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WAT ben je toch een arme kleine jongen," 
tt dacht ik bii mezelf, toen ik neerzag 
op onzen eerstgeborene. Ik dacht bierbij nlet 
aan mljn eigen armoede of bet daaruit voort,. 
vloelend onvermogen o.m hem met rijkdommen 
t~ begtftigen, maar aan zijn totale hulpeloos· 
heid, die gedeeld wordt door iedere baby, of 
deze geboren Is In een kribbe, of in een paleis,; 
in een hut van E'en Eskimo, of In de woning 
van een multi-millionalr. 

Geboren zonder kleeren, zonder kracht, 
zonder kennls, zonder begrlppen, en geen andere 
taal als het schreeuwen. 

Wij moeten bet kleeden, of bet zou sterven: 
voeden, of bet zou verbongeren: onderwijzen, 
of bet zou onwetend blijven, en wlj moeten 
bet tot den Hetland brengen, want indie.n bet 
Hem niet vindt en door Hem gevonden wordt, 
is bet reddeloos verloren. 

Zijn bulpeloosheid doet op ieder verstandig 
mensch een even krachtig beroep en om aan 
dezen nood tegemoet te komen. h·bbitn we 
nauwkeurlfj ultgewerkte -systemen van opvoe
dlng in het !even gero~pen en schatten zijn 
ultgegeven voor bet vervaardlgen van opvoed
kundig speelgoed en boeken, en bet oprichten 
van ktndertulnen, scholen en unlversiteiten. 

Op hen, wlcr oogen door den HeE'r zijn 
verlicht g,eworden, doen de verstandelijke en 
geestelijke nooden van bet kind wel bet groot
ste beroep. 

Gelukklg is bet kind, dat een leermeester 
heeft, zooals de kleine Samuel rr een bad In 
Eli, die ,,verstond", dat de Heer gesproken 
had tot Samuel en hem opdroeg te zeggen: 
.,Spreek, Heere I want Uw knecht hoort.'' 

Een kleine joogen van een jaar of vijf zat met 
zijn vader vooraan in een van mijn meetings, 
met aandacht luisterende naar wat ik zeide. 
Toen de men11cben naar de zondaarsbank be
gonnen te komen, keude hij zljn erns1ig ge
zichtje naar zijn vader toe en zeide: .,Pape, 
breng me daar !" En terwijl hij zijn handje op 
zijn borst legde, voegde hij er bij : ,.Papa. er is 
iemand, die hierbinnen tot me spreekt." 

De vader .,verstond, dat de Heere den jonge
ling riep", en In tranen uilbarstende leidde hij 
den kleioe naar de zondaarsbank. 

In diezelfde reeks van samenkomsten kwam 
ook een vrouw en moeder naar voff'n. lk zag. 
dat haar man haar opmerkzaam gade~Joeg. lk 
ging naar hem toe en vroE'g hem of hij ook met 
wilde komen tezamen met zijn vrouw, maar ik 
merkte, dat hi) een verhard afvallige was. Naast 
hem zaten twee meisjes van ongeveer acht en 
tlen jaar oud, die met groote, ernstlge oogE'n 
naar haar moeder keken. lk kE'erde mij van hem 
af en vroeg de melsjes om te komen. De blik 
in haar oogen drukte een groot verlangen uit, 
maar hi) ve.rbood me om met ze te spreken en 
verbood ze om te gaan. 

Ik glog van hen weg, maar met een hart dat 
pl)n deed om die kinderen, en ik begreE'p lets 
van het oneindige VE'rlangen en de dlepe hefde, 
die er in het hart van onzen HE'iland waren, 
toen Hlj sprak: .,Laat af van de kinder kens, en 
verhindert hen nict tot Mil te komen:·· 

Met kinderkens bedoelde hij de kleine kin
deren. 

lk heh mij ook cens afgevraagd, lndien ik er 
al nlet ind~rdaad ean heb getwijfeld, of kleine 
kinderen wel konden begrijpen. 

In een kindermeeting In Utrecht. Holland, heeft 
God tot mij gesproken en mljn hart overtuigd. 

c .. Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hlj de banden I 
C Ik had tot ze gesproken door een verta1er ' bun zou opleggen, en bidden ; en de disdpelen bestraftcn hen. ~ 
C r+r- ' Maar Jezus zeide : Laat af van de kinderkens, en verbindert hen ~ • ~ en had getracbt hen zoo goed mogelijk den weg 
C ~ - h • -~ ' van berouw tegenover God en geloof in deIJ c nlet tot Mij te komen ; want derzulken is et konjnkrijk _ der , 1 c ~ Heiland duidelijk te maken ; teen ik alien, die C hemelen." ... Matth. 19 : 13-14. -~ > 

1 verlangen hc.dden om geed te zijn en bun bar-! ,.Toen verstond Eli, dat de Heere den jongeling riep.'' I Samuel 3: 8. ! tjes aan den Heer wilden geven, uitnooc'igde 

I I om naar de zondaarsbank te komen, zag 1k tot 
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DE REDDING DER KINDEREN. 
DOOR DEN STICHTER. 

In verband met de redding uwer kinderen zijn er enkele dingen, waarvan ik wil dat ge 
u rekenschap zult geven : 

Dat Jezus Christos werkelijk bun redding verlangt. Hij zegt "•'·: .,Laat de kinderkens 
tot Mij kumen.'' 

Dat ze Zijn eigendom zijn. Ze behooren- Hem toe. Hij heeft ze met Zijn kostbaar Bloed 
gekocht, Ze zijn met geschonken om mee te spelen, of uw ijdelheid te voeden, noch om uw 
inkomsten te vermeerderen, of u een per:soonlijken dienst te bewijzen. Uw kinderen zijn Jezus 
Christus' eigendom. 

Dat Jezus Christus Uw kinderen werkelijk liefbeeft. Toen Hij zei: .,Laat de kinderkens 
tot Mij komen," bedoe'de Hij uw kinderen. Ook zij hebben deel aan de liefde, die Hem naar 
deze aarde bracht en naar het kruis deed gaan. 

Dat Hij hen tot een gelukkig, heilig, nuttig ]even geroepen heeft en in de middelen 
voorzlen hee{t om he" daarroe in sraat te stellen. 

En. dat Hij op Uw schcuders de taak gelegd heeft om Zijn . plan te doen slagen. 
Nu, vaders en moE'ders, doet gij uw plicht JeQens uw eigen kinderen ? Zoo niet, welk een 

droeve rekenschap zult ge dan moeten afieggen. 

mijn verbazing honderd zeven en twintig kin-
deren naar voren komen. 

Toen rees de vraag bij mij op: .,Begrljpen 
deze kinderen bet?" Het werd mij bang om 
bet hart. Maar ik hoorde een andere stem fluis
teren: .. Vertrouw Mij.'' lk vertrouwde en mijn 
hart werd verwarmd en getroost door die lief
lijke verzekering. 

Aan bet einde van de samenkomst kwameD. 
enkele van de J. L. w~rkers naar me toe en 
zeiden: .,Kolonel Brengle, we hebben nog nooit 
volwassen menscben zien komen, die een juister 
voorstelling van hun nood en een heldt"rder 
pegrip van den weg tot den Heiland hadden, 
als deze kinderen vandaag." 

Maar: kunnen heele kleine kinderen het be
grij pen 1 

Mogelijk niet altijd, net zooals de grooten 
bet ook niet alien hE'grijpen, maar we moeten 
.,hen niet verhinderen". Het ligt niet aan ons 
te weten, hoeveel zij ervan beyriipen. Het is 

onze taak den weg uit te leggen en te bidden 
tot den Redder en Goeden Herder van dez~ 
klcintjes, opdat Hij Zijn weg zal vinden tot hun 
hartjes. 

Eens leidde ik een kindersamenkomst in fn
vercargill, NiE'uw-Zeelard, v.aarin een groot 
aancal kinderen naar voren kwamen. 

Eco klein meisje van nauwelijks vijf jaar oud, 
bet docbtertje van een Officier, keek aandachtig 
naar de andere kinderen; opeeDs glipte ze weg 
van haar steel en knieldc bi1 hen neer. Ze was 
zoo kleln, dat nlemand aandacbt aan baar had 
geschonken en baar daad was dus volkomen 
vrijwlllig. 

Op weg "naar huis bemerkte ze, dat baar 
moeder een klcin pakje in haar hand bad. Op-
1cijken de, •zei ze ineens: ,.Mama, laat mij dat 
dragen. Ik heh mijzelf aan J1.2us QE'geven en 
wil probeeren om goed .te zijn.'' 

Nog slechts kort geleden kwam een jonge~ 
naar de zondaarsbank in een van de samen• 
komsten en ik vroeg hem, of hij ondeugend 
was geweest., Hij erkrnde dit. Jk vroeg hem wet 
bi} had gedaan. Hij zeide, dat hij had gevloekt 
en dten dag een leugen aan :zijn moeder had 
verteld. lk vroeg hem of hij met zijn moeder 
zou willen spreken, die achter in df' zaal stond, 
Hij zel, dat hij wel wilde, dus bracht ik hem 
tot haar en de kleine jongen wierp zkb In haar 
armen en vertelde haar flulsterend zijn zonden, 
Daarna baden we en bij stond op met een 
stralend gezicht. 

Telkens weer ondervind ik, dat wanneer 
kinderen hun. hart geven aan Jezus, zij 
ijverige kleine werkers worden om anderen te 
Winnen. 

Een jongen in Rotterdam was de eerste, die 
in een mijoer samenkomsten naar de zondaars
bank kwam en vijf en zeventig andere kinderen 
volgden. Hij woonde daarna alle samenkomsten 
bij en leidde, als ik mij nlet vergis, twaalt an
d.ere kinderen naar de zondaarsbirnk. Hij had 
met hen gcpleit om tot J ezus te komen. 

Ja, kinderen kunnen bekeerd wordenl 
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HIJ was zoo goed, zoo sterk, zoo jong. 
Waarom moest bij sterven? 0 God, a ls 

er een God is, waarom moest hij ster ven ?" 
Doch er kwam geen antwoord van de grijze 

heme I en. 
Een kille wind w oei van de rivlerzijde, de 

regen begon te vallen, en in de aangroeiende 
du1sternis keerE!e een jonge weduwe van nog 
slechts een paar dagen, zich van bet versch 
gedolven graf van haar ech tgenoot af. Het w as 
in Japan, en ofscboon de Japanneezen nie t pauw 

- bun emotie toonen, vermengden heete tranen 
zicb met de koude regendroppels op haar gelaat. 

Maar daar waren de kinderen, de twee jon, 
gens, zoo k le in nog, maar toch zoo bet even
beeld van bun vader. 

.. Miin jongens zullen groot worden. Zij zullen 
rijk en beroemd worden. Zlj i:ullen de traditie 
van onze familie handbaven. Mijn echtgenoot 
zal weer !even in z!Jn zonen.'' En met een 
boonenden lach voor de goden, die zich niet 
om baar leed bekommerden, wendde ze bet 
gelaat naar de toekomst. Ze zou leven voor 
de jongens. ••• 

Was bet twlntig jaar geleden. sedert haar 
ecbtgenoot, de vader van de nu volwassen 
jongens, stierf? Haar grijzend haar E'n gebogen 
gestalte zeiden, dat bet inderdaad zoo was. 
Het waren veelbewogen dagen geweest in bet 
huisje bij de rivler, waar de kerseboomen iedere 
lente een rose rood kantwer k van schoonheid 
ten toon spreidden, gevolgd door een overvloed 
van geurige pruimebloesems. Twintig jaren van 
zonnescbijn en storm, van winter en zoruer, 
maar altijd van hoop. 

.,Ge moet studeeren. mijn zonen , en werken, 
want eens moet ge beroemd worden." En de 
jongens waren pllchtsgetrouw, ernstig en ver
langend om de plaats van bun vader in bet 
Japansche !even ln te nemen. Want stamden 
zij niet uit een familie van staatslieden en 
geleerden? 

J1+,i waren ze volwassen mannen en een 
studeerde reeds aan de Keizerlijke Universiteit. 
De ander, Masasuke-, zou niiar de nieuwe wereld 
gaan, en aan een groote Amerlkaansche universi
telt, ver van bet va:ierland, studeeren. 

.. Je moet alles leeren wat je kunt van de 
Westerscbe cultuur," zei de trouwe moeder. 
.. Ntets kan te goed voor je zijn, mijn zoon, 
voor jou, die eens een groot man in Japan zult 
.zijn." 

Toen de dag van vertrek kwam, beloofde 
Masasuke, dat hij diep zou drinken uit de bron~ 
nen der wetenschap en toen de groote, witte 
stoomboot langzaam van de werf in Yokohama 
weggleed, stood zijn moeder hem na te wuiven. 

Lang nadat bet vaartuig nog maar een klein 
stipje aan den horizon was, stond een eenzame 
gestalte tegen de groote warenhuizen geleund, 
turend naar de blau we verten van den oceaan, 
gebeden mompelend tot alle goden die maar 
naar haar luisteren wilden, voor de veiligheid van 
baar jongen, want ze keode den waren God niet. 

Toen de duisternis ioviel. kon men haar nog 
booren fluisteren : .. Maak hem groot: breng 
hem veilig bij mij terug.'' 

• • • 
Intusschen was daar nog haar jongste zooo., .. 

een man van een en twintlg, sterk en fliok, 

maar toch haar Benjamin. 
.. Wat is hij knap, wat lijkt bij in alles op 

zijo vader I" placbt ze te den ken. terwijl hij 
graaa na graad aan de uoiversiteit behaalde. 

,,Ja, hij zal groot worden, een waardige zoon 
van zijn vader," ~aa de gedachte, die haar da

gen verhelderde. 
Toen zijo opleidlng voltooid was, nam hij 

een post aan een beroemde universlteit aan1 
De ware beteekenis van geluk werd een wer
kelijkheid voor haar in deze triomfdagen. 

TR IJ D K REE T 

Hoe kon ze we ten, dat :ze in haar geluk 
slecbts reed aan den rand van den afgrond? 
W aa rom ontving ze geen waarschuwing, dat 
ze weldra bij vernieuwing zou worstelen in de 
diepte van duisternis en wan hoop? 

• * * 

W ie had kunnen denken, dat haar knappe, 
veelbelovende jongste neergeworpen zou wor
den door een ernst ige ziekte op de hoogte van 
zijo glorle en bet toppunt van z ijn ro em ? E en 
paar weken voor zijn dood kwam er een bood
schap van den afwezigen Masasuke, meldend, 
dat hij spoedig thuis :zou komen. Mdar hij werd 
opgehouaen, en nu waren er twee graven op 
bet kleioe kerkhof : bet eene met gras o vergroeid 
bij bet v oorbljsnellen der lange jaren ; bet ande
re slecbts een paar uur oud. 

.. Is er geen God? Bestaat er dan geen ecbt 
geluk 1'' En met een hart zoo zwaar als de steen, 
die het graf van al haar verwachttngen dekte, 
zag ze de ledige toekomst tegen. Nergens ont· 
waarde haar terneergeslagen z1el een 11chtstraal 
van hoop. 

.. Geen hoop? Hoe kon ik dat vergeten? Ik 
heh Masasuke nog, mijn eerstgeborene, ver 
weg in Amerika. M1jn k ind zal nog eer en 
roem tot ons huls br~ngen." 

• • • 
En ver weg in bet onbekende Amerika be

vond zicb Masasuke. Hoe was bet met hem 
gegaan? Het leven was hem guostig geweest. 
De slagboomen van taal en opvoeding had hij 
reeds ver achter zkh en Masasuke bevond zich 
nu op den weg naar eer en roem. 

.naar Japan terug zou keeren, om daar in op
leiding te komen. 

Aldus ge.scbiedde bet, dat Masasuke naar 
Japan terugkeerde in de uniform van bet Le
ger des Heils. ..... 

In Japan werden grootscbe voorbereidselen 
getroffen voor den teruglceer van den eenlg 
overgebleven zoon. Vanuit haar raam placbt 
zljn moeder te k ijken naar d e Amerikaansche 
booten. Maar haa r b lijdschap was vermengd 
met droefheid, want had zij niet met baar jong
sten zoon zijn laatste uren wachtend doorge
bracht? 

Ze had :zijn bed voor het open venster ge
trokken en gezegd: .. Misscblen is je broer op 
die boot," maar hij kwam niet. 

Tev ergeefs g lng ze naar de aanlegplaats der 
booten om daar te wachten, totdat de laatste 
passagiers aan wal waren. Maaoden gingen 
voorbij, en hij kwam n iet. 

Maar aaa alle wachten komt een eind, en 
op zekereo dag werd de weduwe beloond, 
toen ze de lange gestalte van baar zoon de 
loopplank zag afdalen. Wat was dat voor 
een kleed1og, die bij droeg? Waarom zag hij er 
zoo vreemd ult? Kon het zijn - ? Ja, het was 
de uniform van het Leger des Heils. Er kon geen 
grooter tragcdie zijn, geen wreeder slag, en op 
dat oogenblik zag ze haar laatste hoop op 
grootheid en roem voor haar oogen verntetigd. 
Haar zoon een Christen, een Heilssoldaat ! 

••• 
Enkele jaren later streed een jong, Japansch 

Heils-Offlcier in Amerika voor de bekeering van 

HAAR LIEFSTE ,,111~:ILIG IC:" . 

,, W e l, kleintje," z oo vroeg een s een dcftig h eer 
Aan een meisj e van zeven j a r en, 

'\Vier kijkertjes straalclcn van levc nslust 
Van onder heur golvende haren, 

,, W el kleintje, vertel j ij mij nu toch eens: 
Wie mag W'el de beilige 'Wezen, 

Dien 't meeMt gij hmn· t?"" - ,,O, dat i s 1nama!" 
Sprak 't kind zonder aarz•len o f vree zen. 

,,Maar, kind ! ik hedoel in het Bijhelhoek 
Een heil ge, v an. 'Wien 'We duO:r lezen.. . 

,,J a, of zij staat in den Bijhel of niet, 
Mijn moesje zou "t altijd toch wezen. 

