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Hospitium-Comite het beheer van 

het T ehuis aan het Leger des Heils 

heeft overgedragen. De Komman

dant was per vliegtuig ·van Batavia 

gekomen voor deze plechtigheid, 

die Gouverneur F.,."'"Jnan zoo w,,1 

willend was geweest te willen leiden. 

De Kapiteins Palstra, die het bevel 
Een overzichtsfoto tijdens de plcchtighcid. De Heer Nieboer aan het woord. 

dit werk beginnen, beteekent, het 

tot een goed einde te brengen, dat 

niet halverwege gestopt zal kun

nen worden wegens gebrek aan 

fondsen of om andere reden\!n. 

Als wij dit hier aan elkaar beloven, 

moge zulks zijn een lichtend teeken 

op het moeilijke pad van hen, 

die wij hier willen steunen. Ik ben 

er van overtuigd, dat dit werk 

in goede handen is en tot een 

behoorlijk einde zal worden ge

bracht." 

zullen voeren over het T ehuis, hadden zich beijverd om all es in gereedheid te 

brengen voor de opening van .,Huize Elim" en het zag er clan ook frisch en netjes 

uit. Het Tehuis mag zich verheugen in een warme sympathie van de zijde der 

inwoners van Medan en omgeving. De Deli Courant schrijft over deze nieuwe 

actie als: .,Een daad van plicht en menschenliefde". Ook bij de opening, die 

plaats had in den tuin van het Tehuis, ontbrak het niet aan belangstelling. 

Onder de aanwezigen bevonden zich: Burgemeester Wesselink, de Hoofd-

Daarna voerde de Heer Nieboer het woord en verklaarde, hoe de gedachte 

voor de stichting van het Tehuis uitgegaan was van deu Kommandant en hoe 

die gedachte de basis was geweest, waarop een spoedig daarna gevormd Comite 

een werkplan heeft opgezet. Hij sprak zijn vreugde uit, dat het plan door de 

hulp van velen en niet in 't minst door de bijzondere gift van den Cultuurraad 

reeds zoo spoedig verwezenlijkt is kunnen worden. Hierna richtte de. Heer 

Nieboer zich tot den Kommandant en droeg namens het Comite het beheer 

administrateur der Deli Mij de Heer Bitters, Ass. Res. Nieboer, de Secretaris over aan het Leger des Heils. 

der Deli Mij. de Heer v. Rossum, de Heer Haitsma van de A. V. R 0. S., de Hierna sprak onze Leider. Woorden van dank werden door hem geuit 

Heer Meyenfeld, de Heer Abley. de Heer Spoor, Dr. Ultee en vele anderen. 

De Heer Nieboer sprak als voorzitter van het Comite een kort welkomst

woord en noodigde Gouverneur Ezerman uit om de openingsrede uit te 

spreken. 

De Gouverneur zeide o.m.: .. De opening van dit gebouw is een belangrijk 

feit in de ook voor de Oostkust moeilijke tijden. Iedereen, die aan de totstand

koming hiervan heeft medegewerkt en aan de voltooi'ing van de opgevatte 

taak verder zal werken, volbrengt een daad van menschenliefde, welke in zich 

zelf haar belooning moet vinden. Deze uiting van menschenliefde moge ons allen 

bezielen in dezen har

den tijd van groote 

ellende en lijden van 

vele onzer medemen

schen. Dit vriendelijk 

Tehuis zij slechts een 

tijdelijk verblijf voor 

de daarin opgenomen

en en voor de anderen, 

die na en nog met hen 

hierin zullen wonen. 

Hier mag zeker wel 

verklaard worden, dat 

voor de goede wenschen, die waren meegegeven bij de onderneming van 

deze taak door het Leger en voor de practische hulp, die verleend is. De 

Kommandant verklaarde verder, hoe .. Huize Elim" de 38ste inrichting is, 

die het Leger in Ned. lndie heeft en beschouwd kan worden als de ,,pink" 

aan de hand, die wij tot steun en hulp toesteken. In 't bijzonder maakte 

de Kommandant melding van twee giften, die hem net ter hand waren 

gesteld, van f 250, - namens de Rotary Club en de H. V. A. Hierna riep 

de Kommandant de Kapiteins Palstra naar voren en droeg hen op het 

T ehuis te besturen volgens de beginselen van het Leger des H$ils, 

.. Huize Elim" 

met liefde en toewij

ding, volgens alles wat 

liefelijk en liefderijk-

is, wat rein is, wat 

wel luidt en rust geeft 

voor 't hart. Moge 

Gods zegen rusten op 

di t T ehuis en zijn bewo

ners en moge het voor 

velen een middel zijn 

om den Heerteleeren 

volgen en dienen met 

hun geheele hart! 
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~~~~~b!IWEE engelen hadden deze vraag 
gericht tot de verbaasde discipelen, 
eigenlijk zonder een antwoord te 
verwachten, maar om hun daar
door in zekeren zin een antwoord 
op bun vragende verbazing te 

geven. ,.Oeze /ezus, Die van u opgenomen is 
in den hemel, zal alzoo komen, gelijkerwys· gij 
Hem naar den hemel hebt zien heenvaren". 
Hierdoor werd bet staren in de wolken afgebro
ken. Het is weliswaar gewoonlijk niet de taak 
der engelen om onzen blik van den hemel en 
de hemelsche dingen weer terug naar de aarde 
te richten, maar in dit geval was bet we! het 
noodzakelijkste voor de discipelen zelf en in 
bet belang van het Koninkrijk Gods het beste. 

De verklaring van de engelen in den vorm 
van een belofte aangaande Christus' W ederkomst 
bracht blijde verwacbting in de harten van de elf 
mannen. Tegelijkertijd herinnerden ze zich ook de 
andere belofte, die de Heiland Zelf nog eenmaal 
had herhaald: .,Gij zult ontvangen de kracht 
des Heiligen Geestes," sprekende over den 
Trooster, op Wien zij moesten wachten. 

We weten uit Gods Woord, dat het eenparig 
vasten en bidden en sterk verlangen naar de 
komst van den Geest, deze ook werkelijk teweeg
bracht en zelfs op zulk een machtige wijze, 
als zij niet verwacht hadden. Gelijk een plasregen 
werden zij overgoten, gelijk een orkaan schudde 
de Goddelijke wind aan de menschenzielen, een 
vuur greep hen aan en de oplaaiende vlammen 
konden niet verborgen blijven. Welk een mach
tige gebeurtenis I Het Evangelie verbreidde zich 
met kracht I 

Naderhand, toen de Apostelen, en later alle 
volgelingen van Jezus, in het volle !even stonden 
en den dagelijkschen strijd voerden, dien het !even 
van een Christen meebrengt, hebben ze meer en 
meer op deze gebeurtenis teruggeblikt als een 
historisch feit, dat wel had plaats gehad, maar 
zich we! niet op dezelfde wijze zou herhalen. Meer 
en meer kwamen ze hiervan terug en bepaalden 
zich bij de andere belofte, die nog niet in ver
vulling was gegaan: de Wederkomst des Hee
ren. Deze scheen bun harten met nieuw ver
langen en nieuwen ijver te doen ontbranden. 

Door de eeuwen heen heeft dit verlangen 
zich gehandhaafd, hoewel van tijd tot tijd sterk 
teruggedrongen door het vorm-Christendom ; 
in den laatsten tijd schijnt bet echter opnieuw 
ontwaakt te zijn. 

Welke beteekenis heeft deze belofte voor 
ons eigen zieleleven? 

Wat voor een kind het naderende Kerstfeest, 
wat voor de bruid de komst van den bruide
gom, wat voor den lijder bet oogenblik van 
bevrijding uit zijn lijden, wat voor den vor
schenden, zoekenden denker de oplossing van 
een moeilijk vraagstuk is, dat is voor den Chris
ten de W ederkomst des Heeren. 

