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P den eersten Kerstdag 
1865 deed de vierde doch

~ ter en het zevende kind 
van de familie Booth haar 
intrede in de wereld. 

,,Zij zal op U gaan lijken" voorspel
de de moeder, toen de vader het kind 
voor het eerst zag. Hij was diep ont
roerd, niet allecn bij de gedachte dat 
de kleine zijn evenbeeld zou warden, 
maar het was, also£ deze geboorte bij
zonder tot hem sprak. Op het Kerst
feest ge boren. Een k:erstgeschenk van 
den Heer. Daarom werd zij Evange
line genoemd, en vanaf haar prilste 
jeugd werd haar door haar ouders dui
delijk: gemaakt, welke beteekenis die 
naam inhield, n .l., het brengen. van de 
blijde tijding, dat Gods genade en 
kracht kunnen verlossen. 

Evangeline Booth werd met haar 
broers en zusters grootgebracht in een 
omgeving van absolu te zekerheid om
trent godsdienst. 

Het onderwerp van de gesprekken 
aan taf el was meestal : hoe me er in 
overeenstemming te leven naar den 
geest van Christus, op welke wijze 
meer ernst te brengen ond& de Chris
tenen, hoe arme zondaars, oak in 
hunne maatschappelijke ellende, de 
helpende hand toe te steken. 

Naarmate zij ouder werden, kwa
men de kinderen in nader contact met 
den evangelisatiearbeid, die hoe lan
ger hoe meer de aandacht vroeg van 
hunne ouders. Tegen den tijd, dat 
Evangeline Booth den leeftijd van 20 
jaa.r had bereikt, was het geheele ge
zin aangesloten bij het Leger des 
Heils, de door hun vader gestichte 
organisatie. 

De Stichter had een bijzondere ge
negenheid voor Evangeline, de doch
ter, die zijn durf en moed bezat; zij 
had een helder inzicht en een vlug 
begrip van zaken, een vroolijk en op
gewekt temperament. 

Reeds als heel jong meisje began 
Eva zich bekendheid te verwerven als 
leidster en spreekster van groote be
teekenis. 

Toen zij 23 jaar oud was, werd zij 
aangesteld als Hoof d van all en Leger 
des Heils ar beid in Lon den en tevens 
als Leidster van de K weekschool. Zij 
deed al wat in haar vermogen was om 
in persoonlijke aanraking te komen 
met allc klassen van mcnschen om ze 
van nabij te leeren kennen, hen te 
leeren begrijpen er;>. te helpen. 

In 1895 werd zij door den Stichter 
naar Canada gezonden om daar het 
bevel van het Leger des Heils op zich 
te nemen en gedurende de volgende 
negen jaar breidde het werk zich uit 
in alle takken van arbeid. 

Een van de Liederen van onze 
nieuwe Generaal. 

'K GEEF U MIJN AL. 

Ik kom tot U, God van genade en waarheid, 
0 Dageraad, o Ster, als d'avond daalt, 
Licht' Uw Gelaat mij voor naar 't Kruis der Hope, 
Nu alle and're hope faalt. 
lk breng U al mijn zonde, Geen, die vergeeft als Gij '. 

KooR: 

'k Geef U mijn al ! 'k Geef U mijn al ! 
0, geef Uzelf aan mij ! 'k Geef U mijn al! 

0 Gij, van Wien mij alle heem'len spreken, 
Wees Gij de Zon, Die 't hart trekt tot U weer ! 
Doe Gij in donk'ren nacht Uw heillicht gloren; 
't Is Uwe liefde, die 'k begeer. 
lk breng U gansch mijn harte, Geen, <lien ik min als Gij ! 

0 Man van Smarten, biddend in de gaarde, 
Gij plengt Uw bloedzweet op den harden grond; 
't W~":. b Uw tranen, vloeiend om mijn zonde, 
Dat 'k voor mijn hart vertroosting vond. 
Ik bren~ U al mijn tranen, Geen, die vertroost als Gij ! 
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De laatste 30 jaar heeft zij het lei
derschap gehad over het Leger des 
Heils in de V ereenigde Staten en heeft 
zich zelf geheel en al gegeven tot 
de volbrenging van deze grootsche 
taak. 

In tijden van nationale rampen en 
moeilijkheden heeft zij, bijgestaan door 
de Leger des Heils troepen, hulp en 
raad kunnen aanbieden waardoor het 
vertrouwen en de waardeering van het 
publiek gewonnen werden, ten>;rijl zij 
zich door haar persoonlijke gaven en 
bekwaamheden bemind heeft weten te 
maken. Ze bezit de achting van de 
hoogstgeplaatste en de meest invJoed
rijke personen van het land. 

Zij bepaalt zich niet alleen bij het
geen om haar he en ge beurt, do ch toont 
immer heel veel belangstelling in den 
Leger ar beid over de geheele wereld. 
Gedurende de laatste paar jaren heeft 
zij bijzondere congressen geleid in 
Japan, Engeland, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Frankrijk en Duitsch
land, en overal is zij het middel ge
weest om inspiratie en bemoediging te 
brengen. Zij bezit in den waren zin des 
woords ,,den internationalen geest". 

Generaal Evangeline Booth is be
kend als een bekwaam schrijfster en 
spreekster. Ook heeft zij vele liederen 
gedicht en de muziek daarvoor gecom
poneeid. 

Zij zelf zegt, dat zij een ,,chip of the 
old block" is en die haar hoort spre
ken moet dan ook terstond erkennen, 
<lat zij heel veel in zich heeft van den 
onvergetelijken Stichter, William 
Booth. 

In haar boodschap, opgenomen in de 
Britsche ,,War Cry'', schrijft zij : Op 
dit oogenblik, onder de schaduw van 
het Kruis, met het vuur en de liefde 
voor zielen, die ik van mijn vader heb 
geerfd en met een levenslange erva
ring van de geestelijke kracht die tot 
de ziel komt, welke in gemeenschap 
leeft met den Ver losser der wereld, 
gedachtig zijnde aan de algenoegzame 
genade Gods, waarvan de Bijbel ons 
vertelt, aarzel ik niet en vrees ik niet 
U te beloven, <lat al wat in en aan 
mij is U zal gegeven worden om U 
te dienen, U te zegenen, U te helpen. 

Haar geheele !even is geconcen
treerd op den ar beid waarmede zij 
als kind in nauw contact kwam, - het 
verkondigen van de liefde van Chris
tus aan het menschdom en het doen 
van alles wat in haar vermogen ligt 
zulks te bewijzen. 

Wij danken God voor zulk een Leid
ster. 

God zegene en sterke haar. 
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Opening nieuw gebouw voor Korps onder leiding van Kommandant en Mevrouw de Groot. 
Resident van Semarang, de Heer Bijleveld spreekt zegewenschen. Groote belangstelling-Zondagavond, zes zi~len. 

Z ATERDAGAVOND 20 October 
had aan de Tjitaroemlaan de 

opening plaats van het nieuwe gebouw 
voor korpszaal en kwartier. Het lei
dend dag blad te Semarang, ,,De Loco
motief", meldt in verband hiermede, 
dat hoewel de opening van een nieuw 
gebouw zeer zekcr een evenement van 
be~a..-rig ecnoemd mag worden voor het 
Leger des --feib, het wederom de Een
voud, die typeerende karaktertrek 
was, die deze plechtigheid kenmerkte. 
Geen fleurige toiletten of galacos
tuums, geen hinderlijke plichtplegin
gen maakten den gang naar dit heuge
lijk gebeuren tot een last. 

Het was een bijeenkomst zooals alle 
andere bijeenkomsten van het Leger; 
men ging er naar toe om tezamen een 
lied te zingen van lof en dankbaarheid. 

Door uitstedigheid kon de Gouver
neur van Midden-Java, de Heer J. C. 
de Vos, niet aanwezig zijn ; in zijn 
plaats was gekomen de Resident van 
Semarang, de Heer Bijleveld om het 
gebouw geopend te verklaren. Onder 
de belangstellenden merkten we ver
der op den Plaatselijk Militair Com
mandant, Majoor Stegeman, den As
sistent-Resident van Semarang, den 
Heer Slors, den Inspecteur van den 
Dienst der Volksgezondheid, Dr. Gom
pertz, den Predikant der Protestantsche 
Kerk, Ds. Boere, den Adjunct-Hoofd
commissaris, den Heer Dekkers, den 
Gewestelijk Secretaris, den Heer Kruis 
en vele vooraanstaande ingezetenen 
met hun dames. 

Kommandant en Mevrouw de Groot, 
die speciaal voor deze openingsplech
tigheid uit Bandoeng waren overge
komen zetten een bijzonderen luister 
bij aan dezen avond. 

Als de Kommandant om klokke ze
ven de bijeenkomst opent met het 
zingen van het lied : 

,,Komt, laat ons zingen, al te zaam: 
God is goed". 

is de keurige zaal tot de laatste plaats 
bezet. Op het platform hadden naast 
den Kommandant plaats genomen de 
Chef-Secretaris, Luit. Kolonel Ridsdel, 
de Financieel-Secretaris, Brigadier 
Lebbink en de Officieren van Sema
rang. 

Na het openingslied smeekt Briga-

WELK een aandoenlijk tafereel 
wordt ens voorgesteld als wij de 

geschiedenis lezen van deze vrome 
Israelietische vrouw. Hoewel teeder 
bemind door Elkana haar echtgenoot, 
voelt zij het ten zeerste dat zij geen 
kinderen heeft die haar huis komen op
vroolijken, temeer nog daar zij door 
haar kinderloosheid den smaad van 
haar volk moet verduren. 

Zij is een geloovige vrouw en zij 
richt zich tot God in haar verdriet en 
bekommernis. 

Sams laat God ens wachten op Zijne 
goedgunstigheid, of zendt ons beproe
vingen; Hij doet dat juist om ons onze 
afhankelijkheid van Hem in gedachte·· 
nis te brengen, daar Hij tech de Gever 
is van alle goed. 

De gunst die Hanna gaat afsmeeken 
is gewettigd, maar God kan het noodig 
oordeelen haar die te weigeren. Als 
wij echter tot God gaan moeten wij 
gelooven dat Hij is, en een Belooner is 
dergenen die Hem zoeken. Hij kent 
onze nooden, ook v66r wij Hem iets 
vragen, doch Hij wil door ons gebeden 
zijn. 

Alles staat Hem ten dienste, alle> 
gehoorzaamt Hem, Hij alleen kan ons 
hooren, kan ons helpen. En tech kan 
de verhooring uitblijven. 

Wij lezen van den Heiland in 
Gethsemane ; de drinkbeker werd niet 
weggenomen. Paulus bad drie malen 
dat de scherpe doorn uit zijn vleesch 
weggenomen zou warden en toch werd 
hij niet verhoord. Sams is het antwoord 
op ens gebed :Wat Ik doe, weet gij nu 
niet, maar gij zult het na dezen v~r
staan. 

dier Lebbink Gods zegen af voor de 
opening van deze nieuwe korpszaal. 

In een 'inleidend woord dankt daar
op de Kommandant de aanwezigen 
voor hun komst en belangstelling, den 
ontwerper van dit gebouw, den Heer 
Hess en den aannemer, den Heer 
Greydanus, voor de keurige afwerking 
van dit inderdaad schitterend bouw
werk, waarop de Resident van Sema
rang uitgenoodigd wordt deze zaal te 
willen openen. 

Onder handgeklap en een ,,God ze
gene den Resident" bestijgt de Heer 
Bijleveld het platform, die er zijn 
vreugde over uitspreekt namens den 
Gouverneur van Midden-Java, dit ge
bouw te openen en zijn beste wen
schen uit te spreken voor dezen 
nieuwen tak van arbeid. In het kort 
memoreert hij den zegenrijken arbeid, 

Majoor Cornelius en Kapiteine Ros
kam warden vervolgens door den 
Kommandant voorgesteld als de Korps
officieren. 

Ook Mevrouw Kommandant de 
Groot spreekt woorden van gelukwen
schen. Adjudante Cardinaal zingt een 
lied ,,Vast staan des Heeren beloften'', 
waarvan het koor door al de aanwe
zigen hartelijk werd overgenomen. 

Daarna spreekt de Kommandant zijn 
gehoor toe naar aanleiding van de 
woorden van den rijken jongeling tot 
den Heer Jezus ,,Goede Meester, 
wat moet ik doen om het eeuwige !e
ven te beerven ?" De met gleed uit
gesproken woorden werden onder 
groote aandacht aangehoord en wij ge
looven, dat vele aanwezigen bepaald 
werden bij de groote vragen en waar
heden van dit leven. 

De nieuwe Leger des:Heils~zaal, Tjltaroemlaan Semarang. 

die uitgaat van de crisis-tehuizen Elim Tot slot werd staande gezongen 
en op Oengaran en het werk, dat ver- ,,Vat, Reiland, bei mijn handen.", waar
richt wordt in de inrichting voor zieke na de zegenbede werd uitgesproken. 
en behoeftige Inlanders, Boegangan. Een geheel antler karakter droegen 

Na het zingen van een antler lied, 
uitgegeven door den C:l;ief-Secretaris, 
spreekt de Kommandant en geeft op 
welsprekende wijze zijn indrukken 
weer over zijn reis naar Europa, ver
telt van zijn ontvangst door H. M. de 
Koningin en van de verkiezing van 
Generaal Evangeline Booth. 

de bijeenkomsten op Zondag. Ofschoon 
in den morgen een heiligingsdienst ge
houden werd werden wij ·opnieuw be
paald in de gebeden, in . de liederen, 
in de getuigenissen en in de behande
ling van het Woord van God, dat wij 
in een nieuw geopende zaal bijeenge
komen waren. 

vervolg pag. 3 kol. 3. 
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Een serie artikelen door 
M e v r o u w L t. K 0 L 0 N E L R I D S D E L 

5. HANNA. I Sam. I. TI 

Hanna gaat op weg naar Silo, en 
daar alleen met haren God, begint zij 
haren strijd te strijden. Zij gaat geheel 
op in haar bidden, zij vergeet wat. zij 
is: een arme vrouw, en waar ze is: 
in den tempel, en wie haar ziet : de 
hoogepriester Eli. Waar zij den omgang 
met God smaakt, valt al het andere om 
haar heen weg. 

