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EEN dag, waarop men bijzondere gedachten aan 
Moeder wijdt ! Hebben wij daarvoor een bijzon

deren dag noodig? Denken dankbare kinderen niet dage
lijks aan moeder en gedenken zij haar niet in hun gebed? 
Dat wel, maar bij velen is dit toch nog niet het geval. 

Dankbaarheid bij kinderen aan te kweeken, daarmee kan wel niet vroeg genoeg 
begonnen worden, en welgelukzalig de kinderen, die zich van kleins af gewend 
hebben ook aan hun dankbaarheid uiting te geven, zij het nu jegens moeder, 
vader, broers en zusters, of andere menschen. Het leert hen om aan anderen 
te denken, want .. dank en'' kom t eigenlijk van .. denken". 

Kinderen zijn van nature er toe geneigd, de trouwe zorg en zelfopofferende 
liefde van een moeder als iets vanzelfsprekends te aanvaarden, daar zij in hun 
hulpeloosheid geheel en al van haar afhankelijk zijn. Aan den anderen kant is 
bet ook voor de moeder iets geheel natuurlijks, dat ze haar kinderen liefheeft 
en zich voor hen opoffert. Ze zijn haar eigen vleesch en bloed, haar bezit, 
waarvoor ze zich als een Ieeuwin zou verdedigen, als er een paging tot roof 
gedaan werd Daarom, als God van een onveranderlijke, trouwe liefde spreekt, 
die de Zijne het meeste nabij komt, geeft Hij den profeet deze woorden in den 
mond · ,.Kan ook eene vrouw haren zuigeling vergeten .. . . ?" Jes. 49: l 5. 
En om volkomen rechtvaardig te zijn en ook de natuurlijke liefde van een 
vader nlet over het hoofd te zien, die, God zij dank, ook een werkelijkheid 
is, . . . ofschoon we nog geen 
.,Vadersdag" ingesteld hebben ... 
den ken weaan die mooiewoorden: 
,,Gelijk een vader zich ontfermt 
over de kinderen, ontfermt de 
Heere Zich over degenen, die 
Hem vreezen." Ps. 103 : 13. 

Laten deze teere snaren van ons 
hart clan opnieuw aangeraakt wor-
den ! Bij een klein kind klinken zij 
liefelijk en de meest onbeholpen 
uiting van zijn dankbaarheid doet 
de moeder zoo onuitsprekelijk 
goed, het is als een zoete geur. 
een vriendelijke echo van de lief ... 
de, die zij zelve gegeven heeft, 
bet is reeds nu een soort be-
loaning voor moeite en zorgen, 
. die haast geen enkele moeder 
gespaard blijven. 

In een gelukkig gezin, waar 
harmonie heerscht, zal de Moe
dersdag zeker tot een waar feest 
gemaakt worden. 

wezen; men moet maar eens in de reddingshuizen, verbeteringsgestichten 
en gevangenissen komen om bittere verwijten en klachten te hooren. 

Maar we denken aan de moeder, die haar kinderen liefheeft als haar eigen 
leven en die onze dankbaarheid verdient .. Kan men ooit dankbaar genoeg zijn ? 

V raag eens aan grootgeworden kinderen, hoe ze daarover denken. W erp 
eens t.en blik in den brief. die een ververwijderde dochter, een Iang vertoevende 
zoon, aan moeder schrijft. En wat men niet in staat is in woorden uit te 
drukken, dat leeft zooveel te dieper in het hart. Het wordt wel in 't bijzon
der wakker geroepen op speciale herinneringsdagen, zooals een verjaardag, en 
vooral op Kerstfeest. Dan zou men wel met de snelheid van den wind naar 
huis willen, om moeder weder te zien, hoe gaarne zou men iets bijzonder liefs 
voor haar willen doen en haar eenzamen ouden dag . . . . want een moeder 
wordt eenzaam met den tijd . . . . vreugdevoller maken. Alles wat men doen 
wil en kan, vindt men nog te weinig. Het antwoord is dus: een mensch kan 
nooit te veel aan zijn dankbaarheid uitdrukking geven. 

Een moeder geeft haar kinderen ook nooit op, al is het nog zoo hopeloo 
met hen gesteld. 

Wanneer alle andere menschen hun oordeel hebben uitgesproken, is zij daar 
nog en gelooft en hoopt, wel onder angst en smart, maar ze hoopt toch nog. 

EE>n gevangene, die maandenlang weigerde zijn reeds bewezen schuld te 
bekennen, die iedere geestelijke hulp beslist van de hand wees en een hart 

van steen scheen te hebben, brak 
in tranen uit, toen hij de volgende 
regelen van zijn moeder las: 

Lieve zoon, 

~ Als ik aan je denk, dan voel ik 
mij medeschuldig aan je ellende. 
Kan je mij vergeven, dat ik je 
niet beter hielp, toen je nog jong 
waart? lk lijd met je mee, maar 
ik houd niet op te hopen en te 
gelooven. Je bent en blijft toch 
mijn zoon. 

Je liefhebbende moeder . 

Hij bekende zijn schuld. 

Wie onzer kent niet uit de 
Kerkgeschiedenis de biddende 
moeder Monica, wier onvermoeid 
bidden en gelooven, aanhouden en 
hopen, menige eenzame moeder 
met een weggeloopen zoon een 
bemoedigend voorbeeld gewor
den is ! En wanneer we clan in 
de geschriften van haar eindelijk 
geredden zoon, den Kerkvader 
Augustinus, lezen van de oprechte 
dankbaarheid, bruisend en aan
zwellend gelijk een bergstroom, en 
uitgedrukt in de schoonste bewoor
dingen, clan wordt ons hart ont
roerd door de schoonheid van 
kinderlijke dankbaarheid. Ze blijft 
echter niet beperkt tot de moeder. 
maar stijgt hooger en hooger. tot 
zij zich oplost in een jubellied van 
lof en dank jegens den Schepper, 
Die ons vader en moeder gege
ven heeft. Het is deze liefde, die 
de grondslag is van alle aardsche 
lief de. 

Er is wel is waar een zekere 
periode in het leven van jonge 
menschen, waarop ze geen kinde-
ren meer genoemd willen wor-
den . . . ik denk nu in 't bijzonder 
aan groote jongens. . . . wanneer 
een sterke afkeer van al!es wat 
sentimenteel is, hen onverschillig 
en linksch doet schijnen, als bet er 
om gaat hun moeder dank en lief de 
te betuigen. Een wijze moeder ziet 
clan wel dieper en rekent niet al-
leen met het uiterlijke, maar ze ver
trouwt op de kracht van het goede, 
dat ze in de harten van de kinde ... 
ren heeft gelegd. Ik denk nu aan 
een goede moeder, want helaas 
zijn er ook zulke te vinden, die 
den akker van het kinderhart met 
onkruid en distels bezaaien, die het 
door anderen uitgestrooide goede 
zaad in zijn ontwikkeling belemme-
ren, ofschoon ze uiterlijk de kinde-
ren als ware modelpoppen aan de 
wereld presenteeren. Doch. iedere 
nalatigheid wreekt zich, dat heeft 
de ervaring honderden malen be-

~ ouooooo••••-• •-•·:~··;: ·~:~·~:;~:: ·:~:;:~o::~~~:·::;:::;::;:·~:::·:::·~:~~t·, ouo m.ouooeoo-• ~ 
~ lk kreeg hem van moeder jaren her, ~ 

Laat ons dankbaar zijn. liefde 
geven, vreugde bereiden, dan zul
len er geen bittere gedachten van 
berouw ons hart pijnigen, wanneer 
moeder er niet meer is. l ot°4'00
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Toen 'k vaarwel zei aan huis en aan allen, mij zoo lief, 
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Ik dien Bijbel, dien moeder mij eens gaf. 
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Moge dan de gedachte aan 
haar een blijvende zegen zijn, als 
een geestelijk erfdeel, dat zii achter
gelaten heeft en dat ons rijker 
maakt in God, onzen Vader. 
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TWEE MOEDERS EN EEN VADER, 
DIE IK KEN. 

Door John Scrivener. 

IK heh eigenlijk zooveel te zeggen. dat ik 
werkelijk niet weet waarmee 1k be~innen 

moet ! Welke jong en heeft op Moedersdag ntet 
veel te zeggen, vooral als zijn mocder de beste 
is van de heele wereld? 

Maar, 1k moet toch een begin maken, en daar 
gaat ie dus. Oaar 1k een van die gelukkigen hen, 
die ntet vaak .. d.Jor gedachten geplaagd ·• worden, 
gaat 't bij mij zoo, dat, wanocer een gedachte 
de hefelijlee kalmte mijos geestes verstoort, ik 
mij het oogenblik. waarin dat g~beurde, nog 
lang herinner, ofschoon de gedachte dan al is 
verdwenen. 

Een van die gedachten kreeg ik eenige maan
den geleden, ongeveer om een uur 's nachts. 
Het was koud en vorstig. Ik was moe, en m'n 
zoon John was dat niet. Met geregelde tus chen
poozen van twintig minuten, verhief h1j reeds 
sinds 10.20 van den avond tc voren zijn stem 
en weende om z'n grootmoeder. die, te oordeelen 
naar zijn stemgeluid en zijn vastberadenpogingen, 
wel honderd mijl weg moet wonen. 

