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's Morgens om 7 uur vertrokken zij reeds. 
de Kommandant en de Algemeen Secretaris in 
eigen auto, de andere Officieren van Ban
doeng en het muziekkorps van bet Jongens· 
tehuls in autobussen. Het was een heele 
drukte op dien heerlijken ochtend. Bij aankomst 
in Garoet, toen de gouden zonnestralen hun 
scbitterend licht wierpen over de vorstelijke, 
schaduwrijke waringins van den tuin van Hotel 
Villa Dolce, verzamelde zicb een nogal hete
rogeen gezelscbap. 

Het plekje was buitengewoon s:ieschikt voor 
een openluchtbijeenkomst. De Resident en bet 
9eheele B. B. was dan ook aanwezig, even· 
eens van Tasikmalaja, vergezeld van hun 
dames, en de voornaamste ingezetenen van Ga
roet. Daartusschen de officieren in hun witte 
uniformen, en de jongens van bet muziekkorps 
in bun roode jassen die vroolijke afwisseling 
bracbten, zoowel door verschijning als spel. 

Hartelijk werd er gezongen, reeds bij bet 
openingslied, bet bekende ; ,.God is goed" waar
na de Kommandant alien welkom beette en de 
verschillende toespraken volgden. Maar hier
over laten wij liever de .. Preangerbode" sprekeo, 
welker verslag wij hieronder weergeven. 

De .. Preangerbode" schrijft aldus : 

.,HUIZE ELIM". 

De officieele opening. 

In G a r o e t had heden eene officieele plech
tigheid plaats, welke uitging van bet Leger 
des Heils. 

Daar werd nl. geopend 

tehuis voor crisis-werkloozen, welke gebeurtenis 
te I 0 uur 30 v.m. werd iugezet. 

De belangstelliog hiervoor was heel groot : 
Kommandant Johannes W. de Groot en zijn 
staf hadden talrijke gasten te verwelkomen, 
waaronder een aantal dames. Van deze noemen 

wij de echtgenooten van den Directeur van het 
departement van Gouvernements-Bedrijven: 
mevr. De longh, van den Legercomm3ndant: 
mevr: Koster, van den Resident van Priangan: 
Mevr. Kuneman, de dames Asjes en IJssel de 
Schepper, mede uit Bandoeng en de Raden Ajoe 
van Garoet 's Regent. 

Tot de belangslellenden behoorden voorts 
de Resident van Priangan, de Europeesche B.B.
ambtenaren ult Garoet en Tasikmalaja, de 
Regent van Garoet, etc. 

Geopend werd met een lied, en dan werd 
een gebed uitgesproken door den pionierofficier, 
Kolonel Brouwer. 

Kommandant D c Groot sprak alsnu het 
inleidend woord uit, betgeen we hier weergeven: 

Hooggeaclzte Resident, dames en heeren ! -
Op mij rust de aangename taak, U hartelijk 
dank te zeggen voor Uwe belangstelling in 
deze plechtigheid, welke U bewijst door Uw 
tegenwoordigheid alhier. Met de opening van 
dit nieuwe tehuis, huize .. Elim", beoogen wij, 
de menschen uit de berg-cultures en anderen, 
die door de crisis getroffen zijn, maar die nog 
in staat zijn, iets bij te dragen tot hun onder
houd, op te nemen. Het tehuis werd opgericht 
in overleg en overeenstemming met bet Hoofd 
van het Kantoor van Arbeid en het centraal
comite tot steun aan werkloozen. 

In al onzen arbeid in Nederlandscb-Indie ge
voelen wij, dat het gaat om het hoogste ideaal, 
dat wij als menschen in dtt !even bereiken kun
nen, n.I. het dienen en helpen van anderen. In 
de dagen van Christus' omwandeling op aarde 
trainde Hij Zijne discipelen in het bezoeken der 
krankeo, het voeden der hongerigen en het 

verkondigen van het Evangelie aan de armen. 
Dit Evangelie tracbt het Leger des Heils in zijn 
dagelijkschen arbeid in daden om te zetten. 

Wij kunnen onze oogen niet sluiten, in dezen 
tijd van depressie, waarin allerwegen hartbre
kende tragedies voorvallen, waar huisvaders, 

De Kommandant spreekt de vergadering toe. 

De Resident aan bet woord . 

hoofden van gezinnen uit hun broodwinning 
worden gezet en staan zonder werk, zonder 
verdiensten, zonder iets om het gezin te onder· 
bouden. Om aan dezen nood eenigszins tegemoet 
te komen, tracht het Leger, door de oprichting 
,•an onze tehuizen, den burgers van lndie de 

hand toe te steken en hen door dezen moeilijken 
tijd te brengen. Dit is de plicht van iederen 
Christen, van ieder weldenkend en wellevend 
mensch. 

Hiermede heh ik het genoegen, bet woord 
te geven aan den heer Kuneman, Resident van 
Priangan. 

Nadat een lied ten gehoore was gebracl1t door 
een zangkocr, sprak Resident J. H. B. Kuneman 
de volgende, prettig aandoende rede uit : 

Geachte aanwezigen, - Gaarne maak ik van de, 
mij door Kommandant de Groot geboden gele
g~nheid gebruik om eenige woorden te spreken 
b11 de openstelling van dit tebuis voor crisis
werkloozen. Te eer ben ik daartoe bereid, om
dat het werk van het Leger des Heils: leniging te 
brengen in de nooden der lijdendende mensch he id, 
ten zeerste verwant is aan en in sommige op
zichten zelfs een onderdeel vormt van de be
stuurstaak, zooals ik mij die altijd voor oogen heb 
gesteld. Vooral in deze tijden van economische 
?epressie wordt dit sterk door mij gevoeld en het 
is dan ook naar mijne weening de onafwijsbare 
plicht van iederen bestuursambtenaar om elke 
poging, die wordt gedaan om de slachtoffers van 
de wereldcrisis te helpen en op de been te hou
~en - vooral als dat gebeurt op de even mensch
hevende en onbaatzuchtige als z~akkundige en 
doeltreffende wijze, waarop bet Heilsleger dat 
doet - zijn vollen steun en medewerking te 
verleenen. 

En dit geldt niet alleen voor het Bestuur, 
geaclzte aanwezigen, maar voor U alien zonder 
onderscheid, in gelijke mate I 

Met groot genoegen dus, geachte Komman
dant, verklaar ik mij thans bereid om dezen 
vijfden spruit van Uw reeds talrijke kroost van 

tebuizen voor crisis-werkloozen in Nederlandsch 
lndie bier ten <loop te bouden. 

Wie en wat zijn grootvader is, - als hoeda
nig het Leger des Heils is aan te mer ken-, is 
reeds te algemeen bekend dan dat bet noodig 
zou zijo, lang daarover uit te wijden. Ik bepaal 

er mij dus toe, te constateeren, dat de van zoo
veel practiscbe Cbristelijke naasten liefde getui
gende en met zoo groote efficiency en navenant 
succes door dit legu van blijmoedige werkers 
vol zelfverloochening verrichte arbeid geduren
de een lange reeks van jaren reeds tot beil heeft 
gestrekt van millioenen maatschappelijk misdeel· 
den, verspreid over alle deelen van de wereld 

Tot heil en zegen ook van tallooze ongeluk~ 
kigen in ons Nederlandsch-lndie. 

Op het vaderschap van dit tehuis, Komman
dant, kan niemand anders dan U rechten doen 
gelden, en niet alleen in geestelijk opzicht, 
want de tastbare en zichtbare materie van dit 
toevluchtsoord spreekt een te duidelijke taal 
om niet ten voile overtuigd te zijn van het 
welslagen van Uw noesten. onvermoe!den arbeid 
ook op stoffelijk gebied. 

Met zulk een grootvader en zulk een vader 
en zulke andere broeders als de. reeds bet vorig~ 
jaar, voor crisis-werkloozen geopende tehuizen 
vanhet Leger des Heils te Batavia, Medan, 
Soerabaja en Oengaran, alle solide, floris
sante en ten volle aan het gestelde doel beant
woordende instellingen van uitstekeade reputatie, 
voor oogen, is de verwac:hting gerechtvaardigd 
dat ook aan .. Huize Elim''. den doopeling van 
vandaag, een schoone toekomst is beschoren. 

En deze afkomst en verwantscbap verklaren 
ook dat en waarom - U zult er zich straks, 
dames en heeren, bij den rondgang door bet 
gebouw, zelf van kunnen overtuigen - deze 
baby, zijn naam ten spijt, bij zijn geboorte gansch 
geen eliminairen indruk maakt, maar reeds 
volwassen is en geheel in staat om al dadelijk, 
van stonde af aao, de taak te vervullen die voor 
hem is weggelegd. 

Vervolg pag. 2. 
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II. 

OOA LS ik verleden week gezegd 
heb, denk i.k meer aan den indi-
vidueelen mensch dan aan de 
menschen in een menigte. Als 
ik daarom schrijr over Heilig
heid, als zijnde een noodzake-

1ijke ervaring, dan wensch ik mijn lezers te 
bei:nvloeden tot een gevoel van die. nood
zakelijkheid voor zichzelf - een bewustzijn van 
-een persoonlijke behoefte aan Verlossing van 
alle zonde. 

De noodzakelijkheid inzien. 
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Sen serie artikelen, die iedereen lezen moet. 
DOOR DEN GENERAAL. 

1 MAART 1933. 

-----~----....... ----~~ ...... .._..---~.._..~ I SLECHTS BEN BOS SLEUTELS. I 
--.it.-....-.....-.-.-...-...-..~---...-.iio..-..-....-..m.-.. 

Een les uit een Ziekenzaal. 

H et was slechts een bos sleutels, die de ver
pleegster, die toezicht moest h oud en voor 

De kwijnende vreugde maar voorwaarts gegaan ware in de er varing den nacht, in het Ziekenhuis op de tafel naast mijn 

Oat wat eerst een vreugde w as om te doen, van den Heiligen Geest. Omdat ze gefaald heb- bed legde, terwijl zij en de nachtzuster mij hiel-
wordt nu gedaan _ a ls het al gedaan wordt - ben die overgave, welke begonnen werd aan pen ... Zuster, hebt U den sleutel van de G ouden 
!outer uit een gevoel v an plicht. Misschien de zondaarsbank, toen zij voor het eerst hun Poort aan dien ring?" zoo luidde mijn vraag. 
berekenen sommigen de hoeveelheid werk, die hart aan God gaven, volkomen te maken, daar- De zuster lachte. ,.Ik heb den sleutel van de 
noodig is om te doen wat van hen verwacht om voelen zij zooals ze nu doen. kolenschuur" en ze toonde mij een van de grootste 

wordt, en de eenige vo1doening en vreugde, In bet begin van zijn loopbaan was William sleutels van, den bos. 
Niemand is willig zichzelf te verloochenen, die zij hebben, l!gt in de weteq.schap, dat zij Booth bekend om zijn liefde en brandenden lk nam den sleutel van haar over en zei: 

'teneinde in het bezit te komen van iets, waar- gearbeid hebben volgens den aangegeven maat- ijver voor zielen . Die liefde en ijver waren even ,,Gelooft U niet dat onze levens oneindig zijn, 
van hij de noodzakelijkbeid niet inziet, of dat staf en hun plicht gedaan hebben. groot, toen hij tachtig jaar was als toen bij twintig zooals die ring? We hebben vele sleutels adn 
bij niet verlangt te verkrijgen , of welks voor- Maar welk een verschil is er tusscben de was. Z ijn vreugde in het dienen was in den ouden onzen levensring, maar de belangrijkste sleutel 
deelen bij niet kent. vervulling van wat als een plicht beschouwd dag even vurig als in zijn jeugd. Vele andere is ons geloof en vertrouwen in God. Ik noem 

Dientengevolge is de eerste stap naar de wordt zonder meer, en het blijde, ingespannen voorbeelden vc.n soortgelijk karakter zouden het den sleutel van de .. Gouden Poort." .,De 
verkrijging van den zegen van Heiligheid werken uit die dagen, toen iedere geestelijke geDoemd kunnen worden, indien dit noodig ware. verborgenbeid des Heeren is voor degenen. die 
natuurlijk ; zich bewust worden van de behoefte werkzaamheid beschouwd werd als een won- De zaak is, dat, waar de vreugde verminderd Hem vreezen." ,,Dan is daar de sleutel van een 
er aan, of, met andere woorden, een overtui- dervolle gelegenheid, die zelfs Engelen gaarne is, en het werk ]outer routine geworden is, dit rein !even." ,,En daar zal eene verhevene baan, 
ging van de noodzakelljkheid. We kunnen ge- zouden aangrijpen . komt, omdat men niet vooruit gegaan ts in ziin en een weg zijn, welke de heilige weg zal 
makkelijk zeggen, dat alle kinderen Gods een ,,Ja" zegt iemand, .,die ervaringen uit de innerlijke geestelijke ervaring. lndien de liefde genaamd worden: de onreine zal er niet door-
r ein hart behooren te hebben, maar de ervaring eerste dagen hielden verband met jeugdig en- toegenomen ware en haar meest volkomen uit- gaan.' ' .,Dan is er de sleutel van den dienst." 
t oont ons, dat een groot gedeelte van hen niet thusiasme, terwijl de tegenwoordige stand van drukking gevonden had in een algeheele over- .. Ik heb lust, o mijn God I om Uw welbehagen 
cloordrongen is van die waarheid, terwijl ande- zaken het natuurlijke proces is van voorbijsnel- gave en een hc:ilig Leven, dan zou alles heel te doen." .. Gelijk Jesa ja booren we de stem van 

ren, die eens meer v erlicht zijn geweest hier- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- den Heer zeggen: ,, Wien zal lk zenden 1 en 
omtrent, zich afgewend hebben van die ervaring i. EEUW'GE Bron van liefde en leven, ·-·--; wie zal Ons henengaan ? Toen zeide ik : Zie 

1 
't Hart ganscb rein, 't verleen vergeven, ~ 

en beide, de belangstelling er voor en het v er- •' Zee van liefde, rijk en vrij, Welk een liefde eindloos groot, l hier hen ik, zend mij benen. " 
I r naar Verloren hebben • Er zi1·n levensringen, waarop U vele sleutels angen e · f. Wijd van omvang en onpeilbaar, Die, schoon heel de zlel vervullend, l 

Mogell.jk 1·s daarbinnen de wetenschap <lat ' zult vinden : de sleutels van geloof en vertrou-• l Vloeiend uit mijns Heilands zij , Toch steeds weer tot drinken noodt I • 
de ervaring der Zl.el niet van dat karakter is · I( l wen, beiligheid en dienst zullen er echter ont-

• • In Uw golven, ostb're Bronwel, • 
d t d ·n ing en vre d erze l l breken. Maar onder die sleutels zult U vinden a uurzame overwi n ug e v • I In Uw golven werp ik mij, Oas bereid door Christus' dood I t 
kert, en terzelfder tijd is daar mogelijk - en , f den sleutel van de kolenschuur. Wanneer de 
d a t is d ikwijls het geval - een ernstige onver- ! Liefde, voor 't verstand te machtig - Breek, o breek mijn zielebanden J ! kool brandt, is het moot om te zlen, maar 
schilligbeid jegens de stellige voorzorg, die God f Englen zelfs doorzien haar niet - Naar U schrelt mljn hart steeds weer; f daarna, wat is er dan ?" 

• • h iletroffen heeft, waardoor die overwinning en f Maar zoo teeder, dat zij allen, De Uwe in leven, de Uwe in sterven, l De zuster antwoordde: .. Slecbts een oop 
vrede verkregen kunnen worden. i Groot en klein genaie biedt ! De Uwe in eeuwigheid, o Heer I i asch.'' 

