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DE ZOMER IS TEN EINDE. 

De zomer is ten einde, 
De oogst voorbijgegaan I 

0, ernstige gedachte, 
Wat zijn zij snel vergaan l 

Het gouden zonnegloren 
Van 's levens lentetijd, 

In zonde en schuld verloren l 
Nog zijn wij niet bevrijd I 

De zomer is ten einde, 

II 
HET 

En d' oogst l De avond daalt l 
Straks heeft de Heer des Oogstes 

De schooven ingehaald. 

ze clan be.slag leggen op 
vrouwen en kinderen, zelfs 

tot de kleinsten toe, - wie 
er ook maar beschikbaar 
is, - opdat na de moeite 

van het zaaien en het 
wachten en waken en de 

ontberingen van de afge
loopen maanden, bun ar
beid n.iet te vergeefs ge

weest zal zijn doordat zij 

gefaald hebben de kans 

om te oogsten te benutten. 

Leeft gij nog voort in zonde ? 
Bedenkt, wat leed ze u kost ! 

Nog is uw ziel gebonden ; 
Nog zijt gij niet verlost J 

Wilt gij het goede oogsten 
In 't leven en hierna, 

Dan moet goed zaad gij zaaien l 
Laat dan de zonde na ! 

Straks juicht bij 't morgenstralen 
Der eeuwigheid gij blij : 

ttDe zomer is ten einde ; 
Dank God, mijn ziel is vrij !" 

II 

W
AT al stemmen, zuiver"Van toon ! 

Wat al lessen komen er tot ons 

bij net dwalen over b crgrn e 

door dalen, door bosschen en :velden lan~ 
stranden en rivieren ! 

Zal ons oor zich doof houdrn voor bet 
lied der vogelen, het bruischen der beek, de 

wiegende halmen der rijpe padi, 't geritsel 

der blaren van de boomen, wier vruchten 

wachten op de hand van den plukker ? 
En zal de oogsttijd van ons !even voor

bijgaan, terwijl ons hart nog te loom en te 
laksch blijft om te luisteren naar de harmo
nieen van het lied van den oogst ? 

Voor ieder hart en voor ieder !even schi1nt 

de oogsttijd weer wat anders te beduiden te 
hebben, zingt hij als 't ware een solo, en 

'tis de vraag, of wij het oor wel leenen aan de 

lessen, die daar.in voor ons opgesloten liggen. 
* * 

Er is een tijd van za~ien. Geen verlangend 
uitzien naar den oogst, geen verzekermg van 
komenden gulden glans en zonneweelde kan 
ons vrijstellen van het zwoegen e.n onge
zienen arbeid verrichten van den moe1zamen 

zaait.ijd. • Zoo wat de mensch zaait, dat zal 
hij ook maaien", cl. w .z. wil hij straks kun

nen maaien, dan moet hij eerst zaaien. 
Zoo · is bet ook in de geesrelijke wereld. 

Zoo is het - en wel heel sterk - bij bet dienen 

van anderen. Er is geen enkele ziel onder 

al de scharen van verlosten, die gewonnen is 

zonder heel veel moeite en tranen en onu1t-

1 sprekelijke verzuchtingen - zelfs . van Hem, 

bij Wien w1llen en kunnen gelijk staat . 

• 
Consul Emma Booth Tucker - een doch-

ter van wijlen onzen Stichter - schreer eens 
naar aanleiding van het bovenstaande: ,, Hoe 

belangrqk ook de zaaitijd is, denk 1k wel 

eens, dat w1j veel verlorcn laten gaan, 

doordat we de kans 0111 te 003stcn met ge

noeg weten aan te griipen. Toen ik cenigen 

tijd geleden op een onzer Kolomcs was, ver

r .. ]den ze mij, hocveel ervan af hangt om 

hel rruit en de verschillen<le pro<lucten op 

her juisle oogenblik in tc zamelcn, en hoc 

Crescendo. 

II 
* 
•• 

Nu houdt dit zomerlied van den oogst

tijd, het gelijkmatige snijden van het gouden 

graan met den blinkenden zeis of den scqer

pen sikkel,..ren n voor ons alle - vooi: 
.. 

u en voor m11. 
Hoe menig veld ligt er te wachten ! Hoe 

menit! hart is er, dat met meer wachtende is 
op bet licht der overtuigende waarheid, of op 

de regens valil Gods voorbereidende waar
schuw.ingen, noch op den donder van Zijn 

langingehouden toorn of op bet langdurige 
zaaien van geduldige liefde, maar op den zeis 
van een doeltreffend woord Een weinig, vrien

delijke drang, een inzamelen in de schuur, 
en de korenschoof zou voor onze voeten 
neervallen, bet Koninkrijk des hemels zou 

er te rijker om zijn, een ziel meer gewon

nen z11n. 

Een tijd geleden zat ik in een trein; een 
dame in 't zwart had ·de plaats naast mij 

ingenomen. Hoewd ziJ bedroefd leek. nam zij 

zulk een waardigheid en onafhankelijke hou
ding aan, dat zij moeilijk genaakbaar scheen. 
Ze zat te lezen, - of het leek ten minste zoo, -

in een tijdschrift, waarvan ze echter slechts 

zdden een blad omsloeg. Ten slotte liet ze 
het boek uit haa.r handen glijden, en gevoelde 
ik instinctmatig, dat mijn kans gekomen was. 

Ik hief mi1n hart op :in 't gebed, e.n 

hoewel het mij eenigszins verbaasde dat het 
mij in dit bijzondere geval heel wat kostte 

om zulks te doen, greep ik mijn kans aan. 

"Neemt u mij niet kwalijk," ze1 ik, "maar 
u schijnt in droe[heid te verkeeren. en ik 

heb me afgevra.agd of ik u zou kunnen hel

pen. Soms kunnen wij elkaar tot hulp zi1n 
op .den stormachtigen levensweg." Aarze

lend en op ged'empten toon had ik het woord 
uitgesproken, terwijl me de tranen in de oogen 

welden. 

Haar antwoord is mij voor akijd tot een be

moed.iging geworden. Het scheen also[ een 

sluier opgelicht was, also[ de scheid5muur 

tusschen ons neerviel, toen haar diepe, door· 

dringende grijze oogen zid1 op mij richtten . 

en ze zuchttc : .,Jk had me al af gevraagd, 

LIED 

OOGST. 
of u tot mij spreken zou ; ik dacht dat U een 
dame van het Leger des Heils was. lk - ik 
- ik ben een vrouw met een gebroken hart." 

Een verhaal van smart ontvouwde z1ch 

toen in haar gesprek met mij, te droef en 

ang om hier weer te geven. Jaren tevcren 
ze den Heer gekend, zel(s in Zijn wijn

ga d gearbeid, maar droetheid van een zeer 
b11 ondere soort had al de bloesems van haar 
h®gste levensambitie vernietigd, en in de 

b erheid en het onbegrijpelijke van dat alles, 
ze haar besten Troostcr verlaten. En nu 

haar zomer bijna ten einde, de oogst 
a voorbij, en was ze niet gered ! 
aar haar vermoeide, gekastijde en gebro

geest stond klaar om den Gekruiste ge-

te geven, Die zei : • Ko mt allen tot 

. di~ vermoeid en belast zijt,:..,Cn Ik zal 
u rust geven,'' en na slechts die eene poging 
om te oogsten, had ik reeds de voldoening · 
om daar in den avondstond met haar neer te 
knielen m den trein en te ervaren, h.oe ook 
in haar geval het gebroken en verslagen hart 
door Chnstus niet veracht werd.'' 

II 
En fezus zeide tot hrn : - II 
.Zef.!t sijlieden 11ict: Jfet zijn nos vier 

II 
111aanden, en dan komt de 003st? II 
Ziet. lk zeg u : heft uwe oosen op en aan-

11 

sclwuwt de landen ; . ,, 'I 
want zij zij11 alreede wit om te oogst~ 

Een jongen van een jaar of dertien, veer
tien, stapte in den trein, en koos vlug een 

plaatsje in den hoek van de coupe. Hij zag 
er schrander en keurig gekleed uit, en zijn 

geheele voorkomen verried eens vaders zorg 
en de lief de eener moeder. 

Na een slmkschen blik door de coupe 
te hebben geworpen, trok hij een boek 

uit zijn zak, en de omslagen dubbelvou
wende, zoodat anderen den titel niet konden 

zien, begon hij te lezen. W eldra zat hij 
verdiept in 't verhaal en had ik gelegenhe1d 

om dichterbij te schuiven en m.ij te over

tuigen, hoe jong ik zelf toen ook n.og was, 

en hoewel ik zelf nog nooit een blik gewor

pen had in eenig twijfelachtig boek, dat de 
mhoud van het boek, dat hij aan 't lezen 

was, een absoluut onzedelqke strekking had. 

lk wist wat mij te doen stond. De ge

dacb te doorflitste mijn brein : ,,Ste! je voor, 
dat d1t je eigen broer was, wat zou je clan 

verwachten van bet meisje van dezelide roe
ping als jij, als ze naast hem zat ?" 

M1jn hart klopte onstuimig. Ik verwachtte 

ten vollc een stroom van slechte taal, en 

naa~ bet voorkomen van mijn medereiz1gers 
te oordeelen en de gcreedbeid van bet pu

bliek in die dagen van de Legergeschiede

ms om alle inmengmg van die soort als 

grove ongepastheid te verwerpen, had ik een 

gevoel alsof om hem hierover aan te spre
ken, gelijk stond aan mij in bet wis verderf 
te storten. lk liet mijn stem zakken en trachtte 
de gevolgen aan God over te laten, en zei 
zoo ongeveer, naar ik . mij herinneren kan : 

.Neem me niet kwalijk. maar ik heb zelf 
broers, en weet je, je lijkt mij een veel te 
goede jongen om zoo'n boek te lezen." 

Tot mijn groote verwondering kreeg de 
knaap een kleur als vuur. Hij keek zoo 

verbaasd en verslagen, alsof ik een schot 
u 

op hem gelost had. Z1jn handen beefden, 
en na nog een paar woorden, barstte hij in 
tranen uit, bekende dat d1t 't eerste boek 

van dezen aard was dat h1j ooit gelezen 

. had, dat een spreekwoordelijk slechte jongen 

op school hem had overgehaald om bet te 

lezen, en op zulk .ee.o ~erige..e.n o.penhar 
tige manier als een van onze eigen zondag 
schoolkinderen het zou hebben gedaari bij 

bet ontvangen van een dergelijke bensping, 
beloofde hij mij, dat h1j het boek direct aan 
zijn moeder zou geven en er nobit meer 
ZOO een ZOU oprnen. 

Het hart van den knaap was door de 
Christelijke opvoeding van zijn moeder en 

het voorbeeld van z11n vader rijp geworden 
voor den zeis van een recht woord, op den 

man af gesproken door een Heilssoldate ; 

en ongetwijfeld werd onder Gods be:t1ering 
de heele koers van z1jn leven veranderd 

door middel van die paar eenvoudige woor

den, op bet rechte oogenblik gesproken. 
Wiens verantwoordelijkhe1d zou het ge

weest zijn, ind1en dat kind bet uur der rijpheid 
gepasseerd en voortgereisd was naar die 

droeve ervaring, wanneer de zomer van zij11 
ziel ten e.inde zou zijn gekomen en de oogst 

van zij11 schoone kans voorbi1gegaan? 

.. 
Maar deze twee incidenten overtuigen mij 

genoeg, dat er een zeer ernstige mogelijkheid 

bestaat om in onze pogingen om voorberei
dend werk te verrichten, vergeten, dater een 

uitgestrekt land voor onze voeten ligt, dat 
wit is om te oogsten: vol van droeve harten, 

veroordeelde gemoederen, smacbtende zielen, 

en die in moeihjkheden, onrust en wanhoop 

verkeeren, nip voor de verg1ffenis des Heeren, 

en voor de voile en bli1de Verlossing, dre 
onzen e1gen wintertwijfel en donkerhe1d voor 
imrner heeit verdreven ! 

Slechts de ze.is van een woord ts noodig; 
soms slechts de sikkel van een handdruk ; 

en de engelen in den Hemel heffen het ::omer
lied der aarde aan over nog een zondaar, 

die zich bekeert, over nog cen Soldaat, die 

gcwonnen is voor de rangen van bet Kruis. 

0, dat de Heer des Oogstens ons bercrd 

vmde om de gelegenheid om te oogsten aan 
te grijpen, wa11neer die ziclt voordoet !" 



(',OJ kwam dan het welkom van Kom
u mandants de Groot. Lang was ernaar 
ezien, groote verwacbtingen werden gekoes-
• maar al deze werden overtroffen. 

as het 15 jaar, dat de Kommandant van 
vertrok? Het was haast niet te begrijpen. 
paar uur contact en bet was alsof Kom-

1dant de Groot nooit was weggeweest. Er 
iets ingeboet aan bet oude vuur en den 

ruitstrevenden geest. 
~it was reeds merkbaar bij de aankomst aan 
station. Het welkom was hartelijk van beide 

en ; een lied werd gezongen. 
e Kommandaot, die vergezc.ld was van Me
w de Groot, den Algemeen Secretaris, den 

isie-Officier. Brigadier Palstra, en enkele 
ere Hoofdofficieren, sprak eenige woorden 
bij het buiten komen speelden de patienten 

~ Semaroeng liefeli1ke Legermelodieen vanaf 
gelmproviseerde platform, een vrachtauto. 

k zij waren trotsch aan de eerste begroeting 
mogen deelnemen en door bun nieuwen 

ider te worden toegesproken. 
oen volgde de campagoe. En boewel elk 

genblik van den dag bezet was met bezoeken 
b autoriteiten en pers, en conferenties over 
mnen en mogelijkbeden van ons wcrk, waren 
h de meetings vol geestdrift en bezieling. 

D? Aankom•t te Priok op 20 Augustus. 