De e-=rste maal. dat hij de wereld al3us toe
sprak, zei ik niets. De tweede maal zucbtte ik. 
De derde maal zei 1k: ,, Tut, tut!" De vierde 
maal begon ik grimmig tot du1zend te tellen. 

De vijfde maal drukte ik m'n hoofd in 't kussen 
en telde door, en als John Junior aan 't eind van 
de zesde maal zijn nachtelijk lied g1>eindigd zou 
hebben met de woorden : .. Vaarwel. vaarwel, 
ik verl-'at u voor immer." clan zou ik ongetwij
feld hebben geantwoord: .. Dank je we!, ouwe 
jongen.'' om daarna weer in slaap te vallen. 

Het gedrag van Mevrouw John was echter 
heel anders. 

Den eersten keer maakte zij een aantal van 
die grapp1ge geluidjes, die John Junior VO"r zich
zelf vertaalt in complimentjes. Den tweeden keer 
aaide ze hem over z'n hoofdje en m~akte nog 
meer geluidjes. Den derden keer droeg ze hem 
de kamer rood •.. . .•• 't was sneeuwkoud ! 
Den vierden keer zong ze voor hem. 

D.:n vijfden keer maakten ze samen weer een 
wandelingetje. Den zesden keer sprak ze hem 
aan in woorden, die me onder norm;ile o:nstan
digheden jaloersch gemaakt zouden hebben. 

Zoo kwamen we aan den zevenden keer John 
Junior raakte nu beslist op dreef. Ik ging over· 
eind zitten. O'll m'n verontwaardiging eens flink 
te luchten; maar ik kwam zoover niet, want ik 
zag M vrouw John staan, gebogen over John 
Juninr's wiegje, terwijl bet gele lamplicht de 
donkere scha'.luwen van vermoeidheid ondn haar 
oogen nog donkerder maakte en ik hoorde haar 
tot hem spreken met een stem, even zacht en 
geduldig, als toen hij voor den eersten keer 
schreeuwde. 

MOED ERSDAG - ·I 
,_. .... _o ... ~ondag H Augustus _ 1 

Toen kreeg ik die nieuwe gedachte. Ik zag 
plotseling een nieuwe en diepere beteekenis in 
het woord .. moeder". lk voelde me opeens blij, 
echt blij bij deze ontdekking, maar de blijdschap 
duurde slechts een oogenblik. Een ,,koude 
douche" volgde onmidddlijk, toen ik een st.m 
in mijn binnenste hoorde zeggen: ,, Oat beeft 
jouw moedr:r ook voor jou gedaan ! Waarom 
heh je daar niet ender aan gedacht ?" 

Ik ben nog niet heelemaal hersteld van den 
schok. welke die ontdekking in mij veroorzaakte, 
en ik denk niet, dat ik oon zal opbouden me 
te verwonderen over dat groote wonder, dat in 
ons huisje gebeurt, dat voortdurend zich rekken 
van de grenzen van g:!duld en volbarding, dit 
blij aanvaarden van vermoeiende lasten, allemaal 
voor een bu.,deltje mensch. nog kleiner dan de 
bond van de buren. 

En als ik bedenk, dat, wat in ons huis gebeurt, 
plaats vindt in ontelbare andere woningen, clan 
begin ik te geloov1>n, dat zulke dingen als rad10-
ontdekkingen en Volkenbonden. toch maar van 
tweede rangs beteeke01s geacht kunm:n worden 
onder de wer .. ldwonderen. lk kan maar een ding 
bedenken, dat nog wondervoller zou zijn dan 
deze wijsheid en dat geduld van moeders, en 
dat is, dat de oogen van alle jongelui geoprnd 
worden, zoodat ze zouden zien welk een groot 
wondrr deze moederliefde is. 

lk weet. dat d1t een oud punt van bespreking 
is. Sinds de Moedersdag werd ingestrld. wordt 
er ieder jaar weer over gesproken en geschreven. 
Nog niet lang geleden vond·1k, ddt 't onderwerp 
tamelijk afgezaagd werd; maar zie je, er is nu 
een mocder in mijn eigen huis en ik hen nu 
van meening, dat men er nooit te veel over 
kan zeggen. 

lk zei altijd: ,,Ja, waarom niet ?" wanneer op 
Moedersdag een .. vreeselijk geestig iemand" de 
,, vreesrlijk geestige" vraag stelde : ,, Waarom 
geen Vadersdag ?" Maar ik denk niet, dat ik 
er dit jaar veel op zal antwoorden. Niet orndat 
het niet leuk is om 's avonds thuis verwelkomd 
te worden door een kleinen vent, wiens gezichtje 
zich vertrekt tot een glimlach van z'n eene 
oortje naar het andere, als hij je ziet. en Wiens 
gekraai de zorgen verdrijft, maar omdat, in de 
meeste gevallen. gewone vaders net klaar zijrt, 
als de moeders 't pas druk beginnen te krijgen, 
en het vaderliik gedu!d al Jang op is, wanneer 
de moeders beg•nnen te troosten en te zingen 
om bet kindje tot rust te brengen. 

Maar waarom heb ik aan dat alles nlet ge· 
dacht. torn ik maar een moeder had om over 
te d nken? Misschien is !:et, omdat ik John 
Junior's moeder noodig had om mij te belpen 
mijn eigen moeder te begrijpen. 
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M EVROUW Palstra komt uit een Heils
soldaten-gezin . Vader eo Moeder Kuh, 

de oude getrouwe strijders en dappere veteranen 
van h< t korps den Haag I. zijn in wijdt>n kring 
bekend. Orie hunner dochters zijn Offwier in 
het Leger des Heils. Mevrouw Brigarfler Palstra 
is de oudste van die dochters. In 1907 begon 
zij haar legerloopbaan. Na een half jaar Ser
geante geweest te zijn in de K week school. ging 
z11 als Kadet-Kapiteine naar Amsterdam IV, 
een korps in de .,Jordaan". Allen, d ie er iets 
van afweten wat het zeggen wil in een •. Jordaan• 
korps" gestationneerd te zijn, en in 't bijzonder 
toentertijd, zullen zich kunnen voorstellen. dat 
het er soms ,,warm" toegmg. Mevrouw Palstra 
ze~t zelf, dat zij daar 11.onderbare tijden be
leefde. Daarna volgde overplaatsing naar de 
korpsen Assen en Amsterdam IX. waar ze 
respectaeveh1k 8 en 12 maanden bleef. Vervol
gens was ze gedurende een jaar werkzaam in 
de Uirechtscbe slumpo~t. een periode waarvan 
Mevrouw zelf zegt, dat ze bijzonder gelukkig 
was. Na een half jaar in bet korps Rottt>rdam 
VI geweest te zijn, kwam overplaatsing naar 
het Vrouwen Mdatschappelijk Werk en werd 
zii als tweede in bevel naar het Meisjesbuis te 
Maarssen gezonden, welke aanstelling zij 4 jaren 
vervulde. 

Van hier ging Ensigne Kuh. tot dien rang 
was zij intusschen bevorderd, naar de Kweek
schoo) te Amsterdam. waar zij g durendc: vier 
cursussen de kadetten heeft mogen bekwamen 
voor bun toekomstigen arbeid. Op uitnemende 
w1jze heeft zij zich van d~ze taak gekweten. 
Het was voor de Kweekschool dan ook een 
verlies. toen Adjudante Kuh in 1918 in het 
huwelijk trad met Stafkapitein Palstra. voor 
haar echtgrnoet is zij gedurende al de jaren 
een trouwe hulp geweest en voor de drie 
meisjes. die hun geluk k~amen vergrooten, een 
ware moeder. 

Na 3 jaar 0. 0. schap van de Noorder
Oivisie in Nederland, werden zij geroepen om 
voor den Meester te arbeiden in Ned.-Indie. 
In begin 1921 aangekomen, werden de Staf
k;-piteins Palstra aangesteld m bevel van de 
Leprozerie ,.Pelantoengan". In hetzelfde jaar 
nog volgde een overplaatsing naar de Lepro
zerie ,,Poeloe si Tjanang• '. 

In 1924 werd Majoor Palstra D. 0. van 
Celebes tijden-; het buiten landsch verlof van 
Maioor Woodward. In 1925 aangesteld als 
D O. van de Java-Divisie, brachten Majoor en 
Mev1ouw Palstra btjna 7 jaren te Bando~ng 
door. Terwijl haar man op reis was, heelt Me
vrouw haar beste krachten gewijd aan den korps
arbeid in Band.:>eng I En thans zijn Brigadier 
en Mevrouw Palstra in het Oogliiders-hospitaal 
in Semarang. dat zeker door de jarenlange er
varing van den Brigadier, zoowel als van 
Mevrouw, zal worden gebaat. 

