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Belangstelling van autoriteiten, pers en publiek. 

IL Dr. M. M. Weber. 

mandant J. W. de Groot, daartoe ver
gezeld van den Financleel Secretaris Ma 
1oor G. Lebblnk en Maioor 0. S. 
Strandlund, den nieuwen geneesheer van 
het William Booth Ooglijders· Hospitaaf 
van bet Leger des Heils, in tegenwoor
digheid van een aantal autoriteiten en 
ar.dere genoodigden, gelnstalleerd. 

Semarang. 
Voor een overzicht van het prettig, intiem 

tuinfeest geven wij plaats aan het verslag van 
de .,Locomotief': 

.. Donderdag 2 J uni heeft de leider van het 
Leger des Heils in Nederlandsch-Indie, Kom-

Laatste spreker was de fospecteur van den 
D. y. G~ voor Midden-Java, Dr. Gomperts, 
die de ve~zekering gaf, dat de D . V. G. den 
arbeid van het Leger des Heils zeer waar
deert en de hoop uitsprak, dat tusschen Dr. 

~ Burgemeester en Ass. Res. v . Semarang. 

Weber en den D. V. G . een aangenarne 
samenwerkiog zal bestaan. U kunt op onzen 

- steun rekenen. zeide spr. tot Dr. Weber, en 
ik hoop, dat gij met succes zult arbeiden ten 
bate van de lnlaDdsche bevo!king in deze 
streken l" 

Soerabaja. 

Men had voor deze plechtigheid den 
vorm gekozen van een tuinfeest, dat ge
geven werd op [de gronden achter het 
hospitaal. 

Het Tuinfeest te Semarang. II 

Zaterdag d. o v. was bet feest in den tuin 
van ons populaire Vrouwen-en Kinderzieken
huis aan de Reiniersz Boulevard. Gezellig 
stonden tafeltjes en stoelen tusschen de 
Tjemara-boomen, bet groen prettig onder
broken door de vlaggen van alle naties en 
de Leger·vlag. 

Aan den ingang van de inrichting begroette Kommandant de Groot zijn gasten, onder wie zich 
bevonden: de Burgemeester van Semarang de Heer Dagchus, de Resident van Semarang de Heer 
Brinks, de plaatselijke militaire commandant Majoor van Neden, de Assistent-Resident van ::iemarang 
de Heer Bertsch en de Inspecteur van den D. V. G. voor Midden-Java Dr. Gomperts. 

Nadat het feest met het zingen van een lied geopend was, werd het woord gevoerd door 
Kommandant De Groot, die de autoriteiten en andere aanwezigen dankte voor hun tegenwoor
digheid en hun belangstelling voor den arbeid van het Leger des Heils. 

Het Leger des Heils in Nederlandsch-Indie telt thans 38 schillende inrichtingen voor vrouwen, 
mannen en kinderen, waarin 3000 verpleegden van dag tot dag onder ons dak wonen. 

Twee nieuwe inrichtingen zijn juist geopend, het gebouw voor Socialen Arbeid te Batavia, 
waarin op bet oogenblik 48 personen verblijven, die niet meer wisten waarheen zij konden gaan, 
menschen, die alien een goede positie bekleed hebben, en het Tehuis te Medan, waar 29 personen 
vertoeven, die geen werk meer bebben. Ook in deze moeilijke, drukkende tijden moet bet werk 
voortgezet worden en een Korps van 250 Officieren is dag aan dag bezig. 

Er aan herlnnerende, dat het William Booth Ooglijders-Hospitaal opgericbt werd in het 
jaar 1915 - toen er nog geld genoeg was!-, herdacht spr. den arbeid van Dr. Wille, den 
geneeshcer van de inrichting en de goede diensten door den tijdelijken Arts Dr. Soemitro bewezen na 
het aftreden van Dr. Wille. Den nieuwen geneesheer, Dr. M. M. Weber, heette spr. welkom in den 
kring van bet Heilsleger en in bet Ooglijdershospitaal. Spr. zeide dankbaar te zijn, dat Dr. Weber 
be~eid werd gevonden deze taak op zicb te nemen en zijne capaciteiten voor dit hospitaal te geven· 

Resident Brinks heette Dr. Weber welkom ook namens den Gouverneur van Midden-Java, 
die tot zijn spijt verhinderd was de installatie bij te wonen. 

v. l. n. r. Majoor Stewart. Dr. Schmu~ Komdt. de Groot en Majoor Hall~ 

Een strijkorkestje onder leiding van Br. Kayadoe, een bloemenmarsch door twaalf kinderen 
allerliefst uitgevoerd op de muziek van bekende Nederlandsche Volksliederen, keurig ingestudeerd 
door Secretaris en Mevrouw Minderhoud, een trombone-solo van Adjudant Steen, dit alles verhoogde 
de stemming, waardoor een sfeer van eenbeid, samenboorigheid en vertrouwen geschapen werd 

Onder de aanwezigen mochten wij opmerken: den Burgemeester van Soerabaja en Mevrou~ 
Bussemaker en den Inspecteur van den Dienst der Volksgezondheid voor Oost-Java, Dr. de Nooy· 

Het Tuinfeest te Soerabaja. 

In een kernachtig uitgesproken rede vertelde de Kommandant het doe! van deze bijeenkomst. 
bet afscheid van de tegenwoordige directrice, Majoor Stewart. die, na zeven jaren aan bet boofd 
van ons Ziekenhuis gestaan te hebben en met de hulp van haar bekwamen staf dit Ziekenhuis tot 
bloei bracht, nu met Europeescb verlof vertrekt, en de installatie van de nieuw benoemde vrouwe
lijke arts, Dr. Schmuziger en die der directrice, Majoor G. Hallman. 

Na Majoor Stewart voor haar trouwen arbeid dank te bebben gezegd, gememoreerd te hebben 
den medischen arbeld van Dr. Haug en Dr. Lagro, werden Dr. Schmuziger en Majoor Hallman 
ingeleid en de verwachting uitgesproken, dat het Ziekenhuis een groote toekomst tegemoet zal gaan. 

In bet kort werd de geschiedenis van bet Ziekenbuis verbaald. Geopend in 1916 in een huur
gebouw op Tambak Bajan. Thans heeft bet een eigen gebouw, betrokken in 1925 en uitgebreid 
in 1928. Het heeft nu een capaciteit van 132 bedden. Het aantal verpleegdagen beliep in 1931 
23744, waarvan gratis 18849. Vierhonderd kinderen werden geboren. In onze vier poliklinieken 
werden 1000 patienten behandeld en 62.000 consulten gegeven. 

Daarna spraken achtereenvolgens de Inspecteur van den D. V . G ., Majoor Stewart en Majoor 
Hallman. 

Na de autoriteiten en de pers voor hun aanwezigheid dank te hebben gezegd , werd de slotzang 
aangeheven en sloot Os. S. A. van Hoogstraten de bijeenkomst met gebed. 
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E berooft Mij," zoo sprak God tot 
hetoude Israel. God beroofd ! ,,Zal 

· een mensch God berooven ?'' 
.. W aarin berooven wij U ?" 

· vroeg Israel hoonend. ,,In de tien
den en het hefoffer," antwoordde 

God ... Met eenen vloek zijt g1j vervloekt, omdat 
gij Mij berooft. zelfs het gansche volk."' (Mal. 
3: 8 en 9.) 

Ik vraag mij af, of veel van de onrust en 
verslagenheid, waarin volken en personen zich 
bevinden en waar zij heden ten dage tegen wor
stelen, niet teruggebracht zou kunnen worden tot 
den vloek van zedelijken achteruitgang en ver
blinding. die komt over hen, die God berooven, 
over menschen en over naties I .. De goddeloo
zen zullen terugkeeren, naar de he! toe, alle 
God vergetende Heidenen," schreef de P.:::almist 
dertig eeuwen geleden. 

