met nog een vijftig be
zoekers van den Buitenpost. Zoo'n samenkomst 
in Boegangan is gewoonlijk vol afwisseling. De 
samenzang klonk flink en de medewerking -van 
bet fluitmuziekkorps en de zangbrigade, gevormd 
door de Kolonisten, werd ten zeerste gewaar· 
deerd, terwijl het ,,duo" van den Kolonel op 
orgel en cornet zeer in d~n smaak vie!. . H~t 
was een gewijd oogenblik, toen een kmdJe 
werd opgedragen en v ijf rekruten door 
den Kommandant werden aangenomen . 

Groot waren de verwachtingen van Kapitein 
N iels Hansen, voor de samenkomsten, die des 
Zondags in zijn Korps. zouden worden gehou
den, en hij werd ntet beschaamd. Het was 
mij persoonlijk een groot genoegen tcgenwoordig 
te zijn in de Compagnie-bijeenkomst ; de Heer 
zegene al die jongens en meisjes. 

De Heiligingssamenkomst: de zaal was ge
heel gevuld, het gesproken woord en de gezon
gen liederen brachten zegen tot onze harten. 
Een zuster gaf zichzelf opnieuw aan den Heer 
en allen gingen rijkgezegend huiswaarts. 

Van de openluchtsamenkomst op de aloon
aloon gaat voor den Heilssoldaat altijd een 
groote bekoring uit ; die groote schare, de be
volking van Java vertegenwoordigend, en dan 
de vreemdelingen zijn eveneens in grooten getale 
aanwezig ; bier een Britsch-Indier, daar een 
Hollander, nog verder op een Chinees. Heerlijk , 
dat onze Christus een universeele Christus is. 

De avondsamenkomst zal niet licht vergeten 
worden. Sommige oudere makkers hebben ge
zegd : dit is de mooiste bijeenkomst, die wij ooit 
in het Korps hebben gehad. Indien dit zoo is, 
Gode de eer ! De zaal was geheel vol; aan· 
moed igend was de toespraak van den Kom
mandant naar aanleiding van het woord des 
Heeren. Plechtig de inzegening van twee Soldaten; 
heerlijk waren de getuigenissen van de nieuwe 
kameraden en met welk een belangstelling werd 
de inzegening van twee Jonge So!daten gevolgd, 
tw ee meisjes, beiden besloten den Heer lief te 
hebben en te dienen. 

En dan tot aller verrassing een lied van de 
zangbrigade, het eerste door hen in bet open
baar als zoodanig gezongen. Goed, Kapitein 
Hansen ! zet Uw volkje aan den arbeid, dit 
adelt ook in geestelijk opzicht. 

Nu volgde een toespraak van den Kolonel, 
die met zeer veel aandacht werd aangehoord, 
terwijl wij in de hieropvolgende uitnoodiging 
vier personen tot den Heiland der zondaren 
zagen komen. Halleluja ! Moge de Heer hen 
zegenen en bewaren ! 

Deo. 

.. Gelukkig en nuttig ." 

S T R IJ D K R E E T 

D e Directrice van ons Kinderhuis v oor Inlandsche kinderen te 
Djocja schreef ons, ,.U zult bemerken uit de rapporten dat ged u
rende de afgeloopen maa nd twee k inderen in het Tehuis zijn opge
nomen. E en er van, Sarimin, is w eer door zijn o uders afgehaald. 
Het was een vondeling v an de M erapiramp, is in December in het 
Militalr Hospitaal te Magelang opgenomen met brandwonden en 
zware longontsteking . Van het Hospitaal ontslagen k reeg ik hetn 
van de politie van Magelang met v erzoek om opname in het Kin
derhuis, want de ouders van het k ind waren niet te vinden. Ruim 
een week daarna zijn de ouders toch gevonden en zij kw amen samen 
bun kindje bier halen. Ze w a ren hem kwijtgeraakt gedurende een 
van de verschrikkelijke nachten in December en dachten hem nooit 
meer terug te zien, U zult begrijpen dat het moment toen de ouders 

hun kind wm te<ug,.g= i<t• =• om nooit " mg<t<n. z, .; •. I 
ren z66 dankbaar en blij". 

BANDOENG - Congreszaal. 

Op Donderdag 23 April j. I. badden wij bet 
genoegen den Zendeling-leeraar Lasschuit en 
familie in ons midden te bebben. De bijeenkomst 
werd gepresideerd door den Algemeen-Secre
taris, Lt. Kolonel Rawie, die in zijn inleidend 
woord mededeelde, dat Br. Lasschuit dien dag 
in de eerste plaats herdacht, dat hij vijfentwintig 
jaren geleden werd uitgezonden als zendeling, 
in de tweede plaats binnen enkele dagen zijn 
vijfentwintig-jarig huwelijksfeest hoopt te vieren 
en verder volgende week met buitenlandsch 
verlof zal vertrekken. V erder gaf de Ko
lonel uiting aan gevoelens van waardeering 
voor bet goede hart door Br. Lasschuit het 
Leger des Heils steeds toegedragen en verze
kerde hem, dat hij daardoor in ons hart een 
plaats gewonnen had. 

De Korps-Zangbrigade zong een toepasselijk 
lied en bet J. L . Muziekkorps maakte zich ver
dienstelijk door bet spelen van een opgewekten 
marsch. 

Met veel belangstelling luisterden wij dan 
naar Br. Lasschuit, die ons in eenvoudige, sobere 
woorden de geschiedenis van zijn roeping tot 
zendeling mededeelde en hoe God daartoe den 
weg gebaand had. Verder verhaalde hij ons van 
de ervaringen ondervonden in verband met den 
arbeid op zijn eerste standplaats, Halmaheira, 
de moeilijkheden die overwonnen moesten wor-

den, de primitieve omstandigheden waaraan zij 
zich hadden aan te passen, den tegenstand die 
neergebroken moest worden - de geschiedenis 
van bet getrouwe!ijk voortarbeiden met moed 
en vast geloof onder alle omstandigheden - de 
geschiedenis ook van overwinning door het 
Kruis. 

Overgaande van de bezwaren ondervonden 
bij den arbeid onder een animistisch heidendom 
naar de moeilijkheden van het zendingswerk in 
West-Java, acht spreker de laatste grooter, maar 
ook bier kan Jezus overwinnaar zijn. 

Br. Lasschuit eindigde zijn toespraak met 
erkenning van dankbaarheid aan het Leger des 
Heils voor het mogelijk maken van dezen avond 
en een aansporing aan de Soldaten van Christus, 
van welke richting dan ook, om niet te versa
gen in den strijd. 

Nadat de Kadetten-zangbrigade gezongen had, 
werd door de vergadering, staande, gezongen : 
"God zij met U tot ons wederzien", waarna 
Kommandant Palstra de bijeenkomst sloot met 
dankzegging. 

Het was een ware zendingsavond, waarin een 
danktoon gewekt werd voor hetgeen God door 
Zijn dienstknechten wil tot stand brengen. Moge 
bij velen de zendingsgeest dien avond ontwaakt 
zijn. 

D.R. 

't Gebed van een Kind. 

O P een voetenbankje naast me zat een klein meiske van acht jaar. Met haar jongere 
zusje was ze gevonden op een hoop stroo, toegedekt met een ouden zak. Haar moe

der, een dronkaard en dievegge, was in de gevangenis. 
Een Heilssoldaat had het oudste meisje naar een van ooze Tehuizen gebracht. 

