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O OGSTFEEST is eigenlijk een 

feest van dankbaarheid en wordt 
niet alleen in het Leger des Heils, maar 
ook in tal van andere kerkgenootschap ... 
pen gevierd. 

H et is bekend , dat we den oorsprong 
van di t feest kunnen vinden in het 
Oude Testament. Toen de kinderen Js ... 
raels door de woestijn zwierven, afge ... 
zonderd van de andere volken , onder ... 
wees God hen door Zijn dienstknecht 
Mozes. Telkens lezen wij: ,.Zeg den 
kinderen Israels ..... " en Mozes zeide 
tot hen: .,Zoo spreekt de Heer ...... " 
Daar in de eenzaamheid van de woes ... 
tijn, in de schaduw van den berg Sina"i. 
werd de grondslag gelegd voor een 
regeeringsvorm met zuiver moreele en 
sociale beginselen, beantwoordend aan 
het hoogste ideaal van een godvree ... 
zenden en heiligen levenswandel. .. Gij 
zult den Heere, uwen God, liefheb ... 
b n ." (D~n. 6, i:;, 1;; .s·1 nut 
uwen naaste liefhebben al s uzelven .... ?• 
(Lev. 19: 18). 

Paulus spreekt van de Wet als onze 
.,tuchtmeester" om ons voor te bereiden 
voor de leer van Christus. Het is in ... 
teressant over al de ceremonien te le ... 
zen, die in acht genomen moesten wor
den . Heele hoofdstukken in den Bijbel 
handelen hierover in verband met de 
verschillende feesten, waaronder ook 
het Oogstfeest. 

De lsraelieten leefden toen in de 
hoop het land in bezit te nemen. dat 
,.vloeiende was van melk en honig", 
hun eenmaal beloofd. Van Oogstfeest 
kon geen sprake zijn in de woestijn. 
waar zij leefden van het dagelijksch man
na. Het · land Gosen, dat zij verlaten 
hadden, bestond slechts uit grasland. 
juist toereikend om bun vee van voedsel 
te voorzien, want, zooals de Bijbel 
ons zegt, waren zii herders. De belof te 
van een eigen land en de voordeelen 
verbonden aan het bebouwen ervan. 
was bun dus iets nieuws. God wilde, 
dat zij landbouwers zouden worden. 
En is het bewerken van den grond 
niet bet meest natuurlijke en eerbare 
bedrijf? Neen, niemand behoeft zich 
te schamen, die de schop hanteert 
en dat wonderbare werk van hoop 
begint, want dit is het werk van 
een landbouwer toch eigenlijk: zaaien, 
ploegen, maaien, en intusschen hoopvol 
wachten op den zegen van God, waar ... 
van men afhankelijk is. Het was in de 
eerste plaats Gods bedoeling. dat Zijn 
uitverkoren volk uit landbouwers zou 
bestaan. Het was aan hun hardnekkige 
ongehoorzaamheid te wijten, dat God 
Zijn plannen niet met hen kon uitvoeren 
en zoo zien we, dat bet volk van land ... 
bouwers zakenmenschen werden. Waar 
we ons ook bevinden op Gods aarde, 
we treffen overal bet Joodsche volk aan, 
bezia uit te vinden hoe het beste zaken 
te doen. 

* * * 
Maar laat ons nu terugkeeren tot 

bet Oogstfeest. Het was bedoeld als 
een echt fe.est, waarop vreugde den 
boventoon voerde en de gedachte van 
iets te moeten offeren overheerschte. 

Wij moeten kinderen leeren dankbaar 
te zijn. ledere moeder beschouwt het 
als haar plicht de kleintjes eraan te 
herinneren, dat zij voor iedere gift, 
hoe klein ook, ,,dank u" behooren te 
zeggen. Sommigen doen dit van nature, 
anderen moeten het leeren. Dankbaar ... 
heid veredelt de ziel, loutert het 
karakter en geeft anderen voldoening 
en blijdschap. 

Wie heeft daarentegen geen onaan ... 
genamen indruk gekregen van menschen, 
die zich niet aan deze zoo gezonde 

gewoonte houden? Een ondankbaar 
persoon is niet bemind en krijgt zelfs 
een onaangenaam voorkomen. Het hart 
wordt ontevreden en bitter, de geest 
van murmureering neemt spoedig bezit 
van de ziel en is daar, helaas, als vergif 
aan 't werk. 

Israel was toen als het ware in zijn 
kinderjaren en moest geleerd warden 
den dank te brengen aan God, den 
Vader en Gever van al het goede. De 
eerste vruchten moesten gebracht wor ... 
den, de eerstelingen onder hun vee 
werden door God opgeeischt, ja zelfs 
de eerstgeboren zoon werd beschouwd 
als God op een bijzondere wijze toe 
te behooren. Deze bevelen werden niet 
alleen gegeven om stipte gehoorzaam ... 
heid te kunnen eischen, maar bovenal 
om de lsraelieten gelegenheid te geven 
dankbaar te zijn. Dit werd gedaan in 
den vorm van een feest . Een feest toch 
is een tijd van vreugde en blijdschap . .• ( 

lk kende vroeger een geztn van twee 
meisjes. De eene b2hoefde nooit gezegd 
te worden om te bedanken; zij deed 
het altijd met zoo veel vreugde en zoo 
spontaan, dat het een genot was om 
haar te zien en te hooren. Men gaf 
haar dan ook graag. De andere was 
juist het tegenovergestelde hiervan. Zij 
haatte het om ,,dank u" te moeten 
zeggen. Kwam <lit voort uit trots, of 

verlegenheid, of allebei ? Ik weet het 
niet. Maar eens op een dag, toen zij 
een bedankbriefje moest schrijven voor 
iets wat zij gekregen had, zeide ze met 
een zucht: ,,Had ik maar niets ge
kregen ! " Zoo moeilijk vond zij het 
haar dank uit te spreken voor een 
geschenk. 

Neen, danken moet iets vreugdevols 
zijn en daarom moest het een feest 
beteekenen voor de lsraelieten om 
naar het altaar te gaan en daar hun 
eerste vruchten neer te leggen. Hoe 

grooter de dankbaarheid was in het 
hart, hoe lichter het viel om het offer 
te brengen. Trouwens, het werd geen 
offer meer genoemd, het was ten slotce 
slechts een kleine vergoeding voor al 
de stoffelijke zegeningen, die God hun 
had gegeven. . . Het danklied kon niet 
uitblijven, bet kwam van zelf als een 
bewijs van oprechten dankbaarheid . 
Danken en zingen gaan hand aan hand. 

Paulus, de Apostel. spreekt over .. de 
offerande des lofs" en zeker gevoelen 
wij alien hoe noodzakelijk deze offe ... 
rande is. Misschien hebben w\j stoffe
lijke offers gebracht en aan onze ver ... 
plichting voldaan en bezitten toch niet 
de vreugde van een dankbaar hart. 

Het kwam zelfs voor in de geschie
denis van de kinderen Israels. <lat het 
Oogstfeest hun een last was. Ze brachten 
hun gaven uit plichtsgevoel, maar geen 
lof. was op hun lippen. Hun hart was 
lcoud en boos, want de vreugde des 
Heeren was daaruit verbannen. Het 
kwam zelfs zoo ver, dat bet beste werd 
teruggehouden en de slechtste vruchten 
naar bet altaar gebracht. Het meest 
onvolkomen dier werd uitgezocht en 
men dacht: .,Dit is wel goed genoeg 
voor dit doel, waarom zou Hii het 
beste moeten hebben, de tijden zijn 
moeilijk, wij hebben zelf niet te veel, 
en zoovoort ..... . '· 

Dit bedroefde God ten zeerste. Niet, 

dat Hij onze giften noodig heeft ! Hij 
blijft altijd Dezelfde in goedheid en 
barmbartigheid, of wij Hem prijzen of 
niet. Het is onze houding, die Hem 
bedroeft. Hij ziet ons achteruit gaan ... 
omdat wij Zijn geboden verzaken. On
gehoorzaamheid brengt mee een slecht 
geweten en vervolgens gebrek aan ver
trou'Ven, wat reeds een teeken is, dat 
de lief de verkoeld is En hoe kan men 
lof en dank van zulk een hart ver
wachten? 

We kun.nen ' t wel begrijpen , dat de 
profeet ze huichelaars noemt, die in zulk. 
een gesteldheid des harten hun oogstof
fers blijven brengen, onwillig, enkel nit 
plichtsvervulling. 

.,Ik kan niet bidden en mijn Bijbel 
lezen, zooals U doet," zeide een vrouw 
eens· op scherpen toon tot een van 
onze Kadetten, die huisbezoek bij haar 
kwam doen ... Ik heh er geen tijd voor. 
want ik werk" ... .. dit zeggend liep 
zij weg van haar buurvrouw, met wie 
zij had staan praten en ging het on
afgemaakte werk in de keuken verder 
voortzetten. Geen tijd voor gebed en 
Bijbellezen en dientengevolge geen ]of 
op haar lippen. Toen ik deze vrouw. 
hoorde spreken over hard werken, dacht 
ik aan een andere vrouw, die ik gekend 
heh, een oude waschvrouw, die in de
stad, waar zij woonde, bij iedereeni 
bekend stond als .. de zingende Anna". 
Zij zong en Ioofde den Heer, terwijl 
ze bezig was de kleeren van anderen 
te wasschen. Niemand kon haar doen 
ophouden en niemand was in staat eeo: 
klacht over haar lippen te doen komen •. 
De ontevredenheid werd verdreve 
door <lien onafgebroken stroom van lof 
en dank ; zij kon nooit door haar lijst 
van zegeningen heenkomen, want zij 
waren cmtelbaar, en toch was zij slechts 
een arme waschvrouw, behept met 
rheumatiek en andere kwalen. 

De gewoonte om God in alles te 
danken is een onweerstaanbare macht 
voor den vijand onzer zielen. Harde-: 
woorden, onaangename gewaarwor
dingen, onrechtvaardige beha1 delingen 
kunnen zich om onze ziel heensluiten 
als een muur. Kunnen wij God prijzen 
en danken als wij een onrechtvaardige 
behandeling hebben ondergaan ? Hoe 
wij ons ook willen rechtvaardigen , een 
ding staat vast, n .l. dat de innerlijke 
gemeenschap van onze ziel met God 
slechts kan blij-.en voortduren , als we 
Hem trots alles blijven danken, in ge
dachten, in woord en lied en ook ilb 
dad en. 

Welk een heerlijke overwinning is 
de onze, wanneer wij onzen Meester 
navolgen, die enkele uren voor Zijn 
Wreede dood aan het kruis tot Zijn 
Vader bad : ., Vader, ik dank U . .. •• 
De Heiland g~f niet slechts een tiende 
van wat Hij bezat, maar Hij gaf Zich
zelven. Het offer was daar, verborgen. 
maar Hij zag de zegeningen, die er uit 
zouden voortvloeien. 

Wij danken U, dierbare Heiland. 
dat Gij ons geleerd hebt hoe te danken 
en hoe onszelven te geven, zonder te.
rughouding, voor den arbeid in het 
Koninkrijk van Uwen en onzen Vadert 
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HET was een droevig bericht, dat 
den Kommandant wachtte bij 

zijn terugkeer te Bandoeng na zijn be
zoek aan Sumatra. Een telegram meldde, 
dat onze makker, Mevrouw Majoor 
V eerenhuis, bevorderd was tot Heer
lijkheid. 

Een dappere strijdster is heengegaan, 
een, die zich letterlijk gegeven heeft 
voor het werk. Zij was hier in lndie 
de oudste in dienstjaren van de mak
kers, die nog in actieven dienst zijn. 

In 1906 arriveerde zij op Java en 
werd eerst aangesteld als assistente in 
het Chineesche Ko rps te Semarang, om 
kort daarna naar den dessapost Rogo
moelijo te gaan, waar zij met een korte 
onderbreking van een jaar, doorgebracht 
te Pa ti, haar beste krachten heeft gegeven 
voor het heil van de menschen in die 
verafgelegen plaats. Zij maakte zich 
dadelijk thuis onder de lnlandsche be
volking en was gelukkig onder hen. 
Zij deelde in hun smart en vreugde, 
was een met hen, leerde hun taal 
spreken en kon zoodoende in hun 
gevoelens inkomen. Na 7-jarigen dienst 
ging zij met Europeesch verlof. Daar in 
Holland vertelde zij van het werk hier 
en de behoefte aan meer arbeiders. 
Een van de velen, die naar haar luister
den, gaf gehoor aan Gods roepstem 
om in dit land te komen arbeiden. 

God leidde hun wegen samen, en 
een jaar na zijn komst in Indie trad 
Ensign V eerenhuis in het huwelijk met 
onze makker, Ensigne W underink. 
Samen werden zij aangesteld als be
heerders van de lnrichting ,.Boegangan" 
te Semarang, waar zij een zegenrijk 
werk verrichtten. 

N iet lang daarna deed de noodza
kelijkheid zich gevoelen een ervaren 
landbouwer aan te stellen voor de 
Landbouw-Kolonie te Kalawara, Mid
den-Celebes, en Adjudant en Mevrouw 
Veerenhuis werden daarvoor uitge
kozen. 

De volgende aanstelling was het 
Militair Tehuis te Soerabaja, en 
velen zijn er, die God danken voor de 
radicale verandering die in hun leven 
is gekomen door den zegenrijken arbeid 
van de Adjudants, toen zij in bevel 
waren van dat Tehuis. Wij hebben 
Mevrouw Veerenhuis hooren vertellen, 
hoe er bij ieder kopje thee of koffie, dat 
zij schonk voor de jongens die daar 

kwamen, een gebed tot den Heer op
steeg om Zijn zegen voor den persoon 
die bet besteld had. Zoo werd het 
gewone, alledaagsche werk als een 
heilige roeping beschouwd en aanvaard, 
en God zegende dat werk. 

De tijd brak weer aan voor Euro
peesch verlof, en met hun drieen, want 
de Heer had hun huwelijksleven ver
rijkt met een kleine jongen, gingen ze 
weer naar Holland. 

·T eruggekomen zetten zij weer koers 
naar Celebes, waar een hartelijk wel
kom hen wachtte van kolonisten en 
vrienden. Vol toewijding werd bet werk 
voortgezet. 

Temidden van bun arbeid kwam de 
Heer een groat offer van hen vragen. 
Hij wilde hun lieveling, de kleine Jannie, 
nu een aardige jongen van 6 jaar ge
worden, naar Zijn hemelschen tuin over
planten. Diep gebogen onder het ver
lies, doch volkomen overgegeven aan 
den Heer, het geloofsvertrouwen onge
schokt, trachtten zij zich in liefde te 
geven voor de menschen om hen heen. 

Na hun derden verloftijd in Europa 
keerden zij wederom naar de Kolonie 
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terug en met denzelfden volhardenden 
geest stand onze makker den Majoor 
bij in al zijn werkzaamheden. Niemand 
zal ooit kunnen zeggen hoeveel van het 
welslagen van hun werk te danken was 
aan haar energie, doorzicht en door
zettingsvermogen. 