G:>d vergetend I Den hoogsten W etgever, 
Bestuurder, den edelmoedigen Verzorger, en 
Hemelschen Vader van ons alien, vergetend, 
de zedelijke wetten hoonend en vertredend, 
millioenen bestedend - en daarbij de menschen 
belastend tot ze wanhopig worden, - om oor
logsschepen en groote kanonnen te bouwen en 
menschen te wapenen en te drillen voor 't 
dooden van hun medemenschen, maar geen 
penning over hebbend, (uitgezonderd dan hen, 
die naar hun vermogen en met geheel hun hart 
geven) om hongerlijdende en in duisternis gehulde 
volkeren te onderrichten, te christianiseeren en te 
beschermen ; de geldbronnen der aarde, die be
waard moesten blijven voor het volgend geslacht, 
verwoestend, schuchtere en hulpelooze men
schen uitbuitend, oneerlijk speculeerend in 
tarwe en graan en varkens en katoen op de 
geldmarkten van Londen en Parijs en Berlijn en 
New-York en Chicago en Buenos Aires, wed
dend bij voetbalwedstrijden, prijsgevechten en 
races, bridge spelend en de Kerk verwaarloozend, 
jachts en villa's bouwend, automobielen en 
Janderijen koopend . . . • . en God beroovend 
en vergetend, tot men zich eindelijk in een ware 
hel bevindt l 

Een hel, wat betreft gefailleerde steden en 
nationale schatkisten, die oorzaak zijn, dat on
derwijzers en straatvegers niet betaald kunnen 
worden, en aan nationale verplichtingen niet kan 
voldaan worden. Een he!. wat betreft betalingen 
stakende banken, sluitende fabrieken, boerderijen 
met bijna onaflosbare hypotheeken, millioenen 
werkloozen, families, die met elkaar in een of twee 
kamers moeten wonen, eindelooze moeite om 
brood te krijgen, overwerkte moeders, kleine 
kinderen, meisjes en jongens, die naar lichaam 
en ziel hopeloos te kort komen, dwazen, die 
zichzelf uitgeven voor wijzen, die zoogenaamd 
voor de afschaffing zijn, maar intusschen de 
dronkaards aanmoedigen. Een he!, wat betreft 
oorlogen en geruchten van oorlogen, vrees, 
verwarring en achterdocht, die de oogen der 
menschen verblinden, bun geest verdonkeren, 
bun hart verharden, en hen arm, verbijsterd en 
wanhopig achterlaten, ,..- terwijl zij vol vertrou
wen, goeden wil en opgewektheid behoorden te 
zijn, ten voile genietend van de overvloedige 

KOMMANDANT EN 
MlEVROUW DE GROOT 

BEZOEKIE KOEN DOER. 

O p 27 en 28 Mei had de Leprozerie .. Koen
doer", bij Palembang, het voorrecht bezoek 

te mogen ontvangen van Kommandant en Me
vrouw de Groot. In 1917, toen de Kommandant de
ze plaats voor 't eerst bezocht, bevonden zich daar 
enkele, door de leprozen bewoonde kampong
hutten, die door bet Leger des Heils, op initia
tief van Kommandant de Groot, overgenomen 
werden, met de bedoeling daar een doelmatige 
kolonie te stichten. Voordat echter deze kolo
nie gereed was, kreeg de Kommandant_ vaar
welorders voor Japan en heeft de kolon1e dus 
niet meer mogen zien . Het spreekt vanzelf, dat 
de Kommandants bij het zien van deze mooie, 
aan de machtige Moesi gelegen kolonie aan~e
naarP verrast waren, want de plaats van modder 
en wild sl'ruH~2ewas is in den loop der jaren 
herschapen in een kiei:Y.-.p(lradijs, een waar toe
vluchtsoord voor deze ultgeworpenen der maat
schappij. 

De patienten ontvingen den stichter der kolo
nie vriendelijk en bet was hen aan te zien, dat 
zij het meenden. Er heerscht bier onder de 
patienten -- voor zoover hun lijden dat_ toelaat -
een prettige en aangename geest en w1J gelooven 
dan ook, dat de lichamelijke verzorging der pa
tienten bij de Adjudants Loois, Kapiteine Oeschle 
en Kdt. Luitenante Tenda in goede handen 
berust. De kolonie zag er goed onderhouden uit 
en als kenmerk van de goede verzorging bevond 
zich een opschrift voor de eetzaal met de woor
den: ,,Tjoekoepsehari-hari" (Eiken dag genoeg). 
Oit opschrift was door de patienten aangebracht. 

Toen de Kommandants een samenkomst hiel
den met de verpleegden, was het pasgebouwde, 
keurig mooie zaaltje gebeel gevuld me.~. een 
aandacbtig luisterende scbare. Een der patienten 
gaf zicbzelf aan ,,het Lam Gods, Oat de zonde 
der wereld wegneemt'', waar de Kommandant 
over sprak. Behalve de werkzaambeden op de 
kolonie, greep de Kommandant ook deze gele-

enheid aan om met eenige vooraanstaande 
~ersonen te Palembang in aanraking te komen 
en de besprekingen, in belang van ~-ns werk 
gevoerd, zullen in de toekomst zeker bhJ ken van 
nut te zijn geweest. 

Toea i Lodo. 

S T R IJ D K R E E T 
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zegeningen van onzen Hemelscben Vader, die, 
naar behooren verdeeld en gebruikt, meer dan 
genoeg zijn om het alle menschen goed te doen 
hebben. 

Maar ik moet ophouden. Anders zal ik nog 
beschuldigd worden van pessimisme en pessim1s
me behoort niet bij mijn levensopvatting en mijn 
godsdienst. lk vraag bet mij alleen maar af, ~k 
peins erover en overweeg het. En tocb, als _1k 
een beroepswedder was, zou ik er ik weet 01et 
wat om willen wedden, dat als de menschen 
aan God gedacht hadden, - als ze Hem deel
genoot hadden gemaakt van hun zaken en 
conscientieus en bhjmoedig een tiende dee! van 
hun inkomen hadden afgestaan, als zijnde Gods 
aandeel in de zaak, daarbij biddend hadden 
overlegd, hoe ze die tiende het beste hadden 
kunnen gebruiken tot verheerlijk1ng van God, 
voor doeleinden, die Hem behagen, en tot het 
hoogste welzijn van bun medemenschen,-- hun 
barten zoodanig vervuld zouden zijn geweest 
met waarheid en liefde, bun geest zoo verlicht 
met wijsheid van boven, hun verstand zoo hel
der en scherp, hun wil zoo beheerscht door het 
verlangen om rechtvaardig, onpartijdig en eerlijk 
te zijn, dat er geen groote oorlog zou zijn ge
weest ; geen buitensporige speculatie in effecten 
en obligaties, geen verspilling van tijd en geld 
in 't najagen van dwaze en zondige vermaken, 
geen verkwistende en buitensporige wedijver 
in 't tentoonspreiden van rijkdommen. 

Rijke en begaafde mannen en vrouwen zouden 
hun vreugde hebben gevonden in 't dienen, 
het civiliseeren der onbeschaafden, bet opvoeden 
der onwetende en achterlijke rassen, bet Cbris
tianiseeren van hen, die Christus nog niet ken
nen, het strijden tegen ziekte en dood, in plaats 
van tegen hun medemenschen, het bouwen van 
ruime gebouwen om de slumposten te vervangen, 
het verplegen van de melaatschen, het opnchten 
van scholen en ziekenhuizen, het aanleggen van 
verkeerswegen in Afrika en China, het verbreken 
van de kluisters van bijgeloof en kasten in Indie. 
en het helpen vestigen van bet Koninkrijk Gods 
op aarde - een koninkrijk, waarin we! ~~et 
allen gelijk, maar waarin allen broeders z11n. 
waar de sterken de zwakken beschermen, de 
wijzen de dwazen tot gids zijn, waar zij, die 
hebben, blijmoedig deelen met hen, die niet 
hebben en waar gerechtigheid hand aan hand 
gaat met genade en aan rijken en armen gelijkelijk 
toegemeten wordt. 

.. * 
* 

Maar dit is in 't algemeen gesproken en ik 
wil persoonlijk zijn. lk wenscb 01et de menschen 
in 't algemeen, maar mijzelf en u, m1jn lezer, 
mijn vriend en broeder, wie ge ook zijt, te 
overtuigen van de waarde, den plicht, het voor
recht en den zegen van het geven van tlenden 
en bet gevaar om bet niet te doen, daar wij 
dan tot de ontdekking zullen komen, dat we God 
beroofd hebben en vervloekt zijn met een vloek. 

