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TEHUIS VAN SocIALEN ARBEID VOOR VROU-WEN EN MEISJ ES . 

GEOPEND DOOR DEN GOUVERNEUR VAN MIDDEN JAVA. 

Vele vooraanstaanden uit Regeeringskringen, uit de Handelswereld, en van 't gebied van 
Philanthropie waren tegenwoordig bij de Opening van dit Vierde Tehuis van Socialen Arbeid. 

Actie ! Is er wel een woord dat het Leger des Heils beter typeert clan dit ? Altijd is het 
moblel, marschvaardig, gereed om uit te trekken als de roep komt. En dien roep hoort men 
thans in allerlei toonaarden ; die roep stijgt op uit de dalen en van de bergen ; hij weerklinkt 
door de groote ruime kamers en breede galerijen van oude Indische huizen, die naar buiten 
nog ·allen rijkdom van vervlogen dagen vertoonen, maar welker bewoners !even, zoolang het 
nog gaat, van wat er is overgebleven uit de tijden van welvaart. Dien roep der altijd-armeu-aan
den-stof, kent het Leger, ook hier te lande, reeds lange jaren. en het heeft naar beste weten 
daarop gereageerd en geholpen, als de arme inlander ziek was naar lichaam en ziel. De annalen 
der ziekenhuizen en klinieken zouden u, lezer, ontroeren, als ge daarin een blik zoudt slaan en 
ge zoudt lezen over lijden en uithelping, over met liefde geschonken hulp en dankbaarheid. 
Maar de mineurtoon. die thans in den noodroep wordt gehoord is een geheel andere, dan die, 
waarmee de Legerofficieren zoo vertrouwd zijn geraakt; niet te verwonderen is het, dat menschen, 
die zoo graag het woord van den Meester beluisteren en opvolgen: ,,wie Mijn volgeling wil 
zijn, die zij aller dienstknecht'', door zulk een roep, ongewoon van klank in den mond van hen, 
die nimmer hadden te vragen, die tot voor korten tijd slechts zonnige dagen kenden, op het 
zeerst ontroerd zljn geworden. Zoo is het ook den Kommandant, als !eider van het Leger in 
deze tropische gewesten, gegaan. Hij, meer dan iemand anders, was in de gelegenheid op te 
merken, hoe thans het Leger voor een nieuwe taak gesteld werd, en hoe er nu voor een andere 
categorie menschen gezorgd zou moete~ worden, terwijl de Arbeid dien bet sinds jaren ter hand 
had genomen voortg~zet en uitgebrei zc•• t.<•f'eten orden. 

Welke die categorie is? Zij om vat de 
door de crisis geslagenen ; ook de jonge 
menschen, die na volbrachte studie, hun 
verkregen kennis niet productief kunnen 
maken, kortom alien, die niet weten waar
heen, en niet weten hoe .. the struggle 
for life" voort te zetten, omdat er geen 
strijdterrein meer is : gesloten onderne
mingen - opgeheven zaken - afgeloopen 
en niet meer vernleuwde contracten. 
Onder hen bevinden zich ook vrouwen, 
meisjes, voor wie de strijd om het be
staan, toch dikwijls reeds moeilijk is, 
maar extra moeilijk in het heden, en voor 
haar en haar belangen is het, dat het 
Tehuis voor Socialen Arbeid" te Oenga
ran geopend is. 

I BBTOONDB BELANGSTELLING.1 

Een groepje ionge meisjes in den tuin. 

op.eningspkcht19heid rapperteerden. 

I DE KOMMANDANT. , 

In een toespraak, die op de schaal der 
dankbaarheid getoonzet was, gaf de Kom
mandant een overzicht van bet ,,waar
om" dezer opening en het ,,hoe" der tot 
stand-koming, en met onverdeelde aan
dacht werd dit blijmoedig, dankbaar, van 
vertrouwen in de toekomst getuigend 
woord, aangeboord. In het bijzonder 
werd door den Kommandant gememo
reerd, hoe de bevolking van Midden· Java 
den Arbeid van het Leger in daden, met 
geld heeft willen steunen, zoodat dit Te
huis voor S:icialen Arbeid voor Vrouwen 
en Meisjes tot stand kon komen. 

Nadat de Kommandant zijn toespraak 
geeindigd heeft, wordt bet woord gege
ven aan Gouverneur Neys, die bereid 
gevonden werd, de openingsplechtigheid 
te verrichten. 

In de Locomotief lezen wij over deze 
toespraak o. a. het volgende : 

Van alle zijden, zoowel uit officieele 
als particuliere kringen, is voor genoemde 
opening belangstelling getoond, die nog te 
meer te waardeeren was, omdat het tehuis 
op tamelijk grooten afstand van Sema
rang en andere plaatsen gelegen is. Het 
geloof van hen, die met de voorbereiding 
van deze feestelijke opening waren belast 
inzonderheid hiervoor Majoor Lebbink en 
Stafkapitein Hiorth - is niet beschaamd 
geworden ; de in vertrouwen geplaatste 
stoelen, die. in wljden boogvorm de ruimte 
voor het mooie hoofdgebouw vulden, 
werden alle bezet ; de aangehechte kaar
ten zorgden voor een rustig plaatsnemen, 
zoodat ,.alle dingen in orde konden ge

De Kommandant spreekt een inleidend woord. 

,,Gouverneur Neys voldoet gaarne aan 
dit verzoek en herinnert er aan hoe de 
plannen ontstonden en hoe anderhalve 
maand geleden, de regeering het gebouw 
waarvoor wiJ ons bevinden, afstond aan 
het Leger des Heils. Straks zullen wij 
in staat zijn na te gaan in hoeverre het 
Leger des Heils er in slaagde dit gebouw 
te doen beantwoorden aan zijne nieuwe 
bestemming. Spreker is te dien aanzien vol 
vertrouwen. De nieuwe inrichting is een 

schieden''. Voor dit . ordelijk geschieden binnenshuis droeg bet bekwame inzicbt van Majoor Beckley, 
Secretaresse, d. w. ~·. hoofd van het Vrou"."'e~ Maatschappelijk Werk in Indie zorg, en een 
staf van Zusteroff1c1eren hebben op bet mr1chtingsgebied van dit Tehuis resultaten bereikt, 
waarover een roep was : onovertreffe}ijk I · 

Het was inderdaad een illustre gezelschap dat door zijn tegenwoordigheid van zijn sympathie 
met het streve~ van ~ommandant de Groot blijk gaf, na in daden getoond te hebben, dat het 
ook zijn deel wil doen ID het verstrekken van steun, waar deze zoo dringend noodig is. 

Onder deze belangstellende schare merkten wlj in de eerste plaats wel den Gouverneur van 
Midden-Java met zijn echtgenoote, Mevrouw Neys, op. Ook waren tegenwoordig; de Resident 
en Mevrouw Bijleveld, de Regent van Semarang en de Raden Ajoe, de Burgemeester van 
Semarang de Heer Drost, de Assistent-Resident van Salatiga, de Assistent-Resident van 

Een van de zij galerijen, 

zij gij gaJer' 

Semarang, de W edono van 
Oengaran, de lcden van 
de Commissie van Bijstand, 
de Werkloosheidscommis
saris te Semarang, de Heer 
Fuchs, alle !eden van de 
plaatselijke W erkloosheids
commissie uit Semarang, de 
Secretaris der Provincie 
Midden Java en die van de 
Gemeente Semarang, ver
tegenwoordigers van de 
Salatiga zending, en vele 
werkers op sociaal gebied ; 
de pers was aanwezig. De 
,,LOCOMOTIEF" gaf een 
mooie foto van het ge
bouwen complex met een 
in details uitgewerkt ver
slag, terwijl ook andere 
bladen zeer sympathiek de 

nieuwe daad van het Leger des Heils bij de reeks van <laden van menschlievendbeid door deze organi
satie in den loop der jaren in lndie verricht ten bate van hen, die hulp en steun noodig hadden. 

De Landvoogd heeft spreker opgedragen bij deze bijeenkomst de tolk te willrn zijn van de 
gevoelens van sympathie, welke Z. E. de Gouverneur-Generaal koestert voor bet mooie. werk 
van het Heilsleger en tevens de gelukwenschen te willen overbrengen bij de openirg van dit 
nieuwe tehuis. 

Ook namens het heele bestuur der Provincie Midden-Java brengt spreker bulde aan het Leger 
des Heils voor het hier verrichte werk. Het Leger verdient hiervoor den dank van heel de 
provincie. Die dank komt ook toe aan hen, die door ruime giften de oprichting hebl:en mcgelijk 
gemaakt van deze instelling, welke moge worden een rustig en veilig toevluchtsoord voor vrou
wen en meisjes, in den nood der crisis. 

Hiermede verklaarde de gouverneur de inrichting voor geopend". 
De aanwezige Officieren zongen het altijd weer ontroerende lied : 
,,Hoort gij de noodkreet ?" waarvan het koor door hen, die toch ook gaarne mede willen helpen 

in bet uitwerpen der lijn, doch den weg hiertoe door hun levensomstandigheden niet kunnen 
inslaan, van harte ~erd meegezongen. 

Mogelijk zal de echoklank van dit Legerlied bij velen in herinnering blijven en tot liefdedaden 
tegenover den naaste voeren. 

Mevrouw de Groot, die den Kommandant als een trouwe medestrijdster op al zijn reizen 
vergezelt, en een overal zoo gaarne geziene gast is, las tbans in zuiver Hollandscb de bood, 
scbap voor, die Mevrouw de Jonge, de echtgenoote van den Gouverneur-Generaal, in verband. 
met de opening, gezonden had .. 

Mevrouw de Jonge schreef: 
.,Bij de opening van dit nieuwe Tehuis te Oengaran voor werklooze vrouwen en meisjes, 

wil ik gaarne mijn goede wenschen voor het welslagen van bet mooie doe! uitspreken. 
Met groote belangstelling heh ik den nuttigen arbeid, door het Leger des Heils gedaan, gevolgd, 

en in bet bijzonder voor de crisis slachtoffers. Het Leger des Heils heeft bewezen, dat het met 
groote toewijding en energie getracbt heeft, om het probleem van de werkloosheid op te lossen. 

Het verheugt mij in het bijzonder, dat thans een belpende hand uitgestrekt wordt, ook aan 
alleenstaande vrouwen en meisjes, die slachtoffers zijn geworden door de gevolgen van de 
depressie. 

(Vervolg pag. 3.) 
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DOOR MEVROUW KOMMANDANTE DE GROOT. 

,,Is <lit de weg die naar den top van dezen 
berg leidt" ? vroegen twee jonge touristen aan 
den herder, <lien zij tegenkwamen . .,Neen heeren, 
deze voert U slechts tot halfweg naar boven. 
Hier, aan uw rechterhand, is het voetpad, het 
is wel erg smal en steil. maar een zekeren weg 
naar den top." Wij kunnen ons wel voorstellen 
<lat deze bergbeklimmers dus liever den steileren 
naar zekeren weg kozen om hun doel te bereiken. 

In de gemeente te Corinthe waren oneenigheden 
ontstaan over de waarde der verschillende 
Geestesgaven. Een ieder scheen het, dat, wat 
hijzelve het beste kon doen, ook het gewichtigste 
was. Dit was uit een zuiver menschelijk oogpunt 
te begrijpen. Ook heden ten dage gaat het op vele 
plaatsen zoo. Wat men kent, laat men gaarne 
zien, maar Jaat datgene, waar men geen meester 
in is, rustig liggen. Nu mag het op medisch ge
bied goed zijn zich te specialiseeren, maar op 
godsdienstig gebied is men in gevaar, dan bet 
geestelij k even wich t te verliezen, als men zich 
uitsluitend houdt aan een enkele gave der God
delijke openbaring. Men komt zoo licht in een 
geestelijk ongezonde sportspheer, en als men een
maal zoover 1s, clan kan men niet anders dan 
vergelijkingen maken zooals: Wie van ons is 
eigenlijk de eerste? Wie doet alles het beste ? Op 
hoeveel punten hen ik de anderen vooruit? enz. 

Daarvoor en voor andere gevaren wilde de 
Apostel zijne Corinthiers, die hij zoo liefhad, 
gaarne behoeden. Hij had niets tegen het streven 
naar gaven, Hij zegt in tegendeel: ,,Streeft naar 
de beste gaven". Maar in zijn eigen hart weer
klinkt een wo11derbaar overwinningslied en uit 
zijn oogen straalt een bovennatuurlijken glans. 
Het goud der innerlijke ervaringen van vervlogen 
jaren is heerlijk gelouterd geworden. Oat, wat 
nu in zijn ziel leeft, is zijn hoogste goed, bet 
is dat, wat hem al die jaren door rijker en rijker 
heeft gemaakt, zoodat hij uit kon roepen : ,.Ik kan 
alks door Hem die mij macht geeft I" Gedachtig 
daaraan schrijft hij dan ook ,,lk wil U een 
weg. die nog uitnemender is wijzen". 