In April 1932 werd de Majoor als 
Divisie-0.fficier aangesteld voor Mid
den-Celebes, en zoodanig moest hij den 
Koloniearbeid, het werk waaraan zij 
beiden zooveel kracht en aandacht had
den besteed, aan een antler overdragen. 
In hun nieuwe verantwoordelijk
heid mochten zij ook ondervinden, dat 
God het werk zegende. 

De belangen van den Heilsstrijd 
maakten het wenschelijk, dat de Ma
joors een andere aanstelling zouden 
krijgen. Zij zouden terugkeeren naar 
Java, en samen het beheer van de 
Kolonie ,,Boegangan" te Semarang 
aanvaarden. 

Maar God heeft het anders gewild. 
De taak van onze makker, die lndie 
zoo langen tijd gediend bee.ft, was 
geeindigd. Op reis van Celebes naar 
Java moest de reis te Makassar onder-
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CHIRISTUS AL IN AL. 

R IJK en gelulckig is de mensch, die zeggen 
kan: .,Christus is mijn Al in al.'' Dan 

voelt men zich ,,veilig in Jezus' armen". 

Mevrouw Majoor Veerenhuls heeft dit twee 
keer gezegd op den dag, v66r zij heenging : 
zlj vroeg mij, of ik 't ook wilde zeggen, en ik 
herhaalde: .. Christus is mijn Al in al", Haar 
laatste, voor ons verstaanbare, woorden waren: 
,,Veilig in Jezus'armen". Toen wij zagen dat bet 
einde naderde, lieten wij Adjudant Rollfs en 
Adjudante Digby roepen. Daar bij haar ziekbed 
verzocht de Majoor Adjudant Rollfs om te 
bidden, en terwijl hij die woorden aanhaalde, 
zdde Mevrouw 't hem heel duidelijk na: .,Ja, 
veilig in Jezus' armen". 

Ik was de laatste weken in zeer nauw con• 
tact met onze makker, want ik heh haar ver· 
pleegd te Paloe, en hen ook meegegaan naar 
Makassar. Hoe geduldig was zij onder de moei· 
lijke reis van Paloe naar Makassar : aan bet 
einde riep zij den Majoor en mlj en zeide : .. Nu 
zullen wij God danken voor al Zijn hulp". Zij 
murmureerde niet : steeds was zij dankbaar en 
vriendelijk en als wij 's avonds tezamen tot den 
Heer kwamen, was altijd haar bede: .. Heer, 
Uw wil geschiede". Wij, Officieren van Mid
den-Celebes, zullen haar niet vergeten : bet is 
ons nog moeilijk te beseffen. dat wij haar op 
aarde niet meer zien zullen, maar dit weten 
wij, dat wij haar zullen ontmoeten in dat .. Land, 
waar de zon nimmer daalt". 

N. Roslund, Majoor. 

Wij zijn Adjudant Rollfs en anderen dankbaar voor hetgeen zij ons geschreven hebben 
over de laatste kostbare oogenblikken, die onze makker hier op aarde doorbracht. 

,,BEN MOEDER IN ISRAEL 
HEENGEGAAN." 

Ja, zoo kenden wij Mevrouw Veerenhuis. 
Zoo stond zij bekend h!j de dessabevolking in 
Midden-Java, onder wle zlj 25 jaar geleden ge
ruimen tijd arbeidde, met en voor den Javaan 
levende : bij de Land- ·en Zeemacht, de bezoe· 
kers van de Mllitaire Tehuizen, voor wie zij 
inderdaad een Moeder was : bii de Kolonisten 
van Kalawara, die haar zoo noode zagen been· 
gaan, toen de vaarwelorders kwamen. Wat een 
liefdevol ·hart bezat zij voor hen I Wat werden 
de makkers Officieren altijd gastvrlj door haar 
verwelkomd in haar huis I Ja, die vriendelijk"' 
heid zal nimmer vergeten worden, want het 
werk werd gedaan ult liefde tot den Meester 

Teedere oogenblikken hebben wij aan haar 
ziekbed doorgecnaakt. Oeduldig was zij in haar 
lijden, verzekerd van eeuwig gewin. De laatste 
verstaanbare woorden sprak zij, terwijl wij aan 
haar sponde neerknielden : een van de Officieren 
bad, en zij beaamde: ,.Ja. veilig in Jezus' armen''. 
De Majoor hield haar rechterhand vast, een 
van de Officieren haar linkerhand, en zoo ging 
zij rustig over van de stervenden naar de le
venden. 

Adjudant Rollfs leidde den dienst op het 
kerkhof, nadat de Luitenant een dienst in de 
zaal gehouden had. Ontroerende momenten, 
In 't bijzonder denken wij claarbij aan bet 
oogenblik, waarop de Heer de Vries bloemen 

nederlegde op bet graf, namens twee, die zoo 
innig aan haar gehecht waren, Br. en Zr. Min· 
derhoud van Soerabaja, voor wie zij, wellicht 
nog meer dan voor iemand anders, .. Moeder" 
was geweest. 

In den gedenkdienst des avonds, zoowel als 
aan de groeve des middags werd de Majoor 
krachtig ondersteund door den Heiligen Geest. 
Zijn rust en vertrouwen wekte bewondering, 

Neen wij zullen .. haar" niet vergeten : den 
Majoor zullen wij in onze gebeden gedenken. 
Een moeder in Israel heengegaan; Neen wlj 
besluiten met de woorden ; .. Een Moeder in Is
rael voorgegaan." 

P.R. 

GEDENKDIENST TE KALA WARA. 

WIE van de Officleren had kunnen denken, 
toen zij te Paloe afscheid namen van 

Mevrouw Veerenhuis. dat zij haar op aarde 
niet zouden weerzlen 7 Het verwekte clan ook 
groote ontroering onder Offic;ieren en makkers 
van Midden-Celebes, toen bet berlcbt kwam, 
dat Mevrouw Veerenhuis te Makasser was 
bevorderd tot Heerlijkbeid. Wel is waar was 
zij reeds enkele weken ziek, maar niemand had 
verwacht, dat zij heen zou gaan, ook zlj zelf 
niet. Doch Gods wegen zijn niet onze wegen, 
en Zijne gedachten zljn niet onze gedachten. 

Het was lets vanzelf sprekends, dat er een 
gedeqkdienst zou worden gehouden in bet Ka-
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broken warden, opname in het Zieken
huis bleek noodzakelijk, en na enkele 
dagen heeft de Heer haar tot Zich 
genomen. 

't Is goed en wijs, al wat Gij doet 
En geen vergissingen maakt Gij· I 

Met diepe ontroering ontvingen wij 
het hericht, en met innige deelneming 
dachten wij aan den Majoor, die alleen 
zijn reis moest voortzetten naar Java; 
hij had reeds zijn laatste bezoek ge
bracht aan het graf van zijn zoontje 
te Kalawara, en nu moest hij te Ma
kassar het overschot van haar, die het 
dierbaarste was wat hij op aarde bezat, 
achterlaten; en toch vervult een heer
lijke zekerheid zijn ziel, dat het wel is, 
want wat daar aan de aarde is toever
trouwd, is slechts het omhulsel ; zijn 
dierbaren zijn hem voorgegaan naar 
het Land van licht en vrede, waar zij 
nu jubelen voor Gods troon. 

Wij bidden, dat de Heer den Majoor 
en zijn zuster op een bijzondere wijze 
kracht en steun zal geven. 

Moge het heengaan van onze lieve 
makker een roepstem zijn voor ons 
allen om onszelf meer dan ooit te geven 
voor den dienst des Heeren, anderen 
voor den Heiland te winnen, en door 
Gods genade ons eigen hart rein ep. 
onbevlekt van de zonde te bewaren, 
opdat ook wij bereid zullen zijn, wan
neer de roepstem tot ons komt om 
alles hier te verlaten en naar Huis 
te gaan. B. 

BANDOENG I. 
Een schok van ontroering ging door de 

vergaderlng, toen Majoor Lebbtnk, de 
leider der samenkomsten op Zondag 27 Aug., 
des avonds bekend maakte, dat er een telegram 
was ontvangen , waarln het heengaan van Me
vrouw Veerenhuis werd bericht. 

's Morgens hadden wij reedsgehoord, dat haar 
toestand zeer ernstig was en natuurli;k vertoefden 
we in gedachten bij dat kleine groepje Officieren 
in Makassar. Nu was er een tweede telegram 
gekomen, dat meldde: ,.Mevrouw Veerenhuis 
rustlg ontslapen.'' 

In dergelljke omstandigheden voelen wij, men
schen, ons tot zoo weinig in staat. Wij konden 
alleen onzen makker, Majoor Veerenhuls, In 
gebed opdragen voor den Troon van God, 
doch we zijn ervan verzekerd, dat de Heer hem 
nimmer verlaten zal en hem kracht zal schenken 
om den strijd alleen voort te zetten. 

Terwijl er werd gesproken over het )even, dat 
zoo nuttig besteed is geworden in den dienst 
des Heeren, maakten velen een nieuwe toe
wijding' aan den Heer. 

000000000~000000000000~0~00~ 

lawara-Korps, behoorend hlj de Landbouw-Ko"' 
lonie. Had zlj bier niet een groot deel van haar 
leven doorgebracht? Het was immers bier dat 
zij met den Majoor vele jaren streed en arbeidde 
voor den Heer? Wie van de Javanen kende 
haar niet van nabij 7 Ook voor velen buiten 
Kalawara was Mevrouw Veerenhuis een be
kende verschijning. Dit bleek in den gedenk
dienst. we Ike op Zondagavond, 3 September, 
werd gehouden. Ernstlg waren de gezichten 
van hen, die samengekomc.n waren en stemmig 
de drapeering van wit en paars, voor deze gele
genheid in de zaal aangebracht. 

Ensign Ramaker leidde den dienst ... Er is, 
zegt men, een beter land, daar omhoog'' zon
gen wij en bet was of dat Land ons nader 
kwam bij de gedachte, dater weer een getrouwe 
strijdster was heengegaan. Ernstig werd er 
gebeden, in 't bijzonder voor Majoor Veeren
huis, die zoo zwaar getroffen is door het verlies 
van zljn vrouw. Enkele makkers kregen gele· 
genheid om hun hart ult te spreken. W oorden 
van liefde en waardeering Waren het, en van 
dankbaarheid voor het leven van haar. die zoo 
goed haar volkje had leeren verstaan en die 
lief en leed met hen had gedeeld. 

Mevrouw Ensign Ramaker zong als solo : 
.. Ver boven de aardsche zorg en pijn". Ja, 
Mevrouw Veerenhuis is Thuis, waar geen 
droefheid of pijn haar xneer kan treffen. Zij 
heeft haar strijd gestreden en heeft in Chrlstus 
overwonnen. 

Dit bracht ook Ensign Ramaker naar voren 
in zijn Bijbelwoord, ontleend aan Job 19: 
23 - 27. waarvan vooral bet 25 ste vers grooten 
indruk maakte: .. Want ik weet: mijn Verlosser 
leeft, en HiJ zal de laatste over het stof op~ 

staan.'' Oat is onze hoop. 
Moge de Heer Majoor Veerenhuls helpen 

en troosten in zijn smart. Ook denken we aan 
zijn zuster, Majoor Veerenhuls te Batavia, die 
eveneens lijdt onder dit verlies. God zegene hen I 

A. Both. 
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yoor oni:e makkers, die werkzaam zijn te 
Medan en op de Kolonie voor Lepral!jders 

te Poeloe si Tjanang, was het een groote vreugde 
den Kommandant en Mevrouw de Groot enkele 
dagen in bun midden te hebben ; vanwege den 
grooten afstand kan zooiets niet vaak gebeuren, 
en daarom wordt het des te meer op prijs ge
steld, wanneer onze Leiders schikkingen kunnen 
treffen om ons te bezoeken. 

Dat de dagen nuttig besteed werden, is zeker ; 
niet alleen om zaken af te handelen en be
sprekingen te houden met betrekking tot den 
Legerarbeid op Sumatra, doch ook om onder 
den zegen Gods geestelijke verkwikking te bren
gen. Daartoe dienden de hijzondere Conferen
tiesamenkomsten. 

In deze samenkomsten, die alien door den 
Kommandant en Mevrouw de Groot geleid 
werden, gaven Dr. Colijn van Medan, Ds. 
Hamel van Kisaran 'en Zendeling van Muijl· 
wijk van Sibolangit hun gewaardeerde mede
werking. 

U it de Deli Courant nemen wij het volgen
de over: 

.. Onder lelding van Kommandant en Mevrouw 
de Groot heeft bet Leger des Heils Zaterdag 
en Zondag een drletal conferenties gehouden 
in de Protestantsche Kerk aan de Manggalaan. 

Zondagochtend werd deze bijeenkomst o. a. 
bezocht door Gouverneur en Mevrouw van 
Suchtelen, die den Kommandant en Mevrouw 
de Groot daarna In hun woning ontvingen, 
terwijl de Zondagavonddienst o. a. werd bijge
woond door Burgemeester en Mevrouw Wes
selink. 

Het was verheugend te zien, hoe deze bij
eenkomsten niet uitsluitend beperkt bleven tot 
deelname van hen die direct tot het Leger des 
Hells in betrekklng staan, maar hoe personen 
van zeer uiteenloopend gezindte in de Protestant· 
sche Kerk daaraan gaarne hun medewerking 
verleenden. Oit kan niet anders beschouwd 
worden dan als een erkennlng ln die kringen 

-----· ··--------·---------.... ---------------------- ··------------------------ ·-······ . . 
Gedenkdienst van wijlen Mevrouw 
Majoor Veerenhuis in Bata7·a I 

MET dlepe ontroerlng ontvlngen wi) het 
bericht op Zoodag 27 Augustus j. )., 

dat Mevrouw Majoor Veerenhuis bevorderd was 
tot Heerlijkheid. Wij danken Adjudant Lorier 
voor zijn voorstel om ook in ons Korps op Maan
dagavond d. a. v. een gedenkdienst te houden. 
Wie kan beschrijven wat er omging in de 
harten van hen, die haar van zoo heel dicht 
nabij gekend hebben, toen zij onze stemmig 
gedecoreerde zaal binnentraden en begrepen 
dat dei:e decoratie van wit en paars en de 
palmtakken waren aangebracht ter herinnerlng 
aan haar, die zij lief hadden gekregen. Wij 
leefden mede met Majoor Veerenhuls, die zijn 
vrouw en medestrijdster zoo no::>de kan missen, 
en met Majoor Veerenhuis, de directrice van 
't Meisjeshuis, die in haar schoonzuster meer 
dan een zuster of vriendin heeft ver loren. 