Het kan zijn, dat er zulken zijn, die door de 
jaren been een tiende van hun inkomen aan God 
hebben afgestaan, en w1en het toch niet voor
spoedig is gegaan, maar ik heb nog nooit zoo 

iemand ontmoet, terwijl ik we! duizenden heb 
gekend en geboord, die getuigden van den vrede, 
de voldoening, de wetenschap van Gods gunst 
en zorg, en den stroom van zegeningen, die 
altijd volgen op de erkenning van God rechten 
en aanspraken. 

,,Brengt al de tienden in het schathuis, opdat 
er spijze zij in Mijn huis ; en beproeft Mij nu 
daarin, zegt de Heere der heirscharen, of lk u 
dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, 
en u zegen afgieten, zoodat er geene schuren 
genoeg wezen zullen" (Maleachi 3: 10). Zoo 
luidt Gods genadige en vriendelijke oproep, en 
ik heb nooit gehoord van iemand, die trouw is 
geweest in 't vervul!en ervan en bij wien God 
gefaald heeft om Zijn beloften te vervullen. 

*•* 
Hier is een verhaal. dat ik heb gelezen. Een 

werkman stierf en liet zijn vrouw achter met 
drie kinderen van zeven, vijf en drie jaar. Zijn 
ziekte had verscbeidene maanden geduurd en 
hij liet zijn vrouw driehonderd gulden schuld 
achter met geen penning om te betalen. Het 
was winter, de sneeuw lag opgestapeld om bet 
huis. Ze had alleen maar een beetje kolen, en
kele sneedjes brood en een flesch melk. Maar 
grootgebracht in een Cbristelijk tehuis, wist ze, 
dat God gebeden verhoort, daarom knielde ze 
neer en smeekte om Zijn bulp. Daarna legde 
ze een vuur aan om de kinderen warm te hou
den. Uit angst, dat de kinderen te d1cht bij bet 
vuur zouden komen en zich zelf zouden branden 
of bet huis in brand zetten, bond ze elk kind 
aan een tafelpoot en ging toen in de koude 
uit om werk te zoeken, dat ze vond in een 
confectiezaak tegen drie guld~n per week. Dank
baar nam ze het aan. Een bakker gaf haar oud 
brood en een melkerij gaf haar zure melk. Toen 
ze haar salaris ontving. berinnerde ze zich, dat 
.. de tiende is des Heeren" en dat Hij had ge
zegd: .. Beproeft Mij daarin", daarom nam ze 
dertig cent en legde het apart voor den Heer. 
Sommige Christenen onderhielden haar daarover, 
zeggende, dat de kinderen elke cent noodig 
hadden, maar in haar hart hoorde ze een stem 
fluisteren: ,. De tiende is des Heeren. beproeft 
Mij" en ze volgde die innerlijke stem. Haar 
salaris werd spoedig verhoogd en ook de tiende 
werd verhoogd. Ze was in staat iemand te huren 
om op de kinderen te passen en zij verrichtte 
haar werk zoo goed, dat haar salaris steeds 
verhoogd werd en ze tenslotte hoofdverkoopster 
in de zaak werd. Haar drie kinderen groeiden 
op en kwamen vooruit en volgden later in 
huns moeders voetstappen in 't geven van hun 
tieaden. 
God werd beproefd en Hij stelde haar nlet 
teleur, maar zegende haar in haar ziel en in haar 
werk. 

Een jonge man besloot een tiende te geven. 
Hij had een kleine zaak, die hem eenige guldens 
per dag opbracht en aan bet einde van den dag 
legden hij en zijn vrouw een tiende apart. De 
zaak ging voorult en op een avond had hij acht 
gulden verdiend, waarvan ze tachtig cent opzij 
legden. Toen gebeurde het eens, dat hij op een 
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avond zestien gulden inbracht tot bun groote 
verrassing. 

Ze keken bet eens aan en begeerigheid sloop 
in hun harten en ze besloten, dat een gulden 
zestig te veel was voor zulke arme menschen als 
zij waren om als tiende te geven, daarom 
brachten ze bet terug op tacbtig cent. 

Met God als zwijgende en stille Deelgenoot 
in de zaak verdienden zij zestien gulden, maar 
toen zij Gods aandeel tot op de helft verminderd 
hadden, kregen ze niet meer dan acht gulden. 
Ze beroofden God en daardoor hield bun voor
spoed op en nooit kregen ze meer zestien gulden, 
tot ze beschaamd bun roof erkenden en beloof
den voortaan eerlijk te zijn met God. lk weet, 
niet, wat de gevolgen waren van hun berouw en 
nieuwe toewijding, maar wanneer ze trouw vol
houden, zullen ze zeker de nimmer-falende trouw 
van God ervaren. Zoo weet ik nog veel meer 
verhalen te vertellen van menschen uit hoogere 
eo lagere kringen, die God aldus beproefd hebben. 

John Wanamaker, die de prins der kooplieden 
wordt genoemd en eenmaal Algemeen Postdi
recteur der Vereenigde Staten was, die zich ook 
een warm vriend van ons Leger toonde, begon 
als een arme jongen, doch hij was getrouw in 
't geven van tlenden aan den Heer. Evenzoo 
begonnen Huyler, Colgate en Rockefeller als 
arme jongens, maar zij gaven God Zijn aan
deel in hun zaken en .. God goot Zijn zegen 
uit over heo, totdat er geen schuren genoeg 
wareo." 

Persoonlijk kan ik getulgen van vre~e 
in de ziel, innerlijke rust en vertrou":'~n 10 

God voor de voorzienln11 in de dagehiks~he 
behoeften, die voortvloeien uit de erkennmg 
van Zijn recht op een dee] van ons inko_men. 
God behoort de Deelgenoot te zijn van een 1eder 
in iedere levensomstandigheid en den grooten en 
gezegenden Deelgenoot behoort niet beroofd 
te Worden, wanneer wij vooruitkomen. 

Jezus sprak eeos een ernstige aanklacht tege~ 
de Farizeen ult en Hij zeide: ,.Wee u, gt) 
Schriftgeleerden en Fatizeen, gij geveinsden l 
want gij vertient de munte, en de dille en den 
komijn, (de groenten uit den tuin) en gij laat na 
bet zwaarste der Wet, namelijk het oordeel, en 
de barmbartigheid en het geloof." Matth. 23 : 23. 

Sommige menschcn bebben haastig en te~ 
onjuiste de gevolgtrekking gemaakt, dat H1J 
geringschattend sprak over de tienden, maar dat 
was niet zoo, want Hij voegde er bij: .,Deze 
dingen moest men doen, en de andere niet 
nalaten." Deze dingen moest men doen, dat 
woordje mo e s t is beteekenlsvol. Het sluit 
een ernstige zedelijke verplichting in zich, waar
mee de menschen moeten rekenen. Ge behoort 
een tlende te geven van uw inkomen, zelfs waar 
het de groenten u it u w tu in betreft, maar beschouw 
het niet als zulk een zaak van verdienste, dat 
ge ontheven zoudt zijn van de hoogere dingen 
der Wet, namelijk barmhartigheid en geloof. 
Een plicbt goed gedaan te hebben is geen vrij
brief om een anderen ongedaan te laten. Doet uw 
gebeelen plicht en beproeft God en ziet, hoe 
trouw Hij voor u zorgt. 

Als de J oden, die onder de Wet leefden, 
tienden gaven, hoe veel te meer zijn wij ver
plicht dit te doen, levende onder de Wet. van 
liefde tot Christus, onzen Heer, ~n tot de z1ele?, 
voor wle Hij stlerf en met wie WIJ het Evangehe 
en de zegeningen des !evens behooren te deelen. 

OnsVrouwen 
r~~-'•-~11~ . Hoekje. 
=-=~ 'P . 

NUTTIGE WENKEN 
van een ervaren buisvrouw. 

DE man of vrouw, die welslagend wenscht 
te zijn in een of antler richting, moet een 

echt levendige belaogstellio g koesteren voor zijn 
of haar werk. 

Het komt er nlet op aan, of het slechts het 
afstoffen van een kamer is, of het begieten van 
bloemen, doet bet zoo goed mogelijk. · 

M.)eders van gezinnen, in 't bijzonder, zijn in 
de verzoeking om ontmoedigd te worden door 
de dagelijks wederkeerende, gewone huiselijke 
bezi~heden, zich afvrageode, waar het alles toe 

I 
dient. Wei, biertoe: 

De moeder is de grondtoon van het huis. Ze 
• geeft den toon aan en de andere !eden van de 

----- -------..: familie nemen haar tot richtsnoer. 