Wij k&nnen het Hooglied der Liefde: indien 
echter een der lezers nog onwetend staat te
genover <lit 13e hoofdstuk van den Jsten brief 
aan de Corinthiers, dan zou bet zich, allecn 
om der wille der verhevene taal, loonen, juist 
nu, even bet Nieuwe Testament op te slaan om 
deze woordenstroom van Goddelijke erken
ning aan zich voorbij te laten ruischen. Wat 
ligt daar een afgrond van liefde in verborgen 
en hoe oneindig hoog verheft zich zulke God
delijke wijsheid ! Het doet ons in verbazing en 
verlangen verzinken I 

Het zonlicht is zoo prachtig, dat wij over 
bet algemeen niet anders kunnen, dan het be
wonderen, maar als een zonnestraal zich in een 
waterdroppel verdeelt, en de kleuren der re
genboog door bun verschijnen bet wezen der 
eigenlijke bestanddeelen verraden, clan wordt 
het ons begrijpelijker wat de zon eigenlijk is. 
ledere kleur karakteriseert een van zijn metalen. 
Door Jezus wordt ons Gods eigenlijke Natuur 
onthuld, ook in Zijn kinderen wordt Gods 
Wezen erkend, in hen vinden wij de teekenen 

ET 
Het was in bet jaar 1882, <lat de Stichter in 

de oude St. James Hall de inzegening leidde 
van een Legervlag en Mevrouw Booth die 
vlag aan een kleine, voor Britsch lndie be
stemde groep officieren, aanbood. 

Enkele maanden later landden wij in Bombay, 
een groep van vier, om het Zendingswerk van 
Let Leger des Heils daar te beginnen. De groep 
bestond uit: Kommandant Booth-Tucker, mij
zelf als zijn assistent en twee Luitenants. 

We waren volkomen gelukkig en vol ver
trouwen, niettegeostaaode wij de zwaarte van 
de enorme taak die voor ons lag, gevoelden. 
Wij wisten dat God, Die op zoo wonderbare 
wijze bet Leger in Engeland had geholpen, 
ook met ons zou zijn op <lit nieuwe veld van 
arbeid. 

Kort nadat we in Bombay arriveerden, wer
den we gearresteerd en naar de gevange01s 
gebracht, omdat we van ons wettelijk recht 
gebruik maakten om optochten en openlucht
samenkomsten te houden, hiermede van een 
vrijheid gebruikmakende, die door alle an
dere godsdienstige secten genoten werd. De 
gevangenschap was een buitengewoon onaan· 
gename ondervioding, maar eindelijk wonnen 
we ooze zaak toch, en sinds dien tijd heeft 
bet Leger een ongelimiteerde vrijheid genoten 
om openluchtsamenkomsten of marschen te 
organiseeren, of we! muziekinstrumenten te be
spelen waar en wanneer we wilden. In een 
land, waar het klimaat en de condities buiteo
gewoon gunstig zijn voor openlucht-samen
komsten en andere operaties op godsdienstig 
gl'bied, was <lit we! een zeer gewichtige factor 
voor het welslagen van ons toekomstig succes 

Ongeschoeide Strijders. 
Toen werden wij voor de taak gesteld een 

probleem op te lossen, dat ons heel wat meer 
hoofdbrekens kostte. Wij slaagden er van den 
beginne af in, groote scharen naar ooze mee· 
tings te krijgen, maar onze bekeerlingen be
stonden uit~luitend uit Europeanen, lndo's 
en lnheemsche Christenen. Van ons stand
punt uit scheen de zaak hopeloos, tenzij wij 
in aanraking konden komen met de groote 

volksmassa en hen konden winnen. Na veel 
denken en bidden besloten we de z. g. In
heemsche tactiek te volgen. Wij verlieten onze 

van Zijn karacter, en blikken vreugde, vre
de, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, kuischheid naar voren, en al 
deze gaven komen uit de liefde voort. Eens gaf 
een groote denker als zijn opinie over een 
ware heilige : Heiligen zijn menschen, die het 
anderen gemakkelijk maken aan God te gelooven. 

Het anderen gemakkelijk maken, ..... dus 
zijn er ook Christenen die het anderen moeilijk 
maken aan God te gelooven, omdat men in 
hen vergeefsch naar het geduld, de goedheid, 
de waarheid, de vriendelijkheid, en de ver
draagzaamheid zoekt. Ach, dat laatste schijnt ook 
heelemaal geen hindernis te zijn. Liefdeloosheid 
maakt, dat men niets meer van elkander ver
dragen kan of wil, wederkeerige beleedigingen, 
wrok en onverzoenlijkheid scheppen, een at
mospheer van wantrouwen en hardheid. ,, Hoe 
dikwijls moet ik mijnen broeder, die tegen mij 
zondigt, vergeven ?" vroeg Petrus eens aan den 
Heer. ,,Moet men zich dan werkelijk alles maar 
wdgevallen laten'', had hij evengoed kunnen 
den ken. 

Hoe vanzelfsprekend ziet Jezus niet dit juist 
zoo teere punt in het samenleven met anderen. 
Hij neemt aan, <lat wij onze medemenschen die 
ons beleedigden, reeds vergeven hebben, als 
Hij bidt: ,,vergeef ons onze schulden. gelijk 
wij vergeven onze schuldenaren" . 

Dit 1s juist de toetssteen onzer Christelijke 
ervaring, dit koninklijk vergeven, schenken der 
schuld. En als het zich om vergeven handelt, 
wordt het gemakkelijk voor ons, indien wij 
voor onze schuldenaren bidden. 

Maar de Heer gaat nog verder, de weg 
wordt nog uitnemender, want wij behooren niet 
alleen te vergeven, maar ook den onverzoen
lijken breeder, de mokkende zuster op te zoeken, 
onzen schuldigen medemensch tegemoet te gaan, 
zoodat bet hem gemakkelijk gemaakt wordt om 
vrede te stichten. Dit koninklijke tegemoetkomen, 
dit verlichten van den moeilijken weg, is Godde
lijke natuur. Toen de Vader hem (den verloren 
zoon) van verre zag, liep Hij hem tegemoet. 
Toen de gevangengenomen Heiland den ontrou
wen Petrus passeerde, gaf Hij hem een blik vol 

----· -···· -····-·-········································································································-········---·-

Oengaran - De vergadering in den tuin. 

.,En als mijn broeder mij niet eens om verge
ving vraagt, moet ik mij dan niet afkeeren en 
hem als een hopeloos geval beschouwen ?"' Wij 
kunnen uit des Meesters eigen mond het ant
woord op deze en dergelijke vragen zoeken. 

.. Zoo gij dan uwe gave zult op bet altaar 
offeren, en aldaar gedachtig wordt, <lat Uw 
breeder ie.ts tegen U heeft; laat daar uwe gave 
voor bet altaar, en gaat heen, verzoent U eerst 
met uwen breeder, en komt dan en offert uwe 
gave". 

huizen, gingen barrevoets, we namen de inheem
sche kleeding aan, en, voor zoover mogelijk, 
ook hun gewoonten. Wij begrepen ten voile 
wat de aanneming van deze methoden zou in
houden. De verloochening van alle gemakken, 
met gevaar voor gezondheid en zelfs !even, maar 
er bestonden geen betere middelen om hetvertro
uwen en de sympathie van bet volk te verkrijgen 
en bun zielen voor Christus te winnen. Het ge
volg van dit alles, door Gods zegen, overtrof onze 
stoutste verwachtingen. Voor er een jaar voor
bij gegaan was, konden wij onze bekeerlingen 
bij duizenden tellen I 

zoekende lief de. Deze blik had hem van de wan
hoop gered, waarin hij anders waarschijnlijk 
verzonken :zou zijn. 
. Er gebeurt veel onrecht in de wereld, dat 
1s waar, er moeten veel onrechtvaardigheden 
en beleedigingen verdragen warden, zelfs valsche 
beoordeelingen en intriges. Moet dan zulke be
handeling werkelijk volkomen vergeven worden? 
Weer keeren zich onze oogen naar den Zoon 
van God. Toen Hij op aarde in menschenge
daante rondwandelde, gevoelende zooals wij, 

Een groote oogst. 

_Het Evangelie is nu gebracht aan de z. g. 
m1sdadigerskaste, de wanhopigsten en diepst ge
zonkenen van lndie. 

Boerderijen, Landkolonies en dorpsbanken, 
Hospitalen en polyklinieken, Internaten en 

dagscholen, Leprozen-kolonies, Reclasseerings
tehuizen, tehuizen voor vrouwen, bedelaars· 
kolonies, tehuizen voor de Land en Zeemacht 
komen alien d'een of anderen nood tegemoet 
of doen een goed dee! in het sociale werk. 

Aan God zij al de eer voor wat ooze kamera
den en alle anderen gedaan hebben om ons Indie, 
de zoo kostelijke paarl. voor Christus te winnen. 

H. Bullard. Comm. (R.) 

INDIE VOOR CHRISTUS. 

~~, Een brief van den Chef van den Staf. 

Niemand zal hartelijker deeloemen in de Ju
bileumvreugde van Brltsch-lndie dan ik, want 

.....,.. h:.t was door de toewijding van Kommandant 

De Pionier 
Wljlen Commissioner Booth-Tucker. Commissioner H. W. MAPP. 

Chef van den Staf. 

1 NOVEMBER 1932. 

was Hij het voortdurende mikpunt van allerlei 
openlijke en geheime aanslagen. Het woord 
Gods zegt ons, .. Hij was mensch zooals wij, 
Hij leerde gehoor:zaamheid door wat Hij leed"'. 
Het deed Hem ook pijn als Hij beschuldigingen 
over zich hoorde, Hij ondervond het smartelijk, 
als Zijne beste en onzelfzuchtigste de.den aan 
!age motieven toegeschreven werden, kortom 
als er een in dit opzicht geleden heeft, dan is 
het we) Jezus geweest. Wat een vreeselijke 
beschuldigingen hebben alleen al de Pharizeeen 
Hem naar het hoofd geslingerd ! En toch zegt 
Hij, met de gedachte aan al het onrecht <lat 
men Hem persoonlijk had aangedaan : 

.. En een iegelijk, die eenig woord spreken 
zal tegen den Zoon des Menschen, het zal 
hem vergeven warden". Luk. 12 : 10 . 

Zijn streven was los van het zorgvuldig be
schermen van het eigen Ik. Ook hierin laat 
Hij ons Zijn zelfverioochening zien. Hij kende 
slechts, Een, Wiens eer Hij tot den laatsten drup
pel bleed verdedigde, dat was Zijn Hemelschen 
Vader; lastuingen tegen Zijnen Heiligen Geest 
warden niet vergeven ! 

Als Verzoener tusschen God en den mensch, 
heeft Hij ons den ultnemeodsten, den besten 
weg getoond, dezen koninklijken heirweg. 
Menschen die daarop wandelen, hebben zoo
veel Goddelijke liefde in zich opgenomen, dat 
zij niet anders kunnen dan het uitstralen. Om
dat Christus' liefde hen zoo rijk maakt, valt 
het bun licht, lankmoedig en vriendelijk te zijn, 
de ijverzucht te laten varen, niet opgeblazen 
of onhoffelijk te zijn. 

Zij zijn dan ook niet wantrouwend en ergeren 
zich ook niet, zij heboen geen leedvermaak, 
maar verheugen zich als kinderen over alles 
wat goed, rein en waar is. Vlug bedekken zij 
met den mantel der liefde de zwakheden van 
anderen, zoodat deze niet besproken kunnen 
warden, zij stellen vertrouwen in huone mede
menschen, omdat zij vol verwachting blij ven 
gelooven aan het goede dat ook in hen te 
vinden is, en ook inderdaad gevonden wordt. 
Zoo zijo die Christenen, die door aoderen hei
ligen genoemd warden. Mozes zag niet dat zijn 
aangezicht glansde, maar het volk zag het en 
sprak er verwonderd over. Op Pinksteren waren 
zij alien met den Heiligen Geest vervuld, die 
als een vlam op hen rustte. - Maar ieder zag den 
vlam van den aoder, maar niet van zich zelve. 
De deemoed wordt ender de vruchten des Geestes 
niet genoemd, maar zij is er toch; als een on
zichtbaren gouden keten houdt zij de paarlen 
van het Goddelijk smeedwerk tezamen, door 
welke wij God verheerlijken. 

Op den uitnemeoden weg is het te vinden I 

Hoogerop, waar het Licht bhjft stralen 
Boven aardsch verlies en pijn, 

Waar Gods Geest op ons komt dalen 
En we in Hern verwlnnaar zijn. 

Maak mij beter, maak mij reiner 
Ga 't door louterend vuur ook '/een 

Maak m' in eigen oogen kleiner 
Leer mij zien op U alleen ! 

Booth-Tucker en de invoering van bet Leger
werk door hem in Bombay, <lat ik den roep 
hoorde om God te dienen in de rangen van het 
Leger des Hells. 

Zooals zoovele anderen. was ik ten zeerste 
geamuseerd door de eerste Heilssoldaat die ik 
zag. Zij was een vrouwelijk officier, gekleed in 
de ,,sari''. zooals door onze officleren in Britsch
lndie gedragen wordt, en ik was een uit een 
groep school jongens, op zoek naar avontuurl 

Niet Jang daarna gevoelde ik evenwel, gedu
rende een Legersamenkomst die ik bij woonde, mijn 
behoefte aan verlossing, en wist ik bet mijn 
plicht, om mij te vereenigen met de menschen, 
die ik eerst zoo had uitgelachen en bespot. 

