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DE LEVEN SR EI Z E. 

E e n p a r a b e l. 

ER was eens een oud man, Vader Tijd ge
heeten : wanneer hij hoorde, dat er ergens 

een kindje geboren was, ging hij er altijd heen 
om er een pakje af te geven voor den kleinen 
wereldburger. 

Als hij naar de huizen der rijken ging, was 
de doos altijd gepakt in goud- of zilverpapier, 
en wanneer hij naar andere huizen ging, in wit, 
ja, soms ook wel eens in grof, bruin papier. 
Maar het vreemdste er van was, dat, wat hij 
ook om het pakje deed, de inhoud altijd het
zelfde was. 

En overal waar hij de pakjes bracht, liet hij 
strikte bevelen achter, dat de eigenaars, v66r 
zij aan het einde van de Levensreis gekomen 
waren, hun pakjes moesten openen. Sommigen 
konden ze al spoedig openmaken, anderen weer 
later, maar allen zouden zij ze met zich mede 
moeten nemen - sommigen een langen weg. 
anderen een korteren - voordat zij ze neerleg
den : en wanneer de dag aanbrak, waarop ze 
dien last neerlegden, zou vader Tijd een andere 
deur openen, waardoor zij konden binnentreden 
in een schoone wereld, waar zij nimmer-meer 
lasten zouden behoeven te dragen. 

En wat denkt ge nu we!. dat zoowel rijken 
als armen vonden, wanneer ze hun pakjes 
openden ? Een massa kleine dingen, de .. zorgen 
des !evens" geheeten. 

Niet gewenscht. 

De inhoud vie! bij niemand in den smaak, en 
niemand wenschte ze mee te dragen. Sommigen 
zeiden, dat zij ze zouden verbranden, maar ze 
wilden niet branden : anderen trachtten ze in 
zee te werpen, maar ze wilden niet zinken : en 
zoo kwam het, dat ze we! moesten doen, wat 
Vader Tijd hun geboden had, en dat was: den 
last te dragen, dien hij voor hen had achter
gelaten. 

Zoo gingen zij dus op weg met hun last, en 
dit is de manier, waarop sommigen hem probeer
den te dragen. Zij bonden het aan een touw 
om hun hals en bingen het v66r zich, zoodat 
zij op het Pad des Levens voortliepen met ge• 
bogen hoofd en neergeslagen oogen, waardoor 
ze de schoone dingen des Levens in 't geheel 
niet opmerkten. 

Eindelijk zei een vriendelijke raadgeefster, 
Ervaring geheeten, tot hen: .,Draag uw last 
eens achter u en zie eens, of dat niet veel ge
makkelijker is." Zij droegen hun pak met zor
gen dus achter zich, en droegen het met op
geheven hoofd en fieren blik en liepen z66 
rechtop, dat de menschen hen nakeken en er 
zich over verwonderden, dat zij, met zulk een 
zwaren last, nog rechter en krachtiger schenen 
te loopen dan zi;, die geen .,zorgen" schenen 
te hebben. 

Struikelblokken. 

Dan waren er menschen, die hun last in 
't geheel niet droegen. Ze openden de doos, 
namen hun zorgen er een voor een uit en 
verspreidden ze langs het Pad des Levens ; 
dan struikelden ze er over, vielen, bezeerden 
zich en ontmoedigden bovendien anderen : en 
wanneer ze aan het einde van hun reis gekomen 
waren, voelden ze zich overcil gekneusd en 
pijnlijk en waren niet in staat geweest zichzelf 
of anderen te helpen, enkel en alleen omdat ze 
gestruikeld waren over dingen, die nooit bedoeld 
waren als struikelblokken. 

Maar er waren ook anderen, die dezelfde 
zorgen er ult haalden en ze laogs het Levenspad 
legd.eo en hun voet plaatsten op iedere moei
lijkheid, die huo in den weg kwam ; en iederen 
keer, als zij dit deden, was het. of zli een 
nieuwen blik in de hemelsche heerliikheid sloeqen, 
en bun zorgen brachten hen dichter tot God. 
Zoo maakten zij steunpunll'n van de diogen, 
die zij in hun pak vonden. 

Molensteenen. 

Dan waren er ook nog menschen, die telkens 
een zorg tegelijk uit hun pak haalden en die 
aan al hun vrienden toonden, totdat deze er 
moe en beu van werden altijd maar weer klachten 
aan te hooren. en die lastdragers zichzelf en 
hun vrienden op 't laatst z66 tot last werden, 
dat zij den bijnaam kregen van molensteenen. 

En zoudt ge willen gelooven, dat er nog een 
andere manier was om de moeilijkheden zoo te 
dragen langs het Pad des Levens, dat ze noch 
struikelblokken, noch molensteenen werden? 

Wei, er was nog een andere manier, namelijk 
deze : ledereo tegenspoed. dien ze hadden, plaat
sten ze op den weg als herinnering aan een of 
andere gebeurtenis in hun !even : en wanneer 
ze terugblil..ten op den afgelegden weg. kon
den zij alles zien, wat zij reeds doorgemaakt 
en geleerd hadden en dat gaf hun een opgewekt, 
kracbtig gevoel. En zij, die op vele van die 
punten konden terugzien, gevoelden zich sterker 
dan zij, die er maar weioig telden. Zoo maakten 
zij hun moeilijkheden tot schoone mijlpalen. 

Treden van een ladder. 

Toen kwamen ze aan het einde van de reis, 
en al de menschen, die steunpunten en mijlpalen 
hadden gemaakt van hun zorgen, verzamelden 
ze bijeen en hun wijze vriendin Ervaring stapel
de ze opeen tot een grooten hoop aan 't 
eindpunt van den weg. Toen Vader Tijd bun 
verte!de, dat hun reis geeindigd was, blikten 
ze terug en zie, er waren geen moeilijkheden 
meer op het Pad : ze waren veranderd in liefe
lijke treden van een ladder naar een hooger 
!even. Toen sloot Vader Tijd de deur en bevon
den ze zichzelf daar, waar geen smart, noch 
rouw, noch pijn meer is, want zij dragen er 
geen lasten meer. Zij s~aan v66r den Troon 
van God, en de Levensre1ze is geeindigd. 
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E EN gelukkig tehuis is een van de grootste 
zegeningen, die God ons heeft geschonken. 

Zoo verstrekkend is de invloed, die er van het 
gezin uitgaat, dat men met recht kan zeggen, 
dat de toestand van den Staat afhangt van het 
familieleven. 

Reeds de oude Grieken beseften de groote 
beteekenis van het gezinsleven ; zoo treffen 
we in de Mythologie de godin Vesta aan als be
schermster van den huiselijken haard. Het vuur, het 
symbool van kracht en leven, mocht zijn grenzen 
niet overschrijden en zoodoende onheil stichten, 
doch aan den anderen kant moest het kleine, 
bijna uitgedoofde vlammetje steeds opnieuw 
aangewakkerd worden. Een voortdurend waken 
was noodig. 