Adjudant Lorier bad de leidlng van deze 
bijeenkomst. Mevrouw Adjt. Lorier sprak ·ons 
van het ware Godsvertrouwen, dat ztj opgemerkt 
had bij Mevrouw Veerenhuls en vertelde hoe 
zlj - toen nog Kaplteine Wunderink - eens 
onbevreesd door een ri vier glng waar juist over
strooming was, omdat zi) geloofde dat zij de 
reis niet ult mocht stellen wegens dringende 
zaken, en hoe op haar voorbeeld de andere Offi
cieren volgden en behouden aan den anderen 
kant aaokwamen. Zoo was haar gansche !even. 
Mevrouw Envoy van Agteren sprak over wat ze 
met eigen oogen aanschouwd had in het lieve 
riezin van de Majoors tijdens haar verbltjf op 
Kalawara. Zij herinnerde er aan, hoe na den 
Majoor ook zijn zuster den zwaren slag zal 
voelen. 't Was een driemanschap, waarvan 
een nu bij Jezus is. De Majoor heeft ook in 
zijo i:uster altijd een grooten steun gevonden. 
Toen zij opstond om te sprekeo; was het te zien 
hoe moellijk 't haar vie!. Echter geeo woorden 
van op~tand, maar woorden van dankbaarheid 
en liefde doortintelden haar toespraak, omdat 
God haar zooveel liefs had Reschonken in haar 
schoonzuster. Ztj rustte in de vaste veri:ekering, 
dat zelfs de dood dezen liefdesband niet kan 
verbreken. 

Na nam de Adjudant Gods Woord terhand 
en rlchtte onzen blik op 't nieuwe Jerui:alem, 
waar geen scheiding meer zal zljn; hi) noodigde 
het talr1jk publiek dat opgekomen was ult, om 
mede te reizen naar het land, "waar noolt een 
traan meer wordt geschreid". 

N. v. A .• Envoy. 
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van de maatschappelijke, maar ook vooral van 
de geestelijke waarde van het Leger des Heils. 

Zijn methoden mogen anders zijn, zijn geest 
en strekking gaan volkomen in dezelfde rich
ting en het doet goed te zien hoe dit meer en 
meer erkenning vindt en hoe ondanks uiterlijk 
en vorm van het Leger des Hells de geestelijke 
basis daarvan, samenwerking niet • alleen in 
theorie, maar ook practlsch, mogelijk maakt. 

Verheugend was het ook te zien, hoe de 
grljze )eider van het Leger des Heils, door zljn 
bezielende energie en door de overtuiging van zijn 
woord, krachtige leiding aan die bijeenkorusten 
weet te geven. Strevend naar eenheid in op
vatting, zonder welke de samenleving tot een 
chaos verwordt." 

Een goed begin. 

Nadat de Kommandant Zaterdagavond de 
samenkomst op de gebruikelijke wijze geopend 
had, sprak Os. Hamel tot ons over het onder -
werp: ,,In Zijn Voetstappen". Zeer juist illus
treerde hij met verschillende voorbeelden, hoe 
wij moeten wandelen in Zijn voetstappen. Te
recht merkte bij op, hoe voorzichtig ocze wan, 
de! moet zijn als kinderen Gods. Onder ander 
vertelde hij, hoe zijn eigen jongen, toen hij nog 
maar zes jaren oud was, beweerde te willen 
worden wat vader was ; nu is hij reeds veel 
ouder, maar hij is nog niet van meening veran
derd, en dit feit heeft hem er toe gebracht, om 
zeer voorzichtig te wandelen, ja als het ware 
,,op de teenen te gaan." 

Het Kinderhuis te Medan. 

KONINGINNEDAG GEVIERD. 

HET MILIT IR TEHUIS TE SOLO. 

De verjaardag van H. M. de Koningin is in ons 
Mllitalr Tebuis met opgewektheid gevierd. 

Moeite, noch tijd zijn gespaard om onzen 
militairen een heerlijken dag te bereiden. 

's Morgens hadden we een gezellige koffte
tafel, waarbij we naar een paar voordrachten 
mochten luisteren. 

's Middags een maaltijd met onze jongens, 
terwijl zich 's avonds goede muzkk, afgewis
seld door verstrekte gramophoonplaten, liet 
hooren. 

De beheerder, Envoy Steenbakker, bracht 
hulde aan ooze geliefde Koningin en wees op 
het groote Godsvertrouwen, dat altijd de kracht 
is geweest van het Huls van Oranje. Hierna 
volgde een keur van verrassingen. 

Het was vrij laat, toen dit schitterend ge
slaagde feest werd gesloten. 

We danken God voor dezen onvergete~ 

lijken dag. Luitenant. 

MILIT AIR TEHUIS BAT A VIA. 

OE 3lste Augustus werd in ons Tehuis 
voor Mllitairen op waardige wljze gevh:rd. 

's Morgens, na afloop van de Parade, kwamen 
velen van onze geregelde bezoekers een kopje 
koffle en een glaasje limonade drinken met een 
fijn gebakje. Zlj, die vrlj van dienst waren, 
gebruikten met ons het middagmaal. nadat we 
eerst enkele spelletjes hadden gespeeld in onzen 
schaduwrijken tuin. 

Om 6 uur n. m. begon de eigenlijke feest
viering. De opkomst was bevredigend, ofschoon 
we gaarne wat meer nieuwe bezoekers gezien 
hadden. De verschillende wedstrijden namen 
een aanvang. Om 9 uur werd er gepauseerd 
en werden ooze jongens genoodigd aan den 
feestmaaltijd. De tafels waren keurig met oranje 
versierd en alles werkte mede om in een prettige 
stemming te komen. Toen ieder gezeten was, 
glng Envoy van Agtereo ons voor in het ge
bed, waarna men het druk kreeg om de heer
lijke kadetjes, enz. te doen verdwijoen. 

Aan 't einde van den maaltijd werd ooze 
geeerbiedigde Koningto, wler verjaardag wij 
zoo genoeglijk met elkander vierden, in bet 
gebed opgedragen aan God. 

Daarna werden de wedstrijden onder span
ning voortgezet. Tractatle ging nog eens rond 

· en toen om 10 uur de uitslag bekeod was 
gemaakt en de prijzen waren ultgereikt, bleven 
sommigen nog een beetje napraten. Om 11 uur 
vertrok de laatste bezoeker en wij kooden te-

rugzien op een prettigen, aangenamen dag, 
waarvoor wij God alien dank toebrengen. 

Een die er bij was. 

MILIT AIR TEHUIS BANDOENG. 
Bijzondere samenkomst 

geleid door 

DEN KOMMANDANT. 

In verband met het Regeerings-jubi
leum van H. M. de Koningin hadden 
wij in ons Tehuis een feestavond ge..
organiseerd voor onze jongens en met 
dankbaarheid kunnen we daarop terug
zien. Kommandant en Mevrouw de 
Groot, vergezeld van den H. K. Staf, 
hadden de leiding en dan is een feest..
avond in goede handen. Van harte werd 
er gezongen en verschillenden hebben 
ons met hun woord en lied gezegend. 
Rappe handen zorgden voor goede con..
sumptie, enz. enz. Mevrouw de Groot 
sprak over ons V orstenhuis en den 
zegen die daarvan is uitgegaan, zelfs 
tot in bet buitenland. De Kommandant 
dankte God voor zulk een V orstin. Het 
muziekkorps vergastte ons op verschil..
lende nummers, wat zeer gewaardeerd 
werd. Hoe hartelijk klonken onze 
vaderlandsche liederen ! Na het offi
cieele gedeelte bleef een groot aantal 
tot zeer laat gezellig bijeen, waarbij 
voordrachten en wedstrijden elkander 
afwisselen. Deze avond behoort weer 
tot het verleden, maar met blijdschap 
zullen we er nog lang aan terugdenken. 

Van uit ons Tehuis werd een telegram 
verzonden aan Zijne Excellentie den 
Gouverneur-Generaal. dat onze ver
knochtheid en trouw aan Hare Ma
jeste!t de Koningin en het Vaderland 
vertolkte, in antwoord waarop het hier
onderstaand schrijven ontvangen werd 
van den Gouvernements Secretaris: 

,,Naar aanleiding van Uw telegram 
van 9 dezer heh ik de eer, op last van 
den Gouverneur..-Generaal, U te ver
zoeken aan de daarin genoemde mili..
tairen d~n dank van Zijne Excellentie 
te willen doen overbrengen voor hunne 
betuigingen van verknochtheid en trouw 
aan Hare Majesteit de Koningin en 
het vaderland." H. G. 
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Dit is maar een klein voorbeeld, maar het 
heeft ons veel te zeggen. Wij hebben genoten 
van zijn toespraak, waarin menige Jes ver
borgen was. Het Officieren-zangkoor zong een 
van de schoone Legerliederen, waarna de Kom
mandant nog eens het woord nam en ons in 
treffende woorden den Helland voorstelde als : 
.. Het Lam Gods, Oat de zonde der wereld weg
neemf'. Deze zegenrijke samenkomst werd met 
gebed gesloten. 

De Zondag. 

Zondagmorgen waren wi) wederom bijeen. 
Zendeling van Muijlwijk sprak over onze per
soonlijke vrijheid in den Godsdienst. De Kom
mandant nam hierna het woord en toonde 
aan hoe noodzakelijk het is, dat v. ij verbonden 
zijn met Christus, den waren Wijnstok. willen 
wij levende ranken blijven. 

Dankbaar voor de reeds ontvangen zege
ningen, kwamen wij Zondagavond tezamen met 
een sterk verlangen om opnieuw gezegend te 
worden. Met aandacht we rd geluisterd naar de 
boodschap, die _Mevrouw de Groot ons bracht. 
Duidelijk werden wij er bij bepaald, hoe God 
gehoorzaamheid als voorwaarde stelt, om ons 
Zijn zegen te kunnen schenken. Na een lied 
werd het woord gegeven aan Dr. Colijn , die 
tot ons sprak over : .. Ongeloof". Aan de hand 
van Markus 6 : 1-6 liet hij ons zien, hoe Jezus 
tijdens Zi)n omwandeling op aarde met onge
loof werd aangezien. Wei is waar Is bet on~ 
geloof alle eeuwen door bezig het geloof in 
de ziel te verwoesten, doch in Jezus· kracht 
kunnen en moeten wij dat ongeloof bestrijden. 
In aansluiting op deze woorden deed de Kom
mandant ons de noodzakelijkbeid gevoelen om 
ons eigen hart te onderzoeken bij bet licht van 
den Heiligen Geest. Een tijd van stilte volgde, 
waarin God ons zeer dicht nabij kw am; door 
velen werd het besluit genomen den tleer 
voortaan in het geloof en met vreugde te vol
gen en te dienen . 

E.W. J. 

VAARWEL VAN MAJOOR VEEREN
HUIS AAN CELEBES. 

Heer, Uw weg is goed, Uw wil is volmaakt. 

HET is te begrijpen, dat er wel geloofs-
vertrouwen noodig was om dat te kunnen 

zeggen, want niet minder dan 15 jaar had de 
Majoor op Celebes doorgebracht, w.~"rvan 
13 jaar op de Kolonie Kalawara, waar h!j en 
zijn lieve vrouw bun beste krachten hadden 
gewijd aan de Javaansche kolonisten. . 

Door ziekte was Mevrouw Veerenhuis ver
hinderd deze laatste samenkomst bij te wonen. 
Wat had zlj gaarne baar volkje nog eens wil
len toespreken in zijn elgen taal. Oit was 
natuurlijk een schaduwzijde. 

De zaal was stampvol en deze belangstelling 
moet het hart van den Majoor goed gedaan 
hebben. Daar waren de oude Kapala Kampoeng 
en Mandoer Kosso, beiden ou.d geworden op 
Kalawara ; zij hebben lief en leed met de 
Majoors gedeeld. Na het eerste lied en gebed 
sprak de Kapala den Majoor toe. Oude herin
neringen werden opgebaald, ook weemoedige 
gebeurtenissen werden herdacht en er werd 
gesproken over offers, die gebracht waren, 
Mandoer Kosso sprak in dienzelfden geest, 
evenals Adjudante Kaswadi. Voor de Euro• 
peesche Officieren sprak Adjudant Poutiainen, 
vc-or de Toradjamakkers Kdt. Lult. Goeta
lemba. En dan mag Adjudant Tarima ntet 
vergeten worden, want hi! was de rethterhaad 
van den Mdjoor In zijn arbeid. 

De Zang brigade zong van de zegeningen des 
Heeren voor Zijn kinderen. Ook beluisterden 
wij een mooi duet, gezongen door Mevrouw 
Poutiainen en Mevrouw Wikdal. 

Zicbtbaar ontroerd stond de Majoor op om 
nog eens Gods Woord te brengen. De Majoor 
zeide, dat hij zeer teleurgesteld was dat i:ijn 
vrouw niet aan zijn zijde was op dezen avond, 
maar boven alles en In alles is de Heer. Te 
spoedig was deze avond voorbij. Adjudante 
Tarima sloot met daokgebed, waarna den Ma• 
Joor staande werd toegezongen: .. God 2ij met 
U tot ons wederzien''. 

(Hoe welnig werd toen vermoed, dat men 
Mevrouw Veerenhuis niet meer bin op aarde, 
maar daarboven zou weerzien. Red.) 

En de vruchten van die 15 jaren 1 Al wat 
gedaan werd ult liefde voor Jezus, zoowe l in 
de Oivisle waarvan de MdjOor de laatste l 1/ 2 

)aar D. 0. was, als op de Landkolonle, zal 
blijven bestaan •. God zegene den Majoor I 

A. Both. 
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OPENING NIEUWE ZAAL TE BOEGANGAN. i KOMMANDANT EN MEV ROU W DE 
U1t .. De Locomotief' van 7 September 1933 

-:nemen wij het volgende over a angaande de 
offtcieele in'debru4kname van de nieu we evan· 
gehsatie-zaal en van een twee-ta! nieuwe pa
viljoens van het T ehuis voor Behoeftigelnlanders 
te Boegangan. 

"De plechtigheid werd bijgewooad door Bur
gemeester Bagchus en Ass1stent· res1dent Slors, 
alsmt>de door den Komman:lant van het Legi;r 
des Heils in N<!derlaodsch-lndie, Kommandant 
de Groo t en Mevrouw de Groot. Onder de 
eanwez1gen werd verder opgemerkt Os. S1Jlevis 
Smith. 