Mijn vrienden en verwanten waren geschokt 
toen ik besloot een offlcier te warden, de in
heemsche kleeding te gaan dragen, mijn haar 
af te scheren en de gewoonten van de inheem
sche bevolking te volgen. Het beteekende een 
vervreemding van mijn moeder, slechts over
brugd toen zij stervende in Indie terneder lag en 
ik op Ioternatloi_i_aal Hoofdkwartlerwerkte, als een 
gevolg van m11n roeping tot Officier. Maar in 
dit Jubileumjaar kan ik God danken voor het 
voorrecht dat ik alzoo had, te mogen deelen in 
de worsteling te samen met hooderden van mijo 
kameraden, die hebben gevochten en zijn ge
storveo voor Indie. 

Wanneer ik aan de massa's denk die uit de 
duisternis der zonde en onwetendheid :zijn ge
bracht, omdat heilssoldaten van westersche en 
andere !anden, en evenzeer toegewijde kamera
den van lndie" s eigen menschen, zich hebben 
gegeven en voorwaarts zijn getrok~en, hun fak
kels dragend 1n kracht en zwakheid, vreugde en 
droefheid, dan prijs ik God voor zulk een devotie 
welke de Heilige Geest inspireerde. ' 

Now onward still I India for Christ I 

.. We shall bring dear India over to our K · 
And its dying millions shall Salvation ~ng, 

I A I Th . • smg. 
Amen men . e victory s drawing · h 
Amen I Amen! We'll fight until we die~'~g · 
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MAARTEN LUTHER. 

DE KOMMANDANT HOUDT EEN LEZING Maarten Luther werd te Eisleben op den 
lOden Noveruber 1483 geboren. Zijn Vader, 
Johannes Hans Luther was een miinwerker en 
kwam van een klein dorpje, d1cht bij E1senach 
in Thilringen gelegen. 

TE SOLO EN SEMARANG. 

Als eenig onderwerp in het teeken der be
langstelling van de geheel~ Indische samenleving 
staat, dan is het ongetw11feld we! bet lot van 
hen, die de stalen vuist der crisis, het geluk 
van hun leven hebben zien vermorzelen, den 
zegen van den arbeid hebben zien verdwijnen 
en thans van alles beroofd, niet weten waar
heen. Men kon in de zaal te Solo, waar de 
aangekondigde lezing van den Kommandant ge· 
houden werd, aan het publiek wel bemerken, dat 
het zeer sympathiek stond tegenover bet werk, 
dat de Kommandant ter hand genomen heeft, 
welke sympathle door den resident, den Heer 
W. Ockers, die vergezeld van zijn Echtgenoote, 
met vele andere hoogwaardigheidsbekleeders 
tegenwoordig was, in een warme op~ningsrede 
vertolkt werd. Namens den Gouverneur, die 
verhinderd was, persoonlijk in de vergadering 
tegenwoordig te zijn, drukte de Resident in 
welgekozen woorden den wensch uit, dat 
welslagen bet werk der tehuizen van Socialen 
Arbeid zou zegenen, waaraan hij niet twijfelde, 
gezien het hartelijk medelev~n, in daden g~uit, 
van de bevolking van lnd1e. De sympath1eke 
houc:ling, die men thans hier te lande tegen· 
over de organisatie van het Leger des Heils 
inneemt, vormt wel een groote tegenstelling 
met de meening, die men bij zijn intrede in 
Insu!inde koesterde, n.J. dat het Leger des Heils 
niet gewenscht was. Men zou het .nu uit onze 
samenlevinij niet gaarne willen, neen, niet kunnen 
missen. 

Na de toespraak van den Resident, sprak 
de Kommandant o. a. ; 

,,Mijn dank Mijnheer de voorzitter, dames 
en heeren, voor de vriendelijke woorden, door 
den Resident gesproken, die niet anders dan 
een bemoediging voor ons alien kunnen zijn, 
vooral in deze tijden". Mijn onderwerp voor 
vanavond is aangekondigd als : Het werkloo
zenprobleem en de oplossing daarvan voor de 
Indische samenleving. 

Er wordt in deze tijden veel over dit onder
werp gesproken. Men heeft getracht den oor
sprong te vinden in de wereldcrisis, 
waardoor de ontwrichting van den ge
heelen finantieelen en economischen 
toestand is ontstaan. Tot hiertoe is 
niemand volkomen hierin geslaagd.· 
maar de feiten staan ons voor oogen, 
feiten als gevolg van de inzinking en 
acirternttgan11 van -zak'en in de han
delswereld, de cultures, de finantieen 
enz. 

Zoo bracht dan de Kommandant 
zijn gehoor, vanaf dat feitenmateriaal 
naar de reddingslijnen die door het 
Lt>ger worden uitgeworpen om het 
levt>nsschip van vele zinkenden te 
redden. Vee) tijd nu plannen te ma
ken was er niet; oogenblikkelijke hulp 
was gebiedend noodzakelijk, zij, op 
w!e de slagen van het lot vielen, 
moesten weten dat zij niet dakloos en 
verlaten om behoefden te zwerven ; 
in samenwerking met het kantoor van 
Arbeid, het Centaal Comite en vooral 
met de plaatselijke Comite's is het 
Leger erin geslaagd velen te helpen. 

De Regeering heeft haar hooge 
waardeering voor den Socialen Arbeid 
van het Leger des Hells uitgesproken; 
die waardeering bleek ten voile toen 
de Gouverneur-Generaal het Tehuis 
in Batavia opende en bij andere gele
genheden, waarbij Zijn Ex. van zijn 
belangstelling door een vriendelijke 
boodschap deed blijken. . 

Over de ,,beroepswerkloozen'' en 
.. kooplui bedelaars" zeide Kommandant 
onverholen zijn meening, die ongetwijfeld door 
de aanwezlgen ten volle beaamd werd. 

Na de behandeling van zijn onderwerp, dankte 
de Kommandant den Resident en alle aanwe
zigen voor de aandacht die gegeven was, en 
bij vernie~wing .:Wilde hij vragen, voort te 
gaan de ,,benden te geven voor hen die ge
doemd zijn tot werkloosheid en afhankelijk Zijn 
van den steun, geestelijk en stoffelijk, dien het 
Leger schenken kan. 

~ ~ ,,,.._.,...., ... ~ 

I INTIRNATIONAAL l 
LBQSRRIBUWS. 
~~ 

FINLAND'S CONGRBS. 

Generaa) en Mevrouw Higgins te Helsingfors, 

Finland had het voorrecht Generaal en Me
vrouw H igglns als Leiders van hun 4 lste jaar-

l ijksche Con D G gres te mogen hebben. e ene-
raals werden bijgestaan door Kolonel en Me
vro u w Westergaard en Lt. Kol. Simpson. 

Nietteg enstaande den stroomenden regen is 
het Co .:igres eeo groot succes geweest. Over voile 
zalen, enthustaste meetings, ontroerende oogen
blikken I Ruirn 500 zlelen kalelden aan de voe· 
ten van den Meester, gedurende de drie da
gen der Campagne. 

In Semarang was het Os. Sillevis Smit, de 
man met bet warme hart, vol blijden, diepen 
Godsdienstzin, het open oog voor wie in nood
druft de handen uitstrekken tot den hoogen God, 
of tot den Christen, die zijn God op deze aarde 
wil vertegenwoordigen, door de betooning van 
liefde tot den naaste, die op den avond der 
.,Jezing'' een inleidend woord ·zou spreken. 

Oat woord was niet, zooals hij zeide, vooraf 
geformuleerd, omdat de tijd eq. de gelegenheid 
hiertoe ontbroken hadden, maar wie hero•hoor
den, vonden het een schoon woord, beheerscht 
door inzicht en gezond verstand, verwarmd 
door den gloed van het hart, waarin Gods 
liefde woont, maar waarbij het oog toch niet 
gesloten is voor de straffe Hand, die in de 
weelde en overdaad ingrijpen moest, die den 
zegen van den arbeid op klare, al is het ook 
op harde wijze, in het licht moest stellen, wilde 
de mensch sti'lstaan op ,,de oude paden", zooals 
het volk va.n Israel door Jeremia werd vermaand 
om te zien waar toch de goede weg zij, opdat 
zij weer rust zouden vinden voor hun ziel", 

Ook thans weer gaf het publiek zijn sympa
thieke aandacht toen de Kommandant zijn aan
gekondigd onderwerp in causerievorm behandel
de. Enkele voorvallen uit den Arbeid, die in de 
thans geopende Tehuizen voor Socialen Arbeid 
verricht wordt, grepen, als onopgesmukte feiten, 
weergegeven, ons machtig aan, terwijl eenige 
voorvallen als hoopvolle lichtflitsen den don
keren heme! van het sociale !even verhelderden. 

Met het krachtig suggereerend optimisme, den 
Kommandant zoo eigen, werd tot het aanwezige 
publiek onder meer gezegd : .. Nu, de hand aan 
den ploeg en de Indische samenleving zal door 
daden toonen, dat er een oplossing is, om de 
geslagenen te helpen, totdat de stroomen van den 
tijd tot hun normalen golfslag zijn teruggekeerd 
en het Leger staat met zijn 200 officieren klaar 
om den ploeg over den akker te bewegen, e~ 
hei;t. die aan hun altijd open deuren kloppen 
tot steun te zijn" ! ' 

A.v.V. 

Zijn Moeder werd te Neustad in het Bisdom 
W urzburg geboren. 

Beiden waren ijverige, Godvreezende menschen. 
Niet lang na de geboorte van Maarten Lu· 

ther, vertrokken ZiJn ouders naar Mansteid, 
waar de toekomstige Hervormer zijn eerste le
vensindrukken ontving. Op school leerde hij 
de catech1smus, de tien geboden en het gebed 
des Heeren, benevens Latijn. Zijn opvoedmg 
was zeer streng, van zijn Godsd1enstige gevoe
lens is weinig bekend. 

Toen Maarten 14 jaar oud was ging hij naar 
de school te Magdeburg en later terug naar 
Eisenach. Zijn vader, die intusschen in betere 
omstandigheden was gekomen, besloot dat zijn 
zoon Maarten zou studeeren. Daarom ging hij 
in den zomer van 1501 naar de universite1t te 
Erfort, welke als de beste in Duitschland be
kend stond. Luther bestudeerde met groote lief
de de RomeiJ;lsche klassieken, Latijn, Philosophy 
en Theologie onder groote meesters. In het jaar 
1502 haalde Luther zijn eerste Academische 
graad als Candidaat in de Philosophie. Hij was 
bemind bij zijn .medestuden ten en een groot lief
hebber van muziek en zang, maar had geen 
vrede in zijn ziel. De plotselinge dood van een 
vriend bracht zijn onrustige gedachten tot een 
crisis el). hij besloot vrede in een klooster te 
zoeken, hetwelk hij clan ook spoedig deed. 

Maar zijn ziel vond niet de rust. die hij ge
dacht had binnen de kloostermuren te zulien 
vinden. Hoewel hij zich dagelijks geeselde en 
honger leed, vond hij geen vergeving van zon
de, totdat een oude, onbekende monnik hem hielp 
door de bekende woorden van den Apostel te 
herhalen .. lk geloof in de vergeving van zonde" 
en hem de ware beteekenis dier woorden uitlegde. 
Later was het een Hoofdabt der Augustijner. 
kloosters in Duitschland die hem dichter tot 
het Licht bracht, en hem E'en kleine Latijnsche 
bijbel gaf. Zeven jaar later was Luther Doctor 
in de Theologie, een geeerd Professor aan 
de universiteit te Wittenberg, en een buiten
gewooi:i gezocht prediker. In <lien tijd was hij 
nog een trouwe zoon der Katholieke Kerk, 
hoewel hij toen reeds opgemerkt had, dat de 
Roomsche Theologie weinig overeenkwam met 
bet Evangelie der Vrije Genade. Het kon ech-

De Gouverneur houdt zijn rede • 

( Vervolg van pag. 1). 

lk h~?P·. dat dit tehuis voor velen onzer moedelooze zusters een waar toevluchtsoord zal zijn, 
waar ZlJ meuwe kracht en moed zullen vinden, en ik ben ervan verzekerd, dat ZiJ' hier met raad 
en daad zul!en worden bijgestaan. 

Moge God U allen zegenen, 
w. g. (Mevr.) De Jonge-van Wassenaer. 

Dee Heer 
1
Fuchs, W erkloosheidscommissaris, las een telegram voor van den volgenden inhoud. 

,, entraa steuncomite zendt g I k h o · V · helft i · ht' k e u wensc en pen1ng rouwentehuis - zegt ver"Qoeding toe 
nnc IDgs osten en helft exploitatiekosten. 

w.g. Secretaris Centraal Comite. 