Mevrouw Palstra zelf ziet c>p deze 25 jaren 
terug met groote dankbaarheid aan God voor 
de zegeningen, die zii in haar werk heeft on
dervonden. De werenschap, dat zij <lien arbeid 
heeft gedaan uit liefde tot den Heer en voor 
de uitbreiding van Zijn Koninkrijk zal :zeker 
een groote bemoediging zijn voor haar en 
wij weten, dat bet uitgestrooide zaad niet 
ledtg zal wederkeeren, zooals Gods Woord 
ons zegt: .,Die het zaad draagt, dat men zaaien 
zal, gaat al gaande en weenende; maar voor
zeker zal bij met geju1c.., wederkomen, dragende 
zijne schoven." Ps. 126 : 6. 
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! e willen neg eens Uw aandacht vestigen op de bij~ i 
t zondere Heiligings.: en Opwekkings~Conferen~i~, 1 
I die ender leidinq van i 
f • KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT ! 
! in de naaste toekomst gehouden zullen worden. ! 
f t . . 
t t 
j In Batavia van 7 tot en met 11 Augustus. i 
i In Semarang van 14 tot en met 18 Augustus. i 
• In Soerabaja van 21 tot en met 25 Augustus. • 
i In Magelang van 10 tot en met 15 September. ! 
• J ! Medewerking van Predikanten, Evangelisten en Zendelingen. i ' . i Allen hartelijk welkom. f 
• • 
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M~JOOR E. INGHAM. 

HoEMEER men icmand kent1,hoemeer men 
iemand waardeert, - is niet van toepassing op 
iedereen, maar als we aan Majoor Ingham den
ken. voelen wij dit we!. Majoor Inghdm is de 
een1ge uit haar fam1lie, 
die bij het Leger des Heils 
hoort ; hoewel haar ouders 
en andere famtlieleden den 
Heer dienen 1s, de Majoor 
de eenige, die de roepstem 
van d,·n Heer hoorde om 
haar !even te geven in Zijn 
dienst als Otf1cier van het 
Legt>r d• s Hcils. 

Van 1907 tot 1917 werk
te zij als Off1cier in haar ge
boorteland. Austrahe, eerst 
in het Jongenshuis en latn 
als Veldotficier, waar zij 
een heerlijk werk deed, ook 
onder de jeug-::1. 

In Januari 1921 aan
vaardde zij haar eerste aan
stelling in Nederl. lndie als Directrice van 
het Mi>isjeshuis te Semarang. en latl'r als Oi
rectrice van bet Kinderhu1s te Salatiga In 1923 
kwam de marsch-order voor een heel ander 
soort werk, n.I. onder de Toradja's in Celebes, 

waar de Majoor zes van de gelukkigste jaren 
van haar lev1 n heeft doorgebracht en waar zij 
ook v~el vreugde heett mogen brengen In het 
!even van velen. Zii heeft zich met hart en ziel 
daarvoor g geven. Daarna volgde een aanstel
ling als assistente in de K weekschool. En nu 

wijJt zij tijd en gavcn aan 
de kinderen van ons Kin
derhuis te Ojocja, waar zij 
een echte moeder is, voor de 
kleintjes zoowel ale; voor 
de groote meisjes. Zij doet 
een degelijk zegenrijk werk, 
zonder er veel d•ukte van te 
ma ken Zulke Off1cieren zijn 
voor ons Leger een groote 
kracht, zii die niet zichzelf 
zoekrn, die zich niet zoo 
bezig houden met hetgeen ze 
mogen ontvangen. maar die 
zichzelf geven. 
Wij feliciteeren de Maloor 
met b::iar zil vere,, jubileum 
als Off1cier. Wij danken 
God met haar voor di> j::1ren 

van dienst, die voorbij zijn en vol verwachting 
voor nog grooteren zegen gaan wij met haar 
de toekomst tegemoet, met de bede, dat de 
Heer haar nog vele jaren In gezondbeid mag 
sparen voor haar geliefden en voor ons Leger. 

ban ; tuant gij lutet btn bag nitt, ~I 
in betudkt be .l!lon beii menscben 

.fflattb. 25 : 13. 
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1 AUGUSTUS 1932 

'JJe kroon van het ..5/1,oederschap. 

Een woordje speciaal voor moe
ders, geschreven door een 

Otficiersvrouw. 

IN de kamer, waar ik lag, heerschte vol
maakte rust. Nadst mij nestelde zrch een 

lief, klein, warm bundeltje. en terwijl ik zacht 
een klem hoofdje streelde, zong •k in mijn hart 
een lied van dankbaarheid aan den Gever van 
mijn lieven jongen, omdat Hij me waardig had 
gekeurd de kroon van bet moederschap te dragen. 
Oat is nu al meer dan tien jaar geleden en nu 
vrag~n vier kleintjes mijn voortdurende zorg ... 
en nog zingt n::ijn hart. 

Gedurende de laatste vacantie gingen de 
kinderen en ik uit wandelen. Aan bet hekje 
van een aardig huisje stond een jong vrouwtje 
met een klein kind. Ze zei haar man goeden
dag en, toen we langs kwamen, hoorde ik baar 
tegen hem zeggen, nadat ze ons had nagekeken: 
.,Zij liever dan ik." Ik denk, dat we haar 
vcorkwamen als E'en groote menigte en ik voel
de. dat Z!! sprak uit ware deelneming voor mij. 

We berdkten het park. Spoedig waren de 
oudere kinderen aan bet schommelen en terwijl 
ik d1cbtbij van den zonneschijn en de rust zat 
te genieten, dacht ik weer aan de woorden van 
de jonge vrouw. Onderwijl luisterde ik naar de 
verruk1e kreten der kinderen, terwijl ze al 
hooger en hooger sc-iommclden. Toeu zei op
eens een klein stemmetje : .,Ik wil ook scbom
melen, moesje." lk nam haar in mijn armen en 
weldra schommelde ze ook, en toen ik den 
schommel heen en weer duwde en haar oogjes 
zag schitteren van plezier, terwijl ze vroolijk 
lachte, zong mijn hart opniPUW. Medegevoel? 
Oat behoeft niet ! Iemands kinderen zijn iemands 
vreugde ! 

Natuurlijk zijn er in een gezin dikwijls dagen 
en nachten van angstige zorg, mcgelijk van 
lijden en angst: dagen, waarop men zoo moe 
is. dat zelfs het kindergelach iemands zenuwen 
aandoet. Alie moeders maken zulke tijden door, 
maar sralen zij ons karakter niet en werkl'n ze 
er niet toe mede om geduld en vertrouwen 
aan te kweeken? 

* * ,. 
Hoeveel lessen kunnen wij moeders leeren ! 

Toen ik dezen avond bet tuinpad opkwam. 
w1lde mijn jongste meisje me tegemoetloopen, 
maar ze was een beetje bang in 't donker. 
Eindelijk waagde ze het toch maar en weldra 
hield haar haodje bet mijre stevig omklemd en 
wandelde ze door de duisternis zondn een 
spoor van vrees of wantrouwen. Ik dacht, als 
wij ons in •t duister morten wagen, zullen we 
merken. dat onze Hemchche Vader h ·d dicht
bij is en als wij onze hand uitsrrrkken in 't 
geloof, zullen we ondervinden, dat zlj spoedig 
gegrepen wordt door de ste1ke, machtige Hand 
van Hem, Die beloofd hf'eft onze God te zijn 
door storm en zonneschijn, kcrtom. gedurende 
de geheele reis van de aarde tot den HelT'el. 
Laat ons, moeders. vertrouwen, waar we dik wijls 
niet kunnen begrijpen. 

J. L. JAARFEEST 

van H: tot en met 21 Augustus 

MOE S INVLOED~ 
DE invloed van een moeder is van on· 

schatbare waarde, wanneer hij aan Gods 
zijde staat. Er wordt van 1ren groot en begaafd 
man het volgende verhaald : Het gebeurde jaren 
geleden. dat na een zijner groote toe~praken, 
toen van alle zijden blijken van instc:mming 
kwamen. htj uit bet kantoor glipte van bet 
Nieuwsblad, w.iaraan bij verbonden was. Voor 
hij vertrok, zeide bij tot zijn collega's: ,,U be
hoeft 01et te weten, waar ik ben. maar ik ga 
mijn moeder vanavond opzoeken in baar huisje. 
Ik heb haar iets te zeggen. Ik zal morgen
ochtend terug zijn." 

Daarna begaf hij zich op weg naar zijns moe
ders huisje. T oen bij zijn moeder Zdg, zeide 
bij: ,,Moeder, al deze roem en popu1ariteit 
en bijval ..•• deze dmgen voldoen mijn hart 
niet. lk dacht eens, dat ik een Christen was, maar 
ik ben teruggekomen, moeder, om te vragen, 
of ik aan Uw knie m-ig neerknielen en Wl'er 
een kleme jongen zijn en bidden, zooals U 
me geleerd bel::-t 's avonds te doen. En daarna 
zou ik wilkn, dat U bij m'n bl'd kwaamt. moe
der, en zou bidden voor Uw jongen en God 
vragen h··m te leiden en te helper., juist zoo
als U vroeger deedt." 