Want W'eet u, mijnhecr, zij is steeds zoo lief, 
Zoo geduldi!J met allerlei menschen; 

Zij klaagt er -0ok nooit, al is zij niet sterk; 
Liever heilige kan ik nooit W'enschen." 

* * • 
God helpe ons, ouders, den kinderen steeds 

Ren zegenend voorbeeld te wczen ! 
Dan zal ook de kcuze buns harten eens zijn , 

Den God hunner ouder s te vrec zen . 
~ ~ 

~~====================~=f=e=,v=r=o=u=W'==C==.=O=l=i=p=h=an==t=-S=~c=l=~o=c=h==.===~~ 
.,Binnen een paar jaar zal ik naar Japan te~ 

rugkeeren, als een beroemd, rijk man." 

Zoo troostte bij zichzelf. als de jaren hem 
lang vielen. 

Er was eeo ding, dat hem verootrustte en 
dat was deze Christelijke godsdlenst, waarover 
hij zooveel hoorde. Sommige van zijn leeraren 
waren er tegen, andere er voor. Sommigen 
geloofden in dezen God, aoderen twljfelden zelfs 
aan Zrjn bestaan. 

.. Als Hij zoo'n belangrljk Persoon is, dan 
moet ik Hem leeren kennen," en met de vast· 
heid van doe!. die zijn geheele !even geken
merkt had, begoo de jonge Japansche student 
naar God te zoeken. 

Z1jo zoekeo leidde hem naar bet Leger des 
Hells, waar eea b~keod, Jap::insch burger, Com
missioner Gunpei Yamamuro spreken zou. Mis
schien was bet, omdat een van zljn eigen land
genooten sprak ; misschien was bet de diepte 
van zijn verlangen om Christus te kennen: wat 
de oorzaak ook moge zijn, die avond vond 
Ma~asuke knlelend aan de zondaarsbank, ver• 
geviog zoekeod, en voor bet eerst den waren 
God ontmoetend, Wiens bestaan hll zelfs zoo 
Jang ontkend had. Bekeerino beteekende voor 
M uasuke, die nooit lets half gedaan had, zich 
vrijwillig geven voor algeheelen dienst. 

Tot den Commissioner, wlens woorden hem 
tot Christus geleid hadden, zei hij: ,.lk wil een 
zielenwinnaar worden, en God dlenen hr uw 
Leger des Hells.'' Er werd besloten, dat hij 

zijn landgenooten in het zonnige Californte. Zijn 
pogingen werden met succes bekroond en God 
werkte machtig door hem. 

Het was Masasuke, nu Majoor Kobayashi, 
in bevel van bet Japansche werk in San Fran
cisco, in bet Leger, dat hij liefhad. 

Maar de jonge MaJoor was niet volkomen 
gelukkig ... Ik doe Gods wll," placht bij te zeggen, 
.,maar toch verwaarloos ik misschien mijn moe
der. Wellicbt ir.oest ik naar haartoegaan. Zeis 
elleen, en ze is geen Christin. 0 God, red baar I" 

... . ... 
Op zekeren dag ontving de Majoor een brief 

ult bet vaderland, geschreven met .. d z11n moe ers 
bevende hand, en dit was bet ontst ll d e en e. ze-
genrijke nleuws, dat hij las : 

.,Kom nlet bier, mljn zoon : blijf in Amerlka. 
lk ben volmaakt gelukkig, want ik heb jouw 
Christus gevonden. Mijn hart is voldaan , omdat 
ik m1jo eenigen zoon overgegeven heh voor 
Gods Konlnkrijk. Ik heh je op bet altaar gelegd 
voor de redding der Japanneezen in Amenka. Als 
ik je op aarde niet meer zle, dan zullrn we el· 
kander ontmoeten aan de voete J d n van ezus, in 

en Heme!. Werkelijk, ik hen dndelijk geluk-
kCig •. want de eenlge ware vreugde wordt in 

bristus gevonden." 

Haar onrustlg hart had eindelijk vrede ge
vonden, want zlj bad geleerd d t • a er geen rij-
dommen zijn, die te vergelijken zijn bij de be-
looning van hen die er velen ht d • rec VBl!lr !gen, 
en nu was haar moederbart void aan. 

1 AUGUSTUS 1933. 
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HET gebeurde eens, d at een paard dat een 

wagenladlng kolen moest trekken, uit
geput raakte en niet meer verd ~r kon. De 
toeschouwers waren dadelijk klaar met bun raad. 

..Leg de zweep er over !" r iep een ander 
koetsier. 

.. Pak 'm bij den kop !" raadde een man met 
een handkar. 

..Ats 't mijo paard w as," zei een man met 
een pak kleeren onder ztjn arm ... dan had ik 
een lap over z'n ooQen gebonden lk heh 't 
honderdmaal zien doeo en de beesten t rokken 
clan best." 

,,Geloof 't niet," ze i een ander, .. ik heb m'n 
heele leven met paarden omgegaan en er waren 
kwade onder. Het eenige wat je kuot doen is 
in zijn rechteroor blazen ." 

Er kwamen steeds meer menschen omheen 
staan. De koetsiu klom van zijn w agcn en 
onderzocbt den grond. Een wtel was in een oud 
wagenspoor gezakt. Htj keek er naar, zijn hand 
had hij gelegd op den rug van het paard en onder
wljl krceg bij van alle zijden raadgevingen . Toen 
kwamen er twee jonge mannen voorbij. De 
eene zeide tot den a oder : .. Z eg, Jim, help eens 
even een zette Qeven !" 

,,Komaan dan." 
Be1den grepen bet wiel, dat weggezakt was, 

tilden het op, terwitl de koctsier bet paard hielp 
trckken , en daar reed de wagen verder. 

Er waren s lechts twee onder al die menschen, 
d ie den koetsin geen raad hadden gegeven 
hoe te doen. Raad geven is goed, maar soms 
is eeo .. zet je" geven bet<'r. 

MALANG KORPS. - ALTAARDIENST. 
Hoewel wij md een klein aantal waren, ge

voelen wij dat de Geest Gods kennelijk in ons 
midden was. 

Zang, gebed, en 't lezen ult Gods Woord 
bepaalden ons bij de gedachte : .. Breng uw offer 
op bet altaar, maar - doe het enkel voor deD 
Heer." 

Met belaogstelliog lulste rden wij oaar de vaar~ 
welwoorden van Kand1daat v/d Zouw, die ge• 
durende de enkele m 3aodeo dat h1j in ons midden 
geweest is, getoond heeft dat ook zijn offer ult 
liefde tot den Heer is gebracht. 

De woorden van Kapitein Harding Young, 
d iP sprak naar aanle1ding van Psalm 116, vers 
12 : .,Wat zal tk den Heere vergelden voor 
a l Zitne weldaden", deden ons de beteekenis 
begrljpen van een overgegeven levrn. 

Hu1swaarts kecrende, dankten wij God voor 
Zijo ooult,prekelijke liefde. Bid voor ons werk 
hier te Malaog. 

Zr. van Ham. 

HBBRLIJKE VOOllUITGANG TE 
KRl:!.NGS~NG. 

Bezoek van Majoor Woodward. 
Ktndersamenkomsten - Altaardienst - Inzege~ 
nlng van recruten en 1 soldaat - 2 kinderen 

opgedragen aan den Heer. 

Z aterdagmiddag arriveerde de Majoor in 
Krengseng. De eerste samenkomst op het 

programma was voor de kinderen, waarvan er 
65 tegenwoord1g waren, en om 7 uur wareo 
de menschen verzame Id op bet terrein v66r de 
zaal vo >r een lichtbeeldensamenkomst. De Ma• 
joor had enkele platen meegenomen van Kreng• 
seng en van Celebes, terwijl tot slot platen 
vertoond werden uit bet Leven van Jezus. On· 
geveer 400 mensch en waren aan wezig om van 
hct schoons, dat op bet doek werd gebracbt, 
te genieten. 

Den volgenden morg<'n om 8 uur waren a 
oogeveer 80 kinderen opge~omen voor de Zon
dagsschool en nauwelijks was dlt afgeloopen, 
of we zagen de groote menschen komen o~ 
de Heili~1ngssamenkottJst bij te wonen. HierhiJ 
waren 196 aanwezig en met voile aandacht Juts
terden zij naar wat de Majoor bun te vertellen 
had. Vier ztelen knielden aan de Heiligings1afel 
neer. Gods Geest was waarlijk in ons midden; 

's Avonds om 7 uur werd wederom een sa 
meokomst gehouden, welke een bijzonder ~a
rakter droeg: bet was n.1. de Altaardfrnst, o
vendien werden twee ktnderen opgedrage~·0: een Joogsoldaat en 25 Recruten ingeze~en 
der de Legervlag. Aan het einde van ~e saroen
komst kwamen 7 mcnschen tot den eber.dden 

d de kinderen a De ou ers van een van k st blj te 
6 K. M. geloopen om deze samjo ~~n in bet 
woneo. Zll keerden hulewaartsblJr:scbap, want 
donker, maar in hun hart was hadden zij hun 
zlj zelf di nden den Heer en nub 

k d Heer gebrac t. 
kir>dje oo tot en d d bekwame leiding 

Het muzlekkorps. 00 k~r gC:de vorderingen en 
van Br. Salomony, rnaa 
verlcent uttst~hlljcb~:~~~ de Heer Oey den 

Maandago~l te:uto naar de vier dessabuiten
Majoor in z 0 

4 dessa's waar binncnlrort 
po~te~ul~:n;o~~en zullen zijn Een der buiten~ 
00 is bet pas geopende Moentoek. In eeD 
po~te:n buttenpost zijn de menschen ult eigdo 
an er 

1 
be~onnen banken te maken voor e 

bevrcgJ8f van df' loerahs zljn bekcerd. Ma;n
zaa · ond wt>rd er een samenkomst gehou JS 
~:~e~ bultt"npost Bendosarle, waar ruim I 

~chen tegenwoordtg waren. 
men- ds 

In alle sattJenkomsten gevoelden wij dat ~~er 
Geest met ons was, en wij daoken den die• 
voor de vele zegeningen ons gedurende 

tijd geschonken. H T ytor. 
Korpskadct • 8 Id 

die den Majoor vergeze e. 
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VROUWEN EN KINDEREN VAN BRITSCH-IND IE. 
door Mevrouw Generaal Higgins. 

JK zal nimmer te• 
rugdenken aan 

bet bezoek. dat ik 
kort geleden aan 
Britsch lodie mocht 
brengen. zonder mij 
de vrouwen en de 
kinderen te herinne
ren van dat wonder
schoone lan.d. T erwijl 
ik bet schrljf. zie ik 

ze weer voor mlj, zittend onder de boomen 
langs den weg, bezig met haar huishoudelijke 
plichten. pratend bij de putten, water dragend 
in groote koperen potten op haar hoofd of op 
haar schouders, zich mengend onder de scharen 
in de groote steden, en evenals koelies zware 
karren voort du wend - een interes~ante menigte, 
hoewel vi:el smart vertegenwoordtgend I 

Ik heb ontdekt, dat Britsch-lndie een land 
is van contrasten. zoowel wat de vrouwen 
betreft, als in andere opzichten. Velen bebben 
een uitstekende opvoeding ontvangen en nemen 
poslties in van vertrouwen en gewicht, gelijk
staande met die van de mannen. Met haar 
toenemende ervarlng zullen zlj meer en meer 
berekend worden voor zulke verantwoordelijk· 
beden. Haar dochters studeeren in de kunsten 
en wetenschappen, en ongetwljfeld zullen zlj 
in de naaste toekomst haar invloed doen gelden 
op de posit!e der vrouw in Britsch-lndie. 

Aan den anderl'n kant !even vele vrouwen 
in de dorpjes in het binnenland nog in duister
nls, totaal onwetend omtrent zakl'n, die bet 
leven in andere landen aangenamer en pret
tiger maken. 

Wij. als Heilssoldaten, stellen zeer veel belang 
in deze dorpsvrouwen. Het is zooals de Gene
raal zeide In een interview dadelijk na onzen 
terugkeer in Londen: .,ladle Is een land van 
dorpjes, en onze grootste kansen liggen bij 
bun bewoners." 

DE GEZINSBOND. 

Hiermee in verband doet bet me genoegen 
te zeggen, dat ofschoon de Gezin ·h n• 
Britsch-lndle en Ceylon nog in z!Jn beginsta· 
dtum is, plannen worden gemaakt om dezen 
tak van arbeid grooter werkzaamheid te geven. 

Het idee Is aantrekkelijk en zal dat waar
schijnlijk nog meer wo1 den, wanneer we bet 
voor de gewone dorpsvrouwen begrijpelijk 

kunnen maken. 
Aangepast aan de plaatselijke toestanden, 

zal de Gezinsbond zeker een groote hulp wor
den wat betreft de maatschappelijke opheffing, 
de verlichting. de relnbeld en hygiene, welke 
zoozeer noodlg zijn. Dan zal voor de dorps· 

bewoners van dat groote land ongetwijfeld een 
nieuw en beter tijdperk aanbreken. Beginnende 
blj de huizen der menschen, kan het een middel 
worden om duizenden te brengen tot Christus, 
bet Licht der Wereld I 

Ooze Officieren werken onder moeders, die 
nog noolt een naald bebben gezien, nog nooit 
de vreugde hebben gekend om zelf een klein klee
dingstuk te vervaardigen. Toch moet men niet 
denken, lat di: Britsch-lndtsche vrouwen slordig 
zijn, of gebrek hebben aan moederlijk instinct. 

Ik was ten zeerste getroffen door de eenvoud 
en waardigbeid van de Britsch-lndische vrou wea. 

Tai van vrouwen kwamen naar de zondaars
bank in onze samenkomsten met haar kind op 
haar heup, en ze waren te zeer in ern-st, dan 
om zich te bekommeren om bet gedrag van 
haar kinderen, . of ze sliepen of schreiden. 

Een antler gevolg van de verspreiding van 
het Evangelie in Britsch-ladle is, dat de vrouwen 
beter gekleed gaan. Het Leger probeert dlt 
zooveel mogelijk aan te moedigen, ofschoon men 
er naar beidensche gewoonte niet de voorkeur 
aan geeft. Ik zag duizenden van ooze vrouwen, 
die er zoo aantrekkelijk, netjes. en aardig 
ultzagen In haar oranje en roode uniformen. 

• • • 
Onze Europeesche Zuster-Officieren doen daar 

een mooi werk en zijn in ieder opzicht een bulp 
voor haar lndische en Singaleesche zusters. Haar 
voorbeeld is krachtig en verstandig, en zlj lei
den bet volk op een wonderbare wijze. 

Britsch-Indie heeft altijd een groot beroep ge
daan op ooze vrouwelijke strijders en zij bebben 
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hieraan gevolg gegeven met zelf-opofferlng en 
. welslagen. Sommige van de Di- isie's en Terri· 
torte's bebben vrouwelijke !eiders gehad. Zij 
zijn in den waren zin des woords .. Moeders in 
Israel" en gaan haar kudde voor in toewijding, 
geloof en harden arbeid. 

Wat de toekomst zal brengen, kan nie· 
mand met zekerheid zeggen. Maar daar is alle 
reden om te gelooven, dat met den zegen Gods 
bet werk onder de vrouwen in Britsch-In die en 
Ceylon van steeds coenemenden invloed zal zijn. 

Behalve dat ik met verscheidene van onze 
Heilssoldaten moeders en vrouwen heb gespro
ken, had ik ook de gelegenheid om samenkom
sten voor vrouwen te houden in verschillende 
deelen en hieraan namen enkele van de meest 
vooraanstaande vrouwen deel. Ze waren van 
allerlei kasten en godsdiensten. De Christin, de 
Htndoevrouw en de Mobammedaao.scbe zaten 
naast .elkander, alien luisterend naar de ver
klaring van ons werk onder vrouwen en haar 
invloed in het Leger. 

Er waren geen mannen aanwezig, zoodat de 
vrouwen haar sluiers konden afdoen, ons zoo
doende een gelegenheid gevend om haar gezich
ten te zien. lk voelde toen en ik gevoel het 
nog, dat het een wonderlijk ding was, dat 
zoovelen van verschillende godsdienstlgeopvat
tingen tezamen konden zitten op een vriend
schappelijke manier. Het zou misschien nergens 
anders kunnen gebeuren als in het Leger I · 

Moge God de moeders, vrouwen en meisjes 
van Britsch-lndie en Ceylon Zijn zegen schenken 
en mogen zij ingaan in het Koninkrijk van onzen 
Heer en Helland, Jezus Christus. 

~ 
II 

den HoogEdelGestrengen Heer L. J. J. Caron, Gouverneur van Cele

bes in tegenwoordigheid van den Burgemeester en vele autoriteiten. 

LUJSTER. 

Wij alien moeten leeren, naar God 
·te luisteren. Hij spreekt telkens tot ons, 
indien wij slechts willen booren. Dech elk 
goddelijk woord kan het laatste zijn, dat 
ons op aarde bere1kt. daarom luistert nu. 

)[ NTERNATIONAAL 

ILEGERNIEUWS. 

DE GENBRAAL. 

3 

Generaal Higgins heeft kort geleden een zeer 
interessante, .,internationale" wet.k beleefd Hij 
had de eer tegenwoordig te zijn bij de opening 
van een nleuw gebouw, door Zijne Majesteit 
den Koning van Eogeland, South Africa House, 
waar de zaken aangaande Zuid-Afrika bebartigd 
worde11. Enkele dagen daarna had dt.> Generaal 
een onderhoud met den Mabaraja van 1 ravan
core, die met groote waardeenng sprak over bet 
werk van bet Lewer des Heils in Britsch-lndi~ 

De Generaal en Mevrouw Hignlns bez:ocbten 
in de maand Juli Noorwegen en Zweden voor 
het houden van Congres-samenkomsten, en in 
de madnd Augustus zullen bijzondere strand· 
samenkomsten in Engeland door hen geleid 
worden. God zegene onze Leiders. 