Er zijn velen , die hun belemmerden gees- i Welk een liefde I Liefde's volbeid - i .. Juist," zei ik, .. als een !even wordt door-
·telijken groei betreuren, en toch gaven de i Een ook mij vergeet Hij niet I Schenk mij daarvan meer en meer J f gebracbt in zonde en zelfzucht, hoe schltterend 

eerste dagen van bun godsdienstige ervaring ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-•"'."'"·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.....! en aanlokkelljk het ook moge zijn, het einde 
beloften van een brandenden en voortdurenden d l" anders geweest z1·1·n, want al het di·enen zou van een misbruikt !even is slechts een hoop lende jaren en meer gerijpt oor ee . 
i jver. Het werk van Heiligmaking werd bii de Nu. ofschoon in hun geval de muziek en de vol van heerlijkheid en vreugde in den Heer asch" ,,Zuster," vervolgde ik, ,,bent U van plan 
bekeering in hun hart begonnen. Aile werk blijdschap van zulk een dienen niet vergeleken geweest zijn. die sleutels ergens neer te gooien ?" .. Neen, 
voor God was een vreugde. Oat waren ook de kart worden met wat ze jaren geleden ervoeren, Ben Rein Hart. zeker niet," antwoordde ze met waardigheid. 
cpenluchtsamenkomsten en andere pogingen, leggen veel te velen zichzelf neer bij wat zij .. Ik ben er verantwoordelijk voor," en terwijl zij 
want zij verlangden vurig om iets te doen voor lndien zij. op wle deze opmerkingen betrek- ze stevig vasthield, alsof ze vreesde, dat ze door 

gelooven, dat onvermijdelijk is. k· h bb d 
Hem, Die zooveel voor hen gedaan heeft. mg e en, we erom in het bezit willen haar vingers zouden glippen, zei ze: .. Ik moet 
Gelegenheden voor bidstonden werden met en- Z,ij hebben ongelijk. komen van die oude vreugde en die oude er zorg voor dragen en ze aan de dagzuster 
t husiasme aangegrepen, en als de omstandighe- Velen zullen toegeven, dat alles anders zou kracht, die hen vroeger do or de moeilijkheden overhandigen." 
den bet toelieten , was er nooit een gedachte zijn, indien zij weer den ouden geest bezaten. been droeg, dan moeten zij inzien, da t, w at ,.Juist, dat is bet . W e moeten ze overbandi
aan naar huis gaan, voordat de laatste poging maar zij blijven op bet bezit daarvan starenals zij noodig hebben, de ervaring van een rein gen als de nacbt voorbij is, als de dag aan
,,om zielen in bet net te breagen' ' in het werk iets, dat noodwendig verbonden was met bun hart is. En indien zij, die deze ervaring nog komt, en de scbaduwen vlieden.'' .. Wij moeten de 
gesteld was. eerste liefde en dus niet weer verkregen kao nooit bezeten hebben, deze willen erlangen, sleutels dan overgeven aan God." De nachtzuster 

Toen, op een bijna onbekende en zeker onver- worden. dan moeten zij inzien wat bun in werkelijkbeid keek naar de sleutels alsof ze nieuwe belangstel-
wachte wijze is de drijfkracht acbter al deze Zij hebben ongelijk ! De vlam van liefde en ontbreekt. Deze erkentenis zal in ieder geval Jing voor haar badden gekregen en toen snel

.activiteiten gaandeweg verminderd en hetlente- enthusiasme bad, ware ze goed verzorgd, hooger een groote stap in de goede richting zijn. de ze weg om baar andere plicbten te gaan 
leven van die eenmaal blijde bereidwilligbeid en hooger kun!1en stijgen. De drang tot dienst- De volgende maand i De Zegen van Volle vervullen. 
werd gaandeweg minder krachtig. willigheid had kunnen toenemen, indien de zie l Verlossing is mogelijk voor alien. *,. • 
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Vervolg van pag. I. 
De , practische, eenvoudige en toch smaak· 

v oile en comfortabele inricbting van dit tebuis 
~a\ de smartelijke gedacbte aan het gemis van 
,;eigen haard'' bannen uit de boofden van de
genen, wien bier een geridlijk ,,home" wordt 
aangeboden : het verblijf in een zoo heerlijke 
-0mgeving en een zoo gezond klimaat als die 
van het onvolprezen Garoet, den pare! van 
Priangan, zal bun verloren Ievenskracbt en 
levenslust hergeven ; en de gedachte dat zij 
door hun eigen geldelijke bijdragen, hoe ge
ring die ook mogen zijn. zelf med.ehelpen tot 
de instandbouding van dit verblijf. zal hen 
behoeden voor dat ellendige gevoel van af
hankelijkbeid van anderen, dat zoo licht tot 
moreele inzinking leiden kan en daarom in de 
eerste plaats voorkomen worden m o e t. 

Maar ook in bet onverhoopt geval dat toch 
bijwijlen sombere neerslachtigheid zlch van de
ze pensionnaires meester maakt, is door den aan 
alles denkenden Kommandant voorzien. Want 
nu reeds, voordat een enkele crisiswerklooze 
nog is toegdaten, heeft bij er een plaatsje in
geruimd voor eenige oude, trouwe medewerkers 

In gesprek. 

van het Heilsleger, uiterst sympathieke perso
nen van groote levenswijsheid en ervaring, tot 
wie de overige bewoners. wanneer zij in moei
lijkheden verkeeren. zich ten allen tijde en nooit 
vergeefs om nimmer falenden raad en bijstand 
kunnen wenden. Dat zijn de oude, maar krach
tige beer ,,Geloof" en de oude en toch eeuwig 
jeudige dames ,,Hoop" en ,,Liefde", beproefde 
veteranen in den strijd tegen wanhoop en neer
slacbtigheid. 

Ik spreek hierbij den wenscb uit dat ,,Huize 
Elim", zoolang het bestaat, dit drietal onafge
broken tot bewoners moge hebben en dat voor 
de overige pensionnaires spoed!g de tijd moge 
aanbreken, dat zij gesterkt naar lichaam en naar 
geest, zich wederom met vertrouwen en goede 
kans op welslagen in het maatschappelijk strijd
gewoel kunnen storten en hunne verloren po
sities terugwinnen. 

lk spreek ·verder de hoop uit, dat de zegen 
van den Allerhoogste moge rusten op dezen 
zoo nuttigen en nobelen socialen arbeid en op 
alle degenen die er zich met hunne beste krach
ten aan wijden. 

En hiermede verklaar ik ,,Huize Elim" voor 
geopend. 

Vervolgens nam mevr. de Ion g h - Vogel 
net woord, geboor gevend aan een dringend 
verzoek terzake en sprak aldus: 

Op U w dringend verzoek om mede een paar 
woorden te spreken, heb ik, na wat tegenstrib
belen, meenen te moeten ingaan. 

In den strijd tegen de heillooze werkloosheid 
staan wij zij aan zij. Als medestrijdster verbeug 
ik mij met U op dezen dag. 

Oas plaatselijk comite in Bandoeng kent 
hetzelfde streven. Ieder wordt geholpen, zonder 
onderscheid van ras of geloof. Wij zijn gebonden 
aan een criterium en kunnen uitsluitend crisis-

1 werkloozen helpen. Is dat criterium daar, dan 
wordt steun verleend zonder eenige selectie, Ech-
ter .verbeugen wij ons dat naast de elgemeene 

steunverleening organisaties voor hulp in huis
vesting bestaan voor werkloozen van meer ge
goeden huize, op wie wellicht de geleidelijke 
achteruitgang en de demoralisatie van dezen 
tijd sterker inwerken. · 

Hartelijk danken wij het Leger des Heils en de 
Amsterdamsche Mij. voor Jongemannen voor 
hun medewerking en wij wenscben het Leger 
veel .geluk met de opening van dit tebuis. 

Moge de geest die bier zal heerschen er een 
zijn van dankbaarheid voor het veilige dak, en 
ook van vrede en samenwerking onder zijn be
woners, en van hoop op betere toekomst. 

.. ... 
Nu deed de werkloosheids-commissaris van 

Bandoeng, de beer H. M. Vos, zich hooren, 
sprekende aldus ; 

Hooggeachte Kommandant de Groot, - Na
mens bet hoofd van bet Kantoor van Arbeid 
mr. Vreede, die gaarne. persoonlijk bij deze 
plechtigheid tegenwoordig zou zijn geweest, 
maar wegens ongesteldheid niet kon overkomen, 
en namens het centraal comlte en het comite 
voor steun aan werkloozen in het vroegere Mid
den-Priangan wensch ik U harteli}k geluk met 
de opening van dit tehuis. 

Aan de lange reeks van goede werken van 
het Leger des Heils hier te lande wordt hier
mede een toegevoegd, dat zeker niet de minst 
belangrijke is. 

De nood der werkloosheid is onrustbarend 
gestegen, en te voorzien valt, dat, 66k als de 
economiscbe toestand weer opleeft, velen er 
toch niet, in elk geval niet spoedig, in zullen 
slagen, werk te vinden. 

Een vast onderkomen, waar zij zullen kunnen 
verblijven tot ook hun handen noodig zullen 
zijn, beteekent dan voor hen een groote weldaad. 

Wij, die dagelijks met werkloozen in aan
raking komen en hen naar onze beste krachten 
probeeren te helpen, hebben de beboefte aan 

De rondgang. 

een tehuis als dit, naast de tebulzen van de 
Amsterdamsche Mij. voor Jongemannen ber
haaldelijk gevoeld. Maar wij misten de organi
satle, die dit werk zou kunnen ondernemen, 
en onze middelen zijn daarvoor bovendien 
ontoerelkend. Daarom verbeugden wlj ons toen 
wij vernamen, dat het Leger des Heils deze taak 
op zich zou nem('n, Oat was ons een waarborg. 
dat de uitvoering in elk opzicht goed zou zijn . 

Want wat wij, julst in de:i:en tljd van ern
stlge werkloosheid, van den arbeid van het 
Leger des Heils hebben gezien, heeft onze 
groote bewondering gewekt, zoowel om de 
voortreffelijke organisatie die er achter staat, 
als om de menscbkundige en liefdevolle wijze, 
waarop de hulp geboden wordt. 

Kommandant de Groot, ik wensch U geluk met 
de opening van dit tebuis en hen er van over
tuigd. dat ook op' dezen arbeid zegen zal rusten . 

• .. . 
Vervolgens werden de beide officleren voorge

steld. aan wie de zorg voor ,,Elim" is opgedra
gen. zijnde de majoors Cornelius en B irkhoff. 

Ten slotte vond een rondgang plaats. 
Het muziekkorps van het Jongenstehuis van 

bet Heilsleger ult Bandoeng assisteerde. 
Het was een zeer geslaa~de plechtigheid. 
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smds het bezoek van den Kommandant een 
jaar geleden aan Menado is hij bier geen 

onbekende meer, en zoodoende waren er nu vele 
Legervrienden, die met groote belangstelling 
dit zijn tweede bezoek aan de Minahassa tege
moet zagen. Doch, met nog meer verwachting 
en mlsschien met nog grootere vreugde werd door 
de kleine schare, die nu in de Minahassa het 
Leger des Heils vormt, uitge"tien naar dit bezoek. 

Op den 8sten Februari per S.S. Zwarten
hond te Menado aangekomen, had de Komman
dant direct een zeer belangrijke bespreking met 
den HoogEd. Zeerg. Heer Dr. F. H. Visman, 
den Resident van Menado. Met groote belang
stellig heeft de Resident gefoformeerd naar de 
arbeidsmethode van het Leger des Heils en zonder 
twijfel zal dit gesprek een groote hulp beteekenen 
voor ons toekomstig werk in dit gewest. Daarna 
volgde een bezoek aan den HoogEdelachtbaren 
Heer F. H. van de Weteriog, den Burgcmcester 
van Menado, in wiens Gemeente het Leger bet 
allereerst begint tc werken, den HoogEde!Gestr. 
Heer J. Oberman, Voorzitter van de Minahassa
raad etc. 

Verder volgde inspectie van de nieuwe Leger• 
zaal, aan de Julianalaan gelegen, die binnen 
enkele weken gereed zal zijn. Deze zaal, precies 
in het centrum van Menado, belooft zeer ge• 
schikt te worden en de Kommandant was er 
dan ook ten volle mede ingenomen. 

Dlenzelfden namiddag ontmoettc onze geacbte 
Leider de eerste Heilssoldaten en Bekeerlingen 
van de Minahassa in besloten kring. Zeer 
zeker zullen de raadgevingen bij deze gelegen
heid van onzen ervaren Leider ontvangen, heel 
veel beteekenen in het leven van dit 40-tal 
jonge makkers, die opgekcmen waren en mis• 
schien we! de grondvesting beteekenen voor 
bet toekomstige Leger des Heils in dit land. 

De Kornmandant was vriendelijk uitgenoodigd 
om op dien avond een Leger des Heils-samen• 
komst in de groote Protestantsche Kerk te 
Menado te willen leiden, en bet was inderdaad 
een echt ouderwetsche verlossingssarnenkornst ! 
In deze bijeenkomst werd de Kommandant 
gefotroduceerd door den Predikant van Menado. 
den WelEerwaardcn Heer E. F. Wildervanck, 
die een goede sarnenwerking van zijn gemeente 
beloofde. Hier werden ook voorgesteld de 

MA OR WITZ. 

Een persoonlijk getuigenis. 

Halleluja I Gode zij dank voor al Zijn liefde 
jegens mij. 25 jaar heh ik Hem mogen dienen 
in bet Leger des Heils. Welk een voorrecbt 
was bet de Blijde Boodschap te mogen brengen 
aan de armen in Cincinatie Ohio Slumpost, 
Pittsburg Pa Slurnpost, Providence R. S. Slum
post en ook in New York City, Cherrystreet 

Settlement. 
In l 915 kwam ik naar lndie, bij de arme men

schen op Boegangan. Hier even a ls in de gevan
genls en in de stad Semarang, in kindermeetings 
en samenkomsten voor volwassenen op So!D• 
pok, hebben wij heerlijke tijden gehad. Het 
was inderdaad een antwoord op gr bed dat God 
Zuster de Rave en Zuster Lawrijsen zond die hun 
tehuls afstonden en mede werkten met bet huls
hezoek en met het leiden vandeze Europeesche 
samenkomsten, want toen was mijn Hollandsch 
nog slecht en ik maakte we! eens verglsslngen• 

Daarna volgde mijn aanstelllng als Directrlce 
van het meisjeshuis te Semarang ; hier werd ik 
echter zlek en dacht spoedlg naar den Heme! 
te kunnen gaan, maar God bedoelde hct enkel 
als een rusttijd, waarvan ik dan ook heerlijk 
genoot, dank zij de goedc zorg van Dr. Ange
nent en vele makkers offtcleren. 

Na mijn herstel begon het reizen voor geld. De 
eerste drie jaren mocht ik de helft van het jaar 
veldwerk doen op Rogomoeljo, maar al gauw 
werd ook dat slechts een heerlijke herlnoering. 
Toch hebben de kollekterelzen ook hun kaosen 
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Officleren, die den Kommaodant op deze reis 
vergezelden, Mevr. Adjudante Poutiainen en 
Adjudant Johannessen van Midden Celebes. 
De Kommandant heeft bet Evangelic op een
voudige wijze gebracht en vele harten werden 
getroffen door zijne boodschap. In de hidstond 
was het roereod te zien hoe een heel jonge man 
als eerste vrijwilliger naar voren kwam om ver
giffenis te zoeken. Even later volgden elf 
anderen. Prijst den Heere voor deze heerlijke 
overwinning. 

Den volgeoden morgen ging bet verder de bin
oenlanden in naar Tomohon. De WelEerw. 
Zeerg. Heer Dr. J. A. A . de Vreede, de Predi
kant-V oorzitter van dit gewest, had den Kom
mandant met gezelschap op zeer vriendelijke 
wijze bij hem uitgenoodigd en de mooie Protes
tantsche Kerk van Tomohon voor onze samen
komst opengesteld. Bij deze gelegenheid heeft 
Dr. de Vreede den Kommandant niet alleen 
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ingeleid, doch persoonlijk, hem ook zeer ver
dienatelijk .vertaa)d. Trots zware onweersbuien 
waren er bijna 500 menschen opgekomeo, die 
alien geboeid waren door den gloedvollen toe
spraak van den Kommandant. 

