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Mijn waarde Chef van den Sta£, 

In naam van de Officieren, Plaatse

lijke Officieren, Soldaten en Vrienden 

van het Leger des Heils in N eder

landsch-Indie heet ik U hartelijk wel

kom bij U w komst in dezen schoonen 

archipel. 

Ik verwelkom U in de eerste plaats 

als DIENSTKNECHT Goos, die gedurende 

een lange reeks van jaren gearbeid 

heeft en door God gebruikt is geworden 

voor het uitbreiden van Zijn Konink

rijk en voor den opbouw van het Leger 

des Heils. 

;: SoL Al" 

en 0FFICIER, die onder onze banier 
gestreden heeft in verscheidene Ian

den, die zonder voorbehoud het beste 

gegeven heeft om het verheven doel 

te verwezenlijken, waarvoor het Leger 

des Heils in het leven werd geroepen. 

Wij danken den Generaal dat hij de

ze regeling getroffen heeft en U, in Uw 

capaciteit van CHEF VAN DEN STAF, ge

zonden heeft om onzen arbeid, die 

dagelijks door ongeveer driehonderd 

Officieren en Kadetten in dit Territorje 

wordt verricht, te zien met eigen oogen. 

Wij allen verlangen er naar Uw stem 

te hooren, Uw raadgevingen te ontvan

gen en opnieuw geYnspireerd te worden 

tot grooter daden in het zielreddende 

werk van het Leger des Heils. 

U zult verwelkomd warden niet 

slechts door Uw Officieren, Plaatselijke 

Officieren en Soldaten, maar door per

sonen van alle rang en stand, door wie 

onze arbeid in dit Territorie wordt 

gesteund. 

U zult verwelkomd worden door hon

derden Inheemschen; in Krengseng zult 

U over de honderd Recruten tot Heils

soldaten inzegenen. 

U zult gelegenheid hebben het 

Jeugdwerk en de Padvinderij te inspec

teeren. 

De patienten van de verschillende 

leprozerieen zullen gaarne luisteren 

naar U w woorden van troost en bemoe

diging. 

VAN KOMMANDANT J. W. DE GROOT 

Gedurende de bijna 40 jaar dat het 

Leger des Heils hier arbeidt, is een 

groat werk tot stand gebracht en 

ofschoon wij hier niet kunnen roemen 

op een schare van tienduizenden Heils

soldaten, toch zal de voortdurende 

zelf-opoffering, aan den dag gelegd 

door de Officieren, een inspiratie voor 

U zijn. 

Velen van hen vielen op het veld 

van eer, maar hun volbrachte taak had 

den glimlach Gods. 

KOMMANDANT HENRY W. MAPP. 

Moge Gods zegen op een bijzondere 

wijze met U zijn gedurende de dage;:i, 

dat U in ons midden vertoeft. 
Wees ervan verzekerd, dat wij ons 

werk zullen volbrengen en voortzetten 

als ware volgelingen van den Grooten 

Meester. 

Geloof mij, 

De Uwe in Zijn dienst 

in Nederlandsch-Indie, 

J. W. de GROOT, 

Kommandant. 