A Ob~kd kwas er een telegram van sympathieken inhoud ingekomen van het Hoofd van het 
r ei s antoor. 
Het door den heer Fuchs gesprokene werd door luiden bijval gevolgd. 

in "~i~e~~e~~~l~~ has a s~lver. lining'' was het openingswoord van de rede, die Burgemeester Drost 
de bl d LJ ~a~enz1jn :1tsp~ak. Hoe groot ~e donkerte moge wezen, aldus de burgemeester, 
ha oem er c ar tas - et z1nnebeeld der hefdadigheid - groeit op het leed der menschen . 

b ar wortelen wo
1 

rdben gevoed door het vertrouwen op Hem, die het al bestl!urt" Obk stond de' 
urgemeester sti ij het felt dat th I h t b · 

strekt de . gelden t I . • . • a oewe e ge ouw was gegeven, de inventaris was ver-
hand 'van h L er exp o1tahe .aanwezig waren, men niets kon beginnen zonder de leidende 
ven leven ~ee:~~~a zf1?:er de vnend.elijke zust~rhanden, die trachten zouden, het binnengedre
leen steunende g J tel maken, Ja, met bhide hoop te vervullen; handen waarvan niet al-

• maar ovena ook opvoedende kracht zou uitgaan. · 
De Kommandant stelde hi d d ' · Ad· d 
M j T I I 

erna e 1rectnce, JU ante Stapleton aan het publiek voor 
a oor ay or s oot dit same .. d k b d · 

tisch ingerichte h . I h d Dnz11n met. an ge e • waarna de rondgang door het zoo prac-
f . . uis P aats a . e meenmg daaromtrent ving ik persoonli1'k o · d h 
ormuleermg 1ll het alleszeggende woord: Onovertreffelijk ! p en vm t aar 

A. v. V. 

WAT BLIEFTU? L.d.H. POSTZEGELS S.V.P.! 
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ter nie t lang meer verbor.gen blijv en, dat h ij 
anders dacht clan de meeste mon niken v an zijn 
orde en op 31 Oct. 1517 kwam h et tot een 
uitbarsting. Oien dag had Luther het beroemde 
document met de negen en vijftig stellingen op 
de Kerkdeur aangebracht, met de v eroordee
ling der aflaatpred1king. 

Hij werd gedaagd voor den Rijksdag te Worms, 
alwaar zijn komst groote opschuadmg verwek
te, daar men gedacht baa dat h ij w eg zou 
blijven. Zijn vrienden beefden voor zijn veUtg
he1d, maar onbevreesd verdedigde Luther ziJn 
stellingen en bevestigde de ungave van de 
boeken en geschnften door hem Uitgegeven. 
Alles werd gedaan om hem terug te brengen 
van het ingeslagen pad, maar tevergeeh.ch. 
.. God helpe mij, ik kan met anders. Hier sta ik, 
God helpe mij," was zijn kreet. Na het verhoor 
eischte zijn veiligheid, daar hij in den ban was 
gedaan, dat hij z1ch eenigen tijd zou schuilhouden 
en zijn vrienden verborgen hem in het Kasteel 
Den W actburg, van waaru1t al zijn geschriften 
n~ar Wittenberg werden verzonden, en daar 
u1tgegeven en verspreid werden. 

In 1524 verscheen de eerste Duitsche liederen
bundel van zijn hand. Deze liederen worden 
nog steeds in de kerken in Duitschland gebrwkt. 
Luther leerd~ en schreef tot het einde van zijn 
leven en stlerf den 18den Februari 1516. Hij 
was zeker een der grootste Godsdienstige Lei
ders van zijn tijd. 

Lt. KOLONEL BROUWER 
IN BANDOENG 2 

Oogst per schip, hoe kan dat 1 

Eenige dagen voor het Oogstfeest stoomde er 
door de straten van Bandoeng een staug stoom
schip, hetwelk:, bestuurd door C1t:n Kapnem van 
Bandoeng 2 de hu1zen langs voer om de gaven 
des Oogstes bmnen te nen..en en IJaar zi1n plaats 
van bestem

1
m1ng : de Legerzaal te Kebon Ojati, 

te brengen · Dit bu1tengewone schou'-"spel heeit 
er zeker toe bijgedragen dat er heel wat belang
stelhng getoona wera, in den vorm van goede 
gaven, en later een volle zaal op den dag van 
he~ feest zelve ! W el hebben de makk.ers en 
vnenden hunne volle mcdewerk1ng geg.even om 
d~?' dag tot een ze.:r geslaagde te maken, en 
w11 danken den Heer voor den grooten zege.n 
die bet feest ons gebracht heeft ! 

Kolonel brouwer, die de Oogst- en 
Dankfeest·samenkomsten le1dde, deed 
ons duidelijker zien, hoe Goa dit schoo
ne lnsulinde rijkelijk voorziet van pro
ducten, Welke noodig zijn voor het 
onderhoud harer beyvoners. Ook in 
Christus zijn de menschen rijk gewor
den. Aan bet eind van de samenkom~ten 
~ielden 6 zielen voor nieuwe toewij
dmg en drie voor verloss1ng aan de 
~oeten van den Heer. Wij prijzen Hem 
10 aHes I Aan onze Ch1neesche mak· 
kers en vnenden, winkelie1 s van tsan
doeng, Tasikmalaja en Tj1andjoer zeg
gen wij dank voor hunne medewerkmg 
aan het welslagen van dit bijzonder 
doel. B.o. 

BEZOEK VAN KOMMANDAI'llT 
EN MEVR. DE GROOT EN DE 

ALG. SECRhTA.lUS AAN 
PELAl'iTOENGAN. 

Met verlangen was naar de komst 
van de Kommandants uitgezien, wat 
sprak u1t de mooie versienngen met 
vlaggen en bloemen waar PeLmtoen
gan zoo rijk aan is. Prompt half 10 
waren de gasten present en kon de 
samenkomst in bet lnlandsche korps 
een aanvang nemen. De Geest Gods 
was al dadelijk te gevoelen en de 
liederen werden zoo echt van harte ge
zongen. De Algemeen Secretans kreeg 
gelegenheid een persoonlijk woord 
te spreken, waarbij hij den wensch 

uitsprak ook eens op eigen gelegenbeid een be
zoek te brengen. We zullen graag naar U ·t-

. . I M Ul 
z1en maioo~ . .. evrou.w de Groot verraste ons 
met een du1deliik getu1genis in het Maleisch t 
ons aller hart 9oeddeed. Aangename afwiss' :: 
brachten Zangbrigade en Solo, waarna de ~om~ 
mandant de Hijbel terhand nam en sprak 

l 'd ' · d naar aan e1 mg van e mooie gelijkenis van de tien 
maagden. Het woord werd met kracht g b ht 

h f t 11. .. e rac 
en, ee t s e 1g Z1Jn werk aan de harten gedaan. 
. s Middags 5 uur vond ons op de voorgale

nj va~ het oude Chineesche huis dat reeds zoo
vele 1aren leegstaat en nu welwillend voor de 
geli:genheid was afgestaan. Enkelen uit de om
gevmg, waaronder ook de Ass. Wedono en zijn 
v~.ouw, woonden de samenkomst bij , welke een 
b11zonder karakter droeg, daar de eerste twee 
Soldaten en 8 recruten vafl Pelantoengan II 
zouden worden ingezegend ; merkwaardig, waar 
de kampongs rondom Pelantoengan nog zoo ge
heel Mohammedaansch zijn. Dej inzegening had 
na voorafqegaan lied en gebed, door den Kom~ 
mandant zelf plaats en maakte een diepen indruk. 

Mevrouw de Groot en de Algemeen Secretaris 
spraken beide een woord; Mevrouw in het bij
zonde.r ook tot de kinderen, die een beerlijk 
groepie waren en de geheele samenkomst door 
zongen dat het. een lust was. Later brachten zij 
ook nog een h.ed met bewegingen ten gehoore 
onder .. aanvoenng van Luitenant Volhardin , 
waarb1J ze zelf danig schik hadden. g 

Tot besluit besprak de Kommandant het bij
belgedeelte en sprak , in verband met d · 

. d e 10-zegemng, over en rijken Jongeling. 
We zien dankbaar op deze sa k 

t 1 h men omsten 
erug evena s op et meer intiemere Wat d 't b 

zoek kenmerkte. Ooze harten werd k1 e
en versterkt. en Ver wikt 
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r~-----~--~----~-----~--~-~-i 

~ QAAT ~ 
God zal u helpen, Hij geeft u wat gij noodig 

hebt en ziet met oneindig welgevallen op u 
neer, indien gij helpt. om zielen tot Hem te 
brengen. 

I Door den Stichter. S 
! G m AL W 1LL1am SeoTn. i 

LIJDT! 

I ! I !~~~~~~~~~~~~~~~ 

Voor Christus was in het komen op deze 
aarde lijden besloten, Hem te volgen beteeken~ 
de voor de Apostelen lijden, armoede, ver
stooten en gevangen genomen te worden en 
een wreeden dood te sterven. I ! 

! ! 
! ! 
I I 
I ! 
I ! 
! I 
l ! 
I i 
I I ........ ...-...-..i~..-..»~..-..---~~..-.....-...si...,.. ...... 

W AAROM zou de geheele WE"reld niet het 
eigendom van Jezus Christus zijn? Zou 

iemand daar tegen een reden kunnen vinden? 
Waarom zou bet niet goed zijn, dat de zwarte 
stroom van verloren ziE"len, die dagelijks belle~ 
waarts gaan, minder groot werd? Gingen er 
reeds niet genoeg verloren? Waarom zouden 
Gods genadc-bedoelingen verijdeld worden? 

Zou God niet willen dat Ziin heil over de 
geheele wereld verbreid werd, even volkomen 
als de groote wateren den bodem der zee be
dekken? 

Oat onze Heiland wenscht, dat de geheele 
wereld toegebracht wordt, bewijst Zijn bevel 
voldoende. Hij gaf bevel en wilde, dat bet vol
voerd zou worden. 

Hij beval zijn discipelen, de geheele wereld uit 
te noodigen tot de bruiloft des Lams. En zij 
gehoorzaamden aan Zijn bevel en gingen haas
telijk uit. 

Zij bielden geen rekening met eigen belangen 
en waren bereid om smaadheid te lijden, even
als hun Meester. Moedig gingen zij aan het werk 
en deden wat zij konden om de geheele wereld 
voor God te winnen. Zij deden bun deel. 

Sedert dien tijd zijn er vele jaren voorbij ge
gaan en helaas, belaas, bet werk is nog slecbts 
begonnen. Er zijn millioenen menschen, die niets 
van bet Evangelie afweten, of zoo zij er al mee 
bekend zijn, evenmin de kracbt er van kennen 
als degenen, tot wien de Apostelen gezonden 
werden. En dezelfde Heiland geeft nog heden 
bet bevel. dat de blijde boodschap des beils 
tot allen gebracht moet worden. 

MAAR WIE MOET GAAN? GIJ, GIJ DIE 
DIT LEEST. 

Wie anders zou er gaan? Deze mannen uit 
den Apostolischen tijd zijn er nu niet meer, zij zijn 
heengegaan, om hun loon te ontvangen en bet 
staat aan u om, evenals zij, des Heilands bevel 
te volgen. Zijt gij gered? Kunt gij zeggen dat 
gij Gods eigendom zijt? Dan kunt gij toch Diet 
zeggen, dat wel de beloften maar niet de beve
len voor u zijn ? U deze toe eigenen en gene 
afwijzen. 

~ ... ..,- ..... 5'.11 ..,.................,.. .;-ow ..... .......__ 
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Iangs de Noordkust van Java. 
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Niet per boot, doch per spoor en autobus 
ging de rcis naar de kustplaatsen Cheribon, Tega!, 
Pekalongan en Semarang, en in ieder van deze 
plaatsen was de komst van den Majoor een 
bemoediging voor de officicren evenals voor de 
soldaten en vrienden van ons Leger. De drie 
eerstgenoemde plaatsen staan onder toezicht van 
onzen Sectie-offlcier Adjudant Rollfs, die zich 
verheugen mag in den zegen Gods welke op 
den arbeid in deze verscbillende centra's zoo 
mildelijk gegeven wordt. 

Cheribon. (Kapitein Papilaja). 

In dit korps zijn er ware teekens van geestelijke 
opleving. Vee! belangstelling is er, vooral in bet 
werk dat voor de jeugd gedaan wordt, en wie 
zal zeggen hoe verstrekkend de resultaten zijn 
van dezen arbeid ? 

Zeker zal bet uitgestrooide zaad vrucht af
werpen in den OO£Sttijd. 

Tega]. (Luitenants Hoemakers en Nanlohy}. 

Onze makkers hebben de zaken bier flink in1 
handen. Bij bet bezoek van den Majoor was de 
Legerzaal geheel bezet. Onder de makkers heersch
te er een prettige. opgewekte stemming, en 
allen werden door deze samenkomst rijkelijk 
gezegend. 

Pekalongan. 

Zondag 2 October, zal niet licht vergeten 
worden, door de Offlcieren en soldaten van 

NIMMER I NIMMER! ZIJ HOOREN BIJ 
ELKAN DER. 

Gij kunt Gods kind niet zijn, zonder de 
belangen van uwen Vader te behartigen. Dit 
is de ware geest van bet kind om 's Vaders 
heilige bedoelingen ten uitvoer te brengen. ln
dien gij dien geest niet bezit, mist gij zeker 
bet duidelijkste bewijs van uw kindschap, dat 
wenscht . . . . neen verkiest, een dienstknecht 
te zijn, hetgeen dit voordeel heeft, dat gij ge
willig zijt bet werk zonder loon te doen. 