Op Vrijdag 10 Fehruari waren de Europee
sche iogezetenen van Menado ultgenoodigd voor 
een lezing over .,den Arbeid van het Lt>ger des 
Heils in Ned.-lndie'', te houden in de Minahas
saraadzaal. Hoewel bet een gure avond was 
met storm en zware regenhuien, was toch een 
flinke schare opgekomen. De Ai;toriteiten waren 
alien aanwezig, de Resident, de Burgemeester, 
de Voorzitter van den Minahassaraad etc. Na 
de lnleiding van den Burgemeester werden 
Adjudant en Mevrouw Rosenluod aan de aan
wezlgen voorgesteld als de door den Komman
dant aangestelde Officieren voor Menado. Op 
een zeer plechtige wijze is daaroa de Leger des 
Heils-vlag door den Kommandant aan Adjudant 
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medegebracht om de Blijde Boodschap te brengen 
aan de gevangenen, op Java, Celebes, Borneo, 
Ambon, Singapore en Penang. In menige gevan
genis heh ik de eerste mogen zijn die een bijeen
komst daar heeft gehouden. Ook heb ik op die 
reizen mogen ondervinden de waarheid van Jezus' 
woorden : want hoeveel liefs !).eh ik wel onder
vonden van menschen die als Vader, Moeder. 
Broeder en Zuster voor mij zijn geworden. 
Dank ook voor de gelegenheden om open• 
luchtsamenkomsten te mogen houden, kinder
meetings in de scholen, in societeiten of op 
d'een of andere voorgalerij. Ook bij de arme 
lepralijders mocht ik meetings houden. De 
grootste vreugde was dan we), als er een ztel 
tot Jezus kwam. 

Naast God heh ik dit alles te danken aan mijn 
lieve Moeder en mijn Vader, nu reeds 76 jaar 
oud, die mij als kind eian God hebben gewijd: 
en aan Moeders woorden toen ik 12 jaar oud 
was, dat ik willig moest zijn alles te lijden en 
te dragen om Jezus wil. M. K. 

* ,. ,. 
Tusschen de kollektereizen door, na een af

wezigheid van 3 of 4 maanden, soms langer, 
zien wij de Majoor in eens voor ons, op bet 
Hoofdkwartier of in een samenkomst. Zij komt 
dan als een frissche hries met een Halleluja 
in hart en mood, altijd even opgewekt en dank
haar. Zij Is natuurlijk hlij weer bij makkers te zijn, 
en van een samenkomst te genieten, en gaarne 

luisteren wij naar haar getuigenls, eenvoudig en 
oprecht. Wij hooren hoe zij bij het kollekteeren 
ook de gelegenheid aangrijpt om een zegen te 
breogen aan de menschen met wie zij in aan
raking komt, menschen van hoogen stand, en 
ook anderen die in nood en ellende verkee
ren. En ten slotte zijn wij 't allemaal met haar 
eens, als zij zegt dat er niets heerlijker is dan 
zelf gered te zijn en anderen te wijzen op den 
Zaligmaker, den Redder der wereld. 

De Majoor zegt we\ als zij vertrouwelijk 
over haar werk gaat vertellen, dat het kollek
teeren soms moeilijk is: het is niet altijd prettig of 
gemakkelijk om hlj anderen geld te komen vra
gen, er zijn vaak teleurstellingen en allerlei 
oniberingen, en dikwijls moet men met dwang 
eigen gevoelens onderdrukken en doen alsof 
men heelemaal oiets afwist van moeheid of moe
deloosheid, terwijl somtijds het hart we! erg 
bezwaard kan zijn. 

Doch niettegenstaande alles is en blijft de ho
ventoon een van dank en dankbaarheid. Dank 
aan de vrienden die de Majoor overal zoo wel
willend tegemoetkomen, en dankbaarheid aan 
God Die haar op zulk een wonderbare wijze 
leidt en bewaart. 

Van harte feliciteeren wij de Majoor met het 
bereiken van haar 25-jarlg jubileum als offi
cier en wij wenschen haar nog vele jaren van 
vreugdevollen en zegenrijken arbeid toe in ons 
geliefd Leger. 
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Rosenlund overbandigd en daarna beloofde de 
Adjudant met enkele woorden trouw aan de 
begioselen v an het Leger des Heils. 

Verder werd met groote aandacht geluisterd 
naar een Zweedsch lied gezongen door de
aanwezige Officieren. Daarna heeft de Kom
mandant ons alien gedurende bijna een uur
geboeid. Hij nam ons mede naar Java en de 
duizenden werkeloozen aldaar, naar bet eiland.: 
Bali en de leprozen in hunne ellende, naar 
alles wa t door christelijke naastenliefde tot stand 
gehracht wordt door de Officieren van bet Le
ger des Heils. Dit alles werd zoo nu en dan op 
de voor den Kommandant zoo eigene wijze door 
pittige illustraties duidelijk gemaakt . 

Tenslotte nam de Resident bet woord. In 
zeer sympathieke bewoordingen heeft hij , na 
den Kommandant bedankt te hebben voor de 
interessante lezing, tot uiting ge brecht, welke
groote ~elangstelling de entree van bet Leger 
des Hells in de Mioabassa bad, en zich tot 
Adjudant en Mevrouw Rosenlund richtende. 
zegde hij zijne vollen steun en medewerkiDg 
toe. 

V oordat wij alien als slot lied samenzongen 
,,Ik buig mij voor de macbt der liefde'' dankte 
de Kommandant den Resident voor zijne vrien
delijke woorden en zeide hoe bJ1·1· h·· IJ was om 
in den Resident een nieuwe Leger-vrieod te 
zien, waarna deze interessante avond gesloten. 
werd met gebed. 

Den volgenden ochtend volgden wederom een 
gesprek met de .. pers, afscbeidsbezoeken en nog 
andere [belangnike regelingen en d t''d • e lJ voor 
het vertrek van den Kommandant e ·· I n ZlJn geze -
schap was weder aangebroken. 

Wij zullen de goede raadgevingen van onze 
Leider niet vergeteo, die ons telkens en telken: 
weer heeft voorgehouden, om vooral als echte 
Bloed en Vuur-heilssoldaten voort t e gaan om 
zielen voor God te Winnen in de Minahassa. 

Het bezoek van Kommandant de Groot aan 
de Minahassa in Februari 1933 -al 

M een zeer 
groote beteekenis hebben voor het toekomstlge 
Leger rdes Heils-werk in Noord Celebes. 

OEMA I RITOESIGI 

VAARWEL SAMENKOMSTEN 

van de Kapiteins Young en Mathews. 

In een geest van ernst en nadenken over wat 
God in ons midden bee ft gedaan gedurende bet 
verblijf. van ooze Kapiteins, werd des ocbtends 
de Heiligingsmeetlog begonnen. 

Het .. Daal als in tijden van ouds op ons neer .. 
hracht den Geest Gods over ons en gaf de 
belofte van veel zegen. 

Na het gebed gaf de I ' d d e1 er van e samen-
komst, Adjudant Lorier, een kort overzicht 
van wat door de scheidende Officieren was. 
gedaan. 

Hij schilderde de moeilijkheden waarmee zij 
te kampen hadden gebad, waarbij in de eerste 
plaats werd gedacht aan de taal, waarin het 
Evangelie moest wordeo gebracht. Doch, hoe 
wonderhaar had God alles we! gemaakt. Hij 
had zegen gebracht op hun werk, wat we! uit
kwam in liefde en gehechtbeid. 

Mevr. Kapt. Young sprak daarna en uitte 
haar dankbaarheid voor alles wat zij hier in 
Batavia had mogen ondervinden. Door alles wat 
zij had mogen leeren was haar geestelijk !even 
rijker en dieper geworden. 

Hierna spraken verschillende makkers o . a. de 
Luitenant, Majoor Veerenhuis, Mevr. Kapt. Mat
hews en Mevr. Envoy van Agtereo, die alien 
vertelden van de wonderbare Jeidingen Gods
en hun dank brachten voor wat zij hadden 
mogen ontvangen gedurende bet verblijf van. 
de Kapiteins aan deze plaats. 

De juist gekozen liederen en koren en het 
woord van God zegende ons alien. 

Des avonds hadden wij een goede meeting. 
Reeds bij den aanvang zat de glorie erin 
en ook nu werden woorden van bartelijkem. 
dank en van vaarwel uitgesproken. In het bij
zonder trof ons bet woord van Kapitein Mat
hews, die sprak naar aanleiding van het koor : 
.. Al 'mijn tijd bij Clag en nacht". Hij zeide dat 
hij had ervaren, dat zijn }even eerst dan vruchten 
afwierp, als hij zich geheel aan God over gaf. Hij 
sprak over zijn werk, dat hem zooveel zegen 
had gebracht en bij wilde ook niet anders dan den 
Heiland blijven volgen, Die hem tot hiertoe 
had geleid. 

Met bet lied .,God zij met u tot ons weder
zien" werd deze bijzondere dag besloten. 
Adjudant Lorier bracht in bet gebed ooze schet
dende makkers nogmaals voor den troon der 
genade. 

Luit. Hondelinlc• 
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Er zijn enkele punten in dit hoofdstuk, die 
niet alleen onzen aandacht trekken, maar die 
ons ook tot grooten zegen kunnen strekken. 

De Heer gaf ons bier twee geboden, waar
van bet een negatief, bet ander positief is. 

Het eerste is ,, Vrees niet" of .. Wees niet be
vreesd". 

Iemand heeft zich eens de moeite gegeven om 
te tellen hoevele malen dit gebod ons in Gods 
woord wordt toegeroepen, en hij vond bet niet 
minder dan 365 keer vermeld. 

Wat een wonderbaarlijken troost ligt er in 
dit v66r ons liggend feit. Een maal voor elken 
<lag van bet jaar is dit ter onzer aanmoediging 
opgeteekend. Nog eens, wat een duidelijk bewijs 
van de teere liefde van bet Vaderhart Gods, 
tot den nietigen mensch op aarde. 

Hij doorgrondt ons en weet hoe noodig wij 
bet hebben om telkens weer aangemoedigd en 
gesterkt te worden. 

Waarvoor moeten wij clan niet bevreesd zijn? 
Vele menschen zijn bang voor de gevolgen 
hunner zonden. Maar het is niet dit alleen 
waarvan God ons wil redden. Hij wll ons ook 
verlossen van de angst, die bet '.ongeloof zoo
vele malen opwekt. 

Hoe dikw.jls zien we niet naar de bergen 
van moeilijkheden, inplaats dat wij in he; ge
loof bet oog op Jezus richten. 

Dikwijls gebeurt het ons ook dat wij uit 
vrees geen tij:i voor de geestelijke waarheden 
hebben. Wij zijn met de zorgen des !evens 
zoo belast en beladen, en zoo druk bezig 1het 
alles zelf recht te willen makeo, dat vij ons 
den tijd niet gunnen om geheiligd te worden. 

Soms roept een zenuwachtig mensch ons toe 
.. Kalm aan toch, neem uw tijd, dan :zal alles 
beter gaan" en als wij zoo ook meer tijd nemen 
om stil aan Jezus' voeten te zitten luisteren, 
clan zullen wij ook vinden dat angst en vreeze 
verdwijnen. 

Sommige menschen nemen niet eens tijd om 
bun licha·am behoorlijk te reinigen of te ver
zorQen; - onze ziel heeft veel meer tijd noodig. 

Laat ons opnieuw in aanraking met Jezus 
komen door Zijn heilig woord. De Bijbelhelden 
hadden ook wel tijd genoeg om met God ge
meenschap te houden. 

Maar er is ook een positief gebod hier. God 

zegt: .. Weest blijde". Het is gemakkelijk blijde 
en verheugd te wezen, als alles voorspoedig gaat 
en het wiel des !evens regelmatiQ voortdraait, 
maar het is voor een menschenhart bijna 
onmogelijk om vroolijk en blii te zijn, als bet 
donker wordt en de stormen des !evens rondorn 
ons woeden. Het is juist omdat de Heer ooze 
natuur zoo goed kent, dat Hij uitroept: .. Mijn 
kind, wees blijde ... Als wij de !es hebben geleerd 
om stil te zijn clan, zullen wij onze zegeoingen 
beter kunnen tellen en clan zullen wij genoeg 
redenen hebben om blijde te zijn. 

EEN EN ANDER UIT HET 
VROUWELIJK MAATSCHAPPELIJK 

WERK. 
Wat is ons werk toch heerlijk ! ls er een 

vreugde die te vergelijken is met ooze vreugde ; 
- zielen te mogen winnen voor bet Koninkrijk 
der Hemelen, mannen, vrouwen en kinderen, 
jong en oud, sommigen in diepe ellende, de red
dende hand toe te steken, hen deze te zien grijpen 
en tengevolge ervan gelukkig te zien worden. 

Neen, er Is geen vreugde als deze, rein, god

delijk, hartverkwikkend. 
Natuurlijk gaat deze arbeid met moeite en 

zorgen gepaard, maar, al wat uit liefde voor 
Jezus gedaan wordt, houdt zijn waarde en velen 
wien de reddende hand werd toegestoken in 
den nood, zijn daardoor gespaard voor hun ge

heele !even I 
*** 

Betsy ontving haar opvoeding in een inrich
ting, daar baar vader reeds vroeg gestorven was 
en moeder niet veel om haar kleine meisje gaf en 
haar moederplichten schromelijk verwaarloosde. 

Toen zij volwassen werd, moest zij leeren 
hau eigen brood te verdienen. Gebeel onkun, 
dig van de wereld en van de verzoekingen, die 
haar weg zouden kruisen, had zij uit der aard 
weinig weerstandsvermogen en spoe<lig bezweek 
zij. Dieper en dieper zonk zlj in het slijk der 
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God beveelt ons niet alleen om de voile 
wapenrusting Gods te dragen, maar die moet 
ook blinken en glinsteren van heilige vreugde. 
Daar moet een glans van vreugde en blijdschap 
van ons uitgaan. Laat ons toch nooit een dorre• 
treurige godsdienst aankweeken of bezitten ! 

Na Zijn bevelen aan ons, geeft ons de Heer 
Zijoe wonderbare beloften. Hij spreekt van de 
vroege regens, en de regens die in den dorren 
tijd vallen en den oogst verzekeren. God be
looft ons die zegeningea, die ons vruchtbaar 
zullen maken. En Hij belooft iets meer f Hij 
belooft herstelling voor de ziel. In ons eigen 
persoonlijk leven wil Hij weer teruggeven, wat 
door de een of andere reden vernield geworden 
was in ons geestelijk !even. 

• g .• 

Dank God, Hij wil weer herscheppen, en 
Hij heeft dit reeds in ontelbare !evens gedaan. 
Meer dan eens voelen wij oos zoo dor en droog 
in ons geestelijk !even. Wij gevoelen dat wij 
niet zijn, die wij behoorden te wezen. Laat 
ons clan stil voor Hem zijn, want Hij is bezig 
in ons Zijn beeld te herscheppen, en de vruch· 
ten van Heiligheid in ons voort te brengen. 

Hij wil Zijn Geest in ons uitstorten, niet in 
geringe mate, maar in stroomen van zegen. Het 
is Zijn wil dat wij heilig zullen zijn, en Zijn 
wil verandert nooit. God heeft nog nooit Zijn 
wil tegenover ons veranderd. Prijst Zijn naam, 
Hij zal altijd den zwakkeo zondaar ontvangen 
en vergeveo, maar Hij wil bebben dat wij sterk 
worden, zo:>dat wij met Hem om kunnen gaan
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En Hij zeide tot hen .. Wat zijt gij vreesachtig. gij kleingeloovigen ?" 
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee; en daar werd groote stilte. 

zonde, en bet scheen alsof de zorg, in haar kin
derjaren aan haar besteed, tevergeefsch was 
geweest. Maar de Heer zocht zijn verloren 
schaap I 

.. Zuster. er is een meisje in den kampong, 
dat er zeer ongelukkig aan toe is," vertelde ie
mand door de telefoon, .. hoe en waar, is mij niet 
bekend." 