2 S T R IJ D K R E E T JANUARI 1934 

l 
~~~~~~~~~~~~@:::®~~~~~<!>~~~~<!>~~~~~~~~~~~~~~~@:::=i>~<!> i LAAT DEN TIJD NIET VOORBIJGAAN, MAAR BESTEED IEDER UUR VOOR GOD. oooR s. ~~~~~Jb~~~~R.) i 
<i>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<S>~~~~~~~~@;:::'ij)~~@;:::'ij)~~@;:::'ij)~~<i> 

Commissioner S. L. Brengle 

H ET is zoo gemakkelijk om den 
tijd te dooden - hem door onze 

vingers te laten glippen als het zand 
van de zee, of hem te versnipperen 
door iets goeds, iets beters in plaats 
van het beste te doen. Een van de 
valstrikken dezer eeuw is, dat er voor 
niets tijd schijnt te zijn. 
En toch, hoe gemakkelijk is het om den 

tijd uit te koopen, indien we onszelf 
maar opwekken tot geestelijke waak
zaamheid en onszelf er met rustig, 
standvastig doel toe zetten om zulks 
te doen. ,,Zoo laat ons dan niet slapen, 
gelijk als de anderen, maar laat ons 
waken en nuchter zijn," schreef 
Paulus; of zooals Wesley het vertaal
de : ,,Laat ons waken en wakker 
blijven." 

Tegenover mij in de tram zat een 
groote politieagent. Hij was juist bin
nen gekomen uit den snijdenden 
wind en de bittere kou. Toen ik op
stond om de tram te verlaten, legde 
ik mijn hand op zijn schouder en zei : 
,,God zegene u vandaag !" Hij keek 
verwonderd op, maar met een blik van 
dankbaarheid, alsof ik hem een beker 
koud water op een heeten en stoffigen 
weg gegeven had. En toen ik uit de 
tram stapte, was mijn eigen hart ver
kwikt ; met een woord had ik dat 
oogenblik uitgekocht. 

Een armelijk gekleede man stand 
besluiteloos in den ijzigen wind op een 
drukken straathoek. Terwijl ik hem 
voorbijliep, tikte ik hem op den schou
der en zei: ,,God zegene u ! " en toen 
ik nog even omzag, bemerkte ik, dat er 
een glans. op zijn somber gelaat lag, 
also£ er een straal van het zonlicht 
op gevallen was. 

Ik zat aan tafel, in het huis van een 
vreemdeling, met drie heeren en hun 
vrouwen, waarvan er een Roomsch
Katholiek was. Met een weinig oplet
tendheid en zonder eenige moeite 
werd het gesprek in geestelijke banen 
geleid, waarna we baden, en later 
merkte de Roomsch-Katholieke dame 
tot een der anderen op : ,,Ik had :iet 
gevoel, also£ we tot God spraken" ; en 
zoo was het - tot God en over God 
en Zijn genadewerk in de ziel en ons 
hart was brandende in ons. Zoo werd 
de tijd, die verloren had kunnen gaan 
in nutteloos gepraat, uitgekocht en 
met woeker terugbetaald aan den 
Meester. 

Ik zat in den trein, en mijn Bijbel 
nemend, began ik te lezen. ,,U heeft 
daar zeker iets goeds, niet ?" vroeg 
een bevende stem van de andere zijde 
van den coupe. Ik zag op en in de hel
dere oogen van een grijzen, maar 
krachtigen man met vastberaden ge
laatstrekken. 

,,Ja", antwoordde ik, ,,den Bijbel". 
En uren achtereen gedurende die lange 
reis praatten we met elkaar over de 
dingen Gods - de dingen, die onzen 
eeuwigen vrede en ons eeuwig geluk 
uitmaken. 

Hij bleek de assistent te zijn van een 
der machtigste financiers uit onzen tijd, 
beladen met groote verantwoordelijk
heden en blijkbaar blij, dat hij iemand 
had, met wie hij kon spreken over de 
rijkdommen, die niet vergaan zullen, 
als de hemelen opgerold warden als 
een doek en wegvliegen en de aarde, 
met al wat daarin is, door vuur vergaan 
zal. 

Een liftjongen, een employe van ons 
Hoofdkwartier, placht den tijd uit te 
koopen, en hij won meer clan zestig 
zielen voor J ezus onder degenen, die 
hij in zijn lift naar boven en beneden 
bracht. 

Ik vroeg een dame, die zich uitermate 
verheugde in den Heer, wanneer ze 
bekeerd was geworden. Zij vroeg mij, 
of ik mij niet herinnerde, dat ik haar 
eenige maanden geleden in de tram 
over haar ziel aangesproken had - ik 
wist het niet meer. ,,Wel", zei ze, ,,dat 
bracht mij aan het nadenken en ik 
vond geen rust, totdat ik J ez)..ls ge
vonden had en wist, dat ik wederom
geboren was." 

VA\.~ EE~ ILIIED 
DOOR MEVROUW CELESTINE - OLIPHANT - SCHOCH. 

W IJ moeten het anker onzer ziel diep 
leeren werpen in de eeuwige waar

heid, dat God onze Hemelsche Vader liefde is, 
ja, de gepersonifieerde liefde - anders slaat 
ons levensscheepje makkelijk te pletter tegen 
de rotsen van moeilijkheden, beproevingen 
en onbegrijpelijkheden van dit aardsche be
staan. Doet de ziel dat niet, klemt zij zich 
(vaak blindelings) niet vast aan die Vader
liefde Gods, dan wordt 't heele leven een 
en al raadsels, vraagteekens, teleurstellin
gen en mislukkingen. ,,Wij weten," zegt de 
Apostel Paulus. 0, wat weten wij ? Wij 
kinderen Gods ,,weten" zegt de Godsman 
en hij blikt in 't verleden, in 't heden, in de 
toekornst - in den tijd en in de Eeuwigheid. 
,,Wij weten'', dat voor hen, die God liefheb
ben, alle dingen (,,zij het zuurheid, zij het 
zoetheid") medewerken ten goede. Dat ,,me
dewerken" doet zoo vertroostend, zoo rustig, 
zoo weldadig aan, omdat God daar achter 
staat. Geen ,,zullen" of ,,moeten" staat voor 
of achter die uitdrukking. 't Is doodeen
voudig - ,,alles werkt mede ten goede" -
voor Gods kind. Wat wij nu niet vatten, zullen 
wij ,,na dezen" verstaan. Aan ems het aan
vaarden van Gods wil en het ,,vertrouwen 
en .. . . . . 't stille zijn ! " Aan ems 't zich buigen 
onder de discipline van 't leven, die onze 
heiligmaking beoogt. Aan ems het vasthouden 
van 't ,,Abba Vader" - en 't zich terug
tr~kken, ja, verbergen ,,in de schaduw des 
~-\machtigen'', waar de ziele veilig is, als de 
lfvensstormen woeden ! 

/n.;_ Dacht, dat 't mijn vrienden misschien 
zb,:i1 mteresseeren, te vernemen, hoe dat vers 
,,D~ ,Hand, die mij leidt" gernaakt of geboren 
werd. Dat lied wordt, hoor ik, nu zooveel 
gezongen, ook door Zangbrigades. Kapitein 
P1.lstra in Oost-Indie maakte er de rnuziek 
d.J? en er is nu ook een gramofoonplaat van, 
die wel veel in den lande gebruikt zal worden. 
•l W erd - als de meeste mijner zangen -
Juj uit 't hart geperst in een moeilijken 
tijcl. 

IP. 't land der vreemdelingschap (Italie), 
waar wij voor de zwakke gezondheid van mijn 
man gedwongen zijn te vertoeven, werd ens 
geheel onverwachts de huur opgezegd van 
onze etage, waar wij verschillende jaren 
hadden gewoond. Een heer, die 't heele huis 

wiHe huren en veel meer betalen kon dan 
wij, kreeg de voorkeur en, ...... ja we moesten 
naar iets anders uitzien. Er was geen tijd te 
ver liezen. Mijn man was heel langzaam her
:;;tellende van een zware ziekte en ging nog 
maar van 't bed naar den ligstoel. Ik moest 

0~~~@;:::'ij)@;:::'ij)0~~~@;:::'ij)~@;:::'ij)~~<i>@;:::'ij)~ ~~~0 

$ ~ 
$ IDe J)anb, llte mij letbt. ~ 
$ $ 
~ Qf r is op beef aarbe een J}anb, bie ·mij leibt $ 
@ :fllet 'n Iidbc ?OO boog en ?oo biep en ?OO wijb. @ 
~ Qfn bolg ik slerbts Willig be j!}anb ban mijn "9ob, ~ 
~ 1!lan is ook gdukkig, ge7egenb mijn lot. ~ 

~ 3J.s bui.ster be toekom.st, ?it 'k nergen.s een baan, ~ 
$ ~orb bastigbeib ?tits, waar mijn boet op kan .staan, $ 
@ 3Jk wcet bet: Zijn litfbe beeft uitkom.st bercib @ 
~ Qfn 'k klem mij maar bast aan be j!}anb, bie mij leibt. ~ 
@ <S> 

~ "9ob ?Otgt ! Qfn ik rust in Zijn lidbe boor mij; @ 
0 ~ 
@ "9ob kit.St ook mijn weg; o, bat maakt mij ?OO blij I <i> 

~ 'k 1!.ttr stil ?iin en warbten; met 't bart }!}em getnijb, @ 
0 ~ 
~ '19ttf 'k arbt op ben tnenk ban be }!}anb, bie mij ltibt. $ 
$ "9ob is in bet buister, ?Ootutl als in bet litbt; ~ 
@ l'ol Iietb' is Zijn oog op mijn wel7ijn gerirbt; (f 
~ Qfn als in Zijn wijsbeib ~ij .snoeit of kastijbt, ~ 
$ ®ok ban wil ik ku.s.sen be }!}anb, bie mij leibt. ~ 

$ Qfn trekken be neeb'len bet aarbe boorbij, $ 
@ ~n baagt strak.s be Qfeuwigbcibsmorgen ?Oo blij, @ 
~ 1!lan ?al ik boorgronb.en be trouw en 't bdeib ~ 
~ l'an bie lidb'rijk.e }!}anb, bi.e mij bi.er {J.edt geltib. $ 
$ <tr. ®Iipbant • ~rborb. ~ 
~ . $ 
<i>~~@:::::i>~@:::::i>0@::::i>~~~~~~~0~~~~~0 

Ik ging op zekeren avond naar het 
huis van een Christen. Toen men mij 
naar mijn slaapkamer bracht, leunde 
ik over de trap en vroeg mijn gastheer, 
of hij zich verheugde over den zegen 
van een rein hart en de inwoning van 
den Heiligen Geest. Den volgenden dag 
aan tafel vroeg ik het hem weer, ·~n 
hij antwoordde dadelijk: ,,Ja, uw vraag 
gisteravond deed mij mijn gemis inzien, 
en vanmorgen op mijn kantoor, alleen 
met God, heb ik den zegen gezocht en 
gevonden." 

Vele jaren geleden vroeg ik aan een 
dame, in wier huis ik logeerde, of ik 
een tekst in haar Bijbel mocht onder
strepen. Jaren later ontmoetten wij 
elkaar weer en zij herinnerde mij daar
aan en zei: ,,Nadat u weggegaan was 
kwam er een ongeloovige in ons huis, 
iemand, in opstand tegen God en gods
dienst. Mijn Bijbel lag open op tafel ; 
hij nam hem op ; zijn oogen vielen op 
<lien onderstreepten tekst ; die sprak 
tot zijn hart en geweten ; hij werd diep 
overtuigd en was spoedig bekeerd als 
gevolg van dat lezen." 

,,Houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk'', 
schreef Paulus aan Timotheus. Het is 
niet altijd een groote, in 't oog vallende 
openbare paging, die de meeste vruch
ten tot eer van God voortbrengt, maar 
dikwijls het woord, aan den weg ge
zaaid. 

CHEF VAN DEN STJA 
BANDOENG 

H ,....., 17 J A N U A R I. 

er dus op uit ! We waren op onze pelgrirns
reize a~ over de 30 malen verhwsd en dat in 
vrP.emde Janden - maar huizen of woningen 
zoeken is nu eenmaal iets, dat mij vreeselijk 
ueerdn1k~ en tot weenens toe moe maakt. 
Maar 't moest gebeuren ! In de plaats onzer 
in.woning - zei men - was niets te krijgen, 
dus vertrok ik naar de nal:-urige, vreemdt.: 
stad - zocht en zocht - alles was ev-en 
ongeschikt met 't oc g op :nijn zieken man en 
als vreemdelingen wilden ze nog overal van 
ons profiteeren. Ach ! Die arme, schraa.p
zuchtige menschelijke natuur, wat die je ver
drietig kan maken ! ,,Er 1s een hand, die je 
leidt" - troostte eer. inwendige stem -
maar 'k vond niets ! Daarbij kwam nog, dat 
de dokter str.'!ng verbood, dat ::nijn man 
gedurende de zomermaanden in de tropische 
hitte der Riviera zou blijven - dus rnoPst 
c·r een onderkomen, 66k voor <lien tijd, er
gens in de buurt, in de berg<>n gevonden 
worden. Dus twee onderdaken ! ! Hoe kwam 
ik c·r aan, ik, die niets van de omgeving 
kende ? Tot mijn eigen troost en geloofsver
sterking schreef ik toen neer: 

Er is op deez' aarde een Hand, die mij leidt 
Met 'n liefde z66 hoog, en z66 diep en z66 

wijd. 
En volg ik maar willig die Hand van mijn 

God, 
Dan is ook gelukkig, gezegend mijn lot ! 

,,Heb je iets gevonden ?" was altijd 't 
eerste woord van mijn man, a1s ik door-moe 
thuis kwam. ,,Neen, niets, maar de Heer 