De samenkomst op Zaterdagavond 

de Loge was een schitterend begin. De Gou
erneur van Oost-Java en Mevrouw De Man, 
, urgemee~ter H. J. Bus~emaker. Resident A.H. 

oreu. Professor dr. E. R. K. Rodenwaldt, 
okter W. P. J. Lagro en Dominee P.A. Tiche

aar waren aanwezig in de voile zaal, en nadat 
le Algemeen Secretaris een woord van welkom 
ad gesproken. ging Majoor Stewart in bet ge
ed voor. Allen genoten vervol11ens van een 
ooi lied door bet Inlandsche Verpleegsters-
oortje van ons Wm. Booth-Ziekenbuis. Domi
ee Tichelaar en Professor Rodenwaldt spraken 
chtereenvolgens namens de kerk en den Dienst 

n Gezondbeid. 
Adjudante Uilings en Adjudant Johannessen 

ertolkten successievelijk de zusters- en broeders
fficieren. 
En toen kwam Mevrouw de Groot aan bet 
oord. Zij dankte allereerst voor bet welkom 

de vele bloemen en vriendelijke woorden, 
n vertelde iets uit baar Zuid-Afrikaansche er

:varingen. Tot slot uitte zij den wensch, dat 
God hen zou helpen niet alleen trachten voort 
te gaan 'met bet maatschappelijk werk, maar 
den menschen tevens bet ware geluk in Chris
tus te doen vinden. 

Officiuen bijeen te Bandoeng. 

S T R IJ D K R E E T 

Kommandant en Mevrouw de Groot 
- bezoeken Javats Oosthoek 
Hartelijke begroeting 

:.:,.Na 15 jaar terug in N. J. 

De~Kommandant was eveneens diep getroffen 
door bet warme welkom en met bezielende voor
dracht en pakkende 1llustraties wist hij zijn gehoor 
te boeien. Christendom van de Daad heeft bet 
Leger groot gemaakt, en dit wenscht de Kom
mandant beoefend te zien in al wat in de ko
mende dagen door bet Leger in Nederlandsch
lndie onder Gods zegen gedaan zal worden. Er 
is veel te doen in lndie. Op Bandoeng zoowel 
als in de gr.:.ote kuststeden zijn dringend nieuwe 
gebouwen noodig voor het voortzetten van den 
hcilzamen arbeid, om hoop en licht en hulp te 
brengen aan lijdenden, gevallenen en uitge
stootenen. Doch later meer hierover. 

Met een ernstige bede, dat de Heer ons zal 
helpen om deze plannen tot vervulling te brengen. 
werd deze bijeenkomst gesloten. 

De Kommandant spreekt de patienten te Semaroeng t<f:. 

Enthousiasme Ziel en. 

De Zondag. 
Den volgenden morg.en kwamen wij tezamen 

in de Legerzaal in de Ojagaragastraat. Welk 
een atmosfeer van Gods nabijheid was er in 
deze rijkgezegende wiJdingssamenkomst. Aller hart 
werd door Zijn Geest aangeraakt en tot meerdere 
toewijding gedrongen. 

In den loop van den middag werd een vurige 
openluchtsamenkomst gehouden en bovendien 
een bezoek gebracht aan ooze Lepra-Kolonie 
Semaroeng. Hoe treffend was de inzegening 
aldaar van een elftal Soldaten. Nog vier anderen 
hadden erbij willen zijn. maar moesten wegens 
ziekte te brd blijven, wat we! een teleurstelling 
was. De bewoners van de Kolonie hadden zeer 
verlangend uitgezien naar de komst van Kom
mandant en Mevrouw de (iroot en Semaroeng 
vertoonde dan ook een feestelijken aanblik met 
z'n versierde bogen en,,Slamatdatang"-eerepoort. 

's Avonds waren allen wederom bijeen in 
Soerabaja I. De zaal was overvol, en met geest
drift werd bet eerste lied ingezet. Hee beloofde 
een goede avond te worden. De Heer was in 
ons midden, Die het gesprokene, zoowel van 
Mevrouw de Groot als den Kommandant iogang 
deed vinden in de harten. De krachtige ver-

lossiogsprediking had dan ook tot vrucht, dat 
dienzelfden avond nog vier zielen bekeerd werden. 
Halleluja I 

W oeosdagavond werd de laatste open bare 
samenkomst gehouden, en we! in Soerabaja II, 

bet Chineesche Korps, 
op Sidodadi. Reeds vanaf bet begin, in de 
openlucht, laaide de Legergeest hoog op. 
Er was veel afwisseling, en na de gloedvolle 

HET WELKOM N MIDDEN-JAVA. 
Magelang. 

Donderdag 17 September was de groote dag 
voor bet Korps Magelang om bun nieuwe Lei
ders te begroeten. De morge11- en middaguren 
waren gewijd aan samenkomsten voor ooze 
Inheemsche Offtcieren, die ult de versi;hillende 
plaatsen te Magelang bijeengekomen waren. De 
Kommandants wisten ooze makkers te bezielen 
en grootelijks aan te moedigen. 

Nadat de Officieren zich opgesteld hadden 
en nog door de soldaten van Korps Magelang 
versterkt waren, glng bet vanaf bet Ofticiers
kwartier in optocht naar de. Aloon-Aloon, daar
bij dapper geassisteerd door bet Muziekkorps 
van de jongens van Pa van der Steur. Met 
bonderden omstanders werd hier een openlucht
meeting gehouden, waarln de Kommandant met 
kracht sprak. Deze bijeenkomst werd gevolgd 
door de groote avond-welkomstsamenkomst in 
de kerk, die geheel gevuld was. Onder de aan
wezigen was ook de Resident. De burge
meester, de Pl. Mil. Commandant en de dominee 
spraken woorden van welkom. 

Nadat Mevrouw de Uroot gesproken had, 
nam de Kommandant het woord en bedankte 
allereerst de geachte sprekers van dien avond, 

w.o. ook nog de Korps-Officier van Magelang, 
en daarna deelde hij ons mede uit den rijken 
schat zijner ervarlngen, opgedaan in de ver
schillende landen der wereld. Duidehjk werd 
ons nogeens geschilderd, hoe alle volkeren en 
natien Jezus als Koning noodig hebben. 

Wij keerden huiswaarts, met een sterk ver
langen naar meer van dergelijke bljeenkomsten. 

Toea i Lodo 
Pelantoengan. 

Vele jaren waren verloopen sinds bet laatste 
bezoek van den Kommandant, en hij was ver
langend om die oude patienten weer te zien. 
die zoovele jaren op de Kolonie hadden door
gebracht. 

Na een woord van begroeting met de Offl
cieren, daalden de Kommandant en Mevrouw 
de Groot bet pad af naar de zaal, waar een 
samenkomst werd gehouden voor de Europeesche 
patienten. Mevrouw de Groot ontving een warme 
begroeting en ook de Kommandant, die verschei
dene der patienten nog bij name kende. Na de 
meeting bezocht hlj nog een aantal oude vrienden. 

Den volgenden morgen meeting in bet inland
sche Korps. Hartelijk, opgewekt werd gezongen 
en bovendlen weerklonk nog een speciaal 
gedicht welkomstlied. 

~jh~bben den Mesias gevonden. _I 
-'-~--·--GJ-- ___ Ira, 

Nadat verschillcnde makkers woorden van 
welkom hadden gesproken, uitte de Kommandant 
zijn genoegen, dat hem gevraagd was het zoon
tje van de Stafkapitein ; Bridson op te dragen, daar 
zij den wensch te kennen gegeven hadden, dat de 
kleine Douglas Stuart teruggegeven zou worden 
aan God, en aan Zijn dienstgewijd in tegenwoor
digheid van de Soldaten van bet Korps Pelantoen
gan. Op teedere wijze sprak de Kommandant over D E blijde geloofszekerbeid die uitstraalt van 

deze woorden en de gescbiedenis, daar
aan verbonden kwam dezer dagen op zoo'n 
treffende wijze tot mlj, dat ik niet kan nalaten 
den S. K. lezers hiervan eenige mededeelingen 
te doen. 

.. Wij hebben gevonden"' wordt bier uitge
roepen, uitgejubeld door een tweetal menschen, 
die een dag van te voren nog zoo ernstig zoe
kende waren. 

Vinden van datgene wat gezocht wordt kan 
noolt anders, dan tot groote blijdschap stem
men. V1nden b. v. van goud of zilver in de 
mijnen van Sumatra brengt blijdschap op heel 
zoo'n onderneming. Op bet kantoor. in de hui
zen, op de straat, overal spreekt men er dan 
over al~ zulk ecn nieuwe goudader aangeboord 
wordt. Er is blijdschap bij de arbeid rs, blijd
schap bij de Oirectie, blijdschap niet bet minst 
bij de aandeelbouders. 

Blijdschap ls er bij bet vinden, bet uitvinden 
van een of andere kunstige techniek. De firma 
Philips te Eindhoven deelt jaarlijks groote som
men gelds ult aan premie's aan de ingenieurs, 
die een of andere, grootere of kleinere uitvin
ding doen op bet gebied van radio, lampen
technlek, . etc. 

Wat een vreugde kan er zijn over bet vinden 
van den qoeden weg. als we verdwaald waren in 
een of antler bosch of zelfs wel In een groote stad. 

En stellen we ons dan voor de groote blijd
scbap van den Jongeling of jongedochter bij 
bet vinden van een levensgezel, waarmede zij 
voortaan lief en leed, blijdschap of droefheid, 
samen kunnen dragen. Enkelen deelen dat in 
.. optima forma" mede In couranten of door 
middel van kaarten, anderen meer op stille be
sctheiden wijze. maar voorzeker, zelfs de meest 
verlegen, bescheiden jongettng of jongedochter 
zal hiervan mededeeling doen aan zijn of haar 
kennissen. 

Toch is er niets wat haalt bij het Vinden 
.van den Besten, Trouwsten Vriend, bet vinden 
van onzen Hemelschen Bruidegom, Broeder, 
Herder, en Koning, bet vinden vanjezus, onzen 
Heere. 

En dat vinden wordt bier bedoeld. 
Wij bebben den Messias gevonden, zoo roepen 

zij ult. Den Messias, die reeds voorspeld was 
in den Hof van Eden. Den Messias waarvan 
Jesaja, Micha en andere profeten reeds haddcn 
gesproken. 

Den Messias. waarvan Johannes, bun leer
meester, sprak aan de Jordaan. 

Den Messias Gevonden. 
.. Andreas was een van de twee" staat erbij 

geschreven, en bet is merkwaardig, dat daar. 
waar overigens zoo weinig van hem gesproken 
wordt in den Bijbel, nu zelfs na zooveel jaren 
bet uur nog bekend is, waarop hij Jezus vond, 

want ...... .. Het was omtrent de tiende ure·· 
Waarom staat dat er toch zoo precies bij

geschreven in den Bijbel, waar we van zooveel 
andere groote gebeurtenissen geen tijd, of plaats 
vermeld vinden. Wat weten we b. v. weinig 
van den tijd, waarop de Zondvloed plaats had. 
Bij bet vergaan van de plaatsen Sodom en 
Gomorra wordt ons heelemaal geen tijd genoemd. 
evenzoo met den val van Jericho en daarmede 
de opening van het beloofde Land. Aile op 
zichzelf groote gebeurtenissen. 

Waarom wordt bij deze kleine persoonlljke ge
beurtenls dan zoo precies bet uur {lenoemd ? 
Waarom? 

Omdat een ziel meer waarde heeft dan 
alle schatten der aarde. 

Daarom is deze in Gods oog groote gebeur. 
tenls bewaard tot op den huidigen dag. En, 
lezer, wat is nu bet mooiste van deze geschie
denls? Als deze Andreas Jezus gevonden h.eeft. 
gaat hij bet met een hart vol blijdschap aan 
zijn broeder vertellen, want hoe bescheiden 
overlgens, en teruggetrokken, kan hij hiervan 
niet zwijgen. Om groote wereldschokkende daden 
te doen is hij niet in staat, een vurige ijveraar 
als Petrus In het openbare !even was, zal hij 
nooit worden. 
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bijeenkomst die in de zaal was gehouden, hoor
den ""ii vertellen, dat dit de beste was geweest, 
die ze ooit in het Korps gehad hadden. U. 

Malang en Toeren ! 

Het was geen geringe vreugde voor de Offi
cieren van Malang en Toeren, om de Komman
dants ook in bun afdeelingen van den Oosthoek 
te mogen begroeten. 

In Toeren inspecteerden de Leiders bet veel
gezochte Ziekenhuis en de Pohklioiek, waar 
Kommandeure Midteide en Ensigne Robinson 
dagelijks honderden patienten uit omliggende 
dessa's en ondernemingen behandelen. een zeer 
noodig en mooi werk. 

In den tu:n, Toe en. 

Na een drukken dag, (bezoeken aan autori
teiten en pers) namen de Kommandants des 
avonds om 7 uur bun plaatsen op het podium 
van de groote societeitszaal te Malang in, en 
ving de openbare welkomstsamenkomst aan. 

Een groot aantal personen waren tegenwoordig. 
w.o. Resident Kool van Mal;ing. de Plaatselijke 
Militaire Com .. overste von Raesfeld Meyer e.a. 

Na het openingslied en gebed gaf Lt. Kolonel 
Rawie bet woord aan den Resident. Deze 
sprak over de prettige verstandhouding die steeds 
bestaan heeft tusschen het Gouvernement en het 
Leger, maar bovenal wilde hij gaarne uitdrukking 
geven aan zijn persoonlijke gevoelens van wc.ar
deering ten opzichte van den Legerarbeid. De 
Resident eindigde zijn sympathieke rede met te 
wenschen dat bet nleuwe tijdperk onder leiding 
van Kommandants de Groot, dat thans werd 
ingeluid, bijzonder gezegend zou wezen. 