De Komman dant van het Leger des Heils 
in Ned.-Indte heette de aanwezigen welkom 
en zeide o. a. het volgende : 

Dit is een belangrijk moment in de geschie-r--.-

De heer Slors gaf ulting aan de gevoelens 
van sympathie van het B. B. ten aanzien van 
het Leger des Heils. Os. Sillevis Smith sloot 
de bijo!enkomst met gebed, 

De nieuwbouw, welke in de afgeloopen weken 
op Boegangan heeft plaats gevonden, werd ze· 
ker niet uit overwegingen van luxe ondernornen. 
Het gebou wen complex is oud en vele der zalen 
of loodsen kunnen zelfs bouwvallig worden ge• 
n oemd. Het is daarom da t met vernieuwing werd 
aangevangen. Deze vernieuwing geschiedt met 
a anweoding van eenvoudig nieuw materiaal , 
waarmede zeer aardige resultaten wa rden be
reikt. Er is op het terre in aan Boegangan zeker 
nog veel te doen. In een groot aantal zalen en 
hulpgebouwen zijn nie t minder dan 350 .. patien• 
ten" opgenomen. V elen z ij n hier aangekomen 

• SNEL TEMPO. KRENGSENG 4 
~ PELANTOENGAN 5 SEPT 

~ AMBARAWA 5 
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Krengseng . 
Het land van de wuivende padi. 
Het rijk waar de Heer T. T. Oey 

den scepter zwaait. Het perceel waar 
drie duizend Javanen !even en arbei
den. Bovenal: de plaats waar G ods' 
verlossende macht zich op bijzondere 
wijze openbaart : waar honderden zich 
aan de zijde van Koning Jezus hebben 
geschaard, waar de duisternis plaats 
maakt voor het Licht der wereld. 
Krengseng . . ... ach, een meer be
gaafde pen is noodig om een zuiver 
beeld te scheppen van het visioen dat 
zichtbaar wordt voor het geestesoog 
van den Heilssoldaat bij het noemen 
van dit woord. 

D aar geschieden w onderen I 
Door G ods geest geleid wendde de 

Heer O ey, die niet slechts de werk
g ever <loch ook de V ader is van alien 
die op zijn onderneming wonen en 
w erken, zicb to t het Leger des H eils 
met bet verzoek ook op zijn · onderne
miiig de Legervlag te willen ontplooien 
e n de boodschap des beils te prediken. 

Het is thans ruim een jaar geleden 
dat Kommandant de Groot enkele Ja
vaansche Officieren aanwees voor dit 
b elangrijke werk en de openingsplech
t igheid leidde. 

stelijk brachten zij de Leger marschlie~ 
deren en koralen ten gehoore. 

En clan de samenkomst zelve ! 
Probeer het U voor te stellen : een 

zaal tot op de laatste plaats bezet, door 
een menigte van omstreeks 350 perso
nen. Een ech t leger- pla tform, de door 
het zuchtje bewogen legervlaggen van 
bet Korps Krengseng en de vijf buiten
posten, elke buitenpost zijn eigen vlag. 

D~t zagen de Kommandants toen zij 
binnentraden. Als een man bracht de 
verzamelde menigte den groet, bet oude 
Leger--saluut. Toen werd gezongen, ge
zongen met enthousiasme dat den begin
tijd van het Leger in Europa ken merkte. 

Mannen en vrouwen, bekeerlingen' 
van Krengseng. getuigden van het won
derwerk door Christus in hun hart ge
w rocht. Een loerab sprak van bet heil, 
de blijdscbap door hem in Christus ge
vonden. Zoo snelden de oogenblikken 
voorbij. 

De Komandant sprak. Schetste de 
verwoestende macht der zonde, de 
vreugde die den mensch vervult als hij 
verlost, bevrijd w ordt van de banden 
des doods en terwijl hij nog bezig was 
zijn punt met een illustratie te verdui
delijken, kwamen zij reeds, bier een, 
daar een, daar nog een, totdat 22 zie
len zich bogen voor Jezus Christus, 
den Zoon van God. 

Onvergetelijk ! 

Pelan toeng an. 

r) e Burgemeester en enkele Autoriteiten, Kommandant en Mevrouw de G root en Officieren 
tegenwoordig bij de opettingsplechtigheid. 

Het overgroote gedeelte der Javaan
sche bewoners van Krengseng was daar
bij tegenwoordig. Maar zij begrepen 
nog niet, waren teruggetrokken, vrees
acbtig. Kinderen scbolen weg achter 
moeder. toen die geuniformde blanken 
soms wat dicbt naderden. Zoo begon 
het Leger te Krengseng. 

En thans ! Wat een verandering ! 
Na een drukken dag te Semarang arri
veerden de Kommandants, vergezeld 
van Majoor Woodward en Kapitein 
Palstra en eenige Semarangsche 0£
ficieren. 

Direct na de samenkomst werd de 
moeilijke tocht naar Pelantoengan aan
vaard. Half twaalf was bet, voordat de 
Kommandants arriveerden, hartelijk 
verwelkomd door de Officieren. denis van deze kolonle, waar in opdracht van 

den Heiland een groot werk is verricht door 
bet voeden van de hongerlgen, het kleed.en 
van de naakten en het brengen van de Evan· 
gelle-hoodscbap. 

De geschiedenis van deze inrichting vangt 
aan in het jaar 1902, toen watersnood en hon· 
.gersnood duizenden Javanen naar Semarang 
d.reve~. zoekend naar bulp en onderdak, 

Een comite werd opgericbt om zoo spoedig. 
mogelijk te geraken tot het snel opzetten van 
foodsen, die als tijdelijk onderdak voor deze 
arme meDschen zouden dienen. 

Aan wie moest nu de zorg voor dit werk 
toevertrouwd warden 7 

Door de krachtige samenwerking van den 
D. V. G., B. B. en Gemeente werd tenslotte de 
Bedelearskolonie overgedragen aan bet Leger 
des Hells. 

In die dagen werd de D. V. G. geleid door 
manneo als Dr. de Vogel, Dr. Noordhoek Hegt, 
Dr. Van Lonkhuyzen, Dr. Lim en anderen. 

Ook het partlculier initiatief deed zich gelden 
en werd ten zeerste gewaardeerd. 

Gedurende de reeks van jaren die volgde, , 
-werkte bet Leger des Hells innig samen met 
-den D. V. G. om de taak, die de toenmalige 
.l ei den van het Leger op zlch hadden genomen, 
-de verzorglng van arme en beboeftige Inlanders, 
:te volbraigen. 

En thans, na 31 jaar, zlen wij terug op dezen 
11rbeid der lief de voor honderden, neen, duizen
den. Javanen, die dikwijls overdekt met wonden 
verpteging en troost kwamen zoeken. 

Wij danken God, dat ook In onze dagen de 
:aatoriteiten d~zen arbeid weten te waardeeren 
,en wiJ voelen ons gedrongen voort te gaan dit 
werk te doen in samenwerklng met den D. V. G, 
en bet B. B. terwille van hen die onze hulp 
en bijstand zoo van noode hebben. 

De kracht van onze organisatie ls bet dienen 
van de samenleving doorhet practlsch uitleven 
van de liefde ons door God gescbo11ken 

Ik kan niet anders doen dan u alien danken 
voor' de belangstelling, .iie u steeds hebt willen 
toonea in het werk dat op deze Kolonie wordt 
verrlcbt. 

lk da 11lc de R :gee ring en de Gc:meente voor 
'baar ste1i11. den 0. V. G. · voor bet gratis ver
strekken van medicijnen. 

Tilus verk!aar ik dez:e nleuwe zaal :voor 
geopendl 

Hlerna spralc burgemeester Baachus een woord 
van gelukwensch en waardeerln~. De gemeente 
beeftsteedsgroote belangstelling en groote waar
deering g~had voor het sociale werk door bet 
Heilsleger hier ter stede verricht. 

met zieke lichamen, uitgeput en hulpeloos. 
Allen kwamen bier binnen zonder eenig middel 
van bestaan : mannen, vrouw.en, kinderen, die 
geen raad meer wlsten. In Boegangan - een 
inrichting waaraan ver bond en is de naam van 
den grooten menschenvriend Dr. Wille, die hier 
zljn Semarangschen arbeid ruim 30 jaar geleden 
aanving - daar vonden duizenden maatschap· 
pelijk verongelukten, stumperds de meesten, een 
onderdak, eten en een liefderijk tehuis. Wte zal 
het beschrijven wat bier, op dat uitgebre!de 
terrein aan den Karren weg in den loop der laat• 
ste drie deceti"nia is verricht aan werken van 
barmhartigheid en menschenliefde 7 

In gezelschap van Kommaodant de Groot heb
ben we gisterenochtend een wandelin~ gemaakt 
over bet terreln en o. m. het melkbedrijf en de 
stallen bezlchtigd. Het melkbedrijf beantwoordt 
aan de hoogste elschen der hygiene en de vee
stallen munten ult door kracbtig en gezond vee 
en doelmatige inrichting.'' 

' 

Een wapperende Legervlag, met een 
geuniformd Heilssoldaat ernaast, was 
bet teeken, dat bier de groote weg 
verlaten en de ondernemingweg inge
slagen moest warden. 

Hier en daar stonden groepjes Chris
tenen, jong-bekeerden, die den ouden 
legergroet brachten : de rechterhand, 
wijzend, hemelwaarts geheven. 

Dan volgde de begroeting van den 
Heer en Mevrouw Oey en enkele van 
zijn trouwe helpers. 

Bij bet Huis des Heeren, het groote 
landbuis door den Heer Oey aan bet 
Leger afgestaan voor bet verrichten 
van zijn geestelijken arbeid, was het 
muziekkorps opgesteld. Zeer verdien-

HET CRISIS-WERK IN ONZE TEHUIZEN. 
DOOR DEN KOMMANOANT. . 

SINDS de opening van ons eerste Tehuis te Batavia· 
Centrum (Sluisbrug), ·is er een voortdurende stroom 

van families en ongehuwde mannen en vrouwen tot ons ge
komen om hulp. 

Wij blikken vanaf dat oogenblik terug op een groote 
schare van menschen, die zonder onderscheid geslagen zijn 
door de economische inzinking en ontwrichting van dezen 
tijd en het lijdt geen twijfel, dat het Centraal Comite en 
ook de Plaatselijke Steun-Comite' s de groote verantwoorde
lijkheid op zich genomen hebben om onze organisatie te 
helpen in dezen droeven en donkeren tijd moreel en geeste
lijk in hun nooden te voorzien. 

Als men spreekt over .. werkloozen", clan moet men niet 
alleen denken aan den stoffelijken nood, die er heerscht, 
doordat hun het werk uit de hand is genomen, maar ook 
aan den geestelijken strijd en worsteling, die bet gevolg is 
van zulk een pijnlijken toestand, als waarin zij geraakt zijn. 

Nu wil ik niet in bijzonderheden treden, maar het is 
zeker, dat in onze goed georganiseerde Tehuizen door den 
blijmoedigen en opgewekten geest een veel grooter werk 
wordt gedaan, clan men zoo op het eerste oog kan zien. 
En ik heb met dankbaarheid dien arbeid gadegeslagen. Om 
in een inrichting als het Sociaal T ehuis te Batavia, waar 
meer clan 80 personen zijn opgenomen, een opgewekte en 
hoopvolle stemming te scheppen en te behouden, is een 
moeilijke taak. Toch zijn onze Officieren daarin geslaagd. 

In Batavia en Soerabaja zijn twee onzer grootste Tehui
zen, waar families, die bier in lndie een goede plaats in de 
samenleving hebben ingenomen, warden opgenomen, ge
steund en aan een betrekking gehol_ren. 

Hetzelfde geschiedt te Oengaran en ook in ,,Huize Elim" 

E en bo od sc h a p va 

W EDEROM is de tijd gekomen 
f eest, de tljd waarop wij 

des Heeren. 
Wij denken hierbij aan wat in Go 

huttenfeest, wanneer de menschen t 
te prijzen (Deut. 16 : 13). 

Nederlandsch-lndie, dat door een 
slagenheid is gegaan, beef t toch nog 
bongersnood is er, maar overvloed va 

Laat ons ieder iets afzonderen v 
God geven ten einde Zijn N aam t 
breiden. 

lk reken er op, dat alle makkers e 
feest en daardoor onze plaatselijke po 
Dankfeest behoort dit jaar uit te mun 

Geesteli}ke oogst na een jsat 
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. De volgende morgen was gewijd aan 
bet bespreken van zaken de Kolonie 
betretfende, het maken van een rond
gang door de lnrichting, waarbij alle 
patienten werden bezocht, en een nuttig 
samenzijn met de Officieren. 

In den namiddag werd de tocht naar 
Ambarawa aanvaard, een flinke rit 
over niet al te mooie binnenwegen. 

Majoor Woodward, die niet de reis 
naar Pelantoengan gemaak t had, doch 
rechtstreeks naar Ambarawa was ge
reisd om de laatste hand te leggen 
aan de voorbereidingen van de bijeen
komst, wachtte hier met de B. O.'s, de 
Kapiteins Wattimena, het gezelschap op. 

Het uur, dat nog beschikbaar was 
voor den aanvang der samenkomst, 
werd gebruikt om plannen te bespreken 
die zullen leiden tot vooruitgang van 
ons werk in Ambarawa. 

Klokslag 7 uur ving de meeting aan. 
Majoor Woodward leidde den samen
zang. Vol geestdrift zongen de aan
wezigen - de Zendings-Kerk was 
geheel gevuld - mede. 

Getuigenissen volgden. Vooral een 
Timoreesch Heilssoldaat vie! op door 
het vuur waarmede hij sprak. De woor
den verdrongen elkaar toen hij trachtte 
uiting te geven aan zijn gevoelens van 
dank aan God om de vele zegeningen, 
die hij had ontvangen. Zijn oogen 
schitterden, zijn armen gesticuleerden. 
Dat was een krachtig getuigenis ! 

Dan volgde het Bijbelonderwerp 
van den Kommandant, dat leefde: 
warm-menschelijk doch gedragen door 
Gods geest. Het werk van dien avond 
werd clan ook beloond door een twaalf
tal zielen, gewonnen voor Christus. 

den K o m m a n d an t. 

or het houden van ons Lof- en Dank
ze tie~den brengen in het schathuis 

oord geschreven staat over het Loof
en kwamen in de tenten om God 

riode van neergedruktheid en ver
le redenen om God te danken. Geen 
raan en andere producten. 
et beste wat wij hebben en dit aan 
erheerlijken en Zijn Koninkrijk uit te 

rienden dee! zullen nemen aan dit 
n zullen versterken. Het Oogst- eri 

door algemeene deelname. '\l 

r arbeid te KRENGSENG. 