heeft zeker een surprise voor ons." 'k Keek 
<lat smalle, bleeke gezicht dan eens aan en 
dacht aan 't woord van den lieven Ds. Huet : 
,,Uw oude vriend kan wachten" - (men 
leert het in 't leven, dat wachten) en 'k 
schreef neer : 

Is duister de toekomst, zie 'k nergens een 

baan, 
Noch vastigheid zelfs, waar mijn voet op kan 

5taan, 
Ik weet het : Zijn liefde heef-t uitkomst bereid, 
En 'k klem mij maar vast aan de Hand, die 

mij leidt. 

Vervo!g pag. 7 
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~@::::'i?>@::::'i?>~ ~~~~ @::::=w@::::'i?>~ ~~ ~~@::::'i?>@::::'i?> <!V-W@::::'i?>~~ ~ Maria en Martha, en in verbeelding 
hoor ik Hem zoo vriendelijk tot haar 
spreken. En wat zeide Hij ? ,,Martha, 
Martha! gij bekommert en ontrust u 
ove1· vele dingen, maar een ding is noo
dig ; doch Maria heeft het goede deel 
uitgekozen." (Lukas 10: 41,42.) 

~ GEDACHTEN VOOR HET NIEU-W-E JAAR ~ 
~ ~ $ DOOl-.l MEVROU-W MAJOOH. TAYLOR. ~ 

~~ ~ ~~@:::"Q> ~ ~~ @::::t!>~ ~ ~@::::1!>@::::1!> ~ @::::W~<e::::'ii>@::::t!>@::::W~ 

Welzalig 't huis, waar Jezus heerscht. 
En liefde elk hart vervult; 

Waar alien een zijn, en God eerst, 
Waar men geen tweedr-acht duldt. 

Deze welbekende regels, overgeno
men uit ons (G. B.) lied, geven ons 
een juist idee van het doel van den 
Gezinsbond. 

Slechts twee jaar geleden werd dit 
werk in Nederlandsch-Indie begonnen 
en nu reeds weten wij van vele gezin
nen waarvan moeder of vader of alle
bei plaats in hun leven gemaakt heb
ben voor J ezus : nu is Hij Koning van 
het gezin, de onzichtbare, welkome 
Gast in hun woning, Die naar hun 
gesprekken luistert. Ook zijn er kin
deren, die geleerd hebben den Heer 
Jezus lief te hebben. Natuurlijk zijn 
er andere factoren, die .medegewerkt 
hebben om dit resultaat te bereiken 
behalve de samenkomsten van den 
Gezinsbond, maar zeker is het dat de 
zegen Gods rust op het werk van den 
Bond. 

Dit werk werd begonnen in de groo
te steden, en werd uitgebreid tot in 
de kleinere plaatsen, totdat wij nu ge
vestigd zijn in twaalf verschillende 

Ofschoon het niet mogelijk zal zijn voor 
den Commissioner aparte Gezinsbond
samenkomsten te houden, toch weten 
wij dat hij met belangstelling zal ver
nemen hoe het met ons gaat hier in 
N ederlandsch-Indie. 

Laat ons allen opkomen naar de 
openbare samenkonisten, welke door 
hem zullen worden geleid, met een 
hart bereid om zegen te ontvangen ; 
laat ons ervoor bidden. 

Namens alle Gezinsbondleden wordt 
een brief aan den Chef van den Sta£ 
verzonden om hem te verwelkomen bij 
zijn aankomst alhier. 

Laat ons allen trachten in het 
nieuwe jaar nog leden te winnen, om 
zoodoende ons gelukkig ,,gezin" groo
ter te maken. Bovenal laat ons trach
ten J ezus te brengen in gezinnen 
waar Hij nog niet geeerd wordt. 

J ezus stelt belang in een ieder van 
ons. Zoo gaarne ga ik met Hem in 
gedachten mede naar het huis van 

J a, J ezus begrijpt 't wel, Hij weet 
dat er zoo veel te doen is, ieder heeft 
zoo vele kleine bezigheden te verrich
ten, maar Hij maakt het tevens dui
delijk, dat het in de eerste plaats noo
dig is het Koninkrijk Gods te zoeken, 
en Hij zal er voor zorgen dat alle an
dere dingen zullen medewerken ten 
goede. 

Welzalig 't huis, waar Jezus' naam 
Elk zoet in de ooren klinkt; 

Waar oud en jong. vereend te zaam, 
Den lof des Heeren zingt. 

Laat ons ervoor zorgen, dat bij 
ons thuis de kinderen het W oord Gods 
hooren voorlezen; laat ons met en 
voor hen bidden, opdat zij altijd aan 
hun ouderlijk thuis zullen kunnen te
rugdenken als de plaats waar zij den 
Naam van Jezus leerden liefhebben. 

II DE c HE F v AN DEN s TA F 

II 4 JANUARI 
B A T A V I A. 
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centra. EEN BEDE VOOR HET NIEUW-E .JAA.R: 
Vanuit Bandoeng zeggen wij harte-

lijk welkom aan alle nieuwe afdee- BLIJF BIJ ONS·, IIEER ! 
lingen ; wij hopen dat in andere 
plaatsen ook de Gezinsbond zal war
den opgericht. 

Gaarne wenschen wij al onzen Ge
zinsbond-leden en Plaatselijke Offi
cieren een gezegend Nieuwjaar toe. 
Moge Gods rijkste zegen op U alien 
rusten, op ieder persoonlijk, . en op 
U we gelief den. Misschien gaat het niet 
zoo heel gemakkelijk in Uwen arbeid, 
maar als ge trouw doorgaat, zult ge 
ze er de overwinning behalen. 

Een van de belangrijkste gebeurte
nissen voor ons in het nieuwe jaar is 
het bezoek van den Chef van den Sta£. 

I~ 
L 

CHEF VAN DEN ST~I 
SOERABAJA _JI 

8 EN 9 J AN_UARI 

GEZINSBOND-NIEUWS. 
Bezoek van 

MEVROUW KOMMANDANT DE GROOT. 

Bandoeng 1. Onlangs werd een bazaar 
gehouden, een verkoop van handwerkjes door 
de leden vervaardigd, ten bate van een fonds 
waardoor wij hopen arme gezinnen bij het 
Kerstfeest een verrassing te bereiden. 

Mevrouw Kommandant de Groot, altijd 
een welkome gast, presideerde deze verga
dering en opende de bazaar. Binnen een zeer 
korten tijd was alles uitverkocht, en Mevrouw 
Majoor Loois en haar trouwe helpsters 
mochten zich verheugen over de goede op
brengst. 

Bandoeng 2. De leden van den Gezinsbond 
van Bandoeng 2 hadden het voorrecht Me
vrouw de Groot met zich. te hebben voor het 
leiden van een van de wekelijksche Gezins
bond-samenkomsten. Behalve de Territoriale 
Gezinsbond-Secretaresse, Mevrouw Majoor 
Taylor, de Secretaresse voor deze afdeeling, 
Mevrouw Stafkapiteine Pearce en de Pen
ningmeesteresse, Mevrouw Adjudant Gerth, 
waren ook een paar andere Officieren tegen
woordig. 

Hartelijk werd het eerste lied gezongen, 
waarna Mevrouw Majoor Lebbink ons voor
ging in het gebed. Na het gebruik van een 
kopje thee werden wij vergast op een solo 
met guitaarbegeleiding van Mevrouw Majoor 
Hiorth. 

Daarna luisierden wij naar de toespraak 
van Mevrouw de Groot. Een belangrijk onder
werp werd door haar op interessamte en een
voudige wijze behandeld :- het vragen en het 
ontvangen, het zoeken (iets meer dan vragen) 
en het vinden, het kloppen (nog meer 
dringend) en het opengedaan worden. 

Rijkelijk gezegend keerden wij huiswaarts. 

<ten ?ii kwamen nabij f)et blek. waar ?ii naar toe gingen ; en l!)ij f)ielb .2 icb, 

alsof l!)ij berber gaan ?OU ; en ?it l:JbJongen ~em, ?eggenl:Je : J .,ji(ijf met ons; want 

bet ts bij l:Jen abonb en be bag is gebaali:J." 

<ten ~ij ging in, om met f)en te blijben. 

* * * 
3f e?n5 wenscbt iebereen te berge?ellen op !:rt lebensreis, f)em te sterken, te f)elpen, 

te onl:Jcrsteunen en f)em beilig te brengen in }Jet ~aberf)uis. l!)ebt gij l!)em aange~ 

nomm als Ww @il:Js op be lebensreis? 

Batavia Il. 
Onze makkers, Gezinsbondleden en ande

ren waren zeer verblijd dat Mevrouw Ma
joor Taylor hun een bezoek kwam brengen. 

Er heerschte een vrije en opgewekte geest. 

Wij voelden nog eens weer hoe goed 'tis om 
God te dienen, om Zijn hulp voortdurend 
te zoeken, ook in de kleine en alledaagsche 
zaken van het leven. 

God zegene onzen Bond ! 

GEEN PLAATS VOOR DE KINDEREN. 

W AAR is Tommy?" vroeg zijn vader 
t , toen hij aan tafel ging. 

,,0, hij is gaan spelen bij de familie 
Bruins. Hij is den heelen morgen daar ge~ 
weest en kon bijna niet wachten tot hi.j 
klaar was met eten, zoo 'n haast had hij om 
terug te gaan." 

,,Het lijkt wel of hij altijd daar zit ; ik 
vind 't niet prettig ; ik zou mijn jongen veel 
liever thuis hebben." 

,,Ik: ook, maar ik kan hem niet thui.s 
houden." 

Mevrouw Hamers keek even rond in haru· 
eigen huis, zoo netjes verzorgd en onder
houden, de zitkamer zoo smaakvol ingericht 
met een mooi gepolijste vloer, nieuw vloer
kleed en met-de-hand geschilderde kus
sens, de naaikamer, de zonkamer voor d~ 

planten, de keurig ingerichte keuken. Tom
my's speeldoos stond in de keuken ; het was 
eigenlijk het eenige voorwerp, dat niet 
heelemaal harmonieerde met de kleurscha
keering. 

Zij dacht aan de logeerkamer, aan Pappie's 
slaapkamer, aan haar eigen kamer, waar 
Tommy's rose-en wit ledikantje in een hoek 
stond. Alles was zoo goed gearrangeerd. 
,,Hoe zou 't toch komen, dat Tommy er ni<:!t 
van houdt om thuis te blijven ?" mompelde 
zij bij zichtzelf. 

:i;1* 
,,Moeder, kom eens kijken, Mevrouw 

Bruins zegt dat U 't ook mag zien. Korn, 
kijk eens wat wij gemaakt hebben." 

Tommy was het huis binnengestoven, zijn 
gezichtje stralend van opwinding. 

,,Goed, Tommy, ik kom," antwoordde zijn 
moeder, hem bij de hand nemend, , maar 
morgen moeten wij de kleine Bruintjes 
vragen bij jou te komen spelen; jij gaat daar 
zoo dikwijls heen." 

Tomm.y keek even bedrukt. ,,Maar moeder, 
er is bij ons thuis niets te doen." 

,,Wat doe je dan bij de familie Bruins?" 
,,Spoor-trein spelen." 
,,Nou, jij hebt toch ook treinen, een doos 

vol." 
,,Ja, maar ik heb nergens waar ik er mee 

spelen kan." 

i*' 
Het huis van de familie Bruins was niet 

zoo groot als dat van de familie Hamers, 
maar Tommy bracht zij:n moeder naar e:;r, 
ruime kamer, welke was afgestaan aan de 
kinderen. Eigenlijk was het niet anders dan 
een overdekte zijgalerij, tot een kame:: ge
maakt door planken er om heen aan te bren
gen. Er was een goede vloer en een paar flinke 
ramen. Op de vloer uitgespreid lag een 
wonderbare verzameling van treinen, spoor
wegen, stations, boomen en rivieren. Een 
groepje huizen en winkels moest een stad 
voorstellen en een stukje blauw papier een 
meer. 

,,Deze boomen heb ik gemaakt," zei Tommy 
vol trots. ,,Ile heb er dagen lang over gewerkt." 

,,Ile hoop dat Tommy 't U niet lastig maakt'\ 
zeide Mevrouw Hamers, ,,hij komt hier zoo 
vaak." 

,,0 neen, nu wij deze kamer voor de kin
deren hebben, kunnen zij hun vriendje$ 
vragen zoo veel als zij willen, zonder dat de 
andere leden van het huisgezin er den 
minsten last van hebben." 

In een antler gedeelte van de kamer waren 
twee kleine meisjes bezig een poppenhuis te 
meubileeren, en aan een stevige tafel dicht 
bij een der ramen zat een grootere jongen 
te teekenen. 

,,Ik houd er van bij de kinderen te zijn 
en daarom heh ik mijn naaimachine hier," 
vertelde Mevrouw Bruins verder, ,,en a1s ik 
er tijd voor heb, kom ik hier naaien terwijl 
de kinderen spelen. Sinds wij deze kamer 
hebben ingerieht, hebben wij absoluut geen 
moeite meer om de kinderen tliuis te hou
den." 

Dienzelfden avond dacht Tommy's moeder 
over alles na. ,,Ja," bekende zij, ,,wij hebben 
wel een kamer voor onze gasten, een kamer 
voor de planten, een kamer voor mijn naai
machine, zelfs een garage voor de auto, maar 
heelemaal geen kamer voor dat, wat ons het 
kostbaarst is, onzen eigen jongen. Morgen 
zal ik de planten naar de andere kamers 
overbrengen en Tommy zal mij helpen die 