Onmiddelliik ging een der officieren erheen en 
vond bet meisje in een onbeschrijfelijken toestand 
en in opstand tegen God en de menschen. Wij 
wlllen niet veel zeggen over de moeilijkheden 
die zij gaf, eer zij in bet tehuis voor meisjes 
kon worden opgenomen, n6ch over de zorgen 
gedurende de jaren, die zij in dat tehuis door
bracht, liever vertellen wij U over de liefde 
Gods voor haar en de wonder bare verandering, 
die in haar !even werd teweeggebracht. Want 
eindelijk leerde zij inzien, dat er ook voor haar 
een rein !even was en nog veel goed gemaakt 
kon worden, van wat in bet verleden bedor
ven was, en zij leerde God vertrouwen. 

Toen werd alles goed. Vandaag is zij een 
degelijke vrouw en moeder, en een zegen voor 
anderen. 

*** 
Twee Cbineesche meisjes deden bun intrede 

in bet Tehuis. Het was wel een buitengewoon 
inkomen. De arme kinderen waren aangevoerd 
uit China, onder een valschen naam en papieren 
en bestemd voor verkeerde doeleinden. 

Oelukkig wist de politie bijtijds in te grijpen 
en werd zoodoende verhoed, dat zij op een 
verkeerde plaats werden gebracht. 

Matt 8: 26, 

Maar zij badden noolt een Europeesch huis 
gezim, spraken geen Maleisch of Hollandsch en 
wisten natuurlijk niet wat er met hen gebeurde. 

Zij waren bitter ongelukkig. Gelukkig spreekt 
liefde e(.n taal, welke door elk menschenhart 
verstaan wordt en al spoedig begrepen zii, dat 
zij in goede handen waren. 

En toen zij zoover waren dat zij de Holland
sche taal wat kenden en de zusters verstaan 
konden, maakten zij goede vorderingen. Geheel 
nleuw waren voor hen de Bijbelverhalen. Zij 
kwamen niet uitgekeken in een platenbijbel en 
bun opmerklngen, ofschoon niet altijd juist, waren 
soms zeer gevat, we! een bewijs dat zij ernstig 
dachten over al bet nieuwe, dat er in bun !even 
gekomen was. 

Ontroerend was bet te zien, hoe zij bun best 
deden om een goed en rein !even te leiden. 
En beiden maken het goed ; zij zijn vandaag 
getrouwd in eigen kring, en danken nog dage
lijksch den Heer voor Zijn wooderbare leidtng. 

En, zult U vragen, hebt ge clan geen teleur
stellingen in uw werk? Ja zeker, maar als wij 
bedenken <lat een ziel meer waard is, clan alle 
schatten der wereld, clan is ons hart vol dank
baarheid over de verkregen resultaten. 

Gezinsbond in Celebes. 

In Kantewoe werd 3 jaar geleden dezen tak van 
arbeid door Adjudante Wikdal geopend. Bij de 
oprichting telde het aantal !eden 6 ; tbans be
draagt bet 38, waarvan er ongeveer 30 trouw 
opkomen. De meesten biervan zijn getrouwde 
vrouwen, de jongste is 16 en de oudste 60. 

opdat ook andere zielen tot Hem zullen komen. 
0 ! Hij is bezig om de uitstorting van den 

Heilig en Geest voor te bereiden, zoodat wij de 
vruchten der Heiligheid kunnen dragen. De 
vruchten van den Heiligen Geest zijn schoone 
parels, maar zij moeten met den gouden band 
van nederigheid vereenigd worden. 

Wees nederlg voor Hem en Hij zal Zijn 
wonderbare beloften in Uw !even wilarmaken, 
en zoo zullen kracht en reinheld in Uw )even 
geopenbaard worden. 

* • * 
HET BESTE BEWIJS. 

Een arme, ltaliaansche vrouw zat dagelijks 
aan den kant van den weg fruit te verkoopen 
en las, in de oogenblikjes, dat zij geen klanten 
had, in haar Bijbel. 

,,Wat leest ge daar, vrouwtje ?" vroeg eens 
een man, die fruit bij haar kwam koopen. 

,,Het Woord van God," antwoordde de vrouw. 
,.Het Woord van God?" vroeg de man haar. 

.. Wle heeft u verteld, dat dat het Woord van 
God is?" 

,,Dat heeft Hij mlj Zelf verteld," antwoordde 
de fruitverkoopster. 

.. 0, hebt ge clan met Hem gesproken ? .. 
Dltmaal stood de eenvoudige vrouw verlegen, 

omdat ze dergelijke gesprekken niet gewoon 
was. Eiodelijk wees ze op de helder schijnende 
zoo en zei: ,,Mijnheer, kunt u mij bewijzen, 
dat daarboven een zon is? .. 

.,Bewijzen? Natuurlijk kan ik dat. Het beste 
bewijs is, dat ze mij verwarmt en dat ik haar 
licht kan zien." 

,,Zoo is bet ook met mij. Het bewijs, dat 
dit boek bet W oord van God is, is, dat bet mijn 
ziel verwarmt en verlic:ht," zei de arme vrouw 

verheugd. 
Zoo is bet inderdaad. Met geleerde,betoogen 

zullen we er nooit in slagen, tegenoves onge
loovigen het bestaan van God te bewijzen. 
Maar ons eigen getuigenls omtrent de kracht 
Gods, ervaren in bet eigen !even, Is onweerleg-

baar. • * * 
MALANG. 

Zaterdagavond, 11 Februari, had in de con
sistoriekamer van de Protestantscbe kerk alhier, 
eea welkomstsamenkomst plaats. Orie oud-heils
soldaten en een 45-tal legervrlenden waren op
Qekomen. Nadat Zr. van den Ham de Kapiteins 
iogeleid had, spraken deze achtereenvolpens bun 
welkomstwoord en zelden blijde te zijn het korps
werk in Malang ter hand te kunnen nemen, een 
en ander werd op de gebruikelijke wijze afge' 
wisseld door het zlngen van ooze heerlijke Le
gerliederen. De Kapiteln bepaalde ons verder 
bij bet woord van Jozua: .,Kiest U heden wien 
ge dienen zult" en alhoewel er bij de daarop
volgende uitnoodiging geen zichtbare resulta
ten waren, glngen wij toch rijkgezegend naar 
buis. Onder de aanwezigen waren o. m. Zende
liog-leeraar Pik en aodere vooraanstaanden uit 

bet geestelijk !even te Malang. 
Moge de Heer ons, in ons nieuwe Legerzaal

tjE', nog vele zegrnln£en doen genleten en bo, 
venal ons ook bier gebrulken om zondaars aan 

Zijn voeten te brengen. 

Kandldaat J. v. d. Zouw. 

. 
Op de wekelijksche bijeenkomst brengen de 

vrouwen haar eigen werkmee. Dit bestaatmeest al 
uit bet rijgen van kralen voor haar hoofdtooi. 

Na bet openingslied en het ~ebed wordt 
gewoonlijk een korte toespraak gehouden over 
onderwerpen als : zindelijkheid, netheid, gezond
held en ook meermalen een Bijbelonderwerp. 
Iedere week krijgen de vrouwen een tekst mee 
en daar bet meerendeel niet kan lezen. moeten 
ze tracbten den tekst, die natuurlijk In de Oema
taal vertaald is, In haar geheugen te prenten. 
Het is een merkwaardig gezicht, als men naar 
den tekst van verleden week of twee weken 
tevoren informeert, de oude vrouwtjes baar hand 
te zien opsteken, alien even verlangend om hem 

op te zeggen. 
Ensl@ne Nelwan, die den Gezinsbond ruim 

2 jaar heeft geleid, heeft met groote toewijding 
getracht deze heidensche vrouwen licfde voor 
Gods Woord bij te brengen en haar pogingen 
zijn niet zonder resultaat gebleven. 

In verband met den Gezinsbond is een spaar
fondsje opgericht. De leden betalen wat en wan· 
neer ze willen en kunnen het weer terugkrijgen. 
als ze dat wenschen. Met de Zelfverloochenings
poging staan ze altijd iets van haar spaarpen 
ningen af. Om de beurt komen ze om de zaal 
schoon te maken op Zaterdagmorgen en dit 
doen ze geheel vrljwillig. 

De Gezinsbond is werkelijk een bloeiend on
derdeel van het Kantewoe-korps. Onder Jelding 
van Adjudilnt en Mevroww Mldtbo, de tegeo
woordlge B. O.'s, gaan de zaken steeds voorult. 
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Rom. 10 : 17. ..Zoo is dan het geloof uit het 
gehoor, en het gehoor uit het 
woord Gods". 

De Bijbel is den tijd altijd vooruit. Hij rekent 
met geen tijdperken zooals andere boeken, er is 
nooit een eeuw geweest die den Bijbel achter zich 
kon laten. Daarom is het ook niet te verwonderen, 
dat wij hem vol teksten vinden, die in het bij
zonder geschreven schijnen te zijn, om de nooden 
van het radio-Evangelie tegemoet te komen. 

Daar dit een radiodienst is, denk ik het we! 
voor zeker aan te kunnen nemen, dat de meeste 
mijner hoorders vanavond, schakelaars van golf
lengten zijn, op dit oogenblik misschien in de 
verzoekiog mij uit te schakelen en op wat vroo
lijkers in te stemmen. Mag ik U echter iets 
vragen voor ge dit doet? 

Hebt ge Uw radio ooit toegestaan Ute helpen 
God beter te begrijpen? Hebt ge Uw Bijbel ooit 
gelezen in het licht van de kennis die dit alles 
U bracht? Zoo ge dit nog niet hebt gedaan, geef 
mij clan even een paar minuten Uw aandacht, 
want ik denk. als een uit Uw midden, zelf in 
het bezit van een radiotoestel, dat ik Uw be
langste!ling zoolang we! gaande kan houden, 
zelfs al is dit maar om een reden. 

* * 
Vijf jaren geleden stelde ik ook op een radie

<itenst in ; ik dacht toen ter tijd dat ik in geen 
God geloofde, of tenminste niet in een persoon• 

lijken Verlosser. 
Maar voor de prediker half geeindigd was, 

wist ik dat God mij riep. daar bij mijn eigen 
haardvuur; en zoo ik vanavond tot U spreek, is 
<lat eenvoudig, omdat ik dien roep beantwoordde 
~n de kracht van een persoonli1k God leerde 
kennen. Het geloof kwam door het hooren tot 
mij in Ietterlijken zin, en wat ik hoorde was 
Gods woord, scherp en krachtig lnderdaad, 
zooals Paulus hct beschreef; scherper clan eenig 
tweesnijdend zwaard, de gedachten en plannen 
van mijn eigen hart ontleedend. lk weet oiet of 
ge nu toevallig luistert, Dominee Elli0t, maar gij 
sprak van de Folkstone kansel dien avond en 
{lij bracht een keerpunt in mijn !even l En o, 
hoe heerlijk zou ik het vinden wanneer God, 
door Wiens liefde ik vanavond hier sta, mijne 
woorden zoo zou gebruiken, dat hetzelfde won
der ook met andere luisteraars geschiedt. 

Wij zijn aan een ,,pass" gekomen in bet we
reldgebeuren waar bet feit van een almacbtig 
God daar staat, als onze eenige hoop. 

Zelfs de ongeloovige die dat feit oiet aan wil 
nemen, wordt gedwongen die positie te erken· 
nen, want het geloof in menschelijke bekwaam
heid om eigen problemen op te lossen, begint 
voor onze oogen in stukken te vallen. 

Maar de wereld wenscht geen God die enkel 
almachtig is. De natien mogen van President
schappen spreken, maar de moede wereld vraagt 
naar geen dictator. De wanhopige Iegioenen van 
werkeloozen; de millioenen die nog steeds met 
handen en hersens zwoegen, maar nauwelijks 
aan de naaste toekomst durven denken ; de 
armzalige wrakken uit den wereldoorlog. die de 
donkere wolken van een dreigende berhaling 
van dit alles aanschouwen; de hulpelooze slacht
offers der bezuinlgingen die eens de experts op 
dat gebied volkomen vertrouwden en nu erbij 
moeten staan, terwijl bun theorieen dagelijksch 
VPrvalscht worden, als al deze menschen een 
God aanriepen, die enkel almachtig was, dan 
zouden hun gebeden, hun hoop en verwachtingen 
moeten zijn voor zulk een uitstorting des heiligen 
toorns, dat bet alles zou eindigen in de vuren 
van het oordee!. 

* * 
Maar diep In ooze harten leeft iets, dat niet 

~an sterven ; iets dat ons nog overbleef ult de 
dagen van het eenvoudig geloof, lets dat op 
dezelfde wijze ~erkt als het in de 18de eeuw 
deed, toen de machtige opwekkingsstorm nieuw 
!even aan de bedreigde gemeenschap bracht. 
Het is dat klelne, Goddelijke vonkje dat in ons 
is, en omdat het een dee! van God is, Is bet 
ook trouw aan de Goddelijke natuur. Zijn 
verlaogen gaat niet ult naar de onelndlge 
kracht van Jehovah, den Heer der heirscharen 
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~ob be JLui~teraar~. 
<fen boor ~ugb l\ebtuoob, boor be l\abio uttgegproken rebe. 
maar naar de goedheid, de leiding en bet begrij· 
pen van Jezus, den Koning der Liefde. 

Ik hen er niet zeker van of we dat allemaal 
we! verstaan. Er is ontzettend veel verkeerd 
begrijpen over den nood in ons midden, eneen 
wijze van denken van den kant der groote mas
sa, dat degenen, die in aanraking met de fei
ten komen, tot een soort wanhoop drijft. 

Als een dergenen, die inderdaad in nauw COO• 

tact met de feiten staat, geloof ik dat we van 
aangezicht tot aangezicht met een doodsgevaar 
staan. Voor politieke nelgingen en klasse-voor
oordeel in ooze rangen is heden ten dage geen 
plaats meer. Men wordt er dus ook niet meer 
door verblind. 

lndien ge bet moeilijk vindt om met mij te 
gelooven dat bet Goddelijke in 's menschen har
ten naar de God van Liefde rondom ons reikt 
ga dan, en zie voor Uzelf de toestand overal. 
waar men geen werk kan krijgen. 

Ga, en praat eens met de moeders, die zich
ze If jaren achtereen moeten bekrimpen, omhun 
kinderen ·op school te kunnen houden. Ga, en 
praa t eens met de onderwijzers die het beste 
wat in hen was, hebben gegeven om vele mid
delmatige scholieren vooruit te helpen en voort
durend van bun eigen spaarpenningen hebben 
gebruikt om die scholieren gekleed en gevoed 
te houden. Ga, en spreek tot de jongemannen 
van boven de 20 jaar, die nooit een kans tot 
werken hebben gehad. Ge zult niet vele ver
kwisters of communisten onder hen vinden. 

In iedere kleine stad zult ge bonderden man· 
nen en vrouwen vinden, die nog aan het oude 
geloof vasthouden, die weten dat, als de Ko
ning der Liefde vandaag deze valleien zou be
treden, de massa's weder de berghellingen zou
den bevolken om Zijn vriendelijke boodschap 
met blijdschap te hooren; die zeer weinig van 
revolutie spreken, maar dag en nacht om een 

opwekking bidden. 
En gevoelt ge oiet dat God op verschillende 

manieren de twijfel tracht te overwinnen en tracht 
ons de waarheid der liefde beter te doen begrij
pen. 

Over bijna ieder nieuw wetenschappelijk 
wonder schijnt Hij in Zijn woord in d'een of 
andere gelijkenis gesproken te hebben. Stralen 
van onzichtbaar licht, die mist en duisternis 
doorboren. De duisternis zelve gebruikt om 
een stad te verlichten, Atomen, die ons aan
toonen, dat er inderdaad in een mosterdzaadje 
wel de kracht om bergen te verzetten kan 
liggen. En zeker in dit wonder der draadlooze 
telegrafie, dat ons eenvoudlg verbiedt om nog 
!anger aan de onzichtbare alomtegenwoordig
heid van God te twijfelen. 