GIJ ZELF MOET GAAN I 
Gij kunt niet aan dit bevel voldoen, indien 

gij niet aan zoovelen als mogelijk is, de blijde 
tijding van Gods heil verkondigt. 

,,NIET GEROEPEN," ZEGT GIJ? 
Gij behoort te zeggen, de roepstem niet ge

hoorzaamd. Hij heeft u geroepen sedert Hij uw 
zonden vergaf. Luister naar Gods heilig W oord, 
boor de noodkreet der arme menschheid. En 
zie dan op tot Christos, Wiens genade gij 
beweert ontvangen te hebben en zegt Hem, 
dat gij gewillig zijt Zijn genade aan de geheele 
wereld kenbaar te maken. 

WAT BETEEKENT HET GAAN? 

Zeker niet, stil blijven zitten. Doet wat gij 
kunt, om de menschen de waarheid omtrent 
henzelven, den hemel en de hel te doen verstaan. 

GAAN BETEEKENT VERLATEN. 
Gij kunt nlet uitgaan en tegelijkertijd alles 

willen behouden wat vleesch en bloed niet gaar
ne prijs gee ft. V oor u wil bet misschien zeggen, 
moeder of vrienden te verlaten, of wellicht 
moet gij bereid zijn, om Christos wille een 
dwaas genoemd te worden. 

V\t'AAR MOET GIJ HENEN GAAN. 
Overal been. Begin in uw eigen huis, op de 

plaats waar God U gesteld heeft. Gaat tot de 
zondaren, gaat tot de geheele wereld. 

WAT MOET ER DAN GEDAAN WORDEN? 
Predikt bet Evangelie. Tracht elkeen de 

behoefte aan verlossing te doen gevoelen. en 
hen duidelijk te maken wat zonde, dood en 
oordeel en verdoemenis is. Zij we ten er iets van. 
Hun geweten klaagt hen soms aan, maar wat 
nog niet in bun geweten is gegrift, moet gij er 
met vurige letters inschrijven. 

En zeg hen, wat zij nog niet weten ; ver
kondig de volle verlossing door bet bloed van 
C~~istus. W ellic~t zegt gij: Onmogelijk. bespot
tehJk, hersen-sch1mmen. Wellicht schijnen zij 
dat voor u, maar wij, Soldaten van bet Leger 
des Heils, gelooven dat ze waar zijn, even 
waar als de Bijbel Gods W oord is, even wer
kelijk als bet bevel ons door den Oversten 
Leidsman, den Heer Jezus Christus gegeven. 

WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS 1932. 

1 December a. s. verschijnen bij alle Post- en Hulppostkantoren, bet Hoofdkwartier van bet 
Leger des Heils in Bandoeng en al (zijn) zijne afdeelingen, de weldadigheidszegels. Ook zullen 
zij verkrijgbaar zijn bij de grootste en meest bekendstaande toko's, die welwillend hare bemiddeling 
aangeboden hebben. 

De weldadigheidsserie bestaat uit vier waarden in twee kleurendruk. De zegels zijn ontvvorpen 
door Mas Pirngadi, Inlandsch tee~en~ar, :'erbo~den aan het Koninklijk Bataviasch Genootschap 
voor Kunst en Wetenschappen. Z11 z1jn b1J ~e. f1rma Enschede In foto gravure gedrukt en bestaan 
uit de volgende waarden, waarop afgebeeld is · 

·3 cent: vrouw aan een primitief weefgetouw, 
op den grond zittend en met haar rug 
de draden spannend, 
kleuren : violet en sepia. 

71/2 cent: stroohoedenvlechter, 
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kleuren : groen en sepia. 

cent: batikkende vrouw, 
kleuren : rood en sepia. 

cent : koperslager, 
kleuren: blauw en sepia. 

De achtergrond wordt gevormd door een Inlandsch landschap met sawahs, in den rand batik
motieven. Onderaao staat .. Leger des Heils". met aan weerszijden daarvan bet wapen met zijn 
motto .. Bloed en Vuur". 

Deze postzegels worden voor het gebruik gelijkgesteld met gewone lndische frankeerzegels en 
zijn geldig tot en met September 1933. 

Door deze postzegels te koopen, wordt de arbeid van het Leger des Heils in Nederlandsch
lndie gesteund. In zijn 38 Tehuizen en Inrlchtingen voor opname van zuigelingen, kinderen, 
mannen en vrouwen worden dagelijks 3000 hulpbehoevenden geholpen en verpleegd. Gesteund 
wordt zonder aanzien van nationaliteit, ras of godsdienstige gezindheid. 

Medewerkers worden gevraagd om deze zegels te verkoopen. Wij verzoeken U zich op te 
geven aan Kommandant J. W. de Groot - Hoofdkwartier Leger des Heils- J a vastraat 16 - Bandoeng. 

Pekalongan. 's Morgens tien uur arriveerde 
Majoor Taylor, vergezeld van Adjudant Rolffs 
(District-Officier), terwijl de makkers hen ver~ 
welkomden met een lied. Onmiddellijk werd de 
Heiligings-samenkomst begonnen met bet zingen 
van het lied: ,,Gezegende Jezus, ik kom nu tot 
U", waarna twee kameraden bun hart uitstort
ten in gebed. V ervolgeni; werd, na een inleidend 
woord, bet dochtertje van Br. en Zr. Thomas 
aan God en bet Leger opgedragen. Adjudant 
Rolffs smeekte Gods zegen af over ouders en 
kind, waarna Br. Thomas sprak uit de volheid 
van zijn hart. Zijn getuigenis was vol dank
baarheid voor genoten zegeningen. 

Vervolgens sprak de Majoor ons toe naar 
aanleiding van: Johannes 15. 7 zielen kwamen 
tot den Heer, voor meerdere toewijding. Eere 
zij Zijn Naam. 

De openluchtsamenkomst was een tijd van 
blijdschap. Opgewekt zongen wij onze liederen 
en getuigden van de kracht Gods. Sergeant~ 
Majoor Comijs vertaalde de toespraak van den 
Majoor in bet Javaansch. Het was een gezegen
de tijd. De avondbijeenkomst :ta! lang in onze 
herinnering blijven, mede door bet felt, dat 
dien avond niet minder dan tien Soldaten en 
een Plaatselijk-Officier werden ingezegend. 

leder -was vol aandacht voor deze plechtig
heid en onze makkers vernieuwden hun toewlj
ding aan God. Hierop volgden blijde getuigenisseo 
van de nieuw bevorderde makkers. 

Ten slotte sprak de Majoor ons nog eens 
toe. ..De goede Herder" was zijn onderwerp. 
God zegende zijn woorden want aan bet einde 
van deze samenkomst kwamen andermaal zeven 
:z;ielen uit voor toewijding en verlossing. 

Semarang. 

Hier droegen de samenkomsten een bijzonder 
karakter want bet Oogst- en Dankfeest werd 
gehouden. Zooals in vorige jaren hadden de 
makkers zich beijverd zooveel mogelijk in pro
ducten en andere gaven bijeen te brengen, als 
een dankoffer aan den Heer, waarvan de op
brengst van den verkoop besteed zou worden in 
bet belang van Gods Koninkrijk. Hun pogingen 
werden met succes beloond, en met dankbare 
harten loofden wij den Heer. 

Onder leiding van Majoor Taylor hadden 
wij Zondag heerlijke samenkomsten waarin wij 
's avonds de medewerking hadden van Lt. 
Kolonel Dr. en Mevrouw Wille, soldaten van 
dit Korps. Ofschoon er geen zichtbare resul
taten waren, weten wij dat Gods Geest in ons 
midden. was, en dat Zijn stem tot menlg hart 
sprak. s A vonds werd tevens afscheid genomen 
van onze B. O. Kapiteine Knappert die, na 
vijftien maanden zich met hart en zlel gewijd 
te hebben aan bet werk hier, nu naar Bandoeng 
is overgeplaatst Wlj bidden dat de Heer haar 
ook daar rijkelijk wil zegenen. Hier gaan wij 
steeds voorwaarts tot overwinning. 

1. NOVEMBER 1932. 

OnsVrouwen 
Hpekje. 

TIEN MINUTEN MET BEN ,, VRIEND". 

EEN vrouw zocht iederen morgen om 11 
uur een plaats, om tien minuten met 

een ,, V riend'' door te brengen. 
De buren begrepen er niets van en konden 

maar niet uitvinden, wie die .. Vriend" kon zijn. 
Totdat op zekeren <lag een der buren door 

het raam gluurde en zag dat die vrouw bij haar 
bed neergeknield was. 

Zoo kwamen zij den naam van dien V riend 
te weten en begrepen zij nu ook, waarom bun 
buurvrouw .~ltijd kalm en onzelfzuchtig was. 

Stellen WIJ bet op prijs, als wij tien minuten 
of langer kunnen doorbrengen in gezelschap 
van <lien ,, V riend", boven alle andere vrienden ? 

Jezus zelf vond en ontving kracht door een 
gesprek met Zijn Vader. Bij verschillende ge
legenheden lezen wij van den Heer, dat hij 
een eenzame plaats zocht, om te bidden. En 
met ~elk res~~taat? Voortdurende overwinning. 
D~ v11and Z11ner ziele had geen vat op hem, 
H11 was .bereid, toegerust, tot den Strijd. ~ Hij 
voelde z1ch machtig in God, en in de kracht 
Z1jner sterkte. 

Zoo zal bet met ons gaan ; bidden helpt. Er 
zijn zooveel ervaringen, die deel uitmaken 
van ons !even en zonder de hulp van onzen 
besten Vriend zullen wij niet in staat zijn, om 
er goed doorheen te komen, maar wanneer wij 
tot Hem zijn gegaan, met Hem gesproken hebben 
en Hij tot ons gesprok en heeft, dan hebben 
wij niets te vreezen, daar Hij ons Zijn hulp 
heeft beloofd. 

.. Welk een rein genot, smaak t mljn ziel nu reeds, 
Als 'k mij neerbuig aan Uw voet, 

Als ik in 't gebed U, mijn Heer en God, 
Als een vrlend zijn vriend ontmoet ? 

GEFLUISTER. 

TERWIJL hij op mijn schoot klom, en zijn 
warm gezichtje tegen mijn gezlcht drukte, 

flulsterde mijn klelne jongen mij in bet oor : 
..U bent een lieve moes, hoor." Oat gefluister 
bracht zulk een vrede en geluk en liefde tot 
mij, dat ik ging denken aan antler gefluister, 
dat ik had gehoord. Gefluister, o zoo veel; 
gefluister dat leed bracht, pijn en tranen, terwijl 
antler gefluister, als ik er aan terugdenk, telkens 
en telkens weer mijn hart van vreugde sneller 
doet kloppen. 

Daar was bet gefluister, dat een zek<;ren dag 
tot een blijvende vreugde maakte, het eerste 
teedere liefdegefluister. van den man, <lien ik 
het meest op aarde bemin. Wie zou zich zulk 
geflulster nlet herlnneren? 

Te midden van de beslommeringen van bet 
huisgezin, brengt die herinnering weer nieuwe 
glans in de oogen van een vermoeide vrouw 
en nieuwe kracht, om de zorgen te dragen. 
En wie houdt er nlet van bet gefluister der 
zee? Ja. ook als dat gefluister is aangezwollen 
tot een machtig koraal van lof en eere aan den 
Schepper. 

Wie kan zich niet zulke lieflijke stemmen 
in het geheugen roepen? Toch zouden zij alleen 
ons ternauwernood van waarde zijn in dagen 
van smart. 

Dan is bet ons goed, als wij bet gefluistcr 
kunnen hooren, van de Stem, die van vrede 
spreekt in bet diepst van de ziel van een ver
moeiden pelgrim op 's !evens weg. Het is niet 
gemakkelijk, om deze Stem te beschrljven, maar 
zij is veel wezenlijker, dan de stem van de zee, 
ja zelfs teerder dan de stem onzer geliefden. 
Toen de storm opkwam, en de golven van het 
meer aan bet koken bracht, zoodat bet de harten 
der dappere zeelieden met ontzetting vervulde. 
was daar lemand, Die sprak .. Vrede". Oat ge~ 
fluister kunt gij vandaag vernemen. Het is het 
wondervolste der wereld voor hen, die gezeten 
zljn in ,,de sch~ilplaats des Allerhoogsten". 

Er zijn in miJn !even donkere dagen gekomen 
met tranen en teleurstellingen, maar onder dat 
alles hoorde ik dat lieflijke gefluister. Ik boor 
weer bet gefluister der zee en van bet lieve 
stemmetje dat zegt: .. U bent een Ii eve moes, 
boor.'' en de zoo zachte Stem, Die fluistert: 
..Vrede" en ik grijp weer moed. Hebt gij hcrin
neringen aan lieflijk gefluister? Wilt ge toelaten, 
dat de echo er van uw hart vroolijk maakt? 
Zoo ja, er is in ledere ziel we! een heiligdom 
en uw !even zal vol zijn, en altijd vol!er wor~ 
den. ,,tot de dag aanbreekt en de schaduw 
vlieden". en 

E. M. N, 

GEDACHTEN. 