De volgendc spreker was Os. Baljon, met wiens 
vader de Kommandant jaren geleden sam . nwerkte. 
De Dominee vertelde, hoezeer hij gezegend was 
door het lezen van .,Voetsporen van Christus", 
e.en werkje, waarin de arbeid van het Leger in 
de Londensche achterbuurten wordt beschreven. 
Hlj sprak •den wensch uit, dat het Leger ook 
in deze gewesten zou mogen groeien en bloeien. 

Mevrouw de Groot's toespraak vie! op door de 
intieme wijze. waarop zlj van hart tot hart sprak. 

Het hoogtepunt van den avond was de rede 
van den Kommandant. Energiek en vol vuur 
wist hij zijn geestdrift aan de vergadering mede 
te deelen, toen hij gewaagde van de nooden 
van bet land en de plannen, die bet Leger 
beraamde om daarin te voorzien. 

Brigadier Palstra, de Oivisie-Officier voor 
Java, sloot dezen gezegenden avond met dank
gebed, waarna alien huiswaarts keerden met 
een nieuwen blik op bet Legerwerk. 

De Kommandanl• te Toeren. 

de kostbare gave. den oudcrs geschonken en drong 
er bij hen op aan bun jongen op te leiden in bet pad 
der gerechtigheid en he11igheld en menlg gebed 
steeg op tot Gods troon ten behoeve van den 
kleinen pelgrim en zijn ouders. 

Kommandant sprak daarna nog woorden van 
liefdevolle bemoediging, en bezocht na afloop 
der samenkomst alle pati~nten op de Kolonie 
en in bet Hulpzlekenhuis. Ark. 

Een groot redenaar te worden als later Paulus, 
is voor hem niet weggelegd. Daarom durft hij 
bet niet In het publiek rood te bazulnen, maar 
. .... hij doet, wat bet dichtst bij de hand Hgt en 
deed bet onmiddellljk, hij vertelt het aan z'n 
broer. Z 'n broer, met wien hij als kind speelde. z'n 
broer, die hem kent, waar hij als kind mee 
stoeide en mlsschien wel vocht, dien hroer, mis
schien z'n eenigste, daaraan vertelde hij het en 
...... hij leidde hem tot jezus 

Wat een wonderbaar heerlijk lets. Wat een 
mooi voorbeeld voor den beschelden, eenvou
dlgen, misschlen we! vreesachtigen Christen. 
V oor hen, die niet in bet openbaar durven 
spreken, of zlngen, die zlch niet bekwaam ge
voelen predikant, Leger des Heils-Offlcler of 
Zendeling te worden, voor hen, die zelfs blj de 
kinderen nog verlegen zijn. HEBT GIJ JEZUS 
GEVONDEN als Verlosser en Leidsman in Uw 
!even 1 Kent glj Hem als Uw Zaligmaker en 
Heiland? 

Vertel bet aan Uw broeder, Uw zuster, Vader 
of Moeder, opdat gij hen tot Jezus moogt Jelden • 
VERTF.L HET UW BROEDER l 

VERTEL HET NU I 
S. Beunders. 

Adjudant. 

I 

( 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 
Gebuwd1 

EDITH MARY GREENWOOD, die op 19 
!\,ugustus 1926 vanult Portsmouth I lEngeland) 
·n opleiding kwam, en het laatst gestationeerd 
was in het Kinderhuis te Ojokja, met 

STANLEY GRANT MASON, die op 19 
f\ ugustus 1926 vanuit Plumstead (Engeland). 
·n opleiding kwam, en het laatst gestat1oneerd 

as in het Milttair Tehuis te Weltevreden, 
te Djokja op 9 September 1931. 

Hierbij wordt bekendgemaakt, dat op a. s. 
Zondag en Maandag 4 en 5 October in alle 
!Korpsen en Inrichtingen van het Leger des 
Heils in Nederlandsch-Indie het Oogst- en 
Dankfeest zal worden gehouden. 

Johannes W. de Groot, 
Bandoeng, 25 September 1931. Kommandant. 

REDACTJONEEL. 

Overzicht van het Krijgsfront. Ooze nieuwe 
- - - - - ~ - - ~ - - ~ - - ~ - - Leiders hebben 
er geen gras over laten groeien : in de afgeloo
pen maand bezochten de Kommandant en Me~ 
vrouw de Groot zoowel de groote havensteden 
als meerdere in he.t bmnenland liggende Leger~ 
centra. N1et alleen hadden daardoor ooze Offi~ 
cieren en makkers Heilssoldaten zoowel als 
vrienden buiten het Leger een gelegenheid om 
de kennismaking te vernieuwen of aan te knoo
pen, doch hebben de Kommandants zelve hun 
kansen waargenomen om een indruk te vormen 
van den algemeenen stand van onzen Legerar
beid en onze strijdmachten. 

Het is ons een genoegen, op te merken, dat 
de Kommandant zich op practische wijze inte
resseert voor ooze Strijdkreet, en in 't bijzon
der ook. dat wij de toezegging mochten ontvan: 
9en van Mevrouw de Groot, dat zij gaarne een 
.geregelde bijdraagster zal worden voor ons blad. 

Terug in N. I. Op Donderdag 8 October 
- - - - _ ~ - ~ ~ - a. s. zal onze Financieel Sec~ 
retaris, Majoor Lebbink, per m.s. Dempo in Priok 
arriveeren. Wij zullen blijde .zijn den Majoor 
weer in ons midden te zien, en ook de kinderen. 

Met dezelfde boot komt ook Luitena.nte van 
Lith, die door den Generaal aan ons Territorie 
is toegevoegd. Een echt hartelijk lndisch wel~ 
kom rot>pen wij de Luitenantc toe, die, naar wij 
vernamen, het een groot voorrecht acht naar 
haar geboorteland terug te mogen keeren om 
bier te arbeiden voor den Meester. 

Op Vrijdag 9 October hoopt de Kommandant 
in de Congreszaal te Bandoeng een bijzondere 
welkomstsamenkomst te leiden. 

Onze Gebeden verhoord. Terwijl de Korn
- ~ ~ - - - - ~ ~ - - - - - ~ mandant Semarang 
bezocht, was hij zeer gegrief.:l de ontstellende 
tijding te vernemen dat Adjudant Uylings on~ 
verwachts in het ziekenhuis te Soerabaja moest 
worden opgenomen, en aanvankelijk zijn toe~ 
stand zeer ernstig scheen. In ernstig gebed werd 
hij door zijn makkers voor Gods troon gebracht, 
en wij zijn dankbaar te kunnen melden, dat de 
Heer ooze gebeden verhoort en de Adjudant 
liets vooruit gaat. Moge de Heer hem en zijn 
Heve vrouw en . Willy in deze zorgvolle dagen 
:zeer teeder met Zijn genade omringen en alle 
diogen voor hen wel maken. 

(V,,.-vo/y van 11ag. 2 ko~ 4.) 

SEMARANG. 
Na een succesvolle tournee door Midden-Java 

kwamen Kommandant en Mevrouw de Groot 
te Semarang aan en werden aan het Ooglijders
Hospitaal door het vriendelijk gezang van em
ployees en bun kinderen verwelkomd. 

Gedurende den morgen en namiddag arriveer
<len verder verschillende Officieren en de namid
dag en vooravond werd gewijd aan een intiem 
samenzijn tusschen Officieren en hun Leiders. 

· s Zondagsroorgens een gezegende heiligingssa
menkomst in bet Europeesche Korps. waarin 
twee zielen zich opnieuw aan den Heer ver
bonden. 's Middags een Soldaten~ en Kindersa
menkomst in het Ooglijders~Hospitaal, waarna 
<le Kommandant actlef deelnam aan de Open~ 
luchtsamenkomst op de Aloon-aloon ; het was 
-een begeesterende ervaring daar drie zielen te 
:zien neerknielen, die het verlangen te kennen 
gaven Christen te worden. Ook de veriossings
samenkomst in bet Europeesche Korps 's avonds 
was een gezegende tijd. 

MIJN EERSTE INDRUKKEN Blj MIJN TERUOKEER IN 
NEDERLANDSCH-INOIE 

Het was, na een afwezigheid van vijftien jaren, een wonderbare ervaring om de haven 
van Tandjong-Priok binnen te varen. Alles grooteli1ks veranderd, alles grooter, machtiger 
gewor~en en alles verbeterd; dat was de eerste indruk toen ik van dat pra::htige schip, de 
,,Marmx van St. Aldegonde" voet aan wal zette om daar den Algemeen Secretaris en een 
groep van onze Officieren te ontmoeten. 

Batavia - een stad, die gegroeid is bij uitnemendheid - draagt mede het teeken van ver~ 
betering en verandering op hygienisch en antler gebied en gaf mij den indruk van een wel 
onderhouden, reine stad te zijn. 

De meest belangrijke impressie kreeg ik echter toen ik in aanraking kwam met den groep 
Officieren ald~ar werkzaam, die steeds met een frisschen, krachtigen, opgewekten geest te 
strijden hebben en door wier doorzettingsvermogen een mooi werk verricht is geworden. 

Er is veel veranderd - veel ten goede veranderd. 
Bij onze aankomst in Bandoeng, in den avond, werden wij op de meest hartelijke wijze 

ontvangen en verwelkomd, en zag ik dan de stad waar ons Hoofdkwartier een flinke plaats 
inneemt in een der belangrijke wijken der stad. Bandoeng is op een overweldigende wijze 
gegroeid. Toen wij 19 jaren geleden bet Hoofdkwartier overbrachten van Semarang naar 
Bandoeng, was Bandoeng slechts een klein plaatsje en zag men van ons Hoofdkwartier wijd uit 
over de rijstvelden, op de plaats waar thans gehed nieuwe stadswijken zijn gebouwd, nieuwe 
straten zijn aangelegd, · waaraan vriendelijke . woonhuizen in velerlei trant en stijl. Wonder
bare indruk. 

Het Hoofdkwartier en bet Kinderhuis, waarvan de plannen gereed waren en de bouw 
begonnen was v66r ons vertrek 15 jaar geleden, maken een prettigen indruk en staan daar als 
een teeken van de goedheid Gods, van den milden steun van onze vrienden en als een sie
raad van den arbeid onzer Officieren in Nederlandsch-lndie. 

Mijn eerste Officierssamenkomsten in bet nieuwe Kweekschoolgebouw deden mij denken 
aan de groote kansen en gelegenheden die wij hebben in N. I., met zulk een schare van 
toegewijde Officieren die hun taak met vreugde volbrengen en die de geestelijke belangen, 
niet alleen van eigen ziel, maar ook dergenen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, verstaan. 
Deze samenkomsten maakten een liefelijken indruk. Ook de openbare samenkomsten waren 
welgeslaagd. 

Bij mijn verder doortrekken naar Djokja, Solo en Soerabaja, zag ik denzelfden geest van 
vooruitgang. De prachtige kliniek te Soerabaja, die 17 jaren geleden geopend werd met 40 
bedden is thans in nieuwe gebouwen ondergebracht en heeft een plaatsruimte van 130 bedden 
voor volwassenen en kinderen. 

De · Melaatschen-Kolonie Semaroeng, het Hulpziekenhuis te Toeren, bet Militair Tehuis, 
de Korps-arbeid, alles getuigt van den zegen Gods, wetke gerust heeft op de gezamenlijke 
pogingen welke door het Leger des Heils zijn aangewend in de afgeloopen jaren en met 
den zegen van God zullen grootere overwinningen ons dee! worden in de toekomst. 
Naarmate wij krachten ontvangen uit Europa die de zoo noodige plaatsen .zullen vullen, 
en ofschoon wlj door een financieelen crisis gaan, zie ik toth reeds de dageraa.d komen 
van een tijd van zegen en overwinning. • 

Het inlandsche werk op Java bracht teleurstelling, dat we geen grootere vorderingen 
hebben gemaakt in die vljftien jaren. Toch was de ontmoeting met onze inheemsche Officieren 
in Magelang prettig en gezegend en vond ik daar trouwe, oude Officieren terug. Het zielen~ 
reddende werk in Nederlandsch-Indie inoet met groote kracht worden voortgezet en ik 
geloof, dat op de bijzondere pogingen die aangewend zullen worden, Gods zegen zal rust.en 
en dat Hij ons gebed zal verhooren en wij velen zullen mogrn winnen voor Zijn Koninkrijk. 

Ons ontbreken thans nieuwe zalev voor het Korpswerk te Soerabaja, Semarang en Batavia 
en een Tehuis ten behoeve van de reclasseering te Bandoeng. Deze plannen moeten met Gods 
hulp tot verwezenlijking gebracht worden en zullen een groote sprong vooruit beteekenen 
vooi onzen arbeid in 1-..J. I. 

Van de buitengewesten kan ik nog niet spreken, ofschoon ik reeds hoorde van den groo~ 
ten vooruitgang van onzen zendingsarbeid in Midden-Celebes en mijn hart verlangt er naar mijn 
kameraden daar in de oerwouden van dat groote eiland te ontmoeten. 

Met behulp van den Hoofdkwartierstaf, de Off1deren in de Korpsen en in de Inrichtingen, 
en van hen die zich gegeven hebben aan den arbeid der verpleging, hetzij van de leprozen 
dan we! andere li1denden, maken wij een front tegen den vijand om alle moeilijkheden te 
overwinnen en door Gods kracht zoo te !even, en zoo- te werken, dat Zijn Rijk zal worden 
uitgebreid. 

Maandagavond 7 uur had het groote open
lbare welkom in de Loge plaats, waarbij vele 
autoriteiten tegenwoordig waren, aldus blijk 
.gevende van hun belangstelling in en sympathie 
vooi: den arbeid van het Leger des Heils. In 
<leze samenkomst werd acbtereenvolgens het 
woord gevoerd door den Gouverneur van de 
Provincie Midden~Java, den Heer H. A. Neys, 
<ien Burgemeester van Semarang, den Heer 
A. Bagchus en Dr. ten Bosch, als vertegen
woordiger van den D. V. G., die alien in zeer 
warme woorden uiting gaven van waardeering 
en welwillendheid voor ooze organisatie en die 
tevens den Kommandant een succesvolle, geze
.gende bestuurs-periode toewenschten. 