VEIEL BEREIKT. ~ 
$ 

~~~~~~~~~· 

Een korte autorit voerde ons, na deze 
samenkomst, tot het T ehuis van V rou
wen en Meisjes te Oengaran, waar de 
directrice, Majoor Stewart en haar Staf 
ons een vriendelijke ontvangst bereid
den. 

Den volgenden morgen begaven de 
Kommandants zich naar 

~Semarang. 

- . Boegangan, het Tehuis voor behoef
tige Inlanders, kon niet, zooals zoovele 
andere Leger-inrichtingen, bogen op 
grootsche gebouwen. De loodsen en 
slaapzalen werden rutm dertig jaar 
geleden opgericht om als tijdelijk ver
blijf te dienen voor daklooze Javanen. 
Het vernieuwingswerk, de vervanging 
van deze oude bamboe loodsen door 
eenvoudige, doch keurig-nette steenen 
slaapzalen, met kracht ter hand geno
men door den Leider van onzen arbeid 
in lndie en Majoor Hiorth, werd thans 
bekroond door de officieele opening 
van de nieuwe bijeenkomstzaal, die 
ruimte biedt aan ongeveer 300 personen. 

Officieren, bewooers en makkers gekiekt bij den ingang van de nieuwe zaal te Boegangan. 

._'10CIALE A • 
KOMMANDANT DE GROOT llOUDT EEN LEZING TE SOERABAJA. 

Nadat door de aanwezigen een lied 
gezongen was, nam de Kommandant 
het woord. 

De Burgemeester van Semarang, 
de Assistent-Resident, de patih, zij alien 
spraken woorden van appreciatie ten 
opzichte van het werk dat in deze in
richting wordt verricht. 

Des avonds volgde de slot-samen
komst van deze tournee. 

In Salatiga hield de Kommandant een 
lezing over den arbeid van het Leger 
des Heils. 

De Burgemeester, de Assistent-Resi
dent en de Pl. Militair Commandant 
benevens ruim honderd ingezetenen 
gaven door hun te-genwoordigheid blijk 
van hun belangs.dling, terwijl eerstge
noemde, met eenige welgekozen woor
den, den Kommandant bij het publiek 
inleidde. 

Op passende wijze gaf de Komman
dant de aanwezigen een dieper inzicht 
in de werkwijze van het Leger: in het 
bijzonder legde hij den nadruk op den 
geestelijken ondergrond van allen Le~ 
gerarbeid. 

Salatiga zal dezen avond niet spoedig 
vergeten. 

Via Batavia, waar hij besprekingen 
voerde met verschillende autoriteiten, 
keerde de Kommandant naar Bandoeng 
terug. 

Het tempo van dezen tocht was snel, 
doch veel werd verricht. P. 

.,Oader groote belangstelling - de middenzaal 
van Logt de Vriendschap wasgeheelgevuld -
hield gisteravond Kommandant J. W. de Groot, 
leider van het Leger des Hells In Nederlandsch
lndie, een lezing over den arbeid van deze 
ins telling. 

Of - een lezing was het · elgenlijk niet: 
Kommandant de Groot gaf geen opsomming 
van de verschillende takken van maatschap
pelijken arbe1d, door het Leger geentameerd, 
geen opsomming van cljfers en feiten ••.•• Hlj 
sprak slechts over den geest van het Leger, 
werk; over het groote voorbeeld van Jezus 
van Nazareth en den plicht, welke op de 
menschheid rust om dit voorbeeld na te volgeo. 
Eo als lmner wist deze enthousiaste, meeslee
'pende spreker, zijn gehoor daarmede te boeien 
e.n te bezielen ! 

Nadat klokslag 7 uur Kommandant en Me
vrou w de Groot hun zetels op het met bloemen 
versierde podium hadden iogenomen, werd de 
bijeenkomst door gezang en gebed geopend, 
waarna nog een lied van de Olficleren van 
het Leger des Hells volgde, ,,want", zeide 
Kommandant de Groot, ,.gezonQen kan er noolt 
genoeg worden : waar gezongen wordt verliest 
de duivel zijn macht, daar zijn slechts goede 
gedachten I" 

Vervolgens sprak de Burgemeester van Soe
rabaia een kort inleidend woord, waarin hij 
er zljo blijdschap over ultsprak dat de ter
ritoriale Kommandant, die een Ian gen en belang
wekkenden staat van dienst achter zich had, 
thans voor ieder de gelegenheid had geschapen 
meer omtrent het Legerwerk te vernemen. 

Toen nam Kommandant de Groot bet woord; 
hij begon met ulteen te zetteo, dat het Leger 
des Heils als geestelijke en maatschappelijke 
organisatie oorspronkelijk door velen werd 

te Medan en Semarang. Bij • mijn jongste bezoek aan laatst~ 
genoemd Tehuis vond ik daar 20 personen en de aanvragen 
om opname schijnen toe te nemen. Een voortreffelijk werk 
geschiedt in al deze · tehuizen. 

Het doel van deze aanteekeningen, die ik in de ,,Strijd
kreet" schrijf, is: een beroep te doen op al onze vrienden 
in iedere plaats om boeken, tijdschriften, ge'illustreerde bla
den, enz. aan onze tehuizen te willen schenken, terwijl ook 
gedragen kleeren, schoenen enz. een groote hulp zullen zijn 
voor hen, die zoo goed als niets bezitten. 

Allen, die hun handen hebben uitgestoken om ons in . dit 
crisiswerk te steunen, danken wij ten zeerste, en onze eenige 
vraag is of U hiermede voort wilt gaan, omdat de toeloop 
groat is en thans ook families, die eerst van hun opgespaarde 
gelden geleefd hebben, in groote getale aanspraak maken 
op ooze tehuizen. 

De adressen zijn: 
T ehuis voor Social en Arbeid, Sluisbrugplein J , Batavia-

Centrum. 
,,Huize Elim", Goentoerweg 18, Garoet. 
,.Huize Elim", Laboeanweg 165, Medan. 
,,Huize Elim", Gergadji 15, Semarang. 
Tehuis voor Socialen Arbeid onder vrouwen en meisjes, 

Oengaran. 
Thuis voor Socialen Arbeid onder Europeanen, Oendaan 

Weten 29/30, Soerabaja. 
T ehuis voor Social en Arbeid onder lnheemschen, N. I. S. 

Laan 11, Soerabaja. 
Bij voorbaat onzen dank aan ieder, die medewerkt om 

het lijden der werkloozen te verzachten. 
Zij, die in een onzer Tehuizen opgenomen wenschen te 

warden als ,,Crisiswerklooze'', kunnen plaatselijk aanvrage 
doen bij het hoofd der lnrichting, of rechtstreeks bij het 
Hoofdkwartier, Javastraat 16, Bandoeng. 

veroordeeld ; d1kwijls werd de vorm niet be
grepeo. Maar zoowel vorm als doe! zijn ge
bleven, en genieten thans algemeene erkenning I 

Het is waar, dat in geestelijken nood slechl!s 
God kan helpen, terwljl de voorzlening in 

stoffelijke nooden meer de taak des menschen 
is. Maar toch diende het Leger even goed een 
organlsatie met geestelijke basis te zijo, want 
hoe hoog de stoffolijke nood kan stljgen, grooter 
is lmmer de nood des geestes I 

En wordt in dien geestelijken nood voorzien. 
dan keert 's menscben zielerust weder en is 
hij weer gescbikt om den strijd des !evens 
verder te voeren. 

Dit werd door Kommandant de Groot met 
vele voorbeelden aangetoond ; hij stelt vast 
dat het dus evengoed de plicbt van bet Leger 
is om den geestelijken nood te lenigen als om 
in stoffelijke nooden te voorzien. 

Want als de mensch de eeuwfge ding en niet 
begri}pt, dan bouwt hij op zand I Slecbts de 
geest van God geeft moed en kracbt. 

Op bet Leger rust dus de plicht te tracbten 
de voetstappen van den Helland te drukken. 
om te trachten troost en bulp te brengen waar 
troost en bulp noodig zijn I 

En nu stemt het tot bijzondere verheuging 
om te zien, dat in dezen tijd zoovelen ztch 
geroepen acbten bun medemenschen de belpen
de hand toe te steken, allerwegen ontstonden 
comitt's en orgaolsaties om de slacbtoffers van 
dezen crisistijd bij te staan en hun materleele 
nooden te lenlgen. Velen gaven daaraan belan
geloos en onbaatzuchtig al hun vrljen tijd. Een 
eeresaluut zij hun daarvoor gebracht I 

Vervolgens sprak Kommandant de Groot over 
den aard van het Legerwerk, niet door een 
opsomming van alles, wat door de driehonderd 
Olficieren hier te lande wordt verr1cht, maar 
over den geest waarin dit werk diende te ge
schieden. Naast de voorz!ening in de materieele 
nooden dient de mensch te worden opgewekt, 
geestelijk weer te worden opgebaald, zoodat hij 
weer sterk kan staan in den immer durenden 
strijd des !evens. Datdient het kenmerk te zljn 
van alle Legerwerk; en dikwijls heeft dat mooie 
resultaten. En zoo zal het Leger voortgaan, 
immer voortgaan in ieder land, en onder alle 
omstandigheden. "De hand aan den ploeg·· 
rlep spreker ult, ,,en hulp en redding gebracht 
waar het noodig is!" 

Aan het einde van zijn redevoering deelde 
Kommandant de Groot mede, voor eenige Olfi· 
cieren een verrassing te hebben, die bestond 
uit een dr!etal Majoorsbenoemingen, en wel van 
Stafkapitein E . Brandt, Adjudant J. Uylings en 
Adjudant G. Hermes, resp. !eider van het Tehuis 
voor lolandscbe werkloozen, !eider van het 
Tehuis voor Socialen Arbeid en !eider van het 
Militair Tebuis. 

In zijn slotwoord sprak hij de hoop uit, dat men 
te Soerabaia op dezelfde moole wijze zou 
voortgaan den In nood verkeerenden medemensch 
de helpende hand toe te steken. 

Met gebed werd de bijeenkomst gesloten. 
Er heerschte een mooie, enthousiaste stemming. 
Ook de Regent gaf van zijn belangstelling 
blijk." 

Overgenomen uit het Soer. Handelsblad. 
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QP Woensdag, den 30sten Augustus, hadden 
wij feest in Batavia: een bruiloftsfeest voor 

twee van onze makkers, n. l. Kaplteine J. v. 
Eggelen en Kdt. Kapt. H.J. Hondelink. Een aar
dig groepje Officieren en vrienden was bijeen 
gekomen en wij gevoelden, dat er velen waren, 
die op dezen dag met hunne gedachten bij ons 
zouden zijn, hetwelk ook bleek uit de vele 
telegrammen, van verre en dicht bij, met 
zegenwenschen voor bet Bruidspaar. Reeds toen 
wij aao de ontbijttafel waren, kwam bet eerste 
telegram en zoo bijna om bet uur den geheelen 
dag door. Wij denken we! dat een van de 
beste was, bet telegram ult het verre vaderland 
van de moeder van de Bruid en andere fami
lieleden, die zeker gaarne bij hun geliefden 
hadden willen zijn op dezen beugelijken dag. 
Des morgens om 9 uur had de wettelijke plech
tigbeid plaats en bij terugkomst van Bruid en 
Bruidegom in het Meisjes-Tehuls, werd bun 
een mooi lied toegezongen door de meisjes van 
het Tehuls. waar de Bruid de laatstejaren heeft 
gearbeid. 

'Intusschen waren ook Kommandant en Me
vrouw de Groot in Batavia aangekomen. Zij 
zouden aan den feestmaaltijd deelnemen, bet~ 
geen door alien zeer op prljs werd gesteld. De 
Kommandant sprak een woord van hart tot hart 

STRIJDKREET 

en wij zullen dit gezellige, intieme uurtje niet 
licbt vergeten. Al spoedig was de tijd aangebro~ 
ken voor de huwelijksinzegening ender de 

Het Bruidspaar. 

Legervlag, welke plaats vond in de Conferentie
zaal. 

Hoe hartelijk werden Brufd en Bruidegom 
verwelkomd, toen zij door Kommandant en 
Mevrouw de Groot de zaal werden binnen geleid. 

De zaal was voor deze gelegenheid prachtig 
versierd, alle eer aan degenen, die dit alles 
hadden klaar gemaakt. 

Er was dankbaarheid voor Gods goedheid 
en zelden zal men het geestdriftlger uitgejubeld 
hebben : .. Laat ons 't vermelden wijd en zijd, 
God is goed". 

Er werd gebeden en nog eens gezongen• 
waarna de Kommandant op zijn eigen onder
houdende wijze het inleidingswoord sprak. Heel 
mooi was bet lied der meisjeS van het Tehuis; 
bet was aardig op te merken hoe de eerste 
letters van elken regel ten slotte de woorden : 
.. God zegene Bruid en Bruldegom" vormden. 

Onder ademlooze stilte zegende de Komman~ 
dant bet huwelijk in, waaraa enkele makkers 
gelegenbeid kregen bet Bruidspaar geluk te 
wenschen. Vervolgens mochten wij luisteren 
naar bet dankbare woord van Brui.d en Bruide~ 
gom. Wij gelooven we! te mogen zeggen, dat 
van dezen dag prettige herinneringen zullen 
overblijven in de gedachten van ooze makkers 
en van harte bidden wij, dat al bet goede, hun 
toegewenscht, overvloediglijk bun deel moge 
zijn en di.t zlj, tezamen strijdend ender onze 
geliefde banier, tot rijken zegen mogen 
gesteld worden, te beginnen in Djokjakarta, 
waarheen bet Bruidspaar den volgenden morgen 
vertrok. God zegene de Kapiteins Hondelink I 

L. en G. 

~ ...... ~~ ............ ---~.._....._.._.I -~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 1------_,,,,__.._. _.._..__ I 

I E EUVVS v AN E E . I 
I ~~~~~~~~~I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

---;~~-;;;.; MAKASSAR. POER'~VOREDJO. Met dank aan God werd deze dienst beeindigd. 

IN ons Korps hebben er den laatsten tijd 
heel wat belangrijke gebeurtenissen pleats 

gehad. Sedert Pinksteren kwamen er in onze 
samenkomsten verscheidene zielen tot den Heer, 
om bun zonden te belijden en Jezus als hun 
Verlosser aan te nemen. Andere makkers 
hernleuwden bun verbond met den Heer, en een 
afvalllge breeder kwam terug tot Hem. In alles 
is bet te zien, dat Gods zegen op ons Korps 