Bijzonder schrander was het kind, en nauwelijks was ze een paar dagen bij ons, of we 
vonden haar op een dag alleen; zachtjes zat ze te schreien. ,,Ik wil ro'n zusje bier heb
ben, dan zou ze ook gelukkig zijn," zei ze verdrietig. We baden met elkaar en ik werd 
ontroerd toen ik hoorde hoe ze haar kinderzieltje uitstortte. In dien korten tijd, dat ze 
bij ons was, was ze reeds in persoonlijk contact met Jezus gekomen. 

,,Dank U, Heer Jezus, voor dit prettige huis. Maak mij een goed meisje. Dank U voor $ 
mijn lekker bed en al het lekkere eten. Zegen de Officieren. Help het Leger des Heils 
om ook een plaatsje te krijgen voor mijn zusje. Ze heeft niemand, die om d'r geeft. 
Ach, lieve Heer, laat haar ook bier komen en gelukkig worden. Zegen iedereen, die bier 
zoo goed voor ons is, en zegen bet Leger des Heils. Amen." 

Er zijn veel van zulke ,,zus1es" en ,.broertjes", die wij graag zouden helpen, maar het 
kost veel geld. 

Wilt U ons helpen 1 

1 M EI 1931. 

HEROPENING VAN DE .. CONGRESS 
HALL". 

De heropening van de ,,Congress Hall" te 
Clapton, Londen, op 19 Maart j. l. vult een 
merkwaardige bladzijde in de Legergeschiedenis. 

O nder jubeltonen en dankzegging heeft Ge
neraal Higgins deze gerestaureerde zaal open 
verklaard. D e drie grootsche samenkomsten, 
welke op dien werkdag, midden in de week, 
gehouden w erden, zijn naar schatting bijgewoond 
door een tienduizend menschen. 

De Generaal , w iens ontvangst een ware ovatie 
was, had afgezien va n all e ceremonieele forma
liteiten. Den sleutel toonende, verzocht hij de 
vergadering staande de Zegenbede te zingen, 
hetwelk met veel meer plechtigheid en ontroe
ring geschiedde dan zulks ooit met veel omhaal 
en vertoon had kunnen plaats vinden. 

Zijn waardeerende woorden met betrekking 
tot den Stichter, wijlen den vorigen Generaal. 
de Consul, en andere Leiders en veteranen, wier 
namen verbonden zijn aan de annalen ·van dit 
Leger-Mekka, werden met het grootste enthou
siasme begroet, evenals zijn krachtige oproepen 
tot nieuwe geestelijke veroveringen ten einde 
het Leger een nog heerlijker toekomst te ver
zekeren. 

Mevrouw Generaal Higgins, velen der hoogste 
Stafofficieren en het Internationale Stafmuziek
korps stonden den Generaal den ganschen dag 
bij , terwijl ook door Commander Evangeline 
Booth van de Vereenigde Staten een blijk van 
medeieven was gezonden in den vorm van een 
gloedvolle boodschap, welke door den Chef van 
den Staf werd voorgelezen en met hartelijk 
applaus werd ontvangen. Romantische getu ige
nissen. vol vuur en !even en herinneringen aan 
den ouden tijd, werden gegeven door Komman
dant Jeffries, die nog heeft meegeholpen bij de 
eerste opening van het Korps, door Mevrouw 
Kommandant Hoggard, die met haar echtgenoot 
tot de eerste Korps-Officieren van de Congress 
Hall heeft behoord, terwijl Kolonel Pugmire een 
zijner treffende solo's zong. Veteranen van 1882, 
die hier en daar door de zaal heen verspreid 
zaten. gaven blijk van uitbundige vreugde, en 
bet zingen van de ouderwetsche liederen en 
koren bracht golven van nieuwen frisschen zegen. 

Kenteekenend waren de glasheldere bood
schappen, zoowel van den Generaal. als van 
Mevrouw Higgins en anderen, waarmede zij 
opnieuw de oude, eenvoudige waarheden be
vestigden, waarop het Leger altijd zoo den 
nadruk heeft gelegd. 

Tachtig zoekers zetten de kroon op den in
zet van dit nieuwe tijdperk, hetwelk met de 
heropening van dit Legerheiligdom - thans 
der beste gebouwen in Londen - een aanvang 
heeft genomen. 

HULP EISCHT ZELFVERLOOCHENING. 
~~I ==================-~======-== 
4C hristus 

des 
he t Brood 

Levens. 
En jezus zeide tot hen: lk ben 

het brood des !evens; die tot Mij 
komt, zal geenszins hongeren, en 
die in Mij geloojt, zal nimmer
meer dorsten. /oh . 6: 35. 

Z oo eenvoudig is de werkelijke godsdienst 
van Jezus Christus, dat we hieromtrent nu 

gerust eens een heel gewoon .,broodpraatje" mo
gen houden. Hierover te praten is altijd weer 
actueel, want brood vertegenwoordigt immers 
ons dagelijksch voedsel, ons levensonderhoud. 

W elnu, wat we dan het eerst vragen omtrent 
het brood, dat ons in Christus wordt aangebo
den, is: 
IS HET VOEDZAAM? 

Als Jezus Zichzelf ope.nbaa:.t als ~et ~rood 
des Levens, dan voegt H11 er~1J : ,,w1e h1ervan 
eet zal nimmermeer hongeren. 

Nu kunnen we brood op verschillende ma
nieren keuren en laten onderzoeken, we kunnen 
zelfs aan de weet komen hoeveel procent van 
de verschillende voedingsstoffen het bevat, maar 
zeker is het beste bewijs geleverd, als we proef
ondervindelijk gewaar worden, dat de voedmgs
kracht zoo groot is dat het ons ~en alg~no~g
zaamheid schenkt welke duurt tot m eeuw1ghe1d. 
Heer, geef ons altijd dat brood ! Ook za l in 
betrekking tot brood de volgende vraag van 
belang zijn : 

IS HET SMAKELIJK ? 
.. Smaakt en ziet dat de Heer goed is", zegt 

reeds de Psalmist. Daarbij heeft Jezus meer dan 
eens getoond welk een afkeer Hij heeft van 
alle smakeloosheid. 

.. Gij zijt het zout der aarde," zegt Hij, ,,in
dien nu het zout smakeloos wordt, . . . . 
het deugt nergens meer toe dan om buitenge
worpen en van de mensch en vertreden te worden.'' 

Of luister wat Hij Johannes op Patmos laat 
zeggen tot de Laodicensen : ,,Omdat gij Iauw 
zijt, noch koud, noch beet, Ik zal u uit Mijnen 
mond spuwen". 

Hij, Die van de Zijnen verwacht, dat ze ,,aan
genaam ", .. smakelijk" zullen zijn, is ons in deze 
voorgegaan, ons in alles een voorbeeld nalatende. 

Duizenden hebben van Hem als Brood des Le
vens een proef gehad en zij hebben geheel voldaan 
uitgeroepen : ,,Neem de wereld, geef mij Jezus". 

Dan is er nog een belangrijke vraag, belang
rijk in het bijzonder voor hen die arm zijn, .. . 
en zijn we niet alien arm in onszelf, zonder 
Christus ? En deze vraag is : 

WAT IS DE PRIJS? 

..0 alle gij dorstigen I komt tot de wateren, 
en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, 
ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, 
wijn en melk ! 

W aarom weegt gijlieden geld uit voor het· 
geen geen brood is, en uwen arbeid voor het
geen niet verzadigen kan ?" 

lnderdaad, wat is er een geld uitgegeven voor 
hetgeen geen brood is I De honger is alleen 
grooter geworden en daar was geen verzadiging. 