kamer te veranderen in een prettige speE:l
kamer voor zichzelf en zijn vriendjes." 
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MELAATSCHEN-VERPLEGING IN INDIE. 
Overgenomen uit het Algemeen Indisch Dagblad. 

Behalve de zorg, die de Dienst der Professor N e e b gaf een treffonde 
V olks-Gezondheid aan de verpleging beschrijving van den toestand, waarin 
der melaatschen wijdt, geven verschei- de melaatschen, die aan hun lot werden 
dene genootschappen en vereenigingen overgelaten, zich bevonden en in sterk 
zich aan dit werk der liefde. contrast daarmee van hetgeen met een 

De vereeniging ,,Het Oranje Kruis" verpleging in leprozerieen bereikt 
neemt deel in het beheer der leprozerie werd. 
Dono-Rodjo te Margaredja in Midden- Deze beschrijving van de toestanden, 
Java en heeft voorts ten doel, andere heerschende in de kampongs en in de 
leprozerieen geldelijk te steunen. krotten der melaatsche~, geldt nog v~l-

Het Leger des Heils heeft het groot- komen voor de omstand1gheden, waarm 
ste aantal melaatschen-kolonies en wel de leprozen op Bali zich bevinden. 
die : te Pelantoengan, een inrichting 
voor de verzorging van Europeesche, 
Chineesche en Inheemsche patienten, 
met een opname-capaciteit van 194 
zieken ; het leprozengesticht te Soera
baja, voor 200 Chineesche en Inheem
sche lepralijders; de leprozerie Poeloe 
Si Tjanang te Belawan Deli, waar 400 
Chineesche en Inheemsche melaatschen 
verpleegd worden ; de leprozen-kolonie 
te Koendoer, Peladjoe bij Palembang, 
met een opname-capaciteit voor 270 
Chineesche en Inheemsche patienten. 

De Roomsch Katholieken wijden zich 
aan de melaatschen-verpleging in de 
leprozerie van den H. Franciscus te 
Singkawang. 

Het Nederlandsche Zending Genoot
schap te Rotterdam verpleegt in de le
prozerie Laoe Si Momo, Deli, 400 me
laatschen. 

De Rijnsche Zending heeft twee le
prozengestichten en wel die te Hoeta 
Salem en te Sitoemba. 

V oorts zijn er nog de leprakolonie te 
Mevrouw De Jonge spreekt een der patienten toe 

Ambon; de leprozerie te Boegb!Jeg, In een officieel rapport daarover 
Karang Asem, en de melaatschen-in- schrijft de kommandant van het Leger 
richting te Kelet. des Heils in Nederlandsch-Indie daar-

De verpleging van de melaatschen in omtrent het volgende : 
Indie is in den laatsten tijd vooral ter ,,Met den assistent-resident, den Wel-
sprake gekomen naar aanleiding van EdGestrengen Heer H. J. Jans e 
de op Bali heerschende lepra en van de in afwezigheid van den resident - en 
gedachtenwisseling, gevoerd over de verschillende doktoren bezocht ik drie 
mogelijkheid van genezing van me- plaatsen, waar de lijders ,,opgeborgen" 
laatschheid. zijn. De betreffende dokter verzekerde 

De leprabestrijding behoort tot de mij, dat hij op zijn hoogst eenmaal per 
plichten en bevoegdheden van den drie weken de leprozen bezoekt. 
D. V. G. ,,De menschen leven daar in uitP.rst 

Bij Staatsblad 1917 No. 700 wer<l bij primitieve hutten, die tezamen klcine 
-0rdonnantie de aangifte van leprage- kampongs vormen. Door de gezo:1de 
vallen bij het hoofd van den (toenma- bevolking van Bali zijn deze ongeluk
ligen) Burgerlijken Geneeskundigen kigen uitgestooten. Een van de Inheem
Dienst voor geneesheeren verplichtend sche vorsten, met wien ik een gesprek 
gesteld. had, zeide mij, dat de leprozen door de 

Uit een voordracht, die nu wij}tn goden vervloekt zijn - zij worden aan 
professor H. M. Neeb, als voorzitter den oever der zee opgeborgen, en men 
van ,,Het Oranje Kruis'', in 1916 hield, hoopt dat zij daar dan maar spoedig 
blijkt, hoe lepra pas in het jaar 1897 zullen sterven. 
als besmettelijk is vastgesteld, alhoewel ,,Voedsel wordt aan de leprozen ver
alle eeuwen door onder alle volken die strekt, waartoe het bestuur een bedrag 
ontze1.tende ziekte reeds als besmette~ groot f 6 per persoon per maand be
lijk beschouwd werd en de lijd€rs taalt, maar <lat is dan ook alles dat 
daaraan voorwerpen van afschuw wa- gedaan wordt. 
ren en in de meeste landen zoo•Jeel ,,Op mijn reizen door den archipel 
doenlijk buiten contact met de gezi:;n- heb ik veel ellende onder leprozen 
den werden gehouden. gezien, maar wat ik op Bali zag, over-

In ons Indie was de lepra in het treft het ergste dat ik elders waar
begin der zeventiende eeuw reeds be- nam". 
kend, en in 1666 werd het eerste ,,la
serushuys" dicht bij Batavia gebouwd. 

Strenge isolatie-maatregelen in de 
17 de en 18de eeuw beperkten de l:it
breiding der ziekte ; maar toen in het 
begin der 19de eeuw voor de besmetting 
niet meer zoo groote vrees bestond, 
nam het aantal melaatschen onrust
barend toe. 

In 1906 eindelijk werd te Bata~..a de 
,,Vereeniging ter bestrijding der lepra 
in Nederlandsch-Indie opgericht, die 
zich, finantieel gesteund door ,,Het 
Oranjekruis", met kracht op de melaat
schenverpleging begon toe te leggeu. 

Tijdens den rondgang. 

Beter dan uit deze woorden kan blij
ken, toonen de hierbij gevoegde platen, 
welk ontzaglijk verschil bestaat tus
schen de ellende die op Bali door de 
melaatschen wordt geleden en het 
!even <lat deze zieken leiden in een 
leprozen-kolonie als die van Pelan
toengan, een der voornaamste in Indie. 

Ter illustreering hiervan vertoonde 
de heer D e Gr o o t, kommandant van 
het Leger des Heils in Nederlandsch
Indie, gisterenavond ten residentie
huize te Bandoeng eenige films, die 
betrekking hebben op de melaatschen
verzorging te Pelantoengan : (de lepro
zenkolonie rlie op 15 Januari 1909, dus 
haast een kwart eeuw geleden, door 
het Leger des Heils van den Militair
Geneeskundigen Dienst werd OYer
genomen), en op de melaatschenver
waarloozing op Bali, mooi geslaagde 
films, opgenomen door majoor Strand
lund. 

Kort geleden bezocht mevrouv.· De 
J onge de genoemde leprozerie ; tijdens 
dit bezoek is de filmopname gemaakt, 
die gisteren-avond door kommandant 
de Groot voor Mevrouw de J onge, 
freule De Jonge, mevrouw en den heer 
Tydeman, den heer Gerke, den heer De 

Stoppelaar en voor de genoodigden, den 
heer ir. F. C. Mesdag, de stafofficieren 
van het Leger des Heils majoors l'ay
lor, Lebbink, Strandlund en Loois ! '.l\:;t 
hun dames, eenige geneesheeren, on
der wie mej. dr. Christie Wijckerheld 
Bisdom, prof. ir. W. van Alphe.a de 
Veer en mr. C. W. Wormser vertoond 
werd. 

tCommarodant D e G r o o t, die m~t 
zijn echtgenoote op het residentiehuis 
als gasten van mevrouw De J onge 
hadden gedineerd, leidde met enkele 
woorden de vertooning van de film in. 

Allereerst werd afgedraaid de film 
die de verpleging der patienten op Pe
toengan weergeeft. 

De lepralijders worden binnengepi
kold in een soort van matten gevlochten 
kooi. Een verpleegster helpt hen b:J het 
uitstappen, en daar de meeste melaat
schen afgrijselijke voet- en beenwonc, en 
hebben, worden zij ondersteund bij het 
gaan maar het hospitaal. 

Daar worden de wonden gereinigd 
en verbonden, waarop den patienten 
een verblijf wordt aangewezen. 

Het was afgrijselijk te zien, hoe de 
melaatschheid de lichamen verwoest 
en letterlijk wegvreet. 

Het liefdewerk, door de verplegers 
en verpleegsters van het Leger des 
Heils verricht, stemt tot bewondering 
en eerbied. 

Aangrijpend was ook de begraf enis 
van een Mohamedaanschen en van een 
Christen-melaatsche. 

Het was waarlijk een verkwikking, 
als nu en dan op het doek kwamen de 
zindelijke woningen, de keurige zieken
zaal, de mooie natuurtafereelen, te 
midden waarvan deze leprozerie is 
gelegen. 

Alles is even verzorgd, en goed on
derhouden. 

Een fontein midden in een bloemen
tuin en daarachter een muziektent, 
waarin melaatschen musiceerden, de
den inderdaad weldadig aan. 

Deze prachtige arbeid is te r_1eer 
waardeerbaar, omdat de verplegers 
weten dat genezing niet mogelijk is, 
en zij dus hun werk uitsluitend doen 
om het lijden der patienten te verzach
ten, hun !even zoo dragelijk mogeliJk te 
maken. · 

Kommandant De Groot wees nog op 
een fout persbericht in een der kleine 
Bataviasche bladen, volgens hetwelk 
Pelantoengan twee ton zou kosten en 
deelde mee dat deze leprozerie rcim 
een halve ton kost. 

Het ,.Wilhelmus" wordt staande aangehoord. 

Wie deze film heeft gezien, zal zijn 
sympathie voor het werk van het Le
ger des Heils voelen vergrooten. 

Dit is liefdewerk, met opoffering van 
alle vrees, van alle gemakzucht, van 
alle eigenbaat, het is het vreeselijLste 
liefdewerk en wellicht het gevaarlijkste 
dat denkbaar is. 

Daarop gaf de film een beeld van de 
verwaarloozing, waarin de melaatschen 
op Bali aan hun lot, in de hoop op een 
spoedigen dood, worden overgelateo. 

Welk een ontstellend verschil · en 
hoe ontzaglijk goed zou het zijn, id•iien 
het ~eger des Heils zijn zegenrijken 
arbe1d ook tot Bali zou kunnen en mo
gen uitstrekken. 

Heeft de D. V. G., aldus vroeg kom
mandant De Groot terecht, niet althans 
een paar mantri's om dcze ellendigen 
tenminste te verbinden? 

De tweede film gaf ons weer het be
zoek, <lat mevrouw De J onge vergezeld 
van freule De Jonge, en de heeren 
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BIJ DE INTREDE VAr 

Maar 
terugzi 

lend 
algeme 
tot eer 

Gaarne gr:ijp ik deze gelege 
te richten tot allen die gefrou 
naaste, tot redding van zielen e 

De kansen, die ons het ko 
twijfeld zullen ons moeilijkheden 
niet te vreezen. Onze God zal o 

In het bijzondzr denk ik 
is gedurende het afgeloopen ji 
behoor:t in 1934 nog verder onta 
de toekomst" en met dit woordt 
uiterste inspannen om de jeugd 

Het jaar: 1934 begint goedl 
van den Sta{ zal een over:vloed 
duizenden zullen met het Evang 

Vooral verwacht ik persoonl 
krijgsraden, waarin Commissiont 
z'ijn ervaring zal mededeelen. La 
ons bidden dat de Chef van det 
kr:acht u.it den Hooge. 

Het jaar 1934 zal ook voor 
moeilijk jaar zijn. Maar:: Goec 
iederen tegenslag fier: onder de 
voor welken aanval de Vorst d 

In onzen God zijn wij ster, 
slagen weg I 

Geloof mij, 
steeds 

OVERGENOMEN UIT DE STRIJDKREET 

De Inrichting voor Lepralijders te Pelan

toengan. 
De Regeering is met het Leger des Heils 

een overeenkomst aangegaan, waardoor Pe
lantoengan onder ons beheer zal komen. 

Vertrouwde Officieren worden voor het 
beheer van Pelantoengan aangesteld, n.l. 
Stafkapitein en Mevrouw Scheffer. . . 

Wij bevelen de bevelvoerende Offic1eren 
van Pelantoengan en hunne assistenten bij
zonder aan in het gebed van alle makkers. 
Op hun rust een groote taak en de oogen 
van velen zijn op hen. Sterke God hen en 
make Hij hen bekwaam door Zijnen Geest. 