Jk hoop in een later nummer van de S. K. mijn verdere indrukken weer te geven, zooals 
die ontvan ° en werden bij het bezoek aan de verschillende posten. 

Laat ons steeds zien op den Oversten Leidsman en Voleinder van ons geloof en voortgaan 
om in Zijn voetstappen te warrdelen, opdat Hij door Zijn levendmakenden Geest onze harten 
zoo vervulle met Ooddelijke genade en wijsheid, dat wij onzen arbeid voort zullen kunnen 
zetten. Wees verzekerd, dat ik ben 

Mevrouw de Groot dankte hierop vocr het 
vriendelijke welkom, haar ten deel gevallen. en 
sprak voorts 01, er doe! en wezen van ons Leger, 
dat zich bezig houdt met het lijden der wereld, 
trachtende overal verzachting te brengen en 
problemen tot een goede oplossing te brengen. 
Gelukkig, zeide Mevruuw, zijn wij in de positie 
te zien, dat nog een groot arb::idsveld voor 

·ODS ope' ligt en daarom zullen wij moedig 
voorwaarts marcbeeren om de overwinning te 
behalen. Haar ult het Uuitsch vertaalde toe
:spraak lokte algemeenen bijval uit. 

(Zie pag. 1 ko/ . 4). 

De Uwe in den Dienst van God, J. W. DE GROOT 

Kommandant. 
_..__..._,..,......,. ............. ..-,,,..,,. ............... __......,...,_...._ .................................... __......,......,....._ ........ ....., .................................... ~~ 

REISPLAN VAN DEN KOMMANDANT. ~~~ 

omc'?~i;:r~g:~~:.:;i~E;~¥:. M;;;:w •· o~;·g;~;;· s,.,_= __ i===! 

Bandoeng I 9 October. Poerworedjo 15 October. 
Voorts hoopt de Kommandant gedurende de maand October een inspectiereis 

te maken naar Sumatra, waar hij een bezoek zal brengen aan de Leprozen-Ko
lonie f oelau Si Tjanang, en het Kinderhuis te Medan. Bovendien zullen aan 
deze reis bezoeken verbooden zijn aan de volgende plaatsen ..:- Paogkalan Brandan, 
Tebing Tioggi, Pematang-Siantar, Fort de Kock, en Siboga waar door den 

~ Kommandant versch1llende samenkomsten zullen worden gehouden. 
5 Z i e p I a a t s e I ij k e a a n k o n d i g i n g e n. 
~~,,...-.,.. ~~ ........ ..........,_...., ~"-"'-" -. ...... ~ .... -,,. • ...,_,.., • ...., .. .,.,,..-..., ___ ,..,,.,_v.__,,..-.... __ _ 

De Toekomst. 
Mogelijkheden grooter clan de 

Moeilijkheden. 

Hoopvolle blik - Onderhoud met Alg . Handels
blad van Semarang. 

Aan niets konden wij merken dat deze forsche 
gestalte. met zijn staalblauwe oogen die dan 
weer eens vriendelijk ernstig blikten, dan weer 
eens vol gloed straalden, wanneer hij vol 
vuur over de toekomstplannen en het moote 
werk van het Leger des Heils sprak, reeds meer 
dan 60 jaar oud is en hiervan 42 jaar onver
moeid voor het Leger had gearbeid ; integendeel 
bier sprak een man , die wist wat hij wilde, die 
nog steeds vol energie zijn gansche lichaam en ziel 
geeft aan het schoone werk van bet Leger des Heils. 

Hier sprak de man, die door zijn omzwer
vingen over gaosch de aarde - Commandant 
de Groot was werkzaam in Europa, Zuid-Afrika, 
Japan en lndie - veel geleerd had, die de nooden 
der menschen begreep, die uit die lessen veel 
geleerd had en wist wat goed voor de mensch
heid is, maar ook wist hoe men practisch onder 
de menschheid moest werken ! 

,.Ik ben blij in Indie terug te zijn, zoodat ik 
weer nuttig kan zijn in het land. waar ik vroeger 
zoovele vrienden heb gt>maakt. Maar bovenal 
voe! ik mij verheugd. dat ik het mooie werk door 
de officie::-en verricht, nog kan aanschouwen ! " 

Even staarden zijn vriendelijke oogen naar 
de bergen in de verte, om dan te gewagen van 
het practische werk, door het Leger verricht. 
,.Vele dingen van practischen arbeid in bet 
verleden hebben gesproken. Men heett daden 
gezien en daardoor ook het Leger weten te 
waardeeren", zeide hij .,Het corps officieren is 
vergroot, maar ook de arbeid van het Leger 
heeft zich uitgebreid. 

Geen angst voor de depressie. 
Toen hij over die toekomstige uitbreiding 

sprak, kwam er een gloed van energie in zijn 
sprekende oogen. Het was alsof de wil van een 
jongen man uit die oogen sprak. 

..Ik heb 11een angst voor de depressie, want 
we komen er we! weer boven op. Die malaise
tijden van heden zijn voorbeschikt ; het is een 
plan van Hoogerhand, dat uitgevoerd moet 
worden voor het welzijn van den mensch." 

Hier sprak de zuivere filosoof. die berusting 
vindt in zijn geloof en vertrouwt op de toe
komst. Wij konden niet anders dan dit geloof 
bewonderen, want in tegenstelliog met de zake~ 
lijke gejaagdheid der wereld, die in bet ,.onze
kere" leeft, kon men merken, dat Commandant de 
Groot rustig leefde in de zekerheid van zijngeloof. 

Indie is vooruitgegaan. 
.. Wat is Semarang niet vooru·tgegaan" , 

vervolgde hij zijn vergelijking. Toen ik hedeo
morgen van Salatiga naar Semarang reed en 
door Tjandi kwam, kon ik daar geen teekenen 
van depressie bespeuren. Alles vroolijke huizen, 
welke welvaart aantoonden, frisch in uiterlijk 
. . . . . en zestien jaar geleden was dat niet 
anders dan een heuvelrij. 

Wij merkten heel terloops op dat d1t alles 
slechts het uiterlijke was. 

.. Oat weet ik wel," ging Commandant de 
Groot verder, .. maar toch het trof mij en ik 
i;:10est denken aan de woorden van Generaal 
Herzog, die tot bet volk van Zuid-Afrika 
zeide: .. Keert terug naar Uwe hoeven, niet in 
luxe auto's maar in den geest Uwer voorva~ 
deren !" Dat waren woorden van een welden~ 
kend mensch tot een natie gericht, · woorden, 
welke tot nadenken stemmen" 

.. En ik kreeg van generaal Herzog, naar 
aanleiding van die woorden £ 5000.- voor de 
jongens van het platteland, die naar de steden 
trokken en verdronken voordat zij water had
den gezien. Wij bouwden twee •. hostels" van 
dat geld en die joogens voelden zich thuis, zij 
hadden een tehuis en voelden zich niet !anger 
eenzaam onder die groote, drukkende stadsmassa. 
Thans helpt de regeering van Zuid-Afrika. 
Want sedert twee jaar wordt een bedrag op de 
begrooting uitgetrokken". 

De jeugd moet bewerkt worden. 
In deze korte woorden zette Commandant 

de Groot het ganscbe groote sociale werk van 
het Leger des Heils uiteen ... N•et !anger ver~ 
drinken, voordat men water gezien heeft'', zou 
de slogan kunnen zijn. Instede van eenzaamheid 
en verveling een doel, een .. thuis". En dit 
werk wil Commandant de Groot ook in lndie 
invoeren ... De 1eugd moet bewerkt worden!" sprak 
hij geestdriltig, .. daarvoor hebben wij ruime 
gebouwen noodig ... en veel geld" . 

,,Semarang krijgt thans zulk een ., tehuis", 
evenals Soerabaia en Batavia . Kolonel Rawie, 
onze secretaris, heeft de gronden in het midden 
van de stad reeds gekocht ! 

Wij voelden de geestdrift van dezen .. jongen 
ouden" !eider, die als de echte .,Kolonel de 
Groot" zich weder vol enthoesiasme in den 
strijd heeft geworpen ; wij voelden, dat hier een 
schitterend sociaal werk braak ligt, een werk, 
dat geholpen moet worden, zoowel door de re~ 
geering als door het publiek. Hier toch wordt 
een sociaal werk opgebouwd, waarbij de maat
schappij er niet anders dan we! bij kan varen ! 

Reclasseeringsarbeid. 
In Bandoeng moet voor de reclasseering ge

wer kt worden ; daar moet een ., tehms" voor 
ontslagen veroordeelden komen, opdat deze niet 
zullen ondergaan in de poelen der zonde. 

Dan sprak Commandant de Groot nog over 
het Lepra-vraagstuk. Hij vertelde ons hoe op 
Bali de lepraleiders zonder hulp .,wegrotten". 

Wij kregen den indruk:, dat Commandant de 
Groot zijn wil wel zal weten door te voeren, 
tot heil der Balineesche bevolking. 

,.En natuurlijk zal de arbeid tot geestelijke 
steun van den mensch niet stil staan, maar met 
een nieuw elan word en voortgezet," besloot hij 
het onderhoud. 
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Z O :J kwam dan het welkom van Kom
mandants de Groot. Lang was ernaar 

uitgezien. groote verwachtingen werden gekoes
terd , maar al deze werden overtroffen. 

Was bet 15 jaar, dat de Kommandant van 
Ja va vertrok ? Het was haast niet te begrijpen . 
Een paar uur contact en het was alsof Kom
mandant de Groot nooit was weggeweest. Er 
is n iets ingeboet aan bet oude vuur en den 
v ooruitstrevenden geest. 

D it was reeds merkbaar bij de aankomst aan 
bet station. Het welkom w as hartelijk van beide 
zijden ; een lied werd gezongen. 

De Kommandant, die vergezdd was van Me
v rouw de Groot, den Algemeen Secretaris, den 
O ivisie-Officier, Brigadier Palstra, en enkele 
andere Hoofdofficieren, sprak eenige woorden 
en bij bet buiten komen speelden de patienten 
v an Semaroeng liefeli1ke Legermelodieen vanaf 
b un gei:mproviseerde platform, een vrachtauto. 
Ook zij waren trotsch aan de eerste begroeting 
te mogen deelnemen en door bun nieuwen 
Leider te worden toegesproken . 

Toen vo lgde de campagne. En boewel elk 
oogenblik v an den dag bezet was met bezoeken 
aan autoriteiten en pers, en conferenties over 
p lannen en mogelijkheden van ons wcrk, waren 
tocb de meetings vol geestdrift en bezieling. 

D , A ankomst te Priok op 20 Augustus. 

De samenkomst op Zaterdagavond 

in de Loge was een schitterend begin. De Gou
verneur van Oost-Java en Mevrouw De Man, 
Burgemeester H J. Bus~emaker, Resident A . H . 
Moreu, Professor dr. E. R . K. Rodenwaldt, 
Dokter W. P . J. Lagro en Dominee P. A. Tiche
laar waren aanwezig in de voile zaal. en nadat 
de Algemeen Secretaris een woord van welkom 
bad gesproken, ging Majoor Stewart in bet ge
bed voor. Allen genoten vervolgens van een 
mooi lied door het In landscbe V erpleegsters
koortje van ons Wm. Booth-Ziekenhuis. Domi
nee T ichelaar en Professor Rodenwaldt spraken 
achtereenvolgens namens de kerk en den Dienst 
van Gezondheid. 

Adjudante Uilings en Adjudant Johannessen 
vertolkten successievelijk de zusters- en broeders
Officieren. 

En toen kwam Mevrouw de Groot aan het 
woord. Zij dankte allereerst voor bet welkom 
en de vele bloemen en vriendelijke woorden, 
en vertelde iets uit haar Zuid-Afrikaansche er
varingen. Tot slot uitte zii den wensch, dat 
God hen zou helpen niet alleen trachten voort 
te gaan 'met het maatschappelijk werk, maar 
den memchen tevens het ware geluk in Chris
tus te doen vinden. 

Offic ieren bijeen te Bandoeng. 

S T R IJ D K R E E T 

Kommandant en Mevrouw de Groot 
- bezoeken Java's Oosthoek 
Hartelijke begroeting Enthousiasme Ziel en. 

: ..:_Na 15 j aar terug in N . ]. 

De~Kommandant was eveneens diep getroffen 
door bet warme welkom en met bezielende voor
dracht en pakkende 1llustraties wist hij zijn gehoor 
te boeien. Christendom van de Daad heeft het 
Leger groot gemaakt, en dit wenscht de Kom
mandant beoefend te zien in al wat in de ko
mende dagen door bet Leger in Nederlandsch
Indie onder Gods zegen gedaan zal worden. Er 
is vecl te doen in lndie. Op Bandoeng zoowel 
als in de gr.:.ote. kuststeden zijn dringend nieuwe 
gebouwen noodig voor het voortzetten van den 
hcilzamen arbeid, om hoop en licht en hulp te 
brengen aan lijdenden, gevallenen en uitge
stootenen. Doch later meer hierover. 

Met een ernstige bede, dat de Heer ons zal 
helpen om deze plannen tot vervulling te brengen, 
werd deze bijeenkomst gesloten. 

De Kommandant spree-kt de patiiinten te Semaroeng toe. 

HET WELKOM IN 
Magelang. 

Donderdag 1 7 September was de groote dag 
voor bet Korps Mage.Jang om hun nieuwe Lei
ders te begroeten. De morgen- en middaguren 
waren gewijd aan samenkomsten voor onze 
Inheemsche Officieren, die uit de verschillende 
plaatsen te Magelang bijeengekomen waren. De 
Kommandants wisten onze makkers te bezielen 
en grootelijks aan te moedigen. 

