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M IJ is gevraagd om een korte ap
preciatie te schrijven over den 

Generaal. Met genoegen doe ik dit, 
temeer, omdat ik gedurende de laatste 
twintig jaren het voorrecht had om 
direct onder zijn leiding te werken op 
het Internationaal Hoof dkwartier. 

Duidelijk herinner ik mij nog de 
Officierssamenkomst in 1919 toen wij
len Generaal Bramwell Booth in de 
Congreszaal te Clapton (Londen) 
Kommandant Higgins voorstelde als 
den nieuwen Chef van den Staf. De 
nieuwe Chef kreeg een allerhartelijk
ste ontvangst ; vele Officieren droegen 
hem toen reeds hoogachting en liefde 
toe, daar zij hem gekend hadden als 
Leider van het Britsche Territorie, 
welke aanstelling hij enkele jaren met 
veel succes bekleed had. Zeer spoedig 
maakte de Chef zich bemind bij allen 
&~ he~n we1kt n op het lnter
nationaal Hoofdkwartier ; hoewiel 
streng en hooge eischen stellende, be
zat hij toch die minzaamheid waar
door hij ieders eerbied en toegenegen
heid wo'n. Niettegenstaande zijn zware 
verantwoordelijkheden en de late uren, 
op zijn bureau doorgebracht, vond hij 
tijd om vele weekend-campagnes te 
leiden in de verschillende centra van 
het Britsche Territorie. Waar de ge
legenheid zich voordeed, ging hij ook 
naar het buitenland om jaarlijksche 
congressen te leiden. Op een bijzondere 
wijze werd deze arbeid door God ge
zegend en vele zielen vonden verlos
sing en heiligmaking. 

De Chef van den Sta£ had de gt>woon
te om tegen het einde des jaars de 
verschillende Hoof dkwartier-Officie-
en, die in de buitenwijken van Lan

den woonden, in kleine groepjes uit 
te noodigen voor een gezellig samen· 
zijn, waar zij onder het drinken van 
een kopje thee in de gelegenheid 
gesteld werden met hun Chef ~e 
onverseeren. Hierna werd een korlo 
amenkomst gehouden, die tot geeste-
ijk opbeuren was voor hen allen. 

Terwijl de Chef van den Staf van 
art tot hart met hen sprak, wisten de 
fficieren, dat hij hen begreep en .net 
en meevoelde ook in hun werk, dat 
aak achter de schermen1 soms zoo 
entonig kon zijn. 
Die verzekering van medeleven e11 

i\7an waardeering was voor hen een 
ansporing om blijmoedig voort te 
aan want immers alle werk is belang
ijk in Gods 09ge als het maar ·n 
etrouwheid verricht wordt. 

Met uitbundige vreugde werd onze 
hef in 1929 als Generaal begroet. 
ij gevoelden, dat dit de juiste keuze 
as, en weldra werd dat ook duidelijk 
oor degenen, die hem niet zoo goed 
ekend hadden. De Generaal en 
evrouw Higgins zetten er zich zoo 

poedig mogelijk toe om het Leger, 
oowel dichtbij als veraf te gaan be
oeken. Hun tournees zijn buitenge
oon veel en zwaar geweest. Het is 

alleen maar jammer, dat er geen tijd 
genoeg is geweest om meerdere landen 
te bezoeken, maar dit was een abso
lute onmogelijkheid. Overal hoort 
men welk een bezieling en zeg€n zij 
zijn geweest. Hoe hebben wij den Ge
neraal in openbare samenkomsten de 
waarheden der Heilige Schrift zien 
verkondigen - geheel opgaande in zijn 
prediking, heen en weer loopend op 
het platform - soms met uitgestrekte 
handen zich neerbuigende over de 
platformleuning, soms pleitende met 
opgeheven handen, en de oogen hemel
waarts gericht - en met dat al zoo'n 
innemenden glimlach en zoo'n schalk
sche uitdrukking in zijn oog. Zijn 

boodschappen waren altijd onmisken
baar op den man af en klaar. Zijn 
toespraken, bezielend en effectief als 
ze waren, openbaarden een scherp 
intellect en een origineele, zelfstandige 
opvatting. 

Mevrouw Higgins heeft den Generaal 
op uitmuntende wijze ter zijde ge,
staan, in het bijzonder bij de campagnes 
en activiteiten tijdens zijn Generaal
schap. 

Behalve de campagnes heeft de Ge
neraal het Leger bestuurd als een knap 
staatsman - met kracht wist hij de 
beginselen en reglementen te handha
ven. 

De Generaal bezat buitengewone 
capaciteiten om te organisee~en; hij 
he·eft zich een bekwaam leider be
toond, en bezat toch de gave om ook 
anderen te inspireeren met ·het per
soonlijke enthousiasme dat hem ken
merkte als den waren leider. 

Wanneer de Generaal en Mevrouw 
Higgins straks buiten den actieven 

dienst. zullen z1Jn, bidden wij dat het 
hun ,,ten tijde des avonds licht zal 
zijn", en dat de herinnering aan de vele 
veldslagen en zegepralen van het ver
leden hun tot een lieflijke gedachtems 
zal zijn. 

Wij als volgelingen van J ezus onzen 
Heiland en Ver losser en strij ders in 
ons geliefd Leger, zullen moedig voort 
gaan, denkende aan de wolk der ge
tuigen die ons omringt en wetende dat: 

God voert Zelf Zijn soldaten ten strijde 
En Hij leidt tot de zege ons gewis, 
Welke netten de satan ons spreide 
Wij staan pal, daar God met ons is 
Hoe men dreigde onze dappren 

Onze Vlag is blijven wappren, 
En die vlag blijft ontplooid voor eeuw1g 
Want wij geven 't nimmer op. 
Neen wij geven nimmer het strijden op, 
Want wij weten dat de zegepraal is 

zeker. 

OVERGENOMEN UIT BRIEVEN 
VAN DEN GENERAAL AAN 

ZIJN SOLDATEN. 

ANK God, Heilssoldaten hebben 
D geen reden om de toekomst donke::.· 
in te zien of te vreezen ; evenmin 
behoeven zij het verleden op te gravea 
om ten einde bewijzen te vinden van 
de hechtheid der grondslagen der 
Beweging of der stabiliteit van haar 
bovenbouw. ,,Gegrondvest op de Rots 
der Eeuwen" dat is onze zekerheid en 
onze sterkte. En niet in een geest van 
ijdele grootspraak mogen we er aau 
toevoegen, dat daarom ,, ...... zij lachen 
kan om AL haar vijanden ! " Maar ik 
wen.sch te zeggen, dat, terugziende op 
mijn vijftigjarige ervaring van deze 

door God verwekte en in stand gehou
den Organisatie, er naar mijn wetea. 
nooit een periode geweest is, al> 
die van heden waarin haar geest 
en werk naar voren traden met 
overtuigender zekerheid of met 
meer tot gelooven dwingend getuigenis,. 
dat God in haar, met haar en van 
haar is, waar zij Zijn eer zoekt en de 
uitvoering van Zijn gezegenden wil en 
doeleinden op aarde. 

Als Generaal, hebben mijn eigen 
campagnes mij naar verre en nab1je 
landen gebracht, waar de Legervlag • 
wappert, zoowel als naar sommige van 
die uitgestrekte gebieden, waar haar 
komst mij noodzakelijk voorkomt en 
in niet weinige gevallen reeds vurig 
verwacht wordt. En van deze expeditie3 
hen ik zonder uitzondering terugge
keerd, niet slechts met een versterkt 
geloof, dat het Leger wonderbaarlijk 
tegemoetkomt, of door haar inrichting 
tegemoet kan komen, aan de geeste
lijke nooden der betreffende volkeren, 
maar met een verruimden blik op de 
verbazingwekkende mogelijkheden, 
welke de toekomst voor haar inhoudt, 
als wij, Heilssoldaten, individueel en 
als een geheel, bereid zijn ons de al
macht Gods toe te eigenen en stout
moedig voorwaarts streven tot de . 
veelvoudige taak, die ons nog wacht. 