,,. 
* * 

Misschien zijt ge evenals ikzelf een van de
genen die met een kristallen .. set" begonnen 
zijt, en herinnert ge u de dagen dat het ont
vangen afhing van een draad verschil. Hoe wij 
dachten en peinsden, om toch maar tot grootere 
kennis en bekwaamheid te komen ; om ooze 
mastea met enkele centimeters te verlengen, om 
onze ,,aarde" eenige voeten dieper te laten zin
ken, om iedere centimeter van de honderd voet te 
benutten die onze ,,vergunning" ons veroor
loofde voor antenne te gebruiken. Vanavond, 
toen ge uw kleine, draagbare toestel inscbakel
de, dacht ge toen niet, evenals ik zoo dikwijls 
doe, dat onze kennis van God vermeerdert, 
evenals onze kennis van de draadlooze telegra
fie heeft gedaan ? 

,,. 
* * 

Als ik geeindigd heb, sla dan even het hoofd
stuk op, waarvan ik mijn tekst nam. Het is 
bet tiende hoofdstuk van de Romeinen. Denk 
aan de tegenstellingen, waarvan ik gewaagde ; 
hoe bet gebruik van elke centimeter van .. aarde" 
en .,antenne" verdwijnt in het licht van de 
wetenschap dat de geluidsgolven, ver van moei
lijk te ontdekken, onmogelijk te ontvluchten 
zijn, en begin dan even van bet zesde vers af 
te lezen en vraag uzelf af, hoe ge nog kunt 
twijfelen. 

,,Zeg niet in uw hart, W i e zal in den 
liemel opklimmen ? dat is Christus van boven 
afbrengen, of w i e zal in den afgrond neder
daletz? dat is Clzristus uit de dooden opbren
gen. Nabij is lzet woord . . . . . . . dit is het 
woord des geloofs, lzetwelk wij prediken". 

Het woord is naby U. Welk een boodschap 
voor eenzame zlelen ! lk houd ervan in de 
Psalmen te lezen hoe de hemelen de heerlijk
held des Heeren verkondigen, en eraan te den· 
ken dat de luchten inderdaad dezen avond 
trillen door een draadloos uitgezonden Evan
gelie. 

Ik houd ervan woorden te lezen, die over de 
einden der aarde verspreid worden en eraan 
te denken dat ik bier sta tot U sprekende op 
Zondagavond in Engeland, terwijl mijne vrien
den in Australie mogelijk dit alles op Maan
dagmorgen hooren.- Maar, 0 ! Ik vind bet 
v¢el heerlijker te hooren dat Gods woord nabij 
is .,niet ver van een ieder van ons". Oat God 
zelf z66 waarachtig rondom ons is dat wij 
in Hem, letterlijk in Hem, zooals in de myste
rieuze spbeer der draadlooze telegrafte, !even, 
bewegen, en ons wezen hebben. 

Indien ge eenmaal deze groote werkelijkheid 
gegrepen hebt- en ik geloof dat het een weten
schappelijke werkelijkheid is -dan schijnt een· 
zaamheid, zelfs in menschelijken zin, een onmo
gelijkheid. Afstanden scheiden ons niet meer van 
ooze geliefden, of van hen met wien en voor 
wien we bidden, want, tusschen ons ligt geen 
scbeidende leege ruimte, maar de Volheid Gods, 
die vereenigt. De Volbeid Gods, en de Liefde 
Gods ! Het woord der Liefde, hetwelk, weder
om al.i: een draadloos sein, bet beste en bet 
duidelijkste gehoord wordt, als de nacht bet 
donkerst is. 

En als mijn technische vrienden mij verze
keren van wat ik gaarne geloof waar te zijn, 
dat wij nog maar aan het begin der wetenschap 
staan, voor zoover bet de radio betreft, dan 
denk ik nog eens aan onze kennis van God, 
welke, ongeacht hoe zij is gegroeid, zoo weinig 
is, vergeleken met wat bet eenmaal zal zijn. Nu 
zien wij als door een spiegel in duistere rede, 
maar dan .. , .. van aangezicht tot aangezicht. 
Nu ken ik ten deele, maar dan zal ik kennen 
zooals ik gekend word. 

* * 
0, onzichtbare vrlend tegen wien ik spreek, 

het W oord is zeer nabij u. Een T egenwoordig
heid, bij U w stoel, waar ge Uzelf alleen denkt. 
alleen, misschien in de geheele wereld. een Ge
stalte naast U, moeder en vader, Die dezorgen 
van dezen tijd kent, en alles wat bet aan harte 
pijn en zenuwspanning beteekent; Die de angstige 
zorgen voor de toekomst kent, welke zelfs het 
lachen der kinderen niet kan veranderen ; Die 
de echo der smart kent, van bet huis waar de 
Jach van bet kind tot zwijgen is gebracht ; maar 
Die U aan elkander gaaft, om elkander te 
troosten en te sterken in bet geloof en Die U 
vraagt op te zien naar den zekeren dag, wan
neer er geen vloek meer zal zijn, noch verdriet, 
noch geween, nog eenige andere pijn. 

,,. 
* * 

Hoort gij die gefluisterde belofte, gij daar 
in de ziekcnhuizen? Gij die thuis op Uw 
ziekbed terneder Hgt? Ja, en gij regeerders en 
staatslieden, die waken over de onrust van een 
zieke, koortsige wereld? De tijden zijn verbijs
terend veranderd, de oude dingen schijnen voorbij 
gegaan te zijn, bet oude geloof eveneens-. Maar 
de Bijbel spreekt de eeuwige verzekering uit: .,Ik 
ben de Heer, Ik verander niet". 

* * 
I 

En daar kan slechts een beteekenis voor U 
en mij in liggen : Wij moeten naar bet oude 
geloof wederkeeren, want of zij nu nationaal 
of persoonlijk zijn, de God van Liefde wacht 
om onze problemen op te lossen. ..Het geloof 
komt uit het gehoor". Ik zou we! eens willen weten 
aan hoevele duizenden luisteraars de radio bet 

oude geloof heeft teruggebracht. lk zou wenschen 
dat ik hun getuigenis mocht hooren. Ik geloof dat 
ik slechts een uit een menigte ben, die het on
gee venaarde, rechtstreeksche van dezen roep heeft 
gevoeld,diehet woord Gods in bun huizenhebben 
gehoord, die met terugg_ewonnen geloof naar 
hun dagelijksch werk zijn gegaan, en voor zich
zelve hebben uitgevonden, dat Gods liefde een 
einde maakt aan iedere vreeze, en het !even 
wonderbaar nieuw maakt. 

Ik wacht den tijd af dat de radiodienst ons 
een avond zal geven van getuigenis over de 
macht die in de draadlooze boodschap ligt. Ik 
twijfel niet, dat bij zu}k een geleqenheid een 
menigte van gelukkige heiligen en bekeerden 
klaar en verlangend zouden zijn te verklaren, 
zooals ik uit eigen ervaring doe, dat God ieder 
uur wonderen verricht, !evens veranderend en 
familien reddend ; wegen vindend en middelen 
geveod, Zijn macht toonend om ons den weg 
uit al onze tegenwoordige verwarring aan te 
wijzen. 

lntusschen dank ik Hem, Wiens nabijheid mij, 
ten tijde van ongekenden nood, door mijn eigen 
luidspreker duidelijk werd gemaakt. 

Ik dacht toen niet, dat ik ooit een getuigenis 
zou geven voor de radio, maar nu ik dit ge
daan heb, laat ik bet bij Hem, die zooals ik 
weet, de nederigste woorden kan bekleeden 
met de macht van den Pinkstergeest, zoodat 
zij die hooren, gelooven mogen. 

God zegene U, luisteraar~, een voor een. 
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De opening geleid door den Chef van den 
Staf. Prinses Juliana verrichtte de eigenlijke 
plechtigheid. 

Het visioen van onze Nederlandsche makkers 
is dan toch werkelijkheid geworden, bun Jang 
gekoesterde hoop in vervulling gegaan ! Op 
Vrijdag 20 Januari had de inzegening plaats van 
dit groote, mooie gebouw, ter eere Gods en tot 
heil der menschheid bestemd. Groot was dan 
ook de belangstelling van alle zijden voor deze 
gebeurtenis. 

Uit de Hollandsche S. K. vernemen wij, dat 
de plechtigheid der opening zelve, door Prinses 
Juliana verricht, indrukwekkend was. Het ge
bouw munt uit do·or een eenvoudigE, statige 
schoonheid, waarvan de toren met zijn, door 
de gemeente geschonken, schoone slagklok, als 
een Vinger omhoog wijst. 

In de hall van het Hoofdgebouw is een plaat 
aangebracht met bet opschrift : 

Tot eer van God, 

ter blijvende nagedachtenis aan bet I even 
en de werken van de Stichters en eerste 
Generaals van bet Leger des Hei!s, Wil
liam en Catherine Booth - werd deze 
K week school opgericht, om te dienen tot 
oplelding van jonge menschen die be
geeren als Officieren te arbeiden in Ne
derland en Overzeesche Gewesten, tre
dende in bet voetspoor hunner, aan den 
dienst van den Heer Jezus toegewijde 
I eiders tot Heil der W ereld, 

terwijl een plaat bij de hoofdtrap de vol· 
gende inscriptie geeft : 

Opgedragen aan Kommandant Bouwe 
Vias, door wiens doortastendheid en vol
harding deze Kweekschool tot stand 
kwam in de crisisjaren 1931/1932. 

De Hoofdkwartier- en K weekschoolstaf. 
• • • 

De eetzalen, de Offlcierskamers en kantoren, 
de kamertjes der kadetten, alles is gevormd tot 
een mooi harmonisch en vriendelijk geheel -
venals de groote aula. Over de boofdingang 

van het gebouw is bet motto van den Stichter 
van bet Leger der Heils ingegrift : Christus 
voor de weretd. De wereld voor Christus, 
over een afbeeldiog van de wereldkaart been. 
lnderdaad, bet geheele kolossale gebouw is een 
waardig monument, gewijd aan God en de 
Stichters van bet Leger des Heils. Mogen alien, 
die bier in de toekomst tot Officier opgeleid 
zullen worden, even waardige, levende monu
menten ter eere Gods en tot Heil der Mensch
heid zijn l 

L.K. 
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Joh. 3 : 3 - J ezus antwoordde en zeide tot hem: 
Voorwaar, voorwaar zeg ik u: tenzij iemand 
wederom geboren worde, bij kan het Koninkrijk 

Gods niet zien. 

Wij ontmoeten vele menschen in onze sa
menkomsten, die slecbts een algemeen begrip 
scbijn~n te bebben van bun verplicbting om 
God te dienen. Zij gevoelen dat bet met hen 
niet heelemaal in orde is, dat zij niet geheel 
zijn, die zij behooren te wezen en gaarne zou
den willen worden. Zoo ver zij gaan, meenen 
zij bet ernstlg, maar zij schijnen geen goed be
grip te hebben van die verandering, die zij moe
ten ondergaan, voor zij werkelijk goed kunnen 
worden, zij begrijpen niet goed, hoe zij gered 

kunnen worden. 

Nicodemus schijnt een van deze k!asse ge
weest te zijn: hij schijnt tot den Heer gekomen 
te zijn met dit soort algemeene kennis van de 
hoogere dingen. Ik geloof te kunnen zeggen, 
dat hij dacht zelf een vrij goed man te zijn, 
maar hij wenschte een beter man te worden. 
Er was datzelfde onbevredigde gevoel, die· 
zelfde on rust in zijn ziel, die in iedere mensche
lijke ziel heerscht totdat hij God vindt, en 
welke niemand anders kan bevredigen, omdat 
God ons voor Zichzelf gemaakt heeft en totdat 
wij bet eindpunt van ons wezen vinden, ken
nen wij geen rust. Wij zijn als Noach's duif, 
been en weder zwervend, maar geen rustplaats 
vindend voor de zolen onzer voeten. Zoo ging 
bet ook met Nicodemus. Hij verlangde naar 
iets, hij had van dezen Leeraar gehoord, had 
Hem misschien zelfs hooren spreken, en gevoelde 
dat Hij een van Godgezonden Leeraar was. En 
zooals zoovele andere Nicodemussen sinds dien 
tijd, hij gevoelde dat de woorden van dezen Man 
waarheid bevatten, maar hij had zoovele bezwa
ren, hij wenschte meer te hooren en zoo tracht
te hij een persoonlijk onderhoud met Hem te 
verkrijgen, zonder twijfel denkend, dat hij dan 
zijn persoonlijke moeilijkheden naar voren zou 
kunnen brengen en op die wijze meer Licht zou 
kunnen krijgen. Daarom introduceert hij zich
zelf aan den Heer en begint op een wijze, die ons 

S T R IJ D K R E E T 
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doet denken dat hij verwachtte dat Jezus een 
lange en geleerde discussie zou beginnen over 
de order in de uitwend1ge dingen van zijn !even. 
Maar Jezus stopte hem dadelijk in het begin 
van z1jn inleiding met een leerstelling, die hem 
geheel in de war bracbt. Het was zulk een te· 
genstelling van al wat hij vroeger gedacht en 
geloofd bad en stond zoo ver boven de voor
stelling die hij op dat oogenblik aangenomen 
had I Men kan zich indenken hoe hij in zijn 
verbazing lezus bijna aanstaarde als het wonder
volle van die leer tot hem doordrong, want het 
schijnt, dat hij bet machtige, bet gewicbtige, 
en bet beslissende van deze waarheid beter 
begreep dan menige Nicodemus van dezen tijd. 
Maar bij valt over moeilijkbeden, zooals de 
menschen tegenwoordig ook we! doen, en 
vraagt: hoe kan <lit alles geschieden ? De Hei
land Deemt echter niets van Zijn verklaring weg 
of gaat geeD stap terzijde in een verzachtende 
uitlegging, neen, Hij verzwakt Zijn verklaring 
niet alleen niet, naar Hij maakt hem aog sterker, 
nog kracbtiger, door erbij te voegen : Voorwaar, 
voorwaar, zeg ik u l Hij zegt: .. wees hierover 
Diet verbaasd, ik geef toe dater moeilijkheden zijn. 
Gij kunt Diet begrijpen en ik kan niet uitleggen 
hoe deze groote, geestelijke verandering plaats 
heeft, maar ik zeg u, hij moet in u, zoowel als 
in iedere andere kandidaat voor bet Koninkrijk 
Gods gescbieden." 

Deze tekst behoort goed gelezeD te worden : 
.,Tenzij dat iemand wedercm geboren worde, 

en ge zijn macht gevoelt. Het is precies zoo 
met bet werk van den Heiligen Geest; wij zien 
de gevolgen en gevoelen Zijn macbt en weten 
dat wij onder Zijn invloed zijn. 

Het lijkt ons alsof er eenige weerzin in den 
geest van Nicodemus ontstond over deze Jeer
stelling, die voor de menschelijke trots en zelf
ingenomenheid en moraliteit zoo onaange
naam is. 

Nicodemus verraadt zijn absolute onkunde 
van de geestelijke waarheden door de vraag : 
.. Hoe kan een mensch geboren worden als hij 
al oud is?" 