Boven: Dr. E. M. Schmuziger. . . 
B d . De Staf" van het Vrouwen en Kinderziekenhu1s te Soerabaia. 

enle en· Ad•: d t Beck Adi"udante v. Oudheusden, Kommandeure Birkhoff, Majoor Stewart, v n. r. JU an e • C K . K t K . 
· · Dr. Schmuziger, Majoor Hallman, Adjudante arpenter, ap1te1ne napper , ap1-

teine Schot en Adjudante Andersson. 

Een wanorderlijk huis vormt slordige mannen 
en vrouweo, die slordig werk doen in de wereJd. 

Houdt Uw huis netjes en vroolijk, en U bent 
reeds een heel eind gevorderd om de schreden 
Uwer kinderen te plaatsen op bet pad van wel
slagen. ) 

(Volgende maand vervolg . 

INTERNATIO NALE MUZIEK
WEDSTRIJD 1932. 

V o ca I e- C o m po s i t I e s. 

De bovengenoemde wedstrijd staat open voor 
alle Heilssoldaten. Prijzen, varieerende van 
I Os.6d. tot £.2.2s.Od., zullen worden toegewezen 
voor composities (woorden en muziek), die zul
len worden beoordeeld door de .. Music Board" • 
van International Hoofdkwartier. 

Allen, die hieraan wenschen dee! te nemen, 
worden verzocht zich in verbinding te stellen 
met den Algemcen Secretaris, Javastraat 16 
Bandoeng, waarna hun de volledige reglementen 
en voorwaarden zullen worden toegczonden. 

Daar wij een dezer dagen op Hoofdkwarticr 
een anoniemen brief ontvlngcn met de vraag, 
of de wedstnjd ook open stood voor nlet· 
Hcilssoldaten, kondigen wij nog even aan. dat 
dcze uitsluitend bedoeld is voor Heilssoldaten. 



,) 

1 JULI 1932 

OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 
Bevorderingen 1 

Tot Majoor: 
Stafkapitein J. Johansson. * 
Stafkapitein 0. S. Strandlund. * 
Kommandeur B. Ingham. 
Kommandeur M. Kruschwitz. 

Tot Adjudant: 
Ensign M. Hoffmann. 
Ensign M. Lorier. * 
Ensign G. Steen. * 

Tot Luitenant: 
Kdt. Lu/tenant H. B. Pennenburg. 
Kadet W. Hoemakers. 

Aanstellingen 1 

Adjudant S. Beunders * Malang MilitairTehuis. 
J\.djudant P. Rolffs District-Officier Peka

longan, Tega!, Che
ribon. 

Ensign Tj. Tichelaar * Bandoeng Joogenshuis. 
Kapitein A. Doelah * Krengseog. 
Luitenant Jatimin Bandoeng II. 
Luitenant W. Hoemakers Pekaloogan, Assistent. 
Kdt. Luitenant 'Kasmin Bawen. 
Kdt. Luitenant Rast/ah Tanggoeng. 

JOH W. DE GROOT, 

Baodoeng, Juni 1932. Kommandant. 

\ 
Jd 

ffa11t'-!e~en.tn~en. ~and.en 

(f f ~ e m . e c n ~ c c 't e t a 'l i ~. 
De Kommandants. 

Ooze Leiders zijn gedurende de afgeloopen 
maand vooortdureod op het oorlogspad geweest 
en druk bezig met het leiden van samenkomsten, 
zoowel als het doen van zaken en het houdeo 
van belangrijke besprekiogen met vele invloed
rijke autoriteiten in verband met de uitbreiding 
van ons werk. 

Bij het vervullen van zijn vele plichten heeft 
de Kommandant gereisd per boot, trein en vlieg
machine ; we willen een woord van dank brengen 
aan de respectievelijke maatschappijen, die hem 
een vrijen pas hebben verleend. . 

Om een idee te geven van den spoed, waarmee. 
onzr Leider zich voortbeweegt, citeer ik uit een 
onderhoud, dat hij had met den verslaggever 
van een Nieuwsblad : 

,,Werkweek. Den vorigen Zondagavond leid
de Kommandant de Groot de samenkomst in de 
gevangenis bij Bandoeng. Maandagmorgen half 
zeven vloog hij naar Batavia ; hie.I~ daar op 
Thililitan besprekingen met de Officteren van 
Batavia en vloog een half uur later door naar 
Semarang. Daar werd het noodige be~proken 
met den dokter van het Ooglijdershospt~aal .en 
om 12 uur IO werd Soerabaja bereikt. s Mtd
dags. besprekingen met de Officieren .aldaar, 
's avonds met verschillendeautoriteiten, Dinsdag
ochtend naar Lawang ; 's middags teru ; bezoek 
aan den Gouverneur, bezoek aan den Burge• 
meester; 's avonds 7 uur bijeenkomst met het 
Werkloozen-Comite. Woensdagochtend kwart 
voor 6 : per vliegtuig naar Batavia. Donderda~ 
en Vrijdag de zaken aan het Hoofdkwartier oprut
men : Zaterdagmorgen naar Sumatra. Oat kan 
uitsluitend de jeugd !" 

Nieuw Tehuis voor Werkloozen. 

Als resultaat van het bovengenoemde, kunnen 
we mededeelen (zooals reeds meermalen in de 
nieuwsbladen is aangekondigd), dat er twee 
nieuwe Tehuizen voor Socialen Arbeid in de 
toekomst opgericht zullen worden. . 

Een er van zal geopend worden in SoerabaJa 
op den 3den Augustus. Dit Is een gebouw, gele• 
gen Oendaan W etan, dat ruimte biedt v~or 
tachtig bedden, behalve nog een afzonderhike 
ruimte voor twintig gezinnen. Het Centr~a~ 
Crisis-Comite en het plaatselijk Crlsis-Com1te 
te Soerabaja hebben hun voile medewerking 
toegezegd. Een Commissie van Bijstand zal 
worden gevormd, waarvan de Gouverneur van 
Oost-Java, de heer G. H. de Man. het eer~
voorzltterschap op zich heeft genomen, terwl)I 
de Burgemeester van Soerabaja, de heer H. I. 
Bussemaker, zal optreden als voorzitter van de 
Commissie. 

Voor het andere Tehuis Is een groot gebouw 
te Oengaran door de Regeering aan het Leg~r 
afgestaan teneinde daarin een Tehuis te vestl
gen voo; werklooze vrouwen en meisjes. die 
slachtoffer werden van den crisis. 

Op deze wljze tracht het Leger tegemoet te 
komen aan de hedendaagsche moeilijkheden 
van de menschen en zoodoende op de hoogte 
te blijvcn van zijn tijd. 

Hoog bezoek. 

Sprekende van de T ehuizen voor W erkloo
zen, zal het de lezers interesseeren te verneroen. 
dat de heer L. H. W. van Sandick, lid van den 
Raad van lndie, vergezeld van Mr. J . B. Akker
roan, Secretaris van het Centraal-Comite voor 
steun aan werkloozen, een bezoek hebben ge
bracht aan ons Tchuis aan de Sluisbrug In 
Batavia. De Edeleer van Sandick was zoo in
genomen met wat hlj zag, dat hij den vollen 
steun van het Centraal Comite, waarvan hij de 
voorzitter is. toezegde. 

S T R IJ D K R E E T 

HET is nooit prettig, als wij een van onze 
oude makkers vaarwel moeten zeggen 

en terwijl wij dit neerschrijven, zijn er dan ook 
gemengde gevoelens in ons hart. Mevrouw 
Kronenberg telt, op eeo na, de meeste lndi1.'che 
dienstjaren als Officier van het Leger des Heils, 
d. w. z. van alien, die nog in actieven dienst 
zijn en het spreekt vanzelf, dat zlj wijd en zijd 
bekend is. 

Mevrouw Kronenberg kwam voor 't eerst in 
Nederlandsch-lndie, als Adjudante van der Zee, 
in 1906 en had toen reeds 13 jaar als Officier 
in Nederland gearbe1d. Na in bevel te zijn ge
weest van de K weekschool voor lnlandsche 
Officieren, viel het haar te beurt twee nieuwe 
tehuizen te openen, n. 1. een tehuis voor In
landsche meisjes te Pati, in 1909, en een tehuis 
voor vrouwen en meis1es te Batavia, in 1911. 