Commander Evangeline Booth. 
Namens den Koning van Zweden werd aan 

Commander E. Rooth door Prins Folke Ber
nadotte de Vasa Medaille uitgere1kt voor bui· 
tengewone diensten verleend aan Zweedsche 
onderdanen in Amerika. 

Nederland. 
~~heugt ons uit de Hollandsche Stnjd
kreet te vernemen, dat het Congres aldaar onder 
leiding van Kommandant H. Whatmore zeer 
gezegend is geweest. De samenkomsten waren 
vol ernst en geestdrift. De opkomst was over
weldigend, en zielen werden gewonnen voor bet 
Koninkrijk Gods. Kommandant Vias, die al de 
voorbereidende scb1kkingen getroffen had, was 
zelf door ernstige ziekte verh1nderd teg£nwoordig 
te zljn, wat natuurlijk voor alien een groote te
leurstelling was. Dankbaar zijn wij ecbter te 
kunnen melden, dat er nu vooruitgang is in zijn 
gezondbeidstoestand. God zegene hem en Me
vrouw Vias. 

Nederlandsch- W est-lndie. 
lnteressante benchten zijn binnengekomen 

over bet werk onder de jeugd in Paramari
bo. waar Mevrouw Ens. Govaars dezen arbeid 
bebartigt. 

Japan. 
~evolge van een aardbeving en vloedgolf 

is wederom veel scbade aangericht in Noord
J apan. Zoodra bet nieuws van deze ramp bet 
Terrltoriale Hoofdkwcrtier bereil< te, heeft Kom· 
mandant Yamamuro, de Terr. Komm. voor Japan, 
wat geld gestuurd en dacklijk een oproep ge
daan om kleeding, enz. voor de slachtoffers. 
Hieraan werd spoedig geboor geQeven, en een 
fllnke voorraad werd door de Officieren in ont
vangst genomen l'n weer aan de bulpbehoevenden 
uitgedeeld. 

--~------~=--~-~--~----~--~~-=--------~---------~-------~~--
' Wanneei- hebt U het laatst aan I '7rr'.\ , b{ b b b b I Bert Uwen vadei- en Uwe I 
~ Uw moedei- geschreven ? ~ 1-J.J;;.Jt tn 0£ an ttn got t mot tt • ~ moeder. 

-=--=--==--==---=---=---=--===---- boor .fltebrontu ~ajoor 'araplor. --------===-------
TOEN God een nederige vrouw ultkoos om 

de moeder te zijn van den Hetland der 
wereld, gaf Hij haar een heilige opdracbt. Het 
was een beilige taak voor Maria om te zorgen 
voor Zljn lichamelijke nooden en Hem op te 
voeden, en de Bijbelgeschie'1enis leert ons, dat 
zij haar plichten getrouw volbracbt. 

Welk een groote verancwoordelijkbeid rust 
er op moeders. De vader van een gezin heeft 
ook zware verantwoordelijkheden, maar de 
moederplkbten zljn wellicht van meer verstrek
kenden invloed ten goede of ten kwade op bet 
gezin. 

De moeder besteedt gewoonlijk mee~ tijd aan 
de kinderen en vele malen heeft zij problemen 
op te lossen en moeilijke vragen te beantwoor· 
den. Ztj moet een onultputtelijk geduld bezltten 
en steeds gereed zljn de kinderen te belpen en 
hun liefde te geven. Wat de kioderen later 
zullen worden, baDgt grootendeels af van haar 
opvoeding. W anneer de moeder lets verstaat van 
de wonderbare liefde van God, zal dat haar in 
staat stellen die liefde te openbaren aan baar 
kinderen. Maar illdien Gods Hefde haar vreemd 
Is, zal haar taak nutteloos zijn. 

Samuels moeder was een wondermooi voor• 
beeld van eeo goede moeder. De geloften, die 
zij God gedaan had, werden gehoudeo en haar 
kleine jongen werd opgedragen aan den dienst 
van God. leder jaar maakte zijo mordrr een 
kleinen rok en bracht hem dien als een ulterlijk 
teeken van de diepe llefde, die er bestond 
tusschen moeder en zoon. 

Wat een contrast biermee vormt het verbaal 
van die moeder, die baar zoon zijn eerste glas 

wijn aanbood en hem aanspoorde dtt te drinken. 
Het gevolg was de algeheele ondergang van 
den jongen, die stierf, nadat hij zlchzelf uit een 
raam naar beneden had geworpen. Even voor
dat hij stierf, riep hij ult : .. O. moeder. waarom 
hebt U me niet vastgehouden ?" Ja, zijn moeder 
had haar invl9ed op hem verloren en dit was 
het gevolg ervan. Een goede moeder is eeo 
geschenk van God, en ineien zij voortgaat haar 
gezin getrouwelijk te dienen, zal zij baar beloo
ning ontvangen uit de handen van God. 

Denk U In, wat een welkom zulke moeders 
zullen hebben, wanneer zij den Heme! binnen• 
gaan en den Heer kunnen vertellen, dat zij 
getrouw zijn geweest jegens hen, die aan 
haar zorg waren toevertrouwd. Niet alleen 
hebben vele moeders bet ,,welgedaan" van den 
Meester mogen hooren, maar zij hebben de 
vreugde gehad om haar kinderen bier beneden 
te zien als zielenwinnaars in het Koninkrtjk 
Gods, eer zij tot hooger dienst werden opge
roepen. 

Er dreigt een gevaar voor vele moeders om 
in huo zorg voor de aardsche nooden van 
hen die zij liefhebben, bet belangrijkste van 
alles na te laten • • • • . de zorg voor bun 
zielen. Het voorzien in bun dagelijksche nooden 
is noodzakelijk, maar hun schreden te richten 
op bet smalle pad is noodzakelijker. Het is 
beter voor de kinderen om wat aardsche ken
nis te verliezen, dan den weg naar den Hemel 
te missen. 

Wanhoop niet, wanneer bet schijnt dat on
danks al Uw streven de resultaten nlet zijn, · 
zooals U verwacht bad. Op Gods tijd zullen 

de vruchten van Uw arbeid gezien worden. 
We hebben allen we! eens verbalen geboord 
van ouders, die de deur van bun buis dag en 
nacht openlieten, . voor bet geval dat bun 
eigenzinnige dochter of verloren zoon tot de 
kudde zou wederkeeren. En in de meeste ge
vallen is bun geloof beloond geworden en 
keerde de afgedwaalde terug tot datgene wat 
rein en recht is. 

Het zaad ultgestrooid in het geloof, en nat 
gemaakt in biddend vertrouwen, zal vruchten 
voortbrengen. 

John Newton, een welbekende dichter, ver
loor zijn moeder toen hij zevrn jaar oud was. 
Maar hij vertelt zelf, dat hlj nimmer zijn 
moeders gebeden vergat. Hij groeide op tot 
een slecbt man en nam dee) aan den slaven• 
handel van Afrika. Er kwam echter een dag, 
waarop hij zkh In een vteeselijken storm op 
zee bevond. Een der matrozen, die hem gade~ 
sloeg, hoorde hem deze woorden bidden :.,0, 
God van mi)o gestorven moeder, ontferm U 
over mijn ziel." Zijn gebed werd verhoord en 
God ontfermde Zich. .. * * 

De Kerkgeschiedenls weet ons te verhalen 
van Monka: hoe zij voor baar zoon bad en hoe 
deze na jaren doorgebracht te hebben in de 
zonde, een Christen werd en bij alien bekend 
stood als St. Augustinus. 

Dus, moeders, vaders, blijf voor Uw kinderen 
bidden. Doet het oos nlet goed te booren en te 
lezen van groote mannen, die alles wat zij waren 
grootendeels toescbreven aan hun moeder 1 
Abraham Lincoln zeide eens : .. Alles wat ik hen 

of hoop te zijn ben ik verschuldigd aan mijn 
engel van een moeder." 

Laten alien, die lets te doen hebben met bet 
vormen van !evens voor de toekomst, goeden 
moed hebben, wetend, dat onze arbeid niet 
vergeefsch zal zijn. 

Er is een legende van een cngel, die naar de 
aarde werd gezonden om bet wonderscboonste 
ding op aarde naar den Heme! te brengen. Hi) 
zag een bloembed met bloeiende rozen, plukte 
een armvol en wilde weer naar den Hemel 
terugkeeren. Toen hij in de lucht opsteeg, zag 
hij den glimlach van een baby en vondditzo<> 
moot. dat hij terugkeerde om hem te halen. Naast 
de baby ontdekte hij de liefde van een moeder 
en met alle drie in zljn armen vloog hij terug 
naar den Hemel. Juist voordat hij de Hemelpoort 
zou binnengaan, hield bij stil en zie, de rozen 
waren verwelkt, de glimlach van de baby was 
veranderd in t:en pruiltrek, maar schooner dao 
ooit was daar de moederliefde. die stand had 
gebouden. De engel wierp de eerste twee weg en 
legde de moederliefde aan de voeten van zijn 
Meester als het liefelijkste en duurzaamste ding 
op de aarde. 

Helaas weten we, dat de moederliefde kan 
falen of veranderen. maar Gods Woord zegt ons, 
dat Hij ons nooit zal vergeten. Ziln lietde ver• 
andert niet, want Hi) zegt in Zijn W oord : •• Ik 
heh u liefgebad met eene EEUWIGE LIEFDE." 
Jeremia 31 : 3. 

lndien wij Gods liefde hebben verstaan, zul
len wij in staat zijn anderen lief te hebben, zooals 
Hij ons beeft liefgehad. 
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._:De Kommandants leiden den Altaardienst in de I JKOi:fi~~i!{~~~Mg~rq L• 
Congreszaal te Bandoeng. 1- SAMENKOMSTEN ~ ~ 
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DE ]ONGE 

WIT hadden_weer een heerlijken dag in 
. Bandoeng I. Het was 's morgens vooral 
een bultengewone dienst voor-Ensign en Me-· 
vrouw Ramaker, d ie den Kommaodaot verzocht 
hadden hun derde zoontje aan den Heer op te 
drag en. 

Nadat door Brigadier Ridsdel en Mevrouw 
Majoor Taylor Gods zegen was afgesmeekt 
voor deze samenkomst, zongen een aantal kin
deren van het Kinderhuls het lied: .. Toen moe
ders haar klnderen eens brachten tot den Hetland". 

De Kommandant ging dan over tot den 
opdrachtsdienst, een dienst1 die altijd weer 
de teedere gevoelens opwekt, als men den erost 
van-de ouders aanschouwt, die den scbat bun 
toevertrou wd, zoo rein en onscbuldig, weder tot 
den Heer brengen. · Staande voor Gods aange
zicht stemden we alien mee in bet gebed door 
den Kommandant uitgesproken, dat de Heer den 
kleinen Gerrit Jan mocht zegenen en doen 
opgroeien tot een dapperen strijder van bet 
Kruis. De Ensign gaf zljn getuig!'!nis, waarin 
hil verklaarde dat dit ook zijn verlangen was. 
Mevr. Kapt. Palstra zong het mooie lied: 
,;Neem mijo leven'', waaraa de Kommandant 
sprak over de moederliefde, die alles opoffert 
ter wille van bet kind, en op de peillooze lietde 
van God voor Zij ne kioderen wees. Mevrouw 
Kommandant de Groot behaodelde het Bijbel-

BEZOEK YAN DEN ALOEMEEN-

SECRETARIS AAN SOERABAJA. 

OE Algemeen-Secretaris bracht een druk-
bezet ,.weekend" door te Soerabaja in 

verband met de altaardiensten in die stad. 
_ De Zondagmorgensamenkomstin Soerabaja 

[ werd bijgewoond door een flink aantal 
Soldaten en vrienden, terwijl ook verschiltende 
Officieren van het Korps en uit de Jnrichtmgen 
bun medewerking verleenJen. 

Als inleidend woord deelde de Majoor het 
laatste nieuws mede over het zielreddend werk 
door het Leger in verschillende deelen van. 
de wereld verricht, hetwelk den weg baande 
voor het brengen van g1ften tot het altaar, en 
een golf van ontroering ging over de vergade
riog, toen de een na d<!n anda naar voren 
kwam om zijn of hur gift te geven. Oit 
werd nog sterker toen een jonge man niet 
alleen zijrt gift kwam brengen, maar bij het 
altaar neerknielde Gm zichzelf toe te wajden 
aan den dienst des Heeren. 

De geest van zelf-verloochening werd later 
verdu de!itkt en belie ht door de Bij beltoespraak 
en alien werden h~rmnerd aan de noodz-1.kelijk
heid van zichzelf te verloochenen en zijn kruis 
op te nemen, indien wij ware navolgers van 
den Heiland willen wezen. De .\l\ajoor werd uit
stekend vertaald door Adjudant Uylings, die 
ondanks zijn minder goede gezondheid zich 
,~gaf'' met prijzenswaard1ge geestdrift. De dienst 
werd gesloten met een gezamenlijke toewijding 
en het was een genoegen de vreugde te lezen 
op de gezichten van de Korps-Or1icieren en 
Penningmeester en Mevtouw MinderhouJ, toen 
zii de totaal opbrengst van de giften bekend 
maakten. 

um 3 uur n.m. Ieidde de Majoor een samen
]j:omst in de gevangenis, bijgestaan door Kapi
tein Mathews en andere kameraden. De Heer 
was ons d .cht nabij. Het ' getuigenis van 
l'..uitenant Sterk zegende de mannen en aan het 
einde van de toespraak van den Majoor waren 
er zeven, die gevolg gaven aan zijn uitnoodiging 
om tot den Heer te komen. Het was een heilig 
oogenblik, toen zij het gebed herhaalden, hun 
voorgezegd door Br. Kayadoe, die een goede 

VAARWBL SAMBNKOMST GBLEID 
DOOR DEN KOMMANDANT. 

QP Maandag, 26 Juoi j.l. hadden wlj in 
011ze Congreszaal de vaarwel-meeting 

van vier on~er Olf c1eren, de Adjud.ants Midtbo, 
Adjudante Kyle en Kap1teine Hansen, die na 
61/ 2 faar d1enst in ladle met Europeesch ver
l'of i;iiagen. Do! Kommaadant leidde deze samen
ltomst. 

Hij sprak over ooze vertrekkende makkersals 
4egenen , die gekomen waren tot een g ~tuigenis 
voor alien om h.!a been. Eo waren zij, die van 
Cele!:>es kwacnen, niet terecht lichtdragers in de 
rluisternis 1 
, Kap1te1ne Hansen vertelde over haar i,irbeid 
gedurende die 6 1/2 jaar in O'lze Kinder- en 
M!L>jes · T .!huizen. Z1j dankte God voor kracht 
en gezondheid baar al dien tij:I geschonken. 

Adjudant en M!vrouw M,dtbo spraken over 
b.et werk, dat zit ge1urende de laatste 5 jaren in 
Kaotewoe. eea der hoogste posten in Celebes, 
-&erricht ha.dden. H;:>e zij zich soms eenzaam 
g"'voelden, aaogezien Kantewoe m .,eilij.k: te 
bereiken ts. en er slechls zelden Europeanen 
komen. Maar zij dJokten God voor de vele iielen, 
die zlj he')ben zien komen tot den Heer en 
daarmee voor den zegen. dien Hij gafop hun werk. 

Adjudante Kyle, die alleen het laatste jaar 
v66r baar verlof op Celebes doorbracht. zeide 
ons, hoe dankbaar en bl jde zij was, de moole 
kans gehad te hebl:>en em het zendingswerk 
ill C;ilebes te zien. Zij was dankbaar, dat oak 
zij een van Gods me<le-arbeiders mocht zijn. 

Het was eeo mooie samenkomst, waarin bet 
ons hart goed deed te luisteren naar ben, die 
bun tijd en kraabten wijdden aan het werk van 
den Heer. en zooveel heerlijke ervaringen opde
den van Zijo zegenende en redde.nde kracht. 

onderwerp: ,,Het offerbrengen" en terwijl we Voor bet eerst in de Nederlandsch-lndische 
luistfrden, sprak Gods stem tot menig hart. De Bijbelgast, die den geheelen dag met ans Leger-geschiedenis werd in de vijf belangrijkste 

Hierna werd aan alien de geleg.enheid gege- fd s 1 d 
ven ook praktlsch hull offer te brengen en.onder vertoe e, was amue' en. om met e woorden plaatsen van Java een reeks van bijzondere 

van den Kommandant te spreken ; wij hebben k 1 d k ) k · het ziogen van ee. n lied gingen de makkers naar h 1 k d h samen omst~n. uits uiten . toegan e lj voor een eer ij en, gezegen en dag met em gehad. 
voren om hun gift op het altaar te leggen. Het De omstandigheden waren dan ook guostig. jongelieden van 12 tot 20 jaar, gehouden. 
verbeugde ons, twee makkers tot den Heer te T Het n:sultaat is zoo bemoedigend geweest, 

k k ot driemaal toe vulde de Loge-zaal zich, 
zien omen om een nieuwe toewijding te ma en. ' . ' dd ' dat verwacht word> dat i·n de toekomst deze 

In de avondsamenkomst hadden wij bet ge- s morgens, s mi ags en s avonds en, hoewel • 
noegen een woord van getuigenis te hooren de groep jongelui bestond ult Europeanen, 
van Kapiteine Pantea, die van een ernstige Indische kinderen, Ja"anen, Meoadoneezen, 
ziekte herstt>ld, tbans weer in staat is een aan- Amboneezen, Chineezen en nog veel meer 
stell1ng te aanvaarden in bet Kinderbuis alhier. .,eezen", kwam de eenheid van deze ve.rschillen
Hartelijk werd z1j verwelkomd. Ook deed het ans de groepen sterk naar voren, in 't bijzonder bij 
goed een woord te hoorea van Lt. Kol. Dr. bet zingen. 
Wille (R,) en van Adjt. T1cbelaar, die beide ge- · Hetzelfde lied werd, gelijktijdig, ln bet Ne
tulgden dat 't goed is Heilssoldaat en een kind derlandsch. Maleisch en Javaansch gezongen -
van God te zijn. neen, gejubeld I Nog zelden zal in een gods-

De Kommandant nam nu Gods Woord ter dienstige· Jeugd-bijeenkomst met zulk een geest
hand en bracbt ans in den get>st naar de groote drift zijn gezongen. Hierin voelde men den 
schare menschen, die naar Paulus Julsterden, ter- bruisenc'en levenslust ·der jongeren, welke zicb 
wijl hij hull .. Oen Oabekenden God'' verklaarde. 11iet intoomt, doc'1 zich vrij en on;iejwongen uit. 
De Kommandant deed ans met>jubelen . In de En, d1t behoort gezegd te worden, ,.jong zijn" 
heerlijke wetenscbap, de zekerheid. de vreugde werd niet bepaald door leefttjd. De Komman
te weten wie God is, ,.te weten Jezus mint cok dant bijvoorbeeld, in jaren de meerdere van 
mij''. alien, was toch even jeugdlg en geestdriftig 

Ofschoon nlemand in 't openbaar tot den Heer als de beste. 
kwam, voelden wij den heiligen invloed van :: Hoe heeft zljn uiteenzettiog van de karaktt>r
Gods Geest, en dankten God voor Zijo zegen. elgenscbappPo van Samuel, den Jongeling die 

Gods stem hoorde ..• en gehoorzaamde, ons 
getroffen. Samuel was voor ans niet meer een 

bulp bleek te zljn gedurende de samenkomst. 

wazig f1guur uit het grijs verleden, neen, hij 
leefde en vertoefde in oos midden. Ht! noodigde 
ons ult zijo voorlJeeld te volgen en ons leven 
aan G..>d toe te vertrouwen. 

dagen, voor de jeugd apart gezet, machtige 
steunpilaren voor het Jeugdwerk zullen worden. 
En Jeugdwerk beteekent voor ons bet op
bouwen van het Leger van de toekomst. 