Weet ook gij, waarde lezer, wat het 
is, in gemeenschap te zijn met den 
Hemelschen Vader? Hebt gij Zijnheil
geheim verstaan? Dan kunt ook gij 
begrijpen welke groote vrede Hannd.'s 
ziel vervult na haar bidden. Zij heeft 
haren God alles gezegd ; zij weet zeket' 
verhoord te zullen warden, immers 
in het diepst van haar ziel heeft ze 
het antwoord van God gehoord ; zij 
staat met een verhelderd gelaat op, de 
droefheid der ziel is geweken. 

Op het oogenblik dat Hanna zich 
opheft, ziet zij den hoogepriester. 
Zal hij haar met een hoopvol woorJ 
wegzenden? Wij weten het tegendeel, 
want Eli, zoo lezen wij, die haar lip
pen zag bewegen, maar haar stem nie ~ 
hoorde, meent dat zij dronken is. 

Hij heeft slechts oog voor het u~t
wendige, voor den schijn. Hoeve~l 
malen helaas ! heeft de wereld zich 
schuldig gemaakt aan dezelfde dwu 
ling. 

• 
De toeschouwers van het Pinkster-

wonder riepen immers ook : deze lie
den zijn vol zoeten wijns. 

Hanna is zoo verzekerd van haar 
ontmoeting met God, dat zelfs de dwa
ling van Eli haar niet kan schokken, 
daarom antwoordt zij den hooge
priester eenvoudig : neen, mijn heer, 
........... , maar ik heb mijne ziel uit
gegoten voor het aangezicht des He2-
ren. (vers 15). 

Terstond begrijpt Eli dat hij zich 
vergist heeft en zegt tot haar : Ga he~"i 
in vrede, en de God Israels zal uwe 
bede geven, die gij van Hem gebeden 
hebt (v~rs 17). 

Dan keert Hanna huiswaarts en hare 
droefheid maakt plaats voor een blijde 
en kalme verzekerdheid. God heeft 
inderdaad het gebed Zijner dienst
maagd verhoord en geeft haar een 
zoon, dien zij Samuel noemt, want, 
zegt zij : ik heb hem van den Heere 
gebeden. Met welk een liefde vervult 
Hanna haar eerste moederplichten, 
doch zoodra de kleine Samuel de aller
eerste moederzorgen niet meer behoeft, 
gedenkt zij dat zij hem den Heere 
heeft toegewijd. Weer gaat zij naar 
Silo, nu met haar eerstgeborene, om 
hem aan den hoogepriester Eli voor 
te stellen. Hij herkent in deze gelukki-
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MANIFEST 

VAN DEN HOOGEN RAAD 
VAN HET LEGER DES HEILS. 

3 September 1934. 

Wij, leden van den Hoogen 
Raad van het Leger des Heils, 
te zamen in het ,,Central Insti
tute", Congres Hall, Clapton, 
verklaren, na ons werk hier te 
hebben beeindigd en tot nieuwe 
Generaal te hebben gekozen 

COMMANDER 
EVANGELINE BOOTH, 

volkomen te gelooven, dat deze 
verkiezing ender Goddelijke lei
ding is geschied en beschouwen 
het resultaat als een openbaring 
van Gods w il. 

Wij wenschen te zamen uit
drukking te geven aan pnze 
waardeering voor de schitteren
de ·diensten, door onzen tegen
woordigen GENERAAL, ED
WARD J. HIGGINS, het Leget· 
bewezen gedurende het tijdvak, 
waarin hij de hooge leiding van 
onze Organisatie heeft waarge
nomen, en wij verbinden ons om 
hem in alle getrouwheid ter zijde 
te staan, totdat hij het Leider
;;chap zal neerleggen. 

Wij verbinden ens onze nieu
we Generaal, EV ANGELINE J 
BOOTH, voortdurend trouw ter ~ 
zijde te staan in al haar pogingen 
om het Koninkrijk Gods uit te 
breiden door het Leger des 
Heils. 

Voor wij scheiden, maken wij 
van deze gelegenheid ge bruik, om 
opnieuw onze instemming te 
betuigen met de constitutie van 
het Leger des Heils, zooals deze 
werd vastgelegd in de Deed Poll 
(Statuten) van 1878 en ons besluit 
deze te handhaven. 

Wij verklaren opnieuw, dat wij 
oprecht gelooven in de Leerstel
lingen van het Leger des Heils 
zooals deze warden uiteengezet in 
genoemde Statuten en in ons 

I Handboek der Leerstellingen 
J Wij roepen alle Soldaten, 

Plaatselijke Officieren en Offi
cieren 't'an iederen rang, in ieder 
land en in elken tak van arbeid 
in ons Leger op, om zich met ons 
te vereenigen in een hernieuwde 
toewijding voor de redding van 
zielen, en de bevordering van hei
ligmaking in hart en leven tot 
eer van God en Zijn Zoon, J ez~s 
Christus. 

Wij teekenen dit Manifest in 
elkanders en in Gods tegenwoor
digheid. 

ge moeder niet de vrouw, ,die hij 
eenige jaren geleden zoo verkeerd 
beoordeeld heeft, en die nu uit dank
baarheid het kind aan den Heer geeft. 

Ook nu start Hanna haar hart uit 
voor God, en in een lied dat later 
herhaald wordt door Maria, maakt 
Hanna Hem groat, Die arm maakt en 
Die rijk maakt, Die vernedert en Die 
verhoogt. Ditmaal echter niet bevend 
en zacht, niet geluidloos, neen, nu is 
het met luide stem en in het midden 
der gemeente, dat zij dank brengt aan 
Hem, Die haar verhoord heeft. 

Met blijde ontroering staat zij Sa
muel af voor den dienst des Heeren. 
En God vermeerderde genadiglijk het 
gezin van Hanna en Elkana en schon'i<. 
hun neg drie zonen eu twee dochteren. 

Zalig hij die in dit leven, 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft ; 
Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
Vestigt op den Heer zijn God. 
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-! /(~ OCH, DAT IEMAND MIJ VLEUGEL_EN, 
ALS EBNER DUIVE, GAVE! 

.. i::::-:::::::::::-1 
ziel; het is David, die deze woorden 
uitroept, de man, die tegen het eind 
van zijn leven de droeve ervaring op- ............ 

DOOR 

MBVROUW KOMMANDANT ·DB GROOT. 

deed, dat zijn eigen zoon hem zijn 
koninkrijk wilde ontnemen. 

Een donkere wolk verduisterde zijn 
leven en het scheen, also£ zijn zorgen 
steeds gr ooter werden. Eerst waren het 
tragische familie-aangelegenheden, in 
verband met Absalom, die hem be
droefden. Later volgden samenzwe
ringen en een burgeroorlog. Zijn troon 
stand wankel, hij genoot niet langer 
het vertrouwen van zijn vrienden en 
toen hij in allerijl de h ofstad verliet, 
vernederd en gehoond, wachtte Shime'i 
den vluchtenden koning op om hem 
met steenen te werpen en te vervloe
ken. Zoo ver was het reeds gekomen. 

Voor dengene, die voorspoed en eer 
heeft gekend, valt het niet gemakke
lijk ten aanschouwe van een ieder den 
weg van vernedering te moeten betre
den. Voor een koning is dit nog moei
lijker. 

David was gebroken naar den geest. 
Voordat hij koning werd, een jonge
ling zijnde, kon hij veel tegenspoed 
dragen. Hoe meer tegenslag hij te ver
d u ren had, hoe sterker Gods kracht in 
hem tot openbaring kwam. 

De innerlijke gemeenschap met den 
Vader, Die, hoewel onzichtbaar, toch 
een werkelijkheid voor hem was, werd 
steeds hechter en groeide tot zulk een 
vriendschap, dat de Heer van hem 
zeide : ,,Een man naar Gods hart." 
De vijand had geen vat op hem. 

Later, toen de omstandigheden gun
stiger en hem eer en macht gegeven 
werden, began zijn ziel in gevaar te 
komen. 

Het was Gods liefde die toeliet, dat 
er moeilijkheden kwamen. David had 
deze grootendeels aan z Jn eigen daden 
te wijten, maar zij werden gebruikt 
als middel om hem te doen herkrijgen 
wat jaren geleden zijn deel was ge
weest, toen hij in zijn zieleleven over
winnaar was. 

V ermoeidheid had hem bijna al zijn 
kracht doen verliezen en daarom riep 
hij: 

,,Och, dat ik vleugelen hadde, als 
eener duive om heen te kunnen vliegen 
en tot rust te komen." 

Er is een vermoeidheid, (matheid) 
veroorzaakt door teleurs.telling met 
betrekking tot geld, positie en eer. 
Hoevelen werden hierdoor overvallen 
en overmeesterd, tot zij in wanhoop 
zelfmoord pleegden. 

Er is een vermoeidheid, als gevolg 
van een bedrogen warden in vrienden, 
waarin men volkomen vertrouwen had 
gesteld. Deze is zeer pijnlijk en ont
neemt het geloof in het goede. De geest 
wordt bitter en sceptisch gestemd en 
men tracht zich aan den omgang met 
menschen te onttrekken. 

Ook is daar de vermoeidheid ver
oorzaakt door lichamelijk lijden, waar
door alle hoop en geloof verloren is 
gegaan. Duizenden en duizenden ver
langen er naar om daarvan bevrijd te 
worden en de rust in te gaan. 

Het ergste van alles is echter de 
vermoeidheid van een ziel, die walgt 
van de zonde en hare gevolgen en die 
achtervolgd wordt door bittere wroe
ging. 

Och, dat iemand mij vleugelen, als 
eener duive, gave ! 

Het is niet noodig naar ziekenhuizen 
of gevangenissen te gaan om dezen 
kreet te hooren. Niet alleen in de 
woningen van zieken en behoeftigen 
wordt hij vernomen, doch evenzeer 
onder vele gezonde en welgestelde per
sonen. 

Konden wij, voor een oogenblik 
slechts, de oogen sluiten en in verbeel
ding het gelaat dier menschen aan
schouwen, of liever nog, in hun hart 
kijken (want dikwijls wordt achter 
een vrool.ijk gezicht zeer veel smart 

: ............ ..r..... ................................................................................................... ~- ........................................................................................................ . 

t LASTEN DRAGEN f 
i door Mevrouw C. Oliphant-Schoch. i 
i Ge kent de legende van 't vogelenheer ? t 
• Het was zonder vleugels geschapen • 
! Zij hadden twee pootjes om op te gaan, f 
! En 't snaveltje was er hun wapen. f 
t t t Op 'n mooien dag roept de lieve Heer t 
~ Het voog'lengeslacht eens te zamen, • 
! En legt op elks schouders een lastje neer, f 
~ En de vogelkens zeiden : ,,Amen !" f 
• • 
! Want ze wisten, dat God, Die zoo wijs is en goed, f 
! Weet waar6m Hij ons lasten laat dragen ; f 
f Dus namen z.ij stil hunne pakjes maar op, f 
• • f En vertrokken er mee zonder klagen ! f 
• • ! Zij droegen hun kruisjes heel moedig, en zie ! 
~ Met den dag werden lichter hun zorgen, f • • t Want ze merkten op eens - in elk pakje had God f 
i Een vleugelenpaartje verborgen. i 
• • 
f Nu konden ze vliegen en loopen meteen......... f • • f Dat heeft m' een gejubel gegeven ! f 
i En ze zongen zoo blijde: ,,Z66 doet steeds de Heer: i 
i In de lasten verbergt Hij een zegen !" i 
i * * * i • • f Ach, vogeltjes, ach ! 'k heh ook lasten, heel zwaar, f 
i Die mij vaak in het leven geworden ; f 
i Maar 'k wil die ook dragen heel stil - met Gods hulp, f 
f Tot de lasten mij vleugelen warden ! i 
................ ~ • ..._... ............................................ ...,..--....~--· ....... ·~---· ............... .._..~ ................................................. ! 

MEVROUW KOMMANDANT DE GROOT 
HOUDT EEN LEZING TE OENGARAN. 

11er11olg van pag. 2. 

Geopend werd met het altijd weer 
zoo aangrijpende lied : 

Op vier October hadden wij te 
Oengaran het voorrecht een bezoek 
van Mevrouw Kommandant de Groot 
te ontvangen, die voor de bewoners 
van het Tehuis een lezing over Zuid
Afrika zou houden. Bedenkende, dat 
de menschen uit den omtrek waar
schijnlijk ook wel mee wilden genieten, 
werden uitnoodigingen rondgezonden, 
waaraan velen gehoor gaven. 

Gedurende enkele dagen waren drie 
van onze meisjes druk bezig met het 
instudeeren van twee Zoeloe koren en 
een Bantu gebed, wat stilletjes moest 
geschieden, omdat het een verrassing 
moest worden. 