STRIJDKREET 

Heeft iemand van ons wel eE!ns onschuldig 
in een gevangenis gesmacht, om dan plotseling 
bevrijd te worden? Een Baltische Edelvrouw, 
die met andere adellijke person en in een. con
centratie-kamp der Bolsjewisten gevangen zat, 
en dagelijks bewaakt door de Roode Garde in 
een klein gebouw, waaronder zich dynamiet 
bevond, hunkerde naar bevrijding, welke die 
clan ook was, beschreef met zulk een geestdrift 
den dag, waarop zij het Duitsche Regiment de 
stad hoorde binnendringen en die aan de handen 
van den vijand ontrukken. ,,Wat was het een 
jubel bij ons in het concentratie-kamp, toen 
onze bevrijders kwamen I We vielen op onze 
knieen en wisten niet wat te doen van vreugde." 
De W ederkomst des Heeren zal voor alle zuch
tenden een eeuwige vreugde beteekenen. 
,,Eeuwige bUjdschap zal op hun hoofd wezen", 
zoo staat er geschreven en dat heeft niet alleen 
betrekking op gene zijde van bet graf. 

Nog een ander gevolg brengt de levende 
hoop op de W ederkomst van Jezus met zich 
mee. Zooals men zich op een feest voorbereidt, 
alles in orde maakt, al bet onnoodige verwij
dert, geheel bereid is voor de ontvangst van 
den verwachten gast, die de feestvreugde zal 
aanbrengen, zoo ijvert onze ziel naar Heilig
making. Het beste kleed is niet mooi genoeg. 

W aarom zou dan niet al ons denken en streven 
er op gericht zijn, om vlekkeloos en rein, ja 
met Goddelijk licht vervuld, altijd bereid te 
zijn? 

Nu gaat bet er niet om, wanneer de Heer 
zal komen. Daarover zijn honderden boeken 
geschreven en dagelijks schrijft en spreekt en 
verdiept men zich in bet hoe, wanneer en waar. 

Bijna zou men wenschen, dat de beide engelen 
hun vraag nog eenmaal zouden herhalen: .. Wat 
staat gij en ziet op naar den Heme!?" 

Een Theoloog vroeg eens aan Generaal 
William Booth, waarom men in het Leger des 
Heils nooit of zoo zelden over de W ederkomst 
des Heeren predikt, schrijft en beraadslaagt. 
De Stichter antwoordde op zijn practische, over
tuigende wijze: ,,Als de Heiland terugkomt, 
dan wensch ik, dat Hij mij bezig vindt zielen 
te redden, mijn hand op den schouder van 
een armen zondaar en strijdende om zijn ziel." 
Het verlangen van bet hart naar de Weder
komst des Heeren, die dan alle kwellende 
vragen zal oplossen, drijft ons eigenlijk tot 
de lijdende, aan de zonde geketende men
schenzielen. Ze drijft ons zelf tot de ,,Heilig
making, zonder welke niemand den Heere zien 
zal !" En nog eens, zij vervult ons met onbe
schrijfelijke Vreugde. Vreugde brengt kracht 
en werklust met zich en geen staren in den 
eindeloozen wolkennevel. Wanneer men iets 
prettigs in 't vooruitzicht heeft, doet men graag 
alle onaangename werk, want men weet, dat 
er iets heerlijks in aantocht is. 

Deze vreugde dreef de discipelen van den 
Olijtberg terug naar Jeruzalem, waar zij gedoopt 
werden met den geest der liefde en uitgingen 
om te werken in Gods Wijngaard. 

~000~~~0~~~0~~00~0~~~0~0~~~~~ 

~ ~ ~ ~ g Y inks/er- ~ied. g 
~ ~ 
~ Van het aardrijk stijgt een bede Zachtkens daalt de Geest des Heeren ~ 
~ Opwaarts tot den hemeltroon; In de ziel, die Hem verwacht, ~ g 't ls de bede van Gods kind'ren Vult haar met Zijn warmte en lie/de, g 
~ Aan den Vader en den Zoon: Licht en !even, moed en kracht, ~ 

~ ,,Geef ans nu den Pinkste1 zegen, En nag klinkt het smeekend,dringend: ~ 
~ Uwen Geest, zoo teer en schoon !" ,,Heil' ge Geest, o, Acm met machtl" ~ 
~ ~ 
~ Heer, ans hart z11 nu de tempel ~ 

~ Van Uw liefdegeest altijd, ~ 

~ Waar Uw stemmewordtvernomen, !:) 
~ Waar Uw vrede ans verblijdt, ~ 
~ Waar w' U dienen, U aanbidden, g 
© U, den God van heiligheid: ~ 

~QQQQQQ~QQQQQQQ~~QQQQQQQQQQQ~ 

25ste JAARFEESTVIERING VAN HE T MEISJESHUIS 
Neys, Resident Brinks en Ass. Resident 
Bertsch, eveneens met bun echtgenooten. De 
zaal was goed bezet, wat een blijk was van de 
belangstelling van het publiek voor dezen tak 
van arbeid van het Leger des Heils. Na een 
openingslied en gebed volgde een inleidend 
woord van de Secretaresse voor bet Maatschap
pelijk Werk onder vrouwen en kinderen. 

============TE SEMARANG.============ 
GELEID DOOR KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. 

HET was ons een groote vreugde Kom
mandant en Mevrouw de Groot met 

ons te hebben bij deze buitengewone feest
viering. 

Niet alleen de Officieren en meisjes, die thans 
verblijf houden in het Tehuis, maar vele andere 
Officieren en oud-pupillen waren tegenwoordig, 
zooals men kan zien op de foto. 

Reeds van buiten was het te zien aan de vlaggen 
en de keurig verzilverde cijfers .. 25", dat er 
iets bijzonders aan de hand was en ook de 
bloemen en vlaggen binnenshuis getuigden hier
van. De naaikamer der meisjes was omgetoo
verd in een keurige eetzaal, met grootere en 
kleinere tafels. In den middag namen bier een 
60 personen plaats, die onder het genot van 
een kopje thee met belangstelling de gebeurte
nissen volgden. Het was een belangrijk moment, 

toen door de oud-verpleegden aan bet Tehuis 
een trap-naaimachine werd aangeboden, als 
blijk van bun dankbaarheid. 

Deze meisjes, die nu in betrekking zijn, dragen 
gaarne geregeld iets bij en daarom is een fonds 
opgericht, onder ons bekend als .,Liefdefonds", 
waarvan bet geld besteed wordt om bij het 
Jaarfeest iets aan te schaffen voor het Teh.uis. 
W erkelijk een mooi en nuttig geschenk, dat meer 
dan zijn wezenlijke waarde heeft in de oogen 
van hen, die steeds onder deze meisjes gear
beid hebben en die in dit bewijs van erkenning 
loon zien voor hun zelfopoffering. 

's Avonds hadden wij een zeer interessante 
en welgeslaagde samenkomst in het Loge-gebouw, 
Pendrian. Van de autoriteiten waren aanwezig: 
de Gouverneur van Midden-Java en Mevrouw 

Officierert en Meisjes vereenigd op bet feest. 

Hierna nam Kommandant de Groot het 
woord, die in de eerste plaats de autoriteiten 
en het publiek hartelijk welkom heette en hen 
dankte voor hun belangstelling. Vervolgens 
sprak de Kommandant over de verantwoorde
lijkheid, welke door de Officieren gedragen 
wordt en over bun veelomvattende taak. In het 
Tehuis ontvangen de meisjes een opvoeding, 
die alleszins practisch kan worden genoemd. 
Het doe! is hen te bekwamen, opdat zij later in 
eigen onderhoud kunnen voorzien, doch 
bovenal wordt er naar gestreefd de meisjes op 
geestelijk gebied te helpen en hen te wijzen op 
Een, bij Wien alleen de kracht te vinden is 
om het goede te doen. 