God heeft aan ons Christenen meer licht ge
geven. We beseffen niet alleen de maatschap
pelijke en zedelijke waarde van het gezinsleven, 
maar gevoelen tevens de groote beteekenis, die 
het heeft voor de ontwikkeling van het ziele
leven. 

W anneer we de levensbeschrijvingen lezen 
van mannen en vrouwen, die in den waren zin 
kinderen Gods waren, zien we meermalen, dat 
in hun vroegste jeugd het fundament is gelegd 
voor hun later !even, dat zij t o e n voor het 
eerst de gemeenschap met God hebben leeren 
smaken en dat de indrukken, die er t o e n op 
hun jcng ontvankelijk gemoed zijn gemaakt, 
nooit uit hun geheugen zijn gewischt. We be
hooren van die gelegenheid daarom het beste te 
maken, wat we kunnen. Degenen onder ons, die 
geen ouderlijk tehuis meer bezitten, beseffen pas, 
wat ze verloren hebben. Anderen hebben nooit 
een tehuis gekend. W anneer we dezulken spreken 
van de teedere liefde van een moeder, vinden 
we geen weerklank; waoneer we stilstaan bij de 
wakende zorg van een liefhebbend vader en dan 
wijzen op God, Die de Vader is van alle schep· 
selen, weten ze niets terug te zeggen. Daaren
tegen komen er herinneringen bij hen boven, 
die ze liever niet uitspreken en ze denken in 
stilte : wanneer God zoo is, als mijn aardsche · 
vader was, zou ik Hem niet kunnen liefhebben. 

~~ 

dacht" houdt en Gods Woord leest, als hoofd 
van het gezin, zal vrede en geluk heerschen 
Als hij in den kring van zijn geliefden den 
dagelijkschen lofzang aanheft, zooals Luther 
deed, zullen vele donkere wolken weggedreven 
warden. En wanneer de vader het niet doet, 
rust de verpli'chting hiervan op de moeder. 

Toen wij enkele weken geleden in Sumatra 
reisden, en 'in een Pasanggrahan gingen over
nachten, hoorden we, voor we ons ter ruste 
begaven, een gezang ; hooge kinderstemmen, 
begeleid door bastonen. Toen we in de richting 
van het geluid gingen, kwamen we bij een klein 
huisje. Om de tafel. waarop een brandend olie
lampje haar licht verspreidde, stond een groepje 
Batak-kinderen. De vader en een andere man 
zaten daar en de eerste leerde de kinderen 
zingen, bet eene lied na het andere. Wat waren 
die kleuters leergierig en wat glinsterden hun 
oogjes I En met welk een geduld en volharding 
zette de vader zijn taak voort, tot ze het alien 
kenden ! Het waren liederen over Jezus, onzen 
Heiland. Nog lang, nadat we met hen alien 
gebeden hadden, en weer vertrokken waren, 
klonk het gezang voort. 

Deze liederen zullen de kinderen zeker hun 
heele !even Jang bijblijven. Voor ons is dit 
tafereeltje een lieflijke herinnering. 

Het is iets heerlijks, als goede voornemens 
en plannen in praktijk worden gebracbt. Som
mige ouders beseffen we! zoo nu en dan, dat 
zij hun gezin geestelijke en zedelijke leiding be
hooren te geven, maar dan komt bet ant
woord: .,Nu nog niet, als ik eens meer tijd 
heh" of iets dergelijks: het werk komt in de 
eerste plaats, of wordt er misschirn ook veel 
tijd besteed aan onnoodige zaken en gaat de 
kans van heden voorbij ? 

Bij begrafenissen zegt men gewoonlijk niets 
anders dan goede dingen van de(n) overledene, 
men herinnert ze en vertelt ze met 
bloedend hart. Men brengt bloemen en 
verricht vele liefdediensten, dikwijls met een 
berouwvol gemoed. Had ik toch maar meer lief
de gegeven, toen hij of zij nog leefde. W aarom 
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~ HOE 1932 TOT EEN GELUKKIG JAAR TE MAKEN. ~ 
X Wees opgewekt in tegenslagen ; breng iederen dag wat zonneschijn in het !even X 
~ van anderen ! X X Doe alles, wat ge kunt doen om de menschen gelukkig te maken en laat geen X 
X dag voorbij gaan, waarop ge niet iemand een dienst bewijst. X 
X Maak af, wat ge begonnen zijt l Door volharding en vastheid van doe! zijn reeds X 
~ vele overwinningen behaald. V 
1' Overwin trekjes in uw karakter, die anderen wellicht hinderen, zooals schreeuwen f"i 
X voor ge geslagen wordt, meenen, dat ge niet in tel zijt, om een bagatel uit uw humeur X 
X zijn en uw geduld verliezen I X 
X Wees een voorbeeld van vlijt, volharding en nauwgezetheid van geweten voor X 
X allen, met wie ge omgaat. ~ 
~ Het is goed er bij stil te staan, dat gelukkig te zijn al zooiets moois is. Het werkt \J 