Wat genoten ze van die geheimzin
nigheid, wat deden ze haar best om de 
moeilijke Zoeloesche klanken goed uit 
te spreken en de bijbehoorende bewe
gingen natuurlijk en vrij uit te voeren! 

Mevrouw de Groot bracht nog eenige 
ver beteringen aan en kleedde de drie 
meisjes in het costuum van Zoeloesche 
Korps-Kadetten. 

Ze Waren nu gereed om van dienst 
te zijn b.ij de te houden lezing. 

Om half zeven 's avonds was onze 
zaal geheel vol. Verscheidene Officie
ren van Semarang waren voor deze 
gelegenheid overgekomen. 

Mevrouw de Groot werd bij het bin
nenkomen zeer hartelijk begroet. Onze 
verwachting was groot en wij werden 
niet teleurgesteld. Na een lied en een 

kort gebed werd Mevrouw door de 
Directrice van ons Tehuis geintrodu
ceerd, waarna zij het woord nam en ons 
dadelijk naar het wonderland, Afrika, 
voerde. Hoe boeiend schilderde zij ons 
dit werelddeel met zijn groote tegen
stellingen van bloeiende wijngaarden 
en barre woestijnen. 

Ook zagen wij, door haar oogen, het 
altijd interessante volk, de Zoeloes, in 
hun werk, in hun vreugde, in hun lij
den en in hun godsdienstig leven. 
Groote hilariteit verwekte een verhaal 
over de wijze, waarop de Zoeloes, in 
kerk of samenkomst, wakker warden 
gehouden, maar er kwamen tranen in 
de oogen, toen, aan het einde van de 
lezing, de Zoeloe meisjes <lat mooie 
gebed voor Afrika zongen. 

De vele bezoekers dankten hartelijk 
en spraken over de ontvangen zege
ningen. 

Welk een indruk deze lezing heeft 
gemaakt, blijkt uit het feit, dait ver
scheidene kinderen ze in een school
opstel beschreven. 

Het was een gezegende avond, die 
zeker vruchten zal afwerpen. C. S. 

0, had 'k een hart, als de sneeuw wit 
en rein, 

Vlekloos bewaard in de Levensfon
tein, 

waardoor een geest van aanbidding en 
gebed geschapen werd. 

De Brigadiers Woodward en Lebbink 
kregen gelegenheid uit hun rijke er
varingen te spreken en te getuigen van 
de liefde van God, geopenbaard in hun 
leven. Mevrouw Kommandant de 
Groot sprak van Salomo's tempel
bouw, hoe de beste materialen voor 
dien bouw vergaderd werden, hoe 
goed en degelijk alles opgetrokken 
werd, hoe de tempel vervuld werd met 
altaren en sieraden van zuiver en edel 
goud en bracht vervolgens den tempel
bouw over op het woord van den apos
tel: ,,Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont" ? 
En bij vernieuwing werden Gods 
eischen ten opzichte van onzen dage
lijkschen wandel voor oogen gesteld. 

De avondbijeenkomst was goed be
zocht. Vele Officieren, soldaten, vrien
den en bezoekers waren aanwezig. 
Met geestdrift werd gezongen. De meis
j es uit het meisjeshuis te Oengaran 
zongen op keurige wijze het lied : 

A1s het vallen van de blaan 
Zoo zal 't aardsche ras vergaan ; 

met het koor, zoo vol van waarschu
wing: 

3 

verborgen) en konden wij dan eens 
eventjes luisteren naar de smeekbede, 
die daaruit opstijgt : 

,,Och, dat ik vleugelen hadde, als 
eener duive11

• 

Is het noodig naar die vleugelen te 
vragen ? Hebhen wij ze niet r eeds 
ontvangen, d ie vleugelen van geloof en 
vertrouw en in onzen Reiland, Vader, 
Koning en Priester ? 

Ja, w ij hebben ze wel, maar w ij zijn 
vergeten er gebruik van te maken. 
Het is mogelijk, nu in dit moment, tot 
rust te k omen. 

De vleugelen des geloofs in God, 
als een Vader, zullen ons helpen om 
ov'er teleurstellingen heen te komen. 
Meer is ons gegeven dan alleen voor
spoed, gezondheid en werk. Er is een 
hooger doel in het leven dan zich maar 
zoo goed mogelijk door alles heen te 
slaan. 

J ezus zeide : 
,,In de wereld zult gij verdrukking 

hebben, maar hebt goeden moed, Ik 
heh de wereld overwonnen." 

Hij heeft Zelf gestreden tegen ziekte 
en dood ; Hij Zelf is in aanraking ge
weest met zorgen, moeilijkheden en de 
maatschappelijke pro blemen van het 
leven. 

Ook Hij had daarmede te maken en 
ontweek ze niet, maar overwon, door 
de kracht Gods aan Hem gegeven. Hij 
kende de zonde en de gevolgen daar
van ; zij omringden Hem van alle kan
ten ; smart en hoon vielen Hem ten 
deel en Zijn ziel was vermoeid en be-
1aden. Toch droeg Hij den zwaren last, 
zelfs tot in den kruisdood, en door te 
sterven behaalde Hij de overwinning. 

Wat neerlaag scheen, was inderdaad 
een heerlijke overwinning. Nu kunnen 
wij de zegeningen daarvan genieten. 

Temidden van alle moeilijkheden 
kunnen wij Zijn stem vernemen die 
ons zoo vriendelijk noodt : 

,,Komt herwaarts tot Mij, alien, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zaI u rust 
geven." 

De vleugelen des geloofs zullen ons 
brengen naar het kruis, waar het leven 
ontspringt uit den dood; de vleugelen 
des geloofs zullen ons verheffen boven 
de zorgen en beslommeringen aan
gaande onszelf en onze familieleden. 

De vleugelen des geloofs zullen ons 
hoogerop voeren, daarheen, waar we 
de wolken zien van den anderen kant, 
waar, op hetgeen van hieruit zoo don
ker schijnt, het licht van den hemel 
valt . 

De vleugelen des geloofs zullen ons 
opheffen uit den engen kring van een 
ego'istisch leven en ons doen zien : de 
schoonheid van het dienen, de velden, 
wit om te oogsten, de groote kansen 
om te werken voor het Koninkrijk 
Gods hier op aarde. 

Wanneer wij met geheel ons hart er 
naar streven Gods wil te doen, ons vol
komen aan Hem toevertrouwend, dan 
zullen wij ook met nieuwe kracht kun
nen opvaren, want : 

,,die den Heer verwachten, zullen de 
kracht vernieuwen; 

zij zullen opvaren met vleugelen, 
gelijk de arenden; zij zuJlen l"opcn, en 
niet moede worden ; zij zullen wan
delen, en niet mat worden." 

Wijl des Heilands stem u waar-
schuwt, Keer bijtijds ! 

welke ernstige woorden door den 
Kommandant daarop in zijn toespraak 
tot de aanwezigen werden herhaald. 

Evenals in de dagen van J ezus' om
wandeling op aarde Grieken tot de 
discipelen kwamen met de vraag om 
J ezus te zien, zoo werd die verwach
ting om die vraag dien avond te hoo
ren ook uitgesproken: ,,Wij willen Je
zus wel zien in dit nieuwe gebouw". 

In de daarop gehouden uitnoodiging 
kwamen een zestal zielen tot den Rei
land. 

Moge deze zaal een lichtbaken zijn, 
waaruit de stralen van het Evangelie
licht bij voortduring helder brandend 
zijn en moge menige ziel daar zijn be
houd vinden voor de Eeuwigheid. 

G.L. 
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KOMMANDANT DE GROOT VERWELKOMD. 

Aan boord. 
De Kommandant met onzen vriend Notaris Lamers 

van Semarang. 

De terugkeer van onzen Komman
dant na een afwezigheid van bijna 3 
maanden, veroorzaakte groote blijd
schap onder de Heilssoldaten. 

Deze vreugde kwam reeds tot uiting 
op het station te Bandoeng, waar velen 
samengekomen waren om hem te be
groeten. Ook een aantal Officieren uit 
verschillende posten van Java was aan
wezig, benevens het Officieren-Mu
ziekkorps en de Padvinders(sters). 

Onmiddellijk na aankomst sprak de 
Kommandant een hartelijk woord van 
dank. Men kon 't hem aanzien, dat hij 
blij was weer ,thuis" te zijn. Een 
plechtig oogenblik volgde toen het 
muziekkorps speelde : ,,Dat 's Heeren 
zegen op u daal." Het eerste welkom 
was hiermede ten einde en met groot 
verlangen werd uitgezien naar de sa
menkomsten, die volgen zouden. 

's Middags was er een besloten Offi
ciers-meeting, waarin enkelen gelegen
heid kregen hun blijdschap te toonen• 
over de terugkomst van onzen Leider. 

De avondsamenkomst kenmerkte 
zich door een opgewekten geest ; er 
heerschte een echte feeststemming. De 
zaal was gevuld met een belangstellen
de schare, waaronder wij Burgemees-

SOERABAJA. 

' Te Soerabaja heeft de Kommandant 
een enthousiast welkom ontvangen, 
waarover de Indische Courant schrijft 
a1s volgt: 

Gisteren was de Kommandant voor 
't eerst na zijn terugkomst in 
Soerabaia, en in verband daarmede 
was er gisteravond in de Loge De 
Vriendschap een samenkomst, waar hij 
verteld heeft van zijn ervaringen. 

De zaal was weer stampvol. En 
nauwelijks hadden Kommandant en 
Mevrouw de Groot het podium be
treden, of een stem zette in: ,,God 
zegene Kommandant de Groot ! ", wel
ke groet door de aanwezigen met 
donderend applaus werd bekrachtigd. 
De typische stemming van een 
,,Heils" -bijeenkomst was er weer ! 

De marine-commandant Kolonel 
Jolles woonde met zijn adjudant den 
avond bij. 

Deze bijeenkomsten zijn erop bere
kend om in te slaan. Zij worden ge
kenmer kt door dien geest van ,,bloed 
en vuur", die alles wat het ,,Leger" 
doet, draagt en bezielt. En verder 
door tempo - er zit vaart in de wijze, 
waarop men het prograriuna pleegt af 
te werken bij het Leger ! - en korten 
duur ....... .. 

De Kommandant heeft ·op zijn ka
rakteristieke manier verteld van zijn 
bevindingen in Europa, waar hij eerst 

ter en Mevrouw Wesselink, alsook 
den Assistent-Resident t.b. Sonneveldt, 
opmerkten. 

Buiten de zaal waren de Padvinders 
(sters) opgesteld, die hun Opperbevel
hebber het groot saluut zouden bren
gen. Hun gejuich kondigde zijn komst 
aan. Even later zagen wij de krachtige 
figuur van den Kommandant de zaal 
binnentreden, gevolgd door Mevrouw 
de Groot, den Chef-Secretaris, Lt. 
Kolonel Ridsdel, en Mevrouw Ridsdel. 

Onder handgeklap betraden zij het 
platform en gaf de Kolonel het eerste 
lied uit : ,,God is goed." Dit vers ver
tolkte de gevoelens van Officieren en 
makkers, hetgeen bleek uit de geest~ 
drift waarmee het gezongen wer<l. 
Daarna smeekte Brigadier Palstra 
Gods zegen af voor deze samenkomst, 
en las Brigadier Lebbink een gedeelte 
uit Gods Woord voor. 

Het inleidend woord van den Chef
Secretaris, waarin hij tevens den Bur
gemeester en Mevrouw Wesselink en 
den Assistent-Resident dank bracht 
voor hun belangstelling, kwam recht 
uit het hart. 

De Hoofdkwartierzangbrigade gaf 
haar blijdschap weer in de woorden : 
,,Vreugd, vreugd, vreugd" waarna 
Majoor Veerenhuis, Directrice van het 
ziekenhuis te Soerabaja, een wel
komstwoord sprak namens de vrouwe
lijke en Majoor Hiorth van de Werk
Centrale namens de mannelijke Offi
cieren. Het waren hartelijke woorden, 
die nog eens toonden, hoezeer onze 
Leider gewaardeerd wordt en hoe 
trotsch wij Heilssoldaten op hem zijn. 

Eindelijk kwam het lang verwachte 
oogenblik. Nadat een aantal kinderen 
van het Kinderhuis een lied had ge
zongen stond de Kommandant op. Hij 
had een warme ovatie in ontvangst te 
nemen. Met de grootste aandacht werd 
geluisterd, naar wat hij ve:.·telde van 
zijn reis, van zijn ontvangst bij H.M. de 
Koningin, van de zware verantwoorde
lijkheid, die op de Leiders van alle 
landen gerust had tijdens de verkie
zing van een Generaal. Oak sprak hij 
zijn eerbied en bewondering uit over 
de nieuw gekozen Leidster, Evangeline 
Booth. Wij allen hebben de overtui
ging, dat ans Leger een grootere 
toekomst tegemoet gaat. 

Na ten slotte zijn dank betuigd te 
hebben voor het grootsche welkom, 
sloot de Kommandant deze samen
ki::.mst met gebed. 

Nederland bezocht. Overal vond' hij 
daar de grootste belangstelling voor de 
ontwikkeling en ontplooii:ng van het 
werk van het ,,Leger" in Indie. Hol
land is een klein landje, maar het 
bracht mannen voort als De Ruyter en 
Tromp en Coen, wier werk werd ge
dragen door denzelf den geest als het 
,,Leger". Hun leven was: dienen van 
het ideaal, en zij wisten ,,wat een 
goede courage vermag." 