Het Leger, zijn geest, zijn trouw aan 
de eerste beginselen, zijn kracht, zijn 
aanpassingsvermogen aan de verschil
lende nooden en voorwaarden, welke 
de heelhartige toewijding aan den 
dienst der menschheid eischt - dit zijn 
kostbare activa, waarvoor ik God 
voortdurend prijs. 

We hooren heden ten dage veel spre
ken over Internationalisme als een 
ideaal, dat bereikt moet worden. 
V oor het Leger des Heils is inter
nationalisme, dank God ! meer dan dat 
- het is een gevestigd feit ; een aan
schouwelijke les, mogen we beweren_ 
die, we durven het te gelooven, nog 
een vitalen invloed zal hebben op een 
twistende en grootendeels zichzelf
zoekende wereld. Welk een bekorende 
gedachte is het, dat God genadiglijk 
het eens verachte Leger des Heils zal 
willen gebruiken als een van Zijn 
voornaamste middelen om het tijdperk 
van vrede en goeden wil onder de 
natien in te wijden. 

Laten wij ons, in ieder geval, verheu
gen in de wetenschap, dat deze Bewe
ging, waarvan zelfs de eenvoudigste
Soldaat een deel vormt, sedert lang 
iederen nationalen slagboom omverge
worpen en zichzelf letterlijk tot taak. 
gesteld heeft, die Goddelijke opdracht,. 
welker echo's gehoord warden, waar
ook Heilssoldaten tezamen komen ~ 
,,Ga uit in de geheele wereld en predik 
het Evangelie allen creaturen", uit t& 
voeren. 

Door dit gebiedend bevel te gehoorza-
men, heeft bet Leger zelf inspiratie,. 
kracht en zegen ontvangen ; zijn eigen 
geestelijke grenzen vergroot en tien
duizenden ,,kostbare juweelen" gehecht 
aan des Heilands kroon. 

Laat ons vereenigd besluiten onze
schatten te beveiligen tegen elke
inbreuk, van binnen of buiten af. 
standvastig ,,ziende op J ezus, den 
Oversten Leidsman en Voleinder des 
geloofs." 
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· E Londen ~ Melbourne 
vlucht is een vc:l.n de be
langrijkste ge beurtenissen, 
welke volgens het pro
gramma in den loop van 

October zal plaats vinden en hoe meer 
de daarvoor vastgestelde datum na
dert, hoe grooter de spanning word±, 
zoowel van de zijde der deelnemers 
als van die der buitenstaanders. 

Wie zal het winnen ? Amerika, 
Engeland, Nederland, Italie of Frank
rijk? 

Welke machine zal het winnen ? 
Een Douglas, een Fokker, een Havi
land of een ander merk ? 

w elke piloot zal en eer en prijs weg
gragen? 

S T R IJ D K R E E T 

-WIE ZAL JEIET WINNEN ? 
DOOR._ 

Mevrcuw 

Kommandant 

DE GROOT. 

Deze algeheele overgave, dat is het, 
wat ik en wat mijn makkers noodig 
hebben. 

Dat schreef Paulus aan de Filippen:
sen: 

,,Maar een ding doe ik, vergetende 
hetgeen achter is, en strekkende rnij 
tot hetge~n v66r is, jaag ik naar het 
wit, tot den prijs der roeping Gods ... " 

Ontroeren deze woorden ons niet ? 

In den tijd, toen de apostel dit beelJ 
voor oogen had, bevond hij zich als 
gevangene te Rome. Oogenschijnlijk 
zeer beperkt in beweging en vrijheid. 

,,Maar een ding doe ik, vergetend:~ 
hetgeen achter is, en strekkende mij 
tot hetgeen v66r is, jaag ik naar het wit, 
tot den prijs der roeping Gods, die van 
boven is in Christus J eziis." 

Fil. 3: 14 
,,Loopt alzoo, dat gij dicn moogt ver· 

krijgen." 
1 Kor. 9: 24 

gen in wereldsche bezittingen, ook 
kan bet een treurspel zijn en men 
levert een eerlijk gevecht, wanneer 
men tegenslag moedig tegemoet 
treedt, van alles het beste maakt en 
zijn plicht getrouw vervult. 

Het is en _blijft een wedloop onder 
alle omstandigheden. De tijd snelt 
voort en wij hebben er gelijken tred 
mee te houden. Stilstand beteekent 
achteruitgang, verlies. 

Op de Filippensen moet het lezen 
van dit waardevolle geschrift met do 
vele groeten van hun in boeiengeklon

iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i;;iiiiiiii;i ken, geestelijken vader, aan hen over

Deze beschouwing in het algemeen 
verder terzijde stcllend, keeren wij 
ons nu in het bijzonder tot den le
vensweg van den Christen, die, wan
neer hij Jezus als persoonlijken Hei
land ervaren heeft, zeer goed weet, 
waar zijn geestelijke loopbaan een 
aanvang nam. 

Allen hebben er voor te zorgen, dat 
zoowel de machine als zijzelf in orde 
zijn. Kaarten rnoeten bestudeerd en 
de weersgesteldheid nagegaan wor
den ; men behoort zich op de hoogte 
te stellen van de bepalingen en er 
client rekening gehouden te warden 
met tegenslag van allerlei aard. Li
chaam en geest mocten in den besten 
staat verkeeren en in ieder moet het 
vaste voornemen zijn de overwinning 
te behalen, terwijl bekwame mededin
gers niet onderschat moeten worden. 

Een wedstrijd, in welk land ook ge
houden, wekt belangstelling op · en 
een geestdriftig-toeziende menigte is 
een bezieling voor de deelnemers. 

De oude Grieken staan er voor be
ken~, dat bij hen verschillende soorte:i. 
van gezonde sport zulk een hoogen 
trap van ontwikkeling bereikt hadden. 
Athleten op velerlei gebied waren 
zeer gezien en oefenden zich om deel 
te kunnen nemen aan de gr0ote Olym
pische spe1en, welke om de vier jaa!." 
plaats vonden. (in 1896 werd hierme~ 
opnieuw begonnen onder den naam van 
internationale Olympische spelen). 

Een van de meest belangrijke spor
ten uit dien tijd was het hardloopen. 
Duizenden en duizenden waren hierbij 
toeschouwer en we& een opwinding 
heerschte er, wanneer de deelnemer.:> 
het einddoel naderden. 

De apostel Paulus wist daarom heel 
goed, in welken trant hij moest scbrij
ven, naar de kerken in Griekenlan<l 
en Macedonie. Hij was immers Griek 
met de Grieken en J ood met de J oden. 
En gecn antler beeld was meer geschikt 
om tot illustratie te dienen van den 
Christen, die op Goddelijk bevel ,,de 
loopbaan loopt", dan de hardlooper uit 
di'.en tijd. Wij kunnen ons heel goed 
voorstellen, hoe Paulus, bij het pas
seeren van de stadions, waar dagelijks 
geoefend werd, even stil kon staan om 
hd vuur en den ijver gade te slaa .. 1, 
welke de hardloopers, gereed voor den 
start, bezielden. Ontdaan van al he~ 
overtollige, bevrijd van hindernissen 
en banden, ziel, lichaam en geest vol· 
komen in orde, z66 hoort de wedloo;> 
begonnen te warden . . . . . . vergetend~ 
hetgeen achter is . . .. . . ... slechts L;t 
einddoel in 't oog houdend, jagendl" 
steeds jagende naar het wit. Z66 
wenscht God, dat wij volgen zulle.:1. 

handigd door Epafroditus en bet 
schoone getuigenis : 

,, . ..... ik loop alzoo, dat ik moge ver
krijgen ...... ," diepen indruk gemaak:; 
hebben. 