Nadat een lampionoefening door de meisjes 
van het Tebuis was uitgevoerd, sprak de Di
rectrice van het Tehuis, Adjudante Stapleton, 
die eveneens het publiek dankte voor bun sym
pathie en die in bet kort het doe! van het Te
huis schetste. Het feit, dat de 30 plaatsen 
voortdurend nagenoeg alien bezet zijn, is een 
bewijs, dat het Tehuis in een dringende behoefte 
voorziet. Met enkele woorden herdacht ze haar 
voorgangsters, die bet fundament gelegd hebben 
waarop een werk is voortgebouwd, dat reed~ 
heden goede resultaten heeft opgeleverd en dit 
in de toekomst zeker nog meer zal doen. 

Daarna nam de Resident, mede namens den 
Gouverneur, het woord, om den Kommandant 
en de Officieren hartelijk geluk te wenschen 
met het Jubileum, waarbij de beteekenis van 
bet sociale werk van het Leger naar voren 
werd gebracht. ,,Al is het Tebuis geen paleis 
en het mag uiterlijk ook geen paleis zljn ....•• 
in alien eenvoud is het toch een .. paleis" voor 
al degenen, die gedurende 25 jaren in de inrich
ting .. een Tehuis en een toevlucht hebben gevon
den zoo vervolgde de Resident Hij sprak de 
hoop mt, dat bet Tehuis zou mogen blijven 
groeien tot heil van Semarang en voornamelijk 
tot heil van bet verlaten meisje. 

Hierna werd door de meisjes een voordracbt 
gedaan, getiteld .. Jeugds-ontwaken", waarna 
de Kommandant de bijeenkomst sloot met een 
ko:t slotwoord en dankgebed. Moge God steeds 
ZiJn zegen laten rusten op de arbeidsters en 
de verpleegden in dit Tehuis ! 
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GEDACHTIEN OVER HET 
PINKSTERFEEST. 

DOOR DEN l~<>MMAND.A.NT. 

,,Maar g{j zult ontvangen de kracht des Heiligen 
Oeestes, die over u konzen zal". Hand 1: 8. 

O IT waren de laatste woorden, die de Helland 
sprak tot Zijn discipelen en die als een 

wonderbare belofte vervuld werden bij de uit
storting van den Heiligen Geest op het Pink
sterfeest. 

Wij moeten ons probeeren voor te stellen, 
welke gewaarwordingen in dten veelbewogen 
tijd de harten van de discipelen hadden vervuld, 
maar de wonderbare kracht van den Heiland, 
geopenbaard in de Opstanding, hielp hen in 
Hem te vertrouwen en Zijn woord en belofte 
tot het hunne te maken. 

Had Hij niet tot hen gesproken: ,,Het is u 
nut dat Jh wegga, want indien ill niet w·egga, 
zoo zal de Trooster tot u niet komen, maar 
indien ik heenga, zoo zal J/i Hem tot u zenden. 
Wanneer Die zal gekomen zijn, namelijh de 
Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid 
Leiden". 

/oh. 16; 7, 13. 

Zoo hieven ze hun oogen op en, Hem 
nastarende op den Hemelvaartsmorgen, wierpen 
ze voor het laatst hun blik op den verheer
lijkten Heiland. Diep onder den indruk van 
hetgeen zij gezien en gehoord had<len, keerden 
zij terug om Le wachten op de belofte, die Hij 
gegeven had. 

Hoe alles-overweldigend, doordringend en 
krachtig kwam de Geest van God over hen en 
werd de belofte vervuld: ,,Oij zult ontvangen 
de kracht des Heiligen Oeestes I" 

Hoe heerlijk is het, denkende aan den arbeid 
van de discipelen van dien tijd, te zien, dat het 
Koninkrijk Gods uitgebreid werd, dat groote 
scharen kwamen om bet woord Gods te hooren 
en dat ze bet uitriepen : ,, Wat moet ;/l doen om 
zalig te worden ?" De groote menigte kwam 
onder den invloed van Gods Geest, uitgestort 
op dat Pinksterfeest. 

Wij stellen ons voor de menschen in onzen 
arbeid geestelijk op te heffen, hen er toe te 
brengen bet Koninkrijk Gods eerst te zoeken, 
maar voor deze taak hebben ook wij de kracht 
van den Heiligen Geest noodig. In iederen post, 
in iedere inrichting, in ieder korps. ja, in iedere 
aanstelling moet bet geestelijk werk op den 
voorgrond geplaatst worden : het zielenwinnen 
is de taak van elken volgeling van Jezus, die 
met kracht uit de hoogte is aangedaan en die 
aan anderen de boodschap van den Heiland 
bekend maakt, opdat zij het eeuwige !even 
zullen zoeken en vinden. 

Lieve lezer, het komt er voor u en mij op 
aan, dat wij staan in die kracht, die de disci
pelen maakte tot o_.yerwinnaars. nadat zij den 
Heiligen Geest ontvangen hadden. 

Laat ons voor ons eigen hart in de eerste 
plaats blijven zoeken, aanhouden en wachten, 
opdat ook de belofte opnieuw vervuld worde 
in ons !even. Wij zullen clan een rijken zegen 
ontvangen voor onszelf en dien zegen uitdragen 
aan anderen, alzoo volbrengend de opdracht 
van den Meester om het Brood des Levens te 
brengen aan hen, die in onzen dag vragen 
naar de eeuwige dingen. Laat ons de eerste 
dingen, de dingen, die van de grootste betee
kenis zijn, op den voorgrond blijven plaatsen, 
opdat Zijn Koninkrijk uitgebreid en Zijn Naam 
verbeerlijkt worde. 

NUTTIGE WENKEN. 
Van een ervaren huisvrouw. 

H IERONDER volgen enkele raadgevingen 
van verschillenden aard, betrekking heh· 

bende op het huiselijk !even. 
De moeder, die het huishouden maakt tot een 

aangename bezigheid en tot iets meer dan een 
plicht, is degene, die aan bet hoofd staat van 
een huis, dat met wel-overlegde regelmaat loopt 
- waar orde, vrede en harmonie in bet gezin 
heerschen. 

De maaltijden zijn altijd stipt op tijd, niet 
omdat de huisvrouw zoo veel van stiptheid 
houdt, maar omdat de liefdevolle zorg van de 
moeder van bet gezin het noodig acht, dat haar 
huisgenooten het voedsel gereed zullen vinden, 
wanneer zlj er naar verlangen. 

Alie kamers hebben een sfeer, die bij ze behoort. 
De dingen liggen er nlet overhoop. Vo_orwer

pen die in de eene kamer thuis hooren, ztet moll 
niet' telkens in een andere kamer. slinger~n. e 
huiskamer becft altijd een prett1g aanz1en, . en 
de keuken is ordelijk en rein en welvoorz1en 
van alles, wat bij een ware keuken behoort. 
Er zijn altijd schoone handdoeken, de zeep is 
nooit .. op" en schrijfartikelen e~ p~stzeg_~Is be-

inden zich altijd op de .. fam1lie -schniftafel. 
Er hangen noolt verlepte bloemen in de vazen 
en de stengels staan altijd in helder water. 
Kleine dingen? 0 ja, maar zeer belangrijke in 
betrekking tot de ontwikkeling van Uw dochter 

• (volgende maand vervolg), 

NIBUWS OMTRENT DEN GEZINSBOND. 
Wij mogen ons verheugen in het feit, dat de 

Gezinsbond bier in Nederlandsch-lndie steeds 
meer belangstelling trekt in de verschlllende 
centra. Reeds bebben wij melding gemaakt van 
de twee afdeelingen In Bandoeng, waar de 
wekelijkschesamenkomsten goed bezocht worden, 
en met genoegen kunoen wlj berichten, dat reeds 
een begin gemaakt Is te SOLO en te BAT A VIA. 