Indie heeft zijn moeilijkheden, maar 
Holland heeft ze in niet mindere mate. 
Het is also£ men er leeft onder e~n 
druk, een waas, met den winter voor 
de deur. In deze sfeer kan het ,,Leger", 
stoffelijke en geestelijke hulp bren
gend, heel veel goed doen. Een merk
waardig gesprek over het verschil 
tusschen de Indische en de N eder
landsche moeilijkheden had de Kom
mandant met Mr. Enthoven, hoq~d
commissaris van politie te Rotterdam, 
daarv66r werkzaam op het Kantoor 
van Arbeid te Batavia. 

* * * 
De hoogste punten in Kommandant 

de Groot's Hollandsche belevenissen 
waren langdurige gesprekken met 
minister Colijn en - na zijn terug
komst uit Londen - met H. M. de 
Koningin. 

Ook aan het onderhoud met H. M. 
de Koningin heeft de Kommandant 
aangename, hoog gestemde herinnerin
gen. Naar vele details van het leger-

Zie verv. pg. 6 kol. 4 
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Ontroerd sta ik hier voor u, niet 
slechts door de eer, mij bewezen, of
schoon ik die ten volle waardeer, maar 
veeleer bewogen door het steeds 
groeiende besef van de geweldige 
verantwoordelijkheid waartoe gij mij 
geroepen hebt door mij tot Generaal 
over het wereld-omvattende Leger des 
Hells te verkiezen. 

Zooals u bekend is, began ik op zeer 
jeugdigen leeftijd God te dienen; ook 
is het u bekend, dat, waar ik reeds op 
een lang leven mag terugzien, ik geen 
enkel uur buiten ans Leger besteed 
heh. 

Zooals vele anderen, die tot een 
grootsche taak geroepen werden, heh 
oak ik geworsteld met het gevoelen 
van eigen onbekwaamheid. Maar toch 
meen ik, dat ik dezen morgen tot eer 
en verheerlijking van Christus, ,,Wiens 
liefde ons dringt", mag zeggen, <lat zoo 
ooit iemand zijn pogingen honderd-

. voudig gezegend - zijn ontmoedigin
gen en tegenslagen in winst omgezet -
en een klein begin omgroeien zag tot 
een macht in deze wereld, zulks met 
mij het geval is. 

God is goed voor mij geweest. In 
tijden <lat Zijn aangezicht voor mij 
verborgen was, was Hij goed voor mij. 
Hij bewaarde mijn ziel in die zekerheid 
des geloofs, welke door de jaren heen 
in mij geworden is tot een stuwkracht, 
die alles overheerscht en be'invloedt -
en die kracht is de bekoring van het 
kruis. 

Waar ik mijn verkiezing tot Generaal 
bovenal beschouw als een roeping 
Gods, zoo verneem ik terzelfder tijd 
de vermaning van den Heer Zelf : 
,,Maar zoo wie onder u groat zal willen 
warden, die zal uw dienaar zijn ; en 
zoo wie van u de eerste zal willen 
warden, die zal aller dienstknecht 
zijn". 

Deze woorden dringen mij vanmor
gen tot het maken van een verbond 
met u, opdat gij zult weten hoe ik mijn 
taak en arbeid onder U beschouw. 

Door Zijn lief de gedreven wil ik u 
dienen in het heilig Evangelie met 
vreugde en diepen ernst. 

lk zal er naar streven de oude waar
heden te verkondigen met nieuwen 
ijver en met nieuwe kracht. 

Ik zal onder u de waarheid prediken, 
zooals die is in Christus J ezus. Geens
zins met onzeker geluid, noch door 
ongezonde en verleidende leeringen, 

LEDEN VAN DEN HOOGEN RAAD. 

Links ; staande van links naar rechts : 

Lt.-Commissioner Charles Baugh. (Auditor
Generaal, Internationaal Hoofdkwartier). 

Lt.-Commissioner Alfred Benwell. (Noord
China). 

Lt.'-Commissioner Benjamin Orames. (Ver. 
St. Amerika West). 

Lt.-Commissioner Joseph Barr (Korea) ; 
Kolonel Alfred Barnett (Br. Indie. West). 
Commissioner W. J. B. Turner (laatste 

aanstelling, Zuid-Afrika). 
Kolonel Herbert B. Colledge (Br. Indie 

Madras en Telugu). 

Zittend, van links naar rechts : 
Commissioner Geo Troth. (Hoofd v .h. Financ. 

Dept. I. H. K.). 
Commissioner Geo. Langdon (Hoofd Mannen 

Maatsch. Werk.). 
Commissioner David Cuthbert (Directeur 

L. d. H. Verzekeringsmaatschappij). 
Lt.-Commissioner Mevr. Annie Trounce 

(Br. Indie, Zuid). 
Commissioner J. Allister Smith (Gouverneur, 

Hadleigh Landkolonie). 
Commissioner Narayana Muthiah (Br. Indie. 

Noord). 
Commissioner John McMillan (Ver. St. A. 

Oost). 
Commissioner David C. Lamb (Hoofd v. 

Informatiebureau, Internationaal Hoofd
kwartier). 

Commissioner Wm. A. Mcintyre (Ver. St. A. 
Midden-Terr.). 

Commissioner Gunpei Yamamuro (Japan). 
Commissioner Albin Peyron (Frankrijk en 

Belgie). 
Commissioner Charles H. .Jeffries (Gr. 

Britannie). 

maar ik zal haar prediken, zooals het 
geschiedde door de Apostelen van 
ouds, als het alles beheerschende be
ginsel van de ziel; de eenige drijf
kracht ; het beginsel van alle barm
hartigheid; de heiligende kracht van 
iedere verbintenis en de zalige voldoe
ning van elken ar beid. 

Ik zal haar prediken in een bidden
den geest, opdat God u door mijn be
diening moge helpen. 

Alle kracht van mijn wezen en gebed 
zal hieraan gewijd word.en. Ieder talent 
<lat ik bezit, zal ik aan <lit eene doel 
toewijden. 

Ik vraag geen gunsten, ik vraag geen 
eer, ik zoek geen gaven, noch vrienden 
dan hen, die mij kunnen helpen om u 
te dienen - de Leiders van het Leger 
aan de verschillende fronten van ons 
wereld-omvattend strijdperk - een 
dienen, dat u helpen zal om het 
Koninkrijk Gods op aarde te vestigen 
in het hart en leven der menschen. 

Ik zal geen oogenblik tijd verspillen, 
noch kracht verbruiken - ik zal zelfs 
niet bidden om iets, <lat mij niet helpen 
zal om u bij te staan om het Koninkrijk 
Gods op aarde te vestigen in het hart 
en leven der menschen. 

Ik zal ook onder u verkeeren als 
,,een, die client," Gij zult mij niet in 
gebreke vinden om u afzonderlijk of 
gezamenlijk, met he1., die u lief zijn, 
de hulp te geven, waartoe ik in staat 
hen, in overeenstemming met mijn 
hooge roeping en mijn ambt van 
Generaal. 

Maar zeker zijnde, door mijn erva
ring, van de algenoegzame genade van 
onzen Heer J ezus Christus, aarzel ik 
niet U tevens te beloven, dat ik in ieder 
opzicht u een leider zal zijn in de groote 
verantwoordelijkheid, die door uw 
keuze mij op de schouders is gelegd. 

Gij zult mij steeds vooraan in den 
strijd zien. Ge zult mij vinden in het 
eerste gelid, daar, waar de worsteling 
het hevigst is, in welken vonn bet 
conflict zich ook openbare. 

Of dat nu het ontwarren beteekent 
van de moeilijkste problemen en de 
neteligste kwesties van mij:-i uitvoerend 
ambt; of het strijden in de voorste 
gelederen in den aanval op de vijanden 
van Christus in het openbaar; of het 
innemen van een plaats ten einde den 
slag af te weren, die onze Organisatie 
of den eenvoudigste onzer Soldaten 
zou kunnen schaden, ik ben vastbeslo-

Commissioner James Hay (Canada). 
Commissioner Henry W. Mapp. (Chef van 

den Staf). 

IN HET MIDDEN. 
Achterste rij: v.l.n.r. 

Commissioner Karl Larsson, President van 
den Hoogen Raad. (Noorwegen) · 

Lt.-Commissioner Geo. Carpenter~ Vice
President v.d. Hoogen Raad. (Zu1d-Ame
rika, Oost). 
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ten de eerste en gevaarlijkste plaats in 
te nemen. Niemand zal mij overtreffen 

zelfverloochening. Niemand zal mij 
vertreffen in noesten arbeid. Niemand 

zal mij overtreffen in zelf opoff ering. 
Dezen morgen in de aanwezigheid 

an alle vergaderden en in de tegen
woordigheid Gods, met hiddende vast
heradenheid, wijd ik iedere kracht, die 
ik bezit, in leven en in sterven, aan de 

achtige, overweldigende verplich
tingen, waartoe het vervullen van mijn 
ambt mij roept, met getrouwheid, 
wijsheid, en reinheid, opdat de geze
gende levendmakende stroomen van 
onze OrganisaHe nog verder verwij-
derde plaatsen zul!en hereiken; zich 

og wijder zullen verspreiden, opdat 
ons Leger in dezen tijd van strijden en 
worsteling, van politieke heroering en 
economische wanorde en menschelijk 
ijden meer clan ooit als met de stemme 

van een hazuin aan de wereld zal ver-
kondigen het ,,vrede op aarde" en ,,eere 
zij God in den hooge". 

* * 
Nu heh ik mijn geloften afgelegd. 

Wat nu omtrent ulieden? Wat zou ik 
van u verlangen ? Ik wensch de woor
den van Jehu te herhalen : ,,Is uw hart 
recht, gelijk als mijn hart met uw hart 
is ? ......... en Jonadah zeide: ,,Het is, 
ja het is; gee£ uwe hand" (2 Kon. 
:J.O: 15). 

Ik wensch u allen aan mijn zijde, 
niet een uitgezonderd. 

Ik wensch u allen nauw aan mij ver
honden. Niets er tusschen. 

Onverdeeld aan mijn zijde. Zonder 
voorhehoud. Met uw gansche ziel. Zon
der iets terug te houden. 

Indien allen in deze zaal mijn vrien
den zijn, op een uitzondering na, dan 
heh ik een vr·e te kort. Laat niet 
een hart tegen mij zijn. 

* 
Deze plechtige overeenkomst hrengt 

mij dichter bij het huwelijksaltaar dan 
ik ooit geweest hen. 

Gij hebt mij genomen om met u te 
:lijn ,,in voor- of in tegenspoed". Be-
9roef mij nu en zie hoeveel voorspoed 
ge met mij zult heleven en hoe weinig 
tegenspoed. Indien meer tegcnspoed 
uw deel is dan ge verwacht heht, het 
zal niet voor langen duur zijn. 

Maar laat niet een uwer een voor
oordeel tegen mij hehben, voordat ik 
begonnen hen. Onze harten moeten 
nauw aaneengesmeed zijn; allen teza-

men verbonden tegen alle kwaad, dat 
het Leger zou kunnen schaden. Wij 
weten: ,,eendracht maakt macht", 
maar eveneens, dat door tweedracht 
het machtigste vernietigd wordt. 

* * 
Ik heh nooit tijd kunnen vinden om 

uitstapjes te maken. Misschien hen ik 
erg dom in dat opzicht, misschien moet 
ik zeggen : dit is een van de dingen, 
waarin ik dom hen. 

Ik heh dertig jaar in de Vereenigde 
Staten van Arr.erika gewoond, maar 
heb nog nooit een van de heroemde 
natuurmonumenten van dat wereld 
deel bezocht, zelfs niet de Niagara Falls, 
noch de wonderschoone, onvergelijke
lijk grootsche natuur van den Grand 
Canyon, of andere bezienswaardighe
den, die door hezoekers uit alle deelen 
der wereld bezocht worden. Ik kon er 
eenvoudig bij mijn werk geen tijd voor 
vinden. 

Maar ik had de vreugde om enkele 
jaren geleden drie dagen in Zwitser
land door te brengen en voor het eerst 
aanschouwde ik de heerlijkheid en de 
majesteit van de Alpen. Toen ik mijn 
oogen ophief naar die met sneeuw be
dekte toppen, hemerkte ik, dat niet de 
op zichzelf staande bergpiek, waar
mede de Jungfrau zijn lieflijk hoofd 
tegen den hemel afteekende, den diep
sten indruk op mij maakte, maar wel 
de geweldige afmetingen van de ge
heele keten van bergen. 

Ik werd diep ontroerd, toen ik mijn 
blik liet gaan over hun machtige schou
ders, zich omhoog heffend door ge
meenschappelijke kracht, zich badende 
in het licht, dat van elkanders met zon
licht overtogen aanschijn weerkaatste; 
hun go vende structuur, waardoor het 
scheen alsof zij op elkander leunden 
en steunden. 

Die aanblik zal nooit uit mijn geheu
gen weggewischt worden. 

Zoo zijn wij vanmorgen in deze zaal 
bijeen. Wij zijn als een bergketen. Wij 
moeten tezamen omhoog rijzen. Indien 
de eene bergtop een weinig hooger is 
dan de overige, dan is dit slechts tot 
meerdere schoonheid en heerlijkheid 
van het geheel. 