Men heeft getracht den honger te stillen in het 
zoeken van vermaak en wereldsche lichtzinnig
heid, of misschien ook wel om het daardoor te 
vergeten. Men heeft zich daarvoor groote offers 

getroost, geldelijke, maar ook andere offers. 
Moeders hebben bun kinderen opgeofferd aan 
dezen grooten hartstocht, jongelingen en jonge 
dochters hebben bun gezondheid erbij verloren, 
mannen hebben hun gezin er aan opgeofferd 
en toch, nooit, n66it heeft het den honger der 
ziel k unnen stillen. 

Waarom weegt gijlieden geld uit voor het
geen geen brood is? 

,,Het brood dat lk geven zal, is Mijn vleesch, 
hetwelk lk geven zal voor het !even der wereld." 
GEVEN I .. OM NIET I 

0. welk een aanbod ! En waarom zijn er dan 
nog zoo velen, die blijven hongeren en 
niet eten van dit brood, ja duizenden, die den 
hongerdood sterven, terwijl deze aanbieding 
toch hun gold? 0, daar zijn velerlei oorzaken 
voor te vinden. Velen kennen zichzelf niet. 
Het gaat hun als de hierboven reeds aange
haalde Laodicensen. ..Want gij zegt : Ik ben 
rijk en verrijkt geworden en heh geens dings 
gebrek ; en gij weet niet, dat gij zijc ellendig en 
jammerlijk en arm en blind en naakt". 

Mijn lezers ; leer uzelf kennen ! Ste! u niet 
!anger tevreden met de dingen, die den schijn 
hebb ~n vc.n uw honger te kunnen stillen en zij 
kunnen het niet . Zelfs al is de smaak van dat 
alles nog we! zoet, de nasmaak is zoo vreeselijk 
bitter: bittere teleurstelling. 

Nemen we dus alien plaats aan de tafel des 
Heeren en hooren we Zijn woorden : 

,,Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. dat voor 
u gebroken wordt' '. Amen. ja Amen . 

Brood des hemels. 
V oed ons op de levensreis. 

B MEl]BR. Stafkapitein . 

~TERNATIONAAL NIEUWS ~ 
Een onzer Britsch-Indische Officieren schrijft : 
"Een man had dertig jaren Jang opium ge

geten. Memgmaal heb ik hem bezocht en zeide 
tot hem dat het zonde was, en he~ schade 
deed. Ten slotte heeft hij de gewoonte totaal 
opgegeven, en is nu heelemaal gezond. Oit ls 
een wonder, en het is door God gewrocht." 

Op zijn welkomstournee bezocht Brigadier 
Johansen (Zuid.Amerika) de plaatsen Antofa
gasta en La Paz in Zuid-Chili. In een Indianen
dorp daar in de buurt waren de bewoners zeer 
ingenomen met onzen zang en muziek en uni
form. Ze zijn anders nog hardnekkige tegenstanders 
van de nieuwere beschaving, en houdcn zich 
conservatlef aan hun ouden geest en gewoonten 

Van. La Paz naar Peru reizende, moest men 
het T•ticacameer oversteken, het hoogste, bc
vaarbare meer ter wereld, 12.500 voet bovcn 
den zeespiegel, en zeer nauwsamenhangend met 
de vroegere glorie van het rijk der Inka's. De 
overtocht duurde 12 uren . 

. Onder d~ bewoners van het Lushai-gebergte 
in Noord-Bntsch-Indie is een Voorwaarts-Marsch
Campagne aan den gang. Men houdt erg veel 
van bet Leger, omdat men zich daar zoo 11eheel 
vrij uiten kan, en de samenkomsten duren soms 
voort tot de vroege morgenuren . 

Gedurende de eerste drie maandcn der 35e 
Jaarfeest·Campagne in Japan wcrden 923 ~~IS 
daten en Rekruten ingezegend. waarvan 
in Tokyo allecn. 
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De Kommandaflt. 

Zwaar, maar zegenrijk is de afgeloopen maand 
voor onzen Kommandant geweest. Gedurende 
ons Paasch-Congres ging hij ons voor, alsof hij 
geen vermoeienis • kende en Mevrouw Palstra 
stond hem als steeds dapper terzijde. ' t Zijn 
dan ook gezegende bijeenkomsten geworden in 
Bandoeng, waarvoor wij recht dankbaar zijn. 

Ook in Semarang leidde de Kommandant 
prachtige bijeenkomsten. Voeg daaraan toe be
zoeken aan Pelantoengan, Magelang, Ojokja, 
W eltevreden en het afdoen van vele belangrijke 
zaken op het Hoofdkwartier, en dan kunt 
U zich heusch nog geen denkbeeld vormen van 
het drukke !even van onzen Leider. God zegen 
en sterke hem. 

Zendingsconferentie in Makassar. 

Zij waren van verschillende deelen van Cele
bes en de kleine Soenda-eilanden te Makassar bij• 
eengekomen, de stoere en toegewijde werkers in 
Gods wijngaard, teneinde in conferenti.e tezamen 
de belangen van de Zending te bespreken. 

Allereerst werd tot de oprichting van een 
Zendingsraad voor Celebes en onderhoorig
heden besloten ; ook ons Leger is toegetre
den, want wij hebben een uitg~strekt Zen
dingsterrein in Midden-Celebes, waar onze 
makkers met zooveel trouw en opoffering hun 
arbeid verrichten. V oorts werden vele, zeer 
belangrijke onderwerpen behandeld, vreu~~en 
gedeeld, zegeningen doorgegeven en moe1li1k· 
heden voor den troon der genade gebracht. 
Ds. Binsbergen bleek een geniale voorzitter en 
vriendelijk gasthe~r en alien streefden gezame.i_i
lijk naar het ben!iken van het gemeenschappeh1k 
doe!. Geve God zegen op dezen arbeid, opdat 
deze Conferentie een nieuw tijdperk van bloei 
voor deze gewesten zal inluiden. 

Majoor Woodward. 

De Oivisie-Officier voor Midden-Celebes, Ma
joor Woodward, . was n:i:ede ter <?onferentie 
aanwezig. Soms d1ende h11 van adv1es, en dat 
was clan ,.to the point", maar meestal luisterde 
hij aandachtig toe· en noteerde wat gezegd wer~. 
Ik behoef hieraan niet toe te voegen, dat WIJ, 
een voile week tezamen zijnde, den tijd uit
kochten om de belangen van ons heerlijk werk 
in Celebes te bespreken. 

De openbare samenkomsten. 

De bijeenkomsten te Makassar - en wij hadden 
iederen avond een of andere bijzonderheid ! -
waren buitengewoon goed. Den eersten avond 
den besten was er al contact, en hielden wij een 
openlucht-zanguitvoering. Het aardige zangkoor 
kwam onder leiding van den Bevelvoerend 
Officier kranig voor den dag en oogstte een 
dankbaar applaus van de talrijke belangstellen• 

den. z d 
Wat een prachtige kinderschaar op on ag-

morgen en welk een gezegende bijeenkomsten. 
Maar de W oensdagavond in de Hervormde 

ONZE 

Vil. 

Kommandeure M. Harvey. 

Het is ons een groote vreugde 
deze maand Kommandeure Harvey 
aan ooze lezers voor te stellen die op den 
] sten Mei haar 25ste jubileum viert als Offi
cier van het Leger des Heils. Eigenlijk moeten 
wij er nog drie jaar bijtellen, waarin zij als 
Veld-Officier werkzaam was in Engeland, totdat 
zij wegens familieomstandigheden naar huis 
moest gaan. Zoodra de weg weer voor haar 
open stond, bood zij zich opnieuw aan en wel 
voor het Maatschappelijk werk en op den I sten 
Mei 1905 ontving zij haar eerste aanstelling als 
Maatschappelijk Officier voor Wijkverpleging 
in de achterbuurten van Londen. Daarna werd 
zij aangesteld in een Moederhuis in een andere 
stad, en gedurende haar verblijf aldaar voelde 
zij zich te moeten opgcven voor het werk 
-0nder lepra-lijders in Nederlandsch-lndie. 