rust. Wlj danken en prljzen Hem ervoor. 

Den 13den Augustus vierden we Moedersdag. 
Wat waren de kinderen blij, toen ze bij bet 
verlaten van de zaal bloemen meekregen voor 
moederl 

Zondag, de 20ste Augustus, was een zeer 
belangrijke dag voor ons: tien Jong-soldaten 
werden ingezegend. de eerste vruchten van jaren
langen en harden arbeid ender de jeugd. 

Toen de samenkomst om half tien begon, was 
de zaal geheel gevuld. 

Na gemeenschappelijken zang en gebed werden 
de 10 kinderen naar voren geroepeD. Terwijl 
de vlag boven hen ontplooid werd. knielden 
ze neer en zongen ze liefelijk en ernstig bet 
versje: 

.,Dierb're Jezus, zacht en goed, 
Ik kom knielend aan Uw voet: 
Zte nu in ontferming, Heer, 
Ook op mij een kind terneer." 

Wij grooteren konden ooze tranen baast nlet 
inhouden. Het was voor ODS alien een plechtig 
en indrukwekkend oogeDblik. 

Daama zongen we vol blijdschap en dank
baarheid jegens den Heer bet Halleluja-koor• 
Vervolgens nam de Luitenant Gods Woord ter 
hand : God zegende ons hart, en met dankgebed 
werd deze onvergetelijke samenkomst gesloten. 

Het is wel te begrijpen, dat de J. L. Wer
kers bet meest verblijd zljn, want ze hebben 
mogen zien, dat bun werk niet tevergeefs is 
geweest, maar dat bet vruchten heeft 
voortgebracht. Zoo willen we voortgaan 
met de bede, dat Gods onmisbare zegen steeds 
op ons werk moge rusten. 

Sander. 

J. L. Reg. Sergt. 

Op 31 Augustus hadden we ODS jaarliJksch uit
stapje. Eea 100 ta! kinderen namen er aan dee!. 
Klein Scheveningen werd bezocht: naar harte
lust werd er gebaad en gezwommen. De rit per 
autobussen was fijn; alien hebben er echt van 
genoten. Dankbaar en blij keerden we veilig 
terug. P. R. 

HET gaat ons goed, al laten we niet 
veel van ons booren. Zaterdag en 

Zondag 26 en 27 Augustus j. l. werden de 
samenkomsten geleid door Brigadier Palstra van 
Semarang. 

Zaterdagavond werd een groote lichtbeelden
samenkomst gehouden in de Militaire Societeit : 
het Amb::maeesche fluitorkest, dat onze gast was, 
vergastte ons telkens op een nummertje. De 
beelden op bet doek maakten een diepen iadruk 
op alle aaowezigen. Ook de zangbrigade zong 
een paar liederen. 

Zondags hadden wij goede s:imenkomsten. 
In de Heiligingssamenkomst waren velen opge
komen. Na de Bijbellezing door den Brigadier 
over den brief aan de Gemeente te Efeze, 
kwamen twee makkers tot den Heer om den 
verloren vrede te 
badden bezeten. 

zoeken, dien zij eenmaal 

's Middags hadden wij een goede openlucht
samenkomst op de Aloen-aloen, waar een groote 
schare menschen luisterde naar de blijde hood~ 
schap van Gods liefde. 

Het beste van allt's was de avondsamenkomst. 
De zaal was flink bezet. Evenals 's morgens 
verleende het zangkoor goede hulp. De getui~ 
ge:nissen van de makkers en de Bijbellezing van 
den Brigadier zegende ons allen. Wij mochten 
de vreugde smaken twee zielen tot den Heer 
te zien komen om vergeving van zC:,nde te 
zoeken. 

Een hartelijk welkom werd gegeven aan Br. 
en Zr. Wairata van Timoer, die ons zijn komen 
belpen in ons Korps. Het deed ons goed ook 
naar bun getulgenis te luisteren. 

Zondag 3 September kwamen drie Javaan
sche jongemannen tot den Heer in de samen~ 
komsten, die geleid werden door Mevr. Adjt. 
Jansen. Halleluja I 

MOEDERSDAG IN SOLO. 

MET veel genoegen denken we terug aan 
,.Moedersdag". 

De samenkomsten stonden ender de bekwame 
leiding van Majoor en Mevrouw Scheffer. 

Reeds vroeg in den morgen begaven we 
ons naar de gevangenis. 

Kaartjt's, met een vriendelijk gedichtje gewijd 
aan ,.MOEDER", werden uitgereikt, terwijl 
Majoor Scheffer trachtte de beteekenis van 
dezen dag duidelijk te maken. 

In de Heiligingsmeeting werd ons aller hart 
gezegend. 

De zeal was stampvol. De kinderen werden 
opgewekt bun ouders lief te hebben en te 
geboorzamen. 

De Majoor sprak een woord van hart tot 
hart en velen was bet aan te Zien, dat zij 
ontroerd waren. 

Des middags in de openlucht mochten we 
onze blijde boodschap verkondigen aan een 
talrijke schare, die met aandacht naar de pre~ 
diking, gehouden in bet Javaansch en in he~ 
Maleisch, luisterde. 

's Avonds een goede verlossingssamenkomst, 
waarin een breeder ingezegend werd tot Heils
soldaat. 

De Luitenant sloot dezen zegenrijken dag met 
dankgebed, waarna ieder met een blij hart naar 
huis ging. 

Hartelijk dank, Majoors, voor Uw bezoek 
aan ons Korps. 

J • 

De l(apiteins S. Baasto. 

BANDOBNG I EN II. 

Lt. 

De Kommandant leidde Zoodag, 10 Septem
ber, zeer gezegende samenkomsten, 's mor~ 

gens in ons Korps voor lnheemscbe makkers 
te Kebon-Djati en s' avonds in deCongreszaal. 

ln de Heiliglngssameakomst ervoeren wij Gods 
dichte nabijheid. Het woord, door aen Kom• 
mandant gesprokea, alsook het Bijbelooderwerp 
door Mevrouw de Groot behandeld, brachten 
ons veel zegea. 

's Avonds haddea wlj een heerlijke, opgewekte 
Heilssamt'nkomst. Onze Noorsche makkers, Ka
pitein en Mevrouw B:iano. werden h irtelijk 
welkom gl'heett>n. 

Vee! bijva\ oogstte bet Noorsche lied, dat 
Zij met Mevrouw Majoor Hiorth, be~eleid door 
bun gultaars, ten gehoore brachten. Beider ge
tuigenis · • · . gelukkig zija er in ons Interna
tionale Leger altijd vertalers te vinden en warrn 
Mevrouw Hiorth en Majoor Strandlund bereld 
gevonden deze taak op zicb te nemen ••.. 
sprak van vreugde in den d!enst des Heeren en 
bereidheid om te volgea w.tar H1j leldt. 

De Kornmandaat hcrlnaerde aan de hee1 lijke 
gelegenhedea, ons geboden, om in het Kooiok
rijk Gods te ar beiden en spoorde ons aan om 
C volgrn in de voetstappea van O'lZen Meester, 
Die Zichzelven voor ons ten offer gaf, opdat 
wij gered zouden worden. 

OCTOBER 1933. 

ONDERSCHEIDING. 

Het doet ons genoegen te kunnen mel
den, dat door Hare Majesteit de Konin
gin het Ridderschap in de Orde van 
Oranje Nassau is toegekend aan Majoor 
Lebbink, Financieel-Secretaris van het 
Leger des Heils in Nederlandsch-lndie. 
Dit is een bewijs hoe zeer de arbeid 
van het Leger gewaardeerd wordt. 
zoowel door onze lndische Regeering, 
als in Nederland. 

Wij wenschen den Majoor van harte 
geluk met deze bijzondere onderschei,... 
ding. Mage God hem nog lang sparen 
en steeds tot grooten zegen stellen in 
N ederlandsch-lndie. 

GEZINSBOND-SOERABAJA I. 
Ben afscheidsavond, 

Dlnsdagavond, 29 Augustus, badden wij in 
ooze zaal een bijzonc!ere samenkomst, welke 
zich kenmerkte door een geest van gezellight'id. 
Mevr. Adjudant Steen gaf vaarwel aan den 
Gezlnsbond, waarin zlj sedert geruimen tiid met 
ij ver ea getrouwheid haar plichten van Secre
taresse vervuld heeft. 

Voor deze bljzondere samenkomst waren de 
breeders, die anders niet tot dezen kring worden 
toegelaten, uitgenoodigd en de kleine Legerzaal 
was dan ook aardig bezet. 

Het aanvangslied deed reeds aller harten 
goed en wij geyoelden, dat ook in dit samen
zijn Gods Geest tegenwoord!g was. 

Na een oogenblik van gebed las Mevr. Adj. 
Hermes ons lets voor over: .. Wat de Gezins
bond beoogt". 

Hieraa werden er ververschingen rondgediend, 
terwijl zuster Dickmann, een trouw lid van den 
Bond, oas op een aardig lied, door haar zelf 
op de piano begeleid, vergastte. 

Br. Kaijadoe Sr., zorgde voor een voordracht, 
waarna de zusters Richter en Latuasan een 
duet ten geboore gaven. 

Majoor Hallman sprak een hartelijkafscheids
woord tot de vertrekkende Adjudants, waarna 
Mevr. Steen het woord kreeg. 

Het was te zien, hoe ontroerd zij was. Gaarne 
bad zlj nog wat willen blijven, waar zij gezien 
had, dat door den Gezlnsbond zlelen gebracht 
waren aan de voeten van den Heer, maar als 
een gehoorzaam Hei'ssoldaat moest zij gaan 
naar den post, welke haar thans is aangew1>zen. 

Deze gezellige samenkomst werd door Kap!~ 
telne Knappert van de Kliniek met dankgebec;l 
gesloten. 

Als leden van den Oezinsbond Zfggen wij 
Adjudant en Mevrouw Steen nogmaals hartelijk 
.,vaarwel'' en spreken de hoop uit, dat zij ook 
in hun niewe aanstelling rijkelijk gezegend zullen 
Worden. · 

God zegene ook de drie kkine jongens 
en doe hen opgroelen tot kraaige strijders van 
Hem en het Leger. Halleluja I 

Zr. D. Kaijadoe. 

W elkomstsamenkomst te Kalawara van 
Ensign en Mevrouw Ramaker. 

HET einde van een ding is beter clan 
'' zijn begin," zoo beg on de Ensign 

zljn toespraak. Deze woorden, ontleend aan 
den Prediker (Pred. 7: 8), zijn zeker waar, maar 
wlj willen er aan toevoegen, dat, wanneer de 
arbeid van de.n Ensign eindigt zooals het Is 
begonnen, Celebes er wel bij zal varen. 

Het was een mooie avond: vol geestdrift 
werd gezongen : .. Ik heh een boodschap van 
Jezus". Die boodschap werd oebracht In ver
scbeidenheid van woorden, maar de boodschap~ 
pers werden geleid door een geest, den Geest 
des Heeren. Hartelj.jke woorden werden <len 
Ensign en Mevrouw Ramaker toege~prokt'n 
door verschillt>nde makkers, eerst een van onze 
Javaaosche makkers, daarna een Sangirees,ver'
volgens een Menadonees, een Fin en ten slotte een 
Hollander. Vele aatlonalitelten, maar in Chris~ 
tus eeo. Ooze Toradja-makker, Kdt. Luit. Goe
talemba, sprak Utt naam van de lobeemsche 
Off1ckren. Het climax van den avond was na
tuurlijk toen de beide mal<kers opstonden; zij 
badden een hartelijk applaus in ontvallgst te 
nemen. Lieve, eenvoudige woorden sprak Me
vrouw, getuigend van vertrouiA en in God en 
verlangen om te volgen, waar Hij Jeidt. Nog 
een lied van de kinderen en daaraa sptak de 
Ensign. Eenvoudig en beslls• werd den raad 
gegeven om de fundamenten vast te maken in 
bet )even, opdc.t de vtrdere opbouw hecht en 
sterk moge zijn. Ea daa Is het einde zaligheid. 
Deze heerlijke samenkomst werd door den beer 
van Emmerik Jr. van de Witte Kruis Kolonle 
met daokgebed gesloten. God zegene dr EI'>signs 
en doe hen vele zielen Winnen voor de Eeuwig· 
held. A. Both, 



O CTOBER 1933. 

OFF ICIEELE 
M ED E D EEL I NG E N. 

Gehuwd : 

Kapiteine J. E. van Eggelen , in 1922 vanuit 
Dordrecht in opleiding gekomen 

en 

Kadet-Kapitein H . J. Hondelink, in 1931 vanuit 
Bandoeng I in opleidlng gekomen , 

te Batavia op 30 Augustus. 

Bevorderd : 

T ot Majoor: S tafkapitelo E. Brandt. * 
Adjudant G. Hermes. • 
Adjudant J. Uylings. "' 

Tot Kapitein: Luitenant Ch. Kapper&. 
Luitenant L. Leimena. 
Luitenant L . Limba. 
Lultenant E. Lopulisa. 

' ot Kadet-Kapitein 1 Luitenant H.J. Hondelink. 

Aanstellingen 1 

Adjudant 0. Roed naar Bandoeng II. 
Adjudant G. Steen * naar Bandoeng I. 
Kapitein S. Baasto * naar Kweekschool (tiid .). 
Kapitein S. Barteling * naar Teh. v. Soc. Ar-

beid Batavia. 
Kapltein H. Juulainen naar Mil. Tehuis Ban~ 

doeng. 

E M i naar Kinderhuls Ban· Kapiteln . ens nga 
doeng. 

Kapitein L. Limba naar K weekschool. 
Kapitein H. ter Telgte * naar Rembang. 
KapitelnH. v.d, Sch'/d?.n naar KinderhuisMedan. 
Kapitein W. Mepham * naar Makassar. 
Kapitein W. Muskee * naar Soerabaja I. 
Luitenant P. Helmhout naar Bandoeng II. 
Luitenant M. Sikking naar Teh. v. Vrouwen 

en Meisjes Oengaran. 

L •t D Tomauria naar Ngawi (asst.). Kdt. Ul . • 

JOHANNES W. DE GROOT, 
Kemmandant. 

Bandoeng, 1933. 

Gantczcz,czntn~czn \)an dczn (f f~czm.Hn

~czc'lczta'lt~. 

\ :w 
Ooze Leiders. 

• ••• 
Zooals de rapporten vermelden, hebben Korn· 

mandant en Mevrouw de Groot kort geleden een 
zeer welslagende tournee gemaakt door Midden
J ava. Afgescheiden van de gezegende samenkom-

di in Krengseng Ambarawa, Boegangan st en, e ' 
en Salatiga gehouden werden, konden de Kom-
maodants ook een bezoek brengen aan de Le
prozerie te Pelantoengan. Terwijl lk deze aan
teekeningen neerschrijf zijn de Kommandants 
bezig de Congres-meetiogs in Celebes te Jelden 
en we vertrouwen, dat bun bezoek zegen en 
bezieling zal brengen. De nooden en belangen 
van het Territorie eischen inderdaad veel van 
de krachten onzer Leiders, zoowel in lichamelijk 
als in geestelijk opzicht, doch we zijn God dank
baar voor de kracht, die Hij hun geeft om bun 
zware taak te volbrengen. 

Majoor Lebbink ~ 

We feliciteeren den Financieel-Secretarls met 
de Koninklijke onderscheiding, die hem kort 
geleden te beurt vie!. Moge Gods rijke zegen 
rusten op den Majoor en zljn gezin, en moge 
hij nog Jang gespaard blijven voor het werk. 