Wij moeten schouder aan schouder 
staan en ons de wereld toonen als een 
machtige bergketen van gerechtigheid 
en waarheid, hekleed met den sneeuw
witten mantel van de ,,Heiligheid des 
Heeren". 

f!1iddelste rij : v.l.n.r. : Rechts: 
;..t.-Commissioner Frank Barrett (Financieel-

Departement, I. H. K.). ' 
Commissioner Wm. Maxwell, (Zuid-Australie. 

Zuid). 

Voorste rij. v.l.n.r.: 
tColonel Franz Stankuweit (Duitschland). 
}tolonel Henry Bower (Oostenrijk 

Hongarije). 
~olonel Theodor Westergaard (Finland). 

en 

Zittend v.l.n.r. : 
Commander Evangeline Boote (Commander 

in Chief, Ver. Staten Amerika). 
Commissioner Chas. Rich (Zweden). 
Commissioner Geo. Jolliffe (Hoofd Handels

departement, Louden). 
Commissioner Arthur Blowers (Internationaal 

Secretaris, I. H. K.). 
Commissioner Johannes de Groot (NederL 

Oost. Indie). zie verv. kol. 4. 

DE KOMMANDANT GEEFT EEN 
OVERZICHT VAN ZIJN REIS. 

Ja zeker, gaarne wil ik de lezers van 
,,De Strijdkreet", iets vertellen van 
mijn reis naar en verblijf in Europa. 

Na afloop der High Council-zittin
gen volgde een Commissioners Coun
cil, hesprekingen, die voor ons alien, 
leiders van Leger des Hells-Territories, 
van het hoogste helang waren, waarop 
problemen en hun oplossing werden 
besproken. 

De heenreis verliep, wat deining in 
de Indische Oceaan en een Zandstorm 
in de Ro..ide Zee niet medegerekend, 
uitstekend. Een teleurstelling wachtte 
mij in Genua, waar ik bericht ontving 
<lat H. M. de Koningin, tengevolge van 
Hare reis naar N oorwegen, mij niet 
kon ontvangen. Ik bleef echter hopen, 
dat de audientie toch nog mogelijk zou 
blijken na de High Council. 

Via Nederland ving ik de terugreis 
naar Indie weer aan, en mocht ditmaal 
het genoegen smaken, door H. M. de 
Koningin in particuliere audientie ont
vangen te worden. 

Onze Vorstin hleek volkomen op de 
hoogte te zijn van de verrichtingen van 
ons Leger in deze gewesten. Met 
groote belangsteiling inf ormeerde zij 
naar het welzijn der Officieren, vooral 
van de verpleegsters in onze leprose
rieen. 

In Nederland werd ik op zeer vrien
delijke wijze door Kommandant Vlas 
en de andere Officieren ontvangen. 
Een hijzonder genoegen was het mij 
nogmaals mijn Strijdmakkers van 
jaren her te mogen ontmoeten. 

Zoo bracht ik o.a. enkele aangename 
en interessante uren door op de Land
kolonie te Lunteren, bij Brigadier Stel. 

Aan het einde van de audientie 
sprak Hare Majesteit den wensch uit 

De groep Padvinder-Leid rs in het kamp te Lunteren bezocht door den Kommandant. 
Komm 1ndants V las en de Groot in her midden. 

In Amsterdam, 's Gravenhage en 
Rotterdam kreeg ik gelegenheid om, in 
daartoe belegde samenkomsten, iets te 
vertellen ove~ den Leger-arbeid in 
Nederlandsch-Indie. Kommandant Vlas 
was zoo vriendelijk de bijeenkomst in 
Amsterdam en de Chef-Secretaris die 
in 's Gravenhage en Rotterdam te pre
sideeren. 

Een bijzonder woord van lof en dank 
komt toe aan Majoor Bulterman, voor 
de uitstekende wijze waarop hij de 
bijeenkomsten in zijn Divisie opwerk
te. Ik denk hierbij vooral aan de select
meeting in de Duinoord-kerk te 
's Gravenhage. Niettegenstaande de 
tijd van aanvang, 3 uur n.m., onge
woon was, was een schare van ruim 
achthonderd helangstellenden tezamen 
gekomen. Ik had het voorrecht daar 
Freule de Jonge, Dr. Terburgh, Ir. F. 
T. Mesdag e.a. te ontmoeten. 

Kommandant Vlas was zoo vriende
lijk mij uit te noodigen tot een bezoek 
aan het padvinderleiders-kamp te 
Lunteren, waar ik een zeer prettigen 
en nuttigen dag door bracht. 

Voordat ik overstak naar Engeland 
om deel te nemen aan de aldaar te 
houden verkiezingen, viel mij de eer 
te beurt in audientie ontvangen te 
worden door den Minister President, 
Dr. H. Colijn, en den Minister van 
Staat Prof. Dr. J. R. Slotemaker de 
Brui:ne, die zeer veel belangstelden 
in het werk in Indie. 

* · * * 
De vergaderingen te Londen waren 

gekenmerkt door spanning, terwijl toch 
door ons allen gevoeld werd, hoe God 
Zijn hand over ons uitbreidde. 

Tenslotte is de keuze gevallen op 
Eva Booth, dochter van den Stichter, 
William Booth, een eminente vrouw, 
een gehoren leidster, die ongetwijfeld, 
met Gods genade, ons Leger overwin
nend voort zal voeren. 

<lat het Leger des Heils zoude voort
gaan met het volbrengen van zijn taak, 
ons daarbij Gods zegen toewenschen
de. 

* * * 
Van meer prive karakter was de 

ontmoeting die ik in Oegstgeest mocht 
hehben met mijn broers en zusters, ne
ven en nichten. Aan dit samenkomen 
denk ik met veel genoegen terug. In 
Zwitserland mocht ik de vreugde sma
ken mijn zoon Leo, en de familie van 
Mevrouw de Groot te ontmoeten. 

Den 25sten September stapte ik te 
Marseille weer aan boord van de 
mailstoomer. 

Een prachtige reis volgdc en den 
llden October arriveerde ik te Bata
via, hartelijk verwelkomd door mijn 
makkers. 

En nu, als tevoren, is het mctto : 
Voorwaarts tot overwinning ! 

de U we om te di en en, 
J. W. de 3root, 
Kommandant. 

verv. van kol. 2 

Commissioner Samuel Hurren (Kweek
schoolleider, Br. Terr.). 

Commissioner Wm. Howard (laatste aan
stelling Duitschland). 

Coml!lissioner· John Cunningham (Zuid-
Afrika). 

Commissioner Bouwe Vias (Holland). 
Commissioner Alex Damon (V. S. A., Zuid). 
Commissioner Catherine Bramwell-Booth 

(Hoofd Vr. Maatsch. Werk). 
Kolonel Mary Booth (Denemarken). 
Staande v.l.n.r. : 
Commissioner Parker, (Nationaal Secretaris. 

Ver. St. Amerika). · 
Commissioner Wm. McKenzie (Oost-Austra

lie). 
Lt.-Commissioner Robert Henry (Centraal 

Amerika en West-Indies). 
Lt.-Commissioner David Wickber~ (Zwit

serland en Italie). 
Lt.-Commissioner Julius Nielsen (Czecho

slovakie). 
Commissioner A. J. Gunningham (Intematio

naal Secretaris, I. H. K.). 
Lt.-Commissioner Albert Powley (Hoofd

redacteur, 1. H. K.). 
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DE CHEF- SECRETARIS EN 
MEVROUW RIDSDEL IN 

BANDOENG I. 

De Oogstfeestsamenkomsten in de Con 
greszaa 1 t e Bandoeng stonden onder leiding 
van Lt. Kolonel en Mevrouw Ridsdel. De 
makkers hadden hun best gedaan om de zaal 
een feeste lijk aanzien te geven en overal zag 
men bcwijzen van de liefde tot God, die 
dringt tot het brengen van een gave uit 
dankbaarheid. 

De zaal was flink bezet, toen de Kolonel 
de Heiligingssamenkomst opende. Mevrouw 
Majoor Schulz en Sgt.-Majoor v. d. Veer 
gjngen ons voor in gebed, waarna Mevrouw 
Lt. Kolonel Ridsdel een gedeelte van een 
Psalm voorlas, en vervolgens gelegenheid 
gaf voor vrijwillige getuigenissen. De een 
na den ander vertelde van Gods genade en 
hulp ten tijde van zware beproeving en 
zorgen en het slot van alles was : ,,De Heer 
maakt alles wel." 

Majoor Rollis vergastte ons op een solo 
over het ,,Zaaien", waarna de Kolonel in 
denzelfden geest doorgaande, ons bepaalde 
bij de velden, die wit zijn om te oogsten. 

De Heer was in ons midden; wij voelden 
dat de boodschap doel trof, wij leerden rijke 
lessen en baden ernstig : 

,,Help mij, Heer, in U te blijven 
Groeiend, wassend dag aan dag, 
Dat mijn leven U ter eere 
Rijke vruchten dragen mag!" 

Help ons Heer om onze verantwoordelijk
heid steeds meer te gevoelen en uit te gaan 
als arbeiders in Uw wijngaard. 

's Middags, in het Pieterspark, hadden wij 
een heerlijke openluchtsamenkomst, ook on
der leiding van den Kolonel. Welk een 
schoone gelegenheid wordt daar geboden om 
het zaad uit te strooien en wie zal zeggen 
hoe groot de oogst daarvan zal zijn ? 

In de avondsamenkomst mochten wij erva
ren hoe Gods Geest, de Geest, Die vrijheid 
geeft, in alles heerschte. Bij het eerste lied : 
,,Laat aard en hemel saam verheffen het 
blijde lied," konden wij uiting geven aan de 
gevoelens van ons hart. Adjudante Brooks 
en Majoor Strandlund gingen voor in gebed. 

Nadat de Kolonel enkele woorden tot ons 
had gesproken, vroeg hij Kapiteine Brouwer 
en Majoor Schulz hun getuigenis te geven. 
Wij ontvingen een rijken zegen door hunne 
woorden, alsook door een duo gezongen door 
Mevrouw Ridsdel en haar dochter. Een ander 
lied werd uitgegeven door Kapitein Boschma. 
Voortbouwende op den laatsten regel : 
,,Voorbij gaat de oogst en de zomer weldra" 
behandelde Mevrouw Ridsdel Gods woord. 
,,Als de zomer voorbij is, wat dan ?" Deze 
vraag werd beantwoord naar aanleiding van 
een beschrijving in de Openbaring van den 
Oogsttijd aan het einde der wereld, wanneer 
de Heer des Oogstes Zijn engelen za1 uitzen
den om te maaien. 

Duidelijk werd ons voorgesteld hoe vree
selijk de Oogst zal zijn van een zondig leven 
en hoe bitter de wroeging, wanneer aan het 
eind daarvan erkend zal moeten worden, 
dat het nutteloos en vruchteloos is geweest. 

Gods Geest sprak tot menig hart en in de 
uitnoodiging kwamen twee broeders vrijwil
lig tot den Heer. 

Wij danken God voor dezen dag, waaraan 
de herinneringen ons nog lang zullen bij 
blijven. 

De financieele resultaten van deze bijzon
dere poging gaven ook reden tot dankbaar
heid, want de opbrengst was meer dan het 
gestelde doelwit. 

GEEN VERANDERING IN DE UNIFORM. 

Gedurende het interview, dat de nieuw 
gekoien Generaal van het Leger des Hells. 

Commander Evangeline Booth 

aan vertegenwoordigers van de Engelsche 
Pers toestond, deelde zij op haar gestelde 
vragen mede, dat haar plaats in Amerika 
door niemand anders zou worden ingeno
men, doch dat aan de Kommandants, die 
elk het bevel over een deel van Amerika 
voeren, meer verantwoordelijkheid zal wor
den gegeven. 

· Op een vraag, of het Leger zijn uniform 
zou wijzigen, antwoordde zij: ,,Volstrekt 
niet." 

Zij verklaarde met een glimlach, dat de 
Hallelujahoed jong en oud goed staat. 

~ - -- -

S T R IJ D K R E E T 

Oogstfeest samenkomsten te M agelang geleid door 
Mevrouw Kommandant D e Groot. 

Zondagmorgen hadden wij in het K orps 
Magelang I een heerlijke sam enkomst. 

De ingang tot de zaal was versierd met 
palmbladeren en ook binnenin zag alles er 
recht feestelijk u it. Er waren bloemen, 
vruchten, groenten en allerlei andere artike
len, waaronder handwerkjes en kleertjes 
door de Gezins- en Liefdebondsleden ver
vaar digd. Alles sprak van dankoffers aan 
den Heer voor Zijn goedertierenheid. 

Mevrouw Kommandant de Groot, vertaald 
door Kapitein Palstra, verklaarde de betee
kenis van het Oogstfeest, zooals beschreven 
in de wet vap Mozes, en gehouden vanaf den 
tijd, dat de kinderen Israels het land Kanaan 
bewoonden. 

Aan het eind van deze meeting kwamen 
drie broeders naar voren om zich aan God 
te wijden. 

* * * 
Onmiddellijk hierop volgde op het Offi

cierskwartier een tweede bijeenk,omst. De 
kamer was geheel bezet en dat deze bijzon
dere poging zeer gewaardeerd werd, bleek 
uit het feit, dat niet alleen de makkers van 
Magelang, doch ook vrienden van verafgele
gen plaatsen opgekomen waren om mede 
aanwezig te zijn. De toespraak van Mevrouw 
de Groot maakte grooten indruk. 

De avondsamenkomst werd gehouden in 

Magelang II voor de Chineesche ingezetenen. 
E r was zooveel belangstelling, dat er zit

plaatsen te kort waren. Kinderen zaten op 
matten om en op het platfor m en velen ston
den buiten te luisteren. 