Nadat de Officieren zich opgesteld hadden 
en nog door de soldaten van Korps Magelang 
versterkt waren, ging het vanaf het Ofticiers
kwartier in optocht naar de Aloon-Aloon, daar
bij dapper geassisteerd door het Muziekkorps 
van de jongens van .Pa van der Steur. Met 
bonderden omstanders werd hier een openlucht
meeting gebouden, waarin de Kommandant met 
kracht sprak. Deze bijeenkomst werd gevolgd 
door de groote avond-welkomstsamenkomst in 
de kerk, die geheel gevuld was. Onder de aan
wezigen was ook de 'Resident. De burge
meester, de Pl. Mil. Commandant en de domittee 
spraken woorden van welkom. 

Nadat Mevrouw de Uroot gesproken had, 
nam de Kommandant bet woord en bedankte 
allereerst de geachte sprekers van dien avond, 

De Zondag. 
Den volgendeo morgen kwamen wij tezamen 

in de Legerzaal in de Ojagaragastraat. Welk 
een atmosfeer van Gods nabijheid was er in 
deze rijkgezegende wi1dingssamenkomst. Aller hart 
werd door Zijn Geest aangeraakt en tot meerdere 
toew ijding gedrongen. 

In den loop van den middag werd een vurige 
openluchtsamenkomst gehouden en bovendien 
een bezoek gebracht aan onze Lepra-Kolonie 
Semaroeng . Hoe treffend was de inzegening 
aldaar van een elftal So!daten. Nog vier anderen 
hadden erbij willen zijn, maar moesten wegens 
ziekte te brd blijven, wat we! een teleurstelling 
was. De bewoners van de Kolonie hadden zeer 
verlangend uitgezien naar de komst van Kom
mandant en Mevrouw de Groot en Semaroeng 
vertoonde dan ook een feestelijken aanblik met 
z 'n versierde bogen en,,Slamatdatang"-eerepoort. 

's A vonds waren alien wederom bijeen in 
Soerabaja I. De zaal was overvol, en met geest
drift werd bet eerste lied ingezet. Het beloofde 
een goede avond te worden. De Heer was in 
ons midden, Die bet gesprokene, zoowel van 
Mevrouw de Groot als den Kommandant ingang 
deed vinden in de harten. De krachtige ver-

lossingsprediking had dan ook tot vrucht, dat 
dienzelfden avond nog vier zielen bekeerd werden. 
Halleluja ! 

W oensdagavond werd de laatste openbare 
samenkomst gehouden, en we! in Soerabaja II, 

bet Chine.esche Korps, 
op Sidodadi. Reeds vanaf het begin , in de 
openlucht, laaide de Legergeest hoog op. 
Er was veel afwisseling, en na de gloedvolle 

MIDDEN-JAVA. 
w.o. ook nog de Korps-Officier van Magelang, 
en daarna deelde hij ons mede uit den rijken 
schat zijner ervaringen, opgedaan in de ver
schillende landen der wereld. Duidehjk werd 
ons nogeens geschilderd, hoe alle volkeren en 
natien Jezus als Koning noodig hebben. 

Wij keerden huiswaarts, met een sterk ver
langen naar meer van dergelijke bijeenkomsten. 

Toea i Lodo 
Pelantoengan. 

Vele jaren waren verloopen sinds het laatste 
bezoek van den Komm~ndant, en hij was ver
langend om die oude patienten weer te zien, 
die zoovele jaren op de Kolonie hadden door
gebracht. 

Na een woord van begroeting met de Offi
cieren, daalden de Kommandant en Mevrouw 
de Groot het pad af naar de zaal, waar een 
samenkomst werd gehouden voor de Europeesche 
patienten. Mevrouw de Groot ontving een warme 
begroeting en ook de Kommandant, die verschei
dene der patienten nog bij name kende. Na de 
meeting bezocht hij nog een aantal oude vrienden. 

Den volgenden morgen meeting in bet inland
sche Korps. Hartelijk, opgewekt werd gezongen 
en bovendien weerklonk nog een speciaal 
gedicht welkomstlied. 

JOHANNES 1: 42. I 
Wij hebben den Mesias gevonden. 

Nadat verschillcnde makkers woorden van 
welkom hadden gesproken, uitte de Kommandant 
zijn genoegen, dat hem gevraagd was het zoon
tje van de Stafkapitein ; Bridson op te dragen, daar 
zij den wensch te kennen gegeven hadden, dat de 
kleine Douglas Stuart teruggegeven zou worden 
aan God, en aan Zijn dienstgewijd in tegenwoor
digheid van de Soldaten van bet Korps Pelantoen
gan. Op teedere wijze sprak de Kommandant over 

=----------GJ~ I@ ____ _ 
D E blijde geloofszekerheid die uitstraalt van 

deze woorden en de geschiedenis, daar
aan verbonden kwam dezer dagen op zoo'n 
treffende wijze tot mij, dat ik niet kan nalaten 
den S . K. lezers hiervan eenige mededeelingen 
te doen. 

.. Wij hebben gevonden" wordt bier uitge
roepen, uitgejubeld door een tweetal menschen, 
die een dag van te voren nog zoo ernstig zoe
kende waren. 

Vinden van datgene wat gezocht wordt kan 
nooit anders, dan tot groote blijdschap stem
men . Vmden b . v. van goud of zilver in de 
mijnen van Sumatra brengt blijdschap op heel 
zoo'n onderneming. Op het kantoor, in de hui
zen, op de straat, overal spree.kt men er dan 
over ah: zulk ecn nieuwe goudader aangeboord 
wordt. Er is blijdschap bij de arbeid rs, blijd
schap bij de Directie, blijdschap niet het minst 
bij de aandeelhouders. 

Blijdschap is er bij het vinden, het uitvinden 
van een of andere kunstige techniek, De firma 
Philips te Eindhoven dee.It jaarlijks groote som
men gelds uit aan premie's aan de ingenieurs, 
die een of andere, grootere of kleinere uitvin
ding doen op bet gebied van radio, lampen
techniek, etc. 

Wat een vreugde kan er zijn over het vinden 
van den qoeden weg, als we verdwaald waren in 
een of ander bosch of zelfs wel in een groote stad. 

En stellen we ons dan voor de groote blijd
schap van den jongeling of jongedochter bij 
het vinden van een levensgezel, waarmede zij 
voortaan lief en leed, blijdschap of droefheid, 
samen kunnen dragen. Enkelen deelen dat in 
.,optima forma" mede in couranten of door 
middel van kaarten, anderen meer op stille be
scheiden wijze, maar voorzeker, zelfs de me.est 
verlegen, bescheiden jongeling of jongedochter 
zal hiervan me.dedeeling doen aan zijn of haar 
kennissen. 

Toch is er niets wat haalt bij bet Vinden 
van den Besten, Trouwsten Vriend, bet vinden 
van onzen Hemelschen Bruidegom, Broeder, 
Herder, en Koning, het vinden vanjezus, onzen 
Heere. 

En dat vinden wordt bier bedoeld. 
Wij hebben den Messias gevonden, zoo roepen 

zij uit. Den Messias, die reeds voorspeld was 
in den Hof van Eden. Den Messias waarvan 
Jesaja, Micha en andere profeten reeds haddcn 
gesproken. 

Den Messias, waarvan Johannes, hun leer
meester, sprak aan de Jordaan. 

Den Messias Gevonden. 
,,Andreas was een van de twee" staat erbij 

geschreven, en bet is merkwaardig, dat daar. 
waar overigens zoo weinig van hem gesproken 
wordt in den Bijbel, nu zelfs na zooveel jaren 
bet uur nog bekend is, waarop hij Jezus vond, 

want.. . . . . ,,Het was omtrent de tiende ure•' 
W aarom staat dat er toch zoo precies bij

geschreven in den Bijbel, waar we van zooveel 
andere groote gebeurtenissen geen tijd, of plaats 
vermeld vinden. Wat we.ten we b. v. weinig 
van den tijd, waarop de Zondvloed plaats had. 
Bij bet vergaan van de plaatsen Sodom en 
Gomorra wordt ons beelemaal geen tijd genoemd. 
evenzoo met den val van Jericho en daarmede 
de opening van bet beloofde Land. Aile op 
zichzelf groote gebeurtenissen. 

Waarom wordt bij deze kleine persoonlijke ge
beurtenis dan zoo precies het uur genoemd ? 
Waarom? 

Omdat een ziel meer waarde heeft dan 
alle schatten der aarde. 

Daarom is deze in Gods oog groote gebeur
tenis bewaard tot op den huidigen dag. En, 
lezer. wat is nu bet mooiste van deze geschie
denis? Ats deze Andreas Jezus gevonden h.eeft, 
gaat hij het met een hart vol blijdschap aan 
zijn broeder vertellen, want hoe bescheiden 
overigens, en teruggetrokken, kan hij hiervan 
niet zwijgen . Om groote wereldschokkende daden 
te doen is hij niet in staat, een vurige ijveraar 
als Petrus in het openbare !even was, zal hij 
nooit worden. 
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bijeenkomst die in de zaal was gehouden, hoor
den v.ij vertellen , dat dit de beste was geweest, 
die ze ooit in het Korps gehad hadden. U. 

Malang en Toeren ! 

Het was geen geringe vreugde voor de Offi
cieren van Malang en T oeren, om de Komman
dants ook in hun afdeelingen van den Oosthoek 
te mogen begroeten. 

In Toeren inspecteerden de Leiders bet veel
gezochte Ziekenhuis en de Pohkliniek, waar 
Kommandeure Midteide en Ensigne Robinson 
dagelijks honderden patienten uit omliggende 
dessa's en ondernemingen behandelen, een zeer 
noodig en mooi werk. 

In de n tuin, T oe e n. 

Na een drukken dag, (bezoeken aan autori
teiten en pers) namen de Kommandants des 
avonds om 7 uur bun plaatsen op het podium 
van de groote societeitszaal te Malang in, en 
ving de openbare welkomstsamenkomst aan . 

Een groot aantal personen waren tegenwoordig, 
w.o. Resident Kool van Malang. de Plaatselijke 
Militaire Com .. overste von Raesfeld Meyer e.a. 

Na het openingslied en gebed gaf Lt. Kolonel 
Rawie bet woord aan den Resident. Deze 
sprak over de prettige verstandhouding die steeds 
bestaan heeft tusschen het Gouvernement en bet 
Leger, maar bovenal wilde hij gaarne uitdrukking 
geven aan zijn persoonlijke gevoelens van w<iar
deering ten opzichte van den Legerarbeid. De 
Resident eindigde zijn sympath1eke rede met te 
wenschen dat het nieuwe tijdperk onder leiding 
van Kommandants de Groot, dat thans werd 
ingeluid, bijzonder gezegend zou wezen. 

De volgendc spreker was Os. Baljon, met wiens 
vader de Kommandant jaren geleden sam . nwerkte. 
De Dominee vertelde, hoezeer hij gezegend was 
door het lezen van .. Voetsporen van Christus", 
e.en werkje, waarin de arbeid van bet Leger in 
de Londensche achterbuurten wordt beschreven. 
Hij sprak • den wensch uit, dat bet Leger ook 
in deze gewesten zou mogen groeien en bloeien 

Mevrouw de Groot's toespraak vie! op door d1 
intieme wijze, waarop zij van hart tot hart spra) 

Het hoogtepunt van den avond was de rec 
van den Kommandant. Energiek en vol vuu, 
wist hij zijn geestdrift aan de vergadering mede 
te deelen, toen hij gewaagde van de nooden 
van het land en de plannen, die bet Leger 
beraamde om daarin te voorzien. 

Brigadier Palstra, de Oivisie-Officier voor 
Java, sloot dezen gezegenden avond met dank
gebed, waarna alien huiswaarts keerden met 
een nieuwen blik op bet Legerwerk. 

D e Kommandants te Toeren. 

de kostbare gave, den oudcrs geschonken en drong 
er bij hen op aan hun jongeo, op te leiden in bet pad 
der gerechtigheid en hetligheid en menig gebed 
steeg op tot Gods troon ten behoeve van den 
kleinen pelgrim en zijn ouders. 

Kommandant sprak daarna nog woorden van 
liefdevolle bemoediging. en bezocht na afloop 
der samenkomst alle patienten op de Kolonie 
en in het Hulpziekenhuis. Ark. 

Een groot redenaar te worden als later Paulus, 
is voor hem niet weggelegd. Daarom durft hij 
het niet in het publiek rond te bazuinen, maar 
. . . .. hij doet, wat het dichtst bij de hand ligt en 
deed bet onmiddellijk, hij vertelt het aan z'n 
broer. Z'n broer, met wien hij als kind speelde, z'n 
broer, die hem kent, waar hij als kind mee 
stoeide en misschien wel vocht, dien broer, mis· 
schien z 'n eenigste, daaraan vertelde hij bet en 
. . .. .. hij Leidde hem tot jezus 

Wat een wonderbaar heerlijk iets. Wat een 
mooi voorbeeld voor den bescheiden, eenvou
digen, misschien wel vreesachtigen Christen. 
Voor hen, die niet in bet openbaar durven 
spreken, of zingen, die zich niet bekwaam ge
voelen predikant, Leger des Heils-Officier of 
Zendeling te worden, voor hen, die zelfs bij de 
kinderen nog verlegen zijn. HEBT GIJ JEZUS 
GEVONDEN als Verlosser en Leidsman in Uw 
!even? Kent gij Hem als Uw Zaligmaker en 
Heiland? 

Vertel bet aan Uw breeder, Uw zuster, Vader 
of Moeder, opdat gij hen tot Jezus moogt leiden. 
VERTrL HET UW BROEDER ! 

VERTEL HET NU ! 
S. Beanders. 

Adjadant. 