Niet direct werd zij hiervoor aangenomen, 
maar toen eenmaal besloten was, dat zij dit 
werk zou aanvaarden, had zij niet veel tijd om 

afscheid te nemen, haar andere werk op te ge-

zl.ch gereed te maken voor de reis vcn, en 
naar Indie. 

Bij haar aankomst te Semarang werd zij al 
dadelijk aangesteld voor verplegingswerk op 
de Lepra-Kolonie te Pelantoengan, en behalve 
ecn kort verblijf te Pati, waar zij in bevel was 
van een Inlandsch Korps, heeft zij al de jaren van 
haar zijn hier in Nederlandsch-Indie, bijoa 20 

jaar, doorgebracht in medischen arbeid. Onder 
de leprozen heeft zij te Pelantoengan en te 
Koendoer rulm 11 jaar gewerkt en onder de 
zieken te Boegangan en in de hospitalen te 
Toeren en Soerabaja ongeveer 7'/2 ;aar. 

En nu na zoovele jarcn van toegewijden 
arbeid is hct ons een behoefte om een recht 
hartelijk woord van waardeering uit te sprcken. 

De Kommandeure is in nauw contact geweest 
met velerlei zieken van verschillende Jandaarden, 

S T R IJ D K R E E T 
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Kerk spande de kroon ! Er waren zeker meer 
dan drie honderd menschen tegenwoordig. 

De Ensigns Tichelaar maken het goed op 
Makassar en mij past een woord van dank voor 
de goede zorgen, aan ons en ons bezoek 
besteed. 

Weer hersteld. 
Wij zagen er ook Luitenante Merpati, van 

Wajoe (Midd. Cel.), die haar kindje als van 
den rand van het graf heeft teruggekregen ! 
Zij was opgetogen en blij met het vooruitzicht 
binnen enkele dagen met haar dochtertje weer 
naar haar man en Korps terug te kunnen keeren. 

Ben tijd van verkwikking. 
Ja, dat was het wel, in de kleine, maar ge

zegende Officiersmeeting, die ik met onze Offi
cieren van Soerabaja mocht houden, op weg 
naar huis. 

En een fijne Soldatenmeeting des avonds ! 
Ons werk schijnt er in Soerabaja goed voor 
te staan. Prijst den Heer. 

Veranderingen. 
De Kommandant heeft een aantal van onze 

makkers Officieren een nieuwen werkkring toe
gewezen. De Strijd maakte zulks noodig. Zoo 
gaan Adjudant Johannessen en zijn echtgenoote 
het bevel over het Militair Tehuis in Soerabaja 
op zich nemen ; Kommandeure Buysman is naar 
W eltevreden Korps overgeplaatst en Luitenante 
Miari Amon assisteert haar. Adjudante Walo 
is naar Poerworedjo en heeft de hulp van twee 
Sergeants ; de Ensigns Lorier zijn naar Ojokja 
Militair Tehuis en Korps; Ensigne Cardinaal 
naar Bandoeng I (tijdelijk) en Ensign Motte met 
Luitenant Tjio Wie Phoa naar Rembang. De 
Kapiteins Palstra namen het bevel over het korps 
Soerabaja I over en Kadet Steenhuijzen is tij
delijk naar Malang. Moge Gods ZeQen op deze 
wijzigingen rusten. 

Majoor Beckley. 
Wij zullen haar blijden glimlach en vrien

delijken geest op het Hoofdkwartier moeten 
ontberen, want op verzoek van den Kommandant 
zal zij eenigen tijd als Directrice van ons William 
Booth Ooglijders-Hospitaal te Semarang het 
beheer over deze groote en belangrijke instel
ling op zich nemen. En zij doet dat met de haar 
eigen vreugdevolle toewijding, rekenend op 
aller voorbede en verwachtende den zegen Gods 
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en zij wist zich te geven voor 
haar patienten. Er is bij haar geen 
sentimentaliteit, maar een diep
gevoelde sympathie voor de lijden-
den en hulp-behoevenden, een 

sympathie die gepaard gaat met gezond verstand. 
Zij weet ook de vroolijkheid erin te brengen 
bij de zoo vaak moedelooze zieken, en troost 
bij de bedroefden: 

Zij is niet iemand om veel over zichzelf te 
praten of over haar eigen werk of bekwaam
heid, maar velen van haar makkers, die het 

op "!even en arbeid. Wij salueeren U, Majoor, 
en verzekeren U van onze oprechte toegenegen
heid en innige gebeden. 

Felicitaties l 
Hartelijke gelukwenschen aan Stafkapitein en 

Mevrouw Hiorth, bij de intrede van hun dochter 
Ella Louise, en aan Adjudant en Mevrouw 
Wikdal, bij de geboorte van hun zoon ! God 
zegene U en Uw lieve kinderen, kameraden ! 
Oat ge veel vreugde van hen moogt beleven 
en ze zien opgroeien tot Gods eer. 

Ook bieden wij onze trouwe makker, Kom
mandeure Harvey onze beste wenschen aan 
bij haar 25ste jubileum als Heilsofficier, en bid
den, dat God in Zijn goedheid haar nog vele 
jaren zal sparen en kracht en gezondheid 
schenken. 

Versterkingen. 
Er is bericht bij ons ingekomen, dat Kapiteine 

Erzoebet Patea, een Tzecho-Slovaaksch Officier, 
is aangewezen, om ooze gelederen in N. 0. I. 
te komen versterken. Welkom, Kapiteine, dui
zendmaal ! 

Met Europeesch verlof. 
Wij namen afscheid van Ensigns Steen en 

hun beide lieve jongens. Zij gaan een wel
verdiend verlof bij hun geliefden over de zeeen 
genieten. Het is een heele geruststelling, dat 
de kinderen, die pas zoo ernstig ongesteld waren, 
weer beter zijn. Zij hebben bange dagen door
leefd, maar nu, na lijden verblijden I Halleluja ! 

Ook gaat Ensigne Veenendaal ons voor een 
aantal maanden verlaten, om na zeven jaren 
van mooien arbeid haar familieleden te ont
moeten en een poosje rust te genieten. 

Terzelfdertijd groeten wij Secretaris Minder
houd en zijn trouwe echtgenoote, onze Pen
ningmeesteresse, beiden gewaardeerde Plaatselijke 
Officieren van Soerabaja I. Ik geef U gaarne 
op Uw aller reiien een paar regels uit het 
reislied van Paul Gerhard ,,Beveel gerust uw 
wegen" mede: -

Schep moed I zeg aan uw smarte 
en zorgen: Goeden nacht! 
Laat varen, wat Uw harte 
in onrust heeft gebracht ! 
Laat Hem besturen, waken : 
't Is wijsheid, wat Hij doet, 
Zoo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwondren moet ! 

voorrecht hebben gehad met haar samen te 
werken zullen met genoegen erkennen dat het 
prettig was haar te kennen. Men kon ver
trouwen in haar stellen en op haar rekenen, 
als iemand van een vast karakter. Zij is 
misschien we! een van de stillen in den 
lande te noemen, maar wij weten dat haar 
arbeid, uit liefde gedaan voor den Heer, groote 
waarde heeft en dat de vruchten daarvan zullen 
blijven bestaan. Zij zoekt geen eer van menschen, 
maar roemt in de genade Gods die haar in staat 
stelt het werk te blijven doen, dat haar door Hem 
is toevertrouwd, en waardoor zij ook menigeen 
tot geestelijken zegen is geweest. 