Majoor Veerenhuis. 

De Majoor heeft ons verzocht langs dezen 
weg alle kameraden en vrienden. die hem ge· 
schreven hebben in verband met zljn groot ver
verlies, zijn oprechten dank te betuigen. Hij 
stelt deze blijken van deelneming zeer op prijs, 
doch bet is hem onmogelijk aan ieder afzonder
lijk terug te schrijven, zooals bij gaarne zou 
willen doen. Laat ons den Majoor in ooze 
gebeden blij ven gedenken. 

Europeesch Verlof. 

Nog een aoder Offlcier gaat ons Territorie 
verlaten om naar Europa te gaan en daar nieuwe 
kracht en gezondheid op te doen, n. I. Adjudant 
Rollfs van Makassar. Hij zal D. V. reizen met 

S T R IJ D K R E E T 

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

~ ~ 
~ EEN GROOTE GEBEURTENIS. ~ 

~ DE CHEF VAN DEN STAF ~ 
~COMMISSIONER HENRY W. MAPP~ 
~ - ~ 
~ van het Internationaal Hoofdkwartier ~ 

~ KOMT NEDERLANDSCH-INDIE BEZOEKEN ~ 
~ i - 4-17 JANUARI 1934. -i ~ 

~ Groote Samenkomsten zullen worden ~ 
M gehouden in de voornaamste steden. ~ 

~ V oorloopig is het volgende reisplan opgemaakt: ~ 

~ Januari 4
5 

Batavia. ~ 
'1 ,, Buitenzorg. " 
~ ,, 6 Semarang. ~ 
~ ,, 7 Krengseng. ~ 
~ ,, 8-10 Soerabaja. ~ 
~ ,, 11 Magelang. M 
~ ., 12 Djocja. ~ 
~ ,, 13-16 Bandoeng. ~ 

~ Zie uit naar nadere aankondigingen. M 

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

GENERAAL-MAJOOR NEEB. t 
Een groot man is heengegaan, iemand, groot 

door ziin eenvoud en groo t in bet weldoen, een 
sympa hie. e medewerker van allen arbeid, ver
richt ten behoeve van zijn medemenschen. 

Het Leger des Hells mocht van Generaal 
Neeb' zeer veel hulp ondervlnden : met dank
baarheid gedenken wij de zeer waardeerende 
wijze, waarop hij altijd over onzen Leger-arbeid 

~1?1:.~n, .~.!'ract}_~chen st~n.:.,...dle b9 telken
male verleende. 

het m. s ... Marnix v. St. Aldegonde'', dat bestemd 
is om i October van Tandjoeng Priok te ver
trekken. Slamat djalan, Adjudant I 

VersterkinQen. 

We zijn lnternationaal Hoofdkwartier en 
de betrokken Territorie's zeer dankbaar voor 
de nieuwe groep Olficieren, dletot ons isgezon
den. Ze zljn alien, naar wij gelooven, vol ver
langen om dee! te nemen aan den strijd voor 
God en zielen in dit zendingsveld . De nieuwe 
Olficleren, die op 21 Sep~ember op Java zijn 
aangekomes, zijn: Kapitein en Mevrouw Bar
teling (met hun baby van 7 maanden), Kapi· 
telne Mensinga, Lultenante Sikking en Luite
Helmhout van Holland en Kapitein Juulainen 
van Finland. 

Kapiteine v. d. Schilden, ook afkomstig ult 
Holland, is te Belawan afgestapt om haar aan~ 
stelling te aanvaarden in het Kinderhuis te Me
dan . We verwijzen U naar de Olficieele Me
dedeelingen, indien U hun aanstellingen wilt 
weten. Namens alle Olficleren en makkers wil
len we bun een hartelijk welkom toeroepen en 
bun ieder een periode van nuttigen dienst toe
wenschen. 

Felicita tie. 

Het doet ons genoegen te kunnen mededeelen, 
dat Kapiteine Schot met goed gevolg haar examen 
voor vroedvrouw heeft afgelegd. Wanneer deze 
aanteekeningen gelezen worden, zal de Kapl
teine zich reeds op zee bevinden, op reis naar 
Europa waar zij, naar wij hopen, flink van 
haar verlof zal genieten. 

Bevorderingen. 

De drie nieuwe Majoors, te weten de Ma
joors Brandt, Hermes en Uylings, en de vier 
nieuwe Kapiteins, n . I. de Kapiteins Limba, 
Lopulisa, Lelmena en Kappers, wenschen wij 
van harte geluk met hue bevordering in rang 
door den Kommandant. Hlerbij denken we ook 
aan Kadet-Kapitein Hondelink. 

Dat men, beide in geneeskundigen en militairen 
krlng. ook als in andere kringen, hooge acbting 
voor hem bezat, bleek uit de enorme bela ng
stelllng bij den begrafenisdienst. 

Het Leger des Heils werd hierbij, in afwezig
held van den Kommandant en den Alg~meen
Secretaris, door Majoor Lebbink en enkele 
andere Officieren vertegenwoordigd. 

Wlj bidden Gods zegen af voor de nabe
staanden, 

Militair Tehuis - Bandoeng • 

De Kommandant zal na zijn terugkeer uit 
Celebes het nieuwe gebouw, datin de Nlasstraat 
gehuurd is ten behoeve van onzen arbeid onder 
de militairen, officieel in gebruik stellen. Het huis 
aan den Hospltaalweg heeft lang en goed dienst 
gedaan, maar we zijn evenals Adjudant en 
Mevrouw Gerth blijde in 't vooruitzicht van 
meerdere ruimte en betere accommodatie. Er 
wordt een goed werk gedaan in dit Tehuls, 
evenals In de andere Tehuizen voor Land- en 
Zeemacbt te Djokja, Solo, Soerabaja, Batavia 
en Makassar en we gelooven, dat zij meer en 
meer ,, Tehuizen" worden in den waren zin van 
het woord. 

Deelneming. 

Wij gevoelen oprechte deelneming voor 
Mevrouw Kapiteine Hondelink, die enkele dagen 
na haar bruiloft bet droevige nieuws ontving 
van het heengaan van haar lieve moeder. We 
verzekeren de Kapiteine, dat wij voor haar 
zullen bidden. 

We twijfelen er niet aan of Gods genade 
zal ook in dit uur aan beproevlng genoeg voor 
haar zijo. 

Bandoeng II. 

Dit bloeiende Korps zal in de toekomst 
over meerdere plaatsruimte kunnen beschikken, 
daar de Kommandant op 1 October de nieuwe 
zaal zal openen aan den Gardoedjatiweg. We 
bopen, dat het goede werk, dat Kapitein en 
Mevrouw Mepbam hier hebben verricht, zal 
worden voortgezet, zoodat ook deze nleuwe 
zaal te klein zal blijken te zijn. 

Menado. 

We krijgen goede be rich ten van dit dee! van 
bet zendingsveld. Adjudant Rosenlund scbreef 
ons in zijn laatsten brief: .. Van avond worden 
er wederom een 20-tal nieuwe Soldaten inge
zegend. We hebben clan 100 Heilssoldaten in 
Menado en dit in acht maanden tijd I" Dit is 
inderdaad een verblijdend bericht. 

)[ NTERNATIONAAl 

I LEGERNIEUWS. 

DE GENE R AAL . 

7 

De GENERAAL en ME VROUW HIGGINS 
hebben wonder bare openluchtsamenkomsten ge
houden op bet st rand in verschillende badplaat
sen van Eogeland. E no rme scharen menschen 
zijn op deze wij ze bereikt met bet Evangelie. 

Een Korpsofficier v ertelde, hoe zij in een 
kroeg te Londen de .. War C ry" verkocht. Zij 
hoorde zich door den eigenaar roepen en keer
de zich om. 

,.Kapiteine'' sprak hij, .. ik h eb v erleden week 
Uw Generaal hooren spreken, 't was fijn , boor!" 

.. Zoo I Was dat toen U met vacantie w as ? 

.. Jal Bij W . s. M. 'n Fijne man is hij I Ik 
heb hem dikwijls door de radio gehoord, maar 
hem te zien is nog beter. 't Was toch goed 
dat zelfs een kroeg-baas een uur van z 'n va
cantietiJd, in een godsdienstige samenkomst door
bracht : t heeft mij goed gedaan. lk zag U 
daar staan, en ik dacbt dat ik 't U even moest 
vertellen. Goedenavond I' ' 

Hleruit z iet men alweer : bet Leger gaat uit 
om de menschen de boodschap des Heils te 
brengen, juist op de plaats waar zij zijn. 

Ook beeft de Generaal belangriike samen
komsten gehouden in verscbillende andere deelen 
van het land. 

ZUID-AFRIKA. 
Een Leger des Heils-automobiel trekt er in 

Zuid-Afrika op uit om de verafgelegen neder
zettingen en dorpen te bezoeken en daar bet 
Evangelie te brengen. Op deze wijze zijn velen 
in staat een samenkomst bij te wonen, die an
ders nooit de gelegenheid daartoe krijgen. Veel 
zegen rust op dezen arbeid . 

NEDERLAND. 
Hoog Bezoek aan de Kweekschool. 
Een Aueta-bericht, opgenomen in het A.I.D. 

van 8 Sept., meldt dat de Koningin, de P rinses 
en de Prins een hezoek l:lrachten aan de K week
school van bet Leger des Hells te Amstelveen. 

De nieuwe Chef-Secretaris. 
Met belangstelling vernamen wij dat door 

den Generaal is aangesteld als Chef-Secretaris 
van Nederland : Kolonel Carl Nielsen, die met 
Mevrouw Nielsen reeds vele jaren trouwen 
dienst verricht heeft in ons Leger, zoowel in 
bun elgen land, als in Engeland. 

Een hartelijk welkom is hun gegeven. Moge 
God hen rijkelijk zegenen in bun nieuwe ver
antwoordelijkheid. 

CONGRES IN NEWFOU NDLAND. 
Het zeven en veertigste jaarfeest in New

foundland, dat in St. John's Grand Falls en 
andere plaatsen door Commissioner Hay geleid 
werd, is rijkelijk door God gezegend. 

De zalen waren overal stampvol. In St. John 's 
was Zijne Excellentie Minister J. C. Puddester 
tegenwoordig in samenkomsten, waarin de Kom
mandant een overzicht gaf van bet werk van 
bet Leger, en vele andere hooggeplaatste bur
gers Waren eveneens aanwezig. 

Het ziekenhuls werd uitgebreid en er worden 
weer andere Legergebouwen opi:iericbt. In ver
houdlng tot zijn bevolking staat Newfoundland 
in de Legerwereld bovenaan wat betreft het 
aantal So!daten, het schoolbezoek en de open
bare samenkomsten. 

Bevorderd tot Heerlijkheid 
Zuster W. de Creme 

van Solo. 

NA ~eer dan een jaar van smartelijk .. doch 
geduldig lijden, is onze makker. Zr. W . 

d~ . Creme, . ~aar haar H~.melscb Tehuis gegaan. 
Z1J had biioa d_en ~,eefuid van 72 jaar bereikt. 

.. Opoe de Creme , zoo noemden wij haar !n 
Solo, dat kleine vrouwtje met haar witte haar, 
haar vriendelijken bhk en l iefdevol hart. 

J aren gel eden was zij Heilssoldate in bet Korps 
Semarang, doch door omstandigheden moest zij 
Semarang verlaten. 

Zij was een eenvoudige Christin, die zicb 
kenmerkte door een geest van oprecbt, kinder
lijk vertrouwen. 

In volle overgave beeft zij haar laatsten strijd 
gestreden. Haar ziekbed was voor hen, die haar 
bezochten, tot grooten zegen. 

Op den l 8den Augustus werd zij van uit ons 
huis, waar zij vertoefde, naar het Zendiogshos
pitaal gebracht : de laatste dagen hoopte zij weer 
naar huis terug te kunnen keeren en verheugde 
zich daar echt over, doch bet mocht niet zoo zijn. 

En nu is zij in het Licht, dat zij reeds mocht 
aanschouwen voor haar heengaan. 

Zaterdagmiddag, 2 September, brachten we 
haar stoffelijk omhulsel naar de groeve der 
vertering. 

Voor deze plechtigheid was Brigadier Palstra 
van Semarang overgekomen. 

Het was een koolnklijke uitvaart van een kind 
des Grooten Konings. hetwelk een diepen indruk 
maakte op alien, die er getuigen van waren. 
Op het kerkhof luisterde een schare menschen 
met Intense aandacht naar bet aangrijpende 
woord van Brigadier Palstra, en een machtige 
zegen kwam tot de zielen. 

N adat Envoy Steenbakker eenige hartelijke 
woorden van liefde en troost tot de achter
blijvenden had gesproken, las de Brigadier een 
gedeelte uit het Boek der Openbaring. 

Des avonds werd in een Gedenkdienst, ook 
onder leiding van Brigadier Palstra, bet !even 
van ooze heengegane Zuster herdacht. Alie 
familieleden waren aanwezig. 

Gods Naam werd verheerlijkt. 

C hr.R.N.-
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Qe maand Augustus is weer een maand van 
reizen en trekken .QE'Weest. 

Als je in Europa in de lente een tocht door 
bet land maakt, geniet je van al het ontluikende, 
nieuwe !even om je been, de frissche geuren 
wekken je op. de teere, groene blaadjes groeten 
je overal waar je komt, de jonge, fijne bloempjes 
huigen hun kopjes in de zachte lentewinden en 
je wordt zelf doortinteld van een energie en een 
levenslust, die al!es om je heen je schijnt in te 

hlazen. 
Het is op het oogenblik lente in onzen Pad:"' 

vindersbond. op verscbc idene plaats~n zijn jeug
dige troepen bezig in de gebeimen van bet ver· 
kennen binnen te dringen en andere zijn joist 
heg~nnen hun hoofd1en op te steken en bun 
voeten te planten in de wereld van onzen bond. 

In P.:kalongan, Ambarawa, Magelang, 
Ojo"kja en Solo konden troE'pen op:iericht 
worden, terwijl Seer<ibaia, Semarang, Tega! 
Cheribon en Bandoeng druk bezlg zijn, zich tot 
flinke troepen te ontwikkelen. 
, In Bandoeng gaan trocp 4 en 5 voor de eerste 

maal kampeeren aan den oever van het beer
lljke meer te Padalarang. terwijl SemaraDg reeds 
voor den tweeden keer er opuit trekt. 

De wedstrijden tusscben de verschillende af
deelingen bebben we belaas wat uir moeten 
stellen om vele redenen, maar ze zullen, ver
trouw ik, in de toekomst des te hevl11er zijn. 

In Soerabaia hielden we een gezamenlijk 
kampvuur, waar we met eea 75 man verzameld 
waren. Het was bet eerste kampvuur voor die 
troepen en. , ••• voor een eersten keer. ook 
wel goed geslaagd. ledere Patroutlle deed ziln 
deel om bet programma te verrijken, muziek, 
tooneelspel, oefeningen en sameDspraken wisH·l
den elkander in vlugge opeenvolg1ng af, wearna 
we het kampvuur met het traditiont ele 11erhaal 

besloten. 