In 1912 trad Stafkapiteine van der Zee in 
't huwelijk met Kapitein Kronenberg en gedurende 
zeventien vreugdevolle jaren badden onze mak
kers het voorrecht samen te mogen strijden tot 
Gods eer en zagen zij, hoe God hun arbeid 
rijkelijk zegende in Milita1re Tehuizen, onder 
de lepra-patienten te Koendoer en te Poeloe 
si Tjanang en ook in het Kinderhuis te Medan. 

Kapitein Kronenberg stood bekend als een 
ware dienstknecht des Heeren, met een hart, 
dat voelde voor de zwakken en struikelenden 
en een geloof, dat vast gegrond was op de 
reddende macht van Zijn Heiland, en waarvan 
hij zoo duidelijk getuigde in woord en daad. 
Zijn werk op aarde is volbracht en de Heer 
riep hem op tot hoogeren dienst. Zwaar ge
troffen, doch vol goeden moed, zooals wij haar 
altijd gekend hebben, ging Mevrouw Kronenberg 
voort. Op haar rustte nu de geheele verant
woordelijkheid voor haar twee jongens en met 
het volste vertrouwen op Gods beloften heeft 
zij die verantwoordelijkheid aanvaard. Zij heeft 
zich niet aan den strijd onttrokken ; integendeel, 
in haar aanstelling in bet Rusthuis en in het 
Korpswerk, waaraan zij een zeer actief aandeel 
nam, heeft zij steeds denzeltden ijver getoond 
voor 's Heeren zaak. 

Zij deed haar werk ult liefde voor den Heer 
en vele vruchten hebben wij hiervan mogen 
Zien. De militaire broeders, haar ,,jongens", zullen 
haar echt missen, de jonge bekeerlingen zullen 
dikwijls aan haar goeden raad en aan haar gebe
den terugdenken, de makkers van het Korps, 
wij alien zullen haar missen. Wij danken God 
voor alles, wat zij voor Nederlandsch-lndie is 
geweest. Onze beste wenschen vergezellen haar 
en haar beide jongens, nu zij ons, waarschijn
lijk voor goed, gaan verlaten, want over enkele 
maanden zal de tijd daar zijn, dat Mevrouw 
Kronenberg uit den actieven dienst zal treden. 

Wij wenschen hun Gods rijksten zegen toe 
en bidden, dat de Heer hen nog vele jaren 
moge sparen voor elkander en voor dienst- in 
Zijn Koninkrijk ! 

A.E.B. 

. ._.. .............................................................. ~ ......... .._... ................ ~ ......... -~ ..................................................... .._... ....................... : 
• f 
~ BEN OPROEP van den KOMMANDANT. ! 
i i ! M:ijn waar.de Makkers en Vrienden ! f 

• i Als di t nummer van de Str:ijdkreet in Uw handen komt, z:ijn t 
! de Conferent iedagen te Bandoeng zeer nab:ij. ! 
i Ik gevoel er behoefte aan om er nog eens b:ij U op aan te i 
t dringen di t toch vooral tot een zaak van gebed te maken, t 
i opdat God op een b:ijzondere w:ijze Z:ijn zegen op deze Confe- j 
f renties moge uitgieten, zoodat w:ij zelf gezegend, anderen t 
• ten zegen mogen z:ijn. • 
i Het zangkoor van Officieren te Bandoeng heeft in m:ij de i 
! verzekering gewekt, dat dit een groote inspiratie zal z:ijn ! 
i en veel zegen zal brengen door de schoone heils- en heili- i 
f gingsliederen, die door hen ten gehoo~e zullen worqen ge- ! 
1 bracht. ; 
' Een verzoek heb ik aan U allen n.l. om te werken voor de ' 
! menschen, die bui ten z:ijn en hen persoonl:ijk ui t te noodigen ! 
i tot deelname aan deze samenkomsten. Laat het idee verban- t 
t nen worden, dat deze b:ijeenkomsten ui tslui tend z:ijn voor de t • • i Heilssoldaten. Onze b:ijeenkomsten z:ijn voor alle kinderen i 
t. Gods en voor-allen, die w:ij in aanraking kunnen brengen me.t t 
• het Evangelie. Alle Christenen z.ijn ui tgenoodigd om deel te • 
t nemen aan de Conferenties en er voor te bidden. t 
t In Bandoeng zal de ui tzending der Kadetten plaats vinden t 
i gedurende de Conferentiedagen en w:ij bidden, dat ook daarui t i 
t een groote zegen moge voortkomen. Bi.d t en werkt en God zal t 
• • i ons gebed verhooren. i 
! God zegene U ! ! 
• 1 t De Uwe in Z:ijn Dienst, ~ 

! J. W. DE GROOT ! 
i Kommandant. i 
t t . . ................................................ ..._..._.. .............................................. .._..-... ..................................................................... .._... ........................ . 

Stafkapitein Bridson, de beheerder van de 
Leprozerie' te Pelantoengan, schrijft, dat de 
Hoofd-lnspecteur van den D. V. G. Dr. Offringa. 
vergezeld van den Inspecteur van den D. V G. 
te Semarang, Prof. Thierfelder, Dr. Sitanala en 
een anderen dokter, een bezoek heeft gebracht 
aan de kolonle. De dokter toonde zich zeer 
ingenomen met den stand van zaken in 't alge
meen en met de stemming, die er heerscht. Hij 
was zeer getroffen en zeide, dat volgens zijn 
overtuiging dit werk alleen verricht is kunnen 
worden door de genade van God. Hij stelde 
ook veel belang in het geestelijk werk en voor
namelijk in de bekeering van het personeel. 

Territoriale Gezinsbond Secretaresse. 

Het zal de lezers interesseeren te vernemen, 
dat de Kommandant Mevrouw Majoor Taylor 
heeft aangesteld als Territoriale Gezinsbond Se
cretaresse. Mevrouw Taylor heeft een rijke er
varing opgedaan op dit gebied, in Eogeland, 
zoowel als in Holland en het is haar verlangen, 
er toe te mogen medewerken, dat deze zeer 
belangrijke tak van arbeid in dit Territorie zich 
uitbreidt. 

Wij zijn blij, dat Mevrouw Kommandante de 
Groot (onder wier toezicht dit werk is uitgebreid 
en reeds bemoedigende resultaten heeft opgele
verd) bijzoodere belangstelling in dit werk zal 
blijven toonen en voortaan bekend zal zijn als 
Presidente van den Gezinsbond. Majoor Beckley 

zal dit nuttige werk, zoover als bet de lnheem
sche afdeeling betreft, ook blijven behartigen. 

Nog meer bevorderingen. 

We grijpen deze gelegenheid aan om onze 
hartelijke gelukwenschen aan te bieden aan de 
Officieren, die gedurende de afgeloopen weken 
door den Kommandant bevorderd zijn geworden : 
de Majoors Johansson, Strandlund, Kruschwitz 
en Ingham, de Adjudants Hoffman, Steen en 
Lorier en de Luitenants Pe.nnenburg en Hoe• 
makers. 

Welkom. 

Envoy A. van Vlaardingen, die eertijds zulke 
uitsteken de dienstenheeft bewezen aan de Redac, 
tie in Amsterdam. is op den 23sten Juni in Tan
djong Priok met het m. s. ,,Dempo" gearri
veerd. We roepen haar een hartelijk welkom toe · 
en wenschen haar een gelukkig en nuttig verblijf 
in deze schoone gewesten. We zullen ongetwij· 
feld meer over de Envoy booren in de volgende 
nummers. 

Officieren terug van verlof. 

Er is thans definitief bericht ontvangen, dat 
Kommandeure Cornelius en Adjudante Lehmann 
rtizen met het m. s. ,,Marnix v. St. Aldegonde", 
dat Batavia zal bereiken op den 28sten Juli. 
We zullen blij zijn onze oude kameraden 
weer te zien en wenschen hen opnieuw een 
nuttige en gelukkige dienstperiode hier toe. 
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Tezamen met hen reist Luitenante (verpleeg
ster) Hilda Deutsch van Zwitserland, die juist 
haar opleiding heeft voltooid aan de lnterna, 
tionale K w eekschool te Londen. We zeggen 
haar hartelijk welkom, evenals een aantal v er
sterkingen van Holland. wier namen we in ons 
volgende nummer bekend hopen te maken. 

Verandering van Aanstelling. 