En nu, met blijdschap feliciteeren wij onze 
makker met het feit dat zij zooveel Leger 
dienstjaren achter den rug heeft, en wij bidden 
dat de Heer haar nog vele jaren in gezondheid 
mag sparen voor het werk hier in lnsulinde. 

~ ~ ~ @;:::n>@::::'W ~ @;:::n>@;:::n>@::::'ij)@;:::n> ~@::::n>+@::::w@::::n>@::::n>@::::'ij)~~~ ~ ~ 

~ Tot Wien, dan tot Jezus? ~ 
~ Tot wien zal ik gaan clan tot Jezus, $ $ Met mijn harte, vermoeid door verdriet, $ 
@ Mijn lasten. zoo zwaar om te dragen, 
e> En het oog, dat door tranen niet ziet? ~ 
@ V oor wien zal 'k mijn harte ontlasten, @ 
e> V ertellen van 't duldeloos leed ? ~) 
@ Tot J e z u s zal 'k gaan met mijn nooden, @ 
e> Hij is steeds tot helpen gereed. ~ 

$ Tot wien zal ik gaan clan tot J ezus. $ 
@ Als de liefde tot werken verkoelt, @ 
e> Wat vroeger een vreugd was, een last wordt, ~ 
@ En onrust het harte doorwoelt? @ 
~ Een vriend kan mij kwalijk vergeven, ~ 
~ Dat 'k dwaalde zoo ver van Gods wil, e> 
@ Maar kom ik tot Hem met mijn fouten, @ 
e> Dan wordt het daarbinnen weer stil. ~ 

~ Tot wien zal ik gaan clan tot J ezus ? $ 
@ Hij leert mijne vingren ten strijd, Cf 
e> En maakt, schoon ik zwak ben en hulploos, ~ 
@ Tot volgen mij steeds meer bereid. @ 
~ lk wil voor Zijn Koninkrijk winnen, ~ 
@ Den mensch, die nog zucht in ellend', @ 
~ Neen, niemand die mij kan ontmoed'gen, ~ 
~ W anneer ik tot J e z u s mij wend. $ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kommandeure Petterson. 

Wij ontvingen een telegram van ons lnter
nationaal Hoofdkwartier, waaruit wij vernamen, 
dat aan Kommandeure Petterson een ongeluk is 
overkomen, tengevolge waarvan wadrschijnlijk 
haar arm zal moeten worden geamputeerd. De 
Kommandeure is een onzer Officieren, die jaren
langen toegewijden arbeid hier in N. 0. I. heeft 
verricht. Zij was in het Wilhelmina Gasthuis 
te Amsterdam bezig haar diploma als zieken
verpleegster te verwerven, om daarna naar haar 
geliefd Insulinde terug te keeren. Nadere bij
zonderheden ontbreken, doch wij verzekeren 
onze Kommandeure gaarne, dat haar Leiders en 
haar makkers Officieren, hun innige deelneming 
betuigen en voor haar bidden in deze ure van 
smartelijke beproeving. 

Nog bijtijds behouden. 

Oat had maar weinig gescheeld, of Kapiteine 
Lomboan van Tanggoeng, had een harer oogen 
moeten missen. Door terstond operatief in te 
grijpen, mocht het Lt. Kolonel Dr. Wille onder 
Gods zegen gelukken het oog te behouden. De 
Kapiteine is thans weer hersteld naar haar man 
en kinderen teruggekeerd. 

Adjudant Nyheim. 

Onze gelukwenschen, Adjudant, met Uw be
vordering, U door den Kommandant toegekend. 
Moge Gods zegen in steeds toenemende mate 
het dee! van U en de Uwen zijn. 

Zendeling-Leeraar Lasschuit. 

Mogen wij instemmen in het koor, dat aan 
Zendeling-Leeraar Lasschuit bij zijn repatriee
ring een welgemeend ,,vaarwel" toeroept? Gij 
hebt, Eerwaarde Heer, ons Leger een goed hart 
toegedragen en onze menschen vaak met veel 
zegen toegesproken. Dies hebt gij een plaats 
in onze toegenegenheid veroverd en terwijl wij 
God danken voor Uw aanvankelijk herstel, 
bidden wij U volkomen beterschap toe I Wij 
groeten U en de Uwen hartelijk ! 

De Z. V.A. 

Stafkapitein Loois is de eerste, van wien wij 
bericht ontvingen, dat het Kweekschool-doelwit 
bereikt en overtroffen is, maar Veld-Majoor 
Veerenhuis, van Kalawara, was de eerste, die 
zijn doelwit bereikte, want zijn brief was da
genlang onderweg. 

Onze makkers, de Officieren, zijn overal druk 
bezig de jaarlijksche bijdragen ten bate van de 
Zelfverloochenings-aanvrage te innen. Wij hopen 
toch zoo van harte. dat de algemeene bezuini
ging niet al te zwaar op Uw aller liefdegaven 
in toepassing zal worden gebracht, want waar 
moet het dan heen met de talloos velen in 
onze Tehuizen, op onze Kolonies en in andere 
instellingen, die door het Leger worden beheerd? 
Neen, U helpt ons ditmaal met een extra bij
drage, als 't maar eenigszins kan. Wij zullen 
er U dankbaar voor zijn I 

Paaschfeest in Tjimahi. 

Zaterdags voerde de trein een groote groep 
Heilssoldaten van Bandoeng naar de Garni
zoensplaats, alwaar van het station naar de 
aloon-aloon werd gemarcheerd. Hier leidde 
Kommandant Palstra, bijgestaan door den Oi
Yisie-Officier, Kadetten en makkers van Ban
doeng I en II, een grootsche openluchtsamen
komst. Vele Soendaneesche en Chineesche 
vrienden zoowel als militairen schaarden zich 
om den kring der Heilssoldaten, om de Heils
boodschap aan te hooren. In menig hart werden 
de woorden des eeuwigen !evens opgevangen. 
Geve God, dat Zijn Geest moge doorwerken, en 
velen van dezen, die reeds vroeger (velen in 
het Moederland) of voor de eerste maal ernaar 
hoorden, teruggebracht zullen worden tot den 
Redder der wereld. 

In de Militaire Societeit 

waren Kommandant en Mevrouw Palstra 
weer aan het front, en werd een muziek- en 
zanguitvoering gegeven. Door woord en melo
die brachten de Kadetten, muzikanten en zangers 
de blijde Paaschklanken ten gehoore voor hun 
makkers en vrienden van Tjimahi. 

AR.. 

--~-

Naar het Land van Licht en Vrede. 

(Semarang- Kapitein Hansen). 
Het was een plechtig oogenblik toen wij in 

den vooravond van Vrijdag 20 Fehr. j. l. rond
om het aardsch omhulsel van Broeder Ranty, 
dat naar den doodenakker zou worden gebracht, 
stonden. De dienst werd geleid door onzen B. 0. 
en wij voelden Gods tegenwoordigheid. 

Op het kerkhof leidde Adjudant Schulz den 
dienst. Vele vrienden en kennissen waren aan
wezig om de laatste eer aan onzen Broeder te 
bewijzen. Na de Bijbellezing door den Adjudant, 
sprak Kapitein Hansen enkele woorden en schets
te daarbij het !even van Br. Ranty en zijn 
gezin. De dienst werd besloten met het zmgen 
van een lied door enkele meisjes van het Meis
jeshuis. 