( Vervo/g op pag. 4 ko/. /). 
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J-Coojd~wa>ifte>i 91.oo~e~. 
Onze Kommandants. 
De Kommandant is druk bezig geweest om op 

het Hoofdkwartier met de verschillende hoofden 
van Departementen de zaken af te doen en reisde 
naar Singapore om daar den Algemeen Secretaris 
te ontmoeten. Deze arriveerde op 14 April en 
werd zoowel te Batavia, als te Bandoeng, 
hartelijk verwelkomd door de Officieren, Sol
daten en vrienden. 

De vorige maand leidde de Kommandant de 
huwelijksinzegening van Zr. Buysman en Br. v. 
Agteren in de Conferentiezaal te Batavia. Het 
was een gezegende avond met veel goede 
wenschen voor onze beide makkers. Moge God 
milt hen zijn I 

Lt. Kolonel en Mevrouw Brouwer. 
Het was goed om deze trouwe arbeiders in 

ons Leger te zien. Zij ontvingen een hartelijke 
begroeting te Priok en Batavia en daarna te 
Bandoeog ; de vreugde was groot over het 
weerzien van hun dochter, Kapiteine Brouwer, 
die, zooals men weet, op het Hoofdkwartier 
werkzaam is. Zij zullen in het begin der volgende 
maand enkele korpsen in Midden-Java gaan 
bezoeken. 

Majoor Woodward. 
De lJi visie-Otficier van Celebes en Me

vrouw Woodward, die zoo juist van Celebes 
arriveerden, vertrokken op den 27sten April per 
m.s . .,P. C. Hooft" naar Europa, waar een wel
verdiend verlof hun wacht. Adjudants Nyheim 
en hun kinderen hebben ook den 13den Indie's 
strand verlaten om in Noorwegen hun rust te 
genieten. 

De Ceiebes Divisie. 
In verband met het vaarwel van Majoor 

Woodward is Majoor Veerenhuis verantwoor
delijk gesteld voor het overzicht der Divisie, 
zoowel als dat der Kolonie. 

Hij zal daarin worden bijgestaan door de 
Europeesche Sectie-Officieren, die het toezicht 
hebben over de verschillende districten, waar 
de inheemsche Olficieren en goeroe's werken. 

Opwekkings-vetdtocht. 
Verschillende aanmoedigende brieven zijn 

binnengekomen over de resultaten van onzen 
Veldtocht. Ensign Jansen van Poerworedjo 
meldt 12 Soldaten en 8 rekruten ingezegend 
a!s uitkomst van dien Veldtocht. Hartelijk ge
luk gewenscht, waarde Makkers. Moge God 
ons over het geheele land een geestelijke op
wekking geven ! Dat vele zielen voor Hem 
mogen gewonnen worden I 

25ste Jaarfeest. 
De Jaarfeestviering van het Meisjeshuis te 

Semarang was een groot succes. Wij wenschen 
Adjudante Stapleton geluk met het welslagen 
van deze meeting in de Loge- 'n prachtige op
komst en sympathieke geest. De Gouverneur 
van Midden-Java, de Resident en andere auto
riteiten waren aanwezig 

' Crisis-slachtoffers. 
Het Tehuls voor Socialen Arbeid te Batavia 

voldoet aan een groote behoefte. Er zijn velen, 
die door den crisis als slachtoffers gevallen 
zijn, en wien de behulpzame hand is toegesto
ken in deze zoo nuttige inrichting. 

Reclasseering. 
Onze Rec\asseeringsarbeid breidt zich met 

groote kracht uit. Brigadier Palstra is door den 
Kommandant aangesteld om Hoofdkwartier te 
vertegenwoordigen in Midden-Java en hij staat 
in nauw verband met de gouvernements-auto
riteiten in Semarang, die onzen arbeid groote 
sympathie betoonen. 

Bovendien is in verband met de uitbreiding 
van dezen tak van arbeid een apart Olficier 
aangevraagd, om dit werk over bet geheele 
land beter te kunnen organiseeren. 

Lt. Kolonel Dr. Wille• (R). 
Het was den Kommandant een groote vreugde 

om blj zijn bezoek aan Semarang Dr. Wille 
weer zoo geheel zichzelf te zien, nadat hij 
eenige weken van ongesteldheid had doorge
maakt. Wij danken God, dat zijn gezondheid 
weer geheel is teruggekeerd. Wij denken 
gaarne terug aan de vele jaren, die. hij zoo 
9etrouw gewijd heeft aan den arb~id .10 Sema
rang, welken arbeid H. M. de Konmgm erkend 
heeft, door hem tot Officier in de Oranje Nassau 
Orde te verheffen. Hij nam met Mevrouw 
Wllle dee] aan bijna al de samenkomsten, 
die de Kommandant hield in Semarang. 

Brigadier Palstra heeft de zaken in bet Oog
lijders-Hospitaal te Semarang als beheerder en 
admlnlstrateur uitstekend in handen. 

Ook Stafkapitein Hiorth is met vernieuwing 
van de Kolonie bezig op Boegangan. Een ze-
9enrijke arbeid wordt hier gedaan. 

Tevens bracht de Kommandant een bezoek 
aan Pelantoengan, waar hij belangrijke bespre~ 
kingen hield met den beheerder van die kolonie, 
Stafkapitein Bridson. 

Adjudante Robinson, die enkele moeilijke 
maanden heeft doorgemaakt tengevolge van 
typhus, begint nu eenigszins aan te sterken. 
Moge God naar spoedig weer geheel doen her-
stellen. 

S T R IJ D K R E E T 
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3 ~ 
~ EEN -VVELKOMSTGROET ~ 
~ VAN DEN ALGEMElEN SECRETARIS. ~ 
~ MA.JOOR H. TAYLOR. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ HET is met genoegen en dankbaarheid, dat we gebruik maken van de ~ 
<;) gelegenheid, ons door den Strijdkreet geboden, om onze groeten te @ 

~ doen aan alle Officieren, Plaatselijke Officieren, Soldaten en vrienden ~ 
@ in Ned. lndie. ® 
~ We waardeeren oprecht de vele woorden van welkom, die reeds tot ~ 
~ ons zijn gekomen, per brief en persoonlijk en we richten een welge- ~ 
~ meend ,.dank U" tot degenen, die ons aldus hebben aangemoedigd. ~ 
~ We hebben onze aanstelling niet alleen aangenomen als een blijk van @ 

@ vertrouwen van den kant van onze Leiders, maar tevens als zijnde de @ 

~ wil van God met ons, geloovende in Zijn al-regeerende Voorzienig- ~ 
~ heid en nu we aan het begin staan van ons verblijf hier op deze mooie ~ 
~ eilanden -- waarover we natuurlijk de meest wondervolle verhalen @; 
~ hebben gehoord -- willen we verzekeren, dat we zijn gekomen met ~ 
~ onverdeelde harten, slechts verlangend door God gebruikt te worden @ 

@ om het werk van ons geliefd Leger vooruit te helpen brengen en mede @ 

~ te werken bij de uitbreiding van het Koninkrijk van onzen Heer, Jezus ~ 
~ Christus, Wiens dienstknechten wij zijn, Die ons gered heeft door Zijn ~ 
3J kostbaar Bloed en Wien te kennen het eeuwige leven is. ~ 
~ Gedurende onze loopbaan als Officieren hebben wij het voorrecht ~ 
~ gehad twee diensttijdperken in Holland door te brengen, tezamen @ 

~ bijna tien jaren en we voelen, dat dit ons in verschillende opzichten ~ 
@ bekwaam heeft gemaakt voor het werk, dat voor ons ligt. We zijn ® 
~ diep doordrongen van den omvang van onze taak, maar God is onze ft 
~ sterkte en .,Hij, Die (ons) roept, is getrouw, Die het ook doen zal". ~ 
~ We weten van het heerlijke werk, dat met zulk een ware lief de en ~ 
'!i) toewijding gedaan wordt door de kameraden in dit Territorie. We @ 