Een Dultsch onderwijzer had tot gewooni:e 
's morgens, als de jong ens en meisjes de school 
binnenkwamen, zljn hoed voor hen af te nemen 

f.''''""'iiGEMEEN~·sficfiETARis-"EN_ .. ,, .... I. 
MEVROUW TAYLOR TE MAGE- ! 

LANG BIJGESTAAN DOOR j 
MAJOOR WOODWARD. i 

t--··--·-··-· --·-- ---------- -·-········------········------···------·-····------· 

O oze J. L. dag, die evenals op andere plaat~ 
sen op 9 Juli in MagEllang gehouden 

werd, mag een succes genoemd worden. Er waren 
heel wat kinderen en jonge menschen ult andere 
plaatsen zooals: Ambarawa, D1ocja, Poerwo~ 
redjo, Sapoeran, Gintoengan en Delik over
gekomen, terwijl Magelang zelf natuurlijk al wat 
jong was en wel eens In de kindersamenkomsten 
kwam, verzameld had, zoodat er 's morgens al 
heel wat waren en 's middags de :i;aal tjok~ 

We verzamelden ons om 5 uur weder voor 
een openluchtbijeenkomst in het Chineesche 
kamp. Een groote schare stonden rondom het 
handjevol Heilssoldaten en opnieuw werden 
de Evangeliewaarheden op eenvoudige wljze 
uitgdegd. 

Met prettige, grapplge verhalt>n wist de Kom
mandant zijn overigens ernstige toespraak te 
doorkruiden en van tijd tot ctjd verried een 
uitbundig, spontaan gelacb, dat door de zaal 
daveTde. dat de Kommandant den humor op prijs 
weet te stellen als middel om de aandacht le- vol was! 

Hierna volgde om 7 uur een samenkomst 
in Korps No II. Een bezielende Legersamen
ko nst vond plaats en ook hier werden teedere 
snaren aangeraakt, toen de kameraden hun 
giiten naar het attaar brachten. Verschillende 
Off1cieren verleenden hun medewerking, o. a. 
MJjoor Hallman. Stafkapitein en .\l\evr. Brandt 
en Adjudante t$eck. Stafkapitein Brandt zorgde 
voor een goede vertaling. 

Aan het einde zoch•en drie zielen verlossing. 
Maandagmorgen bracht de Majoor een be

zoek aan Semlroeng, waar h.lj een samenkomst 
hield met de pat1er1ten. Kapitein vtathews 
assisteerde. Het zingen was treffend, vooral 
dat van bet nieuwe koor: ,,Koe tjinta Djoeroe 
Slamatkoe". Troost en bezieling werden 
ontvangen uit de belofte, dat God de donkere 
wolken in ons !even gebruikt om Z1chzelf 
aan Ztjn kinderen te openbaren. 

Des avo11ds w<1s de zaal in Korps No. Ill tot 
bet lutste pldabje bezet, aangezien de opJracht 
zou plaats vinden van twee babies, die van 
Adjudant ,en Mevr. M.tiitita en die van Br. en 
Zr. Andreas. Er heerschte een heerlijke toe
gewijde geest en God sprak duidelijk door de 
opdracht van deze kinderen aan Zijn dienst. 
Het maakte diepen indruk. 

Een Amboneesch zangkoor bewees goede 
diensten en een lied werd speciaal opgedragen 
aan de Adjudants Maiit1ta en hun baby. Zr. 
Latuasan zong een mooie solo. Adjudant Uy. 
lings hielp weder met vertalen en zeer zeker 
zullen de woorden van de ouders veel zei?en 
gebracht bet>ben tot de harten der aanwezigen. 

ALTAARDIENST IN HBT OOGLIJDERS

HOSPITAAL.: 

EEN dag tevoren waren aan al de patlen, 
ten de welbekende enveloppen uit

gedeeid en bij rondgaog door het Hospitaal 
kon men al spoedig oemerken, dat de Altaar• 
d1enst en wat daarvoor te geven, het onderwerp 
van gesprek was geworden onder de pataeoten. 

Adjudant Sariman was inmlddels be:i;lg met 
het oprichten van een aliaar, opgetrokken van 
keurig gewitce kalisteeoen, en bovenop een 
koperen bak om de gaven te ontvangen. 

Toen de samankomst began, was de zai;}I 
g~vuld met 130 volwassenen en kinderen. 

Mevrouw Brigadier Palstra had de leiding; 
na bet behaadelen van bet Bijbelonderwerp: 
,,G1j zljt duur gekocht", was het groote moment 
aangebroken, dat een ieder de kans zou heb
ben zljn gave op bet altaar te leggen. Zachtjes 
werd een koor gezongen, en onder bet zingen 
kwamen de kinderen en de patienten, de een 
den ander leidend, naar voren, en brachten 
hunne gaven, zeker een Gode welgevallig gezicht. 
Het vervulde oo1:e harten met groote vreugde, 
dat zeven personen niet allecn bun geld, maar 
oak zicbzelf aan den Heer gaven. 

Na afloop der bijeenkomst werden de en· 
veloppen geopend en het bedrag geteld. Wat 
was de opbrengst? 

1 bankbriefjes. 3 guldens. 
15 halve guldens. 68 dubbeltjes. 

6 kwartjes. 61 stuivers. 
3H centen. 2 halve centen. 

Dankt God in alles ! 

vendig te houd ·n Hoe dicht staan humor 
en erost naast elkaar. Oamiddellijk na zija .. Witz" 
volgde weer het ernst1g betoog; bet ple1te", het 
ove-rreden om het goede te verkiezen boven bet 
kwade. 

S'lmuel was bet, aldus de Kommaodant, die 
Gods stem hoorde en gehoorzaam was; omdat 
h•l een bidder was kon hij Gods stem hooren. 
Welk een reioheid, gehooriaamheid en levens~ 
kracbt ligt in bet gebed opgesloten ! 

E.,kele jonge menschen knielden neer om God 
te zo~ken. . 

Was het 's morgens goed, 's middags niet 
mioder, en geestdr1ftig werd er geapplaudiseerd 
toen Kommandant .en Mevrouw de Groot om 
half vijf de za,i) binaentraden 

Met eorhou~iasme werden de liederen en koren 
door de groote schare meeg"'zoogen en iotense 
aandacht was er, toen de Kommandant Gods 
W O\lrd ter hand nam en op het oa dt>r werp 
van d~n morgen verder doorglog, Samuel als 
een rerneo iongeling PD een voorbeeldig padvin
der afschilderende. Was het wonder, dat alien 
a~s het ware aan des Kommaodants Iippen 
bingen? 

Daarna ging de Kommandant er toe over 
om de Pdd vlnders van Semarang I te lnstal
Jeereo. Wat zagen ze er kraqlg ult In h 

· ·f un m'lote un1 arm, een imposante aanblik ! Waar~ 
lij\t, S~marang en voorzeker oak de Leid 
Luitenant Boschma. kan op zulk een t er, 
t t h .. d h roep ro sc z11n en e wensc werd dan ook ult-
gesproken, dat er voor de meisjes oak spoedi 
zulk een troep gevormd zou warden. g 

Ooder d~ Legerv!ag knielden nu de P. V.'s 
npe

1
er,h .terw1jl de gans

0
che vergadering opstond. 

ec ttge momenten. eze oogeoblikken zi..llen 
de jon;:ieas zeker nimmer vergeten. Ernst! e 
vermaningen werden gesproken, oak bemo~
digende woorden. In bet gebed werden 
opgedragen aan God. ze 

Aan elken P. V. werd vervolgens een b I ft 
overbandigd. Het vol saluut werd gegeve: 

0 
e e 

de pl.:cht1gheid was geeindigd. n 
De meisjes van bet M :isjeshuts te O~n . ' garan 

zongen nu een cnoot toepasselijk lied en daarna 
nacn Mevrouw de Groot bet woord om de 
schare toe te spreken. De Apostel P"ulus 
leverde bet onderwerp voor deze toe k 

Op duidelijke wijze en met behulp s~;:ae;n-
vou:lige illustraties wist Mevrouw d j 1 t b I k e ooge ul 
e oe en en ze er zal d1t woord niet ledl 

wederkeeren, maar vruchten voorth g rengen voor 
de Eeuwigheid. 

De Padvioders zongen Imo band Ii d s e • waarna 
de K '">mm tndant na enkple woorde k 
t h bb d 'd n gespro en e e en e mi dagmeetiog m t d k 
sloot. e an gebed 

W eldra was het weer 7 uur en d 
Jaatste !'amenkomst van dezen usdzou de 
beglonen. gezegen en dag 

we~: %~~rel~~zlnKg, gebed en geestdrlftig gezaog 
n ommandant direct h d 

afgestevend en met kracht 11:.· op et oel 
waarheden de zaal ingewor e'::'d~n de 811.bel
Hiorth op voortreffelijke w" P • oar Ma1oor 
Maleisch. Merkbaar brach:Jb vertaald In bet 
teweeg in de harten. et verslagenhetd 

te ~~~~:n~nw:.!~ ~tn;o~iging om tot Cbristus 
vljf en dertlgtal jong~u·i, :earee::~rn~n ze, een 
Blank en. bruin knielden naast e-lkaa~°n:e~der. 
een heerhjk werk geschiedde. Te s oedi en 
hoorde deze dag tot het verleden. M! vre~ ~e: 
gezang eindigde deze meeting en met danf e 
ons hart keerden we alien huiswaarts. 10 

Envoy Liem had haar huis, even welwillend 
als altijd, voor het houden der samenkomsten 

JM ~D 

eerst op kleine .schaal, 
phia, doch naderhand 
een organisatie, waarv. 
ender den naam van Iq 

1 ' Het Leger des Heils 
derlandsch~Indie; dit jaar op Zondag, den lj 
bezoekt. ontvangt een witte bloem om mee 
blijk van dank voor haar liefde en zorg. 

Bijzondere samenkomsten zullen worden 
in 't bijzonder de moeders, hartelijk wordeJS 

IOllOl!e!&::ile!2C'«SQCaet!eiSQeSQel:Oll:i=ilaOI 

afgestaan, daar de beide andere zalen der twee 
korpsen bier te klein waren voor deze gelegen ... 

held. Oak zorgden zlj en haar familie z66 gast
vrlj voordeo lnwendigen mensch qer vele gasten, 
dat alien zlch vao bulten en van binnen zeer 
goed gevoelden I 

De samenkomsten stonden onder de bekwame 
leidlog van Mafoor Taylor, die vertaald door 
Majoor Woodward en Kaplteln Volharden 
aller aandacht boeide gedureode de meetings. Z!Jn 
onderwerp, de geschtedenis van Jozef, werd 
nauwkeurlg gevolgd en zeker werden vele van 
de lessen, in de geschiedenls verborgen, door 
de aanwezlgen ter barte genoml'n. Het nadeoken 
over bet (even van dezen jongln dlenstkoecht 
des Heeren bracht ons nader tot den Meester. 
Tot de andere sprekers. die in den loop van 
den dag aan de be11rt kwamen, behoorden o.a 
Mevr. Mafoor. Taylor, Mafoor en Mevr. Wood 
ward. Adjudant en Mevr. Jansen, en Kaplteine 
Knappert, 

's Middags werden verschillende oefeningen 
door de jeugd ten beste gegeven, vooral 
de zaogkoren van Ambarawa, DJocja en 
Magelang deden bun best en brachteo veel 
mools ten gehoore. Het verschijoeo van de 
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EDEN-DAG. 

en te buigen. Zijn ·bedoehng was op deze 
wijze de mogelijkheden, verborgen in deze jonge 
levens, te eere11. 

Het Leger des Hells ziet in de kinderen van 
heden, de mannen en vrouwen die straks de 
plaatsen der in den strijd vergrijsde veteranen 
:tullen innemen : geen moeite en zorg wordt 
dan ook gespaard om de jeugd voor Cbristus 
te winnen en ben op te leiden voor de taak 
die hun wacht. Om de verwezenlijklng van dit 
doel te bevorderen, werd, voor bet eerst dit 
jaar. de Jongelieden-dag gehouden . 
' Voorwaarts nu, jonge menschen: meer van 
deze dagen zullen v o lgen ! 

Majoors Woodward in Celebes-costuum ver~ 
wekte veel vroolijkheid en bewondering. terwlil 
hun boodscbap met aandacht werd gevolgd. 

's Avonds waren er heel wat opgelc.omen en 
was de zaal opnieuw versierd door onzen 
Padvinde~ 8ob. die daar steeds zoo verdienste· 
lijk voor zorgt. Deze samenlc.omst was van 
meer ernstigen aard, evenals 's morgens, maar 
werd met ·evenveel belangstellh g btjgewoond, 
Om half ·negen naar huts gaande, waren wij 
alien zeer voldaan over dezen dag en dankten 
cl.en Heer voor den jongen man, die zicb 
gedurende de samenkomsten In 't openbaar aan 
d,en Heer overgaf, zoowel als voor de alge• 
heele toewijdlng aan den dienst des Heeren van 
alle aanwezigen. 

Wij danken de Majoors Taylor voor bun 
bez ::iek aan de jeugd van onze Korpsen en 
hopen op een spoedige herbaling . 

L. K. 
a=a:ca:ct:11:csoe=caes=c1:11:18Qiii:i&O£csaec 
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MOEDERSDAG is feitelij een u .. 
breiding of aanvulling van een oud 
Engelsch gebruik om op Midden-lente .. 
Zondag z'n ouders te gaan bezoeken. 
Het werd genoemd ,.een gebruik om 
z'n ou'ciers, en in 't bijzonder z'n moeder 
te gaan bezoeken, en een klein geschenk 
te brengen.'' 

Als gedenkdag werd de Moedersdag, 
esteld door Miss Anna Jarvis, van Phil~del .. 

rd de beweging aangekweekt en uitgebreid door 
Miss Jarvis het hoofd was en die bekend stood 

ternationale Moedersdag Vereeniging. 

oudt ook e,en aparten ,.Moedersdag''; in Ne .. 
Augustus.· Ieder ki.Qd dat de kindersamenkomst 
r huis te nemen en aan Moeder te geven als 

alle lezers van de Strijdkreet, 

--·· ·-········ 

MAJOOR EN MEVROUW LBBBINK 

TE BAT A VIA, .... ·· -···-
·················· 

H ET Is een goede gedachte geweest van on~ 
:ten Kommandant om ook In Ned .. Iod!~ 

J. L. Dagen te organlseeren. Wat hebben wij 
een fijnen t!jd gehad in Batavia l 

In de eerste plaats waren daar Majoor en 
Mevr. Lebbtnk, die beiden oovermoeid scbenen 
en dao niet te vergeten Adjudaot Tacbelaar 
met bet J. L. Muz!ekkorps van Bandoeng. 

Het begon reeds Zaterdagavond met een open· 
bare bijeenkomst; vele stoelen moesten worden 
bij,:iezet en het werd een pracht!ge avond. Het 
Metsjeshuis gaf ons onder leidiog van Kap!· 
telne v . Eggelen cen aantaltableaux te zteo, die 
in alle opz!chten keurtg werdeo uttgevoerd. 
Ook de joogens hebben ons van hun muziek 
doen genleten. 

Wat zal ik zeggen van den Zondag 7 Wlj 
hadden er ernstlg voor gebeden en tocb rees 
dtkwijls de vraag bij ons ~p : Zou het slagen 7 
zouden er jonge menschen komen? Maar de 
Hf !T heeft alles wonderbaar wel gemaakt. 

In de morgenbljeenkomst waren reeds meer 
clan honderd jongelieden aanwezlg en w!j ge
voelden, dat er een geest was vanverwacbtlog 

Jangen om gezegend te worden. De Ma· 
en vedr ed ons vele praktische lessen aan de hand 
joor e 

S T R IJ D K R E E T 5 

en werd meesterlijk door Adjudant Roed in bet 
Maleisch vertaald. De oudste lc.inderen van on· 

BA.. NDO E NG II. 
ze Zondagsschool lieten ons een lied booren ALTA.ARDJENST GELEID D OOR L T. KOLONEL BROUWER •. 

en toen tot slot Mevr. Lebblnk opstond om te QE Altaardienst in Bandoeng 11 was e.~n 
spreken, werd bet ademloos stil. Het was de <QI groot succes en een onloocben baar bew11s, 
Geest van God, Die w erkte, want nauweltjks dat gebed, organlsatie en ha rd werken moeten 
had Mevrouw de v raag gesteld, wie o f den le!den tot bet bereiken tot het v oorgestelde 

Helland wilde volgen, of twee van de oudsten doe!. 
stonden op, en riepen uit dat zij bereid waren Orie maanden geleden hadden de Korps
Je:tus te volgen. Weldra volgden nog twee Offic!eren de Soldaten tezamen geroepen om 
groote jongens. waar reeds lang voor gebeden hun bet doel van den Alcaardtenst duidelijk te 
was en eindelijk werd deze meeting met dank- maken en bun de verant woording aan te toonen, 
gebed gesloten. die op hen rust tegenov er God en bet Leger. 