De Officieele Mededeelingen doen zien, dat er 
weer verschillende veranderingen van aanstelling 
noodig bleken te zijn. We bidden , dat deze 
veranderingen de gewenschte uitwerking zullen 
hebben, zoodat Gods Koninkrijk en het werk 
van ons goede oude Leger hierdoor grootelijks 
gebaat zullen worden 

Officie.ren met verlof. 

Vele Officieren genieten thans hun welver
diend verlof. We waren blij om De Adjudants 
Loois van Koendoer, de Ensigns Jansen van 
Poerworedjo en de Kapiteins ter Telgte van 
Pelantoengan te ontmoeten. God zegene en sterke 
hen en andere kameraden , die elders vertoeven 
om weder op krachten te komen. 

Z. V. Aanvrage. 

Bemoedigend nieuws bereikt ons uit verscbil, 
lende deelen van ons Territorie. De Officieren 
en makkers aanvaarden hun taak met moed in 
weerwil van ongunstige omstandigheden ; o.m. 
was de Kommandant blij een telegram te ontvan
gen van Luitenant Leimena en Kadet Hondelink, 
luidende: ,,Z. V. A. Malang binnen". Dit betee
kent, dat hun doelwit van f 1000.- bereikt is 
geworden. Dit is niet tot stand gekomen zonder 
hard werken en we feliciteeren onze kameraden 
met dit succes. We zien uit naar soortgelijk 
nieuws uit alle deelen van het Territorie ! 

Bela wan. 

Stafkapitein Meyer schrijft bemoedigend over 
openluc!:itsamenkomsten, welke sinds eenige we
ken te Belawan worden gebouden. Elke week 
komen er ongeveer 500 of 600 menschen bijeen, 
terwijl reeds 2 bekeeringsgevallen voorkwamen. 

We bopen, dat we in staat zullen zijn een 
korps te openen te Belawan. Zulke berichten 
over gcestelijk werk doen ons hart goed en 
we bidden Gods zegen over de pogingen, die 
hier en in alle deelen gedaan worden. 

5-Daagsche Conferenties. 

Schikkingen worden getroffen voor de groote 
Conferenties, waarvan in ons laatste nummer 
melding werd gemaakt. Het programma voor 
Bandoeng staat elders afgedrukt . Dit zal onge
veer hetzelfde zijn voor alle centra, waar deze 
bijzondere samenkomsten zullen worden gehou
den. Een wijziging in de data is voor sommige 
plaatsen gebleken raadzaam te zijn , zoodat die 
voor de andere centra nu als volgt zullen zijn : 

Batavia 7 Aug. tot en met 11 Aug. 
Semarang 14 ,, ,, ,, 18 •• 
Soerabaja 21 ,, ,, ,, ,, 25 " 
Magelang IO Sept. ,, ,, ,, 15 Sept. 

We dringen er bij alle Officieren, Soldaten 
en Christenvrienden op aan ernstig te bidden 
voor het welslagen van deze groote samen
komsten en deze voor te bereiden door de. 
menschen op te wekken ze bij te wonnen. 

W eldadigheidszegels. 

Zooals men uit de Nieuwsbladen kan lezen, 
heeft de Regeering van Ned. Jodie besloten, 
dat ter gelegenbeid van het a . s. Ke.rstfeest een 
serie weldadigheidspostzegels zal worden uitge
geven, waarop een kleine toeslag zal worden 
geheven, die gebeel ten bate van ons werk 
hier zal komen . Het is de eerste maal in 
de geschiedenis van bet Leger des Heils, 
dat frankeerzegels met bet Leger-etiquet 
worden uitgegeven en wij hebben geloof, dat 
alle zegels zullen worden verkocht. 

Mevrouw Lt. Kolonel Brouwer. 

Tot onze spijt moeten wij melden, dat de 
gezondheidstoestand van: Mevrouw Lt. Kolonel 
Brouwer veel te wenschen overlaat. De dokter 
heeft bet daarom raadzaam geoordeeld, dat zij 
opgenomen zou worden in het Ziekenbuis, ten 
einde de verpleging te ontvangen, die hij noodig 
acht. Laat ons bidden, dat God a lies zoo zal leiden 
dat Mevrouw spoedig haar gezondheid en sterk: 
te zal terugkrijgen. Laat ons ook bidden voor 
o~zen geacbten Kolonel en Kapiteine Brouwer, 
die natuurlijk zeer bezorgd zijn voor hun echc
genoote en moeder. ,,Het gebed des recbtvaar
digen vermag veel." 

J[NTERNATIONAAL 

I ILEGERNIEUWS. 

Canada-Cost. - Onder de werkloozen, die 
door de Regeering naar verscbillende plaatsen 
zijn gezonden voor het aanleggen van de Trans
Canadeescbe Verkeersweg, en in groote getale bij 
elkaar in kampen wonen, zijn ve.ldpredikers 
aangesteld, eveneens door de Regeering. Onder 
deze veldpredikers bevinden zicb twee Heils
officieren, die bemoedigende rapporten zenden. 
Hun arbeid wordt door de mannen zeer gewaar
deerd. 

Zweden. - 1932 is bet .. Jubileumjaar" v an 
het Leger des Heils in Zweden ; 50 jaar geleden 
is bet werk hier geopend. Door bet geheele 
land worden extra pogingen gedaan en in de 
verschillende centra worden b ijzondere samen
komsten georganiseerd . De Generaal en Chef 
van den Staf hebben beloofd om te komen v oor 
't leiden van enkele deze.r sa menkomsten. 
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:E 
OfflCl(fL ORGAAN VAN HfT lfGfRDfS H£1lS IN NfDfRlAHDS(H·OOST·IN01£. GROOT zullen de 5-daagsche Conferentie te 

DE KOMMANDANT LEIDT 
DE SAMENKOMST TE SOEKAMISKIN· 

Z ONDAG 12 Juni werd des avonds een 
bijzondere samenkomst gehouden in de 

Strafgevangenis te Soekamiskin, die geleid werd 
door onzen Kommandant, bijgestaan door Ma
joor Taylor, Majoor Lebbink, Adjudant Gerth, 
Ensign Ramaker en Br. v. Leeuwen. Ongeveer 
100 mannen waren aanwezig. Een der gevangenen 
werd onder de vlag ingezegend tot Heilssoldaat. 
Het getuigenis van onzen makker maakte diepen 
indruk. Nadat de Kommandant zijn onderwerp 
met overtuiging had behande!d, kwamen op zijn 
uitnoodiging 5 personen vrljwillig naar voren 
om den Heiland aan te nemen als bun Verlos
ser en Zaligmaker. De Heer zij geprezen I 

rn:;,C!S2S25252525252525252525252SCS252525C!S252~c525252525252~ 

(H VIJF~DAAGSCHE CONFERENTIE TE BANDOENG. I{] 
ill Programma der Samenkomsten. [] 

~ Zaterdag 23 Juli 7.00 n. m. Bidstond. ~ 
1\1 Zondag 24 ,, 9.30 v. m. Heiligingsdienst. lil 
lfl 5.00 n. m. Openluchtsamenkomst - Pieterspark. lli 
lil 7.00 n. m. Opwekkingssamenkomst. !lJ 

ill Maandag 25 ,, 9.30 v. m. Besloten Officierssamenkomst. KJ 
(H 7.00 n. m. UITZENDING DER KADETTEN. KJ 
ill Dinsdag 26 ,, 9.30 v. m. Heiligingsdienst. HJ 

'1!~iiii~~~~i:i~iiiill~ 7.00 n. m. Opwekkingssamenkomst. KJ 
~ I{] Woensdag 27 9.30 v. m. Heiligingsdienst. HJ 

[}j 7.00 n. m. Opwekkingssamenkomst. I{] 

ONZE JONGSTE UITBRElDING 
TE KRENGSENG. 

STAFKAPITEIN Hiorth, die, zooals in ons 
vorig nummer reeds is gemeld, contr6le 

zal uitoefenen over bet nieuwe korps te Kreng
seng, waar Kapitein Doelah in bevel is gesteld, 
schrijft ons bet volgende: ,,5 Juni hen ik met 
ons fluitkorpsje, bestaande uit 14 jongens, naar 
Krengseng geweest voor de opening, een rit van 
2 uur. Wij werden hartelijk ontvangen door 
den beer Oey en zijn vrouw en dochter. Ruim 
10 uur v. m. begon onze samenkomst. Een prach
tige schare Chineezen en Javanen, voor bet 
meerendeel mannen. vulde de zaal geheel. Deze 
is in het landhuis zelf, in de vroegere salon of 
binnengalerij, die zich uitstekend leent voor dit 
doe!. Er is ook reeds een muziekkorps. be
staande uit 17 man. Ze spelen al aardig. De 
samenkomst verliep uitstekend. Kapitein Doelah 
zal trachten mt.t de menschen persoonlijk in con
tact te komen en wij hopen, dat dat er over 
eenigen tijd een inzegening van So!daten kan 
plaats hebben." 