~ achten het een voorrecht te kunnen komen en te staan aan U w zijde @ 

~ en het is ons eenig verlangen om allen tot hulp, troost en bemoediging ~ 
~ te zijn. Tevens wenschen we een ware hulp te zijn voor den Korn- ~ 
~ mandant, in verband met de groote verantwoordelijkheid, die op zijn ~ 
~ schouders rust en we hopen het genoegen te hebben om het werk onder ~ 
~) zijn leiderschap te zien bloeien en voortgang maken, niettegenstaande @ 

@ de moeilijke tijden, waarin we !even. @ 

~ God blijft steeds Dezelfde en terwijl we met hoogachting het heerlijke ~ 
~ en zelf-opofferende werk erkennen van all en, die in 't verleden hebben ~ 
~ geholpen om den arbeid hier te vestigen, hechter te maken en uit te ~ 
~ breiden, willen we allen bedenken, dat de nooden van de wereld nog ~ 

even groot zijn als tevoren en dat de Goddelijke roeping van het Leger @ i nog dezelfde is, namelijk de geestelijke, zedelijke en maatschappelijke ~ 
@ opheffing van mannen en vrouwen op iedere plaats. @ 

~ Laat ons daarom onze wapenrusting in orde houden, met onver- £ 
3 minderde geestdrift voortgaan om de belangen van Zijn zaak te bevorderen ~ 
<;) en steeds ons motto in gedachte te houden: ,,De wereld voor Christus ~ 
~ en Christus voor de wereld''. @ 

;m We drukken nogeens onze waardeering uit over de sympathie van ® 
~ onze v ele ware en beproefde vrienden en we verzoeken U om ons prac- fZ 
;m tisch te blijven helpen, zoodat we niet alleen in staat zullen zijn onzen I 
3} tegenwoordigen arbeid in stand te houden, maar ook de deuren binnen ~ 
~ te gaan, die ons ontsloten worden. ~ 
~ Wij vragen Uw gebeden voor ons, en wij verzekeren U, dat wij ook @ 

~ U zullen gedenken voor den Treon der Genade. ! 
:m God zegene Nederlandsch-Indie I ~ 
~ U w toegenegen : $ 
:m D. M. en H. TAYLOR. i 
3 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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Ben nuttig geschenk. 

Vrienden van den Kommandant, die hem eenige 
weken geleden zoo verrast hebben met een uit
stekende tweedebandsch Chevrolet, hebben een 
mooie daad verricht. Het is gemakkelijk voor 
onzen Leider om zich vlug te kunnen verplaatsen, 
indien dat noodig is. Moge God de vriendelijke 
schenkers hiervoor zegenen. 

Deelneming. 

Tot ons leedwezen hebben wij vernomen dat 
de moeder van Stafkapiteine Neddermeyer ern
stig ziek is. Deze tijdlng heeft de Stafkapiteine 
zeer geschokt, temeer, waar zij nog slechts en-

kele weken geleden het bericht ontving van het 
overlijden van haar zuster. 

Kapitein ter Telgte van Pelantoengan ontving 
het bericht van het heengaan van zijn moeder. 
Moge de Heer onze makkers sterken en troosten 1 

Gedurende de afgeloopen maand kregen 
Kapiteine Loemioe van het korps Tanggoeng 
in Midden-Java en Kapitein Loemioe van 
Midden-Celebes bericht van het heengaan van 
bun lieve moeder. Deze slag kwam des te 
zwaarder, daar de Kapiteine had gehoopt het 
volgende jaar met verlof te kunnen gaan naar 
haar geboorteland, Sangir. De Heer heeft het 
echter anders beschikt, maar het is een troost 
voor de Kapiteins, dat zij hun moeder eenmaal 
zullen wederzien in bet Vaderhuis omhoog. 

3 

W elkom in lnsulinde. 

Op 12 Mei a. s. hopen wij Ensign en Mevrouw 
Steen en hun lieve kinderen weer te kunnen 
verwelkomen in Insulinde. Moge hun tweede 
periode in deze gewesten een nog heerlijker en 
gezegender tijd zijn dan de voorgaande. 

Met dezelfde boot komen ook Adjudante 
Beck, die na haar verloftijd in Noorwegen te 
hebben doorgebracht, weer in ons midden 
terugkeert en Luitenante Lohne, eveneens uit 
Noorwegen, die door den Generaal aan ons 
Territorie is toegevoegd. 

We roepen bun alien een bartelijk wdkom toe. 

Het Herrnhutter Zendingsgenootschap. 
Het zal dit jaar 200 jaar geleden zijn, dat 

de Evangelische Broedergemeente te Herrnhut 
haar eerste twee zendelingen afzond naar St. 
Thomas. Men wil dit 200- jarig bestaan vieren 
door van 1932 tot 1935 Zendingsfeesten te organi
seeren, lezingen met licbtbeelden te houden en 
verschillende andere extra pogingen te doen. 

Huwelijksklokken. 
Den 27sten April zullen ooze makkers, Kapi

tein Papilaja en Luitenante Davies, in ·den echt 
verbonden word en. We wenschen hen veel zegen 
toe op hun verbintenis. 

Ooze heengegane makkers. 
De Kommandant heeft een bezoek gebracht 

aan het graf van Lt. Kolonel Gugelmann en 
eveneens aan dat van Kommandeur Kronenberg 
om er bloemen te brengen. Hoewel niet meer 
met ons, gevcelen wij nog steeds hun invloed 
en die van de andere heengegane strijders en bet 
is ons een eer het werk te mogen voortzetten, 
wat zij neergelegd hebben. 

J[NTERNATIONAAL ~'9 

I ·~GERNIEUWS. aJIL 
Generaal en Mevrouw Higgins op reis. 

D E groote tournee, die Generaal en Mevr. 
Higgins thans maken in Amerika, Nieuw

Zeeland en Australie, is tot nu toe zeer wel
slagend geweest. Den l 3den Februari arriveerden 
de Generaal en Mevrouw in Toronto. Hoewel 
zij zich daar slechts enkele uren kon::ien op
houden, leidde de Generaal een Officierssamen
komst en werden zij geestdriftig verwelkomd. 
Eveneens te Vancouver wachtte hun een har
telijk welkom van de zijde der Heilssoldaten, 
zoowel als van de autoriteiten der stad. Des 
middags leidde de Generaal een heihgingssamen
komst in de First United Church en des avonds 
een bijeenkomst. die door 2000 menschen werd 
bijgewoond en gepresideerd werd door den 
Aartsbisschop van New Westminster. 

Te Seattle werd de Generaal vroeg in den 
morgen opgewacht door eenige afgevaardigden 
van de .. Chamber of Commerce" en later zond 
de Gouverneur hem een welkomstgroet namens 
den Staat. Groote belangstelling werd getoond 
bij de samenkomst in de Masonic Temple, waar 
de Generaal sprak over het onderwerp : Leger 
des Hells Activiteiten. 

In Portland vond een samenkomst plaats in 
de Civic Auditorium, het grootste openbare 
gebouw der stad, welke gepresideerd werd door 
den Burgemeester. 

Op Zaterdag en Zondag 20 en 21 Februari 
volgde een bezoek aan Los Angeles. Zaterdag 
had een Krijgsraad voor Soldaten plaats en 
Zondag werden de bijeenkomsten gehouden in 
de Trinity Auditorium. Als uitkomst van dezen 
tour zochten 103 zielen verlossing. 

Daarna ging het naar Honolulu. Reeds 
veertig jaren had men hier uitgezien naar een 
bezoek van een der Internationale Leiders voor 
het houden van een Congres en eindelijk is 
die hoop vervuld geworden. Behalve een groote 
schare Heilssoldaten wachtten verscheidene 
autoriteiten op den pier de komst van den 
Generaal af. Het Muziekkorps van het Tongens
huis speelde en bloemenkransen werden bun 
van alle kanten aangeboden. 