Het heeft de vermoeiden van geest. 
opgewekt weer met frissche kracht te 
beginnen, de gevallenen stonden op en 
vervolgden den opgegeven wedloop, 
degenen, wier harten verdeeld waren, 
wijdden zich opnieuw_ toe. Hoe durven 
wij achterblijven, als onze apostel d ~ 
loopbaan loopt en jaagt naar het w·t. 
Laat ons ook voorwaarts gaan ! De 
Filippensen moeten aan de woorden 
gedacht hebben, welke Paulus aan de 
Korinthiers schreef, die in allerhand~~ 
verwikkelingen geraakt waren, waar
door een stilstand was gekomen in hun 
geestelijk leven en zij bet einddoel mt 

'Ci 

Hoe goed was vaak niet het begin ! 
De verzekering van wedergeboren te 
zijn tot een hooger en edeler leven, 
een leven met hct voortdurend be
wustzijn, dat God in ons leeft, dat 
Christus onze Heiland is en de Heilige 
Geest onze leidsman, is een ervaring, 
die alle beschrijving te boven gaat. 
Zij kan vergeleken· warden met hd 
opgaan der zon in al haar ver:)lindende 
schoonheid, na een donkeren en droe
ven nacht. De stralende morgen van 
een nieuwen levensdag. Is zij niet als 
het ontluiken der lente in koude stre
ken na den doodschen wintertijd ? Zij 
is bet begin van een nieuw lcven. Ve
len zijn begonnen in het Licht te wan
delen. V eel belovend waren menigmaal 
de eerste pogingen. Van allerlei nam 

Voorwaarts ! Zege is gewis, 

V oorwaarts - als Hij met ons is. 

Voorwaarts ! Aan 't eind der baan 

· Hoor ik het blijde ,,wel gedaan !" 

~======================================== 
het gezicht verloren hadden. 

,,Een iegelijk, die om prijs strijdt, 
onthoudt zich in alles." 

Ten <lien tijde was de apostel Paulus 
bij hen in Filippi. • Het was zijn ver
langen, dat de Korinthiers opnieuw 
zouden beginnen, want ijdele woorde,1 
zijn een groat gevaar voor de volgelin
gen van Christus. 

Zoo schdjft hij : 

,, W eet gijlieden niet, dat die in de 
loopbaan loopen, ·allen wel loopen, 
maar dat een den prijs ontvangt ? 
Loopt alzoo, dat gij dien moogt ver
krijgen." 

Ons gz.!::eelc izven ~s een belangrijke 
wedloop n:~t e£!n begin, een vervolg 
en een einde. En wij allen hebben die 
loopbaan te loopen. Voor den een is 
het leven een vecbten, een worstelen, 
een wedijveren, ecn strijd om het be
staan, voor den antler een gernakke
lij ken weg, voor velen is het een heen 
en weer geslingerd warden, voor som
migen een rustige, eentonige, verve
lende gang, voor duizenden is het, Of 
een krankzinnige jacht naar genot en 
geluk, of een genoeglijk zich verheu-

men op zich, vol hoop, met groote ver
wachtingen. Z66 wordt begonnen, 
maar clan komt het voortgaan op den 
weg, de strijd, de tegenwerking. 

Dit is de tijd, wanneer tot openbaar-· 
heid komt, wat wij innerlijk zijn en dat 
beproefd wordt, beproefd door uiter
lijke omstandigheden. De luiaards val
len het eerst uit, want zij zien ,,eeil 
leeuw" op den weg en trekken zich 
terug. De wankelmoedigen zullen 
spoedig met zichzelf in botsing komen 
en daardoor gelegenheid en tijd ver
liezen. De halfhartigcn zullen op ver; 
keerde paden gevoerd warden. De 
twijfelaars zullen blijven liggen als zij 
gevallen zijn en zeggen: ,,lk wist im
rners wel, dat ik niet in staat was vol 
te houden ! " Maar de getrouwen, d~ 
overgegevenen, zwak of sterk, zij ver
volgen den wedstrijd, komen ze te val
len, hetgeen gebeuren kan, clan staan 
ze op, gaan weer verder, het eindpunt 
in het oog houdend. Nicts en niemand 
is in staat hen terug te houden. Er 
staat te veel op het spel, hun opdracht 
is van te groote waarde. 

,,Houdt mij niet op", zeide Eliezer, 
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de verantwoordelijkheid van zijn zen
ding gevoelend. En hct volk ·van Israe1 
kreeg, tijdens zijn omzwerving in -ll, 

woestijn, het duidelijke bevel van Gn<1 
den grooten weg te gaan en naar rechl.::> 
noch links af te wijken. En toen da 
verzoeker tot Jezus kwam in de.> 
vriendelijken, beschcrmcnden raad Wl"! 

Petrus, klonk Zijn antwoord gestreng: 
,,Ga weg achter Mij, Satanas ! " 

Laat ons volgen, strijden, voorwaart::: 
gaan ter overwinning. Zooals de Evan
gelist Gipsy Smith zong en nog altijd 
zingt: 

,,Ik ga steeds voort, ik ga steeds 
voort, 

,,Ik zal den prijs betalen". 

,,Loopt alzoo dat gij dien moogt ver· 
krijgen." 

Hoe lang zal die wedloop duren '? 
Zullen er telkens nieuwe hindernissen 
zijn, zal er nooit een rustig en gernai<.
kdijk gedeelte komen ? V oert hij altij J 
tot hP' coel, tot de volmaking? Is he-:; 
de moe1 te waard hem te loop en ? 

Er waren er, die den strijd opgaven, 
toen de teleurstellingen kwam~n. 
Evenzoo heeft de bitterheid eener 
scheiding, veroorzaakt door wantrou. 
wen, onvriendeli.ikheid, laster en zelf
zucht de geestdrift bekoeld van me
nigen hardloopcr, ja, tot op zekero 
hoogte hebben zij zelfs de kracht tot 
voorwaarts gaan ver lamd. 

Is het de moeite waard een hoog-~ 
roeping op te geven terwille van lagc 
tegenwerking ? 

J ezus gaf Zijn edele taak niet op, ., l 
stelden de Farizeeen Zijn <laden in ee.~~: 
verkeerd daglicht, al stonden zij Hem 
tegen, al belaster.den ze Hem. 

Paulus stond niet toe, dat iets he:u 
tot een V{'rhindering werd. 

,,Niets kan mij scheiden van de lief
de van Christ'lts." 

,,lk vermag alle dingen door Chris
. tus, die mij kracht geeft." 

Laten wij dus onzen loop voortzet
ten. Een wolk van onzichtbare getuigcn 
omringt ans. De Engelen zien toe, ho:J 
wij ons den weg banen. De gerings".,t; 
overwinning scbept nieuwe kracht. 
nieuwe vreugde, zoowel bij on,s als rn 
den hemel. Dan zijn daar de toeschou·· 
wers bij den wedstrijd - indien wij 
dit beeld mogen gcbruiken - zij moe· 
digen den vermoeiden looper aan vol 
te houden, op den hoofdweg te blijvel", 
te volbarden in het geloof. \Velk ee.'.l 
groote vreugdc wacht ons aan het eincl: 
Met welk een vcrwachting slaan Grd 
en Zijn getrouwe dienaars ons gade ! 
Het is de moeite waard te ,,jagen mn r' 
bet wit, tot den prijs der rocping God'j" 
en uit Zijn mond te hooren: Welgc · 
daan, mijn goede en getrouwe dienst· 
knecht !" 

Strijd, vermoeidheid? wel, onze groo· 
te Voorlooper, Jezus Christus, 

,,Dewclke, voor de vreugde, die Hem 
voorgesteld was, het kruis heeft ver· 
drag en," 
kende ze oak. 

••• 
,,Hij geeft den moeden kracht, e11 

Hij verrnenigvitldigt de sterkte dien die 
geene krachten heef t. 

De jongen ziillen moede en mat 
worden, en de jongelingen zullen ge
wisselijk vallen ; 

Maar die den HEERE verwachten 
zullen de kracht vernieiiwen; zij zullen 
opvaren met vleugelen, gelijk de aren· 
den; zij zullen loopen en niet moedc 
worden ; zij zitllen wandclen en niel 
mat Worden. 