's M!ddags zou de b!jeenkomst een meer ge- De Offlcieren kwamen op het aardige idee om 
zellig karakter dragen en verwacbtten wij wel ,,tjelengans" (spaarpotjes) te gebruiken en stel
wat meer bezoek, ook van hen die 's morgens den de Soldaten voor om zich er iedereenaan 
verhinderd waren, maar dat bet z66 vol zou te schaffen en dadelijk te beginnen met sparen. 
Vlorden. had wel niemand verwacht. De samen- De makkers werden aangespoord om ztch zelf 
komst had een vlot verloop. Het Mutiekkorps te vcrloocbenen en de centen, die zij hierdoor 
speelde een paar marscben, de me!sjes ult sp3arden in de ,,tjelengans"' te werpen. Dit idee 
bet Meisjesbuis werkten weer mee en het Korps sloeg in en de geest van zelfverloocbenlng bleek 
had voor een zangdienst gezorgd. Na afloop die van bet rechte soort te zijn. 
werden de versnaperingen als 't ware bestormd De groote en lang verwachte dag was dan 
en kwamen er handen tekort om die ult te deelen. e'lndelijk aangebroken. Daar kwamen ze blnnen, 
Vel~n gingen toen naar huis, maar anderen sommigen droegen pakjes, anderen hielden iets 

kwamen er voor in de plaats. en toen om even verborgen in bun slendangs {dat degenen, die 
voor zeven uur de Majoors bet platform be- op de hoogte waren, de tjelenganstoescbenen) 
traden, ontvingen zij van de 1ulm twee bonderd en alien waren gekomen met het doel van dien 
aanwezl1ten een hartelijk applaus. Er volgde een avond voor oogen. 
echt ouderwetscbe Leger des Heils verlossings- Lt. Kolonel Brouwer (die een Soldaat van 
samenkomst: wat werd er fijn gezoogen l Het het Korps ls) leidde de samenkomst en zag 
was of de Majoor pas aan zijn eerste bljeen· z!cb geplaatst voor een overvolle zaal. Toen 
komst begon, zoo frisch en vol vuur was hij. bet oogenbl!k in de samenkomst was aange
Na het zingen van : ,,Welk een Vriend is ooze broken, dat de Kolonel bet begin van den 
Jezus". bebandelde Mevr. Lebbink de gescbie- elgeolijken Altaardienst aankondigde, heerschte 
deals van David en Jonathan ea drong er op aan er een spannende stilte. Eerst g!ngen de vrouwen 
den besten V r!end in bet !even te kiezen. Zeven- een voor een haar giften !egg.en op bet alcaar 
tien jonge menscben namen toen het beslult, en bierna volgden de mannen met hun spaar
dat Jezus voortaan bun Vriend zou zijn en vol pennlngen. 
daqkbaarbeid aan God voor Zijn wonderbare Het was een ontroerend gezicbt. Toen we 
zegenlngen moesten wlj den dag sluiten, want al die tjelengans zagen liggen op bet altaar, 
bet was ree is laat geworden. sommlgen in den vorm Vdn een scbaap, enz. 

R. Geus. Kapt. en den stapel enveloppen, voelden we, dat 
·.···-·-··········· ··········--·-···-··-.. ----······-·-···· ........................ ieder zijn best had gedaan. 

MAJOOR EN MEVROUW LOOIS 
BANDOENG. 

QP Zondagmorgen, 9 Juli, verzamelde z!cb 
een fhnk aanta l jonge menscben 

in de Lezingzaal van de Kweekschool. 
Het J- L. Korps van Bandoeng I. zoowel als 
van II, waarooder we de padvlnderstroepen 
van beide Korpsen opmerkten, was present, 
Vol verwacbting waren alien opgekomen, want 
dlt was nu eens een dag alleen voor hen 
bestemd. Majoor en Mevrouw Loo!s hadden 
de leiding der bjjeenkomsten en kweten zich 
ultstekend van dle taak. Het duurde niet lang, 
of iedereen was "er in" en dapper werd dan 
ook gezongen. E~n groote vreugde was het 
toen de Cher!bonsche jeugd onder aanvoerlng 
van Kapatein Pdpilala de zaal binnentrad. 
Geestdrift!g werden zij begroet door de Ban~ 
doengsche kaa1eraden en vonden i:og slechts 
met moeite een plaatsje in de reeds voile zaal, 

Met aandacht werd gelu!sterd naar Mevrouw 
Majoor Loo!s, die een treffende gescbleden!s 
vertelde over een re!ne Witte bloem, waarop 
het kolengruis geen sporen kon achterlaten, de 
jonge menschen daarbij aansporend om met 
Gods bulp hun moo!e jonge leven rein te hou· 
den. De J. L. S. M. van Bandoeng I -ging op 
dit ooderwerp door en zeer zeker maakten z!jn 
ernstlge woorden lndruk. 

Majoor Loots legdeons bettwaalfde boofdstuk 
van bet boek Prediker ult. Stell!g had niemand 
oolt eerder de beteekenis van deze leerzame 
woorden gevat en deze .zal daarom niet licbt 
vergeten worden. 

's Middags om 5 uur waren alien weer b!jeen. 
Deze samenkomst droeg een opgewekt karakter. 
Er was veel muz!ek en zang, de P. V.'s 
van Bandoeng I lieten een marschl!ed hooren 
en evenzoo de J. L. Zaogcompagnie van Ban~ 
doeng U. Verder mochten we lul~teren near 
een lied met guitaarbegeleidlng door de groote 
me1sjes van bet K!nderhu!s, een vioolsolo en 
een duet. 

Er werd gesproken over doel en wezen van 
den Padv!ndersbond. Kapiteine Brouwer deed 
dit In het Male!sch en Adjudant Gerth in bet 
Hollandsch. 

Een korte pauze volgde, waarin J. L. Werkers 
en ktnder~n werden getracteerd op thee en kren• 
tenbroodjes. 

Tot slot kwamen we nog eens tezamen om 
naar het Btjbelwoord van den Majoor te luis· 
teren. Aan de hand van het verh .. al van den 
rijken Jongeling werd gewezen op nood:take~ 
l!jkhe!d van bekeering. ln de uitnoodlging die 
daarop volgde, gaven vijf kinderen gehoor aan 
de roepstem des Heeren. W!j bidden, dat de 
Heer hen trouw houde en tot flinke str!jders 
make in Zljn Koninkrijk I 

BRIGADIER EN MEVROUW 
PALSTRA TE SOERABAJA. 

:.--- -------------------------------- -- ·----------·-···-------··-·· ·······--------j 

REEDS lang te voren was bet bekend 
gemaakt, dat het Leger des Heils te 

Soerabaja een Jongeliedendag zou houden, en 
teder w!en bet aaoging, leefde in spanning en 
verwacbtlng wat dat voor Soerabaja zou wor
den. Er werd gewerkt, gebeden, geloofd, en 
we werden n!et beschaamd. 

Het bestuur van de Loge was zoo vrien
de lijk ons de zaal voor den gebeelen dag gratis 
beschikbaar te stellen, ook werkten onderwij
zers mede om bekendbeid aan deze samenkom
sten te geven, en zoo kunnen we God pritzen 
en !oven voor een welgeslaagde Jeugddag in 
Soerabaja. De samenkomsten stonden onder 
de bekwame leiding van Brigadier en Mevrouw 
Palstra. Wat heeft bet jooge volkje geluisterd 
naar de solo van Mevrouw Palstra in de 
morgensameokomst, en naar de eenvoudige en 
duidelijke toespraak van den Brigadier over 
bet leven van Samuel. De middagsamenkomst 
was erg gezellig. enkele getuigen!ssen werden 
gegeven door Officieren, o. a. Scafkapiteln 
Brandt en Kapiteine Schot, terwijl de grootste 
melsjes van de k!ndersamenkomst van Soerabaja 
1 een zangd!enst ten beste gaven, get!te1d : 
DE LEGER-SYMBOLEN. Hierna nam de 
Brigadier bet woord, en al te spoedig was het 
t!jd van sluiten. 

Tusschen de 5 uur samenko'Dst en de avond
meet!ng werden de kinderen getracteerd op een 
lc.oelen dronk en wat koek. Klokslag 7 uur 
begonnen we met de laatste samenkomst van 
d!en dag. De opkomst in deze meeting spande 
de kroon. Wat een prettige aanbl!k was 
bet vanaf bet platform die 180 jongelu! gade 
te slaan, en wat een oaQedwongen, aangename 
geest heerschte er. Met bez!eliog en kracht 
werd er gezongen. De verscbillende sprekers 
:zooals Mevrouw Palstra, Majoor Hallman en 
Luitenante Zitter badden een dankbaar gehoor. 
De verpleegstertjes van de Kllntek vergastten 
ons op een mooi lied, waarna Brigadier Pal~ 
stra ons bepaalde b!j een toepasselijk schrift
gedeelte. Hoewel niemand in bet openbaar de 
goede keuze deed, gelooven we dat de arbeid 
van dien daJ nlet tevergeefsch is geweest, 
want .,al wat gedaan wordt ult llefde voor 
Jezus, dat houdt zijn waarde en blljft eeuwig 
bestaan." J.L.S.M. 

De laatste. die kwam was een kreupele 
Cbineesche Heilsso ldaat in vo l u niform, die 
weinig Maleiscb spreekt. Met de halp van 
a nderen strompelde hij naar voor en legde 
plecbt!g zijn enveloppe op bet alraar; la ter 
bleek het, dat het 't totale bedrag was van wat 
h!j ontvangen had voor een zeker werk en dat 
hij ter zijde had gezet voor den Heer. 

Een der vrou wen , d ie haar tjelengan in den 
vorm van een schaap bracht, en wie gevraagd 
werd waarom zlj ju ist dat had u! tgekozen, 
antwoordde, dat een lam h et beeld is van b et 
,,Lam Gods" voor Wien ze bet geld spaarde. 

Pr!js den Heer voor Z ijn zegeningen en p rijs 
den Heer voor een opbrengst van bijna twee 
maal zooveel als verleden jaar, d ie de Offi
cleren n!et a lleen heeft verrast. maar ook groote
lijks heeft aangemoedigd. 

Een die tegenwoordig was. 
* * • 

BRIGAOIBR RIDSDEL OP BEZORK. 
Zondag, den 16den Juli, had Bandoeng II bet 

voorrecbt des avonds Brigadier R1dsdel als !ei
der der samenkomst m• t zich te hebben . Tevens 
waren als gasten teg.-nwoordig Majoor en Me· 
vrouw Taylor, Majoor en Mevrouw Lebbink 
en enkele andere Officieren van de Congreszaal. 
~at de makkers bet op prijs stelden, blei.-k wel 
Ult bet groote aantal dat opgekomen was. 
~e samenkomst werd met geestdrift ingezet. 

Ma1_oor Tay lor, die een woord sprak a ls e-en 
lnle1d1ng voor den Brigadier, leerde ons een 
nkuw Maleisch koor en reeds na een paar malen 
oefenen kende iedereen bet. 

Mevrouw Majoor Lebbink sprak een woord 
van getuigenis. 

Zoo .kwamen we langzamerhand aan bet 
oogenbhk, W<iarop de Brigadier de leid!ng over
nam. Na eerst lets verteld te bebben over zij n 
rel~en en de vrt>ugde, die bij smaakte in de ver
sch11lende Ian den om zielen te zien nee· knielen 
aan de zondaarsbank, g!ng de Brigadier over 
tot bet Btjb~lgedee l te. 

N.-aman, de Syner, en de wijze waarop hij 
geneziog vond voor zijn ziekte, was bet onder
w:erp voor dien avond en vormde een goed 
uitgangspunt om den weg tot verlossiog aan 
te toonen. 

V1jf zlelen, waaronder t wee jonge meisjes 
gaven gehoor aao de vriendelijke uitnoodigin~ 
om tot den Heiland te komen. 

Tot slot zongen we oog eens met gloed bet 
p as-geleerde koor, w aarna Ko lonel Brou wer 
de samenkotl's met danlcgebed sloot. 

HUWELIJKS-INZEGENING IN 
BANDOB"G 2. 

grleid door Lt. Kolonel Brouwer 
KapiteTine dR . Runtuwene e ' Luitenante M . 

en a vereenigd in den Strijd. 

yoor onze be!de makkers was bet prettig zoo 
veel bartehjke belangstelliog te ondervinden 

bij deze belangrijke gebeurtenis in bun leve 
Lt. Kolonel Brouwer was den geheelen dag a~~ 
een vader ·voor hen en dit werkte er grootelitks 
toe mede den ddg tot een van zegenrijke vreugde 
te maken. 

's Avonds had de openbare huwelijks-inze
grn!ng plaats in de zaal op l<fboadjati, waar 
geen plekje onbezet bleef. Het muziekkorps ver· 
leende goede bulp. De Kolonel bad de leidin 
bijgestaan door den Algemeen-Sccretaris en M:~ 
vrouw Taylor, Stafkapitein en Mevrouw Pearce 
en de l<orps-Off1cieren, Kapitein en Mevrouw 
Mepham, terwijl een flink aantal andere Offi
ciere.n en makkers van Bandoeng 1 en 2 waren 
opgekomen. 

Het felt, dat Kapitein Runtuwene rutm 3 jaar 
B. 0. van bet Korps is geweest en dientenge
volge bij de makkers goed bekend, a lsmede dat 
zijn bruid ult ditzelfde Korps in opleiding kwam, 
waar ook baar ouders Heilssoldaat zijn. maakte 
dat alien zicb volkomen thuis voelden. 

Kapitelne Brouwer leidde ons in ' t gebed; 
een solo w~rd gezongen door Zuster Nory, en na 
het voorlezen door den Kolonel van een gedeelte 
ult Gods W oord, naar aanleid ing waarvan hij 
het · ' Jooge paar den goeden raad meegaf om 

eerst bet Koniokrijk Gods te zoeken, 
werd door Stafkapitein Pearce een boodschap 
voorgelezen van den Kommandant, die ofscboon 
~rb!nderd tegenwoordig te zijn , met Mevrouw de 

root onzen makkers Gods zegen toewenscbte. 
Na voorl@zlng van de buwelijksartikelen van 

het Leger des Heils werd de plecbtigbeid in 
alle ernst en eenvoud volbracbt, en terwij l onze 
makkers op het platform onder de Legervlag, 
neerknielden, werd Gods zegen gevraagd over 
hun verb!nten!s. 

Er was vreugde. Enkele opgewekte getuige
nissen volgden o. a. van Vader en Moeder 
Tenda en van Zr. Oey Siong Tiauw en ten 
slotte van Bruid en Bruidegom. Dank aan. 
God voor Zijn wonderbare liefde en leiding 
was de boveotoon in alles. 

Deze gezegende avond werd met dankgebed 
gesloten door Mevrouw Kapiteine Mepham. 
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ledereen beeft de een of andere herinnering op naar den hemel en ik richtte mijn gretige . 
I d h l d b bl f E D e dkhter van d_ it lied - Joseph Scriven -

in zijn even, ie em a. tij ij ij t. en van blik naar bet oneindige, vroolijk Hchtende, 
deze is voor mij de dag, waarop ik aan het azure Juchtruim. Ik zeide hardop: .. H!j bestaat. . werd geboren den IO den September 1819, 

be G d b l Ik 
10 de nabijhe1d van Dublin, Ierland. Zijo vader 

staan van o egon te ge ooven. besta ook, nu en eeuwlg, Geprtzen zijt Gij, 
Oien dag wandelde ik geheel alleen en in o, God !" was kapit.?in bij de Koninklijke Marine. In 1835 

gedacbten verzonken door de rijpe velden van Het was bierdoor, dat ik een geloovige werd ging hij naar het ,,Trinity Colle'ile" in Dublin 
een Russisch landgoed. lk was nog jong, maar voor altijd. Had ik vreugde in ·mijn geloof? ~n l~terd volgde hij een militaire academie in 
zooals vele Russlsche jongens, erg vroeg wijs. Meer leed, omdat wie God vindt, zich ook zijn .oge ao · Na twee jaren voelde hij echter, <lat hij 

lk her1nner mil dien . tljd zoo goed en zie eigen ellende bewust wordt. Soms had ik bet bier niet sterk genorg voor was, waarom hlj 
mij zelf nog te midden van_ mijn vrienden - over met Nietsche will en uitroepen: ,,Ach, indten ik zijn ontslag nam en naar zijn oude school 
problemen debatteerende die grooter war en dan slechts de nacht zelve kon· zijn l Maar mi·i·a terugkeerde, waar hij in 1842 zijn graad 

behaalde. 
wijzelf. eenzaamheid zal door licht omringd zijn l., 

Waar komt het leven vandaan 7 Waarom Vaoaf dat oogenblik werd mijn }even een 
bevinden we ons op deze planeet? Wat waren voortdurend geestelijk zoeken, een conflict 
wlj v66r onze geboorte 7 Wat zal er na den tusschen het nieuwe ideaal en de werkelijkheid, 
dood zijn? ZiJn dieren ln staat om te begrijpen? een rustelooze strijd van veranderiogen en 
Kunnen bloemen gevoelen ? Zijn oorlogen en ondervindingen. 
revoluties rampen of noodzakelijkheden, voor~ Als de gelegeoheid zicb voordoet, zal ik op 
uitgang of misdaad 1 Wat is de wet der liefde 7 een anderen keer vertellen hoe, ter~ijl ik door 
Is het schoone de vijand van het goede? Is bet beproevingen en pljnen wandelde om de waar
goede van de wacrheid doordrongen 7 Deze wa~ heid te vinden, ik het brood vond .;oor mijn 
renonze oneindige vragen I Alles interrsscerde.ja hongerige ziel. · 
absorbeerde ons. Gewoonlijk redetwistten we lnderdaad Is er in mijn bestaan een ander, een 
urenlang met een hartstocht, die ons tot tranen werkelijk onuitwischbaar uur, in hetwelk - niet 
toe bewoog, als onze gedachten ons meevoerden door een wetenschappeli1ke ope_nbaring, een 
naar hoogere sferen: alsof ons Ieven en dat moreel principe of een philosophische oplossing, 
van de gehrele wereld van de oplossiDg van dingen die mij niet meerkonden bevredigen - ik 
ieder probleem afbing. En dat redeneeren was mijzelf aan de voeten van den Zoon van God 
even onontbeerlijk voor ons als de Iucht die wierp en uitriep : .,lk heh gezondigd : vergeef 
we inademden. mij, red mij, maak mij vrij I" 

Dien morgen wandelde ik echter alleen met En God verhoorde mijn gebed. 
een boek van Tolstoi in de hand. Oat was 
mijn eerste contact met de zwaardere geschrlften 
van den grooten Russiscben moralist, die zulk 
een geweldigen invloed op de jongeren bad. 