Ook deze zaal was smaakvol versierd door 
de Chineesche makkers; vrienden uit Mage
lang hadden veel bijgedragen voor het 
Oogstfeest. 

De Gezins- en Liefdebondsleden hadden er 
weken lang voor gewerkt en het resultaat 
van haar arbeid was een groot aantal kleedjes 
en andere handwerkjes. 

De hoofdgedachte van dezen avond was : 
dankbaarheid aan God. Mevrouw de Groot 
sprak van de tien melaatschen die door 
J ezus genezen werden, en waarvan slechts 
een terugkeerde om Hem daarvoor dank te 
brengen. 

Het was een goede samenkomst. Een man 
en twee meisjes knielden aan de zondaars
bank neer. 

Behal ve de drie meetings door Mevrouw 
de Groot geleid, werd door Kapitein Palstra 
's morgens een samenkomst gehouden in de 
gevangenis, waarbij 125 personen tegenwoor
dig waren en 's middags een openlucht
samenkomst op de aloon-aloon. 

Toea Djanggoe. 

MAJOOR STEWART 25 JAAR OFFICIER. 

De Majoor is een Schotsche van geboorte 
en van een zeer godsdienstige familie, die 
behoorde tot de Presbyteriaansche Gemeente. 
Toen ze nog heel jong was, voorspelde een 
kennis van haar ouders reeds, dat zij arbeL 
den zou voor den Heer. Op 17-jarigen leef
tijd werd zij bekeerd. Haar eerste ontmoeting 
met het Leger des Heils was in Zuid-Afrika; 
van een nauw contact daarmee was toen nog 
geen sprake. Eenige jaren later echter, terug
gekeerd in haar Vaderland, ontmoette zij het 
Leger weer en begon geregeld de ,,War 
Cry" te lezen. Zij gevoelde zich geroepen 
Heilsofficier te worden en na korten tijd als 
Officier in Engeland werkzaam te zijn 
geweest, vernam zij de roepstem om zich 
te geven voor den zendingsarbeid. 

Begin Augustus 1911 arriveerde Majoor 
(toen Kapiteine) Stewart, sarrten met 
Stafkapiteine Wolters en Kapiteine Harvey 
te Semarang. 

Na een aanstelling te Salatiga werd zij in 
November 1911 aangewezen voor medischen 
arbeid te Boegangan, Semarang, onder Dr. 
Wille. In Juni 1912 volgde overplaatsing naar 
Pelantoengan, waar zij zich met heel veel 
toewijding gaf aan de arme, lijdende en vaak 
zoo eenzame leprapatienten. Hier deed zij 
bijna 10 jaren onafgebroken dienst en 

PEKALONGAN. 
't Gaat goed in ons Korps. De Heer is met 

ons. Samenkomsten worden ..,goed bezocht 
in zaal en openlucht. 

Donderdagavond 18 October j.l. hadden 
wij een goede samenkomst, die geleid werd 
door Brigadier Palstra van Bandoeng. 

Twee kh1deren werden opgedragen aan 
God en het Leger. Drie van onze bekeerlin
gen van de laatste weken werden bevorderd 
tot Recruut. Deze jonge makkers werden 
door den Brigadier ernstig toegesproken, en 
tot slot werden twee Recruten ingezegend 
tot Soldaat. Prijst God. 

Het ernstige woord van den Brigadier uit 
Vaders boek, bracht ons allen tot nadenken 
en 5 personen kwamen tot den Heer, waar
onder twee jongemannen, die nog maar kort 
onze samenkomsten bezoeken. 

Wij gaan voort in Pekalongan en houden 
de vlag omhoog. Halle1uja ! 

(Adjt. Jansen.) B. 0. 

ontving als bijzondere onderscheiding, de 
,,Orde van den Stichter", in November 1920. 

Na in bevel te zijn geweest van het 
Hulpziekenhuis te Toeren, werd zij wederom 
ter assistentie aangesteld bij Dr. Wille, in het 
Ooglijders-Hospitaal te Semarang. 

Europeesch verlof volgde in 1924' en bij 
haar terugkeer werd zij Directrice van het 
Ziekenhuis voor vrouwen en kinderen 
te Soerabaia, waar zij zeven jaar trouwen 
arbeid verrichtte en tot rijken zegen was 
voor velen. 

Thans is de Majoor in bevel van ons Tehuis 
voor Socialen Arbeid te Oengaran, waar een 
70-tal vrouwen, meisjes en kinderen verzorgd 
en geholpen worden. 

Hier, evenals in haar vorige aanstellingen, 
tracht de Majoor steeds de Goddelijke dingen 
de eerste plaats te geven. Zij is een Officier, 
die uit ervaring weet, dat God een verhoor
der is der gebeden en die ervan overtuigd 
is, dat het hoogste doel van haar leven 
hierin bestaat, het geestelijk welzijn te zoeken 
van allen, die haar door God zijn toever
trouwd. 

De Majoor kan terugzien op 25 jaar van 
nuttigen en vruchtbaren arbeid, waarin zij 
door haar liefde en trouw velen tot zegen 
en steun is geweest, tot verheerlijking va.'l. 
Gods Naam. 

Wij bieden de Majoor onze hartelijke ge
lukwenschen aan, wij danken God voor haar 
voorbeeld en wij bidden, dat de Heer haar 
nog vele jaren in gezondheid mag sparen en 
dat zij nog veel vreugde mag ervaren voor 
haar eigen ziel en in den arbeid voor Hem. 

Over nog twee jubilaressen zal in een 
volgend nummer van de S. K. geschreven 
worden. 

Oogstfeest, Batavia Il. 

Ter gelegenheid van ons Oogstfeest in 
Batavia II kwam Brigadier Palstra om de 
samenkomsten, die 's morgens en 's avonds 
gehouden zouden worden, te leiden. 

Door de zorg van Adjudante Lehmann en 
Kapiteine Weers, die ook een steentje heeft 
bijgedragen gedurende hare va.cantie om 
dit feest zoo goed mogelijk te doen slagen, 
hadden wij een zegenrijken dag. 

Het was een dag, welken men niet licht 
zal vergeten. Ook de zangbrigade en de 
kinderen van den Liefde-bond verleenden 
volle medewerking. 

Vol aandacht luisterde men naar het woord 
Gods door den Brigadier ge bracht. 

Het graan, hetwelk in deze samenkomsten 
werd gezaaid, viel in vruchtbare aarde. 

Aan het einde dezer samenkomsten kniel
den enkele zielen neer om het nieuwe leven 
in Christus te zoeken. Halleluja ! 

NOVEMBER 1934 

BRIGADIER EN MEVROUW LEBBINK 
IN SOERABA.JA I 

voor het Oogstfeest. 

Zondagmorgen, 30 September. We bevinden 
ons in de Legerzaal aan de Djoharlaan. 

Een blik is voor ons voldoende om te 
weten, dat er iets bijzonders gaat gebeuren . 
Groote en kleine vazen met geurige, frissclie 
bloemen van velerlei kleur lachen ons blijde 
tegen, terwijl naast de rij banken een prach
tige verzameling van de mooiste artikelen is 
uitgestald. 

Het is Oogstfeest in het Leger des Hells ? 
Reeds tegen negen uur ziet men makkers 

en vrienden van heinde en ver komen, allen 
met het verlangen in het hart om op . dit 
Oogstfeest een nieuwen frisschen zegen te 
ontvangen. 

Wanneer Brigadier en Mevrouw Lebbink, 
vergezeld van de B. 0. 's van het Korps, het. 
platform betreden, is de zaal aardig bezet. 

Het eerste lied wordt door allen staande 
gezongen en wanneer men met het zingen 
van een koor tot den bidstond overgaat, 
voelt men, dat God in dit samenzijn stroomen 
van zegen zal zenden. 

Onder de aanwezigen bevinden zich ook 
twee bekenden, Mevrouw Kapiteine Palstra 
en Envoy Minderhoud. 

Beiden krijgen gelegenheid een woord van 
getuigenis voor hun Meester te spreken. 
Envoy Minderhoud spreekt zijn blijdschap 
uit thans vele nieuwe gezichten te zien. Veel 
verandering is in het korps gekomen sedert 
hij is weggegaan, maar Een is er, Die De
zelfde is gebleven, n.l. God, de Onverander
lijke. 

Het Bijbelwoord, door Mevrouw Lebbink 
op de haar eigen liefelijke wijze gebracht, 
bepaalt onze gedachten bij het feit, dat doode 
en verdorde ranken door den Hemelschen 
Landman worden afgesneden en in het vuur 
geworpen. 

Ofschoon niemand in het openbaar een 
nieuwe toewijding maakte weten wij, dat uit 
ieders hart de bede opsteeg : 

Voer mij hooger op, mijn Vader 
Laat me in Uw gemeenschap zijn ! 
Aan het aardsch gewoel onttogen 
En door J ezus' bloed gansch rein. 

Zondagavond. 
Klokslag zeven uur betreden de Brigadiers 

met de Majoors ten tweeden m ale de com
mandobrug. 

Het eerste lied wordt in een goeden strijd
geest gezongen en in den bidstond wordt God 
gevraagd het verlossingswerk te doen in de 
harten van de onbekeerden. 

Na het tweede lied zingt Mevrouw Kapi
teine Palstra een solo. Haar liefelijke stem 
en de mooie woorden van het lied brengen 
zegen in ieders hart. 

Na een paar getuigenissen en een lied van 
de zangbrigade wordt de boodschap op dui
delijke wijze door den Brigadier gebracht. 

,,De velden zijn wit om te oogsten", is het 
onderwerp van dezen avond. 

Op de vraag, wie de goede keuze wil doen, 
staat een jongeman van 17 jaar op, treedt 
naar voren en buigt zich voor de groote 
macht der liefde Gods, Die niet wil, dat ook 
maar een zondaar verloren gaat en Die des 
jongelings pad zuiver wil houden. 

Br. Joost. 

verv. van Pg. 4 kol. 2. 
werk vroeg de Koningin met diep~ 
belangstelling, speciaal naar het werk 
onder de leprozen. De naam van wijlen 
de Koningin-Moeder werd herhaa:de · 
lijk genoemd. ,,Mijn moeder hield zoo 
van het Leger des Heils !'', verklaard<: 
de Koningin. 

* * * 
De Kommandant heeft ook nog ge

sproken over het werk, waar hij thans 
aan bezig is. Wat hem, na zijn terug
komst uit Europa, vooral occupeert, 
is de Werkcentrale in Batidoeng. 
Daar willen 120 jongelui zich ont
trekken aan de neerhalende sf eer van 
voortdurende werkloosheid, van w1e 
niet minder dan 67 uit Soerabaia. 

Met een vlammende peroratie, die 
tot adagi um had de geschiedenis van 
den rijken jongeling, die tot Jezus 
kwam en bedroefd heenging, omdat 
hij terugschrok voor de voorwaarde : 
,,Verkoop alles wat gij hebt !", besloot 
Kommandant de Groot zijn causerie, 
die, als steeds, door de aanwezigen 
met toegewijde aandacht was ge
volgd. 

* * * 
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BEVORDERING EN AANSTELLING: 
KOLONEL F. H. ADAMS. 

Chef-Secretaris van het Britsche Territorie 
bevorderd tot Lt. Commissioner en aange-
steld als Territoriaal Kommandant voor 
Nieuw-Zeeland. 
KOLONEL I. ISELY. 

Onder-Secretaris voor Buitenlandsche 
zaken voor Europa en Kolonien, bevorderd 
tot Lt. Commissioner en aangesteld als Ter
ritoriaal Kommandant voor Frankrijk en 
Belgie. 

HENRY W. MAPP. 
CHEF VAN DEN STAF. 

Territoriaal Hoofdkwartier. 
Overplaatsingen. 

Adjudante E. Mensinga naar Oengaran. 
Kapiteine M. Sapart naar Bandoeng Kinder

huis. 
Luitenante E. Rufener naar Oengaran. 
Luitenante M. M. de Graaff naar Semarang, 

Oogl. Hospitaal. 
Luitenant I. Kasmin naar Ngawi. 
Luitenant D. Tomauria naar Ambarawa. 
Luitenant Jatimin naar Bandoeng II. 
Kadet-Luitenante E. Hattalaibessy naar 

Oengaran. . 
Kadet-Luitenan.te E. Latuasan naar Batavia 

Soc. Teh. 
Kadet-Luitenant S. Mijahira naar Semaroeng. 
Kadet-Luitenant A . Hoetadjoeloe naar Soera

baja II en Ill. 
Kadet-Luitenant Th. Sihono naar Krengseng. 
Bevorderingen : 

Tot Kapitein : 
Luitenante M. Wilders. 
Luitenante P. Balt. 
Luitenante M. Sikking. 
Luitenant M. Steenhuizen. 
Luitenant A. Sterk. 

Bandoeng 25 Oct. 1934. 

J. W. DE GROOT 
Kommandant. 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRETARIS. 

Lt.-Kolonel D. S. Ridsdel. 

·De vrienden van onze organisatie, 
die onze pogingen om de crisis-werk
loozen op practische wijze te helpen 
met belangstelling hebben gadegesla
gen, zullen zich ongetwijfeld met ons 
verheugen over het feit, dat de Werk
centrale thans haar voltooi'ing nadert. 