A als een versterkings-middel. r. 
X Ge kunt niet gelukkig worden, als ge blijft voortgaan, vermaak met geluk te vcr- X 
X warren. Het is namaak. ~ 
X Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. De zekerste weg om zelf bllj te zijn, is iemand X 
X anders blij te maken. Blijd~chap is I et eenige, dat men houdt, als men het weggeeft en X 
V. ze heeft de eigenschap, zich steeds te vermenigvuldigen, als men ze met kwistige hand X 
Q uitstrooit. X 
~~~~~~:xx:~~::>IOC1!C:~XX~X~X~~xx~ 

Ook de ouderlijke woning is niet voor ieder
een een lieflijke herinnering. Ik herinner me 
een kleine geschiedenis. Een Zondagsschool
onderwljzeres had den kinderen met Kerstfeest 
een wandtekst gegeven, waarmee ze erg blij 
waren. Den volgenden Zondag vroeg de onder
wijzeres: ,,Hebben jullie den tekst opgehangen ?', 
Allen antwoordden verheugd van ja, behalve 
een klein meisje, dat niets zel. Na veel moeite 
kon men uit haar krijgen, dat ze den tekst niet 
kon ophangen: ,,Waarom niet?" ,,Bij ons thuis 
wonen vijf familie's in een kamer: in iederen hoek 
een en wij wonen in 't midden. Arm kind, 
welk een bekrompen levensomstandigheden I 

Hoe klein en bescbeiden ons plaatsje ook 
is, laat ons dankbaar zijn, dat wij toch nag 
zoo bevoorrecht zijn boven vele anderen, die 
zooveel moeten ontberen. 

Eenmaal zal ook ons de vraag gesteld worden: 
Wat hebt ge met de kansen gedaan, die uw 
huis, uw gezin u boodt? Daarom geldt ook 
bier het woord ; werk zoolang het dag is ; de 
nacht komt, wanneer niemand werken kan. 
Daar, waar een vader een dagelijksche ,,An· 

heb ik zooveel goeds ongedaan gelaten ? Ach 
had ik dat scherpe woord toch niet gezegd of, 
niet zoo halsstarrig op mijn recht gestaan ! Nu 
is het te laat. 

Maria heeft de kostbare albasten vaas ge
broken, toen de Heiland nag leefde en heeft de 
kostelijke nardus met haar welriekende geur 
over Hem uitgegoten ; ... en het heeft Hem goed 
gedaan en gezegend. Die schoone handeling was 
voor Hem een aanmoediging bij het betreden 
van den weg des kruises. 

De Heiland heeft ons duidelijk getoond, hoehei
lig een gezin moet zijn, hoeveel waarde het reine, 
sterke !even heeft. 

Hij, Die Zijn heerlijkheid en huis bij den 
Vader verlaten heeft, om bij ons menschen op 
aarde te wonen, heeft Zijn jongeren er zoo dui
delijk op gewezen, hoe het bier op aarde be
hoort te zijn. Hij bad: .,Uw wil geschiede, ge
lijk in den Heme 1 alszoo ook op de A a r
d e." In den heme! heerscht vreugde, eensge
zindheid en vrede, omdat er s t e e d s Gods 
wil gedaan wordt. En dit moet bet ideaal zijn 
van een gezin hier op aarde. 

1 JANUARI 1932. 

EEN NIEUW BEGIN. 
door den Stichter. 

William Booth. 

GE zult soms onvriendelijke opmerkingen 
· hooren over menschen, die een nieuwe 

toewijding maken of een hoogere geestelijke 
ervaring zoeken. Mogelijk spreken zelfs de Sol
daten niet aardig over afvallingen, die telkens 
weer hun misstappen en afdwalingen belijden 
en opnieuw beginnen. 

In mijn lange ervaring heb ik vele duizenden 
aan den zondaarsbank zien komen en ik kan 
mij niet herinneren, dat ik er een niet welkom 
heb geheeten, zooals ik dacht, dat mijn Meester 
gedaan zou hebben. Het deed er niets toe, hoe 
slecht ze geweest waren of hoe dikwijls tevoren 
ze waren gekomen. 

Een nieuw begin te maken in het dienen van 
God is zeer prijzenswaard. Het is volkomen waar, 
dat wanneer mannen en vrouwen goed zijn 
begonnen, en voort zijn gegaan op den rechten 
weg, het wijste, wat ze kunnen doen, is: steeds 
voorwaarts gaan : doch wanneer ze zich op 
h.':1n ~emak hebben neergezet, of verboden paden 
z11n mgeslagen, zegt hun natuurlijk gevoel hen 
al: .,Schud uzelf wakker, ge zijt met uw armen 
over elkaar gaan zitten, kom terug afgedwaal
den en maak een nieuw begin." 

• • • 
God maakt ook steeds een nieuw begin. Het 

scheppen van deze wereld was een begin en 
telkens zien we weer iets dergelijks gebeu~en. 
lederen herfst en winter kan men de grassen, 
granen en andere planten zlen afsterven of 
voor een tijd ophouden met groeien om opnieuw 
bij de komst van de lente te ontlulk!n. 

. En evenzoo zien we mannen en vrouwen. 
~ie vermoeid zijn van hun dagelijkschen arbeid 
1ederen avond bun taak neerleggen en zich ter 
ruste leggen, om den volgenden morgen weer 
te ~ntwaken en opnil uw hun dagtaak beginnen. 
W11 alien zullen, indien we trouw zljn, na het 
doortrekken van de doodsrivier, een nieuw 
!even in Gods tegenwoordigheid beginnen. 

Is een nieuw begin niet ooze dagelijksche 
ervarlng in verband met onze plichten en werk
zaamheden? Hadden we die die gewoonte niet 
reeds in onze jeugd ? Leerden we niet steeds 
weer opnieuw onze lessen en gingen naar ons 
werk met het voornemen om degenen. 
voor wie we werkten, te behagen? En zijn we 
niet geslaagd, omdat we telkens opnieuw be
gonnen? En nu, in ons werk, in ons gezin, in 
onzen strijd tegen de dagelijksche zorgen over
winnen we door steeds opnieuw te beglnnen. 

Dezelfde regel geldt ook in betrekking tot 
geestelijke dmgen. Onze bekeering was niets 
meer of minder dan een nieuw begin. Het was 
ons onmogelijk terug te keeren tot onze vorige 
levenswijze en onze oude zonden, Daarom vergaf 
God ons het verleden en nam ons op onder 
zijn kinderen, terwijl van ons werd verwacht, 
dat we berouw voelden over onze zonden, onze 
slechte gewoonten zouden opgeven, en een nieuw 
begin maken. 

• •• 
Ook het !even van Heiligheid en de doop 

van den Heiligen Geest is een nieuw begin. De 
ziel is vermoeid van het herhaaldelijk zondigen, 
van haar zelfzucht en prikkelbaar humeur en 
roept om den vrede, die de ziel vervult met kalm
te, kracht en liefde, die nimmer vergaat. 

Dan worden de twijfelachtige dingen opgeqe
ven, de zegen van reinheid wordt erva, en, bet 
Heilige Vuur daalt neer en er Is een nieuw be
gin gemaakt. Sommigen van ons zijn onvoldaan 
over hun geestelijke ervaring. Ze voelen, dat 
ze iets beters noodig hebben. We kunnen het 
echter alleen verknjgen door een nieuw begin 
te maken. 