(Jesaja 40 : 29, 30, 31.} 

Laat ens afleggen alien last; en de zonde;. die ons lichtelijk omringt; 
en laat ons met lijdzaamheid loopen de loopbaan; die ons voorgesteld is; 

~ 
I 

Ziende op den oversten Leidsman en ·Voleinder des geloofs; fezus. 
II ·1 ( Hebreen 12 : 1, 2.) j 
~======================================================~~ 
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DE HOOGE RAAD BIJEEN. 
MEDEDEELINGEN. 

Zeven en veertig leden van den Hoo
gen Raad kwamen op Dinsdag, 28 
Augustus, 10 uur v.m. in het Clapton
instituut tezamen om zich van hun 
belangrijke plicht, het kiezen van een 
Gen£'raal, in opvolging van Generaa.1. 
Higgins, te kwijten. De leden zetten 
zich achter met blauw gedrapeerde 
taiels, in een groote rechthoekige 
k::uner. Een levensgroot portret van den 
S ichter, dat aan beide zijden door de 
b~kende Leg£'rkleuren was geflan
berd, zag op het aanzienlijke gezel
Fchap neer. 

De leden namen met geheel hun hart 
deel aan de openings-bijeenkomsten, 

<lie het karakter van godsdienstoefenin
gen droegen, en geleid werden door 
den Chef van den Staf. 

De eerste zakelijke handeling die 
werd verricht was bet verkiezen van 
een Voorzitter en Vice-voorzitter, met 
welke functies respectievelijk Commis
sioner Karl Larsson, van Noorwegen, 
en Lt. Commissioner George Carpen
ter, van Zuid-Amerika werden belast. 

Mr. William Frost, rechtskundig 
adviseur van het Leger des Heils, 
zorgde ervoor dat aan alle wettelijke 
verplichtingen werd voldaan, zoodat de 
Raad zijn werkzaamheden aanving in 
volkomen overeenstemming met de 
wette]ijkf' voorschriften. De zorg waar
mede de Raad zich wijdde aan het vast
stellen van de wijze waarop de werk
zaamheden van den Raad zouden 
warden afgehandeld, kan warden 
afgeleid uit het feit dat de geheele 
week hieraan werd bestf'ed. De zittin
gen van den Raad duurden van tien 
uur 's morgens tot laat in den avond. 

Zaterdagmiddag, om vier uur waren 
de voorbereidende werkzaamheden 
ten einde en w erd d e zitting verdaagd 
tot Maandag, waarop men verwacht 
dat de candidaatstelling zal plaats 
hebben. 

De d£'batten over de verschillende 
voorstellen waren van hoogstaanden 
aard. ·Terwijl de leden iedere zaak die 
aan de orde gebracht werd, op scherp
zinnige wijze bespraken en beoordeel
den, werd de stemming der vergadering 
gekenmerkt door £'en hoog-gce:;telijke 
waardeering van de belangrijkheid 
der taak. 

Commissioner Maxwe11 en Lt. Com
missioner Frank Barrett werden 
respectievelijk tot lsten en 2den Secre
taris verkozen, en Commissioner 
Alexander Damon, Lt. Commissioner 
Annie Trounce en Commissioner 
George Troth tot stemopnemcrs. 

De led en van den Raad werden j J. 
Maandag door GeneraaJ en Mevrou w 
Higgins te Harrow Weald Park ont
vangen. Tijdens een korte samen
komst hield de Generaal een belang
rijke rede waarin hij o.m. zeide : ,,De 
geheele Organisatie hee£t thans haar 
blik op U gericht. Draagt er Z('rg voor 
dat gij, als resultaat van Uw diepern- · 
stige beraadslagingen, bet Leger den 
bcsten Leider zult geven, die zich in 
zijn rangen bevindt. Voor dit doel zijt 
gij van de eindcn der aarde herwaarts 
geroepen. Volbrengt deze taak op 
grootsche wijze". 

Daarop volgde het Openbare Wel
kom in de ,,Central Hall", Westminster. 
De geweld1ge menigte Llaakte van 
enthousiasme, blijdschap des harten en 
vurig heilssoldat1sme. Zcvcn vertegea
woordigers van verschillende deelen 
der wereld gavcn cen bijzonder cachet 
aan deze ontroering brengende bijeen
komst. 

De arbeid van den Raad trekt in 
hooge mate de aandacht van de Pers. 
lJe figuur van Commander Evangeline 
.t:Sooth treedt bij alles zeer op ........... 
voorgrond. 

S T RIJDKREET 

Commander Evangeline Booth 
f 

verkozen tot Generaal. 

Den 4den September mochten wij het 

volgende telegram van den Chef van 

den Sta£ ontvangen : 

,,Commander Evangeline Booth ver

kozen tot Generaal met absolute tw2e

derde meerderheid van sternmen. Hoo

ge Raad uitte zich in uitbundige 

felicitaties, welke op hartelijke Y. ijze 

beantwoord werden. Hooge Raad gaf 

manifest uit waarin aanhankelijkheid 

tot uitdrukking kwam en besluit om 

voorwaarts te marcheeren onder haar. 

leiderschap. God zegene onze nieuwe 

Generaal. God redde de wereld. 

Chef van den Staf. 

Reiland, gee£ Uw legerscharen 
Vrijheid, strijdgeest, kracht en moed! 
Met U zien wij geen bezwaren, 
En Uw werk gaat voort met spoed. 

Halleluja! 
Gij doet wondren door Uw bloed. 

Gij hebt ons tezaam verbonden, 
Voor Uw heerlijk werk bereid, 
Tot den strijd ons uitgezonden; 
Wij zijn de Uwen voor altijd. 

In Uw tempel 
Dienen we U in eeuwigheid. 

Duivels zien wij sidd'rend vluchten, 
Iedre vijand valt ter neer; 
Zelfs de hel gaat neerlaag duchten, 
Elk vreest Uw.e macht, o Heer! 

Ons is 't voorrecht, 
Mee te strijden tot Uw eer. 

Maak ons vurige belijders, 
Drijf terug de macht der hel; 
Vorm soldaten, helden, strijders, 
Maak het met U w leg er well 

Dat 't zijn volgers 
Eens bij millioenen tell'! 

--=========================================================~ 

T BIJBEL 
Een serie artikelen door 

Mevrouw Lt. KOLONEL RIDSDEL 

'!================== 4. DEBORA. {Richteren 4.) ===================' 
De Bijbel noemt haar: Debora, de 

profetesse. Zij was een vrouw, die in 
bijzondere mate df'n Geest Gods be
zat, waarom '.?ij in den naam des 
Heeren tot het volk sprekcn mocht. 

Hoe en in welke omstandigheden 
ontving zij dcze roe ping ! W aarom 
moest zij J ehova tot tolk d1enen r Wij 
weten het niet. Maar Debora staat niet 
alleen in de geschied£'nis van Israel. 
Ook andere vrouwen onder het oude 
en nieuwe verbond hebben de gave 
der profetie bezeten. Sommigen tijde-
1.ijk, zooals Mirjam, de zuster van 
Mozes. Anderen naar het schijnt waren 
voortdurend door Gods Geest bezield. 
·zooals b.v. de dochters van Filippu3. 
Debora's taak was tweeledig. Zij 
richtte Israel en werd door God geroe
pen voor een bijzonder werk n.L om 
op te trekken ten strijde tegen een 
vijandig leger. Debora zou niet zelve 
den slag der kindcren Israel le1den. 
maar zij moest den moed der oversten 
opwekken en hen tot de daad aanspo
ren. Zij moest een beslissenden invloed 
uitoefenen op den ontmoedigden krijgs
"Verste Barak. W el trekt zij mede als 
Barak, aan zichzelf twijfdend, haar 
tTaagt, toch persoonlijk deel te nemen 
aan den strijd en ·zij is het die bezielt, 
die aanpakt, die raadt. Invloed is een 
der schoonste voorrechten der vrouw 
en Debora had niets wat niet iedere 
vrouw met haar bezit. Hoe gf'zegend, 
maar ook hoe noodlottig kan de invloed 
van een vrouw zijn ! 