TEHUIS VOOR SOCIALEN ARBEID 
TE BATAVIA. 

D EN Ssten Juni is er te Batavia een sym• 
pbonie-concert gegeven door de drie 

voornaamste orkesten van Batavia, waarvan 
de opbrengst bestemd was voor ons Tebuis 
voor Socialen Arbeid aldaar. Ongeveer 350 
personen woonden dit concert bij. De twee freule's 
en Jonkheer de Jonge waren aanwezig, vergezeld 
van den Adjudant van den Gouverneur Generaal, 
Ritmeester de Stoppelaar en zijn echtgenoote. De 
Kommandant genoot de eer bij dit gezelscbap 
te zitten gedurende bet concert. Onze Leider 
werd in de gelegenheid gesteld 5 minuten te 
sprt'ken en hij greep deze kans dankbaar aan om 
een en ander over ons Legerwerk te vertellen. 

Tijdens bet concert bevonden zich 22 heeren 
in de aangrenzende biljartzaal. Zij konden bet 
geheele programma volgen, zonder dat zij entree 
hadden betaald. Den volgenden morgen kwam 
echter een der heeren in ons T ehuis en bracht 
f 22.-, de prijs van 22 toegangskaarten -. 
want zij wi~den het Leger niet benadeelen. 

Hier volgt nog een ander aardig voorbeeld 
van de belangstelling van buitenstaanders. Laatst 
kwam een dame, vergezeld van twee kleine 
kleine meisjes ons Tebuis bezoeken. Het bleek, 
dat de meisjes op eigen initiatief een voorraad 
kunstbloemen hadden gemaakt, waarvoor ze bet 
materiaal hadden gekocht van bun eigen spaar
penningen. Deze hadden ze verkocht onder 
vrienden en kennissen en de opbrengs• kwamen 
ze naar 't Leger brengen voor de werkloozen. 
Het totaal bedrag was iets meer dan f 6-. 
waarvan ze f 5.- gaven, en de rest hielden 
om nog meer materiaal te koopen, want zij 
wilden bet opnieuw doen. Is dit geen voorbeeld, 
dat nagevolgd kan worden ? 

De booze woorden en lasterlijke verdenkin
gen, geuit tegen anderen over den naaste, kun
nen ons vergeven worden, doch ze rakefl niet 
in 't vergeetbot'k en we kunnen ze evenmin 
terugnemen. 

n
lJ Donderdag 28 ,, 9.30 v. m. Heiligingsdienst. 1,11 

~ 7.00 n . m. Groote SLUITINGSSAMENKOMST. ~ 

™ Op W oensdag 27 Juli zullen er op dezelfde uren samenkomsten gehouden [] 
lli worden voor de lnheemsche bevolking in de Leger des Heils zaal, I{] 
[}{ Kebondjati 12, die geleid zullen worden door LT. KOLONEL BROUWER. I{] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1!)oe etn waat?tgsttr btscbaamb werb. 
ef.en wart g.esrbftbrnis. 

IK hoorde laatst een Officiersvrouw de on
derstaande geschiedenis vertellen. lk vond 

haar de moeite waard om door te geven en 
daarom schrijf ik haar neer, zooalsik haar hoorde. 

,.Het was op een middag, dat ik alleen thuis 
was, druk in mijn bezigheden verdiept, toen 
opeens de be! ging. (Het gebeurde in een der 
groote steden in Holland). Door bet matglas van 
de voordeur meende ik een goede bekende van 
me te zien, een van mijn zusters-Officieren, die 
zeker zoo vriendelijk was mij te bezoeken. Vlug 
trok ik de deur open en riep op hartelijken 
toon, zooals men doet als men een vriend 
begroet. ,,Korn binnen, klein ding l" 1 Ze was 
namelijk nogal klein van gestalte). Maar neen, 
't was een vergissing ! De binnentredende dame 
was mij niet bekend en stel U mijn verbazi~g 
voor, toen de dame mij met de grootste vnj
moedigbeid vertelde, dat ze waarzegster ~an 
beroep was en mij gaarne de toekomst wtl~e 
voorspellen. Even aarzelde ik, toen zag ik mt)n 
kans en terwijl ik de deur sloot. zeide ik : ,.Ik 
denk, dat U voor mij geen mpeite hoeft te 
doen, want mijn toekomst is mij bekend." Ver
rassing teekende zich af op 't gezicht der dame. 
.. Ja, ik weet, dat ik naar den Heme! ga" en ik 
wees haar op een tekst, die aan ~en muur bing 
en waarop stond: In God is mijn Hoop ... O. 

ik zie, dat ik aan 't verkeerde adres ben, ik 
zal maar verder gaan,'' en de dame tastte naar 
de deur. ,.Waar wilde U been?" vroeg ik. 
,.Naar de bovenburen," luidde bet antwoord. 
.,Neen, dat zulc U niet" zeide ik, terwijl ik 
mij voor de deur plaatste ... U moet mij even 
aanhooren, ik zal U eens zeggen, wat U w 
toekomst zal zijn. als U op dezen weg door
gaat." Ouidelijk legde 1k haar ult, wat de Bij
bel zegt omtrent waarzeggerlj. 

,,Onder u zal niet gevonden warden, die zij
nen zoon of zijne ctochter door het vuur doet 
doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een 
guichelaar, of die op vogelgeschrei aclzt geeft, 
of toovenaar, of een bezweerder, die met bezwe
ring onzgaat, of die eenen waarzeggenden geest 
vraagt, of een duivelsllllnstenaar, of dte de 
dooden vraagt; want al wie zulks doet, is den 
Hee re een gruwel." Deut. 18 : 10- l 2. Ik zelde, 
hoe een kind van God zijn toekomst veilig ;ian 
zijn Hemelscben Vader kan overlaten, Die Zijn 
kinderen juist datgene zal geven. wat zij behoe
ven. lk drong er op aan, dat zij haar beroep 
zou vaarwel zeggen en zich tot haar Heiland 
keeren. 

Ik zag. dat de pijl doe! getroffen had. On
gemerkt keek ik haar na, toen ik haar uitliet
zij ging niet naar boven !" 

WELDADIGHEIDSZEGELS. 
Hieronder ziet men een afbeelding van de Weldadlgheidszege!s,' waarvan gesproken wordt in 

de Nootjes vab den Algemeen Secretaris. De serie bestaat uit 4 zegels met een frankeerwaarde 
van : f 0.02 - verkoop f 0 03 

,, 0 05 - ., ., 0 07 I /2 

" 0.121/2 - .. 0.15 
.. 0 15 .. .. 0.20 

De uitvoering van deze serie is schitterend ; iedere zegel geeft een bee Id uit de J avaansche 
nijverheid, is in twee fraaie kleuren uitgevoerd, terwijl ook bet Legerwapen en de naam .. Leger 
des Heils'' op de zegels is verwerkt. 

IS llET CII STUS, DIE T Iii: ZOEli: ·? een nadenkende jeugd. ofschoon onze schijnbare 
roekelc:iosheid onze ouders we! eens belet, <lit 
in te z1en. Maar in mij rijzen voortciurend vrageo 
lk schijn altijd te moeten zoeken, maar wannee; 
ik zoek, weet ik eigenlijk niet. 

EI~. T ARTIKEL, DAT AJ,J,I~ .JONGE MI~NSC'HE. T MOl~TEN I .. J·~ZI~N. 