Misschien smaakt ge thans niet de vrede, 
liefde en vreugde, die ge eertijds hadt, en die 
de duidelijke bewijzen zijn van Gods gunst. Als 
dat zoo is, moet ge niet tevreden zijn met uw 
tegenwoordige ervaring. Met zoo te doen loopt 
ge gevaar alles te verliezen, wat ge in 't ver
leden gewonnen hebt, mogelijk zelfs uw ziel. 

Misschien hebt ge nooit tevoren een bevre
digende ervaring gehad van reinheid des harten. 
Het is erg jammer, als het zoo is. Maar, dank 
God, Zljn bloed heeft nog dezelfde kracbt I 
God is nog altijd bereid om ieder ding, dat 
een verhindering is, uit uw hart weg te nemen. 

Dit is het rechte oogenblik voor u om een 
nieuw begin te maken. Als ge in ernst tot God 
wilt naderen en alles op wilt geven, wat u scheidt 
van zijn zegen, zal Hij in uw hart nederdalen 
en ge zult rust en vrede vinden en sterkte des 
geestes ontvangen om opnieuw te beginnen. 

Geef mij van Uw wijsheid, Heer, 

Zorg en moeite drukt ter neer, 

Ook in 't nieuwe jaar I 

Schenk d i t inzicht bovenal: 

Wie U w voetspoor volgen zal. 

Weegt het kruis soms zwaar. 

Vreest ge u te stooten aan een steen? 

Toon kloek u - stap er overheen. 

Het Oude jaar moest scheiden, 

Het had zijn taak volbracht. 

Wat 't Nieuwe ons zal bereiden, 

Word' hoopvol afgewacht I 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Benoeming 1 

Veld-Majoor G. J. Veerenhuis: tot Majoor. 

JOH. W. DE GROOT. 
Kommandant. 

Bandoeng, December 1931. 

• ••• 
AANTEEKENINGEN VAN DEN 

ALGEMEEN SECRET ARIS. 

De Kommandant. 

't Is eem drukke maand voor onzen Leider 
geweest. Nauwelijks van zijn uitgestrekte tournee 
in Sumatra teruggekeerd zijnde, ging hij weer 
op reis naar Makassar, waar hij onder groote 
belangstelling de officieele opening van onze 
nieuwe Kliniek en Wijkverpleging leidde. Bo
vendien bezocht hij verschi.llende korpsen in 
Bandoeng en sprak daar ook een avond voor 
de Rotarieclub. Thans geniet hij een weekjc 
rust, om daarna de Kerstbijeenkomsten in Soera
baja te leiden. De makkers in de krokodillen
stad zien met vreugde dit bezoek van onzen 
Leider tegemoet. 

De A. S. op Reis. 

Wij mochten een buitengewoon goeden Zon
dag in Batavia doorbrengen. De bijeenkomsten 
waren zeer goed bezocht en wij zagen zeven 
zielen aan de voeten van den Heiland neer
knielen. Het was een ouderwetsche strijd voor 
zielen. Jezus Christus werd in ons midden ver
heerlijkt. Majoor Lebbink was zoo vriendelijk 
mij te vergezellen en zijn getuigenis was tot 
zegen. Verder mocbten wij goede samenkomsten 
in Bandoeng II en III leiden en staan tbans 
voor een uitgebreid Kerstprogramma in Ban
doeng. 

Naar Celebes. 

De plannen voor het bezoek van den Kom
mandant en Mevrouw de Groot aan Menado 
en Midden-Celebes hebben tbans vasten vorm 
aangenomen. Half Januari zullen zij daarheen 
vertrekken. Opcnbare- en Officierssamenkomsten, 
een lezing in Menado, een bezoek aan de Ka
lawara-kolonie, de opening van ooze nieuwe 
zaal in Koelawi, dat alles en nog veel meer 
staat op bet programma. Stafkapitein Strandlund 
zal ooze Leiders vergezellen. 

Het behoeft geen betoog, dat de Majoors 
Woodward en Veerenhuis en hunne Officieren 
met verlangen . naar de komst van ooze Leiders 
uitzien. O. moge Gods zegen in ruime mate op 
dit bezoek rusten. 

Rouw. 
Er is een telegram door ons ontvangen, waarin 

ons het overlijden van den lieven ouden vader 
van Mevrouw Rawie werd bericht. De zeker
heid, dat hij naar den heme! is gegaan, is een 
troost voor ons. Mijn !ieve vrouw, die haar 
strijd naar meer dan een front te strijden heef~, 
draagt haar leed gelaten en rust in den wt! 
van God. Wij hadden zoo gehoopt hem nog 
eens weer te zien hier op aarde. 't Mocht niet 
zoo zijn. Maar de Heme! wordt ons er meer 
begeerlijk om, nu al die d.ierbaren ons .':'oorgaan. 
Een voor een I Heden ZiJ, morgen w1J I 

De moeder van Kapiteine Pantea. 

Daarom te meer voelen wij de smart, die 
ooze lieve makker, Kapiteine Pantea van het 
Kinderhuis te Medan treft, nu haar lieve moe
der haar plotseling door den dood is ontv~!len. 
De Kapiteine is nog niet lang in Insu!mde. 
Haar moet deze slag wel dubbel zwaar treffen 
God zegene U, Kapiteine I Hebt goeden moed l 
Uw roakkers bidden voor U I 

De Opwekkings-Veldtocht. 

Door den Kommandant is besloten tot het 
houden van een Opwekkings-Veldtocht. Zes 
weken Jang zullen bijzondere pogingen in het 
werk worden gesteld om zielen voor ~.Christus te 
winnen. afvalligen terug te brengen tot de 
kudde, de jeugd te bereiken en tot den Hel
land te leiden en Gods volk aan te sporen tot 
bet zoeken van een hooger geestelijk le~en. 

n diepere en rijkere ervaring des Heihgen G stes in eigen kring en bovenal in eigen 

I 
ee Moge Gods onmisbare zegen in ruime 

even. b t d k . mate op den Veldtoc t ru~ en, op at oo ID o~s 
geliefd Leger een opwekkmg zal ontstaan, die 
zich krachtig zal doen gevoelen in eigen ?art, 
· · !ederen en zich dan ook zal uitbre1den, 
ID etgen ge h f 1 d ... 
alom, al-overal ; want daarda~n d~te t

1 
n 1e grood~e 

bel::oefte. Laat iedereen, 1e t eest en 1e 
bidden kan, bidden : 

.,0 God, zend een opwekking en begin die 

in mil"· 

Deelneming · 
Een telegram. door ons op H.K. ontvangen. 

maakte meldiog van eeo auto-ongeluk, deo beiden 
ouders van Mevrouw Kaptteine ter Telgte 
overkomen. Wel was er een woord van gerust
stell!ng aan toegevoegd, <loch verdere bljzonder
heden ontbreken. Het is pijnlijk zoo lang te 
moeten wachten tot nadere berichten per brief 
doorkomen. Moge Gods vertroosting ook daar 
troost brengen. Het is een rust te weten, dat 
wij _ en onze geliefden - veilig zijn in Gods 

hand. 

S T R IJ D K R E E T 

VOORW AARTS TEN STRIJD ! 
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OPROEP van den KOMMANDANT. 

Lieve kameraden en vriendenl 
Het Leger des Heils in Nederlandsch-Indie zoekt door een 

b:ijzonderen Veldtocht in de maanden Februari en Maart een groot 

aantal nieuwe menschen met het Evangelie tebereiken. Dit plan 

is reeds in overweging geweest vanaf het oogenblik van m:ijn 