De geschiedenis geeft ens genoeg 
voorbeelden hoe het leven van groote 
mannen werd bei:nvlocd door een 
vrou·v. Denk aan Augustinus en de 
gebeJ.en van zijn moeder, den invloed, 
die Juliana van Stolberg had over hare 

kinderen en een van hen was onze 
Vader des Vaderlands. 

Mevrouw Beecher Stowe, die het 
boek ,,de Negerhut van Oom Tom" 
schreef, heeft zeker niet minder gedaan 
tf'gen de slavernij clan Abraham 
Lincoln, die de proclamatie uitzond tot 
vrijmaking der slaven. En zeker kun
nen wij niet beoordeelen van hoe 
grooten invloed wijlen Catherine Booth 
voor onz.en Stichter geweest is. Van
daar, dat hun namen clan ook onaf
scheidelijk verbonden zijn, als ·.\·ij spre
k£'n over de wording en de gescbiedenis 
van ons gelie~d Leger. Het 15 zeker 
waar, buitengewone omstandigheden 
maken buitengewone plichten noodza
kelijk en Debora !eefde in het droevig 
tijdperk der geschiedenis van Gods 
volk, waarvan de geschiedschrijver ons 
zegt : ,,En in die dagen deed een 
iegelijk wat recht was in zijn oogen". 
Geen wonder dus, dat God zocht naar 
iemand, die gewillig was Zijn bevelen 
aan Israel bekend te maken en als 
Hij die niet vindt onder de mannen, dan 
kiest God ook vandaag nog vrouwen, 
vervuld met den Heiligen Geest, <loch 
alvorens wij Debora's zijn, moeten wij 
als Maria zitten aan Zijn voeten en als 
Martha Hem dienen en 't is '.lit haar 
dat God de vrouwen kiezen zai, Die 
Hij misschien noodig heeft, om dcr 
mannen moed te steune11. 

Als wij z66 met Gods Geest vervuld 
zijn, niet anders sprekende ::lar. wat 
de Geest ons te spreken geeft, dan zal 
onze invloed verder strckken dan ons 
beperkt gezicht zien kan en kunnf'n 
ook wij met Maria van ouds zingen : 
,,Mijn ziel maakt groot den Heer",. ..... 
Hij heeft een krachtig werk gedaan 
door Zijnen arm". (Lukas 1: 46). 

EEN BOODSCHAP VAN DE 
COMMANDER AAN DE 

KADETTEN. 

3 

D E hoogste w:iarde van de K week
school is hierin gelegen, dat zij 

onze jonge menschen doet inzien, van 
welk een onschatl:>are beteekenis hun 
jeugdjaren zijn. In de Kweekschool 
toch leert het jonge geslacht op welke 
wijze zijn leven te beste<len en dat het 
door God alleen kan warden aange
daan met de kracht, welke de listig12 
en hevige aanvallen van vf'rzoeking 
zal afslaan, die het zullen kwellen voor 
de dertig berf'ikt is. 

Laat u f't' niet toe verleiden uit te 
stellen totdat gij ouder zijt, om te wor
den, wat gij graag zoudt willen en te 
wezen, wat gij behoorde te zijn. Eer, 
waarheid, moed, zielenadel, heiligheid 
zijn niet afhankelijk van welken leeftijd 
clan ook. Gij behoeft niet te wachten tot 
gij vijf en dertig of veertig zijt om edel, 
zelf opoff erend of groot in geesielijke 
dingen te zijn. Leef dus in uw jeugd, 
in uw eerste korps, in uw geestelijke 
f'rvaring, zoowel in het verborgen als 
in het openbaar, z66, dat gij, evenals 
ik en duizenden hoogstaande Leger
officieren, op lateren leeftijd gaarn-e 
zult willen spreken over uw jeugd, uw 
verzoekingen van weleer, uw moeilij
ken strijd, uw tijden van zwoegen en 
slaven. 

Bewaar het best~ dat in u i'> niet 
voor de toekomst. Indien gij dit doet, 
zult gij nooit iets machtigs bereiken. 
De dagen uwer jonkheid zijn niet als 
uw uniformen, die gij kunt sparen door 
er zuinig op te zijn. Gij moet iederen 
dag van uw jeugd benutten. Besteed 
ze wel, besteed ze in dienst van God 
en de menschheid, besteed ze zoo goed 
als uw hekwaamheid of lichamelijke 
kracht diL toelaten, benaarstig u in het 
gebed en oefen u in het geloof. Heb 
het vuur van de jeugd, wees vol geest
drift, laai uw vaste besluit zijn : er op 
of er onder, beijver u om alles voor 
Jezus Christus te zijn, Die Zijn leven 
voor 'u gaf. Het vuur van de jeugd. En, 
indien gij dit vuur niet bezit, weet clan, 
eens en voor al, dat gij nooit voor 
eenig belangrijk v.erk geschikt zult 
zijn. De je!..lgdjaren gaan snel voorbij, 
maar het zal lang duren, eer de repu
tatie verge~en is, welke gij uzelf 
verworven hebt. 

Moge Christus u nieuwe gezichts
punten openen aangaande het Kruis 
en een nieuw begriu van ver1ossing 
door het Bloed. Ik bid, dat gij het licht, 
hetwelk Paulus zag, altijd moogt zien 
schijnen op uw weg, dat uw oogen, 
temidden der verzoeking, O;?en zulle::i 
zijn voor de heerlijkheid der verlo;sing 
en dat in uw hart ten allen tijde de 
vraag zal zijn: ,,Wat wilt Gij, dat ik 
doen zal ?" 

Verv. van Pag. 5 Kol. 4. 
Majoor Meijer had de leiding der 

samenkomst. De Officieren van Medan 
en Poeloe si Tjanang waren mede 
aanwezig. Majoor W alo verleende met 
haar cornet uitstekf'nde diensten hij 
den samenzang. 

Er was veel muziek en zang, en vele 
goede woorden werden gesproken. Het 
was in de eerste plaats een uitleggen, 
waarom en waartoe deze rueuwe 
arbeid. 

Er waren ook sprekers uit andere 
kringen. Het deed ons goed te l uisteren 
naar de woorden van den Javaan
schen goeroe der Gereformeerde Kerk. 
De kapelmeester van bet muziekkorps 
gaf zijn getuigenis in het Chineesch, 
aangezien hij d£'ze taal beter machtig 
was dan het Maleisch. 

Moge God dit nieuwe Korps zegenen 
en geven, dat vele zielen gewonnen 
zullen worden. 



S T R IJ D K R E E T 

DE HEER DJB:S OOGSTES. 
,,Vertrouw op den Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed 

u met getrouwigheid ; en verlustig u in den Heere, zoo zal 

De mensch is, tot 
instandhouding van 
zijn lichaa:n, vanaf 
het begin der schep
ping, afhankelijk ge
weest van de voort
brengselen der aarde. 

En J ehova, heerschappij voerend 
e>ver zon, wind, sneeuw en regen, _den 
loop der jaargetijden en op Wiens 
Woord : ,,Daar zij licht," de duisterni'i 
week, is nog altijd ,,De Heer des 
Oogstes." 

Welk een overvloed heeft Hij Zijn 
schepselen geschonken ! 

Zie eens : die verscheidenheid van 
vrucbten, die van het graan, waarvan 
het brood gebakken wordt, de voedz.'\
me veldgewassen, welke de aarde m 
zulk een groote hoeveelheid voort
brengt, het vee, grazende op de berg
weiden en de millioenen visschen in 
zeeen en rivieren. Dat alles heeft God 
gegeven tot onderhoud van den 
mensch. 