En de beroemde man knielde neer aan zijns 
moeders knie en zei de eenvoudtge gebeden 
op. die hij jaren gdeden ook opzei. Toen brae ht 
zijn oude moeder hem naar zijn kamcr en later 
kwam ze b1j hem en .droeg hem onder tranen 
in 't gebed op aan God. Daarna kuste ze hem, 
zooals jaren geleden en liet hem alleen. 

Heel vroeg in den morgen kwam de be
roemde man uit zljn kamer en zocht zijn moe
der op. Er was een nieuw licht in zijn oogen, 
toen hij zei : .. Moeder, ik was als een klein 
kind vannacht en ik heb Jezus gezocht; en 
Hij heeft me ontmoet en heeft vrede gebracht 
aan mijn arm dolend hart." 

Oif is een woord van bemoediging voor de 
moeders, die door bun vele plicbten aan huis 
gebonden zijn en buttcngesloten van bet open
ba•e !even. Het is Uw voorrecht om de eerste 
indrukken van Gods liefde in d~ harten te leg· 
gen en de goddelijke dingen in te prenten. En 
deze eerste indrukken kunnen nimmer meer 
uitgewischt worden. 

(. 
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OFFICIEELE 

M EDEDEELINGEN. 
Uitreiking van de ,.Orde voor getrouwen 

en langdurigen dienst" aan : 
MEVROUW BRIGADIER A. E. PALSTRA

KUH, die in Juni 1907 haar eerste aanstelling 
ontving in Nederland, en 

MAJ'JOR E. INGHAM, die in Augustus 1907 
haar eerste aanstelhng ontving in Australie. 

Bevorderingen. 

Van Kadet-Luitenant 
D. Hans. 

tot LuiteT"ant : 
I. Kasmin. 

Ch. Karpers . 
L. Leimena. 
L . Limba. 

J. W attimena. * 
S. Lohne. 
J. Roskam. 

Aanstellingen: 

Kommandeur 0. Cornelius, Boegangan (ass.) 
Adjudant M. Lorier, * Batavia Teh. v. Soc. 

Arbeid. 
Adjudant J. Uylings, * Soerabaja Teh. v. Soc. 

Arbe1d. 
Ensign M . Berge, Medan, K'huis. 
l(apitein E. Knop/Li, Medan Kinderhuis (tijd.) 
Kapitein E. Pantea, Bntavia Chin. Korps 'ass.) 
Kapitein ter TelQte, * Ojokja Militair Teh. 
Kapitem f. Zwart, Pelaatoeagan Hulpziekenh. 
Luitenant H. Deutsch, Semarang OoQlijdershosp. 
Luitenaat R. Geus, Soerabaja Teh. v. Soc. /\rbeid. 
Luitenant J. dejonge, Biltavia Teh. v. Soc. Arbeid. 
Luitenant L. Leimena. Pekaloagan. (ass) 
Luitenant S. Lolzne, Semarang Ooglijdershosp. 
Lui tenant Oei Tjoen Tok,* Randoeng Ill. 
Luito!nant S. Volhardeo, PelantoeT"gan Lep. 
Kdt. Luitenant Kerkhoven, Medan Kind.-rhuis. 
Kdt. Lwtenant E. Latuasan, Koeadoer Lep. 
J(dt. Luitenant Opi, Ojokja·Kinderhuis. 

Bandoeng Juli 1932. JOH. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

• 
(fattLici~cini.n~cin. '1an dcin. 

(f e ~ Cl tn Cl Cl l'l £ c c 't ll t a 't i 3. 

Onze Leiders. 
Gedureode de afgeloopen maand hebben Kom

mandant en Mevrouw de Groot enkele weken 
ver van het drukke centrum doorgebracht. ten 
einde wat rust te zoeken en frissche krachten te 
verzamelen voor de inspannende weken, die 
zullen volgen in verband met de bijzondere 
Conferent1es, enz. 

Ze waren toen zelfs nog niet gehf'el ontheven 
van verantwoordelijkheid, want behalve bet doen 
van inspecties en bel.mgrijke correspondentie, 
~;if de Ko'tlmandant een lezing in PanQkalan 
Braadan ( een ver~lag hierov<'r staat elders). Na 
zijn terugkomst heeft de Kommandant Soerabaja 
bezocht, we<-r per vliegmachine - dank aan 
K. N. I. L. M. voor de vriendelijkheid om 
den Kommandant en Majoor Lebbink vrijen pas 
te verleenen - ten einde bt>langriike zaken 
te verhandelen en invbedrijke autoriteiten te 
spreken in verband met het nieuwe Tehuls voor 
Socialen Arbeid. dat 4 Augustus geopend zal 
word en. 

Op audientie bij Z. E. den r.ouverneur
Generaal. 

V 0or het bovengenoemde doe! reisde de Kom
mandant onldngs naar Buitenzorg. De Gouver
neur-Generaal ontving hem minzaam ten paleize 
en g<?sprokcn werd over het Legerwerk. in 't 
bijzortder in verband met de werkloozen. Z. E. 
toonde buitengewoon veel helangstelling in de 
pogingen, die wij doen om den nood van de 
crisis-slachtoffers wat te verl1chten. 

We zijn zeer dankbiaar voor de pri!ctische hulp. 
die door Z. E. hiermee in verband is gegeven. 

De Conferenties. 
W dnneer deze aanteekeningen gelezen wor

den, zal de eerste serie van deze bijzondere 
samenkomsten - te Randoeng - b<:"eind1gd zijn 
en W<' durven te hopen. met goede resulraten. 
We wil•en nog eens een ernstig beroep doen 
op de belaog~telling en voorbede van alle Heils
soldaten en Chrisrenvrienden voor de samen
komsten, die g~houien zullen worden in Batavia, 
Semarang. Soerabaja en Magef,,.ng. (Zie-de bij
zondere aankondiging op pag. 2) 

Uitzending der Kadetten, 

De Kc1 letten zulten eveneens bun opleiding 
aan de Kweekscho'll voltooid hebben en naar 
hun nleuwe aanstellingen zijo vertrokken. We 
bidden Gods bijzonderen zegen over hen af. als 
zij hun, naar wij hopen; lange en nuttlge loop· 
baan in dienst van den Heer en ons ge!iefd 
Leger zullen b,·ginnen. 

J L. Werk. 
Augustus is de maand voor bet J. L. Jaarfeest 

en dit is vasrgesteld van Zondag 14 tot en 
met Zondag 21. De eerste Zondag is Moeders
dag. Op de belangrijkheid van dit werk kan 
niet. ~enoeQ de nadruk gelegd word<'n. Staf
kaptte1ne Ne.:tdermeyer, de Territorlale Jonge
lieden Secretaresse, gaan de belangen van dit 
werk zcer ter harte en ze kan qestadigen, 
hoewel la~gzamen, vooruitg;ing meld<'n. Laat 
geen pog1ng gespaard worden om de jonge 
menschen voor Christus en het Leger des Hells 
te winnen I 

Korpskadetten-Raad. 

De hc1ltjaarh1ksche K. K. Raad heeft kort 
geleden plaats gehad, en, waar enkele namen 
moesten worden afgenomen, was het oas een 

S T R IJ D K R E E T 

groot genoegen, een grooter aantal aan de 
K. K. Ho! toe te voegen. Ooze K. K. Brigade 
m"g zich in een gestadigen bloei verheugen, 
dank zij de gewaardeude medewerking van de 
vcrschillende Off1c1eren. Zoo :zijn er thans 126 
K. K.'s, waar .. an 42 op Java en 84 in 
de Celebes-Didsie. Van Celebes bericht•e men 
ons, dat van de 77 K. K. ·s, die er waren 
v66r de K. K. Raadzittin.g, er een 50-tal gere
geld hun schnftelijk werk maakten. Ook het 
aan•al K K. _Getuigschriften, dat wii if'der jaar 
uitreikcn. gaat in stijgende lijn. In 1928 konden 
wij uitreikrn 17 Getmgschriften, in 1929: 39, 
in 1930: 56 en in 1931 :84. 

J. L. Zangboekje in 't Maleisch. 
Als bl11k van de waarde. welke de Komman

dant hecht aan het j. L. Werk, heeft hij toe
stemminQ gegeven voor bet mtgeven van een 
zanQbo<>kje om te gebruiken in de Male1sche 
kindersamenkomsten. 

B halve de liederen en koren, die het boekje 
bevat, geeft het ook inlichtingen betr.,ffende ver
schillende onderdeelen van J. L. Werk, enz. Het 
is een groote aanwinst en de Officieren worden 
aangeraden dadeltik bun besteJ!ingen te maken . 
De prijs is slechts IO cent. 

ONZE STICHTER, OENERAAL 
WILLIAM BOOTH. 

O p 20 Augustus herdenken wij den dag, 
waarop onze geeerde en beminde Stichter, 

GeneraR! William Hooth. 20 jaar geledcn, be
vorderd werd tot Heerlijkhe1d. 