S. K. Jan. 1909. 

MAJOOR EN ME 
De eerste Offtcicrcn, door het Leger 

lepra-kolonie 
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HET NIEUWE JAAR. 

makkers en vrienden, 

jaar 1933 was .een jaar van 
g en strijd om de taak. ons door 

egeven, moedig te volbrengen. 
ijn genade was onze kracht en 
nde kunnen wij getuigen van Gods 
en, die in ruime mate ons dee[ 

· mogen zeggen dat het aanval
treden van ons Leger over het 
n overwinningen ten gevolge had, 
van Gods N aam. 

eid aan om een woord van dank 
medearbeidden tot heil van den 
tot opbouw van ons Leger. 

nd jaar biedt, zijn groot. Onge
gemoet treden, maar wij behoeven 
ze Toevlucht zijn. 

11 het werk onder de jeugd. Dit 
r krachtig fer hand genomen en 
.1ckeld te worden . .,De ]eugd heeft 
•.Jot" oogen zullen wij ons tot het 
oor God te winnen. 

-rijdens het bezoek van den Chef 
an zegeningen tot ons komen, en 
ie bereikt worden. 
k veel zegen middels de O[ficiers
r Mapp ons uit den schat van 
lt ons hart toebereid z ijn en laat 
Staf zal worden .aangegord met 

\ 

ons een financieel zwaar en uiterst 
n moed I Wij zullen gezamenlijk 
ogen zien en niet terug deinzen 

duisternis ook op ons maakt. 

I V oorwaarts dus op de.n inge-

e Uwe in Christus, 
]. W. en M. de GROOT. 

Kommandants. 

YOOR NED.-INDIB 25 JAAR GEL.EDEN. 

Nog eens Pelantoengan. 
Zoo is dan nu de overdracht een feit. De 

inrichting voor Lepral:ijders te Pelantoengan 
is gekomen onder beheer van ons Leger. 
Op ?en 15d~n ~anuari werden ons gebouwen 
en mventans m gebruik gegeven en de 95 
zieken ter verzorging toevertrouwd. 

Ik heh het genoegen gehad onze Officieren 
de eerste dagen aan het werk te zien en te 
kunnen ~onst~teeren! ?at de l:ijders bij de 
verandenng met wenng zullen zijn gebaat. 

(Kolonel van Rossum). 

S. K. Februari 1909. 

W SCHEFFER (R) 
Hells aangesteld als Beheerders van de 
Pelantoengan. 

• 
STRIJDKREET 5 

IK 4D IQ, ll J[ 1'T 4G ., 
. wie niet heeft. van d ien zal genomen worden, 

ook dat hij heeft ( ook hetgeen hij meent te hebben.) 
Markus 4 : 25 en Lukas 8 : 18. 

~DOOR MEVROUW KOMMANDANT M. DE GROOT ..................... '"._ ........... _-....,..., 

Salariskorting, vermindering van het 
pensioen ! Wie heeft hiervan niet ge
lezen en gehoord gedurende de laatste 
maanden? 

Zijn er niet velen, die den directen 
invloed hiervan gevoeld hebben en 
hebben niet velen gezien, dat hun 
vooruitzicht op een voorspoedige toe
komst eenigszins verstoord werd ? 

Wij willen echter niet verder hierop 
ingaan, want vergeleken met de werk
loozen en de zakenmenschen, die steeds 
met verlies doorwerken, zijn zij er nog 
niet zoo slecht aan toe. 

Neen, er is een antler verlies waar
mede ons geestelijk fortuin bedreigd 
wordt, een vermindering van inner
lijke bezittingen, een korting, die zoo 
heel anders is dan de bovengenoemde, 
want het wordt ons niet door een ander 
aangedaan, maar wij laten het zelf toe. 

. Bij het begin van een nieuw jaar 
worden vele plannen gemaakt, goede 
voornemens gevormd en nieuwe be
grootingen opgemaakt om ons tot een 
leidraad te zijn (dat wij weten kun
nen hoe ver wij kunnen gaan) om ons 
binnen de grenzen te houden van ons 
vermogen. 

Wat omtrent ons geestelijk kapitaal? 
erkeert d1t in een goede toestand, 

rust dit op een solied fundament ? 
Is er kans, dat 't grooter wordt en zijn 
wij even bezorgd voor het welzijn hier
van als voor de materieele en finan
cieele zaken ? 

Hebben wij toegelaten, dat er ver
mindering is in onzen ijver, in ons ge
loof, in onze liefde omdat dit zoo alge
meen beschouwd wordt als iets onver
mijdelijks? Hebben wij nagelaten God 
te zoeken omdat de pogingen onszelf 
te redden uit de moeilijkheden geheel 
en al onzen tij d in beslag namen ? 

Ieder mensch heeft een min of meer 
beslist ideaal, waar hij of zij naar 
streeft, en om het doel te bereiken is 
een dagelijksch strijden noodig. 

Verv. van kol. 3 pag. 4 

Gerke en De Stoppelaar kort geleden 
aan de leprozerie te Pelantoengan 
bracht. 

Bewonderenswaardig was de moed, 
waarmee mevrouw De J onge de me
laatschen naderde, hen toesprak, hun 
kaarten gaf met woorden van troost ; 
bewonderenswaardig was de daad van 
medegevoel en medelijden die mevrouw 
De J onge er toe bracht, de ziekenzalen 
en :woonzalen te bezichtigen ; het 
verbmden der afgrijselijke wonden te 
aanschouwen. 

De film gaf een mooi en duidelijk 
beeld van de rondwandeling door de 
gansche kolonie en we begrijpen dat 
de melaatschen, zooals kommandant 
De Groot vertelde, met innige dank
baarheid dat bezoek blijven herden
ken . 
. Een hartelijk applaus volgde op deze 

film. 
Na een korte pauze werden nog eeni

ge films vertoond van het bezoek van 
den Landvoogd aan de Vorstenlanden, 
waarna mevrouw De J onge tegen half 
twaalf van de gasten afscheid nam. 

Het was een goede avond, die ons 

Aan ieder van ons is gegeven God
delijke genade, die omgezet is in gees
telijk vermogen, in de kansen, die voor 
ons liggen en in edele verlangens. 

Jezus Christus trachtte voortdurend 
in contact te komen met de ziel van 
den mensch om aan dat innerlijk ziels
verlangen voldoening te geven. De ziel 
moet groeien en rijk worden in God. 

* * * 
. . . . . . ,, wie niet heeft, van dien zal ge-
nomen worden ook dat hij heeft." (ook 
hetgeen hij meent te hebben.) Zie 
Markus 4 : 25 en Lukas 8 : 18. 

Een korting aan innerlijk vermogen 
heeft plaats wanneer wij niet bezitten, 
wanneer wij niet beseff en de groote 
waarheid van deze onveranderlijke 
wet. 

Niet te bezitten is een gevaarlijke 
toestand. Niet te weten brengt met zich 
mede een zekere verontschuldiging, en 
onwetendheid kan plaats maken voor 
kennis. Maar wanneer wij de kennis 
hebben en niets bezitten beteekent dit 
voor ons, dat : 

wij het goede weten, maar het goede 
niet doen, 

wij weten van de levensfontein, maar 
wij nemen daar niets van, 

wij zien het einddoel, maar wij stre
ven er niet naar, 

wij zijn wel in staat het goede te 
doen , maar wij willen het n iet. 

Het gevolg hiervan is geestelijke 
zwakheid, verwaarloozing van het 
zielsvermogen en verstikking van den 
wortel des !evens. 

z~)O gestadiglijk, als bij een langzaam 
sterven, verdwijnen de zielskrachten. 

Uiterlijk kan een man zich voordoen 
als bezig en ijverig zijnde in de zaken 
der wereld, terwijl er in zijn zieleleven 
achteruitgang en vermindering is wan
neer hij niet naar God en Zijn Konink
rijk zoekt. 

* * * 
Een groot denker heeft gezegd : ,,De 

dood beteekent scheiding". 
Lichamelijke dood beteekent schei

ding tusschen de ziel en het lichaam, 
geestelijke dood is de scheiding tus-

nader bracht tot het werk van het Le
ger des Heils en ons te duidel1jker 
maakte, waarom mevrouw De J,mge 
daartegenover zoo zeer sympathiek 
staat. 

schen de ziel en God. Maar het 'is niet 
noodig dat 't zoo ver komt. Nog is het 
de dag der genade. 

Zoodra iemand oprecht genoeg is om 
te bekennen , dat hij geestelijk achter
uitgaat en dat hij verlies geleden heeft 
en wanneer hij zegt : ,,Het kan zoo niet 
doorgaan, ik zal n iet in staat zijn de 
proef te doorstaan, noch in dit leven, 
noch in het toekomende leven, mijn 
ziel moet en zal leven", dan begint 
hij reeds te beseffen dat Hij, Die onze 
ziel bemint, hem dicht nabij komt, Hij 
waarvan geschreven staat : ,,Het ge
krookte riet zal Hij niet verbreken en 
de rookende vlaswiek zal Hij niet uit
blusschen" komt om nieuw leven te 
geven aan de ziel, die dreigde te 
sterven. 

De man die heeft - al is 't maar 
weinig geloof en liefde - hij za1 steeds 
meer en meer ontvangen naarmate hij 
datgene gebruikt, wat hij heeft. Zoo
dra het kleine mosterdzaad een kans 
gegeven werd nuttig te worden door 
zichzelf te verliezen begon het plantje 
te groeien, en zie welk een groote boom 
daarvan is geworden ! 

Hoe meer wij dus bezitten, hoe meer 
wij kunnen geven, en de zegen van 
vermeerdering volgt als van zelf en 
die maakt ons rijk in geestelijke goe
deren, rijk in God. 

Het is niet noodig, dat wij meedoen 
aan korting ten opzichte van de dingen 
die noodzakelijk zijn voor onze ziel 
Hiervan kan steeds een onbeperkte 
vermenigvuldiging plaats hebben. 
Maar deze zegen loopt ons niet 
achterna. Geestelijke rijkdom moet 
gezocht worden. Christus en Zijn vol
heid moeten aangenomen worden. 

Gezegend is de man of de vrouw, die 
rijk is in Christus. Ofschoon er van 
buiten af op allerlei wijze bekort en 
beperkt wordt, mogen wij weten, dat 
de rivieren Gods vol zijn. De uiterlijke 
druk des levens en de moeilijke om
standigheden kunnen ons slechts dich
ter brengen tot de fontein van zege
ningen, die nimmer zal ophouden. 

Ieder kan dezen liefdearbeid vol 
zelfverloochening steunen door h~t Le
ger des Heils finantieel in sta ,t te 
stellen zijn werk voort te zetten en uit 
te breiden. 

Lepra-patienten op Bali. 
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KORPS SOERABAJA I. 

Secretaris P. Minderhoud jubileert. 

SA RK 1115 1011'1 AN Zondag <3 December j.l. herdacht Br. P. 

KOrMlllANDAllT DIE CltOOTiil 
Minderhoud, en met hem het Korps Soerabaja 
I, het heugelijk feit, dat hij tien jaren geleden 
als Secretaris van het Korps werd aangesteld 
en dat hij door Gods genade deze functie 
tot den dag van heden mocht blijven vervu}:.. 
len. 

H ET is feest in mijn ziel, want de 
t t Reiland kwam in" zong wijlen Me
vrouw Nellie van Kol in haar mooie boekje 
Stamelingen" en die feestvreugde was ook 

de grondtoon ' van ieder stuk, dat gespeeld 
en ieder lied, dat gezongen werd op dien 
Muziek- en zangavond in ons Korps op 
25 November 1.1. 

Het feit, dat Kommandant en Mevrouw 
de Groot deze bijeenkomst presideerden, ver
hoogde de vreugde nog. Reeds voor het begin 
der samenkomst was de zaal stampvol en 
onder hartelijk handgeklap betrad de Kom
mandant het platform. 

Het eerste lied werd door bezoekers, Offi
cieren en Soldaten spontaan meegezongen. 
Hierna las de Kommandant den 150sten 
Psalm voor, waardoor nog eens bevestigd 
werd, dat muziek en zang een hemelsche 
gave is, die dikwijls het middel is geweest 
om de hardste harten te breken, daar waar 
de prediking geen indruk scheen te maken. 

Spoedig werd de eerste marsch ingezet 
door het Hoofdkwartier-Muziekkorps en het 
wekte verbazing, dat na zoo'n korte voor
bereiding zooveel gepresteerd kon worden. 
De vriendelijke critiek van den Kommandant 
bracht een glimlach op aller aangezicht en 
werd ter harte genomen door hen, voor wie 
zij bedoeld was. Zoo nu en dan werd er 
hartelijk gelachen. 