De bijeenkomsten op Zondag waren zeer 
gezegend en 32 personen gaven zich over aan 
den Heer. 

Thans stood Nieuw-Zeeland op het pro
gramma. Reeds werd ons bericht, dat een warm 
welkom bun is te beurt gevallen te Auckland. 
De Gouverneur-Generaal, de Eerste Minister en 
de burgemeesters van verschillende steden heb
ben een hartelijken groet gezonden. Na de cam
pagne in Nieuw-Zeeland zullen Australie en 
Tasmanie bezocht worden. Het plan is, dat de 
Generaals op 6 Juni Fremantle zullen verlaten 
om koers te zetten naar Engeland. Moge de 
Heer Zijn zegen laten rusten op deze tournee, 
op hetgeen gedaan is en nog volgen zal en 
mogen vele vruchten hiervan gezien worden. 
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De KOMMANDANT 
op GOEDE VRIJDAG in BANDOENG I. 

W ij waren verheugd, dat Kommandant en 
Mevrouw de Groot op Goede Vrijdag 

de samenkomsten kwamen leiden in ons Korps 
en gaarne maken wij melding van de :z:egenin
gen, die wij daaruit ontvmgen. 

De buitengewoon goede opkomst in beide 
samenkomsten was op zichzelf een verblijdend 
teeken en werkte er toe mede den geese van 
verwachtfng en geloof op te wekken. 

In 't bijzonder hadden wij 's morgens een 
stille, gewijde ure. Geen gewoon programma 
werd gevolgd. Vooruit was reeds besproken, 
dat verschillende Officieren, door den Komman
dant aangewezen, bepaalde gedeelcen uit Gods 
W oord zouden voorlezen en liederen en koren 
in:z:etten, die toepassing hadden op het groote 
onderwerp : het lijden en sterven van den Hei
land. Op deze wijze konden wij alien onge
stoord in gedachten vertoeven bij het Kruis en 
nog eens het wonder aanschouwen, dat daar 
plaats vond. De Geest Gods daalde in ons mid
den en ieder voelde den heiligen invloed daarvan. 

Ten slotte sprak de Kommandant enkele 
aangrijpende woorden, speciaaL in betrekking 
tot de houdingen van Petrus, Pilatus en Judas 
tegenover den Heer, wijzend op het gevaar, 
waarin wij verkeeren, wanneer wij den Heer 
slechts van verre volgen, of wanneer wij uit 
vrees voor het oordeel der menschen van den 
Heer terughouden, wat Hem toekomt. Wij voel
den den ernst van deze oogenblikken en bij het 
zingen van het slotlied werd in vele harten 
het besluit genomen om zich geheel aan den 
Heer te geven, Die Zijn liefde zoo rijk en vrij 
aan ons gegeven heeft. 

Kolonels Brouwer en Kommandeure Birkhoff 
verwelkomd. 

's A vonds hadden wij het groote voorrecht 
Lt. Kolonel en Mevrouw Brouwer te verwel
komen, alsook Kommandeure Birkhoff, die voor 
den derden keer naar Ned.-lndie is teruggekeerd. 

Duidelijk was het te zien, dat het voor den 
Kommandant en voor de Kolonels een ware 
vreugde was elkander te begroeten onder 
deze bijzondere omstandigheden. Hoe veel kos
telijke herinneringen van strijd en overwinntng 
kwamen hun toen voor den geest. Met harte
lijke woorden, waarin wij allen instemden, gaf 
de Kommandant te kennen met welk een blijd
schap wij deze trouwe strijders, pionier van 
het werk van het Leger des He1ls op Java, 
wederom welkom heeten. De Kommandant 
wenschte hun nog vele jaren van rijken zegen, 
daarbij toevoegend, dat, ofschoon zij niet meer 
in actieven dienst zijo, zij zeer zeker hier nog 
uit hun eigen zegenrijke ervaring aan anderen 
zegen zullen brengen. 

Met belangstelling luisterden wij naar de be
zielende woorden van den Kolonel en van Me
vrouw Brouwer, waaruit zoo duldelijk bleek, 
dat dezelfde liefde voor zielen nog hun hart 
vervult. 

Kommandeure Birkhoff, die van den Kom
mandant haar aanstelling ontving voor het 
Hospitaal te Soerabaja, waar zij vroeger ook 
met zoo veel toewijding heeft gearbeid, gaf ook 
een heerlijk getuigenis; zij is vol dankbaarheid 
voor de zegeningen, genoten tijdens haar verlof 
in Europa en blij weer terug te zijn om te 
trachten anderen tot zegen te zijn. 

Hierna nam de Kommandant den Bijbel ter 
hand en sprak naar aanletding van de gewich
tige vraag van Pilatus, gericht tot de menigte: 
,,Wat zal ik dan doen met Christus ?" Pilatus 
had gehoopt, dat zij op zijn voorstel zouden 
ingaan om Christus vrij te spreken, <loch uit 
een mond verklaarden zij niet Christus, <loch 
Bar-abbas te willen vrijmaken en Christus te 
laten kruisigen. Ernstig werden wij bepaald bij 
de gevolgen van het verwerpen van den Chris
tus. Na langen strijd kwam er een makker tot 
den Heer. 

[vervolg van pag. 2.] 

SOLO. De eerste vergadertng werd gepresi
deerd door Majoor Beckley, die verrast waste 
zien, dat door de pogingen van onze energieke 
makker, Mevrouw Envoy Steenbakker (maar 
wij kennen haar van ouds) zulk een aardig 
groepje belangstellenden was opgekomen, bijna 
een dertigtal. Wij hadden een goed uurtje met 
elkander. Het doel van den Gezinsbond werd 
verklaard en na afloop waren er 20 van de aan
wezigen, die zich opgaven als lid. Uit een nader 
bericht vernemen wlj, dat na dien nog nieuwe 
!eden zijn toegetreden en de samenkomsten steeds 
goed be:z:ocht warden. · 

BAT A VIA I. Het was een bij:z:ondere dag 
voor Batavia I korps, want Mevrouw de 
Groot was uit Bandoeng overgekomen om den 
Gezinsbond in de:z:e plaats in te wijden. Kapitein 
en Mevrouw Young, bijgestaan door de makkers, 
hadden zich beijverd alles gereed te hebben en 
hun pogingen werden bekroond. Er was een 
aardige opkomst, en het programma, w. o. eenige 
Hederen, een treffend gedicht, een moole solo, 
en dan niet te vergeten het kopje thee, hood 
aan afwisselend geheel. waarvan alle stijfheid 
verbannen was. Met zeer veel aandacht werd 
geluisterd naar de toespraak van Mevrouw de 
Groot, die het doel en wezen van den Gezins
bond duidelijk uiteenzette. Een belangrijke ge
beurtenis was daarna het voorstellen van de 
Gezinsbond-Secretaresse, Zr. van Agteren en 
de Penningmeesteresse, Mevr. Adj. Uyli.ngs, die 
allebei hartelijk verwelkomd werden 10 haar 
nieuwe functie. Daarna sprak Zr. van Agteren 
enkele woorden, waaruit bleek dat zlj, van Gods 
hulp verzekerd, deze nieuwe taak met dank
baarheid heeft aanvaard en met een sterk ver
langen om voor velen tot zegen te zijn. 

Wij bidden Gods rijksten zegen af over den 
arbeid van den Gezinsbond In al deze plaatsen. 