Nu, denk er aan dit te noteeren, dat de 
Heiland bier een besliste ondervinding neerlegt, 
die Hij verklaart dat alien moeten ondergaan l 
Het geeft niets wat een man is, of wat bij kaa 
doen, of wat hij gelooft; als hij deze persoon
lijke ondervinding niet heeft, kan hij bet Ko
ninkrijk Gods niet zien. En 0 ! Hoe zlen wij 
iederen dag rondom ons been tentoongesteld -
menschen als Nicodemus, met een hooge moraal, 
bemlnnelijk en godsdienstig op bun manier, maar 
die toch nooit wedergeboren zijn geworden. -
En wij weten als een feit, dat zij bet Koninkrijk 
Gods niet binnen kunnen gaan. Zij weten niets 
van dat Koninkrijk, dat enkel rechtvaardigheid 
en vrede en vreugde in den Heiligen Geest is. 
Zij kunnen bet Koninkrijk niet binnengaan, om· 
dat deze groote verandering niet in hen heeft 
plaatsgevonden. Tk wil. mijne vrienden, dat 
gij goed begrijpt, goed bedenkt dat er geen 

I 
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hij kan bet Koninkrijk Gods niet zien". Er 
staat, niet hij zal niet, maar kan niet komen ln 
bet Koninkrijk Gods. Deze nieuwe geboorteiseen 
noodzakelijkheid voor dit geval, alsof de Hei
land tot Nicodemus had geugd: Gij zijteen ab
soluut natuurlijk man, gij leeft een natuurliik 
!even, gehandelt door natuurlijke instinkten. 
natuurlijke hoop en inspiraties, terwijl Mijn Ko
ninkrijk een geestelijk Koninkrijk is, en zijn on· 
derdanen geestelijke onderdanen zijn, die door 
heilige motieven, heilige verlangens en een heilig 
doel gedreven worden, daarom is bet onver
mijdelijk dat deze groote verandering in u ge· 
schiedt voor ge een bewoner van Mijn Konink1 iJk 
kunt wordcn ! En in antwoord op de verbazing 
van Nicodemus antwoordt Hij: ,,Verwonder u 
niet, dat Ik u gezegd heh : Gij moet wederom 
geboren worden. De wind blaast waarheen 
hij wil, en gij hoort zijn geluid ; maar gij weet 
niet vanwaar hij komt, of waar hij heengaat''. 
Dit is een groot mysterie, tocb weet ge dat de 
wind blaast, omdat ge de gevolgen ervan zietJ 

verheerlijkte geest in den Hemel. of een gehei
ligd mensch op aarde 1s, die hier niet door been 
geweest is. 

Sommigen hebben het misschien in bun kinder
jaren ondervonden, en hebbcn daarom geen 
nauwkeurige herinnering van den tijd meer, maar 
ieder kind van God heeft het ondervonden. 

Wei, laat ons dan gedurende enkele minuten 
trachten uit te vinden, wat de Heilend met deze 
nieuwe geboorte bedoelde. Blijkbaar meende 
Hij bet begin van het echte geestelijke !even in 
de zi~J. Ik zou gaarne willen dat ge de termen, 
waann de Heiland spreekt, goed bestudeert 
en evenzoo het beeld. Door de termen die de 
Heiland gebruikt, duidt Hij een verandcring 
aan van iets, dat tevoren reeds be:stond. Lees 
maar, de Heer zegt niet: tenzij iemand geboren 
wordt, kan hij bet Koninkrijk Gods niet ingaan 
want iedereen wordt geboren, maar ; tenzij 
iemand wederom geboren wordt. Op een andere 
plaats wordt deze verandering ook: Weder
geboorte van den Geest genoemd, niet ge-
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boorte, maar wedergeboorte. De ziel bestond 
tevoren reeds, maar zij moet door den Geest 
herboren worden, dat is : geboren in een nieuw 
!even. Op een andere plaats beet bet weer: 
,.Oat gij zoudt vernieuwd worden in den geest 
uws gemoeds, - hetzelfde idee, ziet ge - dat. 
wat tevoren ook reeds bestond, zal vernieuwd, 
veranderd en in zijn wezen omgezet worden. 
Op een andere plaats wordt erover gesproken 
als: ,,Het gelouterde hart". 

Wordt vervolgd. 

KOMENDE OEBEURTENISSEN. 

Kommandant en Mevrouw De Groot 

zullen bezoeken 

Bandoeng, (Loge) 
Batavia I. 
Batavia 2. 
Bandoeng 1. 
Soekamiskin 
Bandoeng 2 
Tega! 
Pekalongan 
Cheribon 

2 Maari 
5 Maart 
6 Maart 
9 Maart 

12 Maart ( 's avonds) 
15 Maart 
18 Maart 
19 Maart 
20 Maart 

Majoor en Mevrouw Taylor. 

Semarang 1. 
Soerabaja 3. 
Soerabaja 2. 
Bandoeng 1. 

12-13 Maart 
18 Maart 
19 Maart 
30 Maart 

Lt. Kolone1 Brouwer (R) 

Bandoeng 1. 

Majoor Loois 

11 Maart 

19 Maart, Bandoeng 1 ; 23, Cheribon ; 24, 
Tega!; 25, Solo; 26, Soerabaja 1 ; 27, Soe
rabaja 2; 28, Soerabaja 3. 

Majoor Beckley 

12 Maart, Bandoeng 1 ; 

Majoor Woodward. 

11-13 
29 
30 
18 
19 
20 

Maart Rembang. 
,, Tanggoeng. 
,, Oablok. 

Maart TegaJ.• 
,, Pekalongan. • 

Cheribon.* ,, 
Adjudant en Mevrouw Schulz. 

5 Maart, Bandoeng 1. 

Adjudante Both. 

5 Maart Djokja. 
6 ,, Magelang. 
7 
8 

,, 
,, 

* Met den Kommandant. 

Jhr. L. W. van Suchtelen. 

Met het overlljden van Jhr. L. W. van Such
telen heeft bet Leger des Heils een oprecht 
en warm vriend van zljn arbeid in deze ge
westen verloren. 

Steeds werd hij bereid gevonden ons ten 
dienste te staan met zijn gewaardeerde raad
gevingen, in verband met de financien van 
bet Leger des Heils. 

Oedurende een vijftien jaren werd de ad
ministratie geheel belangeloos door genoemden 
heer nagezien en droegen de uitgegeven 
Jaarlijksche Sta1en van Inkomsten en Uitgaven 
van het Leger des Heils daarvan het kenteeken 
door zljn handteekcning. 

DE ALGEMEEN SECRETARIS IN A.CTIE. ~~~~~~~~~~N~N~N~~~~~~~~~~~~ 

BANDOBNG 1. 

Zondag 15 Janueri was een dag die in veler 
herinnering zal voortleven, in bet bijzonder voor 
hen, die dien avond werden ingezegend tot 
Soldaat van bet Leger des Heils, als ook voor 
de Reclasseerings-sergeants, die officieel werden 
aangesteld. 

Majoor en Mevrouw Taylor waren dien dag 
onze ,,aanvoerders". God was op een kennelijke 
wijze in ons midden, en zegende Zijn W oord, 
in de Heiligingssamenkomst, door den Majoor 
gebracht aan onze barten waardoor we versterkt 
en verkwikt werden. 

In de avondsamenkomst had de inzegening 
plaats, die als altijd indruk maakte, zoowel op 
hen die den Heer kennen als hen die Dog geen 
deel aan Hem bebben. Als bijzonder feit ver
diend vermeld te worden, dat de Majoors de 
groote vreugde smaakten dat onder degenen 
die tot Soldaat werden ingezegend, zicb bun 
oudste zoon, Harry bevond. Hoe zegenden de 
getuigenissen van de ,,nieuwe" soldaten en de 

Reclasseeringsarbeiders ons. 

Het was een heerlijke, gloedvolle Heils
samenkomst. waarin den zondaar nog eens 
weer ernstig en dringend werd aangemaand 

zicb tot God te bekeeren. 

Wij zijn er verzekerd van dat dien dag een 
eeuwigheidswerk werd gedaan. 

H.C.M. 

BEZOEK AAN CELEBES. 

Wij waren blij den Kommandant en den Al
gemeen-Secretaris weer op het Hoofd kwartier 
te begroeten bij hun terugkeer van Celebes. 
De Majoor was erg dankbaar dat hij de gelegen
heid had gehad dit gedeelte van ons Territorie 
te bezoeken, alleen was hct jammer dat zijn 
verblijf daar zoo kort moest zijn. 

In een week heeft hij echter heel wat erva
ringen opgedaan, en heel wat werk op zijn 
programma gehad. Behalve de inspectie te 
Kalawara Kolonie en Divisie-Hoofdkwartier, 
vond de Majoor tijd in Kalawara samen
komsten te leiden v·oor de ,kolonisten en 
anderen. 

Een bezoek aan korps Koelawi werd zeer 
op prijs gesteld door de makkers daar, waar 
het kindje van de Kapiteins Merpati aan God 
en het Leger werd opegedragen. 

Te Rouwiga werd de nieuwe Klok voor de 
Leger-des-Heils zaal ingewijd, en een heerlijke 
samenkomst gehouden. 

Te Sidondo werd een nieuwe Legerzaal 
officieel geopend. De Majoor vertelde ook 
van de samenkomst te Paloe door hem geleid, 
waar hij de vreugde smaakte een aantal mak
kers tot heilssoldaat in te zegenen. 

In het volgend nummer van den Strijdkreet 
hopen wlj een meer volledig rapport van dit 
bezoek te kunnen opnemen. 

God zegene Celebes, en al onze makkers 

die daar arbeiden. 

i LEGER DES HEILS BOEKHANDEL JA VASTRAAT 16 BANDOENG. ~ 
~ =-=-=-- ~ 
' z i ENKELE MOOIE BOEKEN UIT ONZEN VOORRAAD. ~ 

"' Door den Stichter, Generaal William Booth Z 
~ REINHEID DES HARTEN Prijs f 1.- ~ 
~ Door Commissioner Dr. Brengle. ~ 
~ DE HEILIGE GEEST EN ONS LEVEN ,, 2.50 ~ 

Z Door Hugh Redwood. 

Z Today's Parable (pas verschenen) ingenaaid ., 
Z God in the Shadows ,. 
Z * God in the Slums .. ,, z * Dit laatste ook in het Hollandsch : ingebonden z V oetsporen van Christus 

z 
z 
z z 
~ 

KINDERBIJBEL van 

V oor kinderen van 4 ,....... 9 jaar 
V oor oudere kinderen 

v. HULST. 

.. 
,, 

,, 

1.
L-
1.-

2.25 

,, 8.50 
" 10.00 
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OFFICI EELE 
MEDEDEELINGEN. 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderd tot Commissioner : 

Lt. Comm. B. VLAS, Holland. 
Lt. Comm. N. MUTHIAH, Br. Indie (N.) 

HENRY W. MAPP. 
Chef van den Staf. 

Bevorderd tot heerlijkheid 1 

Mevr. Comm. Jeffries, Londen. 

Verandering van aanstelling 

Adjudant S. Cullen Boegangan, Semarang 
Adjudant G. Priddle Kollektanten-dept. H.1(. 
Adjudant E. Walo Koendoer Leprozerie. 
Adjudant A. Wuite, Soerabaja, Ziekenhuis. 
Adjudant E. Anderson, Ooglijdershospitaal. 
Kdt. Lt. H. Gringhuis Meisjes teh.-Batavia C. 
l(dt. Lt. M. Latuasan Milit. Tehuis, Batavia. 

J. W. DE GROOT. 
Bandoeng 22 febr. 1933. Terr. Kornrnandant. 

(f~ntee~enin~en ~an den 

(f f ~ e rn e e n tf> e c " e t a 1: i ~. 

• 
De Kommandant. 

Het voornaarnste gedeelte van het prograrn
ma van den Kornmandant voor dezen rnaand 
was natuurlijk Menado voor de officieele 
<Jpening van ons leger-werk in de Minahas
sa. Het rapport dat de Komrnandant daarover 
geeft, vertelt ons dat er een zegenrijk begin 
gemaakt is, en geeft reden om te gelooven 
voor groote resultaten in dat nieuwe gedeelte 
van ons Territorie. Het was precies het begin 
waarvan alle echte Heilssoldaten zouden hou
den want er kwamen 12 zielen naar den 
zondaarsbank in de eerste samenkomst, die 
in de Protestantsche Kerk werd gehouden, 
welke Ds. Wildervanck welwillend voor at 
doe! aan ons had afgestaan. 

Het zingen en spelen van Adj. Johannessen 
en Mevr. Adjt. Poutianen, (die de Kommanda~! 
van Donggala uit vergezelden) droegen veel h11 
tot het algemeen welslagen der samenkornsten. 

Wij zien met verlang;en u.it naar verder 
nieuws, welk ook zeker spoed1g komen zal. 

Mevrouw Kommandant De Groot. 

Tot ons leedwezen moeten wij melden dat 
<le gezondheid van Mevrouw de Groot den 
laatsten tijd veel te wenschen overliet, w~aro!Il 
zlj besloot zich gedurende de afwez1ghe1d 
van den Kommandant aan een noodzakelijke 
operatie te onderwerpen. Deze operatie blit~t 
ernstiger te zijn geweest dan men aanvankeh1k 
dacht maar wij zijn den Heer dankbaar voor 
haar 'herstel, en zijn er zeker van dat alle 
kameraden en vrienden haar voor den troon 
<fer genade zullen gedenken. 

Cele bes. 

Het was mij een groot voorrecht een bezoek 
aan Celebes te mogen brengen. Welk een 
genoegen de D. O.'s Majoor en Mevrouw 
Veerenhuis, en vele andere officieren ~e 
ontmoeten; het speet mij dat ik niet al dte 
toegewijde makkers daar kon spreken. Moge de 
Heer de noodige genade en kracht schenk.~n 
aan al Zijne werkers in dat gedeelte van ZtJn 
wijngaard I 

Majoor en Mevrouw Veerenhuis heb~en nu 
<den kolonie arbeid overgedragen aan Ad1ud~~t 
Poutiainen en zullen zich nu geheel aan de D1v1-
sie wijden. De Majoors hebben een stuk ~an 
hun )even met welslagen aan de ontwikkelmg 
van deze Kolonie gegeven. God zegene dezen 
arbeid bij voortduring. 

Conferenties. 

Gaarne willen wij de aandacht van .0 '?ze 
!ezers vragen voor de bijzondere aankond.1gJn~ 
•op pagina 3 waar volledige inlichtingen te V!!1 o~
zijn aangaande plaats en tljd van deze bi)Z bij 
dere samenkomstcn, en wij noodigen h~er m 
alle Heilssoldaten en Christenvrienden uit ~ t 
zich met ons in gebed te vereenigen voor ~ 
welslagen van deze Conferenties. Door gebe ' 
geloof en hard werken kunnen wonderbare 
dingen tot stand gebracht worden. 

lnternationaal Auditor. 

Met veel genoegen ~n wij mededeelen 
dat Brigadier D. Ridsdel binnenkort een bezo~k 
komt brengen aan Nederl. Oost lndie v~or . e 
Inspcctie en Audit. Wij roepen den Brigadier 
een hartelljk welkom toe en zijn er zeker v~n 
dat hij vele nuttige en aangename weken m 
ons midden zal doorbrengen. 

De waarde van uniform dragen. 

De Kommandant heeft mij verteld van een 
interessante ontmoeting in de vhegmachine. 
Een dame medepassagier, die vanwege het 
Jawaai van de machine zich niet verstaanbaar 
kon maken door te praten, schreef op een 
stukje papier dat zij bet als ee~ vingerwij
ziging Gods beschouwde dat ZIJ den Korn· 
mandant ontmoette op deze reis. Zij was 
een weduwe, op reis om h~~r zoon te be
zoeken, die een zware zielestnJd doormaakte. 
Zij zocht Jeiding en troost, en de Kommanda!"lt 
was natuurlijk dankbaar voor deze gelegenhe1d 
haar op God te wijzen Die een ho?rder en 
verhoorder is van onze gebeden, Die alleen 
troost kracht en vrede kan schenken, en Die 
beloofct heeft de weduwe en de weezen niet 
te verlaten. Oit voorval is nog een bewijs dat 
de Heilige Geest werken wil door Gods 
kinderen afgezien van tijd of ornstandigheden, 
en verd~r dat er overal behoeftige zielen zijn 
die verlangen in aanraking te komen met God. 
Geve God dat iedere Heilssoldaat die ons 
uniform draagt een ware vertegenwoordiger 
mag zijn van den Meester, altijd bereid een 
woord voor Hem te spreken ten tijde en 
ten ontijde. 

Lt. Kolonel Dr. Wille. 

Met belangstelling zullen onze lezers ver
nemen dat de Kolonel in Bandoeng komt 
wonen. Wij zullen blij zijn hem en Mevrouw 
Wille te verwelkomen in het centrum, en 
geven hen de verzekering dat hun tegen
woordigheid van tijd tot tijd in onze samen
komsten ons zeer aangenaam zal zijn. 

Officieren met verlof. 