aankomst in di t land en ik gevoel, dat wij in geloof en gebed 

en vereenden aanval moeten doen op de machten der duisternis 

om de menschen te brengen tot het Licht en om de kracht van 

het Evangelie bekend te maken aan all en, die gebonden z:ijn, opda t 
z:ij met ons de vr:ijheid zullen genieten, die in Christus Jezus is. 

Ik doe een beroep op allen, Officieren, Plaatsel:ijke Of

ficieren, Soldaten, Muzikanten, Zangers, Jongeliedenwerkers, 

Korpskadetten, Jonge Soldaten en onze Christen-vrienden om 

deel te nemen aan dezen grooten Nationalen Veldtocht. W:ij kunnen 

dat doen door vereenigd gebed, door huisbezoek b:ij allen, door 

ui tbreiding van het jeugdwerk, door den verkoop der Str:ijdkreet, 

door het bezoeken van afvalligen en door hun terug te brengen, 

in het kort door elke poging, die de menschen in onze b:i,ieenkom

sten en onder den invloed van het Evangelie brengt. 
Mag ik op Uw medewerking rekenen? Als ieder z:ijn of haar 

plicht doet, dan is het zeker, dat in dezen veldtocht groot

sche overwinningen behaald zullen worden. Nadere btjzonderhe

den worden U door Uw D. 0. · en Officieren medegedeeld, die ook 

zelf, niet alleen in de Korpsen, maar ook in alle Inrichtingen, 

hard zullen medewerken. Moge God van den hemel het ons do en 

gelukken om het r:ijk der duisternis nederlaag te doen l:ijden en 

het Koninkr:ijk des Lichts te vestigen in veler hart. Ik reken 

op Uw medewerking. 

Geloof mjj, 

Steeds de Uwe in het front van den Str:ijd 

J. W. DE GROOT 

Kommandant.-

Hooge belangstelling. 

Met dankbaarbeid gewagen wij van een 
Kerstgift, ons door z. E. den Gouverneur-Ge
neraal ten bate van het Kerstfeest der armen 
toegezonden. Wij zijn erkentelijk voor dit blijk 
van hooge belangstelling in onzen arbeid. 

De Gezinsbond wordt opgericht. 

Mevrouw Kommandante de Groot is zoo 
welwillend geweest de oprichting van den Ge
zinsbond in dit Territorie ter hand te nemen. 
Deze tak van arbeid is thans over de geheele 
wereld verspreid en veel zegen is er van 
uitgegaan. Moge ook voor ons Terr!torie de 
Gezinsbond tot nut en zegen blijken. Wij 
volstaan thans met onze lezeressen en lezers te 
verwijzen naar het artikel van Mevrouw de 
Groot op pagina 2 en met de vermelding, dat 
D. V. op 6 Januari in Bandoeng I en op 7 
Januari in Bandoeng II tot de oprichting van 
de eerste afdeelingen, Hollandsche en Maleische. 

zal worden overgegaan. Andere plaatsen zullen, 
naar wij hopen, spoedig volgen. 

Ooze zieken. 

Met leedwezen vernamen wij, dat onze makker, 
Adjudant Wikdal van Koelawi. Midden-Ce
lebes, opnieuw ongesteld is geworden en ter 
behandeling in het Hospitaal te Malang op Java 
is opgenomen. Het schijnt, dat de oude kwaal -
maagzweer - zich weer laat gelden. God geve, 
dat spoedig beterschap moge intreden. Mevrouw 
Wikdal is met hare kinderen in Koelawi ge
bleven, om den arbeid daar voort te zetten. 

Adjudante Kyle is den laatsten tijd ook 
minder wel en 'wij bebben haar eenige weken 
verlof toegestaan om in een rustige omgeving 
herstel te vinden. 

Wij vernamen eveneens, dat Ensigne Cardi
naal van het Ooglijders-Hospitaal te Semarang 
niet zoo wel is. 

God zegene onze lieve makkers en geve bun 
spoedig weer hun gezondheid terug. 

3 

De strijders vermeerderen. 

in de halfjaarlijksche zitting van den Korps
kadetten-Raad, op 12 December gehouden, moch
ten wij de vreugde smaken voor de Celebes
Divisie 27 en voor de Java-Divisie 5 nieuwe 
Korpskadetten in te schrijven. Zoo'n voortgang 
stemt blij en wij feliciteeren de Territoriale 
Jongelieden-Secretaresse en alle betrokkenen van 
ganscher barte met dit behaalde resultaat. 

Veel hell en zegen. 

Gaarne willen mijn lieve vrouw en ik aan 
alle Officieren, Soldaten, Christenvrienden, lezers 
en lezeressen, de grooten en de kleinen, veel 
heil en zegen voor het nieuwbegonnen jaar 
toewenschen. Niemand onzer weet, wat het 
jaar, hetwelk wij pas zijn ingetreden, ons brengen 
zal, maar: 

Zij, die bidden, hebben niets te vreezen : 
Schoon zij loopen, worden zij niet moe : 
Nooit zal het strijden bun te moeilijk wezen ; 
In den storm zendt God bun vrede toe. 

Halleluja ! 

I 
)[ NTERNA TIONAAL 

~LGERNIEUWS. 
Brazille. 

Dat de Heilssoldaten bier werkelijk niet zon
der levensgevaar bun arbeid verrichten, blijkt 
we! uit de volgende voorbeelden. In Nic
theroy werd de Korpsofficier, toen hij zich 
buiten de stad bevond, aangevallen door 6 
mannen. Ze sloegen hem en een trok zelfs een 
mes en dreigde hem dood te steken, als hij nog 
een woord sprak. Gelukkig kwam er hulp 
opdagen door het ter plaatse verschijnen van 
een automobiel. 

In hetzelfde district boorde een Kadet die 
aan 't collecteeren was en bij een deur ;tond 
te wachten, een suizend geluid langs zijn oor 
gaan. T oen bij zich omkeerde, zag hij, dat een 
man op hem gevuurd had. · 

In een der plaatsen heeft zich echter een goed 
geval van bekeering voorgedaan. Als resultaat 
van het verkoopen van den Braziliaanschen 
Strijdkreet in de kroegen, heeft een der eigenaars 
zijn kroeg gesloten. Hij vertelde, hoe het gedurig 
zien van den Legeruniform hem met wroeging 
had vervuld, aangezien hij in zijn jeugd de 
samenkomsten had bezocht. Hij is nu een andere 
zaak begonnen. 

Britsch·lndie Zuid. 

Uit alle richtingen verneemt men hier roep
stemmen om het Legerwerk te beg inn en. Vele 
dorpen hebben een verzoek ingediend om Offi
cieren te zenden en in een dorp heeft men 
zelfs den tempel aangeboden. Zeventig families 
ult een district hebben het verlangen te kennen 
ge~even om Heilssoldaat te worden. 

Een man, die zes jaar geleden bekeerd is 
geworden, heeft het Leger een stuk land afge
staan om een gebouw op te richten, waar men 
God kan aanbidden. Hij voelde een verlangen 
om iets aan God te geven uit dankbaarheid 
voor de zegeningen, die zijn deel waren ge
worden, sinds hij bekeerd was. 

China. 

Ook het Leger maakt bier een zorgvollen, 
moeilijken tijd door. De leiders zijn echter van 