STRIJD 6 KREET 
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REEDS vroeg in den morgen van Donder
dag 14 April bevond zich Mevrouw de 

Groot met de Officieren van Batavia en enkele 
van Bandoeng op de kade van Tandjoeng 
Priok. Majoor en Mevrouw Taylor met hun 
gezin zouden dien ochtend arriveeren van uit 
Europa. De Kommandant was hen reeds tege
moet gereisd naar Singapore, daartoe in staat 
gesteld door de vriendelijke bemiddeliog van 
de K. P. M. en MIJ Ned. Na een hartelijke 
begroeting aan boord, gingen we te:z:amen naar 
ons Tehuis voor Socialen Arbeid te Batavia, 
alwaar Mevrouw Adjudant Uylings ons 
opwachtte met een kopje koffie en waar 
gelegenheid was met de verschillende makkers 
kennis te maken. 

Des avonds te 7 uur was het openbare wel
kom in de zaal aan de Sluisbrug, hetwelk door 
Kommandant en Mevrouw de Groot geleid werd. 
V elen waren met ons opgekomen en hartelijke 
woorden van welkom werden door de verschil
lende Officieren en door den Heer van Baalen 
-uitgesproken. Toen de Majoors Taylor :z:elf aan 
het woord kwamen, spraken zij o. m. hun vreugde 
uit bier te mogen komen en geloofden in de 
leiding Gods in bun !even. Hun beider wensch 
was om nuttig te mogen zijn in den arbeid van 
het Leger des Heils voor God en zielen op deze 
eilanden. J. J. 

Aankomst te Priok. 

BANDOENG I. 

O NDER leiding van onze Leiders, 
Kommandant en Mevrouw de Groot, 

had op Maandagavond, den 18den April, de 
openbare welkomstsamenkomst in Bandoeng I 
plaats. Niettegenstaande de :z:ware regens, was 
de zaal goed bezet. 

Reeds bij het zingen van het eerste lied -
,,Zielen voor God" -- werden wij bepaald bij 
het doel, waarmee onze nieuwe Algemeen 
Secretaris en Mevrouw Taylor naar dit land 
gekomen zijn. 

Nadat Mevrouw de Groot den :z:egen des 
Allerhoogsten had afgesmeekt, - heette de 

Kommandant Majoor en Mevrouw Taylor, 
alsook de vier kinderen, hartelijk welkom in 
dit schoone land. 

Stafkapitein Strandlund las, op verzoek van 
den Kommandant, Psalm 121 voor, waarna de 
Korps- Zangbrigade een welkomstlied ten ge
hoore bracht. 

Adjudant Gerth opende de rij der sprekers 
(sters) van den avond, en na den Majoor welkom 
te hebben geheeten, greep hij zijn kans aan om 
ecn ernstig woord te richten tot de aanwezigen, 
waarbij hij diegenen, die de goede keuze nog 
niet hadden gedaan, uitnoodigde om tot Jezus 
te komen, 

Wat deed het ons hart goed het eenvoudigf:" 
getuigenis te hooren van Majoor Woodward, 
die met Mevrouw Woodward tegenwoordig 
was. op doorreis naar Europa. 

Majoor Beckley namens de Officieren en 
bewoners van de verschillende Tehuizen, Ka
piteine Broome namens het Korps, en Majoor 
Loois namens de Kweekschool-Officieren en 
Kadetten, kregen vervolgens gelegenheid om 
een welkomstwoord te richten tot de Majoors. 

Ook de Kadetten en het Jongelieden-Zangkoor 
werden in de gelegenheid gesteld den Majoors 
een welkomstlied toe te zingen, waarna ver
voLgens Mevrouw en Majoor Taylor de ver
gadering toespraken. 

Aan Mevrouw Taylor, een dochter van wijlen 
Stafkapitein en Mevrouw Hodgson, twee onzer 
eerste Heilsofficieren in Engeland, werd een 
warm welkom gegeven I 

Zoo eenvoudig vertelde Mevrouw, dat, toen 
er eerst sprake van was, dat zij naar Java 
:z:ouden komen, zij aan de twee oudste kinderen 
hadden gevraagd om hierover te bidden. Ieder 
apart, en later te:z:amen, hadden zij God gevraagd 
om wijsheid en leiding, en ,,de Heer heeft ons 
hierheen geleid" verklaarde Mevrouw. 

Na een en antler verteld te hebben van haar 
ervaringen in Holland, eindigde Mevrouw Taylor 
met woorden van dank aan God voor de groote 
en mooie kansen haar in het Leger des Heils 
gegeven om iets te doen voor den Meester. 

Het gezegde ,,Eenvoud is het kenmerk van 
het ware" kwam in onze gedachten, toen wij 
luisterden naar de woorden van Majoor Taylor, 
on:z:en nieuwen Algemeen Secretaris. Wie onder 
de aanwezigen zal ooit zijn persoonlijk getui
genis kunnen vergeten, Duidelijk. beslist, een
voudig - ,,lk hen blij, dat ik goed bekeerd hen 
- dat ik in Jezus Christus geloof als mijn per
soonlijken Verlosser, in God, als mijn Hemel
schen Vader. Ik geloof in het Leger des Heils -
en in zijn beginselen ; ik heb het hartelijk lief 
en zal de banier hoog houden." 

Na een oproep aan alien om te bidden voor 
de uitbreiding van Gods Koninkrijk hier op 
aarde. eindigde de Majoor, waarna Kolonel 
Brouwer de samenkomst sloot met dank-
gebed. Ark. 

ZEVENDAAGSCHE VELDTOCHT DER KADETTEN IN SEMARANG. 

Den 16den Maart vertrokken de Kadetten, 
vergezeld van den K weekschoolstaf, naar 

Semarang. De welkomstsamenkomst, geleid door 
Majoor Loois, was van opgewekten aard en 
bracht de juiste stemming erin. Den volgenden 
morgen trokken we, na een vereenigden bidstood, 
de wijken en straten van Semarang in voor het 
houden van openluchtsamenkomsten en het doen 
van huisbezoek. Terwijl onze tijd elken morgen 
hieraan besteed werd, hadden er des avonds 
verschillende samenkomsten plaats. Een licht
beeldensamenkomst trok veel menschen. Adju
dante Kyle leidde de heiligingssamenkomst. De 
bijeenkomsten des Zondags werden geleid door 
den Kommandant, vergezeld van enkele Offi
cieren uit Bandoeng, Lt. Kolonel Wille, en de 
Brigadiers Palstra. Het was een goede dag, 

D
e middagzon bescheen een klein troepje 

jongens, die liepen te spelen. Levenslust 
en vroolijkheid blonk uit hun oogen, terwijl ze 
vlug over kleine beekjes sprongen en elkaar 
onder de grootste pret naliepen. Toen zij het 
huis van een steenhouwer passeerden, ontdek· 
ten zij een groot steenblok. 

,,Hierover", riepen ze, sprongen achter elkaar 
over de kolossale steenmassa en schopten er
tegen met de hakken van hun schoenen ... Een 
Leelijke, oude steen, die prachtig dienst doet als 
bok." 

Een jongen bekeek den steen 'aandachtig. 
Hij was een droomer. dat kon men aan zijn 
oogen zien. "lk wilde wel, dat het mijn steen 
was", zei hij nadenkend, .,mijn eigen steen." 

.,Wie wil nu zoo'n oud leelijk ding hebbeo", 
riep een ander. ..Je kunt 't niet eens optillen". 
De kleine jongen zei langzaam en rustig : ,,Er 
is een engel in den steen." 

De andere jongens staarden" hem aan . .,Wat 
nu?", vroegen ze verwonderd. Ze wisten we!, 
dat hun makker een droomer was en hun 
prachtige verhalen kon vertellen, als ze moe 
waren van het spelen, maar een engel in een 
steen ? Enkelen onder hen lachten. De steen· 
houwer, die er dicht bij stond, moest ook lachen 

waarin wij vier zielen mochten zien komen tot 
hun Heiland. 

We hadden ook het voorrecht het 25ste Jaar
feest van het Meisjeshuis mee te maken in het 
Logegebouw. 