IK vertegenwoordig die millioenen jongelui, 
jongens zoowel als meisjes, die zich deze 

vraag stellen. Mijn leeftijd doet er niet toe, of
schoon ik zou kunnen zeggen : tusschen de 
vijftien en vijf en twintig. Men vindt luidjes 
van mijn soort veel op de H. B. S., ofschoon 
ook dikwijls op de Hoogeschool. Ik genlet een 
goede gezondheid, ik geloof, dat mijn geestelijke 
gaven het middelmatige te boven gaan en finan
cieel heh ik niet te klagen, ofschoon, ten op
zichte daarvan, ik ongetwijfeld dezelfde begeer
ten heb, als mijn ouders. Die begeerten worden 
echter maar nimmer vervuld. Bij mij thuis wordt 
de naam van Christus niet gt'eerd, <loch even• 
min ijdel gebruikt ; vaak vormt hij als 't ware 
den twistappel. en zoo"n gesprek draait altijd 
op niets uit. Op school wordt mij niet geleerd, 
iets of iemand te aanbtdden ; ook bier is de 
godsdienst !outer een onderwerp van discussie. 
ledereen schijnt er een bepaalde opinie over te 
hebben: maar evenals thuis blijft de heele zaak 
een duister en onnaspeurlijk geheim voor mij. 

De couranten en boeken geven mij ook al 
geen licht, want daarin vind ik groote mannen, 
die de beginselen van bet Christendom hoog 
houden, maar ik vlnd er ook andere, niet min
der groote mannen, die ze neerhalen. Hun 
argumenten zijn krachtig ; zij overtuigen mil 
en als ik ze lees, dan moet ik zoowel met de 
eene als met de andere zijde instemmen. 

De wereld is zeer aantrekkelijk, maar toch 
scbijnt ze vol onrust te zijn ; er zljn vele ver
maken en er is veel te genieten, maar toch 
schijnen die <lat innerlijke verlangen niet te 
bevredigen. Ik doe met de jeugd van mijn tljd 
mee ; ik uit mijn physieke kracht bij de sport ; 
ik benut mijn geestelijke bekwaamheden bij mijn 
studie : gelegenheden voor vermaak en ontspan
ning heh ik te over ; ja zelfs z66veel. dat ik 
soms wel eens vrees voor mijn zedelijk welzijn. 

En toch ontbreekt mij lets. Het ligt niet in 
mijn macht, om mezelf duidelijk uit te drukken. 
Echter nlet omdat ik daarvoor te jong ben. 

Wij jongelui uit den modernen tijd vormen 

Ik herinner mij niet, wanneer ik den naam 
van Christus voor bet eerst hoorde ; ik geloof 
niet, dat mijn ouders hem mij ingeprent hebben 
te~zij .zil in de laatste jaren veranderd zijn ; 
m1ssch1en was het een van mijn eerste onder
wijzers - iemand van den ouderwetschen stem
pel. . die .geloofde in het godsdienst-ooderrkht 
~die mlJ. dien naam bijbracht. In ieder geval, 
1k ken dten. naam en misschien is dat de oor
zaak van m1Jn onrust. 

Begrijp mij niet verkeerd - ik hen gelukkig. 
Ik behoor tot ~.ie groote schare zorgelooze, 
onverantwoordehike, rusteloos voortjagende jon
ge menschen. Maar ik moet bekennen - ik hen 
niet voldaan. 

Is bet Christus, Dien lk zoek? Is Hij bet ant
woord op al mijn vragen ? Is Hij bet geoees
middel voor mijn onrust? Is bet Chrlstus, Die 
mlj ontbreekt? 0, wist ik het maar I 

* * ,,. 

Bandoeng le1den van 23 tot en met 28 Juli. 

Majoor en Mevrouw Taylor zullen bezoeken; 
9 Juli Batavia II; 10 Batavia I; 11 Batavia 
II - Gezinsbondsamenkomst met Mevrouw 
Taylor; 11 Batavia I - Lichtbeeldensamen
komst; - 13 Bandoeng II - Inzegening P.O. 's. 

Lt. Kolonel en Mevrouw Brouwer (R) : 
14 Juli Bandoeng I. 

Majoor en Mevrouw Loois : 
7 Juli Bandoeng I. 

Majoor en Mevrouw Strandlund 1 

21 Juli Bandoeng I. 

Stafkapiteine Neddermeyer 1 15 Juli Sema
rang Meisjeshuis; 16 en 17 Rembang; 18 en 
19 Rogo Moeljo; 20 Solo; 21 Ngawi; 31 
Bandoeng I I. 

r') 

~ 

LUITENANT J. LAPI BEVORDERD TOT 
B EERLIJKHEID. 

HET was met ontroering. dat wij op Maan-
dag 25 April bericht kregen, dat Kdt. 

Luitenant J. Lapi in bet ziekenhuis te Paloe 
was overleden. Slechts een paar dagen was hij 
ziek geweest en ofschoon de dood hem onver
wachts opeischte, was hij bereid om zijn Heer 
te ontmoeten. Hoewel hij nog graag wilde !e
ven - hij was ook nog zoo jong - antwoordde 
hij op de vraag van Adjudante Both, of alles 
wet was in zijn ziel, bevestigend, en toen de 
Adjudante met hem bad en den Heer vroeg om 
den Luitenant eenswillend te doen zijn met Zijn 
wil. antwoordde hij met een krachtig ,,Amen." 

Kdt. Luitenant Lapi is uit de heidenen ge
wonnen. In de Leger des Heilsschool leerde hij 
zijn Heiland kennen . Later werd hij Koq>skadet 
en onderscheidde zich door leergierigheid en 
eenvoud en groot verlangen om zijn !even nut
tig te maken in den dienst van God. 

Groot was zijn vreugde, toen hij naar de 
K weekschool te Bandoeng kon gaan. Opgetogen 
waren zijn brieven over alles, wat hij zag. leerde 
en doormaakte, maar met evenveel blijdschap 
keerde hlj terug naar Celebes en begon daar 
zijn arbeid met ernst en toewijding.Juist voordat 
hij ziek werd, werd hij tijdelijk in bevel geplaatst 
van bet korps Sibelaja en bet was aardig te 
zien, hoe flink hij dad ·lijk aanpakte met de 
Z. V. Aanvrage. Er werd een nieuw Officiers
kwartier te Sibelaja gebouwd en met verlangen 
wachtte de Luitenant den dag af. dat bij bet 
zou mogen bewonen, weinlg vermoedende, dat 
hij zoo spoedig zou lngaan in het Huis, niet 
met handen gemaakt. 

De begrafenis vond plaats te Paloe. Eerst 
was er een kleine dienst gehouden in het Offi
ciersk wartier te Paloe, van waaruit de Luitenant 
naar bet ziekenhuis was gebracht. Deze werd 
geleid door v1ajoor Veerenhuis, evenals de dienst 
op het kerkhof. Verschillende Officieren waren 
gekomen om hun makker de laatstc eer te 
bewljzen. Eenige makkers brachten vriendelijke 
herinneringen naar voren ; alien getuigden, dat 
het !even van den Luitenant tot zegcn was ge
weest. Majoor Veerenhuis bepaalde de omstan
ders bij de kortheid des !evens en de noodzakelijk
heid om ten alien tijde bereid te zijn. 

Zondag 1 Mei was er een Gedenkdienst te 
Sibalaja, welke door Majoor Veerenhuis geleid 
werd. De zaal was geheel gevuld en er beerscbte 
een ernstige geest. De Zang brigade van Kalawara 
zong mooie liederen. Ook hler spraken verschil
lende makkers van den goeden lnvloed, die bet 
!even van den Lui tenant op hen had gehad, voor
al trof ons het woord van Goeroc Sondahk, die 
een korten tljd werkte met onzen overledcn 
makker en die hem had lecren kennen als een 
waar kind van God. In deze samenkomsten werd 
gebeden voor de familieleden van den Luitena°.t• 
die bijna alien Cbristenen en Heilssoldaten z11n 
en voor wie de Luitenant tot zegen was. Moge 
de vertroostingen des Heeren hun dee! zijn ! 

A.B. 

Het antwoord op deze vragen heeft Christus 
Zelve gegeven, toen Hij zeide: 

,.Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid 
en belast .z:ijt, en Ik .z:al U rust geven. Neemt 
Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Jk .z:acht
moedig ben en nederig van hart 1 en gij .z:ult 
rust vinden voor uwe zlelen ; want Mijn juk 
ls .z:acht, en Mijn last is Jicht." Matth. I I 
28,...... 30. 

.,lk ben bet brood des )evens ; die tot Mii 
komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij 
gelooft, zal nimmermeer dorsten." Job. 6 1 35. 

,.lk ben de weg, en de waarheid en het 
!even". Joh. 14 1 6. 
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