Vier jaren geleden kwam Br. Ranty door 
kennismaking met een Heilssoldaat in aanraking 
met het Leger des Heils,en daarna volgde zijn 
vrouw. Hij leefde en stierf als een gelukkig Chris
ten en Heilssoldaat. Zijn laatste woorden waren; 
.. Ik zie de engelen komen om mij te halen." 

Moge God, Die alles bestuurt en gecn ver
glssingen maakt, onze Zr. Ranty en haar lieve 
kinderen troosten en zegenen. 

Een Heilssoldaat van Karangsari. 
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NOG lagen ons de zegeningen van den Dag 
bij heL Krms van het jaar 1930 onvervaagd in 

het geheugen, toen wij wederom dit jaar bij
eenkwamen, om onder leiding van Kommandant 
en Mevrouw Palstra dezen dag mee te maken. 

Welk een zegen overstroomde onze harten 
in dien stillen morgen, daar in de Logezaal. 
waar zoovelen waren opgekomen om te luiste
ren - vol aandacht en medeleven - naar de ge· 
schiedenis van den Heiland, Die door Zijn lijden 
en sterven onze verlossing kocht. 

In de morgenmeeting sprak eerst Zendeling
Leeraar Lasschuit. Getroffen door het kruis, dat 
op het doek achter het platform geschilderd was, 
sprak hij over de groote verlatenheid van den 
Christus, verlaten door allen, die Hem tot nu toe 
hadden gevolgd, en over de doornenkroon, 
die Hem gevlochten en op het hoofd gedrukt werd 
door ruwe handen. 

Met de woorden van Kommandant Palstra 
deed zich een ander tafereel aan ons voor, en 
volgden wij Petrus naar de zaal van den 
Hoogepriester. Het is moeilijk om juist weer 
te geven, welke gevoelens bij het luisteren naar 
beide sprekers onze harten overmeesterden. W el 
is zeker, dat weinigen - zoo iemand - niet diep
ontroerd en door Gods Geest op machtige wijze 
aangeraakt werden. 

Het vroege middaguur, 

waarop de tweede meeting was aangekondigd, 
bleek geen bezwaar te zijn voor de vele heil
begeeringen, die wederom kwamen en neerzaten. 
En luisterden I Ja, hoe hebben we geluisterd ! 
Bekrachtigd door den Heiligen Geest schilderde 
Os. Wielinga metmeesterlijke woorden ,.Pilatus in 
het groote geding". Van begin tot eind waren 
alien meegesleept in den spannenden voortgang 
van bet groote proces. 

Van den macbtigen, trotschen gouverneur 
van Palestina leidde Mevrouw Kommandant 
Palstra daarop onze gedachten naar de ,, Via 
Dolorosa" waar wij Jezus zagen, in Zijn uit; 
putting onder het ,,ruwe, oude kruis" bezwij; 
kende, omringd door cen joelende menigte. 
Mevrouw vertelde, zichtbaar gesteund door kracht 
van omhoog, ons ook van die ,vrouwen, 
die daar op dien lijdensweg hun liefderijken 
V riend en Helper zag en lijden en om Hem 
schreiden. En hoe de Heiland, Zijn eigen pijn en 
smart vergetend, haar toesprak. Zij vertelde over 
velen, die door de eeuwen, die sinds zijn voor 
bijyegaan, blijmoedig, in navolging van !1et 
voorbeeld en gesterkt door de genade van 
bun Grooten Meester, hun kruis Hem hebben 
nagedragen en tot troost en bemoediging zijn 
geworden voor anderen, zelfs in hun lijden. Hoe 
vaak, zeide Mevrouw, gebeurt het, dat wij 
meenen troost en opbeuring te willen gaan 
brengen in buizen van zieken, en dat wij dan 
door die stille kruisdragers menigmaal een nog 
grootere troost en bemoediging ontvangen. 

Vrijdagavond. 

Het openingslied werd van harte meegezon-
9en door de vergadering : .. Zondaar. wie ge 
ook zijt op aard, bij het kruis is plaats". 

Na gezamenlijk gebed en een gebedskoor, 
sprak de Kommandant even ter inleiding over 
de groote belangstelling, welke den ganschen 
dag getooi;id was, en de intense aandacht, 
waarmede de verschillende onderdeelen der lij
densgeschiedenis waren aangehoord. 

Alvorens het woord te geven aan den Algemeen 
Secretaris, verzocht de Kommandant de J. L. 
Zangcompagnie een lied te zingen. Het was 
getiteld "Golgotha" en bereidde den weg voor 
den spreker, die ging spreken over dit groot
scbe onderwerp. Een zcer treffend moment in 
deze toespraak was, toen Lt. Kolonel Rawie 
opmerkte, hoe in een onzer groote steden 
in lndie ,.Miss Soerabaja" gekroond zou wor· 
den, op denzelfden dag, waarop wij herdenken, 
hoe Christus, onze Heiland, met de ~oornen
kroon gekroond werd en leed om onze zonden. 

Men gevoelde, dat alien ontroerden ... Toen 
sprak de Kolonel verder over de groote Ver
zoening, tot stand gebracht op Golgotha. 

De Zangbrigade zong daarna met veel gevoel: 

STRIJD 6 KR~IET 
OfflClffL ORGAAN VAN tffT lf6£R DES H£1LS IN NfDfRLAMDSCH·OOST-INDll. 

Paasch-Congres te Bandoeng. 
.. Als ik bij 't kruishout peinzend sta". Het lied 
der Kadetten sloot hier weer op aan met de 
woorden ,,Er is Een, Die vrijwillig aan 't kruis 
heeft geboet, wat ik tegen Gods wet had misdaan." 

De avond was reeds ver gevorderd, toen 
Kommandant Palstra begon te spreken over de 
groepeering om het Kruis, daarbij aanduidende, 
hoe drie klassen van toeschouwers daar ver
tegenwoordigd waren, n.I. de onverschilligen, de 
haters van Jezus en degenen, die Hem liefhadden. 
Een opmerkelijk geografisch verschijnsel in de 
Rocky Mountains van Amerika als illustratie 
bezigend, vertelde de Kommandant, hoe daar 
rivieren ontspringen, die eerst tezamen vloeien, 
om daarna op een zeker punt of in oostelijke 
of in westelijke richting te stroomen, wat dan 
beslist, of zij in den Atlantischen; dan wel in 
den Stillen Oceaan zullen uitmonden. Zoo ook 
kan onze levensweg eerst een richting volgen 
met dien van anderen, totdat wij komen tot het 
Kruis van Christus. Het aannemen of verwerpen 
van Christus zal ook evenzoo bepalen, wat 
onze uiteindelijke ervaring wezen zal. 

Slechts enkele stille minuten volgden de uitnoo
diging van den Kommandant om nu tot die 
beslissing te komen, en toen kwam de eerste 
heilzoekende, weldra gevolgd door een vijftal 
anderen. 
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T ING - ting - ting !" liet het belletje zich 

,, hooren, dat verbonden was aan _de 
.. shoji", terwijl de deur opengeschoven werd. 

,,Neem me niet kwalijk als'tublieft," klonk 
een stem. 

De Officier, pas in Japan, duwde een andere 
met Japansch papier bekleede deur open en zag 
baar bezoeksters, twee Japansche meisjes. Door 
teekens noodigde zij ze uit in de kamer te ko
men. Daar zaten zij nu met haar drieen en 
glimlachten eens, ja, glimlachten, daar zij niets 
anders wisten te doen. De meisjes kenden 
geen Engelsch ; de Officier kende nog geen 
Japansch. Ha, daar kwam zij op een gelukkig 
denkbeeld ! Zij stond op en haalde het Japansch 
woordenboek te voorschijn. Toen zij dit op 
haar schoot neerlegde, hood het oudste meisje 
haar een mandje met fijne vruchten aan, waar
door de Europeesche vrouw nog meer in de 
war werd gebracht. 