Na een lied van de H. K. Zangbrigade, 
- luisterden we naar een piano-solo van Kapi
tein Palstra, waarvan het bekende lied : 
,,Leid, vriendelijk Licht" het thema vormde. 
Het was mooi en de Kapitein had een wel
verdiend applaus in ontvangst te nemen. 

Een lied, begeleid door snaarinstrumenten, 
oogstte eveneens veel bijval. Het deed ons 
denken aan de eerste dagen van het Leger, 
toen snaarmuziek zulk een groote hulp was 
in de openluchtsamenkomsten. Het was een 
gelukkige gedachte om tusschen de versc~
lende coupletten van het lied een toepassehJk 
koor te voegen, waardoor de indruk van het 

geheel verhoogd werd. 

MENADO 

Wij krijgen steeds aanrnoedigende ~erich
ten over het werk in Menado. Er 15 een 
enthousiasme onder de makkers om als Heils
soldaat te strijden en anderen te winnen voor 

den Heer. 

Hier geven wij een foto van de eerste vijf 
makkers van het Korps Menado I, die zich 
als Kandidaat opgaven en die thans als Kadet 
in opleiding zijn in onze Kweekschool voor 

Officieren te Bandoeng. 

WIJ ZOEKEN: 

J. F. TIETJEN. - Geb. 25 October 1882 te 
Osterscheps (Edewecht, Oldenburg, Duitsch
land). Verliet in 1916 den militairen dienst. 
W oonde in 1920 in Kepahiang (Benkoelen, 
Sumatra). Volgens geruchten thans woon
achtig te Mr.-Cornelis. 

Familieleden doen navraag naar boven
genoemd persoon. 

Indien iemand eenige inlichtingen zou kun
nen verstrekken, wordt hij of zij beleefd 
verzocht hiervan mededeeliqg te willen doen 
aan: 

Kommandant J. W. de Groot, 
Opsporings-Departement 

J avastraat 16, Bandoeng. 

Er zijn liederen en koren, die dadelijk 
ingeburgerd zijn in onze kringen en zulk een 
koor is: ,,0, wat vreugd', mijn zonden zijn 
vergeven". De Kommandant wist er het vuur 
in te brengen en lustig werd het koor in het 
N oorsch, Hollandsch en Maleisch gezongen. 
Twee Noorsche Officieren zongen de cou
pletten van het lied in hun eigen taal, wat 
zeer liefelijk klonk. Nadat de H. K. Zang
brigade nog een lied ten beste had gegeven, 
speelden enkele makkers een quartet. 

De Korps-Zangbrigade van Bandoeng I 
zong onder leiding van Luitenant Helmhout 
zeer gevoelvol: ,,Wil Jezus dat een zondaar 
sterft ?" Ieder woord werd verstaan. Een 
solo van Mevrouw Palstra was het volgende 
nummer op het programma. l E CHEF VAN DEN STAF 
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Hierop volgde een aanschouwelijke les over 
eenheid, zooals die beschreven wordt in den 
Brief van Paulus aan de Korinthiers. Een
dracht maakt macht, doch disorde en dis
harmonie ontstaat · als ieder zijn eigen weg 
volgt. Dit werd door het Muziekkorps ge
illustreerd en de les werd begrepen. 

Zoo naderden we het slot van dezen 
avond en, onze beginselen getrouw, noodigde 
de Kommandant den zondaar uit de goede 
keuze te doen en harmonie te brengen in 
hart en leven. 

Het Muziekkorps speelde enkele bekende 
melodieen waaronder : ,,Zon van mijn ziel, 
zijt Gij nabij, dan is de nacht geen nacht 
voor mij !" en nog eens ervoeren alle aan
wezigen den invloed, die er uitgaat van ge
heiligde muziek. De Kommandant sloot dezeu 
welgeslaagden avond met dankgebed. Ieder
een had genoten. Zeer zeker zullen wij ook 
de vruchten mogen aanschouwen in de 
Eeuwigheid. 

A. Both. 

Voor het leiden van de samenkomsten in 
verband met dit jubileum was van Boegangan 
(Semarang) overgekomen Majoor Veerenhuis 
door velen niet ten onrechte genoemd de~ 
geestelijken vader van den jubilaris en zijn 
echtgenoote, Mevrouw Minderhoud, Penning
meesteres van het Korps. 

De heiligingssamenkomst. 

Na het zingen van het eerste lied, gevolgd 
door een korten bidstond, waarin allen Gods 
tegenwoordigheid mochten ervaren, sprak de 
Majoor een inleidend woord, waarbij hij 
verklaarde, het een voorrecht te achten deze 
bijzondere samenkomsten te mogen leiden. 

Na het zingen van het tweede lied werd 
een drietal nieuwe Officieren, t.w. de Adju
dants Loois, die kort geleden zijn aangesteld 
als beheerders van de leprozen-kolonie te 
Semaroeng, en Kapitein Juutilainen, die 
slechts enkele dagen tevoren als assistent 
van de Majoors Uijlings zijn intrede had ge
daan in het Tehuis voor Socialen Arbeid, 
verwelkomd. 

Vertolkt door Majoor Hallman, gaf de jonge 
Finsche Kapitein in het Zweedsch zijn eerste 
getuigenis in Soerabaja I, hetwelk tintelde 
van liefde voor den Meester. 

Op de hem eigen, eenvoudige wijze behan
delde Majoor Veerenhuis daarna Gods woord. 
Met enkele treffende illustraties uit zijn eigen 
rijke ervaring, wist de Majoor niet alleen zijn 
gehoor te boeien, doch ook - hiervan zijn 
wij overtuigd - in menig b.art de heilige 
begeerte op te wekken om een meer aan den 
Heer toegewijd leven te leiden. Rijkelijk 
gezegend gingen de vergaderden huiswaarts. 

De Algemeen.-Secretaris en Mevrouw Taylor 
en Majoor: Woodward op bezoek te Sapoeran. 

(Adjt. Lauter). 

r 
DE KOMMANDANT BRENGT EEN BEZOEK AAN ONZE 

MILIT AIRE TEHUIZEN 

s DJ 0 C J A en S 0 L O. 
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Woensdag 22 November hadden we het 
voorrecht den Kommandant in ons midden te 
hebben voor het houden van een Lezing 
voor onze militairen. 

Het was een prettige avond. De voorgalerij 
van ons Tehuis was tjokvol. Aangezien de 
Kommandant een zeer geziene, doch zeldzame 
gast is in Djocja, was de belangstelling ook 
van de zijde der burgerij niet gering, o.a. 
waren aanwezig de Assistent-Resident, Mr. 
van Loghem, de Directeur der Strafgevan
genis, enz. 

De Kommandant gaf als inleiding een over
zich van het ontstaan van het Leger des 
Heils in 1865 onder William Booth en bet 
groote aandeel, dat zijn echtgenoote Cathf>
rine Mumford van den aanvang hierin heeft 
gehad. 

Langzamerhand heeft het kleine stekje, 
door den Stichter in het Oostelijk deel van 
Londen geplant, in ruim een halve eeuw 
zich ontwikkeld tot den geweldigen boom, 
wiens schaduw thans bescherming biedt aan 
inwoners van 81 verschillende landen. 

Na enkele ervaringen beschreven te heb
ben, opgedaan in de verschillende landen, 
waar hij arbeidde, sprak de Kommandant 
over den arbeid van het Leger en den geest, 
waarin die arbeid gedaan wordt. De moei
lijkheden en teleurstellingen, die de Kom
mandant in zijn 45-jarigen diensttijd heeft 
ondervonden, zouden hem niet weerhouden 
om, zoo hij kon, zijn arbeid opnieuw te begin-

nen, daar de grootste rijkdom ligt in den 
arbeid tot heil van onze naasten. 

Met onverdeelde aandacht luisterde groot 
en klein naar onzen Leider. Wij hebben allen 
genoten en zien met verlangen uit naar een 
volgend bezoek. 

DE CHEF VAN DEN STAF 
VRIJDAG 12 JANUARI. 

DJ 0 CJ A. 

O p 21 November hield de Kommandant 
een lezing in Solo en de goede opkomst 

getuigde, dat dit bezoek door de makkers en 
vrienden zeer gewaardeerd werd. 

Na het eerste lied en gebed, richtte de 
Kommandant het woord tot de aanwezigen. 
In gedachten werden wij meegevoerd naar de 
verschillende landen, waar de Kommandant 
gearbeid heeft ; iets werd ons getoond van de 
problemen, die zich daar voordoen en d~ 
wijze waarop het Leger zich weet aan te 
passen aan de om!tandigheden en in te grijpt•;1 
waar zulks noodig is. Het doel van het Leger 
is te helpen en te zegenen. 

Aan het einde van zijn toespraak gaf <le 
Kommandant aan allen den raad, te zoeken 
naar het eeuwige leven, dat alleen in Chris
tus te verkrijgen is en met dankgebed werd 
deze bijeenkomst gesloten. 

De H EE RE, uw God, 
waar g1J heengaat. 

lS met u alom, 

Jozua 1 : 9. 

JANUARI 1934 

De avondsamenkomst. 

Een zeer opgewekte stemming heerschte 
onder de groote schare makkers, vrienden en 
kennissen die was opgekomen. 

Na lied' en gebed nam Majoor Veerenhuis 
het woord en memoreerde enkele voorvallen 
uit het !even van den jubilaris : zijn intrede, 
nu ongeveer 15 jaren geleden, in bet toen door 
den Majoor en zijn sedert tot heerlijkheid 
bevorderde echtgenoote beheerde Militair Te
huis, zijn kort daarop gevolgde bekeering, 
zijn verloving en echtvereeniging. 

Het eereteeken voor 10-jarigen trouwen 
dienst als Plaatselijk Officier werd den jubi
laris daarna door den Majoor op de borst 
gespeld, onder het uitspreken van de hoop, 
<lat de Secretaris in het verdere van zijn 
leven dezelfde trouw en gehoorzaamheid aan 
God en het Leger zou blijven betoonen. 

Achtereenvolgens voerden daarna het 
woord Zr. Lentzsch (die namens de makkers 
den jubilaris een klein aandenken, bestaande 
in een paar boeken, overhandigde) Br. Kaya
doe, Majoor Hermes, Kapitein Muskee, B. 0. 
van het Korps en Mevrouw Majoor Uijlings. 

Daarna kwam aan het woord Br. Minder
houd, wien het aan te zien was, dat zijn hart 
vol was van dankbaarheid jegens God voor 
Zijn zegeningen en genade gedurende de 
tien jaren van zijn plaatselijk-officierschap. 
Zijn eerste woorden waren dan ook : 

,,Makkers, laten wij liever bidden en God 
danken voor Zijn trouw en hulp." Hij voegde 
hieraan toe, <lat, als hij tot den dag van 
heden als Heilssoldaat staande is mogen blij
en, hij dit naast God te danken heeft aan zijn 
lieve echtgenoote. 

Met een opwekking aan de makkers om den 
strijd met nieuwen moed voort te zetten tot 
eer en verheerlijking van Gods naam en 
tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, besloot 
de jubilaris zijn toespraak. 

Majoor Uijlings bracht daarop het Evange
liewoord en deed dit op de hem eigen 
krachtige en ernstige wijze naar aanleiding 
van Matth. 7 : 1-5. 

Tot slot werd den jubilaris door de verga
dering toegezongen het bekende psalmvers : 
,,Dat 's Heeren zegen op U daal." 

Jeeceeka. 

DE CHEF VAN DEN STAF 
DONDERDAG 11 JAI' UARI 

MAGiELAN G. 

OPENING VAN DE BOMBA
SCHOOL 

Rouwiga-District. 

H ET was een bijzondere dag voor het 
Rouwiga-district en het sprak vanzelf, 

dat de Sectie-Officier, Kapitein Fredriksen, 
zeer verheugd was over het feit dat heden 
de nieuwe school geopend zou worden. 

Dezc school voorziet in een reeds lang 
gevoelde behoefte en zeerzeker komt den 
WelEdelGestrengen Heer Vorstman, Con
troleur van Paloe, alsmede den Magaoe en 
den Bestuurs-Assistent een woord van bar
telijken dank toe voor de wijze waarop zij 
ons hebben geholpen. 

Adjudant Ramaker leidde de korte bij
eenkomst op het voorerf der school, ter
wijl de Controleur zich bereid verklaard 
had de school officieel te openen. 

Nadat Kapitcin Fredriksen een lied had 
laten zingen en er gebeden was, hield de 
Adjudant een korte toespraak. Eerst dankte 
hij de Europeesche en Inlandsche B.B.-ambte
naren voor hun hulp, waarna hij den wensch 