Tolstoi's gedachten waren geheel nteuw 
voor mij. 

Een engodsdienstlge opvoeding, gevoegd bij 
de !nvloeden der wetenschap en van bet ma
terialisme, in bet bijzonder die van Mechnicoff, 
hadden m!j gebracht tot een wijsgeerige beschou
wing van het leven. Licht komt van wetl.'nscbap. 
leder die wetenscbappelijk spreekt, spreekt de 
waarheid, omdat alleen .de wetenschap den sleu
tel tot de mysteries bezit. Geloof, Kerk, Evan
gelie, God, dat alles was in mijn gedachten in 
een klasse gedeeld - bijgeloof. 

Maar nu ik begonnen was met het vrij on~ 
vet'Schillig lezen van Tolstoi' s boeken, was ik 
eerst verbluft en later gegrepen en geschokt bij 
de ontdekking, dat een genie als T olstoi een 
geloovig man was. 

"' . "' 
Wordt vervolgd. 

Op 25·jarigen leeftijd emigreerde hij naar 
Canada en vestigde zich in Port Hope, Canada, 
dicht bij Rice Lake. Hij was een oprecht 
Christen en verloofde zich met een meisje, dat 
ook een Christin was, Eliza, Catherine Roche 
een dochter van een Engelsch zee-officier. Te~ 
zamen overlegden zij, hoe zij zouden ]even in 
bun toekomst!g buis, waar de Heer Jezus bun 
Eeregast en vertrouwde V1iend :zou zijn. Ze 
kwamen overeen, dat zij nooit in eenig opzicht 
een wrok zouden koesteren jegens elkander. 
Alles zou .. tot den Heer In bet gebed gebracht 
wordE:n". Wanneer er een verschil zou dreigen 
te rijzen, bepaalde bun alspraak, dat :zij zich 
alleen zouden terugtrekken, bun koieen zouden 
buigen en tot bun V riend zouden blijven bid
den, tot zij elkaar weer in liefde zouden kunnen 
begroeten en omhehen. 

De <lag voor bet huwelijk was bepaald. Alie 
voorbereidingen voor de bruiloft warro getrcffen. 
Op den dag voor de huwelijksplechtigheid maakte 
de bruid met eenige vrienden een boottochtje 

Ik herinner mij dat ik soms zeide: ,.Ik weet 
dat ik sterfelij k hen. Ik hen voor de wormen 
der aarde bestemd.'' En ik zeide met een soort 
dappere superlor!teit over die zwakken en vrees
achtlgen, die zonder krukken niet konden staan: 
.. lk weiger den troost van het geloof in een 
eeuwig I even." Brigadier Ridsdel, de Internationale Auditort weer naar huis. 

En nu stood Tolstoi' daar, met den gloed van 
bet vuur der overtuiging en de overmacht van 
een profeet, sprekende van een God, Die de 
eeuwige Bron van alles was, en van de ziel, 
de overwinares over materialisme en dood. 

Moedersdag 
13 Augustus 

Zie aankondiging Pag. 4. 

Tot nog toe had ik de principes van Tolsto1 
steeds vrij heftig verworpen, maar op dien 
schoonen morgen, met het open, vergeten boek 
in mijn ban den, was ik verslagen, gegrepen door 
de vreemde veral.'derlng, die ik gevoelde dat 
in de diepte van mijn wezen plaats greep. Plot
seling werd mijn hart hevig ontroerd. Een ge~ 
dachte schoot door mijn boofd en schokte mij, 
greep mij, veranderde mij, God bestaat! Een 
gedachte? Ik zou zeggen een gewaarwording, 
een duidelljke ingeving, een openbaring. 

God bestaatl herbaalde ik - en de natuur, die 
ik tot daar toe reeds zoo had liefgehad, scheen 
eensklaps nog beerlijker voormij te worden. Een 
diepe vreugde daalde neer in mijn hart, de 
velden schenen bloeiender en de lucht scheen 
refner te wordeD. Zooals Tiltye, de kleine 
Jongen met de betooverde muts zag ik alles 
herleven ..•••. G o d b e s t a a t I 

Alles en iedereen scheen met mij te jubelen, 
God bestaat I De boom en getuigden bet, de 
vogels bevestigden het. Ik las bet in de diepe 
groeven de'r donkere aarde. lk hlef mljn oogen 

,.De tijd is omgevlogen," zoo vertelde de 
Brigadier, maar er is heel wat afgedaan in de 
laatste zes weken na zijn aankomst te Soerabaja 

Uit den aard der zaak was het den Bri@adier 
niet mogelijk vele plaatsen te bezoeken, behal
ve de voornaamste steden, en omdat zijn werk 
op het Hoofdkwartier, bet nc>zien van de boeken 
enz. hem tlen uur per dag bezig nield, bleef er 
niet veel tijd over voor aodere zaken. 

En toch mogen wij prettige herinneringen 
overhouden van samenkomsten waaraan de 
Brigadier deelnam. 

Over zijn welkom hebben wij in het vorige 
nummer geschreven. Donderdag j. I. werd de 
Heiligingssameokomst in Bandoeng 1 door 
hem geleid. De B1jbellezlng van den Brigadier 
bracht ons veel zegen. Naar aanleidlng van de 
welbekende woorden van den Meester: .,Simon 
Ik heb u wat te zeggen" en bet antwoord daar~ 
op: ,.Merster, zeg het'', deed de Brigadier dui
delijk uitkomen hoe noodig 't is, dat wij den 
Heer tljd en qelegenhetd gevea tot oos te spre
ken. Hij heeft ons vaak lets te zeggen, door 
ziekte, door geleden verlies, door den dood 
ook door bet leven en de woorden van anderen'. 
Treffend was het te hooren hoe door de uniform 
van den Brigadier, een ex-Officier in een van 
de landen welke hij bezocht, herinnerd werd 
aan de dagen toen zll op het I. H.K. als Officier 
~erkzaam was_. en nu, ofschoon nog bekeerd, 
ztj de voldoening en de vreugde miste die zij 
eertijds genoot. 

Zondagavond d. o. v. leidde de Brigadier de 
samenkomst in Bandoenq 2. Behalve in 
zijn elgen taal voelt de Brigadier zich ook 
thuls in verschillende aodere Europel'sche talen, 
welke hij ook vloeiend sprPken ken, maar 't 
Maleisch wasiets nleuws voor hem. De boodschap 
de geest en bet doel van deze samenkomst 
waren echter dezelfde en bet was evenals voor 
anderen ook voor den Brigadier een groote 
vreugde 5 ztelen tot den Heer te zien komen. 

Den dag voor zijn vertrek bad den dr Officieren 

van .Band~ng en echt prettig en gezellig af
sche1dsuurt)e met den Brigadier, onder leidtng 
van Kommandant en Mevrouw de Groot. De 
Kommandant gaf eerst een resume van de 
loopbaan van den Brigadier zooals hit he 
heeft gekend Vdn zijn jeugd af: enkele makke~ 
werden in de gelegenheld gesteld een paar woor
den te sprekeo waarvan zij gaarne gebruik m?.ak
ten. De Brigadier kwam 'tlaatst aan de beurt 
en na een bijzonder woord van dank aan de~ 
Kommandant en Mevrouw de Groot en ook aan 
andere Officieren v~or de vrlendelijkheid en de 
hulp hem bewe2en ttjdens zijn kort verbliif hi 
in Nederlandsch-Indie, gaf hij ons een bl k :r 
zijn geestelijk !even. Hij vertelde van zlj~ be~ 
keerlng, van zijn g.aan naar de Kweekschool en 
van zijn persoonhjke kennismaking m t d 
K weekschoolleider, onzen tegenwoordigene Ko~~ 
mandant de Groot, van zijn geestelijk ontwaken 
~n steeds dieper wordende geestelijke ervarlngen 
tn de Kweekschool opgedaan van zij 1 l
. • n aanste ~ 
tngen en_ van :tijn reizen in verbaod daarmede 

in versch1llende deelen van de we Jd H·· k h I re . tJ spra 
met ee veel liefde en waardeering over zijn 
ouders, die gere_kend mochten worden onder 
de allercerste Helisofficleren. 

Tot slot dankte hij God voor dit II 
en ~etuigde van het verlangen om in at z':t' 
wer hte Ktoonen, dat hij bezig is met de dinge: 
van et onlnkrijk Gods. 

Nederlandsch-lndie heeft een prettlgel'i indruk 
op den Brigadier gemaakt; bij vertt Ide van zi'n 
indrukken van ons Legerwerk hier beth f h J 
goed gedaan te zien hoe de Komi:ianda:: s~e:d! 
met dez~lfde zelfopofferende energle de zaken 
persoonlii~. zoo flink bt"hartlgt. en hoe de Of
f1cleren bhimoed1g bun werk verrichten I k 
sen en in inrichtingen; dat behalve h ~ orp
scha?,pelijk werk, het groote doe! .,zle~en m::~; 
God steeds voor oogen gehouden wordt 

En de Brigadier heeft een pre-ttigen l~druk 
op_ bns gemaakt. Van ganscher hart weoschen 
wd 11 em met zijn lieve vrouw en kinderen ver

er Gods besten zegen toe. 

op bet meer. Ze had julst schertsend gezegd, 
.,dat dit haar laat~te tochtje als bruid zou z!ja". 
toen een hevige wind opstak op bet meer vao 
Ontario. De boot sloeg om, allen werdeD 
gered, behalve de brutd. 

Ondertusschen zat Joseph Scriven In zijn ka- · 
mer, droomend van zijn toekomstig geluk. 

Plotsehng werd er op de deur geklopt, ell 

een vrlend kwam zenuwachtig binnrn en over
handtgde hem een brief met het korte, docb 
treurlge nieuws. Het kwem als een dondersla9 
bij helderen hem .. I en de boodscha p dreigde hem 
ineen te doen storten. Zijn vooruitzichten op 
een gelukkig huwelljksleven waren vernietigd. 
Ge broken van gf"est en bijna bopeloos. wist hi) 
niet hoe zijn smart te dragen. 

Welk een Vriend is onze ]ezus 
Die van schuld en zonde redt I 

Wt>lk een voorrecht, onze nooden 
Hem te brengen In ' t gebed I 

Zoo wij d1kwijls vrede derven, 
Nood' loos dragen zorg en pijn, 

't Is, als w!; 't gebed verzuimen, 
Niet in Zijn gemeenschap zijn. 

Toen herlnnerde hij zlch wat bij eD zijn bruid 
waren overeeogekomen - dat ze al bun zorg 
tot den Heer in bet gebed zouden brengen. Hi} 
viel op zijn knleen en smeekte den Heer hem 
kracht te geven en hem te Ieeren berusten. o~ 
dat h!j niet in de golven der beproeving zou 
verzinken en omkomen. De beste Vriend lit 

alle smart hoorde hem. Nadat hij drie uten iO 

bet gebed geworsteld bad, stond hij op. ZijD 
hart had den vrede van zijn Heer en He-iland 
wedergevooden. Hij had geleerd te zeggen: 
.. Uw wil geschiede.'' 

Korten tijd hierna overkwam zijn oude moe
der in Ierland een groot verdriet. Om haar te 
troosten schreef de zooa, deokend aan zijn eigeo 
bittere ervarif'g, dit mooie lied en zond haar 
een afscbrift. Toen hil ziek lag, kort voor zijn 
dood op 10 Octaber 1889, kwam een buurman 
hem bezoeken en zag een afschrifr van bet hed 
op de tafel liggen. Hij was er zeer blij mee eo 
publiceerde het eenlgen tijd later. 

Drakken zorgen a terneder, 
Kwelt u drvefenis of foed, 

Breng het b;'d ie·.d t:Jt d~n Helland, 
Die de Zij11e'1 n.)oit vel'geet I 

En als vl:ienden u vedaten, 
G3 tot /ezus. Die u mint J 

Vlucht in Zijne liefdeal'men, 
Waar gij tl'o:Jst en ruste vindt! 

Op een avond in zijn laatste ziekte, toen de 
koorts hem deed ijlen, liep hij zijn huisje ult, 
dat gebouwd was aan deo oever van bet meer: 
schljnbaar is hij daarbij in elkaar gezakt, want 
enkele minuten later vond men hem voorover 
in het water liggen. Daar het water op die 
plaats ondiep was, is hij bl!jkbaar flauw gevallen 
en gestikt in het water. 

Voor zljn dood had hij den wensch te kennen 
gtgeven om naast zijn verloofde be<iraven te 
worden. Zijn wensch werd geeerbiedigd en zoo 
liggen zij heden ten dage naast elkander op een 
kerkbof dicht bij bet meer, dat een inbam ls 
van bet meer van Ontario. 

.. • 
Joseph Scriven is nooit getrouwd. Hlj ontving 
geregeld geld ult lerland, daar zijn fainilie welge
stelde menschen waren. Maar hij onderhield eeo 
oude wed':lwe, bij wle hij in den kost was. HI} 
paste op haar koelen en bracht haar melk rond. 
Z!jn avonden en vrije dagen werden gewijd 
aan stud!e of aan het prediken op de strateD 
of in de kerken. 

Hlj was in de geheele Iandstreek bekend om 
zljn nederigen, dienendeD geest. Geen taak was 
te nederig, als Scriven zijn naasten kon helpen. 
Niet alleen had hi} geleerd toen zljo verloofde 
verdronk op den dag voor haar huwelijk, dat 
Jezus een ware Vriend was. maar hij leefde 
die vrieodschap ult onder de jongens en melsjes, 
de armen en de zleken, zoowel als onder de 
welgestelden en zijn gestudeerde vrienden. Hij 
weerspiegelde den gerst van Jezus, den groo~ 
ten Vrlend der menschen. 

Dlt lied, een juweel onder de liedereD, heeft 
zlch allerwege een weg gebaand tot bet hart 
van bet volk. De woorden zijn zoo toepas• 
seliJk voor al 's menschen nooden, dat bet de 
heele wereld over rljke bezleling heeft gebracht• 
Bijoa alle godsdieastlge genootschappen bebbeo 
bet lied van Joseph Scriven in bun llederen• 
boek opgenomen .. . ..• , en geen wonder. 

I 



1 AUGUSTUS 1933. 

OFFICI EELE 
MEDEDEELINGEN. 

Gehuwdi 

<tpttcln Robert J. Runtuwene, lo opleidiog geko
men D~c. 1925 vaau1t Korps Bandoeng II, 
gestatioooeerd te Pekalongan 

en 

Luitenaote Mada Tenda, in opleiding gekomen 
Sept. 1930 vanuit Korps Bdndoeag II, laatst 
gestationneerd te Djocja, Kinderhuis, te 

Bandoeng, den 12den Juli 1933. 

Bevorderd 1 

Tot Kaplteln : 
Luitenant A. Hoetabarat 
Luitenant S. Lohne 

• Luitenaot Oet Tjoen Tok 
Van Kdt. Luitenant tot Luitenant: 

B. Barani N. Lomboan 
H. Doelatip Ch. Naalohy 
H. Oringhuis f. Rigo 
H. Hondeltnk A. Sterk 
A. Kerkhoven P. Telaoembanoea 
E. Laaawaang M. Tenda 
E. Latuasan M. Wilders. 

Overgeplaatst 1 

• Majoor G. Veerenhuis naar Boegangan -
Beheerder. 

* Majoor F. H1orth naar Hoofdkwartier -
Maatsch. Werk en Rectasseering. 

Kommandeur E. Pettersson naar DJocja Kin• 
derhuis - tn bevel. 

Adjudant M. Berge naar Batavia Meisjeshuis-
2Je in bevel. 

Adjudant M. Karrenbeld naar Hoofdkwartter
Koltektante. 

Adjudant M. Lehmann naar Batavia II Korps
in bevel. 

Adjudant K. Whur naar Boegangan - Kassler. 
•Ensign D. Ramaker naar Celebes Divisle-

Secretaris. 
• Kapltein S. Mason naar Tegal. 
Kapitein S. Pantea naar Baadoeng Klnderhuts. 
• Kapiceln H. ter Telgte naar T. S. A. Batavia -

asst. 
Kapitein R. Weers naar Batavia II. - asst. 
Kapitein M. Brouwer oaar K weekschool. - asst. 
Kaplteln R. Geus naar Batavia 1 - in bevel. 
Kapitein J. de Jonge naar Hoofdkwart1er -

Handelsdept. 
Luitenant H. Hondelink naar Djocja M11itair 

Tehuis - in bevel. 
Luitenant M. Steenhuizen naar Batavia J - asst. 
Lultenant A. Sterk naar Soerabaja T. S. A. -

asst. 
Luitenant Doelatlp naar Krengseng - asst. 
Luitenant E. Lanawaaou oaar Malan - .,.~i;t. 
Lultenant Jatimio naar Toeren - asst. 