Wanneer wij bedenken, dat het God 
is, Die door Zijn almacht aan alles 
wasdom geeft en de opbrengst der aar
de noodzakelijk is voor het lichaam, 
dan spreekt het toch vanzelf, dat w1j 
uitdrukking wenschen te geven aan 
cnze dankbaarheid door het breng~n 
van onze tienden, hetgeen de Heer 
trouwens ook geboden heeft. 

Erkenning van Gods goedheid.. 
Dat is de reden, waarom bet Leger 

des Heils zijn Oogstf eestsamenkomsteu 
houdt. De menschen worden hierdoor 
in de gelegenheid gesteld bun L1ank
cffer aan God te brengen en zoodoende 
aan Zijn bevel te gehoorzamen. 

Dat de Heer van ons eischt, dat wij 
uiting zullen geven aan onze erken
telijkheid jegens Hem door de viering 
van het Oogstfeest, blijkt wel hieruit, 
dat de Israelieten, tijdens hun verblijf 
in het Beloofde Land, duidelijke beve
len hieromtrent ontvingen. 

Uit den Tabernakd spraK: God tot 
Mozes en gaf nauwkeurige aanwijzin
gen betreffende aard en grootte der 
giften, door Mozes en Aaron op duide-

.Ziekenzalen op de Inlandsche Afdeeling. 

Pelantoengan. 

'Over de reis Weleri naar Pelan~oengan is 

meerdere malen geschreven, maar, zooals 

de Kolonels terecht opmerkten, ervan te 

"lezen of te hooren is heel wat anders dan 

de reis zelf te maken. Ofschoon in de vlakte 

van W eleri, Kendal, enz., all es droog en dor 

-was en in de buurt van Soekoredjo en verder

op, zelfs tot aan de plaats van bestemming 

weinig regen was gevallen, voelde en zag 

men dadelijk bet verschil, naarmate me.J. 

hooger kwam. Hoe mooi is de natuur in de 

bergstreken rondom Pelantoengan. 

Een hartelijk welkom werd gegeven '!Jij 

.aankomst op de kolonie. 

Kort daarna waren de Officieren van de 

verschillende afdeelingen gereed gekomen 

met hun arbeid. Voor deze bijzondere gele-

Hij u geven de begeerten uws harten." 

lijke wijze aan de kinderen Israels 
doorgegeven. 

Deze gaven moesten een tiende bc
dragen van alle producten, hetzij van 
de zaden des velds, de vruchten der 
boomen of van den veestapel. 

Deze tienden werden niet slechts 
gevorderd om aan de onkosten, in 
verband met den eeredienst in den 
tempel en de heilige feesten, tegemoet 
te komen, maar tevens tot ondersteu
ning der armen. 

Het volgende uittreksel uit het vee1·
tiende hoofdstuk van Deuteronomium 
toont ons zeer duidelijk aard en doel 
van het J oodsche Oogstf eest : 

,,Gij zult g~trouwelijk vertienen al het 
inkomen uws zaads, dat elk jaar van h~t 
veld voortkomt. 

En voor het aangezicht des Heeren, uws 
Gods, ter plaatse, die Hij verkiezen zal, om 
Zijnen Naam aldaar te doen wonen, zult gij 
eten de tienden van uw koren, van uwen 
most, en van uwe olie, en de eerstgeboor
ten uwer runderen en uwer schapen ; opdat 
gij den Heere, uwen God, leert vreezen al1e 
dagen. 

Ten einde van drie jaren zult gij voort
brengen alle tienden van uw inkomen, in 
hetzelve jaar, en gij zult ze wegleggen in 
uwe poorten; 

Zoo zal komen de Leviet, dewijl hij ge<?n 
deel noch erve met u heeft, en de vreemde
ling, en de wees en de weduwe, die in uwe 
poorten zijn, en zullen eten en verzadi~d 
worden ; opdat u de Heere, uw God, Zi;!geae 
in al het werk uwer hand, dat gij doen zult~" 

Uit bovenstaande blijkt, dat tien
den gegeven moeten worden uit 
dankbaarheid voor ontvangen -zegenin
gen. 

In den ouden tijd werd, evenals te
genwoordig, een gedeelte terzijde 
gelegd tot leniging van den nood der 
armen. Tot dat doel vraagt ook h~t 
Leger des Heils aan iederen ,,Strijd
kreet-lezer" een gave. 

Laten zij, die niet ,,de eerstelingen 
van den oogst" kunnen brengen een 
gift in geld schenken, maar laat boven· 
al een boetvaardig hart op het altaar 
gelegd worden, opdat het nederig en 
ootmoedig worde. 

J eh ova is niet alleen Heer over land 
en zee, doch H~i is 0uk Heer van ecn 
oneindig belangrijker Oogstveld. 

.Arbeiders voor den oogsl 
Toen Christus Zijn discipelen (:::.po'i

telen) twee aan twee uitzond, gebood 
Hij hun, dat zij den Heer des Oogstcs 
moesten bidden, dat Hij arbeiders in 
Zijn wijngaard zou uitstooten. 

De wereld nu is te vergelijken met 
een groot veld, waar, in iedere ::nen
schenziel, het zaad wordt uitgestrooid, 
dat langzamerhand tot rijpheid komt. 
Tarwe of onkruid, alles zal opgroeien 
om eenmaal afgesneden te worden in 
den Oogsttijd. De tarwe en zij, die ze 
zaaiden, zullen verzameld worden in 
de Hemelsche schuren, het onkruid en 
degenen, die dit uitstrooiden, zullen, 
tot busselen gebonden, in het helsche 
vuur verdwijnen. 

Lezer, wat zaait gij? 
,,Want, die in zijn eigen vleesch zaait, ~al 

uit het vleesch verderfenis maaien ; r:::iar 
die in den geest zaait, zal uit den geest het 
eeuwige leven maaien." 

,,De mensch, die in het vlecsch 
zaait," is hij, die in zonden, hetzij grof 
of meer verfijnd, bevrediging zoekt. 
Hij vergeet God en bereidt zich niet 
voor op de eeuwigheid. Daarom zal hij 
voor immer verloren gaan. 

,,Die in den geest zaait," is hij, die 
zijn tijd, talenten en krachten besteedt 
tot eer van God en slechts opgaat in 
de hemelsche dingen. Hij zal b,et 
eeuwige !even beerven. 

DE CHEF SECRETARIS EN MEVROU-W 
LT. KOL. QIDSDEL OP REIS. 

EERSTE BEZOEK AAN PELA..NTOENGAN. 

genheid uitgenoodigd, kwamen alien bijeen 

in het huis van de Majoors Bridson om daar 

het avondeten te nuttigen. Een echt gezellige, 

huiselijke kring, een familiekring in bet 

Leger des Hells. Hoewel de Kolonel en 

Mevrouw Ridsdel al de Officieren reeds eer • 

der hadden ontmoet, was het toch de eerste 
keer, dat zij bij hen thuis waren. 't Was 

echt prettig. 

Den volgenden morgen werd de kolonie 

bezichtigd en den patienten een bezoek ge

bracht. Enkelen waren erg ziek. Een Euro

peesch meisje was zoo net gestorven. De 

zusters hadden om beurten bij haar gewaakt 

gedurende den nacht en in vrede was zij 

ontslapen. 

Overigens vonden we de verpleegden blij

moedig gestemd, sommigen waren bf::zig hun 

eten klaar te maken, anderen hunne bloemen 

te verzorgen en weer anderen mten in 

groepjes te praten of lagen rustig op hun 

bed neer. 

Des middags om 5 uur werd een samen

komst gehouden voor de Europeesche pa

tienten, die zelf de liederen uitzochten, wel • 

ke zij graag wilden zingen en omdat het 

eenigszins een gedenkdienst was voor oruie 

overleden zuster, was het te begrijpen, dat 

we ook dien middag liederen zongen VCU'I. 

den Hemel. De Heer kwam ons dicht nabij. 