Met de hulp van het woordenboek en veel 
gebaren was bet haar tenslotte duidelijk, dat de 
bezoeksters zusters waren, en dat de oudste 
iemand zocht, die haar zusje Engelsch zou kun
nen leeren. Toen dacht zij er opeens aan. dat 
er eenige huizen verder een Japansche dame 
woonde, die Engelsch kon spreken, en die stel-

De Paaschsamenkomsten 

werden door de Kommandants geleid in de Con
greszaal, waar wij behalve den Algemeen Secre
taris, den Divisie-Officier, den K weekschoolsta f 
en Kadetten en andere Bandoengsche Officieren, 
ook nog een enkele gast van buiten opmerkten. 

Het dee! ons goed het blijde getuigenis van 
Adjudante Veerenhuis van het Mcisjeshuis te 
Weltevreden, weer te hooren. Majoor Beckley, 
die eveneens door den Kommandant verzocbt 
werd een woord te spreken, vertelde van grooten 
zegen voor haar eigen ziel ontvangen op den 
Goeden Vrijdag, en hoe wij ons nu mochten 
verblijden in het feit, dat Jezus leeft ! Ja, Hij 
leeft ! Halleluja ! 

Nadat de Kommandant ons toegesproken had 
en alien werden opgeroepen om het eeuwige !even. 
zooals dat in Christus te verkrijgen is, te aan
vaarden, werd deze morgenbijeenkomst met 
gebed beeindigd. 

De openluchtsamenkomst, 's namiddags door 
den Algemeen Secretaris in het Pieter Sijthoff
park geleid, was wel bijzonder. Daar in Gods 
tempel onder het hooge geboomte, omringd door 
zijn strijdmakkers en een groote schare belang
stellend publiek, werd ooze broeder Post van 

Jig, wat zij te vragen hadden, we! voor de Le
ger des Heils-Officier zou willen vertalen. Dat 
gebeurde ook, maar de Officier vroeg, of zij de 
meisjes beleefd zou willen uitleggen, dat zij het 
te druk had met bet leeren van de Japansche 
taal, om Engelsche les te geven, maar als 
Hoofdkwartier in de toekomst toestemming zou 
geven, en de tijd het toeliet, wilde zij de be
zoeksters graag bebulpzaam zijn. 

0 Koto San, de jongste, was echter door dit 
glimpje, dat zij van het Leger des Heils had 
opgevangen, verrukt. lets in haar hart sprak 
van 't verlangen meer van deze vreemde men
schen te weten. Zij zei dit tegen haar zuster. 
,,Zoo heel graag zou ik ze nog eens willen 
zien en hooren I" 

.. Nu, ga clan, kleintje. Het is toch niets anders 
clan het zoeken naar iets nieuws, kinderen zoo 
eigen," antwoordde de oudste. 

,,Sta me toe dikwijls te komen," zei 0 Koto 
San bij haar volgend bezoek door de vertaal
ster. Zij had, volgens Japansche gewoonte, bij 
het brengen van een bezoek, een geschenk 
meegebracht: een prachtig sieraad voor het haar. 

De Officier bedankte haar op de hoffelijke 
wijze, als in Japan gewoonte is en legde haar 
uit, dat Heilssoldaten geen sieraden dragen. 
De letters op den kraag van de Leger des Heils
uniform beteekenen .. Verlossing," en zijn niet 
alleen maar een versiering. 

0 Koto San stelde in alles, wat het Leger 
betrof, het grootste belang, en zij was erg- blij 
met de verzekering van haar Legervriendin, dat 
deze haar dikwijls wilde ontvangen. Lang en be
zielend waren de gesprekken, die zij zoo af en toe 
hielden. Later verloor zij 0 Koto San uit het oog 
onder de talrijke bevolking der stad. Gedurende 
maanden zag de Officier haar slechts eenmaal. Er 
was een feest in een van de tempels, en 0 Koto 
San, prachtig in zijde gekleed, het gezicht wit 
gepoederd, het haar kunstig opgemaakt en een 
glimlach om de geverfde lippen, kwam de treden 
van den tempel af, met een ander meisje pratend. 

Er ging weer een lange tijd voorbij. Toen moest 
de Officier naar het district van Tokio, waar 
0 Koto San woonde, omdat daar een nieuwe 
Legerzaal geopend werd. 