Bandoeng, 25 Juli 1933. 

JOHANNES W. DE GROOT, 
Kommanc:lant. 

ltantee~eni.n~en ~an den (f f~em.een

£ec'leta'll~. 

\ n • •• 
HET BEZOEK VAN DEN CHEF VAN 

DEN STAP. 

Sedert we dit bezoek aankondigden in ons 
vorlge nummer, hebben we bericht ontvangen 
van lnternationaal Hoofdkwartier, dat de Chef 
van den Staf 1 Februari 1934 te Batavia zal 
arriveeren. We hopen spoedig een volledig 
programme van den toer van den Chef van 
den Staf te kunnen publiceeren, doch intus
acheo willen we alle Heilssoldaten en Christen
vrieDden opwekken om te bidden, dat God 
dit bezoek op een machtige wijze zal gebruiken 
tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Onze Leiders. 

GedJrende de afgeloopen maand is Z. Exe. de 
Oouverneur-Geoeraal zoo welwillend geweest 
den Kommandaot andermaal een onderboud toe 
te staan in het paleis te Buitenzorg. Deze 
belangrijke bespreking zal ons werk oogetwl)feld 
~rooteli)ks ten goede komen en langs dezen 
weg willen wi) gaarne Zi)ae Excellentle aogmaals 
verzekeren van onze oprechte appreciatle voor 
hare prakclsche belangstelling in ons werk. 

Waoneer deze aanteekeoingen gelezen wor
den, zullen Kommaadant en Mevrouw de Groot 
bet ceatrum verlatea hebben, teneinde bun wel
verdiend verlof te genieten en bet ls ooze oprechte 
bede, dat ztj huo krachten daarbij mogea her
wlnnen, zoodat zt) in staat zullen zijn ons verder 
aan te voeren op hun gewone energleke wijze. 

Brigadier Ridsdel. 

Het bezoek vaa den Internationalen Auditor 
behoort thans weer tot bet verleden. De Bri
gadier ts naar het laternationaal Hoofdkwartler 
eruggekeerd met bet m.s.,, Baloeran". We denken 

S T R IJ D K R E E T 

BELANGRijKE VERANDERINGEN 
---~-....... ----. ... - . . .....,... 

In verband met de voortdurende uitbreiding van den arbeid van het Leger 
des Heils zullen medio Augustus enkele ingrijpende veranderingen plaats hebben. 

Ma;oor Veerenhuis, die jarenlang met welslagen de Landbouwkolonie Kala
wara heeft bestuurd en d~ze kolonie op het huidige peil van ontwikkeling 
heeft gebracht, terwijl hij daacna, ruim een jaar, de Leiding gehad heeft 
van de Celebes-Oivt.sie, zal den 14den Augustus Celebes verlaterz om het be
vel op zich te nemen van Boegangan. In dezen belangcijken post zal de Majoor, 
behalve door de andere Ofticieren die daar reeds zijn, terzijde wocden gestaan 
door Adjudante Whur, die zal warden aangesteld als Kassier van.deze inci ... hting. 

lJe Majoocs Veerenhuis - wij danken God voor hun getrouwen acbeid -
mogen rekenen op een hartelijk welkom van de Otficieren en makkers op Java, 
en van die van Semarang fri het bijzonder. 

Mevrouw Veerenhuis zal door haac kennis van de taal een groote hulp 
zijn voor den Majoor. 

Ma;oor Hiocth, die geducende eenigen tijd het bevel heeft gevoerd over Boe
gangan met de daarbij behoorende boecdecij en melkhandel, in welke aanstelling 
de Majoor de vernieuwing van de verschillende gebouwen met kracht fer hand 
heeft genomen, wordt overgeplaatst naac het Hoofdkwartier. De Majoor is 
aangesteld als Secretaris voor den Reclasseerings-arbeid, terwijl hij tevens de 
belangen van verschiliende maatschappelijke lncichtingPn zal behartigen. Den 
Majoor en zijn gezin wacht in Bandoeng een hartelijk welkom. 

Sinds haar terugkeer van Europa heeft Komrnand,ure Pettersson geassisteerd 
in het Tehuis vooc Meisjes te Batavia. De Kommandeur zal thans het bevel 
op zich nemen van het Tehuis vooc f avaans-::he kindecen te Djokjakarta, terwijl 
Adjudanre Berge, van het Kinderhuis te Medan, wordt aang~steld als tweede in 
bevel van het Tehuis voor Metsjes te Batavia. 

Adiudante Ka cenbeld, die den 20sten /uli te Batavia is aangekomen, 
terug van Buropees_h verlof, wordt aangesteld als Hoofdkwartier-Kollektante, 
tecwijl A -i;u iante f...ehm 'l'tn, die tegelijk met Adjudante Kacrenbeld van Europa 
terug(ceerde, opmeuw het bevel op zich zal nemen van het Chineesche Korps 
te Batavia. 

Adjudant Roed zal tijdelijk optreden als plaatsvervangend Otficier. 
EnsiQn Ramaker is aangesteld als Seccetacis van de Celebes-Divisie; den 

17den Augustus zal hij van Soerabaia naar Midden-Celebes vertcekken. Zijn 
kennis van zaken op het gebied van R.eclasseering en R.egeeringszaken, zal hem 
zeker van nut zijn in het administceeren van de Celebes-Divisie, terwijl wij ver.
trouwen, dat God hem in zijn verdecen arbeid voor de Divisie zal zegenen. 
Zekerlijk zullen de ervaren Officieren van de Celebes-Divisie den Ensign hun 
voile medewerking en steun verleenen. 

Adjudante Both zal voorlooprg in haar functie van kanselier der Diuisie 
gehandhaafd blijven. 

Kaoitein Palstra zal bij zijn verantwoordelijkheid als mijn Prive Secretaris, 
onder mijn directe leiding ,,l?egeerings-zaken" op zich nemen. 

Kapiteine Brouwer, die geruimen tijd op het Hoof..ikwartier is werkzaam ge
weest, is aangesteld om in de K weekschool voor 0 f/1cieren, te Bandoeng, te 
assisteecen. 

KapiteinP van Lith en Luitenarrte Lopulisa worden aangesteld voor het 
A. S.- r . .Jepartement. 

Kapitein de fon(Je wordt, onder Leiding van Majoor Strandlund, belast met 
werkzaamho:den in het Handelsdepactement van het Hoofdkwattier. 

Kapitein ter Telgte van Djokja wordt aangesteld als tweede in bevel van het 
onder Leiding van AdjuJant Locier scaande Tehuis vooc Socialen Acbeid te Batavia, 
terwijl Luirenant HondPlink de leidmg op zi..:.h neemt van het Militair Tehuis 
en Kocps te Ojokjakarta. 

Moge Gods onmisbare zegen op deze verandering:en rusten en de betrokken 
Otficieren in hun nieuwe aanstelling een periode van nuttigen arbeid tegemoet 
gaan. De Uwe in Zijnen dienst, 

met genoegen terug aan zijn bezoek en danken 
den Brigadier voor de hulp en den zegen, die 
hij voor ons geweest ls. Behalve de boeken 
nazien, heeft de Brigadier vele lnrichtingen 
kunnen inspecteeren en verschilleode samen
komsten leideo, waarln zielen tot God kwamen. 
Voornamelijk de Officierssamenkomst in Ban~ 
doeng onder leiding van den Kommaniant was 
een tijd van rljken zegen. 

Jongelieden dagen. 

Deze bijzondere poging met bet doe! om de 
)onge menschen van Java te winaen voor Chrls
tus en. Zijn dienst. is zeer goed geslaagd en 
heeft onze verwachtingen overtroffen. We wek
ken U alien op, de verslagen daarvao te lezen 
in dit nummer en met ons God te danken voor de 
moole resultaten. 

Zieke Officieren. 

Tot oas leed..vezen moeten wij melden, dat 
de toestand van Mevr. Kapitein Doelah zeer 
ernstig is. Laat ons alien voor haar bidden en 
ook voor den Kapiteln en de klnderen. Adju
dante Wilson van Koendoer was genood;r;aakt 
ztch voor korten tljd in het ziekenhuis te laten 
opoemen, maar gelukklg melden latere berich
ten. dat zij goed vooruitgaat, 

] W. DE GROOT, 
KOMMANDANT. 

Terr. P. V Organisator. 

Met het oog op vormlng van Leger des Hells 
Padvinderstrorpen In de IDheemsche Korpsen, 
heeft de Kommandant besloten, dat KapiteiBe 
Knappert haar verblijf zal houden bij Majoor 
en Mevrouw Woodward in Magelang, zoodat 
zi) haar aaodacht ~peciaal kan wijden aan de 
uitbreidlng van dezen tak van arbeid in Mid
den-Java. We bidden, dat deze poging wel
slagend moge zijn en dat ooze verwachtingen 
in dit opzicht verwezenlijkt zullen worden. 

Deelneming. 

We bieden Adjudante Cardinaal ooze op
rec hte condolaties aan in verband met het 
overlijden van haar vader op 82-jarigen leef
tljd. We verzekeren de Adjudante van onze 
gebeden. We verheugen ons echter met haar 
over de hoop van een weerzien in den Heme!. 

Gelukwenschen. 

We teltciteeren de Officieren, die genoemd 
zljn in de Off1cieele Mededeelingen, van harte 
met hun bevordering door den Kommandant 
en we hopen, dat dit mag lelden tot grooter 
nutttgheid in de rangen van ons goede, oude 
Leger I 

We bieden ook Kapitein en Mevr. Papilaja 
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onze gelu · we chen aan ln verband met de 
geboorte vaxr hun docbter je, Edmy Telma. 
Moge God de kleine zegenen en voorspoedig 
doen opgroeien, zoodat zij een vreugde voor 
haar ouders zal worden en van groot nut zal 
zijn in het Koniakrijk van den Heer. 

Kolone j. Beaumont (R). 

Wij lazen onlangs in the ,,Vilar Cry'', dat 
op den laatsten Zondag voor bet heengaan van 
Mevrouw Kolonel Beaumont, de Kolond zijn 
?Osten verjaardag vierde. Samen mochten zij 
God !oven veer al den weg. waarin Hij henge
leid had. Zijn vele makkers en vrienden in Ne
derlandsch-Jadie wenschen den Kolonel bij voort
during Gods rijksten zegen toe. 

Heropening K weekschool voor Officieren. 

W egeas omstaad1gheden is het noodzakelijk 
geblekeo deze grootsche gebeurtenis uit te 
stellen tot Donderdag, den 5den October. De 
Kommandant zal D. V. de off1cieele opening 
leiden in de Congreszaal en we verwacbten 
een overvolle zaal. Majoor en Mevrouw Loois 
makea reeds drukke voorbere!dingen voor de 
ontvaogst van de jonge kamerade:n, die bun 
!even hebben gegeven voor dienst in het Leger 
des Heils. We verwachten dat deze cursus het 
record zal slaan wat het aantal betreft en we 
hopen in ons volgend nummer nadere bifzonder
heden te vermelden over de Kandidaten, die 
zijo aangenomen . 

Oogst- en Dankfeest. 

D~ Kocn:nandant heeft besloten, dat dit jaar
lijksche feest plaats zal vinden op 30 September. 
en 1 en 2 October. De Officieren zulien zonder 
twijfel reeds vroeg beginnen met bun voor
bereidingen voor deze groote gebeurtenis en 
wij verzoeken Heilssoldaten en vrienden om 
flink mee te helpen tot het welslagen hiervan. 
Behalve de financieele ztjde, hopen wij dat bet 
inderdaad een Dankfeest zal worden aan God, 
van Wien al die zegeningen komen en Wiens 
liefde en zorg wij niet genoeg kunnen ver
goeden. 

Huwf' lijksklokken. 

De huwelijksinzegening van Kapitein Run
tuwene en Luitenante Tenda, hetwelk door 
Lt. Kolonel Brouwer in Bandoeng II is geleid. 
trok groote belangstelling en bracht veel zegen. 
in 't bijzonder voor de betrokken Jonge men
schen. Laogs dezen weg willen wij hen hartelijk: 
gelu . wen che de hoop u1tspreken, dat :e 
nog Jang gespaard mogen blijven, om tezamen 
voor den Heer te strijden. 

Tevens willen wij deze gelegeoheid aangrij
pen om aan te kondigen dat Kapiteioe van 
Eggelen en Luitenant Hondelink op Woensdag. 
30 Augustus, in Batavia onder de Vlag veree
nigd zullen worden, en dat deze plechtigheid 
D. V. g•leid zal worden door den Kommaodant. 
Moge God ook op deze vereeniging Zijn on
misbaren zegen geven. 

Zelfverloochenings-Aanvrage. 

Van tijd tot tijd ontvangen wij goede berichten 
over de gemaakte voortgang in sommige Korp
sen en larichtingen, maar toch zal er nog veel 
inspanalng en volharding noodig zijn eer we 
bet gewenschte doe! bereiken. We zouden alle 
Off1cieren en Soldaten op het hart willen druk
ken hun ulterste best te doen om deze Aanvrage 
in den kortst mogelijken tijd te voleindigen, 
zoodat voile tijd en aandacht besteed kan wor
den aan bet werk waarvoor we eigenlijk zijn, 
doch dat nlet voortgezet kan worden zonder 
de fondsen, die wij thans bezig zijn te verza
melen. We zijn zeer aangemoedlgd door de 
resultaten van den Altaardienst, die bewijzen, 
dat de geest van zelf-verloocheniog nog steeds 
van kracht is. Zeerzeker zal de goedkeuring 
des Heeren hierop rusten en zal H1j dit op Zijne 
wijze beloonen. 

Boegangan. 

Majoor Hlorth heeft ons verzocht de aandacht 
te vestigen op de matteomakerij, welke indus
trie door de verpleegden wordt uitgeoefend. 
Matten voor alle doeleinden - buis, auto, eaz. 
- kuonen worden verstrekt tegen billijke prij
zen. Hterdoor ontvangt ge Diet alleen goede 
waar voor U w geld, maar he I pt tevens mede 
aan een goed doe!. 
Makasser. 

We wenschen de Adjudants Rolffs en Digby 
geluk met het nieuwe gebouw, dat voor onzen 
veelzijdigen arbeid in Makasser in ~ebru1k is 
genomen. Aan de nooden van M11ita1r Te
huis, Korps en Wijk·verpleg1og zal nu beter 
kunnen worden tegemoet gekomen en we zien 
ult naar nieuws over voortgang in dat ded 
van het strijdveld. We waardeeren ten zeerste 
de tegenwoordigheid van Gouverneur en Me
vrouw Caron, evenals die van den Burgemttster 
en andere leidende autoriteiten bij de openings
plechtigheid, die daardoor praktisch blijk gaven 
van bun sympathie met en belangstelliog in 
ons werk. Het is ooze bede, dat Gods Ko
ninkrijk door deze verbetering meer en meer 
uitgebreid zal worden, 



BRIEF VAN DE TERR. ORGANISATOR 
AAN DE P. V.'s 

Het is twee maanden geleden sinds ik iets 
voor jullie schreef in ons Padvlndershoekje 
van de Smjdkreet; door allerlei omsraadigheden 
was ik ·daartoe verhiaderd. maar nu 1k op mijn 
grooten ,,Zwerftocht"' door M1ddea Java trek, 
wil ik toch trachten geregeld weer eeo kletn 
verslag ~it te brengen over wat ik ontdek van 
bet spoorvol,iet1 der verschilleade troepen, en 
m1sschien zoo nu en dan een nieuw teeken 
aanwijzen voor hen, die verlange.nd zijn zkh 
meer in de kunst van bet verkennen te oefenen. 

Op miju vurig ros mij voortspoedend, bezocht 
ik de kampvuren der Cheribonsche en Tegalsche 
. stammen en ontdekte, dat bet vuur van Che
ribon (tr. 1) hdder braadde. De jonge krijgers 
zijn vol moed en vuur; en in den krijgsraad, 
dien ik met bet opperhoofd belegde, werd be· 
sloten zich klaar te maken voor een strijd tegen 
den 5 den troep van Bandoeng, als z1j (indien 
moge'lijk) in de September-vacantie bun tenten 
tezamen zullen opzetten. Zij dagen dien Ban
doengschen troep uit voor bet houden van 
wedstrijden (die niet nader bier bekend gemaakt 
zullen worden, daar dat een geheim tusschen 
die troepen is), opdat zij den prijs mogen winnen. 

Van dit eene kampvuur trok lk naar bet vol
gende, en ontdekte dat dat vuurtje nog maar 
klein is en nog niet veel warmte verspnidt. 
Maar t6ch, nu een ou:fo. wijze krijger zija tea ten 
bij hen heeft opgeslagen, geloof ik dat bij hen 
verder zal helpen met de eerste stappen op het 
groote spoor en dat wij spoed1g meer zull.en 
hooren van bun wigwam. Heb ik niet hooren 
fluisteren, dat zeer spoedlg de eerste krijgers 
daar hua naam zullen oatvangen? 

Wat denken jullie van een wedstrijd in Sep
tember tegen den iden Bandoengschen troep? 
Weiaig misschien, maar sterk I Trek uit, en 
graaf de oorlogsbijl op tegen dien tijd I 

Op mijn tocht ontving i~ een boodschaJ' van 
de krijgers van Semarang, dat zlj uitgetrok ken 
waren en nu hua eerste training in 't ,,kamp" 
ontvmgen. Ah! Wat is erbeter dan een kamp 1 
Goed zoo, wordt de beste troep van Java·! 
(als je kuat) De wind bracht mij den rook van· 
je vuur en het sch.een warm en veelbelovend. 
Is het waar wat de bood<ichapper mij vertelde, 
dat sommigen van jullie nacbt en dag droomen 
over· bet verdlenen van je naam en je andere 
plichten vergeten? Neen.toch 1 De wetrnschap 
van het schoolgebouw komt eerst en dan het 
buitenspoor. 