Het woord door den Kolonel gesproken en 

ook het Bijbelwoord van Mevrouw Ridsdel 

bracht troost en bemoediging. Aan het slot, 

onder het zingen van het lievelingslied van 

haar, die het Vaderhuis met de vele woningen 

reeds binnengegaan was, kwam een zuster 

vrijwillig naar voren om zich opnieuw aan 

J ezus te geven. 

Buisjes van de Europeesche patienten. 
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Des avonds om half acht had ecn zee 
bijzondere samenkomst plaats met de 
employe 's van het Ziekenhuis waarond 
zoowel verplegings-als antler personeel. E 
stond heel wat op het programma, want dri 
makkers zouden worden ingezegend tot sol 

daat, drie tot recruut en drie baby's zoudi 
worden op!gedragen. De samenkomst w 
zeer mooi, heerlijk was het de he1lssoldat 
te zien. Wij loven God voor deze nieuv 
makkers die dien avond zijn toegevoeg· 
wij bidden voor de kleintjes die aan cl 
Heer en het Leger des Heils zijn opgedragel 
wij bidden voor hunne ouders dat zij gena 
en kracht mogen vinden om deze kinder 
in de vreeze des Heeren op te voeden. 

Maar daar is oneindig veel meer 
wat ons oog aanschouwde. Hier is :!en nieu 
uitbreiding van Gods Koninkrijk onder 
bevolking in de dessa's rondom Pela'J.toeng 

Wij hoorden van de Kapiteins Tok, d 
speciaal voor dit werk zijn aangesteld, d
de bekeerlingen heel wat te verduren hebb 
van hun dorpsgenooten. 

Aan de kinderen wordt gezegd, dat, 
zij Christen willen worden, zij ook behandel 
zullen worden als Christus, toen Hij gekru 
sigd werd. Zoo warden zij bang gemaa!~ '" 
Op allerlei wijze worden de Heilssoldat • 
beproefd maar zij blijven trouw. God 
voor de Zijnen zorgen. 

Hij zegene dit werk en geve moed c 
kracht aan Zijn volgelingen om te volhardE 
ook in het hevigst van den strijd. Hoe wac
is het wat het koor zegt, dat telkens he1 
haald werd in de samenkomsten te Pe ' 
toengan: 

j..De zegepraal zal komen, zal komen 
weldra 

Als alle menschen vlieden tot 't l.truis v 
Golgoth 

Soldaten van het Leger, wij strijden do 

De zegepraal zal komen, ja weldra." 

• • • 
Het was een heerlijke Zondagmorgen. 

vogels, de bloemen, de boomen en palmen , 
de bergen en valleien, de vriendelijke zon 
neschijn, ja, alles loofde den Schepper 
<>ok wij stemden met het lofgezang in. I · 
die stemming gingen wij op naar de samen 
komst en in alle ootmoedigheid dankten 
God voor de gezonclheid die wij bezitte , 
terwijl er in dit schoone oord zoovelen z\). 
die voor altijd vaarwel gezegd hebben am i 

de jaren, waarin ook zij sterk en gezor. d 
waren. 

Maar boven ziekte en 
een jubeltoon en degene, die daar in d ! 

samenkomst zulk ee~ schare menschen za~ 
zitten, zoo ech~ geru.etende voor hun eige1' 
ziel om een d1enst m Gods Huis bij te W'J

nen, zou voor een poosje bijna vergeten, 
<>nder welke omstandigheden zij bijeen wa
ren. 

Oogst na zaaien. 

Vergelijkt men den tegenwoordigen toe-' 
stand bij dien van 25 jaar geleden, dan her
innert men zich de moeilijkheden ten op ... 
zichte van het brengen van de blijde tijdin ' 
van verlossing aan meni;chen, die absolu 
<>nwetend waren aangaande den Christelijke1 
godsdienst en die ook weinig interesse daar-( 
voor toonden. • 

~ 
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Maar het zaad werd uitgestrooid, met ge
duld werd getracht de boodschap begrijpe
lijk te maken, ernstig werd er gebeden en 
God gaf den wasdom. De Officieren, die el
kaar opvolgden gedurende deze kwart eeuw, 
hebben met liefde en toewijding de patien
ten verzorgd, aldus hun deel bijdragende in 
het zielreddend werk. Hier ook geldt Gods 
woord: ,,Die plant en die nat maakt zijn een 
maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen 
naar zijnen arbeid." 

Men worut tot in het diepst van de ziel 
geroerd als men ziet welk een wonderbaar 
resultaat bereikt is. Ook in deze samen
komst werd men getroffen door het gebed 
en getuigenis der makkers, die God dankten 
voor het Leger dat hun, behalve vele an
dere goede dingen, bovenal Jezus gebracht 
had. Hoe innig baden zij voor het Leger 
des Heils, voor het Internationaal 
Hoofdkwartier te Londen, voor de hoofd
officieren, voor onzen Kommandant, voor de 
officieren die op de Kolonie werken en voor 
hunne medepatienten. Zichzelf vergetende 
baden zij voor anderen. 

In deze samenkomst werd allereerst een 
hartelijk welkom · gegeven aan den Chef
Secretaris en Mevrouw Ridsdel, die door 
Majoor Bridson werden voorgesteld. Het was 
te zien dat officieren en patienten verblijd 
waren over dit bezoek. 

Na bet eerste lied gingen twee van de 
patienten voor in gebed en wij voelden dat 
God in ons midden was. Hierna werd gele
genheid gegeven aan Brigadier Beckley en
kele woorden te spreken, waarna Mevrouw 
Ridsdel ons verraste met een koor in het 
Maleisch gezongen, waarna zij vertelde van 
Gods liefde en genade, die ons iederen dag 
genoeg zijn. 

Met genoegen luisterden wij naar een mooi 
lied, gezongen door een mannenkoor van 
patienten en volgde daarop de Bijbellezing 
door den Kolonel. Met aandacht werd geluis
terd en nog eens zagen wij den Christus, Die 
evenals in de dagen van ouds ook nu te vin
den is door allen, die Hem zoeken. Het was 
een vreugde twee zielen op dezen morgen 
tot Hem te zien komen. Met dankgebed werd 
deze gezegende samenkomst gesloten. 

• • • 
De tweede samenkomst had om elf uur 

plaats in het Hulpziekenhuis, waar Majoor 
Pettersson in bevel is en een zegenrijk werk 
verricht. Alle patienten, die konden opzitten, 
waren erbij tegenwoordig en een, die te bed 
lag, werd dichtbij de deur gebracht, zoodat 
zij ook aan de samenkomst deel kon nemen. 
Na een lied en gebed luisterden wij naar en
kele woorden van Mevrouw Kolonel Ridsdel. 
Zij vertelde heel duidelijk van Jezus, Die 
helpen kan onder alle omstandigheden, ook 
wanneer menschelijke hulp faalt. Deze korte 
bijeenkomst (de patienten kunnen natuur
lijk niet al te lang in een samenkomst zitten) 
werd zeer gewaardeerd. Het koor, gezongen 
door twee kleine kinderen (het zoontje en 
dochtertje van Kapitein Tok) werd daarna 
door allen hartelijk meegezongen. 

Naar de laatste rustplaats. 

Des middags tegen drie uur arriveerde Pa 
van der Steur, vergezeld van enkele pupil
len van het Oranje-Nassau Gesticht te Ma
gelang om op verzoek van familielcden de::t 
begrafenisdienst te leiden van de jonge zustcr, 
die den vorigen dag was overleden. De offi-
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cieren en een groepje patienten hadden zich 
verzameld op de voorgalerij van het huisje 
van de overledene voor een korten dienst. 
Plechtig klonk het lied door de stilte: 

Mijn stervensure nadert, 
En de avondklok, zij luid ; 
Maar mijn harte kent geen droefheid 
Als de paarlen poort ontsluit. 