Momenteel zijn reeds 70 jongelui 
aangenomen en gedeeltelijk in deze 
nieuwe inrichtin.g te werk gesteld, 
terwijl nog 67 andere aanvragen tot 
opname in behandeling zijn, zoodat het 
geen gewaagde voorspelling is, te zeg
gen, dat tegen den dag der officieele 
opening alle beschikbare plaatsen bezet 
zullen zijn. 

De jonge mannen, die, van verschil
lende plaatsen van Java afkomstig, in 
de W erkcentrale zijn opgenomen, zijn, 
onder leiding van Majoor Hiorth en 
diens staf, druk bezig de gebouwen, 
die ons voor dit doel door de Regeering 
werden ter beschikking gesteld, te 
restaureeren en in te richten. Oude 
verf wordt weggebrand, nieuwe aan
gebracht, oud en verteerd hout
werk vervangen door nieuw, de wit
kwast wordt gehanteerd. Zoo wordt 
het oude gebouwencomplex aan Tegal
lega Oost in een geheel nieuw gewaad 
gestoken. En dit is niet het werk van 
toekangs van geschoolde vaklieden, 
neen elk stuk werk wordt verricht 
door' jongen; van de V/erkcentrale 
zelf. Zij hebben het recht trotsch te 
zijn op hun verrichtingen tot dusver. 

Het tot nu toe bereikte resultaat 
geeft mij vrijmoedigheid nogmaals een 

\ c I 
l Gods volk is altijd veilig. ,,Al Zijne heiligen zijn in Zijne hand", en de l hand ••n God;,•~• ••Uige plaa'3, zo=el ai. een m•pl~ts. Niets kan 
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De Kommandant. Wij waren verheugd 

om onzen Leider weer te Tandjong Priok 
te zien landen. Een aantal Heilssoldaten was 
aan de kade om hem te begroeten. De Korn 
mandant zag er goed uit en had gen0ten 
van de 1terugreis. Hij bracht de groeten 
over van vele van de bekenden van onze 
Officieren, die naar hen geinformeerd had
den. Denzelfden avond nog was er een cpen
bare welkomstsame.nkomst in Ba.ndoeng 
Congreszaal, waarin o.a. ook de Burgemees. 
ter van Bandoeng e'n zijn echtgenoote door 
hun tegenwoordigheid blijk gaven van hun 
belangstelling. 

Sedert zijn terugkeer heeft de J(omman
dant reeds verscheidene groote plaatsen 
bezocht; j.l. Zaterdag en Zondag leidde de 
Kommandant de openingssamenkomsten in 
ons nieuwe gebouw te Semarang, en hield 
vervolgens in Soerabaja en Malang samen
komsten, waarin hij lezingen gaf over zijn 
jongste bezoek aan Nederland en Engeland. 
(Zie de rapporten op een der andere blad
zijden). 

Mevrouw de Groot vergezelde den Kom
mandant op zijn reizen. 

Op Vrijdag den 26sten October werd de 
Kommandant door den Landvoogd te Bui
tenzorg in audientie ontvangen. 

De Werkcentrale. Bijna onmiddellijk na 
zijn komst begaf de Kommandant zich naar 
de Werkcentrale te Bandoeng, waar hij zich 
verblijdde over het reeds gedane werk, maar 
waar nog heel veel valt te verrichten voor
dat de officieele opening tegen het eind van 
November plaats vindt. 

Drie .Tubilaressen. Het doet ons genoegen 
te melden, dat drie van onze vrouwelijke 
Officieren, alle drie van Britsche nationaliteit, 
deze maand vijf en twintig jaren getrouwen, 
on<!fgebroken dienst als Heilsofficier hebben 
voltooid. Wij danken God voor haar leven 
en voor den arbeid, gedurende zooveel j::.ren, 
-0ok in ons Territorie tot heil van anderen 

verricht. 
Majoor 
Bridson! 

God zegene 
Stewart en 

-.1ajoor H. Loois. 

Brigadier 
Mevrouw 

Beckley, 
Majoor 

Gedurende de afgeloopen maand :rr..oest 
de Majoor ter observatie in het Zie
kenhuis worden opgenomen, daar hij 
reeds geruimen tijd minder wel was. Het 
verheugt ons te kunnen melden, dat de 
doktoren na grondig ond!erzoek het niet 
noodig vond~n hem in het ziekenhuis te 
houden. De Majoor is sindsdien enkele dagen 
in Garoet geweest om in ons Rusthuis weer 
wat op te knappen. In verband met zijn 
gezondheidstoestand heeft de Kommandant 
goedgevonden, dat de Majoor met Mevrouw 
Loois en twee van de kinderen met ver
vroegd verlof naar Europa gaan. Plaatsen zijn 
reeds voor hen besproken op de Sibajak, die 
14 November a.s. van Priok vertrekt. Geve 
God hun een voorspoedige reis en dat het 
verlof hun de verlangde krachten zal doen 
herwinnen. 

Welkom. Wij hebben met vreugde Adju
dante Both weer verwelkomd in Neder
landsch-Indie. De Adjudante heeft blijkbaar 
een zeer gezegenden en nuttigen verloftijd 
gehad in Nederland ; thans helpt zij voor
loopig op het J. L. Departement, <loch 
eerstdaags hopen wij haar nieuwe aanstelling 
te kunnen bekendmaken. 

Met de Adjudante kwamen ook Luitenante 
E. Rufener van Zwitserland en Kapiteine 
M. Sapart van Frankrijk onze troepen ver
sterken. Eerstgenoemde is reeds 2.-ar 
Oengaran vertrokken om daar Majoor 
Stewart terzijde te staan in het werk onder 
de meisjes en kinderen, terwijl de Kapiteine 
haar nieuwen werkkring heeft gevonden in 
het Kinderhuis te Bandoeng. 

Van komen en gaan. Het is steeds in 
verband met het vertrek van Officieren met 
Europeesch verlof, een komen en gaan. Zoo 
zijn er door het vertrek van Adjudante 

beroep op onze vrienden te doen. 
Bandoeng heeft ons, gedurende de 
brokkendagen, uitstekend g'eholpen. 
Wat wij thans vooral behoeven is 
kleeding (gedragen) voor de jongelui; 
pakeans, linnengoed, onderkleeding, 
schoeisel, hoeden, enz. 

De nieuwe W erkcentrale. 

Gebruikmakende van de volgende 
formule kunnen dergelijke artikelen, 
in kisten verpakt, kosteloos per Staats
spoor naar ons Hoofdkwartier, Java
straat 16, Bandoeng verzonden wor
den: 

Vrij vervoer als vrachtgoed. 

Ingevolge Gouvernements Besluit 
No. 17, 3 Maart 1904 en ingevolge 
beschikking van den Hoofd-Inspecteur, 
Chef van den Dienst der Staatsspoor
wegen op Java, dd. 26 September 1911. 
No. 8903/H. 

Dan is er nog een 1:-"vVeede zaak, 
waarom ik Uw hulp noodig heh. Wij 

Wuite en Kapiteine Hilbolling met de 
Marnix op 17 October j.l. weer verscheidene 
overplaatsingen geweest, en zijn er nog meer
dere op til, aangezien in het komende jaar 
een tamelijk groot aantal Officieren recht 
heeft op verlof. Bijzonderheden -omtrent deze 
mutaties vindt men elders in dit blad. 

Huwelijksplannen. Er zijn verschillende 
Officieren, die met verlangen uitzien naar 
de komende weken en maanden. Zoo zal 
voor Kapitein Hoetabarat van Makasser 
binnenkort de langverbeide dag aanbreken, 
waarop hij met Kadet-Luitenante .Pasariboe 
van Semarang (Elim) in het huwelijk hoopt 
te treden. Anderen volgen ; zie uit naar na-
dere bekendmaking. 

Gelukwenschen. Na den terugkeer van 
den Kommandant, heeft hij enkele der jon
gere Officieren bevorderd, en wij roepen 
door dezen een welgemeende felicitatie toe 
aan de Luitenants Wilders, Sikking, Balt, 
Steenhuizen en Sterk, die hun gele koordjes 
en S. S. met de roode S. S. en koordjes van 
Kapiteins verwisseld hebben. 

Van harte feliciteeren wij onze makkers 
de Adjudants Tanihatu met de geboorte op 
19 October van hun dochtertje Frederika 
Fransina. Moge Gods zegen rusten op ouders 
en kind. 

Onze ziekenlijst. Majoor Palm is geruimen 
tijd wegens ziekte verhinderd geweest om 
haar werk te Toeren te volbrengen. Wij 
danken God, Die onze gebeden verhoord 
heeft en in Zijn goedheid haar leven heeft 
willen sparen. De Majoor is nu weer naar 
haar arbeid in het hulpziekenhuis te Toeren 
teruggekeerd. Ook spijt het ons te moeten 
melden, dat de gezondheid van Mevrouw 
Adjudant Mepham, Kapitein Mathews en 
Luitenant Bhe den laatsten tijd nogal wat te 
wenschen overlaat. Moge de Heer Zijn 
genezende hand op hen leggen en hen weer 
spoedig geheel doen herstellen. Mevrouw 
Adjudant Poutiainen van Kalawara is voor 
de behandeling van een hardnekkige kwaal 
naar Makassar geweest, en dank zij de 
goede zorgen aldaar is zij weer genezen kun
nen terugkeeren naar haar man, met wien 
zij een heerlijken arbeid verricht onder de 
Javanen op onze Kolonie in Midden-Celebes. 

Deelneming. Majoor Scheffer meldt ons, 
dat zijn eenige broer in Utrecht naar Huis is 
geroepen. Moge God de familieleden hier en 
in Nederland troosten in hun verlies. Ook 
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houden rekening met zoowel de gees
telijke als de stoffelijke behoeften der 
jonge menschen, die in de Werkcen
trale zijn opgenomen. Naast arbeid 
hebben wij te zorgen voor ont panning. 
Terzijde van de inrichting bevindt zich 
een terrein, uitmuntend geschikt voor 
voetballen, tennissen en andere vor
men van sport. Wie helpt ons aan 
sportartikelen : voetbal, schoenen, 
rackets, enz. ? 

Ook zouden wij voor de recreatie
zaal zoo gaarne ontvangen een radio
ontvangtoestel, een piano en een 
biljart. Wie helpt ? 

Mag ik ten slotte nog vragen, of een 
milde gever ons een of twee motor
trucks ( een lichtere en een zwaardere) 
voor de W erkcentrale wil schenken ? 
Voor den vlotten gang der werkver
richtingen zullen deze onmisbaar zijn. 

Het is gepast hier een woord van 
dank uit -te spreken tot de Plaatselijke 
Comite's en bovenal tot het Centraal 
Comite, die, volgens belofte, krachtige 
medewerking aan de uitvoering onzer 
plannen hebben gegeven, niet het minst 
door jongelui van het rechte soort te 
zenden. 

Na de officieele opening der Werk
centrale, welke op Woensdag 21 
November a.s. zal plaats hebben, zal 
de geheele inrichting te bezichtigen 
zijn door belangstellenden, die daartoe 
een aanvrage bij het Hoofdkwartier 
indienen. 

Bij voorbaat dankzeggend voor den 
steun, dien U ons ongetwijfeld zult 
willen verleenen, teeken ik, 

Hoogachtend, 
J. W. de GROOT. 

Leider v /h Leger des Hells 
in N ed.-Indie. 

gaat onze deelneming uit naar Kadet-Luite
nant Balisoki van Midden-Celebes, die zijn 
lieve moeder heeft verloren. De Officieren 
van Kapiroei hebben bij de begrafenis de 
laatste eer bewezen, aangezien haar zoon door 
den grooten afstand van zijn post tot haar 
huis, verhinderd was tegenwoordig te zijn. 
God trooste onzen Luitenant, en de zijnen. 

Ds. Binsbergen. t 
Bij het ter perse gaan ontvingen wij tot 

ons leedwezen bericht, dat Ds. Binsbergen, 
een warme vriend van ons Leger, te Makas
sar is overleden. 

Moge de Heer de nabestaandcn troosten en 
schragen in dit verlies, dat hen zoo zwaar 
zal treffen. 

Gezegende arbeid. Dezer dagen was 
Adjudante Lauter van haar verafgelegen post 
op Sapoeran naar Bandoeng gekomen en 
hadden wij gelegenheid iets van haar te 
hooren over den arbeid in dat district. De 
Adjudante is vol geestdrift over de vor
deringen, die den laatsten tijd daar gemaakt 
worden, en besprak enkele plannen voor 
uitbreiding in de naaste toekomst. 

Jubileum. Met rassche schreden nadert 
nu het a.s. 40ste Jubileum en overal waar 
in verband daarmede Demonstraties gehou
den zullen worden, is men druk bezig met 
de voorbereidingen. Er zijn in Bandoeng en 
Soerabaia tevens Congressen aan verbonden, 
welke zullen worden bijgewoond door de 
Officieren, die op Java gestationneerd zijn. 
Eveneens zal Adjudant Ramaker van de 
Celebes-Divisie een zestal Toradja-Officieren 
zenden om deel te nemen aan de groote 
bijeenkomsten. 

Wij bidden en gelooven, dat dit niet 
alleen een jubileum zal zijn van arbeid 
gedaan in het verleden, maar dat er 
een danktoon zal opklinken tot God met de 
bede om een doop van Zijn Heiligen Geest. 
Laat ons bidden dat de volkeren meer dan 
ooit tevoren in aanraking gebracht zullen 
worden met Christus Zelf. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

KOMMANDANT EN MEVROUW 

DE GROOT. 

Bandoeng I. Zondag 11 November. 