Er is een nteuwe stam opgertcht in Batavia: 
hoe gaat het daarmee, zijn de eerste schreden 
gezet, of schrikt ge terug voor de moeilijk
heden van bet pad bij bet begin 1 Of mlsschlen 
~ijt ge. als Soerabaia. die zich in alle stllte 
klaarmaakt om dan ineens van zich te doen 
spreken ! N6cli troep 1, noch troep 2 daar 
laten veel van zich booren en toch weet ik, 
dat bet vrij groote troepen zija. Areadsuil zal 
spoed1g komen om zich te vergewissen van hun 
vooruitgang. Tot zoolaag ,,tteil". al!E"n die 
voortgaan en zoeken naar nieuwe teekensl 
Hierbij volgt een aanv.i1z1ng om jullie te 
belpen. op weg door bet bosch niet te ver· 
hongeren I zie kol. 4. 

Moge de Groote Padvinde,., ooze Heiland. U 
alien voorgaan en helpen Uw goede daad niet 
te vergeten, · 

Goed spoor, God zegene u all~n. 

•• ARENDSUIL'' 

EEN GESPR8K MET BEN JONGEN MAN, 

E r is slechts een ding, dat deze arme were Id 
zou kunnen h<"lpen," sprak een oude inan, 

die over een hek geleund stood. 
"En wat Is dat ?" vroeg een jonge man, die 

haast scheen te hebben. 
,.H<"t zoeken van het Konlnkrijk Gods en Zijn 

gerechtlgheid," :zeide de oude man. 
.. Waarlijk!'' riep de jonge man ult ... We 

hebben dat al bijna twee duizend jaren getracht 
en kijk eens wat een' chaos we heden ten dage 
hebben.'' 

.. Ja," antwoordde de ou ~ere man, .. zoo schijnt 
't: maar qerechtigheid heeft nog nooit eC'n kans 
gehad. Heden nog vertrouwen de menschen 
meer op mac ht, dan op recht." 

.. Goed," sprak de jooge man, .,en wie heeft 
daar anders schuld aan als de menscheo, die aan 
bet hoofd staan ?" 

.. Neen, joagen," vervolgde de oude rnan ... dat 
is niet waar. Wiens scbuld het is? Wei, de 
jouwe en de milne." 

.. Dus dan hebben we bet aan onszelftewij
ten, dat er zulk een wanorde heerscht in deze 
wereld," zeide de jonge man met een tikje sar
casme. 

.,Neen," antwoordde de oude man rustiq. 
,.Wat wij moeten doen is te trachtt'n onzen 
naaste lief te hebben en te begrijpen, zoodat 
we ons in zijn staadpuat kunaen verplaarsen:· 

,.Oat ls niet gemakkelijk I" zeide de jqnge 
man. 

,.Neen, zeker niet," was bet antwoord, ,.dat 
is bet nooit ge Wt' est en dat is juist de reden. 
waarom flinke mannen noodig :zijn om de belan
gen van het Koninkriik Gods te beharttgen." 

.,En hoe denkt U, dat we daar mee moeten 
beQinaen ?" vroeg de to11ge man. 

De oude m3n dacht een tijd na en sprak 
daarna: .. Er is een zieke makker van je in dat 
dorpje ginds. Hij heeft zl}n ruggegraat bezeerd. 
Ga vragen, of je hem mee uit kunt nemen voor 
een uur1 je.'' 

• .Ik ?" rkp de jonge man uit, terwij) hij zich 
opeens zijn haast scheen te berianeren • .,we!, 
vand~?g ga ik een dagje uit. Oat kan ik niet 
doen. 

De oude man verwlj1erde zich van ·bet hek. 
.. Natuurlijk," zelde hij onder ht't loopen, .. natuur
lt1k. Je gaat een daqje uit. Oat is bet geval met 
de heelc wereld. Er zijn teveel measchen, die 
bet !even opvatten als een dagje uit." 

Overgenomen. 

~--

DE VOORPEELEN VAN HET 
KADETSCHAP. 

·door eeo Korpskadet. 
K=i 

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

.... .,....,.... llJ, .... ~~ ,. 

VELE jonge menschen hebbea ervaren. _dat 
er grc-ote kansen liggen in het_ Korpska

detschap, maar er zijn ook velen, die daarom· 
trent heele vage denkbeelden hebben en niet 
inzien, dat bun in bet Korpskadetschap de gele• 
genheid wordt geboden om nuttiger te worden 
voor den dienst van God. 

Het Korpskadetschap Is niet allecn voor jonge 
menschen die later Offider willen worden. maar 
is misschien van evenveel waarde voor de vor
ming van Soldaten en Plaatselijke Off.icieren. 

De voordeelen van de Korpskadet-studles kun
nen in drie deelen verdeeld worden. 

t. Kennis van den Bijbel. 

Oit wordt verkregen door systematische. we
kelijksche studie en maandelijksche sc:hriftelljke 
lessen. Het wordt verwacht. dat de Korpska
det iedere week minstens vijf verzen uit den 
Bijbel zal onthouden. Deze kennls ·geeft kracht 
voor den strijd tegen den vijand der ziel. Paulus 
vermaant in zljn brief aan de Efeziers: .. Neemt 
• • • • het zwaard des Geestes, he twe lk is Gods 
Woord." Hiermee wordt de waarde van Bijbel
studii; aangetoond. 

Ntet alleen is dit een hulp voor den Korps
kadet zelf. maar hlj wordt teve11s uitgerust voor 
het Legerwerk. Het hoofddoel van ons Leger 
is: bet leiden van zondaars naar het Licht der 
Wereld. Het motto van den Stichter was: 
.. Zoek de ziele'n en zoek de slechtsten." Dit 
dee! van de Korpskadetten-studle voorzlet den 
Korpskadet van ketmis, waar.mee hlj den weg 
tot Verlosslng kan uitleggen aan zoekende 
zielen. 

Teddy de Bruin wandelde in een ernstlge 
sti;mmlag naar huis na afloop van de Zondags
scbool. Het was nog pas de vierde keer, dat hij 
naar de klndersam~nkomst van het Leger was 
geweest en volgeaden Zondag was het .,Moe
c\ersdag·'. ·z11n vrlendje Rudolf vertelde hem, 
dat ieder een bloem en eeri kaartje zou krij
gen om mre naar huis te nemen voor Moeder• 
Maar Rudolf zou voor zlja moeder zelf bloemen 
koopen, behalve die bloem, .die bij mee zou 
nemen ult de sameakomst. 

Teddy wilde graag hetzelfde doen, maar wat 
kon hij doea 1 Rudolf had zakgeld ... hij drOt'g 
een Zondagsch pak: Teddy had geen zakgeld, 
geen Zoadagsch pak; Maar hij had een rnoeder, 
die hard werkte aan de waschtobbe om Teddy 
voldoende te eten te geven, en ze hield hem 
zoo netjes, als ze kon. 

Maandag, Dinsdag en Woensdag dacht Ted
dy er over na, hoe hil zija moeder lets extra's 
kon geven voor .. Moedersdag''. Toen hij Don· 
derdag thuis kwam, en de schoone wasch zag 
opgestapeld, kreeg hij een tdee: De Lutt<"nant 
had wat gezegd over .,lets doen. waaneer je ntets 
kunt geven". Nu, bier was lets, wat Teddy 
kon doenl Op Zaterdagmiddag moest Moeder 
ahijd h~c grootste pak waschgot>d brengen naar 
een buis, heel ver weg, terwi1l T .. ddy speelde. 
Ze zag er altijd erg moe ult als ze terug kwam. 
Als hij eens aanbood om het pakje weg te 
brengen, in plaats van te spelen7 

Teddy was zeer ingenomen met zijn plan, 
vooral toen Moeder zei: .. Dank je, Teddy, dat 
is lief van je. Nu kan ik wat uitrusten." 

2. Kennis van de Leger des Hdls Leerstel
• lingen en Reglementen. 

Twee van di! zes vragen, die iedere maand 
beantwoord moeten worden, handelen over bo'
vengenoemde ondi!rwerpen. Aangaande de:ze on
derwerpen is meer dan een vage kennls nood
zakelijk voor alle Heilssoldaten, want geven zlj 
niet de standaard aan. volgens welke bet ooze 
plicht is te !even? Meer dan dit, ze versterken 
ons tegenover degenen, die ons tot een andere 
zienswijze trachten over te balen, en die ons 
anders In de war zouden brengen. 

Het streven van ieder Korpskadet persoon
lijk naar iets hoogers. dan hetgene wat hij 
ieeds heeft bereikt, zal andere jonge menschen 
aansporen om dit voorbeeld te volgen. 

3. Praktische Oefening. 
Ott houdt in hulsbezoek, spreken met zondaars, 

onderwijs geven in de Compagnlesamenkomsten, 
bijwonen van de Bidstonden. verkoopen van 
Strijdkreten en deelnemen aan de bijeenkomsten. 

Een Korpskadet is gered om anderen te redden 
en dit werk is een oefening in bet · dienen 
van God en ooze naasten. Het geeft de~ Korps
kadet vreugde, te gevoelen dat hij ook een 
steentje kan bijdragen tot het groote doel. 

Overal In bet leven zijn werkers noodig. 
Elke Korpskadet, als Christen en Heilssoldaat, 
begrljpt dezen nood. Het werk Olpvat de mil· 
lioenen, waarvan hij weet, dat zij voortgedre• 
ven worden _ naar bet gerlcht, onverschillig zijn 
tegenover God en blind voor iedere andere 
leveasopvatting als een zelfzuchtige. 

Zooals we hebben gezlen, tracht de Korps~ 
kadet in zijn jeugd te leeren hoe blj kan 
medehelpen aan deze grootsche taak ~n beglnt 
reeds zijn deel te doen. Door mlddel van het 
Korpskadetschap worden er trouwe. wel-toe· 
geruste Soldaten toegevoegd aan de rangen 
van bet Leger, om thuis of in andere landen 
te strijden voor bet hooghouden van de he
glnselen, die ons alien zoo lief zijn. 

Op weg naar het huls, waar Teddy bet pak
je moest afleveren, kwam Teddy Jaags een 
fruitv.iakel. Vazen met bbemen, een aardige 
verzameling kleuren, stonden achur het fruit. 
·Teddy bleef even stil staan en keek e~ .naar. 
.. lk zou we) eens willen weteo, welke soort 
bloemen Rudolf voor zija moeder zal koopen !" 
mompelde hij. Toen keek hij naar het fruit. 
.. Dat is lets, wat Moeder graag zou he"-ben," 
dacbt bij. Daar zag hlj Rudolf aankomen en 
Hep gauw door. Hij wilde niet zien, dat Rudolf 
bloemen kocht. 
Teddy kwam bij bet huts en belde aan. De 
dame, die de deur open deed, vroeg: ,,Is je 
moeder ziek T' ,,Neen," antwoorde Teddy, 
,,maar ik breag vandaag de wasch voor haar." 

De wasch werd mee naar binnen genomen 
en de dame bracht haar beurs mee om te beta
lea. Het juiste bedrag werd uttbetaald en toen 
zei de dame: ,,Hier is een kwartje voor jezelf, 
omdat je mOt'der helpt." 

Teddy herinnerde zlch nog julst bijtijds, dat 
hij .. dank u" moest zeggen: daarna rende hij 
weg naar den frurtwinkel. Daar kocht hij een 
slaaasappel, een peer en een appel. Htj moest 
bet pakje naar bionen smokkelen, maar het 
gelukte hem bet te verbergen en niemand kat1 
vertellen, hoe gelukklg Teddy was, toen hij 
moeder bet fruit kon geven op den morgen 
van .. Moedersdag". 

,,Ik gaf mija moeder iets van mijn zakgeld," 
ze1 Rudolf, toen ze samen naar de klnderse
menkomst llepen . .,lk ook," antwoordde Teddy 
zeJevierend. 

r JONGELIEDEN-WEEK, 13 TOT 20 AUGUSTUS. 
BIJZONDERE SAMENKOMSTEN EN DEMO~STRATIES. 
ZIET UIT NA.AR PLA.ATSELIJKE A.ANKONDIGINGEN. 
KOMT ZELF EN BRENGT ANDEREN MEDE. _ ........ _.., .............. -... --~ ........ 

KO MEND~ GEBEURTENISSEN. 

KOMMANDANT EN MEVROUW 
Drl GROOT. 

19 en 20 Augustus. Medan, Tweedaagsche
C onferentle. 

30 Augustus. Batavia. Huwelijksinze
geoing Kapiteioe vaii 
Eggelen en Luitenant 
Hoade!ink. 

4 September. 
5 

" 6 September. 
10 

li- 29 Sept. 

Majoor Taylor. 
30 Juli. 

Majoor en Mevrouw 
3 Augustus 

27 Augustus 

Krengseng. 
Ambarawa • 
Salatiga. 
Bandoeng II 's morgens. 
Bandoeng I 's avonds . 
CONGRES - Celebes. 

Soekamlskin. 
Lebbink. 
Bandoeng I 
Heiligingssamenkomst. 
Bandoeng I. 

Majoor en Mevrouw Loois. 
13 Augustus Bandoeng I. Moeders

dag. 
2i Augustus .Bandoepg I. Hdllglngs

samenkomst. 

Majoor Beckley. 
11 Augustus 
13 Augustus 

31 Augustus 

Toeren. 
Soerabaja II, Moeders
dag. 
Bandoeng J, Heiligtngs
samenkomst. 

KOOKOBPENING IN HET BOSCH. 

Benoodigdheden voor iedere P. V.: 

Klein pannetje met twee ooren of hengsel. 
een stevlg touwtje of kettinkje om.aan de ooreo 
te bevesttgen. als ge het aan een driepoot wilt 
hangen. Beter is een geul te graven en qe pan ·op 
een paar steenen of groene houtblokken te zetten~ 
terwijl ertusschen gestookt wordt. 

1 kopje, rijst, zout, peper, st'ukje vleesch 
'f!n klein stukje spek, wat groote uien, een paar 
stukken temoe koentjle. wat bajem, een scherp 
mes. een bord of pisangblad, een lepel en vork". 

De P. V. 's koken twee aan twee, zoodat ;e 
voor het klaarmaken van iederen maaltijd · twe~ 
panaen hebben. 

Op het terrein aangekomen, zoekt ge eel) 
goede fale plek ult en laat twee jongens 
(meisjes) een kleine geul graven, groot genoeg 
echter om een klein vuur in te stoken. Dwars 
over de geul worden een paar dikke, ver$che 
takk.en (~at) gelegd en de pannetjes erop gepast 
zoodat ze goed staan, naast elkaar. lnd1en er 
steeoen zijn, kunnen ze ook tusschen twee rljen 
steenen stoken, waarop de pannen dan des te 
beter kunnen staan. De geul moet in de rich~ 
ting vanlllaar de wind komt gemaakt worden. 
zoodat er tocht ontstaat (als er wind is). Oat 
'kunt ge zien door een natten vlnger omhoog te 
houden ea te voelen aan welken.kant de vinger 
koud wordt. , 

Oadertusschen zorgen een paar dat er bout 
is. gekocht, of indlen er in het bosch is, zoekt 
een van de twee hout, terwijl de ander de 
geul graaft. Nu leggen ze bet vuur aan en 
terwijl bet even goed doorbrandt, doen ze het 
r1jstwater (ongeveer 2 maal zooveel water als 
rijst) in de pan en zetten dat met wat zout op 
bet vuur, zorgend dat bet vuur niet te hard 
gaat, zoodat de stokken, waarop de pannen 
staan, niet doorbraoden. Terwijl het water aao 
de kook komt wordt de rijst gewasschen, (dat 
kan ook van te voren thuis gebeuren) en zoo
dra het water aan de kook is, de rijst erin 
gedaan, voor iedere twee joc gens dus 2 kopjes rijst 
en 4 kopjes water: zoodra de massa samen goed 
kookt, wordt bet !e's opzij gezet, of bet vuur 
getemperd, zoodat het zacht doorpruttelt. voor:.. 
al niet te hard koken. Ondertusschen heeft 
men enkele uien fijn gesneden, de temoekoentjie 
In reepen en wordt dat met de bajem, wat 
water en zout ook opgezet in bet endere pan
netje om gaar te koken. (Ook niet te hard) 

Hierna zout men bet vleesch (en pepnen 
indien gewenscht), snijdt dat in kleine blokjes;: 
ook bet spe k wordt in blokjes gesneden en de 
rest van de uien in schijven verdeeld. Nu rljgt 
men bet aan een stokje en wel beurtellngs eerst 
een stukje vleesch dan een stukje spek en eeri 
stukje I.ii. Men p)aot de stokjes (die men eerst 
wat verwarmt) vJ.,k hij de heete asch van het 
vuur. maar zorgt dat ze niet verbranden en 
keert ze zoo nu en dan om. Ook kan" men ze 
boven de asch vasthouden. (ongeveer 20 min) 
Het vleesch moet bruin en gekrompen ztjn, de 
ut en het spek doorzichtlg en bet moet alles 
erg lekker ru1ken voor bet gaar is. 

Ats de P. V. 's dat alles in de goede volg
orde gedaan hebben, is bet in ongeve"r drie 
kwartier klaar. Nu nem~n ze hun borden oi 
pisangbladen (drie voor elke groep van 2 jon
geos) scheppen zich op en doen ook een kleio 
beetle van alles op bet derde bord, dat ze aan 
de(n) leider(ster) geven om te proeven. Is alles 
gaar en de smaak goed (en niet aangebrand). 
dan kan de 2~ klasse eisch afgeteekend worden ~ 

Na den eten wordt opgeruimd. de geule.n 
dicht gegoold, alle sporen van de kookoefenlng 
en bet eten weggemaakt als goede scouts, en 
na het wasschen rusten ze eerst een half uur
tje, waarna, iadien er nog tijd ts, wat padvln
dersspelen gedaan kunnen worden voor ze naar 
huls terugkeeren. 

(De panaea moeten met zand geschuurd en 
weer in goede conditie mee naar huts genomen 
worden.) 

Smakelijk eten ! 
Arendsuil. 
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