Een heel ding om je in zoo'n kring ver

staanbaar te maken, vooral als je door een hevige 
verkoudheid tweederde van je stem bt'bt ver
loren. Soerabaia zal echter hard moE'ten V.'etken 
om gelijken tred met de andere afdeelingE'n te 
kunnen houden I Maar ik verwacht dan ook 
dat ze nu ,.full speed" zullen gaan 

Ook in Bandoeng hadden we ons eerste ver
eenigde kampvuur, waarbij we besloten dit 
heel spoedig weer te berbalen ergens op een 
idyllisch plekie in de vrije natuur. Vooral troep 
l blonk ult door hun leuke voorstellingen en 
mooie muziek, maar ook de jorgere tro~pE'n 
deden bun best en zullen den volgenden keer 
zeker nog beter voor den dag komen. 

We hebben in troep 5 een van de twee eerste 
2e klassers, de andere is in den St>marangschen 
troep achter gebleven, wear ook deze vandaan 
kwam, maar we hebbE'n g"boord dat ook de 
le Baodoengscbe troep enkelen klaar heeft, 
die spoedig examen zullen doen. Goed zoo 
P. V. 's I Nu op zoek naar Eerste klas en 

inslgnes, •••. maar vergeet door al dat werk 

je goede daad niet ! 
Als ge dit leest, zijn we reeds met de 

.. Zonnestralen" en .,Kameraadj<>s" bE'gonnen ! 
Wij roepen onze jongere zusjes en broeders 
een hartelijk welkom toe. Mogen de Zonnestra
len de verste boeken VdD Java verl1chten, en de 
Kameraadjes toonen we'rkelijk .,vriendjes" voor 
alien te zijn, in woord en daad I God zegene 

onzen Padvindersbond 
L. Knappert, Terr. Org. 

J. L. Demonatratie, Semararg 1. 

DE J. L. Demonstratie van Semarang l is 
goed geslaagd. Wij badden ons beijverd 

om ooze voordrachten en oefenlrgen goed te 
leeren. Eindelijk was dan de dag aangebroken. 
De uitvoerlng werd glhouden in de Loge:zaal 
alhier. De toegangskanten v. aren vocruil vcr
kocht, wat ten gevolge bad, dat de vrij groote 
Logezaal bijna gebeel gevuld was met belan£
stellenden. Na zang en geb~d volgde een kort 
inleidend woord door den leider der Demon

atratle, Brigadier Palstra. 
Hierna werd het program ma afgt>werkt en bet 

vertoonde viel erg in den smaak van de aanwe
zigen, in bet b!jzonder bet kampvuur, dat door 

de Padv1nders werd gedaan. 
,.Q,. Larnploomarsch" door de klndt>ren van 

bet Ooglijdershospicaal, en ,.De wijzer rcna", 
dat de meisjes van de Zondagsschool uitvoer~ 

den, werden zeer gewaardeerd. 
Wij glngen erg voldaan naar buis, en ieder

een vond dat het een leuke en goede avond 
was geweest. 

E~o. die meegedaan beeft. 

'JJe Jtlgemeen-Secretaris op refs. 

BATAVIA I. 

Bezoek van Majoor en Mevrouw Taylor op 

Zondag 3 September. 

WIJ stelden bet zeer op prijs. dat de Ma-
Joors bet hadden kunoen schikken om 

helden des morge~s met ons te zijn. Het was 
een Heiligingsmeeting, waarin tevens drie zus
ters aan onze Soldatenrol werden toege
voegd. Wat heeft de Majoor het fijn gedaan l 
Het heeft ongetwijteld een onvergetelijken indruk 
achtergelaten, natuurlijk in de eerste plaats 
bij hen, die werden ingezegend. Wij ontvingen 
dien morgen rijke zegeningen voor onze zlel 
en kregen nieuwen moed om voorwaarts te gaan. 
God zegene de Majoors Taylor I 

's Middags en 's ayonds voerden de Majoors 
de makkers van Batavia II aan. 

PEKALONGAN. 

H et waren een paar goede dagen 'voor ons, 
toen de Algemeen-Secretaris t'n Majoor 

Woodward Pekalongan bezocbten. Na bun aan
komst op Zaterdag, 17 September, had de eerste 
samenkomst dienzelfden avond plaats. Majoor 
Woodward gaf een vlotte vertalillg in hetMa-

Ieisch van de door Majoor T<1ylor in bet En
gelsch gebouden toespraak. Hij bracht ons 
Christus en wij :zijn dankbaar voor de opbeu
rende en moedgevende woorden. 

Zondagmorgen waren de beide Mafoors in 
de Zondagsschool aanwez1g. Ongeveer 76 kin· 
deren waren aanwezig. Majoor Woodward leidde 
zelf een klas, terwijl Majoor Taylor alle kinderen 
toesprak. In de Heiliglngsmeeting deed ~en per~ 
soon de goede keuze. 

De openluchtsamenkomst werd bijgewoond 
door 28 Soldaten en 300 buitenstaanders. Een 
van de makkers had een kl< lne vlirgmachine ge
maakt waarop het werk van het Leger des 
Heils over de gebeele aarde was afgebeeld. De 
toespraak van Majoor Taylor werd door 
Sergeant-Majoor Comljs in bet JavaaDsch over
gezet. In de avondsamenkomst gaf Luitenant 
Tomauria, Wiens overplaatsing naar Ngawi werd 
bekend gemaakt, zijn vaarwel aan Korps Pe, 
1';alongan. 

's Maandags inspecteerden de Majoors de 
Leger des Heils school, gaven iedcr afzonder
lijk een BijbeHes en woonden een andere Jes bij, 
waarna ze van ons afscheid namen. 

Br. J. Kumaunang. 

DB NIEUWB OFFICIEREN VERWE1KC MD. 

QP 21 SeptembE'r had, onder leiding van den 
Algemeel'l-Secretaris, een z;eer bclangrijke 

samrnkomst plaats. 
Er werden n. I. een vijftal nleuwe !I'akkers, 

waarvan een van FiDland, en vijf van Neder. 
land, in de Congreszaal verwelkomd. 

Een Kapiteine was te Belawan van boord 
gegaan om baar aanstt'lling te aanvaarden in 
in het Kinderhuls te Medan. (Zle Off. Mede
deehnpen pg. 7). 

In bet volgend nummer hopt'n wlj t'en foto 
van hen te plaatsen, zoodat de makkers in de 
verafgelegen posten van ons Terri•orle op deze 
wijze ook met onze Officieren kennis kunnen 
ma ken. 

Het deed goed deze nit'uwe strljdcrs ell strijd
sters te zlen en bun getuigenis te hooren. 

Ooze Finsche makker was zeer verblijd, dat 
een van de vrienden, een geregelde bezoekster 
van bet Korps, hem ult zijn moedertaal kon 
vertalen. De andere makkus kondrn zich in 
bun eigen taal uitdrukken, zonder vertaling, 
doch ult aller getui11enls spr<>k liefde tot God 
en het verlan,:icn Hem te volgen en dienen. 

Staande onder de Vlag zongen zij: 
,,'k Wil U volgen o mijn Helland'" .. 

Geve God hen alien veel vreugde in het 
dienen, hit'r in Nederlardsch-ltid1e. Nog ecns 
hartelijk welkom, makkers I 
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BOEKHANDEL VAN HET LEGER DES HEILS. :: 
= • I = e JAVASTRAA't 16, BANDOENG. s 
I Wij kunnen U een mooien Scbeurkalender aanbieden. i 
§ Goede lectuur voor iederen dag - Interessante, § 
~ korte verhalen - Een mooi schild. ~ 
! Prijs f 1.- Bestelt nu ! ~ 
I Een ruime sorteering boeken voor oud en jong. ! 
~ Het L i e d ere n b o e k van bet L e g er de s H e i I s. ~ 
~ Woorden en Muziek van bijna 500 liederen. Prijs f 5.- ~ 
s Woorden alleen .- ing. karton f 1.50 ~ 

ing. leer f 3 50 (rood of blauw). I 
=:: Liederenboek met het Nieuw Te~tament. 

§ ing. leer (zwart) f 4 50. ~ 
~ BIJBELS - Hollatidsch, Maleisch, Javaansch. (Jav. karakters). ~ 
§ van f 1.- tot f 9.50. § 
~ TEKSTEN - afmetingen 40 cM. X 26· cM. Prijs f 0.75 ~ 
l§ ,, 27 .. x 20 f 0.35 5 

1s .. x 12. f 0.12 I 
Van elke afmeting 4 verschillende soorten. § 

,, 

I Tevens voorradig: .. Ster'' teksten @ 5 cent (vier soorten). --~ 
5 ,.Kruisjes" met tekst @ 10 cent. (vier soorten). _ 
== idem zonder tekst @ 3 cent. §§ 

Maleische teksten - afmetingen 27 cM. X 20 cM. @ 25 cent. -
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GISSEN ZOU NIBT VOIDOENDE ZIJN. 

Een kleine jongen zag zijn vader een water
pas gebru1ken, om te z•en, of de tafel die hij 
aan 't vervaardigen was, goed en recht was. 

.,Waarom bent u zoo nauwkeurlg.vader7 
't Is best io orde, zou ik denken: zoo zlet bet 
er tenm1nste ult." 

,,Gissen zou nlet voldoende zlj~ bi) het werk 
van een timmerman, mijn jongen,'' zei zijo vader. 
.,Je moet zeker weten, dat het goed ls. De men· 
sclien o•ssen te veel d1ngen. God boudt daar 
niet van:· 

.. Er zijn tocb zeker gE'en waterpassen, om 
voor je leven te gebruiken,'' lachte de kleine 
joogen. 

,,Ja, zeker,'' zei zf)n vader ern•tl~: .,je zult 
ze vin 1eo In den Bijbel. Toets al je hc1ndelingen 
aan dat Boek." 

WAT GB KUNT DOEN. 

Het klclne melsje dat in Naamacs huts 
woonde, leidde haar treester tot den profeet 
Elisa. die ht'm den weg kon w" d b !)Zen 10t een 
ron er are genE'zing van 2ijn melaat~chhe1d. 
s er ~let iemand, die aan1ietas1 ls door die 

vret'Sell1ke :ziekte - de melaa1sd,he1d dtrzonde 
-- wien ge den Wfg Daar den Grooten Htel
mfester, Jezus, zoudt kunnen wlj2l'n 7 Gil zult 

d
zeker zoo hiemand vlnden, als ge slecbts zorg"ul-

1g om u een ziet. 

b Ded jof'g'"n in de Evangelien bracht E'nkele 
roo en en visscben, die in. de bacden van 

Jezus voldofnde werden, om een groote men1g
te te voeden. 

God kan uw talenten op zulk een wijze 
~ermenlgvuldigen, dat Fen ~roo11 menlgte daar

oor g( zegend zal worden, en men God zal 
danken voor de toewijding van uw jonge !even. 

OCTOBER 1933 . 
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KOMMANDANT EN MEVROUW DE 
GROOT1 

1 Oct. Openit1g nieuwe :zaal BaDdoeng H 
(des avonds). 

5 Welk om der Kadetten in de Congres-
zaal, Bandoeng. 

9 Opening nleuw gebouw Militair Te
buis, Bandoeng. 

17 Lezing Volksuniversiteit, Loge St. Jan, 
Bandoeng. 

23 Opening nieuw Tehuis, Malang. 
2i Blitar. 
25 Probolinggo. 
26 Djember. 

15 
16 
29 .. 

Majoor en Mevrouw Taylor 1 

Poerworedjo. 
Sapoeran. 
Krengscng. r-----.._.. __ _. ________ 1 

I DE TREKVOGELS. i 
! .. Aanziet de vogelen des hemels." f 
I r 
..-... ........ .._.. ....................... ~a.-..o..-..~ ....... ..-.........-..-.. 

HET is een elgenaardig !even, het !even 
der trekvogds. V roeg in bet voorjaar 

komen ze, bouwen hun kunstlg nest, feggeD< 
hun eieren, verzorgen bun jongen, vliegen den 
ganschen dag om voedsel te zoeken, en flad
deren nog laat in de schemering rood. 

Tot opeens het heimwee over hen komt, de 
berionering aan bet warmere land. Dan houden 
ze bi)eenkomsteo op dakeD, telefoondraden en 
welden, hun samenspreklngen naar bet schijnt. 
en dan opeens zijn ze verdwenen: wij hebbeD 
ze niet zien vertrc kken, maar ze zljn weQ• 

Daar is lets aantrekkelijks in bet e 1en der 
trekvogels. Zoo hui •elijk rich ten ze zich in en 
opeens ootwaakt het helm wee met onverwinbare 
kracht en de vogel gehoorzaamt zijn instinct 
en legt in enkele dagen den grooten afstand af. 

Vogel, waarheen ls uw vlucht 1 

Naar het Zui:len, naar bet ware. welvoor
ziene Zulden, naai: bet betere land. 

En als wlj de trekvogels zlen beraadslage~· 
over hun tocht, clan komt ook over ons wd 
bet heimwee naar een beter land. Het is best 
te gelooven dat glj bet goed bebt in de wereld, 
of dat gij in elk geval bet voorultzicht bebt, 
bet goed te krijgen. En toch. al bebt gij bet 
goed, toch ontwaakt in u heimwee naar een 
beter land, naar een beteren toestand, op aarde 
niet te vinden. 

Trekvogel, waarheen is uw vlucht 7· 

Ziele, waarheen Is uw vlucht? 

Oat dit helmwee er is, komt, omdat God de 
eeuwigheid in uw hart heeft gelegd, en nu let 
ge daar niet altijd op en soms wilt ge er nlet 
op letten, omdat de gedachte aan de eeuwigheid 
u beanstigt en toch, telkens komt het weer 
boven: bet heimwee naar een beter land . 

Zallg zljn zlj, die het helm wee hebben, want 
zlj zullen thuis komen. Is er dan een weg naar· 
bet betere land 1 Zeker. Uw heimwee wordt 
nlet gewekt, om u te kwellen iret een hersen~ 
scbim. want er Is een weg naar bet betere land. 
waar geen moelte is en geen verdriet en geeD• 
dood en geen zonde. 

Die weg is Jezus Cbristus. 

Hii Zelf Is de weg. Wle in hem is, is op den 
weg naar bet betere land. Vrremd, dat een 
Persoon de wrg is. En toch ls het zoo. Jezus 
ChristUs Is niet een man, die u slecbtsleert wat 
gij doc n moet, om gclukklg te worden. Dan 
zou Hij een wegwijzer zijn. Hij is de Per
soon. Die u Zelf gelukkip wil maken. Hij is 
OE WEO Het eenlge dat scheidlng maakt 
tusschen God en u is uw zonde en voor die 
zonde Is Hi) gestorven en nu wil Hij uw zon
Jen, ·uw persoonlljke. vele zonden wegnemen, 
ze u vergeven, Q' b('el en al. zoo ge ze slE'chts 
aan Hrm wilt belijden. Oat ls alles. Wanneer 
ge in Hem gelooft, hebt giJ het eeuwige )e\.eD 
dan zijt ge in HE'm, dan Zilt glj C'p den weg 
naar bet betere land. naar do:i h• md der rein' 
beld en der be1hghe1d en dt>r zalighdd. Dttt 
belmwee dat gij soms in uw zlel gevoelt. ts 
een helmwee nac1r Hem, Maar acb, menigeen 
verstaat dat nlt't en :ZO('kt zl1n afletding bil de 
vrE'ugde der werd.:l, of bij den arbdd en den 
plicht. Zoek daar de stilling van uw beilll
wee nlet. 

Zork die blj Hem, Die alleen de begeerte 

van een menschetJz1e I vervullen llan. 
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