uitsprak dat de bewoncrs der omliggende 

ka ' h k" deren naar de school zoumpongs un m 
d d d~t velen hunner straks wel-en zen en, op ~ . 
t t hu Icvenstaak zouden beg=en. oegerus n 

Vervolgens stond ck Controleur ~p en 
sprak zijn vrcugde uit over het moo1~ ge
bouwtje, dat gcheel aan de eischen, die er 
aan gesteld worden, voldoet. Hij bracht naar 
voren, dat ofschoon de kampongbewoners 
geen geld konden bijdragen, zij toch den 
arbcid hunner handen hadden gegeven om 
clezc gchool, onder hckwame lciding van den 
Bestuurs-Assisient, te bouwen. 

Moge Gods zegcn rusten op deze nieu~e 
school en vele kinderen door dczen arbeid 
gewonnen worden voor den Heer ! 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen : 

Tot Kapitein : 

Luitenant D. Bosehma. 

Tot Luitenant : 
Kadet-Luitenant M. Bajah. 
Kadet-Luitena.nt M. Hans. 

Kadet-Luitenant D. Tomauria. 

J. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

Bandoeng, 1 Januari 1934. 

aantlZQ~lZRll'\~lll'\ \'an dll1t (f f~Ql11.Ql.!n
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De Chef van den Staf. 

w anneer het grootste gedeelte onzer lezers 
deze Strijdkreet in handen heeft~. zal de Chef 
van den Staf zijn - naar WlJ hopen en 
bidden - gezegende tou~n~e door Java 
hebben aangevangen. Conuruss10ner Mapp en 

· · die hem vergezellen, zullen dan reeds 
~~bben ondervonden, dat dit bezo:k overal 

t verlangen en groote verwachting tege
:~et is gezien. We raden ied~reen aan den 
Chei van den Staf te gaan z1en en hooren 
in een der samenkomsten, waarvan de 
bijzonderheden vermeld staan op de laatste 
pagina. 

De Kommandant. 

In Januari 1934 zal de Kommandant ~en 
belangrijken mijlpaal in zijn Leger .~es He~
loopbaan bereiken. Den 28sten z~l h1J i;iamehJk 
den dag herdenken, waarop hij 45 Jaar ge
leden als Kadet in dienst van het Leger 
trad. We bieden den Kommand~nt onze 
hartelijke gelukwenschen aan en willen met 
Hem den Heer prijzen voor a es wat HiJ 
door zijn leven heeft willen tot stand )?re~
gen. In vele deelen der wereld heef~ hiJ. ZIJn 
tijd, talenten en krachten gegeven m d1e~~t 
van God en de mensehheinhd, ~ode~ ndatuurli~k 
d nk we biJ. deze gelege e1 m e eers e 

e en d. fi.·· 1 L . plaats aan de twee perioden, ie IJ a s ei-
der in dit Territorie heeft doorg~bracht. V:m 
zijn tocgewijden en onvermoe1de1_1 arbe1d, 
verricht in die twee tijdperken, vmden we 
vele overtuigende bewijzen. In het volgende 
nummer zullen wij bijzonderheden geven over 
zijn belangwekkende en welslagende .. loop
baan. Moge God den Kommandant .nJkehJk 
zegenen en hem nog vele jaren gebrmken om 
Zijn Koninkrijk uit te breiden en ons ge
liefd Leger vooruit te brengen. Zeerzeker ~1 
h t hem op dien dag niet aan belang~telling 
ontbreken. Zijn adres is : Nieuw Merdika 39, 
Bandoeng. 

z. Exe. de Gouverneur-Gencraal. 

Op de audientie, die Z. Exe. de Gouver
neur-Generaal onzen Kommandant ander
maal toestond, werd het vraagstuk der 
leprozen- en werkloozenzorg, alsook de 
andere werkzaamheden van het Leger des 
Heils besproken. 

Zijne Exeellentie toonde warme belangstel
ling in het philantropische werk van het 
Leger in 't algemeen. Ook Mevrouw de 
Jonge had een lang gesprek met den Kom
mandant en gaf blijk van haar medeleve;n 
in het lot der leprozen, die dag in, dag mt 
op liefdevolle wijze verzorgd worden door 
de Offieieren in onze vier kolonies. 

Belangrijk ! 

In de bijzondere zalen te Batavia, Soerabaja 
en Bandoeng, waarin de samenkomsten m~t 
den Chef van den Staf zullen worden gehou
dcn zal ecn Handels-,,stand" worden op
gesteld. Kamerad en en vrienden, hier . is een 
gelcgenheid voor U om Leger des Heils- ~n 
andere boeken, alsmede teksten, en:z., ~e 
in ons Handcls-Departement voorradig ZlJn, 
te koopen of te bestellen. 

Stafkapiteinc Neddenneijer. 

In vcrband met het bovenstaande denken we 
aan de Stafkapitcine die kort geleden weer 
op Hoofdkwarticr is ~angesteld. We wenschen 
haar cc_n nuttigen en gezegenden tijd toe in 
haar mcuwe aanstclling als assistente van 
den Handels-Secretaris, Majoor Strandlund. 

Gelukwe11schcn. 

We z~n blijde te kunncn meedeelen, dat 
het gezm van de Kapitcins Muskee (Soera
baja I) verrijkt is geworden met de komst 
van ccn zoo~. We felicitee.ren de gelukkige 
ouders en bidden Gods bijzondcrcn zegen 
nf voor den kleinen Wolter. 

S T R IJ D K R E E T 

" T IE )[ IL )[ ~~ tJ ,,Want Hij zal Zij.=.::-::u bev:l:, l '-Y ~D ., dat zij u bewaren in al uwe wegen." Ps. 91 : 11. 

DOOR MA.JOOR H. TAYLOR. l 
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A \.N het begin van het nieuwe jaar 
staat een groot vraagteeken. On

willekeurig rijst de gedachte : Wat zal 
1934 ons brengen ? Als we het maar 
wisten ! Als we maar even het gordijn 
konden oplichten ! 

Het is een ernstige gedachte, maar 
wanneer we in ons hart en onzo:.~n 
wandel recht staan tegenover God, 
behoeven we niet bevreesd te zijn om 
de toekomst tegemoet te treden en 
de verantwoordelijkheden van het !e
ven onder de oogen te zien. Onze tekst 
bevat een belofte voor alien, die zich
zelven in Gods handen hebben overge-
geven. 

In Zijn wijze en vriendelijke Voor
zienigheid staat God ons slechts toe 
stap voor stap te wandelen en wil Hij 
daardoor Zijn schepselen - Zijn kin
deren - leeren Hem onvoorwaardelijk
te vertrouwen en te gelooven, dat Hij 
hen wil bewaren in al hun wegen. 

Ons pad voor 1934 is door God 
afgebakend. Hij heeft niet beloofd, dat 
dit altijd effen zal zijn; noch dat er 
geen wolken aan den heme! zulien 
komen ; noch dat het met !outer 
bloemen zal zijn bestrooid. Wij moeten 

Majoor H. Loois. 

Op 14 Januari zal de Majoor 25 jaar 
oriafgebroken dienst als Officier in het Leger 
des Heils hebben verricht en wij wenschen 
hem langs dezen weg van harte geluk. God 
zegene hem en de zijnen. 

Kapitein Palstra. 

Kl:lpitein Palstra heeft eenige dagen met 
vrij hooge koorts te bed gelegen, doeh de 
laatste berichten zijn beter en hij gaat thans 
vooruit. 

Moge de Heer hem spoedig geheel herstel
len en kracht schenken voor den arbeid, die 
hem wacht ! 

Bevorderingen. 
Kapitein Boschma en Kapiteine Gringhuis 

werden kort geleden door den Kommandant 
bevorderd en dragen thans de roode koordjes. 
Hartelijk gelukgewenscht, makkers ! Even
zoo de Luitenantes M. Hans en Bajah en 
Luitenant Tomauria, die hun opleiding als 
Kadet-Officier hebben voltooid. 

Cele bes. 

We hebben twee damesfietsen noodig voor 
ons werk in Celebes. Zijn er onder onze 
vrienden die ons hieraan zouden kunnen 
helpen? 'zij zullen daar goed dienst doen en 
Adjudant Ramaker en de Oificieren, voor wie 
zij bestemd zijn en wier werk hierdoor groote
lijks vergemakkelijkt zal worden, zullen U 
zeer erkentelijk zijn. Aanbiedingen gelieve 
te worden gedaan aan het Hoofdkwartier. 

,,Life of Commissioner Brengle". 
Allen, die geholpen en gezegend zijn gewor

den door de boeken van dezen man Gods, 
zullen ongetwijfeld verlangend zijn een 
biographie van den Commissioner te lezen. 
Dit bock is juist uitgegeven in de Vereenigde 
Staten en de prijs is $ 1.75. U kunt Uw 
bestelling doen bij Kommandant de Groot, 
Javastraat 16, Bandoeng. 

Opsporing. 
We willcn Uw aandacht vestigen op de 

kolom ,,Wij zoeken" op pagina 6. Wie inlich
tingen kan verstrekken over een zekeren J. F. 
Tietjen, wordt verzoeht zich in verbinding 
te stellcn met Hoofdkwartier. Zijn familie
leden zijn zeer verlangend iets omtrent hem 
te hooren. 

Militair Tehuis Malang. 
In ons Militair Tehuis en Hostel voor 

Maatschappelijke Hulp te Malang wordt een 
goed wcrk gedaan. Met liefde en toewijding 
geven Kapitein en Mevrouw Harding Young 
zich voor dit werk. Dat hun moeite niet 
tevergeefs is, blijkt wel uit het steeds toe
nemende aantal bezoekers. 

zonder zorg, geen vrede zonder strijd 
verwachten. Maar Hij hee~ ons beloofd 
sterkte voor iederen dag, licht op ons 
pad, genade voor iedere beproeving ; 
Zijn onpeilbare liefde, hulp en leiding 
en nog veel meer zegeningen, die ruim
schoots opwegen tegen de problemen 
en raadselen van het leven. 

Een ding is zeker ; een leven, dat niet 
geleefd wordt overeenkomstig Zijn wil 
is een mislukk.ing. Elke gedachte, die 
haar oorsprong niet in Hem vindt, is 
waardeloos en leidt langzaam maar 
zeker tot ondergang. 

Het leven met al zijn mogelijkheden 
en kansen is iets, dat we alien bezitten 
en ons leven is de grootste gift, die we 
God kunnen aanbieden. Laten wij ons 
niet blind staren op het leven, dat reeds 
achter ons ligt. 

Blikken wij naar dat wat voor ons ss 
en laten wij onszelf afvragen: Zal dat 
!even nuttig besteed worden? Zie 
vooruit en niet naar dat wat achter U 
ligt ! Welke mislukkingen er ook in 't 
verleden geweest moge zijn, het heden 
biedt nieuwe kansen. De beloften Gods 
zijn voor de toekomst. 

Er is nieuw leven te verkrijgen, 
nieuwe kracht voor het pad van den 
plicht. 

Indien er misslagen begaan zijn, 
God vergeeft het verleden. 

Daarom wil ik het allen lezers toe
roepen : laat de toekomst over aan 
God. Zeg met een oprecht hart tot 
Hem: 

,,Neen mijn Leven! 't Zij altijd 
U, o Reiland, toegewijd !" 
Dan zult ge veilig zijn in 's Vaders 

hoede en de heerlijke belofte in 
Psalm 91 : 11, bewaarheid zien. 

vervolg van pag. 2. 

Wees daarin gerust ! God laat Zijn kin
deren nooit in den steek. Hij is getrouw ! -
Dat moesten ook wij spoedig weer ervaren. 
'k Korn op een dag een Deensehe dame in 
ons stedeken tegen en vertel haar, dat ik een 
woning aan 't zoeken ben. ,,W el," zegt ze, 
,,dat treft. Bij ons in huis komt een verdie
ping open voor den volgenden winter. Wilt 
u komen zien ?" Zoo gezegd, zoo gedaan. !k 
vond het bijzonder geschikt - we huren 
hel, en ...... ,,Onderdak" No. 1 is gevonden. 
Prijs den Heer ! Een paar dagen daarop 
biedt, heel onverwachts (voorheen nooit ge
bem:d) een heer aan, - ,,of ik met zijn 
familie een auto-uitstapje in de bergen wil 
maken" (heen en terug op een dag). ,,Neen 
't maar aan," zegt mijn man, ,,wie weet, wat 
de Heer daarmee v66r heeft." Wij lunchen op 
dien tocht in een lieflijk bergdorp (precies 
op de hoogte, die de dokter mijn man toe
-stond) en ik informeer, of daar ook kamers 
te huur zijn. ,,Neen," wordt mij geantwoord, 
,,maar u staat vlak voor 't eenige huis, waar 
men een kleine ctage kan krijgen en de 
bezitster komt net de voordeur uit." 'k Bezie 
de kamers - klein en heel eenvoudig, n.aar 
kraakhelder - alle wit aangestreken muren. 
'k Kijk eens diep in de oogen van die lieve 
bcrgbewoonster en . . . . . . onze harten vinden 