Rericht is ontvangen van het Internationaal 
Hoofdkwartier dat Majoor Stewart en Kom
mandeure Pettersson op den 22sten februari 
van Rotterdam zijn vertrokken per s. m. ,,Siba
jak" en wij kunnen hen dus te Batavia ver
wachten op den 23sten Maart. Natuurlijk heeten 
wij hen hartelijk welkom en wenschen hen een 
verder tijdperk van nuttigen en zegenrijken 
arbeid in dit Territorie. Verder hopen wij dat 
met hen ook nieuwe versterkingen arriveeren. 
Zie uit naar nader bericht. 

Majoor Hallman heeft een paar dagen wel
verdiende rust in Bandoeng. De makkers in 
de Krokodillenstad zijn allen drilk in hun 
arbeid. Het korps is reeds bezig met plannen 
voor de Conferentie. 

Onze zieke officieren. 

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat 
Kapiteine Pantea nu zoo ver hersteld is dat 
zij het ziekenhuis heeft kunnen verlaten. Zij 
gaat nu voor enkele weken naar Oengaran om 
daar op krachten te komen, en wij vertrouwen 
dat zij spoedig in staat zal zijn haar werk te 
hervatten. 

Ook zijn wij blij te hooren dat Mevrouw 
Adjt. Motte weer naar huis is kunnen gaan 
waar zij den Adjudattt tot groote hulp is in 
het beheer van de Kolonie. 

Adjudant Maatita heeft een oogoperatie on
dergaan welke gelukkig goed geslaagd is. 

Deelneming. 

Mevrouw Ensign Ramaker heeft de droevige 
tljding ontvangen vanuit Sydney {Australie) 
dat haar lieve moeder is heengegaan. Wij ver
zekeren haar en den Ensign van onze diepge
voelde sympathie en onze gebeden. 1 

Veranderingen. 

In verband met de verandering van aan· 
stellingen, doet het ons genoegen Kapitein 
en Mevrouw Palstra welkom te heeten bij 
onzen Hoofdkwartier staf. Zooals reeds eerder 
aangekondigd is, is de l(apitein tot prive
secretaris van den Kommandant aangesteld, 
terwijl hij en Mevrouw Palstra tegelijkertijd 
ook de verantwoordelijkheid voor het Door
gangshuis op zich zullen nemen. 

Adjudante Priddle is tijdelijk aan het finan
tieel Oepartement verbonden en is vertrokken 
voor een collectereis. Luitenante Gringhuis 
heeft de plaats van de Adjudante in het Meis
jeshuis te Batavia ingenomen. 

Adjudante Cullen is overgeplaatst naar Boe
gangan, waar zij de verantwoordelijkheid voor 
de verpleging op zich heeft genomen. 

Adjudante Walo is aangesteld om in Koe!1-
doer te assisteeren terwijl de Adjudantes Wu1te 
en Anderson van aanstelling ruilen. 

Gelukwenschen. 

Nog een dochtertje heeft haar intrede g~daan 
in het huisgezin van onze makkers AdJt. en 
Mevr. Sariman van het Ooglijdershospitaal 
Semarang. God zegene de kleine Roesinam 
en doe haar opgroeien tot vreugde van haar 
ouders en tot een sieraad in het I<oninkrijk 
Gods. 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 

Met diep leedwezen vernamen wij dat 
het !even van een van onze makkers van 
het korps Soerabaja 1 plotseling was afge
sneden. Br. Kroeskop was een trouw be
zoeker van het l(orps en gedurende de laatste 
maanden had hij zich ingespannen ten behoeve 
van de Padvinders Troep aldaar in wording. 
Wij betuigen zijnen vader en andere familie
leden onze oprechte en diepgevoelde sym
pathie en bidden dat de Heer hen troosten 
zal. 

Generaal en Mevrouw Higgins. 
Tot nog toe is de tournee van Generaal en 

Mevrouw Higgins een ware trlomftocht geweest. 
,,Men leidt mii zoo vlug rond, dat, voordat ik 
den naam van de eene plaats heh geleerd, ik 
reeds in de volgende ben aangekomen !" zeide 
de Generaal gedurende zijn Campagne. 

Reeds hebben zij Ceylon achter den rug en 
reizen door Zuid- en Noord-Indie van plaats tot 
plaats, overal begroet en geeerd door autoriteiten, 
publiek en Heilssoldaten, die hen met ongeeven
aard enthusiasme verwelkomden. Machtig en 
onvergetelijk waren de samenkomsten van 5-, 
10-, en 22000 menschen, steeds tezamenge
komen met harten, brandend van honger naar 
God en Zijn liefde en genade en gerechtigheid. 
Een 3.319 zielen zochten verlossing en heiliglng 
tot nog toe gedurende deze Campagne. Overal 
werden de Officieren en plaatselijk officieren 
bemoedigd en verkwikt door de woorden van 
inspiratie en wijsheid die tot hen kwamen door 
ooze !eiders. 

Ondanks de groote hitte en het vermoeiende 
reizen, gecombineerd met vele en inspannende 
samenkomsten, houdt de gezondheid van de 
Generaals en hun staf zich buitengewoon goed. 

Mevrouw Commissioner T effries bevorderd 
tot Heerlijkheid. 

I ,Tot~ ons diep leedwezen moeten wij het 
heengaan van een andere dappere strijdster 
vermelden. Mevrouw Commissioner Jeffries, de 
vrouw van den Britschen Commissioner. Haar 
echtgenoot nauwelijks van zijn zware ziekte 
hersteld hebbende, heeft het God behaagd des 
Commissioners getrouwe levensmakker tot zich 
te nemen, na een leven van harden en getrouwen 
arbeid, dikwijls ongezien achter de schermen, 
velen tot zegen, hulp en steun biedend aan allen 
met wien zij in · nauwer contact kwam, een 
voortdurende steun en bemoediging voor haar 
echtgenoot In alle opzichten. Wij gevoelen diep 
mede met den Commissioner en verzekeren hem 
van onze sympathie en gebeden. ook hier in 
veraf Indie. 

Commissioners Vias en Muthiah. 

Men zal zich herinneren dat bij de eerste 
steenlegging van het Nieuwe Kweekschoolge
bouw in Holland, de Koningin Lt. Kommandant 
Vias tot Officier van de orde van Oranje Nas
sau bevorderde. Nu was het den Chef van den 
Staf een genoegen om, ter gelegenheid van de 
Officieele opening van hetzelfde gebouw, de 
Kommandant uit naam van den Generaal te 
bevorderen tot vol-Kommandant. 

De veertig jaren die Kommandant Vias als 
Offic!er in het Leger gewerkt heeft, zijn zeer 
afwisselend geweest, en Mevrouw Vias, die 
in 1898 als Luitenant van Oppen met hem 
hu wde, heeft hem in den echten Legergeest over
al getrouw navolgd, haarzelf aanpassend aan 
al de verschillende omgevingen, en alle kansen 
tot dienen aangrijpende die op haar weg kwamen. 

De Generaal heeft Luit.-Kommandant Naraya· 
na Muthiah Territoriaal Kommandant van Noord 
Indie, bevorderd tot vol Kommandant. Hij is de 
eerste zoon van Britsch· lndie's heete stranden, 
die den hoogsten rang In het Leger des Heils heeft 
bereikt. Wij willen allen ooze hartelijkte geluk
wenschen voe1:ien bij de vele, die hij ongetwijfeld 
reeds uit alle deelen der wereld heeft mogen 
ontvangen. 

Twee Heilssoldaten ontvangen de orde van 
den Stichter. 

Aan Commissioner Lucy Booth-Hellberg, Ter
ritoriaal-Leidster voor Zuid-Amerika, werd de 
Orde van den Stichter gegeven wegens haar 
langen en succesvollen dienst oader dikwijls zeer 
moeilijke omstandigheden en haar bereidwillig
heid om telkens, wanneer een beroep op haar 
Wi!rd gedaan, dadelijk klaar te staan om, wat 
zij meende haar plicht te zijn, te volbrengen ; 
in 't bijzonder heeft dit.betrekking:op haar dienst 
vroeger in Britsch-lndie en Frankrijk en later 
in Zuid-Amerika. De Commissioner is de jongste 
dochter van den Stichter en de Legermoeder en 
is als zoodanlg vanaf haar jeugd .met het Leger 
des Ueils verbonden -Jeweest. Haar echtgenoot, 
Commisioner Hellberg, werd in 11909 tot Heer
lijkheid bevorderd. 
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Zweden. 
Koninklijke Belangstelling. 

Het Jubileum-jaar van het Leger des Heils in 
Zweden eindigde op 28 December 1932, den 
dag, waarop het Leger 50 jaar geleden zijn geze· 
gend werk in Zweden begon. op grootsche wijze 

Een belangrijke dienst, die gehouden werd in 
het .,Concerthuis" te Stockholm. werd bijge
woond door Z. M. den Koning van Zweden 
den Kroonprins en de Kroonprinses, Prins Eugen, 
Prins en Prinses Bernadotte, den Minister-Pre
sident, de Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en Eere-diensten en een groot aantal hoogge
plaatste personen. 

In die samenkomst benoemde Koning Gustaaf 
Commissioner Ogrim (R.), die tbans 80 jaar oud 
is en die als Zweed zooveel voor zijn land en 
landgenooten heeft gedaan. tot Ridder-Com
mandeur in de Orde van Vasa 2de klas. 

Het pionierswerk van wijlen Commissioner 
Hanna Ochterlony in 1882 werd in deze ver
gadering dankbaar herdacht. 

:...-~:.:~ :...·:.·. :.·:...-:.'. ~ ;&"' :...·:...·:...·~ :..:· -~ ~ • ...:. •• • .Y..'91'!'.Y..'l'::.Y. .• Y..Y.~~;"{F.~Y.:.:~ 

~ Ben beer in Amerika, die in bet ver- :. 
~ zamelen van insecten voor wetenschap- ~ 
~ pelijke doeleinden geinteresseerd is, zou ~ 
~ gaarne een connectie aan willen knoo~ ~ 
~ pen met iemand in Nederlandsch-lndie, ~ 
~ die hem misschien zou willen helpen ~ 
-- met bet verzamelen van verschillende ~ 
~ soorten insecten en vlinders. ~ 
~ lndien eenig lezer met dezen beer in ~ 
:. correspondentie zou wenschen te treden, = 
~ verzoeken wij U vriendelijk te schrijven ~ = :~~MANDANT J. W. DE GROOT. = 
~ Javastraat 16 Bandoeng. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~:...-~~~ 
~. ~Y.· • .:~.:~ .. :Y.X7- ~~~..-~.: .. .:~.: • ..: · .. .-:~.::~..:~~ 

ECHO VAN KOELA WI. 
En de Heere zal uittrek
ken, en Hij zaf strifden 
tegen die lzeidenen, gelijk 
ten dage als Hij gestreden 
lzeeft, ten dage des strijds. 
Zacharia I. 

Het is een zware Jes, voor Gods kinderen. 
te leeren stil op den Heere te wachten, dat 
Hij uit zal trekken om voor hen te strijden 
Al te vaak gebeurt het dat wij zooveel moge
lijk in onze eigen kracht gedaan willen hebben, 
en daarom mislukt het oak al te vaak. 

Muren van moeilijkheden van allerlei aard 
rijzen er om ons heen op en wij probeeren om 
ze af te breken, maar inplaats daarvan worden 
ze grooter. 

Waarom? Omdat wij het niet aan Hem over
laten. Als wij de moeilijkheden maar aan Hem 
overlieten dan zou Hij alle muren neerbreken, 
gelijk Hij deed voor de kinderen Israels toen 
zij voor de Roode Zee stonden ; gelijk Hij deed 
met de muren van Jericho. Daar kwam de 
.. Vorst van het rijk des Heeren'" Hij ze1de aan 
Jozua: ,.Nu hen ik gekomen:· Waarom kwam 
hij? Om de muren van Jericho af te breken, 
want dat konden de kinderen van Israel niet 
alleen doen. Gelijk Hij deed rr.et Sanherib de 
Koning van Assyrie, toen hij Jeruzalem belegerde. 
Koning Hiskia liet bet toen aan den Heere over 
en een Engel die van God gezonden was, was 
genoeg om een 185000 vijauden te slaan in een 
nacht, en Jeruzalem was bevrijd I 

Dit deed de Heere vroeger, toen Hij voor 
Zijn volk streed. W aarom nu niet? Omdat wlj 
het zoo graag zelf doen willen. De Heere is 
dezelfde nu als in vroeger tijden. Hallelujal 

Hier in Koelawi hebben wij ook moeilijkheden 
ondervonden van verschillenden aard, maar wij 
ondervinden ook. dat de Heer, Die Zijn volk 
vroeger de overwinning gaf, ook nu met ons 
is, dat de eene muur van moeilijkheden na de 
andere valt. God is het, die het doet en Hem 
komt al de eere toe! Hier in Koelawi is er een 
tljd van geestelijke crisis. net alsof demenschen 
tusschen twee muren staan: tusschen de muur 
van de oude ,,adat'" {oude heidenscbegewoonten) 
en de muur van Zijn Goddelijken invloed door 
den Geest. Wij weten welke van deze twee 
muren zal vallen. Indien Zijn dienstknechten 
getrouw op hun posten blijven en hun werk 
doen, dan zal de muur van ttadat" vallen. die 
de satan heeft opgebouwd, want God trekt 

Zie vervolg Pag. 8. 

De tweede Heilssoldaat, die nu de Orde vanlllllllili!~iil~llilll den Stichting ontving, is Penningmeester Alfred 
Stimpson van het Korps Northampton II, die 
gedurende vele jaren trouwendiens(heeft verr1cht 
en op de meest edelmoedige wijze heeft bijge
dragen aan het plaatselijk Korps-bouwfonds. 
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0 ZS PADV D-RS~ 
Eerste Troep ingezegend te Bandoeng 

door 

KOMMANDANT DE GROOT. 
Maandagavond 30 Januari was een avond, 

zooals Bandoeng 1 nog nooit had medegemaakt, 
want de eerste vruchten van dennieuwen tak van 
arbeid van ons leger - De Padvindersbond -
werden gezien in den vorm van de inzegening van 
den l sten troep Padvinders. Tevens zouden enkele 
andere leiders, zooals de Hoofdinspecteur, Ter
ritoriaal Organisator en de troepleiders der pas 
begonnen andere troepen aangesteld worden. 

Kommandant de Groot zelf leidde den avond 
op prettige, origineele wijze. Reeds bij bet eerste 
lied ,, Voorwaarts Heilssoldaten," kenmerkte 
zich een opgewekte strijdgeest, die de gebeele 
samenkomst be1nvloedde. Nadat Majoor Lebbink 
de bijeenkomst met gebed geopend had, sprak 
de Kommandant over de vier hoofdpunten van 
de Padvindersverklaring, daarin duidelijk naar 
voren brengend, dat de Padvinderij niet alleen 
spel en genieten is, maar er ook goed en de
gelijk werk geleverd behoord te worden en dat 
de echte Padvindersgeest zich ook in bet leven 
van den Padvinder kenbaar behoort ce maken. 
Het is ons doel de Padvinder te winnen _voor 
God en hem te leeren uit liefde tot Christus 
anderen te dienen. Het waren plechtige oogen
blikken toen de Padvinders en later de Leiders, 
een voor een bun inlijvingsbewijs of aanstel
ling ontvingen, door den Kommandant met een 
kort, persoonlijk woordje werden toegesproken, 
waarna Mevrouw Taylor de Jongens, en de 
Kommandant zelf de Leiders, in bet gebed aan 
God en bet Leger opdroegen. 

*** 
Deze avond was tevens de afscheidsmeeting 

van de Majoors Johansson, die ieder een harte
lijk afscheidswoordje spraken en tot slot door 
ons alien toegezongen werden, waarna Majoor 

STR~D < .... ~0: KREET 
DE} •• 

OFFICIEEL ORGAAfi VAN HET LEGER.DES HEILS 1r1 NEOERLA1'1DSCH OOST lflt>JE. 

Deze zegels 
Leger des Heils 
geheel Ned.-lndie. 