I 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Gebuwd1 
EDITH MARY GREENWOOD, die op 19 

Augustus 1926 vanu1t Portsmouth I \Engeland) 
in opleiding kwam, en het laatst gestationeerd 

was in het Kinderhuis te Ojokja, met 
STANLEY GRANT MASON, die op 19 

Augustus 1926 vanuit Plumstead (Engeland). 
in opleiding kwam, en het laatst gestationeerd 
was in het Mihtair Tehuis te Weltevreden, 
te Djokja op 9 September 1931. 

Hierbij wordt bekendgemaakt, dat op a. s. 
Zondag en Maandag 4 en 5 October in alle 
Korpsen en Inrichtingen van bet Leger des 
Heils in Nederlandsch-Indie het Oogst- en 
Dankfeest zal worden gehouden. 

J obannes W. de Groot, 
Bandoeng, 25 September I 931. Kommandant. 

REDACTJONEEL. 

Overzicbt van bet Krijgsfront. Onze nieuwe 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Leiders hebben 
er geen gras over laten groeien : in de afgeloo
pen maand bezochten de Kommandant en Me
vrouw de Groot zoowel de groote havensteden 
als meerdere in het bmnenland liggende Leger
centra. Niet alleen' hadden daardoor onze Offi
cieren en makkers Heilssoldaten zoowel als 
vrienden buiten het Leger een gelegenheid om 
de kennismaking te vernieuwen of aan te knoo
pen, doch hebben de Kommandants zelve bun 
kansen waargenomen om een indruk te vormen 
van den algemeenen stand van onzen Legerar
beid en onze strijdmachten. 

Het is ons een genoegen, op te merken, dat 
de Kommandant zich op practische wijze inte
l'esseert voor onze Stnjdkreet, en in 't bijzon
der ook, dat wij de toezegging mochten ontvan-
9en van Mevrouw de Groot, dat zij gaarne een 
9eregelde b1jdraagster zal worden voor ons blad. 

Terug in N. I. Op Donderdag 8 October 
- - - - - - - - - - a. s. zal onze Financieel Sec
l'etaris, Majoor Lebbink, per m.s. Dempo in Priok 
arriveeren. Wij zullen blijde Zijn den Majoor 
weer in ons midden te zien, en ook de kinderen. 

Met dezelfde boot komt ook Luitena.nte van 
Lith, die door den Generaal aan ons Territorie 
is toegevoegd. Een echt hartelijk Indisch wel
kom roepen wij de Luitenantc toe, die, naar wij 
vernamen, het een groot voorrecht acht naar 
haar geboorteland terug te mogen keeren om 
bier te arbeiden voor den Meester. 

Op Vrijdag 9 October hoopt de Kommandant 
in de Congreszaal te Bandoeng een bijzondere 
welkomstsamenkomst te leiden. 

Ooze Gebeden verhoord. Terwijl de Korn
- - - - - - - - - - - - - - - mandant Semarang 
bezocht, was hij zeer gegrieB de ontstellende 
tijding te vernemen dat Adjudant Uylings on
verwachts in het ziekenhuis te Soerabaja moest 
worden opgenomen, en aanvankelijk zijn toe
stand zeer ernstig scheen. In ernstig gebed werd 
hij door zijn makkers voor Gods troon gebracht, 
en wij zijn dankbaar te kunnen melden, dat de 
Heer onze gebeden verhoort en de Adjudant 
iets vooruit gaat. Moge de Heer hem en zijn 
lieve vrouw en . Willy in deze zorgvolle dagen 
zeer teeder met Zijn genade omringen en alle 
diogen voor hen we! maken. 

{Vervoly van pag. 2 kol. 4.) 

SEMARANG. 
Na een succesvolle tournee door Midden-Java 

kwamen Kommandant en Mevrouw de Groot 
te Semarang aan en werden aan het Ooglijders
Hospitaal door het vriendelijk gezang van em
ployees en hun kinderen verwelkomd. 

Gedurende den morgen en namiddag arriveer
den verder versch1llende Officieren en de namid
dag en vooravond werd gewijd aan een intiem 
samenzijn tusschen Officieren en bun Leiders. 

's Zondagsmorgens een gezegende heiligingssa
menkomst in het Europeesche Korps, waarin 
twee zielen zich opnieuw aan den Heer ver
bonden. 's Middags een Sold?iten- en Kindersa
menkomst in het Ooglijders-Hospitaal. waarna 
de Kommandant actief deelnam aan de Open
luchtsamenkomst op de Aloon-aloon ; het was 
-een begeesterende ervaring daar drie zielen te 
:zien neerknielen, die het verlangen te kennen 
gaven Christen te worden. Ook de verlossings
samenkomst in het Europeesche Korps 's avonds 
was een gezegende tijd. 

Maandagavond 7 uur had het groote open
'.bare welkom in de Loge plaats, waarbij vele 
autoriteiten tegenwoordig waren, aldus blijk 
9evende van hun belangstelling in en sympathie 
vooi: den arbeid van het Leger des Heils. In 
deze samenkomst werd achtereenvolgens het 
woord gevoerd door den Gouverneur van de 
Provincie Midden-Java, den Heer H. A. Neys, 
den Burgemeester van Semarang, den Heer 
A. Bagchus en Dr. ten Bosch, als vertegen
woordiger van den D. V . G., die alien in zeer 
warme woorden uiting gaven van waardeering 
en welwillendheid voor ooze organisatie en die 
tevens den Kommandant een succesvolle, geze
·gende bestuurs-periode toewenschten. 

Mevrouw de Groot dankte hierop vocr bet 
vriendelijke welkom, haar ten deel gevallen, en 
sprak voorts 01.er doel en wezen van ons Leger, 
dat zich bezig houdt met het lijden der wereld, 
trachtende overal verzachting te breogen en 
problemen tot een goede oplossing te brengen. 
Gelukkig, zeide Mevruuw, zijn wlj in de positie 
te zien, dat nog een groot arb::idsveld voor 

·ODS ope ' ligt en daarom zullen wij moedig 
voorwaa1 ts marcheeren om de overwlnning te 
behalen. Haar uit het l..Juitsch vertaalde toe
.spraak lokte algemeenen bijval ult. 

{Zie pag. 4 kol. 4). 

STRIJDKREET 3 

,. 

MIJN EERSTE INDRUKKEN BIJ MIJN TERUGKEER IN 
NED ERLA NDSCH-IN i> IE 

Het was, na een afwezigheid van vijftien jaren, een wonderbare ervaring om de haven 
van Tandjong-Priok binnen te varen. Alles grooteli1ks veranderd, alles grooter, machtiger 
geworden en alles verbeterd; dat was de eerste indruk toen ik van dat pra::htige schip, de 
,,Marnix van St. Aldegonde" voet aan wal zette om daar den Algemeen Secretaris en een 
groep van onze Officieren te ontmoeten. 

Batavia - een stad, die gegroeid is bij uitnemendheid - draagt mede het teeken van ver
betering en verandering op hygienisch en ander gebied en gaf mij den indruk van een wel 
onderhouden, reine stad te zijn. 

De me::est belangrijke impressie kreeg ik echter toen ik in aanraking kwam met den groep 
Officieren alC!aar werkzaam, die steeds met een frisschen, krachtigen, opgewekten geest te 
strijden hebben en door wier doorzettingsvermogen een mooi werk verricht is geworden. 

Er is veel veranderd - veel ten goede veranderd. 
Bij onze aankomst in Bandoeng, in den avond, werden wij op de meest hartelijke wijze 

ontvangen en verwelkomd, en zag ik dan de stad waar ons Hoofdkwartier een flinke plaats 
inneemt in· een der belangrijke wljken der stad. Bandoeng is op een overweldigende wijze 
gegroeid. Toen wij 19 jaren geleden het Hoofdkwartier overbrachten van Semarang naar 
Bandoeng, was Bandoeng slechts een klein plaatsje en zag men van ons Hoofdkwartier wijd uit 
over de rijstvelden, op de plaats waar thans geheel nieuwe stadswijken zljn gebouwd, nieuwe 
straten zijn aangelegd, waaraan vriendelijke. woonhuizen in velerlei trant en stijl. Wonder
bare indruk. 

Het Hoofdkwartier en het Kinderhuis, waarvan de plannen gereed waren en de bouw 
begonnen was v66r ons vertrek 15 jaar geleden, maken een prettigen indruk en staan daar als 
een teeken van de goedheid Gods, van den milden steun van onze vrienden en als een sie
raad van den arbeid onzer Officieren in Nederlandsch-lndie. 

Mljn eerste Officierssamenkomsten in het nieuwe Kweekschoolgebouw deden mij denken 
aan de groote kansen en gelegeoheden die wij hebben in N. I., met zulk een schare van 
toegewljde Officieren die hun taak met vreugde volbrengen en die de geestelijke belangen, 
niet alleen van eigen ziel, maar ook dergenen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, verstaan. 
Deze samenkomsten maakten een liefelijken indruk. Ook de openbare samenkomsten waren 
welgeslaagd. 

Bij mijn verder doortrekken naar Djokja, Solo en Soerabaja, zag ik denzelfden geest van 
vooruitgang. De prachtige kliniek te Soerabaja, die 17 jaren geleden geopend werd met 40 
bedden is thans in nieuwe gebouwen ondergebracht en he~ft een plaatsruimte van 130 bedden 
voor volwassenen en kinderen. 

De Melaatschen-Kolonie Semaroeng, het Hulpziekenhuis te Toeren, het Militair Tehuis, 
de Korps-arbeid, alles getuigt van den zegen Gods, welke gerust heeft op de gezamenlijke 
pogingen welke door het Leger des Heils zijn aangewend in de afgeloopen jaren en met 
den zegen van God zullen grootere overwinningen ons dee! worden in de toekomst. 
Naarmate wij krachten ontvangen uit Europa die de zoo noodige plaatsen .zullen vullen, 
en ofschoon wij door een financieelen crisis gaan, zie ik toth reeds de dageraad komen 
van een tijd van zegen en overwinning. • 

Het inlandsche werk op Java bracht teleurstelling, dat we geen grootere vorderingen 
hebben gemaakt in die vljftien jaren. Toch was de ontmoeting met onze inheemsche Officieren 
in Magelang prettig en gezegend en vond ik daar trouwe, oude Officieren terug. Het zielen
reddende werk in Nederlandsch-Indie moet met groote kracht worden voortgezet en ik 
geloof, dat op de bijzondere pogingen die aangewend zullen worden, Gods zegen zal rusten 
en dat Hij ons gebed zal verhooren en wij velen zullen mogrn winnen voor Zijn Koninkrijk. 

Ons ontbreken thans nieuwe zalev voor het Korpswerk te Soerabaja, Semarang en Batavia 
en een Tehuis ten behoeve van de reclasseering te Bandoeng. Deze plannen moeten m~t Gods 
hulp tot verwezenlijking gebracht worden en zullen een groote sprong vooruit beteekenen 
voor onzen arbeid in '"·I. 

Van de buitengewesten kan ik nog niet spreken, ofschoon ik reeds hoorde van den groo
ten vooruitgang van onzen zendingsarbeid in Midden-Celebes en mljn hart verlangt er naar mijn 
kameraden daar in de oerwouden van dat groote eiland te ontmoeten. 

Met behulp van den Hoofdkvvartierstaf, de Ofh...ieren in de Korpsen en in de Inrichtingen, 
en van hen die zich gegeven hebben aan den arbeid der verpleging, hetzij van de leprozen 
dan we! andere lijdenden, maken wij een front tegen den vijand om alle moeilijkheden te 
overwinnen en door Gods kracht zoo te !even, en zoo te werken, dat Zijn Rijk zal worden 
uitgebreid. 

lk hoop in een later nummer van de S. K. mijn verdere indrukken weer te geven, zooals 
die ontvan'•en werden blj het bezoek aan de verschillende posten. 

Laat ons steeds zien op den Oversten Leidsman en Voleinder van ons geloof en voortgaan 
om in Zijn voetstappen te wandelen, opdat Hij door Zijn levendmakenden Geest onze harten 
zoo vervulle mtt Goddelijke genade en wijsheid, dat wij onzen arbeid voort zullen kunnen 
zetten. Wees verzekerd, dat ik ben 

De Uwe in den Dienst van God, J. W. DE GROOT 

Kommandant. 

mv'- ·v·v' REISPLAN----VAN DEN KOMMAN~~ 
De Kommandant zal, vergezeld van Mevrouw de Groot, en enkele Staf-

Officieren, de volgende plaatsen bezoeken 
Soekaboemi 30 September Djokja 13 October. 
Buitenzorg 1 October. Solo H October. 
Bandoeng I 9 October. Poerworedjo 15 October. 

Voorts hoopt de Kommandant gedurende de maand October een inspectiereis 
te maken naar Sumatra, waar hij een bezoek zal brengen aan de Leprozen-Ko
lonie roelau Si Tjanang, en bet Kinderbuis te Medan. Bovendien zullen aan 
deze reis bezoeken verbonden zijn aan de volgende plaatsen,:.... Pangkalan Brandan, 
Tebing Tinggi, Pematang-Siantar, Fort de Kock, en Siboga waar door den 
Kommandant versch1llende sameokomsten zullen worden gehouden . 

§ Z i e p I a a t s e I ij k e a a n k o n d i g i n ~ e n. 
~~V""'o ,,,. ......................... ......-..... ~_..... ........... ........--... ~ ........ -'"""";:-" 

De T oekomst. 
Mogelijkheden grooter clan de 

Moeilijkheden. 

Ho6pvolle blik - Onderhoud met Alg. Handels
blad van Semarang. 

Aan niets konden wij merken dat deze forsche 
9estalte, met zijn staalblauwe oogen die dan 
weer eens vriendelijk ernstig blikten, dan weer 
eens vol gloed straalden, wanneer hij vol 
vuur over de toekomstplannen en het moo1e 
werk van het Leger des Heils sprak, reeds meer 
dan 60 jaar oud is en hiervan 42 jaar onver
moeid voor het Leger had gearbeid ; integendeel 
bier sprak een man, die wist wat hij wilde, die 
nog steeds vol energie zijn gansche licbaam en ziel 
geeft aan het scboone werk van bet Leger des Heils. 