zich dadelijk. 'k Huur direct, en . . . . . . ,,On
derdak" No. II voor den zomer is gevonden ! 
Loof den Heer ! Zij waren (als allen in 't 
dorp) R.K. menschen, maar voor de lief de 
en goedheid, die we daar dien zomer onder
vonden hebben, zal ik ze eeuwig zegenen. 
Geen ouders hadden hartelijker en behulp
zamer voor hun eigen kinderen kunnen zijn 
clan die eenvoudige, lieve menschen voor ons 
waren. - En 'k kon, met een jubelend 
hart thuiskomende, het laatste vers neer
schrijven: 

En trekken de neev'len der aarde voorbij, 
En daagt straks de Eeuwigheidsmorgen zoo 

bij, 

Dan zal ik doorgronden de trouw en 't 
beleid 

Van die liefd'rijke Hand, die mij hier heeft 
geleid. 

SPECIAL NEWS. 

It will interest our English friends 
to know that the Chief of the Staff of 
the Salvation Army, Commissioner 
Henry Wm. Mapp is now on his way 
to the Dutch East Indies, and will be 
arriving at Batavia (D. V.) on January 
4th, where a Public Welcome will be 
given to him in the ,,Stadsschouwburg." 

The Chief of the Staff will be visi
ting other important centres - Soera
baja, Semarang, Djocja and Bandoeng
and will be conducting public Meetings 
in each place on the dates indicated 
in the special announcement on the 
back page of this number. 

The Chief of the Staff will be sup
ported by Commissioner and Mrs. de 
Groot and a staff of Officers from all 
parts of the Territory. 

In all these Meetings the Chief of 
the Staff will speak in English and his 
addresses will be translated from 
English into the Dutch language. 

A hearty welcome is extended to all 
to attend these special Gatherings. 

r 

J[NTERNATIONAAL ~'}> 

ILEGERNIEUWS. ~ 
Generaal en Mevrouw Higgins, Albert HalL 

De Generaal, vergezeld van Mevrouw Hig
gins, den Chef var:. den Staf en Mevrouw 
Mapp en andere vooraanstaande Officieren 
leidde drie bijzondere samenkomsten in d~ 
Royal Albert Hall te Londen. 

Mede tegenwoordig waren enkele Officieren 
die bijzonderc verantwoordelijkheid dragen 
in betrekking tot het J eugdwerk en die 
samen gekomen waren om besprekingen te 
houden in het belang van onzen Padvinders
bond. 

Het was een buitengewoon gezegende dag. • 
Zegen kwam tot menig hart door het getui
genis van enkele ervaren Veld-Officieren · 
ook door het eenvoudige woord van ee~ 
aantal nieuwe bekeerlingen, wonderen van 
Gods genade om te redden en te bewaren. 

Den ganschen dag door voelde men de 
tegenwoordigheid van Gods Geest. Bezield 
door dien Geest bracht de Generaal Gods 
Woord tot de honderden, die met verlangen_ 
de harten waren opgekomen om daa.,."i.aar 
te luisteren ; aan het slot van den dag was 
er groote vreugde over de 157 zielen. die 
tot den Heer gekomen waren. . 

Ook te MANCHESTER hield de Generaal 
twee dagen bijzondere samenkomsten even-
eens rijkelijk door God gezegend. ' 

Fransch Guyana. 

Bericht is ontvangen, dat Kommandant 
Peyron gedurende zijn kort bezoek aan 
Fransch Guyana een toevlucht en een ko
lonie aldaar opende, ten behoeve van ont
slagen gevangenen, wier lot in vele geval
len nog meer betreurenswaardig is dan dat 
der menschen in de strafkolonie zelf. Het 
Leger des Heils wil probeeren iets voor hen 
te doen en is blij daarin de medewerking te 
hebben van de autoriteiten. 

Zweden. 

112 nieuwe Officieren ! Onlangs had de 
uitzending plaats van 112 Kadetten die hun 
aanstelling als Officier ontvingen. Zeven 
nieuwe Korpsen zijn geoperid, en een aantal 
van de nieuwe Officieren is aangesteld voor 
het Werk onder de Doofstom.men, een zeer 
belangrijk werk, dat door de Officieren met 
groote bekwaamheid en toewijding wordt 
volbracht. 

Zwitserland. 

Lt. Commissioner Wickberg, de Territo
riale Kommandant, leidde bijzondere J. L .
Sarnenkomsten; meer dan 200 jonge men
schen namen het besluit hun leven aan den 
dienst van God te wijden. 
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~ ZEER BELANGRIJK ! II~ 
A [ ~ 4- J A N" U A 12 I ~ () fv1 T . Ii I J. W~I ~ I<(() fv1 T ? ~ 

~ DE CHEF VAN DEN STAF t 
~ COMMISSIONER. HENRY W. MAPP t 
~ II VERGEZELD VAN KOLONEL GORE EN ADJUDANT WARE ~ 

~ BEZOEKT NEDERLANDSCH-INDIE ' 

~ 4-17 JANUARI 1934. ~ 

~ GROOTE OPENBARE SAMENKOMSTEN ZULLEN WORDEN GEHOUDEN IN VERSCHILLENDE CENTRA. ~ 
~ IN AL DEZE SAMENKOMSTEN ZAL DE CHEF VAN DEN STAF WORDEN BIJGESTAAN DOOR ~ 

~ J<: f) 1'11'1 A 1'1" I) A :l'rT [.~ 1'J l'1 ~ v 12~u U~V/ I) ~ f3 t:?, f) () T !I ~ 
~ DEN. ALGEMEEN~SECRETARIS, MAJOOR TAYLOR, EN EEN STAF VAN OFFICIEREN. ~ 

~ PROGRAMMA. ~ 
~ DONDERDAG -i Januari BATAVIA. 7.00 n.m. Openbaar Welkom in"'~den :sTADS~SCHOUWBURG. ~ 
"@ VRIJDAG 5 Januari BUITENZORG. 5.00 n.m. Lezing in de SOCIETEIT. . ~ 
~ ZATERDAG 6 Januari SEMARANG. 5.00 n.m. Samenkomst te Boegangan. ~ 
~ 7.00 n.m. Openbare Sa,menkomst in de LOGE, PONTJOL. ~ 
~ ZONDAG 7 Januari KRENGSENG. 8.30 v.m. Verlossingssamenkomst. ~ 
"@ PELANTOENGAN. 4.30 n.m. Verlossingssamenkomst. ~ 
~ MAANDAG 8"'Januad SOERABAJA. 7.00 n.m. OpenbareSamenkomstinhetKUNSTKRINGGEBOUW. ~ 
~ DINSDAG 9 Januari ,...... SOERABAJA. 's morgens: Besloten Otficierssamenkomst. ~ 
~ 7.30 n.m. Verlossingssamenkomst Korps 2 en 3 vereenigd. ~ 
~ WOENSDAG 10 Januari ,...... SOERABAJA. 's morgens en's middags: Besloten Oflicierssamenkomsten. ~ 
~ DONDERDAG 11 Januari ,...... MAGELANG. 5.00 n.m. Openluchtsamenkomst. lfu. 
'\@ 7.00 n.m. Verlossingssamenkomst in de SOCIETEIT .. DE EENDRACHT". ~ 
2) VRIJDAG 12 Januari DJOCJA. 7.00 n.m. Lezing in de LOGE .. MATARAM". ~ 
"@ ZONDAG 14 Januari BANDOENG. 9.30 v.m. Heiligingssamenkomst. ~ 

. j;} 7.00 n.m. Verlossingssamenkomst in de THEOSOPHISCHE LOGE. ~ 
~ MAANDAG 151Januari BANDOENG. 's morgens: Besloten Officierssamenltomst. ~ 
j;} 7.00 n.m. Openbare Samenkomst in de SOCIETEIT ,,CONCORDIA". ~ 
~ DINSDAG 16 Januari BANDOENG. 's morgens en 's middags : Besloten 0 fficierssamenkomsten, ' 

~ Muziekkorpsen en Zanghrigades verleenen bun medewerking. ~ 
] Iedereen is hartelijk welkom. [ 
~ Z i e u i t n a a r p I a a t s e l ij k e a a n k o n d i~ g i n g e n ! ~ 

~o o~ 
-~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ 

ZOO LASTIG ~ 
VOOR OUD EN JONG. 

B
OBBIE was een week uit logeeren ge
weest. Den eersten nacht nadat hij weer 

thuis was, zeide hij tot zijn moeder : ,,Toen ik 
bij Oom was heh ik niet een keer gebeden 
en God heeft toch over mij gewaakt en voor 
mij gezorgd. Waarom kan ik ook niet thuis 
uitscheiden met bidden ? Het is zoo lastig 
dat iederen dag te moeten doen." 

Je kunt 'teen poosje probeeren, mijn jon-
" gen," zeide zijn moeder. ,,Te beginnen met 

vanavond behoef je een heele week niet 

te bidden." 

Bobbie was verbaasd dit antwoord van 
zijn moeder te hooren, maar hij ~ond 't 
toch wel fijn, dat zij haar toestemnung had 
gegeven, dat hij met het bidden mocht op-

houden. 

Na een paar dagen ging Bobbie's vader op 
reis voor een week. Bobbie vond 't erg f.til 

in huis. 

,,Wij zullen Pappie iederen dag schrijven, 
he Moeder?" vroeg Bobbie. 

En z1jr. moeder gaf he:n 7.ulk een vreemd 
ant.woord. ,,Neen, het zal zoo lastig zijn," 
zeide zij. ,,Je vader heeft ons genoeg van 

alles achtergefoten, en hij weet precies boe 
alles hier gaat." 

,,Maar het zal. leuk zijn hem te schrijven. 
Denkt U niet dat hij uit zal zien naar brie
ven? Wij kunnen hem tenminste laten weten, 
d.at wlj aan hem denken en dat wij van hem 
houden." 

,,O, dat weet hij wel," zeide Moeder. 

Den volgenden dag zeide Bobbie : ,,Laat 
ons Pappie opbelkn." 

,,0 laat het maar," zeide zijn moeder, 
,,zoo I.mg wlj gEZo•d zijri. <.>n vo1doeri.dt: geld 
en andere dmgen hebben is 't niet de Ir.<:ie1te 

waard hem lastlg te vallen met de telefoon.. 
Het is wel prettig telefonisch verbinding te 

hebben, maar ik voel er niets voor daan•an 
gebruik te ma.ken, tenzij wij moeilijkheden 
krijgen of iets noodig hebben." 

Bobbie keek zijn moeder eenigszins Yer
wond.erd aan, en toen het tijd was om 1-aar 
bed te gaan zeide hij : ,,Moeder, ik zal 7'Cer 
bidden, niet omdat Llt 't moet doen, mc.ar 
omdat ik 't graag wil" 

,,Th: wist wel, dat het niet lang zou duren 
. d , 

voor 1e aarnaar zou verlangen" zeid 
.. d ' e ZlJn moe er. ,,J e weet hoe wij Pappie mis5en 

deze dagen, zelfs terwijl we genoeg hebr-en 
van alles. W elnu, het is veel erger zond . er 
onzen Hemelschen Vader te moeten leven 
· b h eft · '' en 1e e o met een dag zonder Hem te g 
· hl 1 · aan, 1e ee e even met, tenzij je dit If 
verkiest." ze 

"~, zou. niet alt~d willen doen zooals bij 
Oom; ze1de Bobbie. 

,,Dat weet ik wel," zeide Moeder w·· 
d . • ,, lJ 

zou en er ruet over denken de telefoon~dra-
den 8! te snijden, want a1s de verbindmg . 
~rde 1:: d kunnen wij Pappie opbellen op we1t. 
. en tij ~an ook, 's nachts of overdag. A1s 
Je het bidden verzuimt i's dat p . als • rec1es 
een verbreking van de verbinding t h 
J• ezelf · H U5Sc en 

en 1e emelschen Vader en da d 
verlies je contact met Hem." ar oor 

,,Dat wil ik niet," zeide Bobbie. 

,,Laat ons 'Interlocaal' aanvragen en Pi>.ppie 
opbellen en zegger- dat .. h h 

· h WlJ em eel erg 
genust ebben," stelde Moeder voor. 

0 1'a 1" "d .. " · zei e Bobbie verheugd. Wat is 't 
fijn dat we dat kunnen." 

MAGELANG. 

Padvinders-Demonstratie. 

O
p Zaterdag 11 Noven_iber gav~n de 
Padvinders een uitvoermg ten hmze van 

Envoy Mevr. Liem. De Magelangsche PadvID:
ders werden bijgestaan door hun broeders u1t 
Semarang en Ambarawa, die voor ~eze gele
genheid waren overgekomen. Om circa 3 uu.r 
arriveerden ze te Magelang, alwaar ze hal
telijk verwelkomd werden. Met slaande trom 
werd daama naar het huis van de Envoy 
gemarcheerd, waar een welvoorziene tafel de 

jonge menschen wachtte. . . h t 
Na een marsch door de stad, waarblJ e 

Padvinders-fluitkorps v:m Am~~:;::a~~~~= 
diensten verleende, bereikten WlJ Id 

ds heel gevu was. 
tot ons genoegen ree ge 

van bet programma was 
Het eerste nummer bet huis van de Envoy. 
een Vlag-parad~ vdoor hun bondslied hadden 

d t de Padvm ers 
Na a de Semarangsche troep een 

ngen en ak 
gezo t kreet" had doen hooren, spr 
Welkorns - . . d d. 

" . Woodward een inle1den woor 
MaJoor h ·· di nd u·tstekende nummers moc ten WIJ en avo 

.1 Het nachtelijk reisavontuur", 
zien o.a. " 

' l{ampvuur" door de Padvinders van 
,,het ,E H. B O " de Tooverfluit" do<>r 
Semarang, ' · · · ' " 
de Padvinders van Magelang en een mo~i 
lied van de Padvinders van Ambarawa. w: 
mogen wel zeggen, dat deze avond ee 
succes is geweest. 

J. }lenoehilL 
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