WELDADIGHEIDSZEGELS. 
Leger des Heils. 

zijn nog steeds verkrijgbaar aan het Hoofdkwartier van het 
J avastraat 16 - Bandoeng en bij al zijn afdeelingen in 

Wij verzoeken onze vrienden deze te gebruiken voor hun correspondentie, 
waarmede den arbeid van het Leger des Heils in deze gewesten ten zeerste 
gebaat wordt. 

Onderstaand inteekenbiljet kan opgezonden worden aan Kommandant 
J. W. de Groot - Leger des Heils - Bandoeng, of aan een der Heilssoldaten 
worden afgegeven en voor de uitvoering uwer bestelling zal onmiddellijk zorg 
gedragen worden. 

II LEGER DES HEILS - WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS II 

II 

AAN HET HOOFDKWARTIER VAN HET 
LEGER DES HEILS 

BANDOENG. 
per keerende 

Gelieve mij te zenden -
maandelijks 

--------------------···-·--··· weldadigheidszegels a 2 cent ( 3) 
·---- ··-·····- -·-·· 

--------------------------- --
·----- ---·· .. -· -----

welk bedrag wij U per 

,, ,, 5 ,, (7Ji) 
,, ,, l 2)i ,, (15) 
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postwissel 
toezenden. 

aangeteekenden brief 
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II 

Datum 
Adres. ___________ ······----------------·- ---·- .. ------···--··-·-··-·--··-··~I 

D::::::S::::~~::::::S:::::::x!X::::::::X::::::::::S:::::::::ze:c:.~X:~::::::S::::~::::XSX::::::::::S::::::::::S::~~::::::e;::c .. O. Mammie, niet doen, niet doen,"snikte hij 
hartstochtelijk. · Arme kleine jongen, het was zijn 
eerste ondervinding van de gevolgen der zon:le, 
en bet was bitter voor zijn ziel. Hij snikte tot 
hij doodop was. .. Wat kan ik doen ?'' vroeg :!:tij 
bopeloos". Kan ik ze terugbrengen ? lk beb 
ze niet opgegeten. Denk je dat ik ze weer aan 
den boom zou kunnen vastmaken ?" Van ender 
zijn kussen haalde hij drie groene, zuur uitziende 
appels een treurig loon voor zulk een uitbar
sting van verdriet. Hij hief zijn vertrouwende 
oogen naar zijn moeder op, Zeker zou zij er 
we! een weg op weten te vinden. en na een 
poosje vond zij dien ook. Maar het was geen 
gemakkelijke weg en de dappere ziel van bet 
kind schrok ervan terug, toch bereidde hij zich 
v66r om den moeilijken weg te gaan. 

~ VOOR DB KINDERBN. ~ 

~ DAPPKllHEID X 
c.::xex:::-~::::s:::..~:::::s::::coc:::~ ~::::::s:::::x:::::xsx::::~:JriX:::::XSX::::::COC:::::::::S::::::::XSX::::::XOC:~ c 

,,Ik hoop niet dat een paard haar opgegeten 
heeft ?'' vroeg Boysie angstig. 

,,Paarden eten toch geen menschen wel Kate" 
vroeg Betty aan het meisje dat hen naar bed 

bracht. 
De gedachte, dat een paard zijn moeder zou . 

kunnen verslinden, was reeds eerder in Boysie 
opgekomen, maar het was pas nadat hij die 
gedachte in woorden had geuit, en het beeld als 
bet ware voor zich had gezien, dat bet werkelijk 

beangstigend werd. 
.. Kate", vroeg Betty, "bestaan er werkelijk 

paarden die menschen eten ?'' Kate, die zich 
de watergeesten van haar geboorteland herin
nerde, antwoordde niet. Beide kinderen werden 
door haar zwijgen beangst. Het scheen bun ergste 
vrees te bevestigen en er ging een gehuil van 
ontzetting op. Temidden van dit gehuil ging de 
deur open en kwam Mammie binnen. 

.. Wij dachten dat je door een paard was 
opgegeten," snikte Boysie zich in haar armen 

werpend. 
,.Een paard ?" vroeg zij verbaasd, .. waarom 

juist e.en paard ?" 
•. Omdat Betty over de zeepaarden las, die de 

arme schipbreukelingen verslonden en ik werd 
er juist zoo bang van.'' 

Zij ging zitten en de kinderen kropen bij haar 
en smeekten om een verhaaltje, ,.Over toen je 
klein was en je de wortels stal, en je niet kon 
slapen omdat je zoo ondeugend was." 

Boysie gaf geen reden op voor zijn keuze 
van dit treurige verhaal. dat niet een van zijn 
meestgeliefde was. Maar teen mammie hem in 

bed stopte, lichtte hij er haar over in. 
,,Ben je een goede jongen geweest dezen 

middag, toen ik weg was?" vroeg zij. 
Er volgde een lange stilte, toen vroeg een 

zacht, benauwd stemmetje: .. wil je me alsjeblieft 

Teddy geven''. 
Teddy werd netjes naast hem ingestopt en 

Mammie vroeg nogeens. .. Wat heb je gedaan 

toen ik vanmiddag weg was?" 
.. Spelen." zei Boysie met een niet zeer mede-

deelzame stem. 
.. Met Betty?" ,.Nee, Betty speelde winkeltje 

met Gertie en Nelly, en toen ik voor een stui
ver ijswafels wilde koopen zei Gertie, wacht 
even tot ik een stuk afgebroken heb met een 
steen, en toen gaf ze me een stukje glas, het 
was heelemaal geen ijswafel." .,En wat gebeurde 
er toen ?" .. lk ging naar huis en speelde met 
mijn beer, mijn lieve Teddy". Hij drukte zijn 

geliefden beer vast tegen zich aan. Sinds Teddy 
twee jaar geleden bij hem was gekomen, had 
hij nog nooit zonder zijn bruine pluche hoofd 
naast zich op het kussen geslapen. Hoewel hij 
zijn andere speelkameraden ook liefhad, was 
toch niemand, zelfs zijn bond, hem zoo dierbaar 

als zijn beer. 

.. Dus waren jij ~n Teddy den heelen middag 
in den tuin ?" Boysie gevoelde, dat zijn moeder 
een ongewoon vragenden geest had. 

,,N-nee,,. zei hij aarzelend.,, Waar was je dan?" 

Geen antwoord. 
.,Slaap je Boysie ?" Een diepe snik was het 

eenig antwoord. . 
.,Vertel mij er maar alles van, kleintje. Moe

der weet wel, dat haar kleine jongen iets op bet 
hart heeft !" 

Boysie ging in bed opzitten en sloeg zijn 
armen om Mammie's hals. 

.. Ik was ondeugend," snikte hij ... Ik was vreese
lijk ondeugend vandaag. lk kan mijn gebedje niet 
opzeggen, want ik hen er zeker van, dat de 
Heer Jezus boos op me is." 

,, Wat heh je dan gedaan ?" Het deed Moe
ders hart pijn zijn diepbedroefde_snikken te hoo.
ren, wat ook de reden mocht zijn,het was zeker 
dat het kind zich diep ,ongelukkig gevoelde. 
,.Vertel bet me maar, mijn kind," fluisterde ze. 

,.lk werd moe van het spelen in den tuin, en 
er is een gat tusschen onzen tuin en dien van den 
Kolonel en ik kroop erdoor, alleen maar voor 
de grap en" - hij barstte uit in snikken. 

.. Wei" vroeg Mammie," maar haar gezicht 

werd bleek. 
.. lk dacht dat het grappig zou zijn, omdat de 

Kolonel altijd zoo boos is en ons nooit in zijn 
tu in la at komen." Hij hief zijn betraande oogen op 
en keek zijn moeder in het gezicht. 

"Was dat alles"? vroeg zij. 
.,Teen keek ik alleen maar naar alle dingen, 

- de boomen en bloemen, en er was een boom 
met heerliike rijpe appels, en ik" . - .. 

,,Nam er een"? vroeg mammie ... N-nee, niet 
een, maar drie, - drie mammie'' snikte Boysie. 
Ik nam er een voor Betty en een voor Teddy 
en een voor mijzelf : en o. mammie, ik heh er 

zoo'n spijt van". 
Het kind brak weer in snikken uit en de tra

nen van zijn moeder vielen op zijn hoofdje. 
.. Het spijt mij ook Boysie". 

Hi] hief zijn kleine bruine hand op naar haar 

gezicht en voelde haar tranen. 

.,Nu lieveling, zullen wij den Heer Jezus vragen 
om Zijn kleine jongen te vergeven en hem mor
gen dapper te maken". Toen legde Boysie ge
troost zijn hoofd op het kussen, en vie! met 
een licht hart in slaap. 

Hij was een kalme kleine jongen, den volgenden 
morgen, er was blijkbaar iets dat hem zwaar 
drukte. Moeder wist we! wat bet was, en zij 
keek hem na, toen hij met iets geheimzinnlgs 
onder zijn jas verborgen, bet tuinpad afliep. 
Het waren de appels en Boysie was opweg om 
ze aan den rechtmatigen eigenaar terug te geven, 
en te zeggen dat hij er spijt van had. Onder 
zijn arm had hij Teddy gestopt, maar of het 
was om hem gezelschap te houden of om hem 
moed te geven, dat wist moeder niet. 
Langzaam opende hij het hek van den Kolonel 
en met ee.n bevend hart ging bij het tuinpad op. 
De Kolonel, een militair uitziende, oude man met 
sneeuwwit haar, stond in de deur. Zijn borstelige 
wenkbrauwen gaven hem een streng uiterlijk 
maar de oogen eronder waren vol vriendelijk
heid. Boysie was te ver weg om dit te zien, 
teen hij schuw en toch dapper naar hem toe 
kwam. Er was iets in het gedrag van de.n jon
gen, dat de aandacht van den ouden soldaat 
boeide. 

,,Alstublieft mijnheer,'' Boysle's bruin gezichtje 
was vuurrood nu, .. hier zijn de appels terug, 
die ik van uw boom gestolen heb. Ik heh er 
erg spijt van en ik w!l u Teddy geven." 

Hij duwde den zak met appels en den beer in 
de handen van den Kolonel en vluchtte zoo hard 
hij kon ! Mammie stood bij bet hek om haar 
kleinen strijder te verwelkomen, als hij van zijn 
groot avontuur terug zou komen, en de pijn 
van zijo wonden te verzachten. Hij had dan ook 
al de troost noodig die hij krijgen kon ! 

,,Ik dacht dat hij nlet boos zou zijn, als ik 
hem Teddy gaf," snikte hij, .. maar hij zei niets: 

hij ging allee.~ het huis maar blnnen en sloot 
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Taylor de zeer geslaagde samenkomst met ge
bed sloot. Alie aanwezigen, en er waren er 
vele, behielden een prettige herinnerlng aan deze 
eerste, officieele verschijnlng der keurig geuni
formeerde Padvinders en Leiders en wij zieDI 
natuurlijk spoedig uit naar het bericht dat ook 
de twee, in wording zijnde, troepen van Ban
doeng 1, en de twee troepen van Bandoeng 2 
ingezegend zullen worden I Voorwaarts Pad
vinders I Zoekt het rechte spoor, ook door bet 
eerste moeilijke begin I Eenmaal de eerste scbre
den afgelegol hebbende, wordt bet spoor verder 
duidelijker, en gaan wij van teeken tot teekeo 
naar het einddoel ! 

L.K. 

vervolg van Pg. 7, kol. 4. 

ook nu ten dage, evenals vroeger, uit, om voor 
Zijn volk te strijden. Hij is getrouw. Hij blijft 
dezelfde nu en in alle ee.uwigheid I Halleluja r. 

De Kerst- en Nieuwjaarsfeesten zijn al voor
bij, maar de naklanken !even nog in onze 
harten. Wij hadden een heerlijke.n tijd en goed 
bezochte samenkomsten. Op den eersten en twee
den Kerstdag hadden wij 1131 volwassenen eD 
527 kinderen, Heerlijk was bet om de zaal zoo 
vol te zien. 

Tusschen Kerstmis en Nieuwjaar hadden de 
scholen vacantie en was er voor de Officiereo 
en Goeroes gelegenheid om te Koelawi bij ~lkan
der te komen, waar wij ook een heerlijke Offi
cieren-Goeroe samenkomst hadden. Alie Ofticie
ren waren blijde over de resultaten de.r Kerst
feestsamenkomsten die zij gehouden hadden. Het 
werk gaat, hoewel langzaam, voorwaarts ter 
overwinning. Enkelen komen tot den Heer om 
bun zonden te belijden, enkelen worden ook 
soldaat van bet Leger des Hells. Verleden jaar 
hadden wij geen Korpskadetten en Kandidaten .. 
nu 7 Korpskadetten en 2 _Kandidaten. Verleden 
jaar geen J. L. Soldaten, nu 23. Wij gelooveo 
voor een heerlijke toekomst I 

P. Wikdal. 

de deur ... Teddy, Teddy I" huilde hij, .. hij liet 
mij Diet eens toe hem goedendag te zeggen.'r 

Het was een treurige morgen voor arme Boysie -
Terneergeslagen zat hij bij de deur. Kate, die den 
deurknop poetste, was zeer medelijdend, en v. as. 
van meening dat de Kolonel een ,. wreede oude 
baas" was ... Hij zal niet van Teddy's zeere beentje 
weten," zeide Boysie ... Teddy's been had rhru
matiek sinds den tijd dat het gebroken was, en als 

hij zijn halsband afneemt, valt zljn hoofd er af.' r 
..Er is een gelukkig ding," zei Kate, .. en dat 

ls dat hij zijn ooren niet af kan trekken, omdat 
die er al af zijn. en zoo Is 'took met zijn staart.' r 

.. Denk je dat hij eenzaam zal zijn, Kate?" 

,,Ik zou er niet verbaasd over zijn," zeide zij .. 
waarop Boysie's tranen opnieuw vloeiden. 

Maar deze dag zou niet enkel donkerheid zijn 
voor het kind. 'sM!ddags kwam er een vriend van 
Vader in zijn auto, om hen alien voor een toertje 
te halen. Om drie uur gingen zij weg, en had

den een onvergetelijken middag. 

Hoewel het verdrict van een kind zeer hevig is .. 
is het gelukkig gewoonlijk niet van zeer langen 
duur, en door de opwinding van bet ultstapje 
vergat Boysie voor een oogenblik zijn smart . 

Maar toen Boysie 'savonds naar bed gebracht 
werd, kwam zijn verdriet met dubbele hevigbeid 
terug. .,Ik kan niet naar bed gaan, Kate ; ik 

kan niet slapen zonder Teddy.'' 

,.Je bent een lieve jongen om zulke heerlijke 

chocolaatjes voor me te bewaren, kom en zie 
eens hoe gezellig ik bet je in je eigen bedje 
zal maken !" Kate knikte geheimzinnig met bet 

hoofd, toen zij hem in bed tilde. 

.. Leg mij zoo, dat ik Teddy's hoekje niet kao 
zien." zeide Boysie met een snlk ... Lieve Heer. 
dank U wel voor mijn heerlijken dag en zend 
alstublieft Teddy terug I" bad hij. Hij keerde 
zich hartstochtelijk naar de leege plek. · · · · • 

Was bet werkelijk waar? was bet geen droom ! 
Teddy lag daar ! Ja, - Teddy, van een nieuwe 
kraag voorzlen en met ooren op, maar met he.t• 
zelfde vriendelijke bruine gezichtje. Met een kreet 
die door bet geheele huis weerklonk drukte 
Bo sie zijn lieveling tegen zich aan, en toen. 
wo:der boven wonder, ontdekte hij, dat Tedd)" 
een prachtige nieuwe staart had gekregen I 

Mammie.'' hijgde hij tegen zijn moeder, die 

gckomen was om even te zien, wat de bet~e; 
kenis van al dat lawaai was. ..Mammie zie.: 
Teddy is weer terug . Ik vroeg den Heer Jezus. · · · 

,.Het was de oude Kolonel," zcide Kate .,en 

hij bracht je dit." 

,.Dit" was ecn doos met soldaten. Binnen bet 
. h I geschr£-dekseL was 10 rec te, militaire etters 

d andcreo 
ven :" ,,Van den cenen Soldaat aan en 

-~VOOR DAPPERHEID" . 
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