Hier sprak de man, die door zijn omzwer
vingen over gansch de aarde - Commandant 
de Groot was werkzaam in Europa, Zuid-Afrika, 
Japan en Indie - veel geleerd had, die de nooden 
der menschen begreep, die uit die lessen veel 
geleerd had en wist wat goed voor de mensch
heid is, maar ook wist hoe men practisch onder 
de menschheid moest werken ! 

,.Ik hen blij in lndie terug te zijn, zoodat ik 
weer nuttig kan zijn in het land, waar 1k vroeger 
zoovele vrienden heb gemaakt. Maar hover.al 
voe! ik mij verheugd. dat ik het mooie werk door 
de officie~en verricht, nog kan aanscbouwen !" 

Even staarden zijn vriendelijke oogen naar 
de bergen in de verte, om dan te gewagen van 
het practische werk, door het Leger verricbt. 
,,Vele dingen van practischen arbeid in het 
verleden hebben gesproken. Men heett <laden 
gezien en daardoor ook het Leger weten te 
waardeeren", zeide hij ,.Het corps officieren is 
vergroot, maar ook de arbeid van het Leger 
heeft zich uitgebreid. 

Geen angst voor de depressie. 
Toen hij over die toekomstige uitbreiding 

sprak, kwam er een gloed van energie in zijn 
sprekende oogen. Het was alsof de wil van een 
jongen man uit die oogen sprak. 

,.Ik heb 11een angst voor de depressie, want 
we komen er we! weer boven op. Die malaise
tijden van heden zijn voorbeschikt ; bet is een 
plan van Hoogerhand, dat uitgevoerd moet 
worden voor het welzijn van den mensch." 

Hier sprak de zuivere filosoof, die berusting 
vindt in zijn geloof en vertrouwt op de toe
komst. Wij konden niet anders clan dit geloof 
bewonderen, want in tegenstelliog met de zake~ 
lijke gejaagdheid der wereld, die in het ,,ooze
kere" leeft, kon men merken, dat Commandant de 
Groot rustig leefde in de zekerheid van zijngeloof. 

lndie is vooruitgegaan. 
.,Wat is Semarang niet vooru·tgegaan", 

vervolgde hij zijn vergelijking. Toen ik heden
morgen van Salatiga naar Semarang reed en 
door Tjandi kwam, kon ik daar geen teekenen 
van depressie bespeuren. Alles vroolijke huizen, 
welke welvaart aantoonden, friscb in uiterlijk 
. . . . . en zestien jaar geleden was dat niet 
anders dan een heuvelrij. 

Wij merkten heel terloops op dat dtt alles 
slechts het uiterlijke was. 

.. Oat weet ik we!," ging Commandant de 
Groot verder, .,maar toch het trof mij en ik 
moest denken aan de woorden van Generaal 
Herzog, die tot het volk van Zuid-Afrika 
zeide: .. Keert terug naar Uwe hoeven, niet in 
luxe auto's maar in den geest Uwer voorva
deren !" Oat waren woorden van een welden
kend mensch tot een natie gericht, · woorden, 
welke tot nadenken stemmen" 

.. En ik kreeg van generaal Herzog, naar 
aanleiding van die woorden £ 5000.- voor de 
jongens van bet platteland, die naar de steden 
trokken en vcrdronken voordat zij water had
den gezien. Wij bouwden twee .. hostels" van 
dat geld en die jongens voelden zicb thuis, zij 
hadden een tehuis en voelden zich niet langer 
eenzaam onder die groote, drukkende stadsmassa. 
Thans helpt de regeering van Zuid-Afrika. 
Want sedert twee jaar wordt een bedrag op de 
begrooting uitgetrokken". 

De jeugd moet bewerkt worden. 
In deze korte woorden zette Commandant 

de Groot het gansche groote sociale werk van 
het Leger des Heils uiteen ... N•et !anger ver
drinken, voordat men water gezien heeft", zou 
de slogan kunnen zijn. Instede van eenzaamheid 
en verveling een doel, een .. thuis". En dit 
werk wil Commandant de Groot ook in Indie 
invoeren ... De 1eugd moet bewerkt worden!" sprak 
hij geestdriltig, ,,daarvoor hebben wij ruime 
gebouwen noodig ... en veel geld". 

,,Semarang krijgt tbans zulk een .,tehuis", 
evenals Soerabaia en Batavia. Kolonel Rawie, 
onze secretaris, heeft de gronden in bet midden 
van de stad reeds gekocht ! 

Wij voelden de geestdrift van dezen .,jongen 
ouden" !eider, die als de echte ,,Kolonel de 
Groot" zich weder vol enthoesiasme in den 
strijd heeft geworpen; wij voelden, dat bier een 
schitterend sociaal werk braak ligt, een werk, 
dat geholpen moet worden, zoowel door de re
geering als door bet publiek. Hier toch wordt 
een sociaal werk opgebouwd, waarbij de maat
schappij er niet anders dan we! bij kan varen ! 

Reclasseeringsarbeid. 
In Bandoeng moet voor de reclasseering ge

werkt worden; daar moet een .,tehms" voor 
ontslagen veroordeelden komen, opdat deze niet 
zullen ondergaan in de poelen der zonde. 

Dan sprak Commandant de Groot nog over 
het Lepra-vraagstuk. Hij vertelde ons hoe op 
Bali de lepraleiders zonder bulp ,.wegrotten". 

Wij kregen den indruk, dat Commandant de 
Groot zijn wil we! zal weten door te voeren, 
tot heil der Balineesche bevolking. 

,.En natuurlijk zal de arbeid tot geestelijke 
steun van den mensch niet stil staan, maar met 
een nieuw elan worden voortgezet," besloot hij 
het onderhoud. 
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De Kommandant 
verwelkomd in de gevangenis. 

Soekamiskin. De samenkomst op Zondag· 13 
September j. I. om 7 uur 's avonds in de Straf
gevangenis Soekamiskin te Bandoeng werd geleid 
door den Kommandant, die vergezeld was van 
den Algemeenen Secretaris en een groep Of
ficieren en Soldaten. De Oirecteur dezer Inrich
ting was zoo vriendelijk deze, de eerste door 
den Kommandant alhier geleide samenkomst, bij 
te wonen. 

Na hartelijke samenzang en krachtig gebed 
werd een gedeelte gelezen uit Gods woord, 
waarna Lt. Kolenel Rawie met een enkel woord 
den Kommandant bij de vergaderden introdu
ceerde ; de vergadering gaf door hartelijk applaus 
uitdrukking aan het .. welkom" dat zij den Kom
mandant toeriep. 

De kernachtige toespraak van den Komman
dant maakte een diepen indruk en werd zeer 
aandachtig aangehoord ; zijn woorden getuigden 
van een d1epe levenservaring opgedaan in dienst 
van God en de menschheid en zullen zeker niet 
nagelaten hebben bij sommigen een teere snaar 
aan te raken en zullen wellicht voor menigeen 
bet onderwerp zijn van stille overpeinzing. Geve 
God, dat zij voor velen aanleiding zullen zijn 
om te komen tot een .. rechtsom-keert"' op bun 
levensbaan. 

D.R. 

I. K oninginnefeest 
in onze 'I! 

j Militaire Tehuizen. 

Volgens de berichten, die zijn ingekomen 
betreffende den j. l. Koninginnedag booren wij 
dat de Officieren van ooze M1litaire Tebuizen 
ook dit jaar erin geslaagd zijn .. Onzen Jongens" 
een buitengewoon prettigen dag te bezorgen. 

Uit Djokja b. v. kregen wij bet volgende 
bericht: 

•• Dien dag bebhen wij verschillende wedstrij
den gehouden, zooals biljart, sjoelbak, reciteeren, 
dam en schaak. enz. enz. Door verschillende 
firma's waren mooie prijzen heschikhaar gesteld, 
terwijl ooze eigen leveranciers gratis limonade. 
hroodjE's, cbocolade, en niet te vergeten .. rolrnops" 
verstrekten I Een en ander was zoo overvloedig, 
dat wij tevens in staat waren om de gevange
nen na ooze samenkomst aldaar te tracteeren. 

Het tehuis werd hezocht door een groot aan
tal militairen en oud-militairen ; er heerschte een 
echte feeststemming. In den voormiddag bracht 
ook de Legerpredikant van Mdgelang ons even 
een bezoekje. Om 11.30 n. m. werd bet feest 
met dankzegging en bet zingen van bet Oude 
Wilhelmus gesloten. 

* * ,,. 
Bandoeng maakte er al lets heel bijzonders van. 