meening, dat de kansen grooter zijn, als ooit 
tevoren. ln Kalgan werden gedurende een reeks 
extra openluchtsamenkomsten meer dan 700 
Evangelie's verkocht. 

In Moekden werd een 13-jarig meisje bekeerd 
en kwam den volgenden dag terug met haar 
67-jarige grootmoeder, die ook God wilde gaan 
dienen. 

In Tientsin heeft een man, werkzaam aan 
het Telegraaf-kantoor, aan het slot van een 
lichtbeeldensamenkomst zijn hart aan God ge
geven. Thans is hij een groote kracht in het 
korps, waar hij niet moe wordt om te getuigen, 
en met de Korpskadetten Strijdkreten verkoopt. 

Reclasseering in Shanghai. Op verzoek van 
de plaatselijke autoriteiten heeft het Leger de 
geheele verantwoordelijkheid van dit werk op 
zich genomen. Een jaar geleden is men met dit 
werk begonnen, maar het daarvoor verantwoor
delijke comite is tot de overtuiging gekomen, 
dat het Leger bijzondere geschiktheid bezit voor 
dit soort van arbeid. Het Leger mag geheel 
volgens zijn eigen methoden te werk gaan en 
zal alle mogelijken financieelen steun ontvanuen. 
Europeanen zoowel als Chineezen worden hier
mee bereikt, en het is 't eerste middel om met de 
Chineezen van Shanghai in contact te komen. 
Men boopt er nu spoedig een Chineesch korps 
te kunnen oprichten. 

Japan. 

Naar aanleiding van een lezing van Kom
mandant Yamamuro, die per Radio werd uit
gezonden, ontving de Kommandant een brief uit 
Kyushu, het zuidelijkst gelegen eiland van Japan, 
van een armen zieken man, die wonderbaar 
vertroost was geworden door de gesproken 
woorden. Hij had Gods liefde beter leeren be
grijpen en hoopte, dat er weer spoedig een 
lezing zou volgen. 

In Tokio is een inbreker van zijn voornemen 
afgebracht, doordat bij een openluchtsamenkomst 
van het Leger bijwoonde. De geest van God 
sprak zoo duidelijk tot hem, dat hij zijn plan 
niet durfde te volvoeren en zijn vorige misda
den aan de Politie bekende. 
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t KOMENDE GEBEURTENISSEN. l De Bond van Barmhartigheid. 
Nieuws uit het Moederland. OfflClf.fL ORGAAN VAN HfT LEGER DES HEllS IN NCDCRLAHOSCH·OOST-INOI<.. ~~ 

ONS Leger heeft in Nederland een nieu
wen bond opgericht, die den naam draagt 

van ,.Bond van Barmhartigheid". Een krachtige 
poging zal in het werk worden gesteld om in dezen 
tijd van werkloosheid wat leniging te brengen 10 
den nood der armen. In vele gezinnen heeft men 
groot gebrek aan warme kleeding en huisraad. 
Nu heeft het Leger zich voorgesteld een groote 
voorraadschuur te maken, waaruit men geven 
kan zooveel als men maar wil. Alie burgers 
van Nederland zijn uitgenoodigd om hiertoe 
iets bij te dragen. 

DE KOMMA~DANT BEZOEKT MAKASSAR EN VER,SCHILLENDE 
KORPSEN IN BANDOENG. 

De Kommandant zal bezoeken: 

4 Januari Pekalongan 
5 Tega! 
6 Cheribon 
7 Chr. Alliance Bandoeng . 
4 tot I 8 Febr. Verschillende korpsen in Mid

den-Celebes. 

Om geld wordt niet gevraagd, maar groote 
vrachtauto's zullen in alle plaatsen, waar het 
maar mogelijk is, rondrijden om kleeding en 
huisraad in ontvangst te nemen, die zelf niet 
meer gebruikt warden. 

Opening van de Wijkverpleging. 

Zaterdag 28 November was een belang
rijke dag in de Legergeschiedenis van Makas
sar. Dan toch zou de officieele opening plaats 
hebben van de Wijkverpleging met de daaraan 
verbonden Polikliniek, waarvan Kapiteine Zwart 
bet bevel op zicb zal nemen. 

Deze Wijkverpleging is gevestigd in het Pa
viljoen van bet Militair Tehuis. 

Bandoeng. 

20 
21 
24 
26 
19 
20 
23 

Soerabaja. 
Makassar. 
Donggala. 

.. Menado. 
Februari Makassar. 

Soerabaja. 
Bandoeng. 

De Algemeen Seeretaris : 
In een Radiotoespraak, die Majoor Bulterman 

gehouden heeft, heeft hij ·iederen luisteraar uit
genoodigd lid te word en van dezen .. Bond van 
Barmhartigheid", die geen Bestuur of Regle
menten heeft, maar slecbts gedreven wordt door 
bet eene Reglement: ,,Zalig zijn de Barmharti
gen, want bun zal barmhartigheid geschieden''. 

Reeds vroeg stonden Zaterdag verscheidene 
Heilssoldaten op de kade te wachten op de boot, 
waarmee de Kommandant zou komen. Niemand 
was ecbter zoo vol f panning als de kinderen van 
de kindersamenkomst, die om 7 uur 's morgens 
al voor bet Militair Tehuis stonden, bang dat 
ze te laat zouden komen. 

Wat een voorrecht was het voor Bandoeng 
II korps om de Kommandants in zijn midden 
te hebben op Zondag 7 December l De vurige 
Leger des Heilsgeest, welke steeds den Kom
mandant vergezelt, stak een ieder aan. De geest
drift groeide met het oogenblik. Een roerend 
moment was bet, toen na de ernstige woorden 
van onzen Leider velen neerknielden voor over
gave en toewijding aan het einde der samen
komst. Dank voor Uw bezoek, Kommandants ! 6 tot 13 )anuari Koendoer. 

* "" 
20 Soerabaja. 

Maandag 8 December waren Kommanda~t 
en Mevrouw de Groot in Bandoeng III. D1t 
K weekschoolkorps is geenszins de minste onder 
de Legerkorpsen. Zeker had de zaal voor die 
gelegenheid driemaal zoo groot kunnen zijn. Er 
was geen plaats oobezet en velen stonden in 
bet middenpad, terwijl voor den ingc.ng ook nog 
een schare belangstellcnden stood om iets op 
te vangen. Het J. L. muziekkorps, zoowel als 
de Kadetten gaven hun medewerking. Hoe ver
kwikte woord en lied den ziel en hoe ernstig 
klonk de waarschuwing. Ook daar wa~en ee
nigen gehoorzaam aan de roepstem en knielden 
neer aan den zondaarsbank. 

21 Malang. 

De Kleedingweek, die van 9 tot 11 November 
gebouden is geworden, is een groot succes ge
weest. In Amsterdam moest men reeds na het 
bewerken van een niet zoo groot dictrict, op- . 
houden en den toevoer stop zetten, aangezien 
de school. die als voorraadschuur dienst deed, 
niet meer bergen kon. 

Het is te begrijpen, dat bet uitzoeken en 
sorteeren bet meeste werk is en dat vele handen 
noodig zijn om dit werk te verrichten. 

In andere plaatsen is eveneens een dergelijke 
paging gedaan. 

Een buitenstaander beschreef het als volgt : 
Het onophoudelijk luiden van een harde bel 
deed iedereen n:aar buiten snellen, waarop men 