Hoewel niet meer in ons midden , leeft zijn 
nagedacbtenis steeds vcort en wij kunnen hem 
niet beter eerE'n, dan met dezelfden ljver waar
mee hij bez1eld was, ons gansche leven te 
wijden aan het winnen \'an .ziekn. 

,,Zoolang er vrouwen weenen. zooals zij 
nu doen, zal ik strijden : zoolang kleine 
k11,deren l:ongerig daarheen gaan. zooals 
zij nu doen, zal ik strijden ; zoolang er man
nen naar de gevangenis gaan, -- erin en 
eruit, ... zooals zij nu doen, zal ik strij
den.'' 

.. Allen, die niet op de Rots zijn. zijn 
in de ue : iedu Soldaat moet zich opma
ken ter redding." WILLIAM BOOTH 

Felicitaties. 

Elders in oris blad is meldirg Qemaakt van 
her leit, dat Mevrouw Brigadier Pals1ra kort 
geleden den dag heeft herdacht, waarop :zij v66r 
25 jaar in actieven dienst trad. Bijzonderht'den 
van haar loopbaan toonen aan. dat zij nutt1ge 
en trouwe d1ensten heeft bewezen in vele takken 
van den Leger des Heilsarbe1d. bier en in 
Holland. 

Majoor lrigham herdenkt dit feit eveneens in 
Augustus. We grlipen deze gelt"gerheid aan om 
onze hartelijke gelukwenschen aan te bieden en 
prijzen God voor deze lange perioden. die ge
wijd zijn geworden aan de belangen van Zijn 
Koninkrijk. 

We will en ook Envoy en Mevrouw Steen
bakker van het Militair Tehuis te Solo felici
teeren met de herdenking van hun 12 1/z-Jarig 
huwelijksfeest op 2 Augustus. 

Verandering van aanstelling. 
In verbdnd met de U 1tzend1ng der Kadetten en 

den terugkeer van Officieren van bmtenlandsch 
verlof, zijn een aantal veranderingen noodig 
gew.-est en In de Officieele Mededeelingen kan 
men de bijzonderheden zien, waarin ongetwijfeld 

God zond een engel naar deez' aard' 
In nederig gewaad. 

Ze was voor ons kortzichtig oog 
Niet mooi zelfs van gelaat. 

Ze stofte, kookte, naaide en streek 
Voor heel de kinderschaar 

En onder 't werken door zong zij 
Haar liedj::s, helder, klaar. 

Ze had altijd een vriend' li_jk woord 
Voor die in nood of pijn 

Een toevlucht zochten in ons huis; 
Haar Ladd' was med1cijn. 

Heur haar werd langzaam dun en grijs 
En moeilijker haar gang. 

Steeds minder vast ook klonk haar stem 
En zwak werd haar gezang. 

God leende haar een poos aan d'aard, 
Maar toen Hij zag, h;,e moe II 

Ze was van 't werken hier l:eneen 
Sloot Hij haar d'oogen toe. 

~ 
We missen haar haast elken dag: 