Brigadier en Mevrouw Lebbink. 

Pekalongan. 10 en 11 November. 
. 
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BEZOEli BRIGADIER P ALSTRA 

aan l\fagelang en Ambarawa. 

Dinsdag, 18 September, kwam de Reclas
seerings-Secretaris van het Leger des Hells 
in Ned.-Indie, Brigadier Palstra, in Mage
lang. Overdag werden zaken met den Divisie 
Officier, Brigadier Woodward, besproken, en 
's avonds om 7 uur werd een soldatenmee
ting in de zaal van Magelang I gehouden. 

Met het lied: ,,Reiland, U alleen te volgen," 
werd de meeting geopend, waarna Mevrouw 
Woodward en een makker voorgingen in 
gebed. Het zangkoor zong een lied, waarna 
Brigadier Palstra opstond om te spreken. Zijn 
toespraak naar aanleiding van den tekst : 
Is het wel met U ?" werd in het Maleisch 
~ertaald, en maakte diepen indruk. Bij de 
uitnoodiging kwamen vijf makkers naar voren 
cm hun verbond met den Heer te ver

nieuwen. 
W oensdag, den 19den, ging Brigadier Pal

stra, vergezeld van Kapitein Leimena, naar 
Amharawa. Met den B. 0. van he1 Korps, 
Kapitein Wattimena, werd een bezoek ge
bracht aan de jeugd-gevangenis ,,Banjoe

biroe". 
Verschillende kwesties werden met den 

Directeur afgehandeld, die zijn medewerking 
toezegde in verband met het reclasseerings

werk. 
In den namiddag verwelkomden de pad

vinders van Arnbarawa den Brigadier. Een 
korte marsch werd gehouden, gevolgd door 
een samenkomst, waarin drie m2kkers gele
genheid kregen hun getuigenis te geven. Het 
zangkoor zong een strijdlied, het muziek
korps speelde en daarna sprak de Brigadier 
over de wocrden: ,,Zie, Ik sta aan de deur en 
Ik klop". Bij de uitnoodiging kwamen acht
tien personen naar voren om hell te zoeken 
in Christus. 

Wij danken den Brigadier voor zijn be-

zoek. 

NU VERSTA IK DE LIEFDE GODS. 

Voor de Jeugd. 

Wij zullen hem maar Bertus noemen, 
ofschoon dit niet zijn ware naam was. Hij 
was een levenslustige jongen van ongeveer 
12 jaar oud. In de Inrichting waar hij was 
opgevoed, na den dood zijner ou:iers, be
hoorde hij tot diegenen die de meeste guiten
streken uithaalden, maar niettemin oprecht 
en waar waren. 

Hij kon uitstekend leeren en beloofde veel 
voor de toekomst. Soms verbaasde hij zijn 
onderwijzers over vragen, die nu niet zoo 
gauw te beantwoorden waren. Hoewel hij 

' geen eigen tehuis bezat was hij toch geluk_ 
kig. 

Soros kwan1 er een schaduw over zijn 
gelaat en dat was, als hij aan moeder dacht. 
Hoe haJ. zij haar kleinen jo·1gen liefgehad. 
Vaag herinnerde h~j zich nag, hoe zij hem 
kon knuffelen, zoc:.als een moeder dat alleen 
kan doen. Maar lang tobde hij niet. 

Op een dag werd hij ziek ; dit duurde 
wek2n. Hocge koortsen sloopten zijn jo:ige 
lich~;im. FPr!it k.;n de dokter maar ni.et uit
vinden wat hem scheelde. Totdat hij op 
zekeren dag ontdekte, dat hij melaatsch was. 

Zoo spoedig mogelijk werd Bertus over
gebracht naar een melaatschen-kolonie, 
waar hij langzamerhand weer wat sterker 
werd, zoo zelfs, dat hij weer kon loopen. 
De prachtige omgeving der kolonie gaf 
hem overvloedige kans voor allerlei avon
turen. Hij betreurde het wel dat er geen 
jongens van zijn leeftijd waren, maar 
gelukkig waren de oudere patienten 
en zelfs de zuster wel eens bereid met 
hem te spelen. Een groote zak knikkers was 
een zijner schatten. En als hij dan den een of 
antler vroeg om met hem te knikkeren, kon 
niemand zijn smeekende stem weerstaan. 
Ofschoon het zien van de ernstiger ~atienten 
hem eerst bedroefde en beangstigde, vergat 
hij zijn leed weer spoedig en zag hij den ernst 
van zijn ziekte niet in. 

Hij kon immers loopen en draven ! 
Hij veroorzaakte soms veel onrust door 

zijn wildheid. Geen brug zoo zwak of hij 
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$ zullen gehouden worden onder leiding van . ! 
$ KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. ~ 
~ vanaf 18 November tot 3 December 1934. $ 
~ DE CHEF~SECRETARIS EN MEVROUW LT. KOLONEL RIDSDEL ~ 
~ en een staf van Officieren zullen mede aanwezig zijn. $ 
~ BAN~DOENG. ~ 
~ Zondag 18 November Openbare sawenkcmsten om 9.30 v. m. en 7 n. m. in de ~ 
$ Congreszaal. Boengsoeweg. ~ 
@ Woensdag 21 November Groote Demonstratie in de Societeit Concordia. ~ 
~ Aanvang 8.30 n. m. c!'l i BATAVIA. i 
$ Donderdag 22 November Groote Demonstratie in de Sccieteit Concordia. 7 uur n. m. $ 
$ SOERABAJA. ~ 
$ Zondag 25 November Openbare Samenkomsten om 9.30 v. m. en 7 n. m. in de ~ 
~ Loge Toendjoengan. @ 

@ Woensdag 28 November Groote Demonstratie in bet Kunstkringgetcuw. Simpang. ~ 
~ Aanvang 8.30 n. m. ~ 

~ SEMARANG. $ 
$ Maa'ndag 3 December Groote Demonstratie in de Leger des Heils-Zaal, ~ 
~ Tjitaroernlaan 36. $ 
$ Luitenant Kolonel Brouwer, (R) een van de pionier Officieren, en Luitenant Kolonel ~ 
~ Dr. Wille (R) zullen deelnemen. @ 

~ Muziekkorpsen en Zang brigades verleenen medewerking. ~ 

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM. c!'J i Zie uit naar plaatselijke aankondigingen ! ~ 
·~~~~~~~~~~~~~<&~~~~@::::'ij)~@::::'ij)~~~@::::'ij)~~~~~~ • 

ging er over, geen kali zoo diep of hij sprong 
er in en telkens vond men hem in den hoogsten 
klapperboom. Dat die vrees niet ongcgrond 
was zou spoedig blijken. Op een dag viel 
hij uit een der klapperboomen en bezeerde 
zich zoo, dat hij voortaan het bed moest 
houden en langzaam maar zeker achteruit 
ging. Zijn lijden te beschrijven is niet mo
gelijk, maar na twee jaar kwam het einde. 
In zijn gezonde dagen woonde hij getrouw 
de Bijbel-klas bij, maar het scheen of hij 
niet veel aandacht schonk aan de lessen. 
En nu? Men kon niet gewaar worden wat 
er in hem omging, en de zuster, die hew ver
pleegde, zag met stijgende onrust, dat zijn 
leven ten einde spoedde. De laatste nacht 
kw am. 

De zuster van de wacht boog zich liefdevol 
over hem en fluisterde hem nog eens het 
verhaal in van den Heiland, van het kruis 
en van den hemel. 

Met groote oogen keek hij haar aan. Be
greep hij het ? Plotseling strekte hij zijn 
armen naar haar uit en fluisterde : ,,Zuster, 
eens had ik een moeder en wanneer ik als 
kleine jongen ziek was, dan nam zij mij in 
haar armen. 0, dat verlichtte mijn pijn. Wilt 
u mij in uw armen nemen en mij optillen, 
misschien helpt het ook nu". Na een ernstig 
gebed om bewaring, nam de zuster den jon
gen in haar sterke armen. 

Het was rustig in de zaal, de andere patien
ten sliepen, maar in dat jongenshart gebeur
de het groote wonder, waarover de engelen 
in den hemel zich verblijdden. Bertus gaf 
zich over aan den Heiland. Een tevreden trek 
kwam over het verminkte gelaat, terwijl hij 
fluisterde: ,,NU VERSTA IK DE LIEFDE 
GODS." 

Enkele uren later haalde de H?.:)r hem 
thuis waar hij nu ten volle de liefde Gods 
verstaat. 

* * * 
Wellicht is er een jong meisje, dat deze 

woorden leest. Gij zijt er zoo aa:i gewoon 
een goed tehuis te bezitten, met lieide om
ringd te worden. Dat ge een goede opvoeding 
geniet is voor u vanzelf sprekend, iets waar 
ge eigenlijk maar weinig over nadenkt. Wel
Hcht is bet u een gewone zaak, dat moeder 

van tijd tot tijd de armen om u heenslaat 
en u haar liefde toont. Ziet ge da3.rin ook 
Gods liefde ? 

En gij, jonge vriend, die over een f!rootsche 
toekomst droomt en uw best doet om die 
plaats in uw !even te veroveren, waarover 
ge iederen dag denkt en waarvoor ge uw 
beste krachten inspant. Gij vindt het vanzelf 
sprekend, dat vader u, wanneer ge een mooi 
rapport thuisbrengt, met trots aanziet en 
dat moeder de tranen in de oogen schieten, 
als ze er aan denkt, wat haar jon~en wel 
worden kan in de toekomst. Gij vindt het 
zeer natuurlijk, dat zij met u meelev"!·1 en u 
liefhebben. Volgens u heeft Gods liefde hier
mee niets te maken. Ge zoekt God 11iet, ge 
hebt over andere dingen te denken. 

Daarbij, het is in dezen tijd zoo moeilijk, 
om te erkennen, dat ge naar Jezus vraagt. 
Hoeveel verzoekingen zijn er niet ! 

Ja, dat is zoo, maar het is een heerlijke 
troost, dat onze Reiland daar ook doorheen 
kwam. Ook in Zijn jeugd. Of denkt ge, dat sa
tan, die Hem op rijperen leeftijd in de woestijn 
bracht, om Hem te verzoeken, ook niet bij 
Hem was, toen Hij als twaalfjarige knaap 
de geleerden van Zijn tijd verbaasde, door
dat Hij ze in wijsheid overtrof. Der.kt ge 
niet, dat de duivel Hem in het oor fl.:isterde: 
,,Wat hebt Ge dat goed gezegd ! Gij zult 
eens een groot man worden. Straks ligt de 
wereld aan Uw voeten. Wees niet zoo dwaas, 
om Ute bekommeren over den wil van God. 
Kies toch niet het kruis. Gij hebt eer1 schit
terende toekomst en Ge hebt durf en vuur 
in U." 

Maar Jezus toonde in Zijn jeugd dat Hi.i 
Gods liefde verstond en Zijn wil, toen Hij 
tot Zijn moeder zeide : 

,,Wist Gij niet, dat Ik in de ding-:!•1 Mijns 
Vaders moest zijn ?" 

Er staat een tekst in de Spreuken, die aldus 
luidt : ,,De kwade liedPn verstaan hut :-ech t 
niet; maar die den Heer zoeken ve.·stuan 
alles." 

Hij is de Weg, de Waarheid en het. Leven. 
Hij is het beginsel der wijsheid. Hij klopt 
ook nu aan uw hart. Doe Hem open ! 

Buitcnpost No. 8 van bet korps Krcngseng. 

Koetosarie is een desa, gelegen aan den 
grooten postweg Semarang - Pekalongan, 
op ongeveer 50 kilometer van Semarang, 
nabij de bekende helling van Plelen. 

Te Koetosarie had zich gedurende de 
laatste jaren een tiental ex-cultuur emplo
ye's met hun gezinnen gevestigd. 

Het is ongeveer 2 maanden geleden, dat 
een onzer heilssoldaten, nml. Kapelmeester 
Salomony, aldaar op huisbezoek ging en 
terecht kwam bij de familie Lintang. Spoedig 
werd overeengekomen, om te Koetosarie 
samenkomsten te houden. De familie Lintang 
was bereid bun woning voor de meetings 
beschikbaar te stellen en ook andere gezin
nen uit te noodigen, tot het bijwonen van de 
samenkomsten. 

De eerste bijeenkomst volgde een week 
daarna, geleid door een der officieren van 
het Korps Krengseng. Aanwezig waren 8 
familie's van Koetosarie, benevens heilssol
daten en korpskadetten van Krengseng. 

De samenkomsten waren rijk gezegend. Na 
afloop werd afgesproken, geregeld 2 X per 
week bijeen te komen, onder voorwaarde, 
dat onze District's Officier, Brigadier Wood
waard, zulks goedkeurde, hetgeen natuurlijk 
geschiedde. 

Maandag, 24 September, was het voor 
Koetosarie een groote dag. Brigadier Wood
ward kwam om een bidstond te houden. 
Aanwezig waren : een twintigtal broeders en 
zusters van de nieuwe buitenpost, 3 offi
cieren en heilssoldaten van korps Krengseng, 
totaal een 30 personen, om God te danken 
en Zijn zegen af te smeeken voor deze nieu
we afdeeling. 

Aan het eind verklaarde Brigadier Wood
ward : Nu is deze buitenpost officieel ge
opend. 

Het korps Krengseng heeft thans 7 buiten
posten 6p de Ondernem.ing en een er buiten. 

,,Heere, help ons in Uw heilig werk" is de 
bede van 

T. T. OEY. 
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