een reusachtige touring-car kon zien, waaruit 
een heele schare Heilssoldaten kwam. Na een 
betrekkelijk korten tijd was de auto z66 vol 
geladen, dat men bij bet wegrijden van de Heils
soldaten binnenin niets meer kon bespeuren. 

Dat deze Bond zich in ieders goedkeuring mag 
verheugen is niet te verwonderen. 

De Algemeen Secretaris 
op het Oorlogspad. 

Bezoek aan de Korpsen in Batavia. 

Om 5 uur vond in bet Militair Tehuis een 
besloten samenkomst plaats voor de !eden van 
bet Comite voor Wijkverpleging en genoodig
den. Besprekingen werden gehouden en Kapi
teine Zwart voorgesteld als de Wijkverpleeg
ster. Er werd haar een hartelijk welkom gegeven. 

De avoodsamenkomst werd in de Protestant
sche Kerk gehouden. De Assistent-Resident sprak 
een inleidend woord, dat van zijn warme belang
stelling in den arbeid van het Leger getuigde. 
Dr. Doeve sprak namens den Burgemeester en 
wenschte de Kapiteine veel zegen toe op baar 
nieuwen arbeid. Vervolgens nam Os. van Bins
bergen bet woord en uitte zijn dankbaarheid 
voor het zenden van een verpleegster om dezen 
tak van arbeid in Makassar te beginnen. 

Nadat de Kapiteins Mason en Kapiteine 
Zwart een lied hedden gezongen, werd de Ka
piteine yoorgesteld. In een kort woord daarna 
door haar gesproken, gaf ze het verlangen te 
kennen om de menschen geestelijk en lichame-
lijk te helpen. Tenslotte voerde de Kommandant 
bet woord en boeide de menschen met zijn 
verbalen over ervaringen in verschillende lan
den. Ds. van Binsbergen sloot met dankgebed. 

* * " De Maleische samenkomst op Zondagmorgen 
was een tijd van rijken zegen. Soldaten en vrien
den werden bezield door de boodschap van 
den Kommandant, die door den Heer Pouw, 
Chineescb zendeling, vertaald werd. 

In de avondsamenkomst, die in het Hollandsch 
werd gehouden, waren veel belangstellenden 
opgekomen. Het was een goede avood. Toe
spraken en zang wisselden elkaar af. Jlen 
groote vreugde was het aan het einde een 
jongen man te zien neerknielen, om zijn zonden 
te belijden en Christus als zijn Verlosser aan 
te nemen. 

Het was met nieuwen moed en nieuwe plannen 
voor de toekomst, dat de Officieren en Soldaten 
den Kommandant Maandagmiddag een laatsten 
groet toewuifden. Moge God Zijn onmisbaren 
zegen op deze plannen laten rusten en geven, 
dat velen hierdoor gebaat zullen worden. 

* * 
Een glorierijke avond was het voor het Mi

litair Tehuis, toen de Kommandants er een 
bezoek brachten. Pit was niet een gaan naar 
een samenkomst van onze Leiders, doch een 
komen van hen in de intieme, gezellige sfeer 
van het Huis. Nu eens sprak de Kommandant 
uit zijn rijke ervaring, dan weer klonk een 
waarschuwend woord tot de zielen der toe
boorders. Over bet geheel lag een gewijde stem
ming en de harten der aanwezigen kwamen 
niet alleen nader tot den Kommandant, maar 
ook tot God. Moge ook uit deze kringen velen 
warden gevormd tot strijders in Gods Konink-
rijk. Visitor. 

* * .. 
O OK in bet Europeesche korps waardeerde 

men, dat de Kommandants 20 December 
den geheelen Zondag de samenkomsten leidde. 
Het J. L. Muziekkorps, J. L. Zang en Zang
brigade gaven hun medewerking. 

In de Heiligingsmeeting behandelde Mevrouw 
de Groot een Bijbelgedeelte en bereidde ons 
voor op het Kerstfeest. 

De avondsamenkomst was vol leven. Talrijke 
malen klonk het door de zaal : ,,Er is vreugde, 
zalige vreugde". Stafkapitein Johansson, die 
pas teruggekeerd was van zijn reis, gaf zijn 
getuigenis. 

De Kommandant sprak over den vrede, die 
Gods kinderen bezitten en die onafhankelijk is 
van de omstandigheden. We gelooven, dat 
hoewel niemand in het openbaar de goede keus 
deed, ook deze avond er toe bij zal dragen, 
dat enkelen opgewekt zullen worden om te 
zoeken naar dien vrede. 

22 Soerabaja II. 
23 ,. Semaroeng. 
24 Soerabaja I. 

Brigadier Palstra : 

4 
5 
6 

10 

Januari 

14 .. 
16. 17 en 18 
19 
20 
21 
22 
23 

.. 
en 24 

*met den 

* Pekalongan. 
*Tega! 
* Cheribon. 

Soekamiskin 

Bandoeng I. 
Semarang. 
Ba wen. 
Ambarawa. 
Magelang. 
Ojokja. 
Poerworedjo. 

Kommandant. 

(Huis van Be
waring). 

Stafkapiteine Neddermeijer: 

16 tot 18 Jan. Batavia. 
19 en 20 Cheribon. 
21 tot 2'1 ., Semarang - Boegangan, 

Meisjeshuis en Korps. 
25 
26 tot 28 .. 
29 
30 en 31 

Tanggoeng. 
Ambarawa en Bawen. 
Magelang. 
Ojokja. 

Het onlangs geopende Doorgangshuis. 

ZoNDAG 6 December bezochten Kolonel 
Rawie en Majoor Lebbink de twee korpsen in 
Batavia. De Heiligingsmeeting in het Europeesche 
korps was een goeden tijd te noemen. De solo 
van den Kolonel, zoowel alS bet getuigenis van 
Majoor Lebbink werden met aandacht gevolgd. 
We gelooven zeker, dat God door het woord, 
dat de Kolonel bracht, tot de hoorders heeft 
willen spreken. Orie broeders gaven gehoor aan 
Gods roepstem en maakten een nieuwe toewij
dmg. 's Middags werd een Soldatensamenkomt 
in betzelfde korps gebouden, waarna de tocht 
naar het Chineesche korps in de oude stad werd 
aanvaard. Een gloedvolle openluchtsamenkomst 
voor de zaal trok veel publiek. 

"Jezus, Uw naam zij de hoogste eer," klonk 
bet door de lucbt en deed onS onwillekeurig 
denken aan den tijd, wanneer alle schepsel den 
Koning der koningen eere zal brengen en de 
gansche aarde vervuld zal zijn met de kennis 
des Heeren. 

!I H::.lj~< .. ::w<n;:~n~l~~~~v!n~::j~~~~ :an h<t Nkuw< )aa< l 
Moge de zegen van God met U alle zijn. - } 

Kommandant en Mevr. de Groot. ~ 

WIJ ZOEKEN: 

Van As-Marinus Wilhelmus (A.94). Geboren 
8 Maart 1893: diende bij de Koninklijke Marine 
onder Stamboeknummer 1870; was in 1914 in 
Nederlandsch lndie. Zuster verlangend bericht 
van of over hem te ontvangen. 

Daarna de samenkomst in de zaal. Getuige
nissen werden gegeven door Majoor Lebbink, 
Luitenant Leimena en Kadet Petrus. Het zang
koor deed haar uiterste best. De Kolonel sprak 
over de .,Blijde Boodschap" en twee zusters en 
twee broeders deden de goede keuze. L. L. 

* * * 
V reugde in het Leger des Heils. 

Bandoeng III. 

V REUGDE in het hart en leven. Zoo heeft 