Mau zien nu zonneklaar: 
Hoe e::ht een engel zij wel was, 

En ..... Loven God voor haar. c!J 

~ Naar 't Bngelsch. W. E. K. ~ 
~~~=====================================~~ 
Zi~ke Makkers. 

Een aantal Officieren zijn verre van wel ge
weest en enkele z1jn nog niet hersteld. 

Mevrouw Lt. Kolonel Brouwer is na enkele 
weken in bet ziekenhu1s te zija geweest weer 
thuis. Zij gaat echter niet zoo vooru1t, als wij we! 
zouden wen5chen. 

Adjudant Loois van Koendoer heeft een week 
of wat in bet ziekenhuis moeten door
brengen. Het l..ia•ste nieuws is. dat h1j ontslagen 
is, op voor waarde, ddt hij zich s1reng aan het 
vo irQeschreven oieet houdt. 

Adjudaote Robinson is goed op weg naar 
alg ·heele beterschap, na ee01ge weken doorge
bracht te hebben in Pelantoengan en Bandoeng, 
zoodat de Kommandant haar baar nieuwe aan
stelling heef• kunnen mededeelen, waar ze on
geveer half Augustus heen zal gaan. Deze zal 
zijn te Paloe, ter assistentie van Majoor Roslund. 
in het Polikliniekwerk aldaar, Na zulk een Ian-. 
gen tijd van gedwongen rust en lijden, verblijden 
we ons met de Adjudc1n1e, dat ze zoo ver her
steld Is en bi iden. dat ze over met te langen 
tijd weer geheel sterk en gezond zal zijn. 

Ensign en Mevrouw Motte van de Leprozerie 
.. Semaroeng" zljn b<'iden ziek geweest met ma
laria. Ze zijn echter weer aan de beterende 
hand en In staat hun werk te hervatten. 

Kapiteine Knappert van Soerabaja Hospltaal 
l:eeft een operatle moeten ondergaan, die tot 
onze blijdschap na<\r bevred•ging is afgeloopen. 

Laat ons deze en alle makkers. die door ziekte 
ter zijde zijn gesteld, gedenken voor den Troon 
der G.:nade. 

iedereen belang zal stellen. Moge God Zijn 
zegen 9even over al deze veranderingen ! 

Welkom 

We kunnen ons weer verheugen over de 
komst van enkele verstei\iagen. Tezamen met 
Komman.;eure Cornelius en Ensigne Berge 
reizen op de ,,Marnix" de Kapiteins Muskee
Govaars en de Luitenants Gringhuis, Kerkhoven 
(beide verpleegscers), de Jonge en Geus. benevens 
Luitenante Deutsch, van wie we vorige maand 
reeds melding maaktcn. We roepen hen alien 
een hartehik welkom toe en wenschen hun een 
gelukkigen en nuttigen diensttijd. 

Nieuws van een oude bekende. 

Er is vao laternationaal Hoofdk wartier bericht 
gekomen, dat Kommand<>ure Petterson haar 
dipl..>ma als verpleegster in November hoopt te 
halen en na een kort bezoek aan Zweden D. V. 
begin 1933 naar deze gewesten zal terugkeeren. 
Oit nieuws zal in wijden kring vreugde geven en 
een warm welkom zal de Kommandeure wachten. 

Adjudante Kyle. 

Na 11 jaren dienst in Bandoeng - op het 
Hoofdkwartier en in de Kweckschool - is de 
Adiudante aangesteld als Kanselier voor de Cele
bes-Divisie. We wenschen haar een goede reis 
en nuttlgen diensttijd daar toe. 

Adjudante Both, wier gezondheidstoestand te 
wenschen overlaat, zal terugkeeren naar Java. 

Haar aanstelllng zal later bekend worden 
gemaakt. 

CONFERENTIE TE BANDOENG. 

Een heerlijk begin - Zaterdagavond 
een goede bidstond - Zondag een dag 
van overwinning - 's morgens, 's mid
dags in de Openluchtsamenl<omst en 
's avonds Gods Geest kennelijk in ons 
midden - 8 zielen kw amen tot den Heer. 

Majoor Loois. 

3 

Gedurende de tijdelijke sluiting van de K week
school is Majoor Loois door den Kommandant 
aangesteld als Geestelijk Speciaal. Hij zal bovt-n
dien het werk overnemen, dat Adjudante Kyle 
tot hiertoe zoo goed verricht heeft in verband 
met de Kandidaten. We zijn er van overtuigd, 
dat de Majoor een groote zegen zal zijn, wan
neer bij bet Territorie doorreist. 

Goede reis ! 
lv1ajoor Stewart is vertrokken met het m.s. 

,,P. C. Hooft" voor haar buitenlandscb verlof. 
Het was onmogehjk om passage voor haar te 
krijgen op de ,,Johan v. Oldenbarneveldt", zooals 
we geboopt badden. Op de boot zal ze goeden 
d1easten vernchten door te zorgen voor een zkke 
jonge dame, die noodzakelijk naar Engeland 
moet terugkeeren. Oe Majoor zal dus het nut
hge met bet aangename vereenigen - iets. dat. 
we kunnen bet tot onze blijdschap zeggen. 
niet vreemd is voor Heilssoldaten l 

Verblijdend bericht. 
Kdt. Lu11enant J. WattimC"na van Ambarawa 

zendt een bemoedigend versl"g over zielreddend 
werk in de dessa Delek, waar heele families 
bekeerd zijn geworden, waaronder ook de Loe
rah en zijn gezin. Hij schnjft o.a. ,.lk ben be
sloten. dat de heele dessa Delek den Heer zal 
toebehooren. Wij mogen we) "Halleluja' roepen , 
want dlt is iets bijzonders ' We w11len met den 
Luitenant den Heer prijzen voor deze teekenen 
van opwekking. Moge het zich over het heele 
Territorie \-enpreiden ! 

Cele bes. 
De mail bracht kort geleden brieven van 

Majoor Veerenbuis, de D. 0 .. en de~e spnken 
van vooruitgarg in het wuk in dezL D1v1-
sie. De Majoor heeft eenigen tijd geleden alle 
Offic1eren en Goeroe's bijeengeroepen te Kala
wara voor bijzondere samenkomsten en deze 
waren leerzaam en strekten tot geestelijke hulp. 
Aiko zijn bemoedigd en versterkt naar bun 
post en terugge keerd. 

Tehuis voor Sccialen Arbeid te Soerabaja. 
Adjud.1nt Uyltngs straalt van vreugde O\.er 

de vele bewijzeo van practiscbe belaogstelling, 
die getoond zijn geworden door de vrienden te 
Soerl!baja in ver band mrt de oprichtir g van 
dit zoo dr1ngeod noodige Tehuis. Ons volgende 
nummer zal foto's en een verslag van de 
opening bevatten. We 2ijn dankbaar voor al de 
ontvangen hulp en steun. die ocs in staat heb
ben gC'~teld dit weldadig werk tot stand te 
brengen. 

Over het Tehuis voor Werkloozen in Medan, 
bericht Kapitdn Palstra ons, dat het huis vol 
is en dat uitbreiding in overweging is genomen. 

Condolaties. 
We b· tu1gen onze oprechte deelneming aan 

de Kapiteins S. en A. Loemioe, zoowel als aan 
Kapiteme Kandau. die kort geleden een groot 
verlies hehben geleden door den dood van hun 
vaders. Men zal zich herinneren, dat de eerst
genoemde kameraden ook pas hun moeder ver
loren hebben. God trooste en ondersteune hen I 

J\ rengl'eng. 
We untv1ngen hiervan goede berichten. In 

Septemher zal de Kommandant een aantal 
Heilssoldaten iozegenen. 
~ ~ ,_l""'ltr, 

l IN E AT . A I 
KQERNIEUWS. 

.......,..... ......... _..... ....,,....., ~ .....- ...... 
Generaal en Mevrouw Higgins. 
l>.:Le1 oal en Mevrouw Higgins zijn thans 

goed en we! in Londen aangekomen. 
Toen het s. s. ,,Oronsay", het schip waarmee 

de Gcneradls van Australte naar Engeland voe
rea, op eenigen afstand Java passeerde. zond 
de Generaal een boodscbap aan Kommandant 
de Groot. Het code-telegram was van den vol
genden inhoud: .. Passeeren Java. DC"nken veel 
aan U. Zuid-Afrika nog steeds niet vergeten. 
In ieder opz1cht beeft de tournee onze hoogste 
verwachtingt"n overtroff,n. God zegene U. Ge
neraal en Mevrouw Higgins."' 

In eea schrijven aan den Kommandant, zegt 
de Generaal verder, dat bun bezoek aan 
Australle zeer door God gezegend v.as en 
dat het Leger daar de laat~te 2 jaren flmk 
vooruit is gegaan, ondanks de algemeene de· 
pressie. 

Zij konden ook nog Colombo bezoeken. De 
enkele uren. die zij daardoor brachten, werden 
zcer door de makkers op prijs ges1eld. 9 Juli 
heeft er een grootsche samenkomst plaats gehad 
in de ,.Crystal Palace" te Londen, waarin de 
Generaal is verwelkomd. Tevens werd de Sttch
tersdag herdacht. 

Britsch-Jodie West. 
Een Leger des H.:tls-dokter. 
Kapitein Dr. Bramwell Cook, de zoon 

van den veteraan Kommandeur Cook uit Nienw
Zeeland, is aangesteld in bevel van ons Hos
p1taal in Anand. Hij werd gee!.tdr1ft1g ontvan
gen. Men koestert van deze lnrichting hooge 
verwachtingen voor de toekomst. 

China. 
~ moeilijkheden ondervindt ons werk 

hier. Toch, in weerwil van tegecspoed, econo
mische moeilijkheden, misdaad, overstroomingen 
en omwentehngen overal, bebben er 28 Kadetten 
hun intrede in de Kweekschool gedaan. 
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~, DE HEILIGE GEEST EN ONS LEVEN ~z"' ~~ ·- ' 
"- door Dr. s. L. Brengle. G.. .,HIJ HAD Z!JN MOEDER LIEF." 

Vertaald en met aanteekeningen voor~ 

Z zien door Nelly van Kol. Z 
Z Met een Woord ter inleiding van Dr. Z 
" J. H. Gunning J. Hz. ' 
"- Met portret en handteekening van den "-
Z schrijver. Z 
" ~ "- Prijs lngenaaid f 1. 75. G.. 

Z In prachtband f 2 50. Z 
Z Tegen September ver krijgbaar in onzen Z 
Z Leger des Heils Bvekhandel Javastraat 16 Z 
Z Bandoeog. Z 
Z Een boek, dat ieder moet lezen ! Z 

Dr. Gunning zegt in zijn voorwoord "5l 
Z .. Hij is een merkwaardig man, die Dr. '
Z Brengle. Met een waarlijk majesteite~ Z. 
Z lijken eenvoud legt hij het werk en de Z 
Z bedoeliDgen des Heiligen Geestes uit." Z 