Leest U maar : • 
.. Met dank aan God en allen, die medehielpen, 

maken wij melding van den heerlijken dag, dien 

r~~~~~~~~~~~~4i 

~ De Pers over de komst ~ 
~ van · onze nieuwe Leiders. ~ 
~~~~~~<iM)~~~~~~d 

Uit het A. I. D. nemen wfi de volgende ,.In
drukken" over. 

Gcdurende bet vraaggesprek. waarin deze 
energieke, ruim 60-jarige !eider van bet Heils
leger, die, na een mooien diensttijd van 42 jaar, 
onvermoeid en van een ontembaren werklust 
vervuld, ons van zijn ervaringen verhaalde, 
kregcn wij den indruk. dat commandant De 
Groot in de laatste 16 jaar niet.> van zijn da
den'kracht heelt ingcboet. Het uiterlijk van den 
leider, die als kolonel Ind1e verl1et en thans in 
den hoogsten generaalsrang dit arheidsveld we
der hetrad, moet weinig veranderd zijn. Enkele 
rimpels meer. die alle spreken van een he1g 
verzetten menscblievenden arbeid, moeten de 
talrijke oude kennissen, die de commissioner 
weder ontmoet, constateeren. 

Wij kregen den indruk, dat het HeilslE'ger 
met dezen energieken arbeider aan bet hoofd 
~n Nederlandscb-Ind1e een periode van ontplooi
mg tegl'moet gaat, naar den practlschen arbt'id 
zeer ZE'ker niet minder dan ter bevordering van 
bet religieus !even. 

Reeds bl'gon de commissioner met hernieuwing 
van bet contact met de autoriteiten Het echt
paar De Groot werd door den gouverneur
generaal en door den lrgercommandant met de 
mceste welwillendhcid ontvangen. 

.. Ook vanuit de buitenbez1ttingen komen 
r<><'pstemmen om den arbeid uit te breiden. In 
gehcel het grb1cd is beboefte aan humaniteit. 
Vee! en woot zijn de noodl'n, waarin bet insti
tuut t egE'moetkomenden arbeid zal moeten pres
teeren'". Met deze woorden besloot de commis
sioner dit vraagqesprek, waaruit wij conclu
denden een ontplooffng van het werk, dat bet 
Leger des He1ls onder dezen nieuwen !eider zal 
ven:etten. 

Jn de locomotiej lazen wij o. a. de volgende 
f1agmenten uit een onderhoud met den Kom
mandant: 

- "Toen mij daar den brief van den generaal 
beretkte, of 1k terug wilde naar het land dat 
ik reeds kende, iets dat bijna nooit gebeurt, 
heb tk d1t m~t groote bhjdschap en in v~koipen 
bere1d~cid aanv ard. lederen dag voe) ik, hoe 
h1er nieuwe kansen zich voordoen om ons werk 

STRIJD 6 KRelET 
OfflCl,t:L OR6AAN YAN HfT LEG£R OfS HfllS IN NfDCRLAHDSCH·OOST ·INDIL 

1 OCTOBER 1931. 

Op de Kolonies. 

Oat de bewoners onzer Kolonies zich dien 
dag ook ~ostelijk h~bben geamuseerd, blijkt uit 
korte trek1es, die WIJ overnemen uit brieven van 
Pelantoengan, Semaroeng en Boegangan wij hadden met ooze Jon gens. 's Morgens wed

striiden en 's middags volksspelen op het voorerf, 
waarvoor een groot aantal prijzen besch1kbaar 
werden gesteld door verschillende f1rma·s. 
s' A vonds de glorie van den dag 1 7 uur aanvang 
Tuinfeest. Door de G. E. B. E. 0. was gezorgd 
voor eE'n scbitterende illuminatie in den tuin, 
ruim 800 lampen spreidden bun licht tot ver in 
den omtrek. Het Departement van Oorlog hielp 
ons aan vlaggen voor versiering van den tuin. 
Vele gezellige zitjes waren aangebracht en al 
spoedig was er geen plaatsje meer onbezet. Het 
muziekkorps van bet Tehuis voor Jongens alhier 
speelde bet Wilhelmus, dat door alien staande 
mede werd gezongen. Hierna nam Stafkapitein 
Loois de leiding van den avond. Stafkapitein 
Hiortb ging voor in het gebed, waarna een 
gedeelte uit Gods W oord werd gelezen, een 
inleidend woord en hartelijk welkom aan alien 
werd gesproken door den !eider Voordrachten 
en samenspraken door de Militairen volgden, 
welke zeer veel bijval vonden. Onder dit alles 
zorgden bereidwillige handen voorververschingen 
en versnaperingen enz. Ruim elf uur werd de 
avondzang gezongen en hehben wij God gedankt 
voor dezen drukken, maar gezegenden da11 voor 

Makassar heeft voor de vrienden van de 
marine E'n schepelingen op Koninginnedag een 
zeiltochtje georganiseerd, waarvan zeer genoten 
werd, en ook van den gezelligen avond in het 
Tehuis, waar naar hartelust gezongen werd en de 
Beheerder aan bet einde van den dag een goed 
woord sprak en voor bet uiteengaan der gasten, 
met dankgebed sloot. 

* ,,. ,,. 

Soerabaja en Malang zonden eveneens ver
zekeringen H. M. 's verjaardag op waardige 
wijze te hebben gevierd. 

Van de eerste plaats meldt Adjudant Johan
nessen, dat zij 's morgens een muziek- en zang
feest hadden en er den gebeelen dag een zeer 
prettige stemming heerschte. Aan den middag
maaltijd waren Kommandant en Mevrouw de 
Grooc, (juist gedurende die dagen in Soerabaja) 
zeer welkome gasten. Alles bad een geanimeerd 
verloop. 

Ook in Malang werd veel genoten ; zooals 
Adjudant Rollfs schrijft, ,.werd bet avondfeest 
geopend met samenzang van het Wilhelmus, en 
gebed inzonderheid voor Hare Majesteit Ko
ningin Wilhelmina en de Koninklijke familie. 
Toen volgden biljart- en damconcours. Mooie 

de militairen." Beheerder. 

prijzen waren beschikbaar gesteld door den 
Plaatselijk Commandant en de I. M. V. M. 

' 

f 'n Geanimeerde avond l 'o Strijkje zorgde voor 
~ muz1ek. Vee! bezoek. Vee! genoten. Allen dank-

~ ~ baar gestemd". 

~ ~ ~::;;;;;z::=====:::u 
~ tr HUWELIJKSKLOKKEN. 'i'lll 

Daar waar huwelijksklokken luiden, is bet vreug
de. Daar mochten wij getuigE'n van zijn op 9 Sep
tember j. l. te Ojokja, waar Kapitein M1son en Ka
piteine Greenwood in den echt verbonden werden. 

Reeds vroeg in den morgen was het een gezel
lige drukte in 't Kinderhuis waar de Kapitelne 
gedurende de laacste maanden gewerkt beeft; bloE'm
stukken en telegrammen werden hoe !anger hoe 

~ talrijker. Tegen een uur of tien kwam het bruidspaar 
terug van bet stadhuis, en werden ze met een 
ugcn van serpentines overstrooid, terwijl de kin-

~ deren hun een welkomstlied toezongen. 
Des avonds in de Loge, waa'T de openbare meeting 

was vasrgesteld op 7 uur, had een zestigral menschen 
plaats genomen, terw1jl het podium pri1kte met 
groote bloemstukken, waarachter bruid en hruide
gom plaats namen. De huwelijksinze-gening werd 
gi:)eid door Lt. Kolonel Rawie, en het was een 
plechtig moment, toeo de twee contractanten neer

c!J knielden ender de Vlag. De verschiHende sprekers 
waren er allen vast van overtuigd, dat deze bruid 
e~ bruidegom een ~oede keuze geddan hadden, en 
d'at z!j voortaan ezamep bun lev tl do 'Gods 
kracht nog beter zullen kunnen besteden tot heil 
en zegen van andercn. ,.God zegen het bruidspaar", 
was bet harmonische accoord, door de telegram men, 
die voorgelezen werden, aangeslagen. Ten slotte 
werd ,.Oat 's Heeren zegen op u daal" gezongen 
en was dit blijde uurtje greindigd. 

0. S. Strandlund. Stafkapitein. !) r!J 

uit te breiden ! lndie beschikt over een groep Zeker heseft hij, dat het een moeilijk tijds-
officieren, die prachtig staan in bun toewijding gewricht is, nu hij het kommando over bet 
en liefde tot het volk , .... Om met zul:..e LegE'r des Heils in lndie op zich neemt, ,.maar 
menschen opnieuw te beginnen en voort te gaan we moeten nict pessimistii.ch worden", zeide hij. 
is niet zwaar !" - .. Als we den hoek om zijn, zullen betere 

Kommandant De Groot koestert clan ook da11en aanbreken. . . . . " 
groote plannen voor een move for ward. Het Soer. Handelsblad Schrijft: 
- ,,Ofschoon ik twintig jaar ouder hen ge- In een onder houd, dat wij hadden met den 
worden, zie ik niet op tegen Penige moeite, ,.gloednieuweo, ouden bekende", Commissioner 
zegt u dc-t maar gerust ! Als er geld is, clan J. de Groot van het Leger des Heiis, vertelde 
klop ik wel aan ! En als de rijke menschen deze ons, zeer gE'troffen te zijn door de harte-
bereidwillig zijn om over de brug te komen, lijke ontvangst zijner echtgenootE' en hem door 
clan heh ik gee vrees dat we ons zullen kun- de eigen menschen bereid. Een 250-tal officieren 
nen aanpassen aan de nooden . . . . . . we volbrengt bier hun taak op l'enE' wijze, waar-
gaan alleen daar waar het noodig is, waar we voor spr. het diE'pste respect hceft en verschei-
geroepen worden, waar de nood dringt ! denen hunner vond bij. na \'ijftienjarige afwE"zig-

- ,.A!s men maar wist wat er gedaan wordt heid terug, nog steeds vol ijver en toewijding 
aan de taak, tcrwille van den medemensch. 

tot heil en hulp en zegen van de menschen 
onder wie het Leger des Heils arbeidt, dan Voorts werd spreker getroffen door de ge-
hadden we geen oogenblik gebrek, dan zou weldige noodrn, wclke er zijn. 
ooze kas nooit leeg zijn !" Ondanks den druk der tijdPn, meent spreker 

toch, dat de arbeid van het Leger met groote 
Het hE'eft kommandant De Groot getroffen, kracht moet wordcn uitgebreid en dan wel in 

boezeer lndie vooruitgegaan is, in alle opzich- de eerste plaats dE' reclasseeringsarbeid. 
ten, sedert den tijd dat hij bier voor de ecrste Orie nieuwe gehouwen in de groote kustste-
maal bescheiden werd. In alle richtingE'n zijn den heeft men voorts noodig voor den gewonen 
vorderingen gemaakt gedurende zijn afwezig- Lcgerarbeid, ontwikkeling der jeugd, samenkom-
heid, constateerde hij, en bet is hem eene vreug- sten voor bet eigen volk, regeling van het 
dige ervaring dat niet alleen lndie zelf enorm huisbezoek etc. Voor die gebouwen bdoofde 
vooruitgcgaan is, maar ook dat blijkt dat Indie de generaal in Londen erne bijdrage tot een 
bet Leger des Heils steeds mecr waardeert. derde van de onkostE'n, welke in totaal ge-raamd 

De nieuwe kommandant is thans 61, een leef- zijn op 18000 pond. Twee derde van die som 
tijd waarop weinigen een werkkring met zoo- moet bier te lande bijeen gebracht wordl'n 
veel verantwoordE'lijkbeid en van zoo inspan- doch van 6000 pond is men clan zeker van het 
nenden aard in de tropen zullen wenschcn te Hoofdkwart1er. 
aanvaarden, maar de last der jaren drukt hem Als dit urgE.'ntkprogramma gerecd is, komt het 
niet en ge behoeft den heer De Groot sled ts b?uwen van ZE.'S wnk verp!E.'gingcn aan de bcurt, 
aan te zien om te wet~n d.at hij een wilskracht een te Ma~asser, een op Sumatra en de rest 
bezit welke onvcrzetteliik 1s. op lava, ntl'uwe poliklinicken, waar gediplo-
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SCHEURKALENDERS 
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.. De spelen hadden pla?ts op het "oetbalveld 
(Pelantoengan). dat fraai versicrd was voor de 
g~legenheid. Het opstijgen van een grooten pa
pt~ren ballon in de nationale kleuren, was het 
sem voor den aanvang. De ververschingen voor 
dorstige deelnemers en toescbouwers werden 
goe~ aangesproken en de selecties, door bet 
muz1ekkorps tijdens de spelen ten beste gE'geven, 
werden zeer op prijs gesteld. 's Avonds de 
eindspelE'n van den dag in het clubhuis onder 
begeleiding van gramofoonmuziek. Er waren 
natuurlijk ook patienten, die niet mee konden 
doen, maar die krE"gen een presentje uit dE'n .grab
belton, zoodat' toch niemand vergeten of over 
bet hoofd gezien werd. Van de sporten (het pro
gramma vertoont een heele verscbeidenheid !) 
en extra-versnaperingen, welke gedurende den 
dag verstrekt werden, werd ruimschoots door 
alien genoten". 
~p Semaroeng kon weliswaar niet zoo feest

gevterd Worden met volksspelen en WE'dstrijden 
wegens VE'elvuldige ziekte, doch ook daar hadden 
de beheerders. de Adjudants Uijlirigs, gE'zorgd 
voor aangt ~ame ontspanning voor de patienten. 

Het volk1e van Boegangan (Ko!onie voor 
behoeftige Inlanders te Semarang) heeft zich 
<lien dag te goed gedaan en LovE'ndien nog 
veel "'.ermaak gevonden in de verschillende spe
len, die waren georgani<eerd. Ook werd ender 
lE'iding van de Stafkapiteins Brandt en bun 
helpers een tochtje gemaakt in groote autobus
sen naar de pier. Oat de kinderen zich de 
suikertj~s, fruit en limoen zich daar nog veel 
beter heteo smaken dan thuis op de. kolonie 
kan men zich iodenken. Toch waren alien hoogst 
dankbaar gE'stemd om na een langen, blijden 
~~g weer terug te keeren voor dPn avondmaal
bJd. Dank aan bet Oranje-Comite, dat ons in 
staat stelde dezen armen mcnschen zulk een 
prettig Koninginnefeest te bereiden ! 

WIJ ZOEKEN1 

1 
~~~l~S, f!ermo.n (1\.. 96] geboren te fochcm. (Nederland) 

ee l Pm. ,5 1aar. V<rtrok 16 jaar geleden naar N J en 
was0~erkzaam bij de Lanubouw-Maatscbappij •. Oud Die;,,ber"" 
te Jm>ber. Vertrok. 6 jaren gcleden naar Holland, doch 
keerde na eenigen tijd weer terug in Nederlandsch-lndi~. Laatst 
opgegeven .adres .,Balikpapan" docli aldaar onbekcnd. 

d N. B. Personen, die inlichtingen of aanwijzingcn omtrent 
e woon ~ vt:rblijfplaats van bovengeaoemden persoon kun ... 

~eedo~:v::·n warden vriendelijk verz.ocht daarvau mededeeling 

Kommandant J. W. de Groot 
Opsporings~Departement, 
J avastraat 16, Bandoeng. 

meerde verpleegsters zich bezig houden u;i.et ~t 
z en d~ kranken, Bet uitdeelen van meCil-

cijnen en het verzorgen van de komende zieken. 
De commissioner beseft ter dE"gc, dat hij in 

dezen tijd geen groote sommen mag vragen van 
Re.geenn~, nocb particulieren, maar deze tijden 
bh1ven n1ct zoo. Jodie deed reeds meer voor de 
samenleving en zoodra de tijden veranderen, 
zal spreker het voorste) doen, om de groote 
steden te zuiveren van hedelaars en zieken, die 
men niet maar zoo aan hun lot mag overlaten 
maar die verzorgd moeten worden. En wi~ 
hunner nog werken kao, moet aan het werk 
gezet worden. 

lndertijd ging Dr. Terburgb, met groote 
geestdrift in op sprekl'r's drnkbeeld, om de arme 
leprozeo op Bali te helpen, doch tbans, vijftien 
jaar la tr.~, liggen die stakkers nog steeds .. weg 
te rotten aan zee. Die woordcn zijn niet mo01 
gekoz~n, maar het lot der ongelukkigen is dat 
~"."enmm. Het gaat erom, dat de lieden, die 
hiden, geholpen moetcn worden, niet om het 
maken van proselieten. 

lk durf met groote vrijmoedigheid den stcun 
te vragcn van de RrgcE'ring en alle weldenken
den, om den Legcrarbeid aan te vangen op 
~ali, want bet sprool..jcseiland Ball kan er niet 
dankbaar voor wezen, dat men in 16 jaar niets 
gedaan heeft, om bet lijden der vele leprozen 
te verzachten. 

,,Iederen dag wil ik bested en, om de "olken 
van dezeo. Archipel te doen hcsdfen, dat het 
Leger er .1s, o'.11 te. diE'nen, gelijk bet dit nu 
reeds . 37 1aar tn dcze J;inden beefc gedaan. Jk 
kan met a~ders, dan mijn dank uitspreken aan 
~e Regcermg, de groote bank- en handels
~chamcn, cuhuurmaat~chappijen en de pers voor 
~n steun, in die 37 jaren verlcend en hun 

~ .. en vraag ik, trouwl artig, mij ook nu weer 
IJ te staan. opdat ik, aamluitend op wat tot 

:ta.~d kwam e-n wat gebeuren mol't, zal kunnrn 

1 
tn1den aan de zijde drr officieren van het Hei!s
eger, om hun strijd te helpcn s1rijden'". 

Veruolg ua 11 pug, 3, kol. J. 

Ten slotte sprak de Kommandant d k 
i d 11 • an ende 
n e a •Tcerste plaats voor de wiendtli kh d 

van auror1te1ten en publiek en 0 d . ' ci 
d · ns a<1rop al 

spoe 1g meevoercnde, in gedacht . 
h·11 d J d en, naar de verse 1 en e an en zijner arbcidzaa h d 

docnde zicn de problcmcn daar enm J1 • ~ns 
waarop bet Leger de gceigend e w11ze 
om zich aan tc passen en in te or~.1\ntsatie is 
zulks noodig en wen cheliik is c II9rt)pcn waar 
en hulp. zoowel gee telijk als · ~ cs t~t zr~.en 
van een lijdcnde en verJorcn maarschappch1k. 
heid. Ook gaf de Kornman gaand~ mcnsch
grootsche plannE'n voor d t dant u1t1ng aan 
zoo gaarnc, zoodra de huid~ oekomst, die hij 
is tot ~erwezcnhjking Z<1l 

1
g:c dcprcss1e voor bij 

voor h11 clan gaarne d ngen, en waar
autoritc1trn en P<>rticuli:rl'~racti~chc hulp van 
warm applaus was van d z.~1 1nrocpcn. fen 
wczige publi(k ee' 

1 
e 211de v,m hct mm 

instemrning met de~ l(c sprrkend h'~ 11~ van 
ommandants toespraak. 

D.R. 
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