Nauwelijks was zij hier binnengetreden, of 
een meisje wierp zich in haar armen. Het was 
0 Koto San, die een en al verrukking was. 

~~~O~Q~Q~O~OQ~~QQQ~QQQ~QQ~~~Q~QQQQQQQQ~QQQ~~ 

~. I I \ 'w .IA .IA JQ, 4D JM Z )[JJ 1'J )[ IE ] [" . J. L. De~onstratie. 
~ (VOOR DE KINDEREN) (Soeraba1a 111- ~udenants Oey Tjoen Toll). 
~ J De .J. L. avond, d ie onlangs gehouden werd, 
~ I \ S, JL ..IA iiii is we! de moeit.e waard om melding daarvan 
~ __ ,,Ja, jij weet het, Mies," zei Lientje, en sloeg te maken. Alie kmderen waren op hun post en 
~ r - den arm om den nek "an poes en begon bitter vonden het een lust ieder onderdeel zoo goed 
~ IP IE 1'J te schreien. en duidelijk mogelijk af te werken. 
~ ® .. En - ik wil naar moe toe I" Moeder breidde De welkomsgroet van een der Jonge Soldaten 
~ . / haar armen uit, toen ze het kleine meisje zag aan- begon al dadelijk de harten der aanwezigen te 
~ /_ IK 4D 1'J.. komen en toen vertelde Lientje de geschiedenis. veroveren, en zoo ging het voort. Het een na 
~ - ,,Jk hen heel ondeugend geweest, moesje, ik het antler was zeer animeerend, en de zang 
~ kreeg zoo'n trek in die roomtaart, en· toen heb onder leiding van de J. L. S. M. was onverbeter-

LIENTJE zat overeind in bed. De maan keek 
naar haar, alsof ze haar uitlachte. 
.. Je hoeft mij niet aan te kijken, maan." zei 

ze. .,Je weet er niets van; daags kun je niet 
zien." 

Haar klokje op den schoorsteen tikte tik-tak, 
tik-tak. Het klonk net alsof het zeide: ,,lk weet, 
ik weet." 

.. Jij weet ook niets," zei Lientje, haar oogen 
wijd geopend. ,,Jij was er niet bij, oud dmg; 
jij stond boven." 

Haar papegaai trok zijn kop van onder de 
vleugels weg en riep: .. Polly heeft het gedaan !" 

.. Wat vervelend; jij akelig beest," zei Lientje. 
,,Je was in de kamer van grootmoe." 

Lientje probeerde te gaan slapen, maar er zat 
een brok in baar keel. .. 0, ik wou dat ik bet 
niet gedaan had," dacbt ze. 

Daar sprong poes op 't bed en begon te 
spinnen, pur-r-r-r. pur-r-r-r. 't Was erg lief, 
maar klonk ook net alsof poes zeide : .. lk weet, 
ik weet". 

ik er van gesnoept, - en;en, ik wil het niet lijk. De laatste paar nummers van de elf (!), 
graag zeggen, maar ik moet het doen - toen getiteld ,,het bloemenmeisje" en .,bet verloren 
sloot ik poes in de provisiekast, dan dacht u schaap·· za] men niet licht vergeten, en de 
misschien, dat zij het gedaan had. Maar ik heh wuivende palmen gaven een gedachte aan het 
er zoo'n spijt van, moes !" Toen zei moeder, Hemelland. waar schoone engelen zijn, en waar 
dat ze er alles van wist, maar ze had gehoopt, die groote kinderschaar ook ons wacht. 
dat haar kleine meisje zoo dapper zou zijn alles De belangstelling voor dezen bijzanderen jeugd-
te vertellen. avond was groot, de zaal was overvol. en een 

.. Maar moesje," vroeg ze, ,,hoe wist u, dat ieder keerde recht voldaan naar huis, eveneens 
poes het niet gedaan had ?" de dappere jonge garde van het Korps. 

.. Omdat poes nooit den lepel in de taart zou 
hebbc:n laten zitten," hernam moeder lachend. 
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Poerwokerto onder de Legervlag ingezegend tot 
Soldaat van het Leger des Hei!s. Verder werd 
door vurige getuigenissen en duidelijke verma· 
ningen er op aangedrongen om bij den levenden 
Christus, heil te zoeken voor tijd en eeuwigheid. 

De verlossingsmeeting 's avonds werd weder
om in de Congreszaal gehouden. De stemming 
was er een van vreugde, ook de liederen van 
J. L. Zangcompagnie en Kadetten spraken daar
van. De aankondiging van den Kommandant, 
dat Ensigne Cardinaal wederom WqS aangesteld 
als B.O. van het Korps werd met blijdschap 
door haar makkers ontvangen. 

Lt. Kolonel Rawie, die later in den avond 
bet woord kreeg, teekende in duidelijke trekken, 
hoe wij ons moeten voorbereiden op de komst 
van den dood, en hoe ons geloof in den verre
zen Heiland vrees verbant en hoop wekt op 
het nieuwe ]even, dat duurt tot in der eeuwig
heid. Zeven personen kozen dien avond het 
!even voor den dood, Christus voor de wereld. 
Prijst God! 

Ook de samenkomsten op Tweeden Paasch
dag, zoowel de morgendienst, waarin Brigadier 
Palstra rijke lessen ontleende aan de gelijkenis 
van het tarwegraan. a]s des avonds in .. Ons 
Geooegen", waren gezegend. 

Wat door 't gesproken woord wellicht niet 
genoeg verduidelijkt was geworden, vond door 
de muziek en liederen, welke in de gewijde 
muziek- en zanguitvoering ten gehoore werden 
gebracht, en de mooie tableaux, die werden 
voorgesteld, toch zijn weg tot het harte derge
nen, die aanwezig waren. 

God zij geloofd, Die Zijn Zoon gegeven heeft, 
opdat Hij ons het !even verwierf. B. 

,,Maar - maar," zei de Officier, verward. 
.,Jk hield van het Leger, vanaf het eerste 

oogenblik, toen we bij u thuis kwamen ! Nadat 
u was weggegaan, ging ik voort, navraag naar 
het Leger te doen. Op een avond volgde ik 
na de Openluchtsamenkomst den marsch naar 
de zaal. Nadien ging ik er geregeld naar toe, 
luisterde en trachtte te begrijpen. Toen ik ge
voelde, dat ik het begreep, ging ik naar de 
zondaarsbank; ik bad om gered te worden, 
en nu ben ik altijd z66 gelukkig ! lk ben ook 
Recruut, en als u de Japansche taal goed kent, 
zal ik eens bij u komen en u a!les vertellen. 
Iederen dag heb ik aan u gedacht, en nooit had 
ik durven hopen u weer te zien, v66rdat wij 
elkaar in den Hemel zouden ontmoeten. Nu is 
God zoo goed geweest, dat wij elkander hier 
weer ontmoeten en wij zullen tezamen ,naar den 
Heme! gaan !" 

0 Koto San, het jongste lid van een heidensch 
gezin, dat haa.r zeer tegenwerkte, werd toch 
Heilssoldaat, hield moedig stand voor God en 
het Leger, leefde een godvruchtig !even tb uis; 
bad, zong en getuigde voor Jezus in de open
lucht. De Geest des Heeren had bezit van haar 
genomen. Hoewcl zij haar ouders en verdere 
huisgenooten innig liefhad, werd deze liefde 
toch ondergeschikt gemaakt aan haar hoogste 
genegenheid : die voor Christus en Zijn Kruis. 
Haar diepste verlangen was, om Korpskadet te 
worden, en clan naar de K week school in Tokio 
te gaan om Officier te worden. 

In dezen tijd verhuisde het gezin naar een 
ander district, en 0 Koto San werd gescheiden 
van haar geliefd korps. Zij rustte echter niet, 
voor zij het dichtstbijzijnde korps gevonden had. 

Avond aan avond hielp zij den Kapitein, 
iemand van middelbaren leeftijd (de weinige 
Soldaten konden niet dikwijls in de samenkomsten 
komen), en terwijl hij op de groote trom slocg, 
droeg zij de Vlag of een verlichte aankondiging, 
of een groote Japansche Jantaarn, opgehangen 
aan een bamboestok. Om beurten .::ongen 
en getuigden zij. 

Nadat zij toestemming van haar ouders ver
kregen had (ofschoon haar Vader berhaaldelijk 
zeide, dat hij haar veel te zwak van lichaam vond 
om het werk van een Officier te doen), werd 0 
Koto San aangenomen om opgeleid te worden 
tot Officier. Opnleuw kwam er van de zijde der 
wereld iets tusschenbeide. 0 Koto San had geen 
andere licfdesgeschiedenis gehad dan die van 
haar liefde voor Christus en bet Leger. Ecn 
welgesteld, jong koopman wilde haar thans ten 
huwelijk vragen en sprak hierover met haar 
broer ... Het he I pt niets !" antwoordde haar brocr 
onmiddcllijk ... Zij is in het Leger des Heils. en 
haar eenig verlangen is, om haar geheele leven 
te wijden aan het werk van een Heilsofficier". 
De jonge man zocht ergens anders een bruid, 
en O Koto San's broer sprak later met haar 
over bet aanzoek. 

O Koto San glimlachte. .,lk verlang niet 
voor mijzelf te !even en veel geld te hebbcn. 
Jk wensch in het Leger des Heils te werkcn 
voor God en de redding van mijn volk. lk ben 
blij. dat gij op die manier voor mij geantwoord 
hebt". 

••• 

WIJ ZOEKEN: 

Salomon Salomons, A. 78 (zich ook wel 
noemende Otto Salomons), geboren te Amsrerdam 
1886, Nederlander, beroep koopman, vertoefde 
in 1906 in Soerabaja, is na dien tijd weer in 
Nederland geweest, doch vertrok weer in 191 O. 
Niet onwaarschijnlijk, dat vermiste in N.1. vcr
blijf houdt. Broeder verzoekt inlichtingen. 

Johannes Franciscus Nieuwkerk, A. 80, ge~ 
borcn 1 November 1891, tc 's Gravenbage. 
Heeft gediend bij het N. I. Leger onder A lge
meen stamboeknummer 69085 ; wcrd gcpaspor
teerd te Batavia op 1 December 1916. Was 
van 30 November 1921 tot 3 Maart 1922 Op
ziener bij de Ververij en Bleekcrij in 's Lands 
Gevangenis te Koeningan. Het laatst wcrd van 
hem bericht ontvangen op 8 November 1926, 
vanuit Soerabaja. Moeder verzoekt inlichtlngcn. 
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