Verder brachten de Kadetten een bezoek aan 
Boegangan en het Ooglijders-Hospitaal. 

Op den laatsten dag van onzen Veldtocht 
hielden we een grooten fakkeloptocht eh daarna 
een openluchtsamenkomst op de aloon-aloon. 
Het was ons een vreugde de Blijde Boodschap 
alom te mogen verkondigen. 

Met vreugde over den gezegenden tijd trokken 
we huiswaarts. 

Moge het uitgestrooide zaad rijke vruchten 
dragen ! 

Kadet Ch. R. N. 

en begon er belang in te stellen . .,En als het 
nu jouw steen was, wat zou jeer dan mee doen ?" 
vroeg hij. 

De kleine jongen keek op in het gelaat van 
den man en antwoordde : ,,ALs het mijn steen 
was, z.'?u ik--zou ik den engel er uit haleo." 
,.Wei, zei de steenhouwer, ,.ik geef je den 
steen en doe er nu maar mee, wat je wilt". 

De jongen nam een beitel en begon den steen 
te bewerken. Waarschijnlijk plaagden zijn mak
kers hem en trachtten hem over te halen zijn 
ouden steen in den steek te Iaten en met hen 
mee te spelen. Misschien trachtten ze hem wel 
te ontmoe~igen door te vragen of de engel er 
al haast mt kwam. Maar hij ging voort met 
den steen te bekloppen en te behameren, tot 
op ~ekeren dag de spotters tot hun groote ver
bazmg zagen, dat het den vorm van een mooien 
engel had aangenomen. Hebt ge ooit gehoord 
van MICHAEL ANGELO? Zoo heette d 
kleine jongen, die den engel in den steen vonde 
Hij werd een van de grootste beeldhouwers. 
die de wereld ooit gekend heeft ; hij wijdde he~ 
menschdom zijn talent en liet de wereld rijker en 
schooner achter door zijn eigen werken en die 
van anderen, voor wie hij een insplratie was 
geweest. 

MEI 1932. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN 

Kommandant en Mevrouw de Groot 
zullen de welkomstsamenkomsten 

van 
Majoor en Mevrouw Taylor 

in onderstaande plaatsen leiden. 

2 Mei Semarang ; 4 Mei Pelantoengan ; 5 
Mei Soerabaja (Kunstkringgebouw), 7 Mei Soe
rabaja II; 8 Mei Soerabaja I; 10 Mei Poer
woredjo (Lezing). 

Lt. Kolonel en Mevrouw Brouwer. (R). 
l Mei Semarang ; 3 Mei Tanggoeng : 4 Mei 
Salatiga; 5 Mei Bawen: 6 Mei Ambarawa; 8 
Mei Magelang : 10 Mei Magelang (Officiers
samenk0msten voor Inheemsche Officieren) : 
11 Mei Sapoeran; 13 Mei Poerworedjo. 

Majoor Loois. 
8 Mei Bandoeng II 1 15 Mei Batavia I; 16 Mei 
Depok (Velddag). 

Stafkapiteine N eddermeyer. 
.14-15 Mei P~kalongan; 16-17 Mei Rogo Moel
JO: 18-19 Mei Ambarawa: 20 Mei Ba wen· 21-23 
Mei Semarang; 24 Mei Tanggoeng : is Mei 
Tega!: 29 Mei Bandoeng Jongenshuis. 

De ALT AARDIENST op 1 Mei zaL door de 
verschillende Officieren in onderstaande plaatsen 
geleid worden. 

Kommandant en Mevr. de Groot 
Majoor e11 Mevr. Taylor 
Lt. Kolonel en Mevr. Brouwer 
Majoor en Mevr. Lebbink 
Majoor Beckley 
Stafkapiteine Neddermeyer 
Stafkapitein Strandlund 
Adjudant en Mevr. Schulz 

Bandoeng I. 
Bandoeng II. 
Semarang. 
Batavia I. 
Soerabaja II .. 
Solo. 
Poerworedjo. 
Batavia II. 

Denk aan onze 

Zelf,.. V erloochenings 

A.anvrage. 

VAARWEL VAN 
MAJOOR WOODWARD 

AAN CELEBES. 

DE D. 0. van Celebes en Mevrouw Wood-
hebben afscheld moeten nemen van hun 

arbeidsveld. Er moesten hechte banden verbroken 
worden, want niet minder dan 14 jaar hebben Ma
joor en Mevrouw Woodward in Celebes ge
werkt. Onnoodig te zeggen, dat zij geliefd :z:ijn bij 
oud en jong. Reeds tijdens het bezoek van den 
Kommandant had de Majoor afscheid genomen 
van de Officieren en goeroe's der bergposten en 
thaos volgden de andere korpsen. Eerst kwam 
Bora aan de beurt, waar ook het korps Kapiroi. 
vertegenwoord1gd was om hun D. 0. te groeten. 
In Rouwiga werd een samenkomst in de open-· 
lucht gehouden en deze was .. prachtig". Een 
400-tal menschen was tegenwoordig en het 
heele terreln was verlicht door lampions. In 
Slbelaja zongen de K. K. een mooi afscheids
lied, voor hen was het afscheid er~ moeilijk, 
daar de meesten bij de Majoors Woodward in 
huis waren. Wat te zeggen van de heiligings
samenkomst in Kalawara? Er heerschte een 
gewijde stemming van het begin tot het einde. 

Hartelijke woorden werden gesproken door 
Majoor Veerenhuis, Ensign T arima, Ensign 
Kaswadi en een der mandoers der Kolonie. 
Mevrouw Veerenhuis bracht den Majoor een 
woord van dank voor den arbeid, door hem 
verricht. Ten slotte restte nog een een samen
komst in Paloe. Deze werd gehouden in de 
voorgalerij van het Bestuurskantoor. Toen 
Mevrouw Woodward opstond om voor het 
laatst de schare toe te spreken, kon men haar 
aanzien, dat het scheiden haar moeilijk viel. 
Zij voerde ons nog eens mee naar de eerste 
jaren, in Celebes doorgebracht. Een woord van 
hulde komt zeker Mevrouw Woodward toe 
toe voor den geest, waarln zij alle eenzaamheid 
en bijzondere moeilijkheden, verbonden aan het 
)even van een Zendings-Officier, gedragen heeft. 
Ook de Majoor overdacht nog eens de 14 jaren 
en beschouwde het als een bijzonder voorrecht 
van God om het beste dee! van zijn !even in 
deze gewesten te hebben mogen arbeiden. 

Goede reis Majoors I Wij vergeten U niet eo 
houden de vlag omhoog, 

A. B. 

MAKASSAR. 

Z ONDAG 3 April hadden we het voorrecht 
Majoor en Mevrouw Woodward, op 

hun doorreis, in ons midden te hebben. De 
morgenbijeenkomst werd door den Majoor in 't 
Maleisch gehouden. Een K. K. ult Midden
Celebes, op weg naar Soerabaja. die samen met 
de Majoors reisde, gaf een heerlijk getuigenis, 
waaruit zoo duidelijk Gods wonderbare leiding 
bleek, die hem, een jongen uit de bosschen, 
met een heidensch geloof, uit de duistunis tot 
hct Licht had gebracht. 

Er was grootc belangstelling voor de avond
b1jecnkomst. De Majoor vertelde ons lets over 
den z.g. talisman of amulet, dien hij ult Midden 
Celebes had meegenomen en gebruikte dit beeld 
om aan te toonen, dat wij, als volgelingen van 
Christus, een talisman hebben In den Bljbcl. 
Mevrouw Woodward bepaalde ons bij Gods. 
Woord. Op haar uitnoodiglng kwam een zoe
kende ziel naar voren. Halleluja I Aan bet einde 
zongen we den Majoors de zegcnbede toe. We 
zullen dezen dag Diet Licht vergeten, Majoors r 

Sander, 
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