+~~~~~~~~~~~~~~ 

DE KOMMANDANTS TE PANKALAN 
BRAND AN. 

O NZE lezers zullen zich herinneren, dat 
het den Kommandants onmogelijk was 

om tijdens hun laatste tournee Pdnkalan Bran
dan ter Oosckust van Sumatra te bezoeken, ten~ 
gevolge van de geweld1ge regeos, die in d e 
streken waren gevalleo, waardoor de hoofdweg, 
leidende naar de stad, onbegaanbaar was ge
worden. 

Oat de Kommandants van hun korten ver
lofu1d gebru1k maakten om een bezoek aan 
Pankaldn Brandan te brengen, werd door de 
Oiiemenscben zeer gewaardeerd. Dit bleek uit 
het groote aaotal penonen, dat tegenwoordig 
was in de Aul a der 8. P. M. om naar de lezing 
van den Kommandaot te lursteren. De Kom
mandants en acht 01f1cieren, bijoa bet volledige 
Offtcieren-corps ter Oostkust, vormden een 
keurige groep op het podium. · 

De Heer de Hoer, v. rt.-genwoordiger van de 
B. P. M., le1dde met enkele welgekozen, sym
patbieke woorden den Kommandc nt in, waarna 
de laatste het w~ ord nam en de wordings~ 
geschiedenis en werkwijze van bet L~ger des 
Heils beschreef, zijo lezmg nu door humoris
tisc he, dan door diep-tragische voorbeelden 
verduidehikend. 

Van begin tot einde werd de Kommandant 
met groote belangstelling gevolgd, als hij. in 
gedachte, zijn toehoorders met zich mE"evoerde 
naar Japan. Zwitserland. Zuid Afrika en aodere 
landen, waar hij arbeidde. 

De samenkomst werd besloten 1J1et bet dan
ken van God voor hrtgeen Hij in het verleden 
middels het Leger heeft w11len doen. en Zijn 
zegen afsmeekend op al hetgeen het Leger zal 
ondernemen tot lenir;iing der geestelijke en 
_stoffelijke nooden dcr menschheid. W. P. 

BANDOENG I. 

Z ONDAG 26 Juni was een bijzondere dag 
voor I::aodm·ng I. Mevrouw Majoor 

Kronenberg zou afscheid nemen van bet korps, 
waar zij 1 ) jaar Soldaat is geweest en steeds 
haar beste krachten gegeven bedt. 

Majoor en Mevrouw Taylor waren dien dag 
in ons mtdd n voor het le1den van de samen
komsten. lo de morgeosamenkomst, die bijge
woond werd door een flink schare, was er 
nog een bijzonde1 beid, we hadden nameliJk bet 
genoegen Envoy van Vlaardingen welkom te 
heeten. die enkele dagen tevoren uit Holland 
was gekomen. De Envoy zelve sprak een woord 
uit •t bart en gaf haar persoonlijk getuigenis. 

Hoewel het Mevrouw Kronenl->erg aan te zien 
was, dat bet losmaken der banden niet gemak
kehjk vie!, zooals zij bet zelve uitdrukte, sprak 
haar woord van moed en vertrouwen op den 
tleer, Die steeds Dezelfde voor haar was ge
bleven. Majoor Taylor behandelde tot sl.,t een 
gedeehe uit Gods Woord, dat voor ons alien 
een !es bevatte. Vervolg in k Tom 1 

E ENIGEN tijd geleden las ik een roerende 
ge..,chiedenis over een kleinen kranten

jongeo, wiens moeder gestorven was. In zijn 
teedere liefde voor baar, t>esloot hij, dat hij een 
steen op haar g af zou zetten. 

Zija moeder en hij waren altijd samen geweest 
en waren alles voor elkander. maar nu was ze 
weg en de jongen was · ontroostbaar. 't Was 
niet gemakkelijk om een steen te krijgen, want 
zijn verdiensten waren klein. Lief...ie is ecbter 
vindingrijk. Hij ging naar een steenhouwer, 
maar bemerkte daar, dat zelfs de goedkoopste 
steenen voor bem nog te duur waren. :roen 
kocht hij een ruw stuk marmer, dat de eigenaar 
hem bee! goekoop gaf. Er moest nog veel aan 
gedaan worden, maar daar zag hij niet tegen 
op. Den volgenden dag baalde bij den steen 
we-g op een kruiwagen en slaagde er in, hem 
op z"n plaats op 't graf te krijgen. De verhaler, 
die gr.-iag wilde weten hoe 't met den steen 
was afgeloopen, bezocbt op zekcren middag 
het ke-rkhof t:D hij bescbrijft aldu~. wat hij zag 
en leerde: 

,,Hier is het," zei de opzichrer, die mij den 
weg wees en werkelijk, daar stond bet monu
ment vlak bij een pa-gedolveo graf. lk herken
de den stcen dad. lijk. .,Net als toen hij ooze 
werk plaats verliet."' wilde ik zeggen, totdat ik 
dicbterbij kwam en zag wat de kleine jongen 
gedaan had. En. jongens, toen ik 't zag, spron
gen me de tranen ID de oog<'n en kon ik 't 
eerst niet lezen. De kleine vent had geprobeerd 
de liinen recht te houden en had klaarhlijkelijk 
g<'meend, dat hoofdletters beter en mooic'r zou
den staan, want bijna elke letter was een hoofd
l~tter. Ik schreef h<'t over en bier is het: maar 
je mort eigf"nli1k den steen zien om 't naar 
waarde te kunnl'D schatten: 

MIJN MOEDER 
ZE ST1ERF VER LE DE WEEK ZE WAS 
AL WAT IK HAD. ZE ZEI DAT ZE Zou 
W ACHTe ToT, - en hier jongens, hield het op. 

Na een poosje ging ik terug naar den opzichter 
van de begraafplaats en vroeg of bij nag iets 
naders had gehoord van den kleinen jongen, 
die den steen daar geplaatst had ... Niet veel," 
zeide hij, .,met veel." 

,.Hebt U geen nieuw graf gezien naast den 
steen? Wei. daar ligt hij zelf. Hij kwam hier 
iederen middag om aan den steen te werken en op 
zekeren dag miste ik hem en nog vele dagen daar· 
na. Toen kwam de man, dte zijn mo::der begraven 
had, en zei, dater naast haar graf een nieuw graf 
gedolven moest worden. lk vroeg hem ot "t voor 
den kleinen jongen was en dat was zoo. Op ze~ 
keren dag bad de jooge-n al zijn krantl'D verkocbt 
en baastte zich langs de straat. Er was een paard 
op hol en • . . . • hij werd er door overreden 
en leefde noi;i maar enkele dagen. Hij had, toen 
men hem opoam, in zijn hand e.-o oude vijl, 
heel scherp, die bij gebru1kte om. de letters mee 
in den steeo te graveere-n. Ze zeggen, dat dat z'n 
eenige gedachte was, tot z'n dood tN', want hij 
zei telkens: .. Ik heb 't niet klaar gekregen; maar 
ze zal wel weten, dat .ik 't af h<ld willen maken, 
denkt u ook niet? lk zal 't haar vrrtellen, want 
ze wacht op mij"' en, jongens, me~ deze woor
den op de lippen stierf hij." 

Toen de mannen uit de steeohouwerij de 
gesch1edenis boorden, legden ze geld bij el~ 
kaar, kocht<'n een mooien steen, gtaveerdl'n er 
den naam op van den krantenjorgen, dien ze 
kregen van zijn Zondag~school-onderv.ijzer, en 
daaronder z, tten ze de ontroerende, ve-1 lz:1 ggen~ 
de woorden : .. Hij had ziin moeder lief". 

Toen de . s•ren geplaatst werd, waren zijn 
Zondagsschool-makkertjes en vele anderen aan~ 
wezig en de onderwijzer, die tot lien sprak, zei 
o. a.: .. Kinderen, ik zou liever deze dappere, 
liefdevolle kranteniong• n ziin en daar li{lgen 
met die woorden op mijn grafsteen, dao dat ik 
een konrni;i was met een praaloraf, die zijn moeder 
Diet had hefgebad en gewaardeerd... Dez" kran~ 
tenjongen heeft de wereld een Jes nagelaten. 

~AAAAAAAAAAAAAAA~AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAA~ 
<l D 
<l t> 
<l e 
3 OPEN BRIEF VAN DEN KOMMANDANT. g 
<l D 
<l D 
<l Mijn waarde Makkers en Vrienden I D 
<l ~ 

~ Als deze Strijdkreet in Uw handen komt, behoort onze eerste Con- g 
~ ferentie, te Bandoeng, reeds weer tot het.verleden. De geest van gebed g 
.g en belangstel1ing, welke door O.fficieren, Soldaten en vrienden getoond g 
<l werd ten aanzien van de Conferentie, was zeer aanmoedigend en ik ~ 
3 ben er zeker van, dat ook de Conferenties in de andere centra door g 
<l God gezegend zullen worden. t> 
3 Het zijn slechts degenen, die zoeken, door wie gevonden wordt, en g 
3 bet is mijn innigste verlangen, dat onze zielen dichter bij God zullen g 
g komen en dat ons leven daardoor krachtiger en bruikbaarder en ande- t> 
<l ren meer tot zegen en bemoediging moge zijn. e 
3 Voortdurend komt mij dezen tekst in de gedachten: ,,Want den Heere g 
3 aangaande, Zijne oogen doorloopen de gansche aarde, om Zich sterk g 
<l te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem." God zoekt e 
3 een weg om Zich te openbaren aan onze harten en als wij een fris- g 
3 schen stroom van Zijn zegen ontvangen, dan zullen wij ook anderen g 
<l naar dien stroom been kunnen leiden. t> 
3 Bij bet lezen van het boek van Commissioner Brengle, werd ik er g 
3 evenals Dr. Gunning, zoo bij bepaald, dat hij ieder hoofdstuk beslui~ g 
<l met de vraag : .,Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen ?" t> 

3 Heeft die Geest de duisternis uit onze harten verdreven ? Zijn wij door g 
3 bet geloof in bet bezit gekomen van den zegen van het kindschap Gods? g 
<l lndien wij in dien geest onz:e Conferenties bijwonen en biddend opdragen t> 
3 aan den Heer, clan zullen de vruchten zijn als een hand vol koren, ruischen- g 
<l de als den Libanon. t> 
<l t> 
3 U w U toegenegen, g 
~ J. W. DE GROOT, g 
<l Kommandant. t> 3 t> 
~~o~~~~~o~~~~~uo~~o~oo~~oo~~~~o~o~~oo~oo~~uo~~o~~~~~~~~~~~ 

~~fr~ <l~~~~~~~~~~~~~ 
EEN OUDE GESCHIEDENJSIN HEDENDA.AGSCHE WOORDEN. 

badden al bet voedsel gebruikt dat 
Id d 