Maak uzelf geschikt om gebruikt t d d · d . e wor en : 
e~n steetnt '1 ie goe d ID den muur past, laat men 
ntet nu e oos op en weg liggen 

Zij, die edele gedachten hebb. ij 
alleen. en, z n nooit 

V elen zijn gevallen door h t 
d . e zwaard maar 

meer eren ZiJn gevallen door d t ' E . e ong. 
r is geen toeval. Achter al wat er cbcurt 

In de wereld, blij of droef . G d g k 
liefde. • IS o s zoe ende 
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De werkzaamheden van onze !eiders gedurende 
den Jaatsten maand. heeft hen wederom in aan
raking gebracht met kameraden uit verschillende 
deelen van dit Territorie, zoowel als met talrijke 
vrienden en autoriteiten buitenaf wiens praktische 
sympathie voor ons werk wij niet genoeg kun
nen waardeeren. Des Kommandants tournee 
door Midden-Java voor lezingen en samenkomsten 
was niet alleen succesvol voor het wakkerhouden 
van de algemeene belangstelling in ons speciale 
werk voor de crisisslachtoffers, maar ook voor 
de redding van zondaars en de heiliging van 
Gods kinderen ! 

Het programma meldde ook een bezoek aan 
Pelantoengan en dit werd door Stafkapiteln 
Bridson en zijn staf. natuurlijk zeer op prijs 
.gitsteld. Hier werden samenkomsten gehouden 
voor patienten en bedienden, onder de laatsten 
werden 2 soldaten en 8 recruten ~aan den Roi 
van Pelantoengan II toegevoegd. 

Oengaran. 
De lang-aangekondigde opening van dit nieuwe 

Tehuis voor Vrouwen en Meisjes- 't prachtige 
.gebouw dat de Regeering. zoo vriendelijk tc:it 
ooze beschikking stelde -1s nu een gebeurten1s 
die reeds tot het ver!eden behoort, en, zooals 
het op de 1 e pagina vermelde rapport weergeeft, 
werden we vereerd door de tegenwoordigheid 
van vele invloedrijke personen. De geheele plaats 
bad een zeer aantrekkelijk aanzlen, dank zij het 
werk van de directrice (Adj. Stapleton) en haar 
waardige assistenten. 

In verband hiermede past een woord van dank 
aan Stafkapltein Hiorth, op wien de verantwoor
delijkheid van de voorbereide~de.werkzaamheden 
voornamelijk rusttE:. De sch1kkmgen door hem 
getroffen, werkten grootelijks mede, dat de 
opening van het Tehuis vlot van stapel is ge-
loopen. 

Met verlofgaande Officieren. 
Tegen den tijd dat deze nootjes gelezen wor

den. zullen wij Stafkapitein en Mevrouw Brandt 
weder in ons midden zien, die met hun zoontje 
Charles van hun vaderlandsch verlof terug
keeren, welk verlof dezen keer voornamelijk bij 
familie in Amerika werd doorgebracht. Wij zen
den hun een warm welkom en rekenen op een 
verderen nuttigen en gelukkigen tijd bier. Nadere 
bijzonderheden over hun aanstelling zullen later 
aangekondigd wordoo. 

Wij hebben goed nieuws ontvangen van de 
andere, op het oogenblik in Europa vertoeve.nde 
olficieren Majoor en Mevr. Woodward, Maioor 
Stewart, ' Adiudants Nyheim en de Ensigns 
Poutiaioen. Het was voor Majoor Woodward 
natuurlijk een groot genoegen het gouden hu
welijksfeest van zijn ouders in bun midden te 
kunnen medevieren. 

J. L. Werk. 
~~chte ziekte van Luitenante H. 

Dutsch, en haar terugkecr naar Zwitserland, had 
tengevolge dat de Kommandant gcnoodzaakt 
werd enkele veranderingen aan te brengen, zoo
dat Stafkapiteine Neddermeyer, die gedurende 4 
jaren met dit werk belast was, aangesteld is om 
Adjudante Karrenbeld op te volgen als Direc
trice van het Kinderhuis te Medan. De Adju
dante neemt haar vaderlandscb verlof twee 
roaanden vroeger. om Luitenante Dutsch naar 
Europa te kunnen vergezellen. De Kommandant 
beeft J\djudante Both tijdelijk aangesteld om de 
belangen van het jcugdwerk te behartigen. Dit 
werk gaat dus in bekwame handen over, en wij 
.gelooven dat de Adjudante hct goede werk van 
haar voorgangster met succes zal voortzetten . 

S T R IJ D K R E E T 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 1!\e 1kommanbant tn ~tab en 1!\cssa I 
~ jlje~ttlenbe toe!)praken. ~eerlijhe obertu inntng. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BANDOENG I. eerste lied bracht al dadelijk een zegen tot 

Z ONDAG 9 October werd 
gevierd in Bandoeng 1. 

het Oogstfeest ooze harten, evenals het gebed van Mevrouw 
Taylor en Mevrouw Johansson. Een ontroering 
maakte zich van de aanwezigen meester. toen 
daarna zacht gezongen werd: .,Een zachte stem 
roept uit de rei, Jezus van Nazareth gaat voor
bij" . • . . Het was als zagen wij Zijn lieflijke 
gestalte in ons midden, sommigen met welge
vallen aanziende, anderen met droefheid, maar 
met een innig verlangen, om allen den vrede, 
die alle verstand te boven gaat, te schenken. 

Vele goede gaven, bijeengebracht door mak
kers en vrienden uit dankbaarheid aan God. 
waren keurig uitgestald, maar wat ons dien dag 
het meest verheugde was het feit, dat Kom
mandant en Mevrouw de Groot de samenkom
sten leidden, bijgestaan door Mevrouw Majoor 
Taylor, Majoor en Mevrouw Loois, Hoofd
kwartierstaf en andere Officieren. 

De Heiligings-samenkomst stond in het teeken 
van geven ... Breng al de tienden in het schat
huis ; en beproef 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 geen schuren genoeg zullen wezen. 
Maleachi 3 : 10). 

Reeds vanaf het begin der samenkomst was 
Gods Geest in 't midden van Ziin volk, het 
was een tijd van geestelijk genieten. Na den 
bidstond, het lezen van Gods woord, het 
persoonlijk getuigenis van een der Olficieren, 
benevens een mooi lied met snaarbegeleiding, 
stood de Kommandant op. om tot ons te spreken. 
De Heer gebruikte onzen Leider op wonderbare 
wijze. 
· Hier was geen schipperen met Gods eischen, 
doch ook geen tekort doen aan Gods belof
ten. Bijzonder trof ons het persoonlijk ge
tuigenis van den Kommandant. In het begin 
van zijn loopbaan kwam een ernstige ver
zoeking tot hem. Daar werd hem een weg voor
gesteld, zooveel mooier. gemakkelijker, en groot
scher in de oogen der menschen, clan het zelf
verloochenende pad van een Heils-Olficier, maar 
hij voldeed aan Gods eisch, en al de beloften 
Gods werden in zijn leven bewaarheid. Deze 
daad van gehoorzaamheid was en is nog heden 
vclen ten zegen. 

In den nabidstond was een teere geest . .,Ik 
buig mij voor de macht der Liefde" werd zacht 
gezongen en zeer zeker waren er onder hen, 
die tegenwoordig waren, velen, die hun ver
band met den Heer vernieuwden. Zes kwamen 
in 't openbaar tot den Heer. 

Oe avondsamenkomst. 
Met groot verlangen, waren velen opgeko

men naar de .,Verlossings·samenkomst". Het 

Wij gevoelden, dat er dien avond wat gebeu
ren zou, God was met ons. Nog eens mochten 
wij een schoon lied beluisteren, gezongen door 
Officieren en makkers. begeleid door gitaarspel, 
alsook het getuigenis van broeder Weijnen. 

Na het zingen van een koor, sprak Mevrouw 
de Groot. Zij sprak van de bezoldiging der 
zonde, ,,den dood" maar ook van de genade
gift Gods. ,,het eeuwige !even". Zij illustreerde 
haar boeiende toespraak, met een kleine roode 
bloem, eens in Rhodesia geplukt, een bloem, 
lieflijk van aanzien, maar zeer verderfelijk in 
haar werking door haar vergiftige wortels, het 
beeld der zonde. Maar Halleluja, Christus kan 
het gif der zonde wegnemen. 

Nog een lied werd gezongen en daarna be
handelde de Kommandant het Bijbelonderwerp. 
,,Paulus voor Agrippa" (Handelingen 26: 24-28), 
met zulk een bezieling tot ons gebracht, dat de 
geheele geschiedenis voor ons leefde. 

Hij voerde ons mee voor den troon van 
den machtigen Agrippa en wij zagen in den 
geest den grooten Apostel Paulus, in banden 
geklonken, maar sprekende met zulk een kracht 
en z66 beslist. over de groote <laden des Heeren 
dat Agrippa er toe moest komen, om uit te 
roepen .,Gij beweegt mij bljna een Christen te 
worden". 

Reeds te spoedig naderde bet einde van deze 
gezegende meeting. Wat te zeggen van den 
nabidstond? Oat waarop wij gewacht hadden, 
waarvoor zoo ernstig gebeden was en waar
over mensch en engel zich verheugde, gebeurde, 
want onder het zingen van het oude, maar 
heerlijke koor .,Het bloed van Jezus reinigt 
mij geheel, zoo wit als sneeuw" kwamen vijf 
zielen vrijwillig tot den Heer om vergeving van 
zonden. 

God zij alle eer. A. Both, Adjt. 

De Burgemeester aan bet woord. 

Ooze zieken. 
Bij mijn laatste bezoek aan Semarang was het 

des schrijvers genoegen een bezoek aan Luite
nante Lohne te brengen, die nog steeds in het 
C. B. Z. ligt. De vooruitgang in haar toestand 
was treffend. Zij is op weg naar volkomen 
berstel. en we verwachten dat zij binnen enkele 
weken het hospitaal zal kunnen verlaten. Wij 
danken God, dat Hij haar tot dusver door een 
zoo gevaarlijke ziekte heeft heen gebracbt. 

Adjudant Rollfs, district officler voor Peka
longan, Tegal en Cheribon. heeft kort geleden 
een operatie ondergaan in ons Ooglijders Hospi
taal te Semarang. Alles heeft een goed verloop 
gehad en de Adjudant is met frisschen moed 
naar zijn aanstelling teruggekeerd. 

Adjudant Loois, van Koendoer, was genood
zaakt zich wederom in het ziekenhuis te Pa
lembang te laten opnemen. De injecties, die 
men hem geven moest, hebben hem goed gedaan, 
en de Adjudant hoopt dat alles spoedig weer 
in orde zal zijn. 

Wij vragen uw gebeden voor deze en an
dere makkers, die met ziekte te kampen hebben. 

Hartelijke gelukwenschen. 
30 September j. l. heeft Maioor Veerenhuis, 

de D. 0. voor Celebes, zijn 30ste jubileum als 
officier gevierd, waarmede wij hem van harte 
gelukwenschen. 

Ook feliciteeren wij Kapitein en Mevrouw 
Merpati (van Lindoe Celebes) in verband met 
de geboorte van hun dochtertje Agnes Anna, 
dat, naar wij vertrouwen, op zal groeien als 
een echte strijdster voor het Kruis. 

Oogstfeest. 
Rapporten van alle kanten des lands hebben 

ons van het Oogstfeest bereikt. In de meeste 
gevallen 1s bet doelwit niet alleen bereikt, maar 
het bedrag van het vorige jaar overtrolfen . 

De Offi.cieren melden, dat de soldaten flink 

hebben geholpen, betwelk grootelijks medege
werkt heeft tot het verkregen resultaat. 

Ooze collectanten. 
Het was een genoegen Majoor Johansson en 

Kapitein Hansen weer te begroeten, na een 
afwezigheid van 4 maanden, gedurende welke 
zij bezig geweest zljn met de jaarlijksche aan
vragetournee op de oostk ust van Sumatra. 
Mevrouw Johansson en anderen waren natuur
lijk ook blijde hen weer. te mogen verwelkomen. 
Hun rapporten zijn zeer bemoedigend, maar zij 
hebben hard moeten werken, waarvoor wij hen 
danken. zoowel als de vele goede vrienden die 
wederom zoo mildelijk hebben geholpen, niet
tegenstaande de ongunstige omstandigheden. 

Envoy van Vlaardingen. 
De Envoy heeft ook Bandoeng wederom be

zocht, na eenigen tijd in de verschillende deelen 
des lands te hebben doorgebracbt, z66 eenlge 
belangrijke stof vergaderende, die haar bij toe
komstige literairepogingen we! te pas zal komen. 
Haar rapporten in de vorige S. K's waren gaarne 
gelezen lectuur, en wij zien uit naar haar verdere 
pennevruchten. Haar boek ,,Mijn Jordanertjes" 
is nu op het Handelsdepartement te verkrijgen 
en wij kunnen het ten zeerste aanbevelen. 

Welkom. 
Wij hebben bericht van Kapitein Palstra 

ontvangen omtrent de aankomst uit Holland 
van den Hoogedelgestrengen Heer H. J. D. 
Veen, Assistent-Resident van Goenoeng Sitoli, 
Nias. Het zal ooze lezers interesseeren te 
hooren dat Mr. Veen een heilssoldaat is, en 
in Holland lid van Korps Haarlem 1. Wij 
roepen hem een hartelijk welkom toe. en bidden 
Gods rijksten zegen over :!iem in de uitvoering 
van zijn groote verantwoordelijkheden. 