God het bedoeld voor ieder mensch en 

zulks ~s ook mogelijk, wanneer wij in God ge-
1ooven en in Zijne wegen wandelen. Dit was 
het uitgangspunt van bet gesprokene in de Le
gerzaal van Korps Bandoeng III bij gelegenheid 
van de huwelijksinzegening van Br. van Vulpen 
en Zr. W arni, onder leiding van Lt. Kolonel 
Rawie. 

Voor de kinderen. 

~-
Een 'aardig aantal belangstellenden was op

gekomen om deze vreugdevolle samenkomst bij 
te woneo. V oor velen was bet iets nieuws zoo
iets mee te maken en zeker zal niet licbt ver
geten warden het oogenblik, ernstig en plechtig, 
toen onder de Legervlag ooze beide makkers 
aan God werden opgedragen. Enkele makkers 
kregen daarna een kans een paar woorden te 
spreken. Namens het Korps werd aan het echt
paar een familie-Bijbel overhandigd door Majoor 
Loois, die de hoop uitsprak dat ooze makkers 
den Bijbel als gids zouden oemen, opdat hun 
levensboot veilig gestuurd zou warden. Met 
hartelijke en bemoedigende woorden sprak de 
Kolonel bruid en bruidegom toe, en alle aan
wezigen ontvingen een zegen voor eigen hart. 
Wij hadden een goed uurtje met elkander en 
de Heer was met ons. Moge Gods beste zegen 
op onze beide makkers blijven rusten. 
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Het Oude Jaar stood in z'n voorraads-kamer, 
zwaar leunend op een stok en somber starend 
naar een wakkeren jongen man, die las in een 
rol, die strekte van Januari tot December. 

,,Zorgen," las de jonge man. ,.Tien duizend 
mopperpraatjes, honderd duizend snauwen, tien 
millioen .. waaroms ?", honderd millioen .,waar
voors ?" 

.. En nog een heeleboel meer, waarvoor ik 
geen tijd gebad heb ze te tellen !" mompelde 
het Oude Jaar vermoeid. ,.Je zult ze vinden in 
den lammerhoek, allemaal bij elkaar. Ben je 
nou nog niet klaar met 't opnoemen van de voor
raden ? Ik heh zoo'n s!aap." 

,,Wacht even Meneer !" zei de jonge man. 

,, U moet me all es correct overdragen. Beproe
vingen volgen op de lijst. U schijnt er een heele
boel gehad te hebben." 

.. Praat me er niet van,'' zei bet Oude Jaar, een 
traan wegwisschend met de punt van z'n baard. 

,,Hm," mompelde de jonge man, terwijl bij al 
de nummers op de lijst opnoemde . .,Hitte ..... 
koude,. . . . mist, . . . regen, . . . ongelukken •... 
werkloosheid . . . . • Een pracht-zaak om over te 
nemen." 

,.Bekritiseer me alsjeblieft niet, Meneer Nieuw 
Jaar", zei 't Oude Jaar. ,, Wacht liever totdat 
je drie honderd vijf en zestig van 's w1·relds 
lasten op je voelt drukken. Dan zul je h1:usch 
wel .wat van je praatjes verloren hebben l" 

.. Wie volgt", zei bet Nieuwe J aar, een knip )Ogje 

In Bandoeng II. 

20 December 'n fijnen Zondag met den Al
gemeen Secretaris. 's Morgens veel zegen ont
vangen door de woorden, gezongen en gesproken 
door Mevrouw Rawie. Des Kolonels duidelijke 
toespraak vond gereeden ingang ; een zuster 
zocht ver!ossing .van baar zonden, tien anderen 
maakten nieuwe toewijding. 

s' Avonds volle zaal; plechtige inzegening der 
J. L. Zangcompagnie. De Jonge Soldaten, keurig 
in hun frissche uniformen, zongen een lied van 
bet ,,Jongste Regiment"; zij zijn een heele aan
winst voor het J. L. Korps. Kadet-Luitenant 
Kasmin gaf tevens zijn welkom. Na de krach
tige prediking van den Kolonel kwam een Ziel 
naar voren. Dank God voor de beerlijke over
winningen van dezen dag ! 

J. L.S.M. 

gevend aan de twaaU raadslieden, die achter hem 
stonden. 

,,In dezen hoek ligt een klein pakje, Meneer," 
klonk een zacht stemmetje ... De label zegt ,,Glim
]achjes" en ie krijgt een prettig gevoel, als je 
in bun nabijbeid komt". 

,,Glimlachjes", zei bet wakkere Nieuwe Jaar, 
terwijl hij de rol door z'n vingers liet gaan ... 0 
ja, hier staan ze; .. Glimlacbjes, veroorzaakt door 

." Wat stelt dat voor, Meneer 
Oud Jaar?" 
Het Oude J aar gaf een tik met zijn stok op 
den grond, die de nieuwe raadslieden deed 
opspringen van schrik. Toen begon hij te lachen. 

.. Oat zijn glimlachjes, veroorzaakt door de 
Heilssoldaten," antwoordde hij . .,Ze vinden er 
een groot genoegen in om andere menschen en 
kinderen gelukkig te maken en probeeren een 
glimlach te brengen op bedrukte gezicbten. Ze 
laten zich niet gauw afschrikken, weet u. In 't 
bijzonder met Kerstfeest zijn ze druk aan 't 
werk en trachten dat feest zoo gelukkig mogelijk 
te maken voor arme en zieke menschen. Is het 
niet Decie, daar kan jij van meepraten" en 
't Oude Jaar wendde zich tot zijn eenig-over
gebleven raadslid. · 

Van Krimpen-Johan Willem (A.93). Heeft ge-
diend bij bet N.l. Leger onder Alg. Stamboek
nummer 75502. Verliet den dienst in November 
1925 en was werkzaam bij een der Bataviasche 
Tram-maatscbappijen. Volgens ontvangen be
berichten waarschijnlijk gebu wd in 1919 te Pa
dang : twee kinderen. W erd na 1925 nog ver• 
pleegd in bet Hospitaal te Palembang en ver
trok vandaar zonder opgave van adres. Vader 
verlangend bericht van of over hem te ontvan
gen. 

Allen, die eenige inlichting kunnen verstrek
ken, welke zou kunnen leiden tot het opsporen 
van de tegenwoordlge verblijfplaats van bo
vengenoemde personen, warden verzocht hierover 
te correspondeeren met : 

Kommandant l· W. de Groot, 
Opsporings-Departement, 
Javastraat 16-Bandoeng. 

,,En zouden ze dat in 't nieuwe jaar wee1 
doen ?" vroeg Meneer Nieuw Jaar, terwijl hij 
er al merkbaar fleuriger begon ult te zien . 

,,0 ja," antwoordde 't Oude Jaar al geeuwen
de, terwijl hij een paar lucifersstokjes van zijn 
laatst-overgebleven raadsheer leende om zijn 
oogen open te spalken." De Heilssoldaten gaan 
steeds voorwaarts ; ze zullen zeker ook dit jaar 
trachten bun deel te doen." 

Toen begon de klok te slaan. Het Oude 
laar viel op den grond en struikelend over 
den baard van zijn meester, Viel December, de 
laatste raadsheer, naast hem neer. 

.,Breng ze naar het bed in het Verleden" riep 
het Nieuwe Jaar . 

Toen tilden de nieuwe raadsleden bet oude 
paar zachtjes op en droegen ze naar bed. 
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