• er was -
verte e ze en jongens dat z I 
T b • e u t moest 

"H et geloo.f vati eeti moeder. 

I K weet niet, wat jij ervan vindt," zei 
,, Tommy voor ongeveer den zesden keer, 

.,maar ik verlang erg oaar mijn boterbam I" Hij 
zat op de stoep en liet zijn kin op zijn handen 
rusten, want bet was al lang geleden, sinds hij 
het laatste iets had gegeten, en hij had hanger. 

,,Het is al Jang thee-tijd geweest," zei ziin 
broer ,,en moeder moest al thms wezen. Ik 
weet met waar ze heen is gegaan. De huis
baas is geweest en h1j komt morgen weer." 

,,Oat is. omdat we geen enkele rekening kun
nen beta'en, denk ik," zei Tommy nadenkend. 

Zijn we erg arm, Willy? Is iedcreen arm, als ,, ?'' 
zijn vader naar den Heme! gaat. 

Willy dacht een oogenblik na. ,,lk denk 't," 
zei hij. ,,omdat ze altijd bidden voor de wedu
wen ea weezen en God vragen, om voor ze te 
ZOr<;J<'D." ,, 

,,Zijn wij dan weduwen en weezen? 
.,We zijn weezen I' verbeterde Willy. 
.,Oat is goed," zei Tommy gevat, ,,waot God 

is zoo rijk en als Hij gaat zorgen, zal het we! 
goed met oos gaan, is bet niet? Vader zei 
altijd, dat we H.· m iets moeten vragen in ,.ge
loovig vertrouV1.en., en hij vertelde mii, wat 
bet beteekeode. Als je lets aan den Heer vraagt 
en gelooft, dat je het zult krijgen, dan is dat 

,,geloovig vertrouwen." En ik hen nu in ,,geloo~ 
v1g vertrouwen" voor mijn boterbam I" 

En zijn vertrou\l.en werd bcloond, want moe
der kwam jllist thuis en boewel ze er vermoeid 
en bezorgd uitzag, baastte ze zich om den jongens 
bun boterbam te geven . .,De buisbaas kwam," 
ze1 Willy ,,l'o hij komt morgen terug en een 
andere man kwam ook. Waarom komen deze 
menscben telkeos terug, moeder ?" 

Maar zijn moeder antwoordde hem niet, want 
ze wist, dat deze menschen telkens weer terug 
kwamen met r< kcniogen, die ze niet kon beta• 
Jen. Ze had baar best gedaan om rood te 
komen en baar waardevolle bezittingen ver~ 
kocht en betaald wat ze kon J maar nu had ze 
niets meer van waarde om te verkoC>pen. 

De menschen, aan wie ze geld schuldig was. 
hadden gezegd, dat als ze 01et betaalde, ze baar 
twee jongens zouden wegnemen. Geen wonder. 
dat ze bezorgd was! 

Plotseling hcr1nnerde ze zich, rat voor de 
vader van de jongens stierf, bij bad gezegd, 
dat als zij in zorg zat, ze moest g-aan naar een 
ouden vriend van hem, die zeker zou kunnen 
he I pen. 

Toen dus bet avondeten afgeloopen .... ·as en 
Willy de borden begon af te wasschen. - ze 

ommy racht de Jan p en benon h · 
I E . . " ?ar te "ul~ en. .. r is Joist genoeg .. ~D 1· h·· h" 

I i • •• IJ, toen 1j de 
o ie er n goot, .,en nog een kle 0 b . 
E · . ' eetJe over 

r is otet mecr genoe1-1 om haar we~ t II . 
d I d I

. , r e vu en 
us. a s e o iernan morgl'Docbt d . k • 

II . . en 01et omt 
zu en we ID t donker moeten zitten I" • 
l Dedmoeder ging UH, baar jongens al'een tbuis 
aten ~· en .ging naar den vriend van baar man 
~.~: dwien Zifk haar geschiedenis vertelde. Ernigc~ 
lJ aarna wam ze weer t h 

voile uitdrukkin b erug, met een oop-
w II 

.. . g op aar gez1cht. 
" I y. nep ze b II 

k "k d· • " rcog a c kanoen en 
ru1 en, ie we hebben en d 

buren om ze van b 
1 

ga an naar onze 
un te eenen .. W II 

weg. zonder te vragen waa · 1 Y rende 
E b 

rom. 
" " rl'og me de olickan T " . 

T h • ommy, ze1de 
ze. ommy ge oorzaan de W I' k 

t · · 1 •Y W<•m teru me vaten, en kannen en k .k · g 
afmetingen; groot k. I rui en ~ao allerlei 
h d 

e, eme, somrn1ge zond 
?o vaten en andrre met barsten H"j er 

alien op de tafcl en op den gr.ond J e:e~te dze 
stoelen. P e 

.. Wa~ .. gaat U er toch allemaal mee doen 
moeder . vroeg hij. Maar het h t • 

d e eenlge wat 
ze ze1 e, was: Breng me 0 1 W . J 1· " og vee mrcr .. 

11 Y 1ep verwonderd "'eg naa d b · 
d d ··d r e uizE'o aan e an ere ZlJ e van den weg e t 

t td t b·· h"· k noaastrua ,, a IJ IJ geen annetje meer te lecn k . 
knrnen on 

1 AUGUSTUS 1932 

KOMENOE GEBEURTENISSEN. 
K0MM ANDA NT EN MEVR. DB GROOT, 
vergezdd van den A lgemeen Secretaris, zullen 
b.:zoeken : 

4 Augustus Soerabaja,....., Openiog van het 

7 
14 
21 

Tebuis voor Socialen Arbeid. 
11 Augustus Batavia - Conferentie. 
18 Au1,,ustus Semarang ~ Conferentie. 
25 Augustus Sonabaja - Cooferentie. 

Een der hoogtepunten van de avondsamen
komst was we! het oogenbhk, dat door de 
bekeerling• n aan Mevrouw Kronenberg een lijst 
werd aa.Jgebodeo, bevattende een ged1cht, dat 
door een bunncr was gemaakt en waarin de 
daokbaa1 heid van de bekeerlingen jegens haar, 
dte bun geestelijke moeder was geweest, tot 
u1ting kwam. 

Dit adodenken, dat geheel op elgen initiatief 
tot stand is gekomen, is zeker van groote waarde 
voor Me,.,rouw Kroner.berg. die zoovek jaren Be
kE>erlingen-Sergear.te van I- andoen{l I is geweest. 

Majoor 8eckley verrolkte de gevoelens van 
de makkers van het korps. Door haar werd 
heraacht den gezegcnden invloed, f'ie er van 
het !even van wijlen Kommandeur Kronenberg 
Is uitgegaan. Ook enkele makkers spraken e1·n 
woord. Uit alles bleek duidelijk, dat men 
Mevrouw Kronenberg maar noode laat gaan. 
Bovend1en mochten we luisteren naar het getui
geois van Majoor Stewart, die ook op 't punt 
stood om naar Europa te vertrekken voor haar 
bu1tenlandsch vedof. 

Een aodere bijzonderheid was dien avond de 
inz .. gening van 4 01euwe Soldaten. Het v. as wel 
een bijzondere vrl'ugde voor de Majoors Lebbiok, 
dat hun docbter Willy een ~an de 4 was. -

Nadat we voor 't laatst naar Mevrouw 
Kronenbup geluisterd hadden, behaodE>lde Me· 
vrouw Taylor eeo bijbelgedeelte. Tot slot zongen 
we Me~ rouw Kronenberg met haar beide jongens 
en Majoor Stewart de zegen bede toe waarna 
Lt. Kolonel Brouwer sloot met dankgebed. 

DE ALGEMEEN SECRET A RJS IN 
BAT A VlA-CENTRUM-KORPS 

QP Zondag 10 J~li bezocht de AlgemeeD 
Secretaris, Majoor Taylor, oos korps. 

Reeds Jang hadden wij naar di• bczoek uttgez1ell 
en bet werd door de makkers en vr•enden van 
Batavia zeer gev.aardl'erd De goede opkomst, 
zoowel in de Hei11gingsmeeting. als in de Verlos~ 
sin{lssamenkomst, geluigde van de algemeere 
belangs·elling. Het hartcli1ke zingen was bepaald 
een bron van 'l.reugde en beziclirg. Kracbtige 
getuigenissen werden gegeven, a. a. door de 
Adjudants Uylmgs en Loner. Door de toespraken 
van den Majoor ontvirigE'n we alkn een zrgeo 
en ofscbooo er geen zicht bare resultaten g.-zi<>D 
werden, gelooven v. e toch, dat bet uitgestrooide 

K zaad niet led1g zal wederlleeren. -
T.H.Y. 

MOEDER EN UW VRIBNDEN. 

L AAT moeder uw vrienden l<'eren kennen en 
breogt ze bij baar. Als ze van het rechte 

soort zijn. zullen ze biij zijn haar te kennen en 
zij zal b ij z1jn hen te kennen. 

Het kan zijn, dat ge vrienden hebt, die waard 
zijn. dat ge ze boudt, maar ze kuanen gebreken 
hebbl"n, die u beter zoudt doen niet na te vol· 
gen. Uw mo~der zal deze opmerken en zij zal 
er u daa voor waarschuwen en bes1..h. rmen. 

Ge zult er veel mee winnen, als ge cpcn en 
vrij met u w moeder 
over uw vrienden 
spre.-kt en haar in de 
gelegenheid stelt om 
ze te ontmoeten. Ze 
zal u bcter kunaen 
begrljpen, wanneer u 
ver van huis bent. 

Oat is alles, wat er is.'' zei bij, toen hij 
t ·~ strorrpelde met zijn a1rnen vol. . 
er ~I ·c nu de dcur,"' zei mC'edcr plcchtig. " .. r ze de oliekan opnam Toen begon ze 

t~rV<.IJte gie-t· 0 in de eerste kru1k. Tommy en 
o te dl'n er met groote ver wonde1 de 
Willy staar Er warrn slec bts cen paar drup
ocg< n l~aa.r. de kan het z 'U noo1t de kru1k 
Pels o 1e to ' I ··d 

II . I Maar moedn goot nog a llJ 
kunnl'D vu ( n "k d 
d 

< honk door 1ot de kru1 tot aan en oor en ~c • 
d toe gevuld was. d 

raJJ Maar mord• r.'' zel Willy ,.Tommy zei, dat 
" 1· g was voor e er 01et eens tr err o ie genoe d 1' 

lalTP· Waar komt bet all<maal van aan_- at 

M d j . t be-zin het groote waterv 
oe er was u 1 ~ "" . b rd 

te vul'en, waar aodl'rs hrt water ID ewaer r 
werd Spord•g was dat vol en nog was• r ~ee 
in d~ kan ! N1emand van hen sprak, tot ~e e~: 
kruik gc'vuld was, en tocn merkten :ze, at 

kan lecg wa~. de olie te 
• Nu kunnen jullie rondgaan om 

"1< •· sprak moecer. d ver oopen, lie huizen langs en e 
De jongcns girgedn a 11·~ graag. er was zoo· 

b koctten e 0 ' ' ·1d IT'ensc 1 n )<on koopen wat hij w1 e . 
Vl'~· t>~a~1l'~l'~f1:'s'-':erkocht "'as. was er gcnoeg 
geld o om alle rl'kcningen te bctalcn en nog wat 

over te boudcn. .. zci Tommy ... dat God goed 
,.Jk vertel je, d Oat i..omt, omdat !Ir 

voor oris hHft gezorg . h d " 
.gctoovig vertrouwen" hcb ge a ' 
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