R eclasseerin gswer k. 
Ensign Ramaker is, tezamen met zijn werk als 

secretaris van den Kommandant en voor Regee-
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BANDOENG II. 

Voor de makkers van Bandoeng 2 was het 
een aangename verrassing dat Kommandant en 
Mevrouw de Groot een bezoek brachten aan 
hun Korps en daar de Zondagavondsamenkomst 
leidden. Met geestdrift werd er gezongen bij het 
openingslied, en alien vereenigden zich in het 
gebed dat de Heer ons Zijn zegen wilde geven. 

Heerlijk was het getuigenis van enkele mak
kers; wij luisterden gaarne naar het lied van 
het mannenzangkoor. Niet weinig verbaasd 
waren wij toen wij Mevrouw de Groot haar 
getuigenis hoorden geven 10 keurig Maleisch. 
Haar woorden brachten zegen. Het Bijbelwoord 
door den Kommandant tot ons gebracht was 
duidelijk en krachtig, en vreugde vervulde onze 
harten toen in de nabidstond drie zielen tot 
den Heer kwamen. Loof den Heer voor al Zijn 
zegeningen I 

SAPOERAN. 
Een klein binnenplaatsje, de plaats waar 

de pioniers van het Leger des Heils zich ves
tigden in 1894, werd ook door Kommandant 
en Mevrouw de Groot bezocht. De strijd tegen 
duisternis en ongeloof is daar overweldigend en 
de moeilijkheden onbeschrijfelijk. Als men dit weet, 
stemmen tocb de resultaten tot dankbaarheid. 
En wie kan in cijfers uitdrukken of uitrekenen, 
de gezegende invloed van de officieren die daar 
een bevolking als deze, in stilte en ootmoed, 
getroost en gezegend hebben? Adjudante Lauter 
woont hier reeds negen jaren ; zij heeft de 
harten en het vertrouwen van de bevolking 
gewonnen, zij kent bun nooden en doet haar 
uiterste best om te belpen. In den tuin staat 
er een prieeltje, Dit is de bedeplaats van de 
Adjudante, hier verkrijgt zij de overwinning in 
eigen ziel. die de voorwaarde is voor een 
overwinnend !even. 

Een volle zaal luisterde met aandacht naar 
de bemoedigende woorden van de Kommandant 
en Mevrouw, en de geuniformde Legerschare 
was zichtbaar dankbaar voor het bezoek van 
ooze geachte Leiders. 

WONOSOBO. 
Een aandachtig geboor had zich verzameld 

en alien waren ten zeerste geboeid door 
de interessante lezing die de Kommandant gaf: 
De Assistent-Resident, de Heer H. Leen
mans dankte den Kommandant voor de inzage, 
door zijn lezing in de vele werkzaambeden van 
het Leger des Heils verkregen. Ds. van Dijk 
eindigde de nuttige avond met gebed. 

POERWOREDJO. 
Adjudant en Mevrouw Jansen en een volle 

zaal beetten Kommandant en Mevrouw de 
Groot bartelijk welkom. De He1ligingssa
menkomst was een gezegend uur. Op den 
Aloen-Aloen toonde de Kommandant hoe hij 
ook Javaanscbe toeboorders weet te boeien. 
De avondsamenkomst was zeer gezegend. Wei 
was ooze Kommandant vermoeid, maar de Geest 
Gods stond hem bij. Mevrouw de Groot ver
rastte ons met een persoonlijk getuige.nis in 
het Maleiscb. Dit. werd ten zeerste geappre
cieerd. Dertien zielen bij het kruis, voor reini
ging en verlossing, was bet zichtbaar resultaat. 

F. W.L. H. 

ringszaken, enthousiast bezig voor de belan
gen van het Gevangeniswerk, dat steeds meer 
tijd en aandacbt opeischt. Bemoedigende vooruit
gang is er reeds gemaakt, het is o.a. een genoegen 
de oprichting van de eerste Reclasseerings-brigade 
in Semarang te kunnen vermelden, van welke 
Brig. Palstra voorzitter is. Er zijn groote ver
wachtingen voor de oprichting van dergelijke 
brigades in de andere groote centra, met de 
voorbereiding waarvan Hinke vorderingen wor
den gemaakt. Gedurende dit jaar zijn we ook in 
Bandoeng in staat geweest ongeveer 10 reclas
seeringsgevallen aan betrekkingen te helpen, 
terwijl van bet Doorgangshuis steeds ruim ge
bruik wordt gemaakt en ook andere Reclassee
ringsvereenigingen zich daarvan bedienen. 

Het Australisch oorlogsschip .,Canberra". 
Ter gelegenheid van bet kortgeleden bezoek 

van genoemd schip aan Soerabaia, namen de 
Adjudants Uylings en Hermes de gelegenheid 
waar, de manschappen te begroeten, en bun hulp 
aan te bieden. Ongeveer 80 maakten gebruik van 
de uitnoodiging om eenige van ooze inrichtingen 
te bezoeken. waarbij het Tehuis voor Socialen 
Arbeid, het Militair Tehuis en de Leprozerie te 
Semaroeng inbegrepen waren. De mannen waren 
ten zeerste geinteresseerd in wat zij zagen, de 
leprakolonie maakte in het bijzonder een diepen 
indruk op hen. Kapitein Mason schreef ons uit 
Makasser, dat het bezoek van dit schip een zeer 
verhoogde activiteit daar bracht, daar 3CO bet 
Militair Tehuis bezochten. Het stemt ons 
dankbaar, dat in bijna elke haven van aankomst 
het Leger van De Helpende Hand klaar voor 
dienst gevonden wordt. 

Gezinsbond. 
Veel goed werk is er achter de schermen 

voor de vrouwen gedaan, en dit heeft uitge
strekte gevolgen. In de samenkomsten van den 
Kommandant in Bandoeng 1 kwamen er b. v. 
twee getrouwde paren naar voren om verlossing 
te zoeken , de vrouwen waren voor God en het 
Leger voornamelijk door den Gezinsbond bei:n
vloed geworden, waarvan Mevr. Majoor Loois 
de secretaresse is. Mevrouw Adjudant Steen 
van Soerabaja 1 is in verband hiermede druk 
bezig en Mevrouw Taylor hoopt spoedig in staat 
te zijn dat korps voor de inzegening van een 
nieuwe afdeeling te mogen bezoeken. 

OoglijdershospitaaJ. 
Het doetonsgenoegen te hooren dat Dr. Weber 

gedurende de vijf maanden dat hij in ons Oog
lijdershospitaal te Semarang werkzaam is, 129 
operaties heeft verricht, waaronder 25 staar
operaties. 
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UITBREID IN G in 

OPENING VAN PAKAWA. 

Vol verwachting hebben wij in het Ro wiga
district u itgezien naar de opening van P a kawa. 
Den 15den September ging ondergeteekende met 
de nieuwe o fficieren voor Pakawa (Luitenant 
Losob en Kadet-Luitenant J. Madjoehoekoe) en 
den nieuwen officier v oor Wajoe (Luitenant Ko m
paoia) op weg . 

OOGSTFEJl~STVIERING. 
SOERABAJA I V IERT O OGSTF EEST. 

Eerst moest de berg naar Wajoe beklommen 
worden, hetwelk in de hitte een zware tocht Eveoals op andere plaatsen werden ook hier 
was, maar dat hinderde niet, want er was vreugde in Soerabaja op 9 October j.l. Oogstfeestsamen-
in onze harten. komsten gehouden, welke geleid werden door 

In Wajoe kwamen de schoolkinderen ons Brigadier en Mevrouw F. Palstra. 
zingende tegemoet. Zij gaven den Luitenant 
een hartelijk welkom. Des avonds hadden wij - De samenkomsten waren druk bezocht. Velen, 
een samenkomst waarin veel menschen tegen- die in de legerzaal kwamen om Gods woord 
woordig waren. Oen volgenden morgen gingen te hooren , gingen met een rijken zegen huiswaarts. 
wij op weg naar Pakawa en na een marsch van Gods Geest was duidelijk merkbaar. Het zaad 
7 uur werd er gerust. Ooderweg hadden wij door den Brigadier en Mevrouw <lien dag uitge-
in drie kampongs samenkomsten gehouden, die srooid, zal ongetwijfeld zijn weg vinden in vele 
zeer goed bezocbt waren. Wij arriveerden om harten en bij hetschrijven van deze regelen kwam 
3 uur in Pompanasibadja, de plaats waar we het woord van den Apostel mij weer voor den 
zouden overnachten. Eerst waren de menschen geest, .. Zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook 
in die plaats bang voor ons, daar ze niet wisten maaien' I 
wie in den kampong was. maar toen ze hoorden Den middag voor de avondsamenkomst had-
dat het de Toean van Rowiga was, lachten ze den wij onder leiding van den Brigadier open-
om hun eigen vrees en zeiden : <lat is geen orang luchtsamenkomsten in verschillende wijken. Ook 
Blanda, dat is maar de Toean van Rowiga ! daar werd het zaad uitgestrooid en onwillekeurig 

Dienzelfden avond en den volgenden morgen dacbt ik aan bet lied, .. Blijf zaaien", door de 
hadden we daar goede samenkomsten. Daarna zangbrigade gezongen <lien morgen. 
ging de reis verder en na nogmaals een nacht 
in een andere kampong doorgebracht te hebben, Maandagavond ging bet in de legerzaal zeer 
kwamen wij den volgenden morgen in Dangaraa, gezellig toe. Behalve de makkers waren vele 
de eerste kampong in bet Pakawadistrict. De vrienden van het Leger gekomen om bun be-
menschen waren z66 blij ons te zien , dagen 1angstelling voor dit feest te toonen. 
lang hebben ze ons verwacht en des avonds Weken van te voren werd door de makkers 
hadden we daar een gezegende samenkomst. onder leiding van den B. 0. en zijn echtgenoote 

Wederom een dag later gingen wij naar Adj. en Mevr. Steen, alles in ' t werk gesteld 
Gimpoebia, de kampong waar de twee officieren om het feest zoo goed mogelijk te doen slagen. 
zullen wonen. De menschen hebben ons heel 
hartelijk welkom geheeten, en meermalen vroe
gen ze ons, of bet nu werkelijk waar was dat 
wij b1j hen bleven, en eerst nadat wij hen op 
dat punt gerustgesteld hadden door de bevesti
ging v an bun vraag, was bet goed. Des avonds 
hadden wij de openingssamenkomst en tot groote 
v reugde v an allen is daar nu de Leger des Hells 
vlag geplaatst onder de ecbte heidenen. 

De verkoop ging uitstekend. Een ieder 
hielp mee, en eE.'n woord van dank is bier 
zeker op zijn plaats aan alien, die medegewerkt 
hebben tot bet welslagen van dit feest. Wij 
mochten bet gestelde doelwit overtreffen. 

W ij kunnen G od niet genoeg danken en 
prijzen voor Zijn weldaden. Laat een ieder 
bezield zijn met den Geest van onzen Heiland 
Jezus Christus, opdat bet Evangelie moge wor• 
den verkondigd onder de velen die nog in duis
ternis zijn. 

Br. Wattimena . 

POERWOREDJO. 

't Gaat goed in ons korps. De samenkomsten 
Zondags en in de week worden goed bezocht. 
We kunnen ook melden dat ons Oogstfeest 
bijzonder goed geslaagd is. De samenkomsten 
in verband met ons Oogstfeest werden geleid 
door Majoor Beckley. Zaterdagavond een goede 
bidstond.'sZondags een zeer gezegende dag. 
De Heiligingsmeeting best bezocht. Zaal vol I 
In deze samenkomst werd het zoontje van Br. 
en Zr. Hoetabarat opgedragen aan God en het 
Leger. Het woord van de Majoor maakte diepen 
indruk en 4 zielen zochten de zegeningen Gods. 

ln de gev;;mgenis hadden we een fijn uur. Er 
werd in het Javaansch over de Liefde van Jezus 
verteld. De openluchtsamenkomst op de Aloen; 
Aloen werd bezocbt door een flinke schare. De 
avondsamenkomst was iets wonderbaars. De 
zaal meer dan vol, geen plaatsje onbezet. 
Het was een goede verlossingsmeeting ! Het 
lied van de zangbrigade, bet getuigen van de 
soldaten, bet Bijbelwoord van de Majoor maakte 
door Gods zegen dat 3 zielen tot den grooten 
Zondaarsvriend kwamen. 

Maandagavond de verkoop van de artikelen, 
en we kunnen melden dat we f.40.- boven ons 
doelwit waren . Halleluja. 

E.v. A. 

Het was z66, als toen de menschen ult Mace
donie tot Paulus riepen .. Komt over en helpt 
ons", zoo hebben ook deze arme menschen tot 
ons geroepen en Goddank dat we aan bun 

T'W"EE MOOIE BOEKEN. 

roepen gehoor konden geven I Moge God de 
beide Luitenants genade en wijsheid schenken 
om die heidenen, die in bet duister rondtasten 
het heerlijk Evangelie te brengen, opdat vrijbeid, 
b lijheid en Licht hun dee] worde ! 

Ik hen daarna nog in 5 kampongs in dat 
district geweest en met blijdschap het Evangelie 
verkondigd. Wij hebben een heerlijke toekomst 
in het Pakawadistrict. Pakawa voor Christus, 
is ooze leuze ! 

F. Frederiksen, 
Kapitein. 

OOGSTFEEST TE KAPIROI. 

Het was voor ons een ware vreugde een be
zoek te ontvangen van Adjudante Kyle en Adju
dant Johannessen, district officier voor Kapiroi 
en Manoesi. Onderweg hadden ooze makkers 
een samenkomst gehouden te Pakoemakoeloe, en 
den volgenden avond in Kapiroi. In deze samen
komst waren er enkele Chineesche makkers te-
genwoordig waarvan er een een broer heeft die 
officier van het Leger des Heils in China is. 
Ook deze makkers brachten hun gaven aan bet 

Oogstfeest. 
Wij danken den Heer voor de heerlijke sa

menkomsten en voor de zielen die tot Hem 
kwamen. 

DE HEILIGE GEEST EN ONS LEVEN. 
door Dr. S. L. BRENGLE. 

Dr. Brengle kent de kracht van den 
Heiligen Geest in eigen leven, en bet is 
mede daardoor dat zijn geschriften vol le
vende, overtuigende kracht zijn. 

Dr. J. H. Gunning Hz. zegt van dezen 
strijder in Gods Koninkrijk : 

,. Ik ken weinig strijders, die iemand 
zoo stil maken voor Gods Aangezlcht. 

Ik verzeker u, dat deze man on wan; 
kelbaar vasthoudt aan de Heilige Schrift 
en aan de onmisbaarheid voor een ver
loren zondaar van het reinigende bloed 
van Christus" . 

Het is daarom dat zijn boek: •. DE HEILI
GE GEEST EN ONS LEVEN" . ten zeerste 
wordt aanbevolen aan elk ernstig en oprecbt 
Christen. 

Het boek is vertaald en voorzien van 
aanteekeningen door ,,Nellie van Kol" . 

Prijs: ing. f 1.75 - ingeb. f 2.50. 

ONTVANGEN. 

MIJN JORDANERTJES 
door 

A. van VLAARDINGEN 
HET is .zoo waar, wat de schrijfster 

van dtt boek zegt : De Jordanertjes 
dragen bet hart op de rechte plaats. 

Het is een kost'lijke gave het hart van 
zulk een Jordanertje te verstaan, bet kind, 
dat in den regel in eigen omgeving van 
zooveel verstoken is. 

Wie kan den invloed berekenen van 
die Godvreezende vrouw, die zich niet alleen 
moeite gaf, om dezen kinderen wat school
sche kennis blj te brengen, maar hen ook 
geestelijk te leiden. 

En wie zal zeggen, wat de vruchten van 
die tc;>ewijding zijn, voor Joopie of blonde 
Koosje en de vele anderen. 

ledere opvoeder{ster) van kinderen be
hoort ,,Mijn Jordanertjes" te lezen. Het is 
vlot en frisch geschreven zonder opsmuk en 
geheel naar het !even. Prijs : f 3.50 

ONZE NIEUWE SCHEUR--KALENDER VAN 1933. 
Prijs f 1.- Verkrijgbaar bij alle afdeelingen van het Leger des 

Heils, en ook te bestellen bij den Boekhandel v/h 
LEGER DES HEILS, JAVASTRAAT 16, BANDOENG. 

s 

1 NOVEMBER 1932. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Komruandant zal bezoeken. 

Koendoer Lepra-kolonie No v. 9,10 en 
Pladjoe (voor een Lezlng) Nov. 
* Bandoeng 1. Donderdagavond " 
• vergezeld van Mevr. de Groot . 

Majoor Taylor. 

Lt. 

Bandoeng 
Soekamiskin 
Bandoeng 3 

Kolonel Brouwer 
Batavia 

6 November, 
13 November, 
20 November, 

(R) 

6 November. 

11. 
10. 
17. 

KORPS AMBARA WA VOORUIT. 

Zondag 2 October j. I. hadden wij goede: 
samenkomsten. De Heer was met ons. 

's Morgens kwamen drie zielen tot God, bene
vens 5 kinderen in de avondsamenkomst. Nog 
zij vermeld, dat de openlucht-samenkomst even
eens zeer gezegend was. Velen gaven een blij 
getuigenis. 

H et Oogstfeest op 9 October was een tijd 
van grooten zegen onder leiding van Komman
deure Cornelius. Wij waren zeer dankbaar 
voor de gaven, door de makkers bijeengebracht. 
maar nog meer over hen, die zlchzelven den. 
Heer kwamen toewijden. 

Zeven makkers knielden neer aan de Heili
gingstafel. Moge de Heer hen helpen en zegenen. 

OOGSTFEEST BAT A VIA 1. 

Het was met dankbare harten , dat de makker 
van ons Korps reeds Zaterdag bijeen kwamen 
in de Conferentiezaal, voor de opening van 
bet Oogst- en Dankfeest. 

De zaal was keurlg versierd, tervvijl door de: 
milddadigheid van vrienden, plaatselijke Firma 's. 
en ooze eigen makkers een prachtige collectie 
goederen en v ruchten was lngekomen. Niet
tegenstaande de heerschende malaise was er 
niet minder bijeen gebracht dan in meer voor
spoedige jaren. 

De samenkomst werd begonnen met bet lied : 
,,Zingen wij van Z ijn ltefde nog eens", en deze 
dankbare toon bleef ons bij gedurcnde al de 
samenkomsten. 

Ensign Ramaker, de ]eider der samenkoro
sten, bracht Gods boodschap met kracht en is. 
ons tot zegen en hulp geweest. 

Zeer ernstig waarschuwde hij Gods kinderen 
zoowel als den zondaar, om bereid te zijn voor 
bet Hemelsch Oogstfeest. 

Ofschoon wij geen zlchtbare resultaten zageo, 
hebben w ij ons verheugd in Gods tegenwoor
dig.heid. D it jaar is zeer gezegend geweest, 
geestelijk zoowel als stoffelijk. 

J. H. Y. 

Overwinning te Magelang. 

Wij hebben, om bet kinderwerk uit te kunnen 
breiden, dit nu des Zondags op drie plaatsen 
In bet Cbineesche kamp krijgen wij elke Zondag 
meer kinderen en de meetings voor volwassenen. 
z1jn daar schitterend. Als gevolg van ons open
luchtwerk op den Aloen-aloen. kwameenJavaan 
naar den zondaarsbank. Zondag bracht hij zijn 
vrouw en drie kinderen mede en ook zij kwamen 
alle vier <lien avond uit. Wij gelooven voor een 
wonderbaren tijd. Er is onder de Chineezen een 
aangenamen geest en zij hebben veel bijgedragen 
tot bet welslagen van ons Oogstfeest. Wij had
den vele handwerken en andere mooie voor
werpen, door de mcisjes van de Liefdebond ver
vaardigd die op het Oogstfcest onder groote
belangstelling en voor goedc prijzen werden 
verkocht. 0 . Roed. 
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H ij was maar een kleine jongen, onze kleine 
David. Maar dapper was hiJ wel, evenals 

de man uit den Bijbel. wiens naam hij droeg. 
Er was echter een ding, hetwelk hij maar niet 

kon begrijpen en dat was : Waarom de menschen 
toch zoo Jangzaam groeiden, hij wi!de toch zoo 
graag gauw groot worden. Daar had je b . v. 
Brani, zijn buurjongen, wat kon hij al veel doen. 
lederen dag ging hij met zijn vader naar de 
sawah, hij kon alleen een groote hos bout dragen, 
of een bamboe gevuld met frisch water. 

En gij moet hem 's Zondags zien, wat zag hij 
er fijn ult in zijn wit pakje met de S.S. op den 
kraag. 

Ook zijn zuster Marla. Wat had hij haar be
nijd, toen zij laatst met een bundeltje kleeren 
onder den arm weggegaan was naar een der 
Pandita's om daar te leeren werken. En weet 
ge, wat zoo erg naar was? David kon nog niet 
Iezen, Brani en Maria we), dat hadden zij ge
leerd op de Leger des Hells-school. 

Hoe hij ook op het boekje staarde, door Maria 
van school meegebracht, hij kon maar niet wijs 
worden uit dat veelbeenige goedje. 

Ten slotte was er nog iets, wat hij maar niet 
kon begrijpen. Moeder vond bet heelemaal niet 
noodig, dat hij kleeren droeg, want dat deed 
toch geen een kleine jongen in den kampong ? 

Vooral "s Zondags hinderde het hem, dat hij 
geen wit pakje droeg in de samenkomsten, waar
van hij zooveel bield. 

Gij moet weten, wat er laatst gebeurd was. 
Er kwam een blanke officier, die op de badjoe's 
der scboolkinderen een mooie, kleine broche 
had gestoken en toen de beurt aan David kwam 
{hij stood er bij te kijken) was er geen enkel plekje 
op zijn bruin lichaampje, waar de broche op 
gestoken kon worden. 

Nu moet ge echter niet denken. dat David 
jaloersch was, o neen, alleen verlangde hij naar 
den tijd, dat hij ook groot zou zijn. 

Evenwel David had een geheimpje en zijn 
bruin gezichtje klaarde heelemaal op als hij er 
aan dacht, dat bet zeer gauw Zondag was. 

Hij luisterde zoo graag naar de mooie verba
len, die de Kapitein vertelde, en vond bet heerlijk 
om naar de mooie plaat te kijken, die de Kapitein 
altijd meebracht. David had niet veel geduld, 
maar eindelijk toen hij 's morgens wakker werd, 
hoorde hij het geluid der be!, het teeken, dat 
alle menschen naar de samenkomsten moesten. 
David was er al vroeg, hij zat vooraan om 
vooral maar niets te missen, van wat er ver
teld werd. 

Het verhaal was <lien Zondag heel mooi. 

van Petrus, die den Heiland volgde en liefhad. 
Maar langzamerhand volgde hij alleen ma 

van verre en hij kwam er ten laatste toe oar 
den Heer Jezus te verloochenen. ' m 

Davids oogen waren onophoudelijk op de 
spreker gericht en hij leefde heelemaal mee. 

0 

Want. David had zijn geheimpje, zooals reeds 
gezegd 1s, al was hij klein, hij kon toch ook 
al lets doen voor den Heer. 

En dien middag, toen de Kapitein David 
moeder bezocht, ontdekte bij bet geheim en b ~ 
greep .hij, waarom David altijd zoo ingespa~
nen lu1sterde. 

Terwijl hij in huis zat te praten, hoorde hij 
plotseling een schel stemmetje onder bet bu · 
(bet huis was op palen gebouwd): is 

.. Je bent stout, Petrus, erg stout. Als ik gro t 
hen, zal ik niet van den lieven Heer wegloopen~" 

Zacht sloop de Kapitein de trap af om t 
zien wat er gaande waS' en daar zag hi/ Davide 
die bezig was een samenkomst te houden. ' 

't Was waar, hij had geen plaat, maar dat 
was voor hem geen bezwaar. 

Hij had een droog pisangblad gezocht en 
dat opgehangen aan een spljker en wees met 
een stokje de denkbeeldige figuren aan. 

Een tiental kleine jongens zaten naar hem 
te luisteren. De Kapitein verdween even zacbt 
als hij gekomen was, juist toen David een koo; 
begon te zingen. Denkt ge nlet, dat David la
ter een Hinke jongen zal worden en een dap
pere strijder voor Jezus? lk geloof bet wel. 

FELIX MENDELSOHN. 

Felix Mendelsohn was van geboorte een Joocf. 
Reeds van z'n prille jeugd bleek zijn bijzonde~e 
muzikale begaafdheid. Felix was gewoon s 
morgens vroeg door de bosschen te zwerven 
en als hij dan van die wandeliogen terugkwa~, 
zette hij zich voor de piano en speelde Zl)D' 

zuster Fanny alles wat hij gezien had voor. 
Wij kunnen we! aannemen, <lat zijn grootste· 

werk .. Elia'' is. De inspiratie daartoe verkreeg, 
hij door bet lezen van den Bljbel. 

Tot zlin vricnd zei hij; ,.Terwijl ik las, dat 
zijn aangezicht blonk, kreeg ik de ingeving, 
dat dit stof kon vormen voor een oratorlum". 

Mendelsohn's motto was : ,,Welke taak wlj 
ook te yerrichten hebben, ze is altljd waarcL 
goed gedaan te worden". 

STEL NIET UIT. 

Ik houd niet van menschen, die altijd uitstel
len. Men moet geen zaken tot morgen ultstel
len, die men heden doen kan. De volgende 
dag heeft =ljn eigen taak, zoodat ge dan geen 
t1jd hebt, de plichten van den vorlgen dag af 
te handelen , of tenminste, gcen tijd hebt die 
nauwgezet te vervullen. En bet bewustzijn 
van onvoltooiden arbeid zal u tcrneerdrukken. 
als een zware last op uw schoudcrs drukkcn, 

Als ge eens een fllnke man, ccn flinke vrouw 
wilt worden, stel dan nlet ult wat ge heden 
doen kunt. 
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