Na een kort woord en gebed stelde men 
zich op om het stoffelijk omhulsel van Melie 
grafwaarts te dragen. Om de groeve heen 
stonden nog meer patienten. Ook Kolonel en 
Mevrouw Ridsdel, Majoor Bridson en de 
andere officieren waren tegenwoordig, als
ook het groepje pupillen dat meegekomen 
was en daar aan het hoofd zag men den eer
biedwaardigen Pa van der Steur. Twee van 
de lievelingsliederen van de over~edene wer
den nog gezongen en toen sprak Pa v.d. Steur 
van de drie wegen: den lijdensweg, den weg 
van het kruis en den weg tot overwinning, 
daarbij opmerkende dat Melie, die 13 jaar 
geleden het gesticht verliet om als patient 
naar Pelantoengan te gaan den weg heeft 
afgelegd en nu veilig is in het Vaderhuis. 
Gebeden werd voor de familieleden en in het 
bijzonder voor den echtgenoot. Ten slotte 
werden er op de aarde, die de kist bedekte, 
mooie kransen door pupillen en patienten 
neergelegd en het vers gezongen, dat op 
Melie's verzoek zoo vele jaren geleden bij 
haar afscheid van Magelang gezongen werd. 

W ederom is nu een pelgrim thuis na een 
vermoeiende en moeilijke reis. De ziel is ver
lost van het uitgeteerde lichaam en zij ju
belt nu bij Gods troon. Wij gelooven, dat in 
stilte dit gebed uit menig hart verrees: ,,Heer, 
bereid ook mij om voor Uwen troon te staan". 

Voor zijn vertrek vertoefde Pa v. d. Steur 
even op het kwartier van de Majoors Brid
son om een kopje thee te gebruiken alvorens 
de terugreis naar Magelang te aanvaarden. 

• • • 
Hierna hield de Kolonel een korte samen

komst met al de Officieren, waarbij Mevrouw 
Ridsdel enkel woorden tot ons sprak. Het 
waren waardevolle oogenblikken die wij 
daar doorbrachten, wa~rin Gods Geest ons 
nabij was. 

Dit bezoek van Kolonel en Mevrouw 
Ridsdel bracht verkwikking en bemoediging 
aan onze makkers te Pelantoengan en de 
Kolonels zullen zeker prettige herinneringen 
blijven houden aan hun eerste bezoek aldaar. 
De hartelijke ontvangst, het vriendelijke wel
kom, ook van de zijde der patienten en de 
geest van toewijding en liefde, werkten mede 
om dit bezoek voor alien een zegen te doen 
zijn. 

God zegene het werk dat hier gedaan 
wordt. 

Oogstfeest in een der korpsen. 

OPENING DER NIE U-WE ZAAL 
TE MEDAN. 

Op Vrijdag 8 September had de 
opening plaats van de nieuwe bijeen
komstzaal en het werd door de 0£
ficieren van Sumatra's Oostkust als 
een groot voorrecht beschouwd, dat 
Mevrouw van Suchtelen, de echtge
noote van den Gouverneur, zich bereid 
had verklaard de openingsplechtigheid 
te verrichten. 

Tegen 6 uur verzamelden genoodig
den en belangstellenden zich in den 
tuin achter het Kinderhuis en begaven 
zich vervolgens naar den hoof dingang 
van het nieuwe gebouwtje. 

Met een kort woord overhandigde 
Majoor Meijer den sleutel aan Me
vrouw van Suchtelen, die. het zaaltje 
ontsloot. Had <lit van buiten reeds 
menigen bewonderenden uitroep ont
lokt, ook van binnen zag het er aller
aardigst uit en op aller gelaat was dan 
ook verrassing te lezen. 

Begonnen werd met het zingen van 
het lied: ,,Juicht, aarde en hemel ! 
Zingt den lof van 's Heeren Majesteit", 
waarna Adjudante Berge voorging in 
gebed, Gods onmisbaren zegen afsmee
kend over <lit nieuwe werk. Een 
zangkoortje, bestaande uit meisjes van 
het Kinderhuis, zong een lied en 
Majoor Meijer nam hierna het woord. 

r 
I 

over uit te wijden. Het was 20 jaar geleden 
dat n et gouvernement het Leger de zorg 
over de Melaatschen in Poelau S1tjanang 
toever trouwde, in 1917 werd het Kinder
huis geopend en drie jaar geledcn kwam 
het werkloozen tehuis, Huize Elim, tot 
stand . 

Het was vooral in dezen tijd, dat zoo
velen hun geestelijk en sociaal houvast 
is ontvallen, dat het werk van het Leger 

zoo werd geapprecieerd. 
Ook h et werk onder de Chineezen waar

mede hier een aanvang werd gemaakt, 
getuigde van het liefdewerk van het 
Leger. 

Spreker noemde het een voorrf!cht kapi
teine van Lith geluk te mogen wenschen 
met dit nieuwe zaaltje. 

Majoor Meyer dankte voor de woorden 
'en verzocht ook zijn dank over te willen 
brengen aan den Gouverneur. 

Adjudant Hansen las eenige brieven en 
telegrammen voor die binnen gek:>men 
waren van elders. 

Er was een telegram van het hoofdkwar
tier te Bandoeng, een brief van :.:.endeling 
van Muilwijk en een schrijven van zen
deling Vuurmans van Lau Simono. 

Ook Ds. Mak en burgemeester Pitlo 
die niet aanwezig hadden kunnen zijn 
hadden hun sympathie betuigd met het 

Mevrouw van Suchtelen opent het zaaltje aan de Swatowstraat. Medan. Rechts 
Assistent-resident Bruggemans, links Majoor Me1jer en andere Off1cieren. 

De bede, die werd uitgesproken bij 
de inwijding van den tempel van 
Salomo : ,,Heere, dat U we oogen open 
zijn, nacht en dag, over dit huis", 
wilde hij toepassen op deze zaal. Al 
kan zij niet vergeleken worden met 
<lien tempel, toch mogen wij deze bede 
van God afsmeeken ; immers zij, di~ 
hier zullen arbeiden, kunnen dien 
arbeid alleen verrichten als zij wijs
heid en kracht van boven ontvangen 
en zich weten gadegeslager.. door Gods 
oogen. De gelijkenis van de konink
lijke bruiloft aanhale,nd, sprak de 
Majoor vervolgens de hoop uit, dat de
ze zaal een kleedkamer zou worden, 
waar de menschen hun zonde en on
reinheid zouden afleggen en het 
bruiloftskleed aantrekken. Nadat ge
zamenlijk een lied was gezongen, 
deelde de Majoor mede, dat deze zaal 
gebouwd is met het doel den arbeid 
onder de Chineezen te beginnen. 
Kapiteine van Lith, die door den 
Kommandant is aangesteld voor dit 
werk, sprak hierna eenige woorden. 
· Het kinderkoor bracht wederom een 

lied ten gehoore, waarna aan den 
Assistent-Resident, als vertegenwoor
diger van den Gouverneur, het woord 
werd gegeven. 

Uit de ,,Sumatra. Post" ontleenen 
w\j het volgende. 

Assistent-resident Bruggemans 'l:ond het 
een voorrecht te mogen spreken namens 
den Gouverneur bij de opening van dit 
zaaltje. Het werk van het Leger des Heils 
was reeds te bekend om er verder nog 

werk van het Leger. Tenslotte deelde 
Majoor Meijer mede dat dank zij een 
gift van den Kommandant van het hoofd
kwartier het mogelijk was geweest dit 
zaaltje te bouwen. 

Het gebouwtje dat 100 personen kan 
bevatten ziet er in alle opzichten keurig 
verzorgd uit. 

Andere sprekers volgden, n.l. Ds. 
Wielinga en Zendeling van den Berg 
uit Kahan Djahe namens de conferen
tie van zendelingen in Deli. Tot slot 
werd gezongen: ,,Leid ons, trouwe 
God en Vader, op onze aardsche pel
grimsreis", waarna Ds. Wielinga met 
dankgebed sloot. 

Den volgenden dag was het de ope
ning voor de Maleischsprekenden. De 
Heilssoldaten van het Korps Belawan 
waren tegenwoordig en het muziek
korps van de Methodisten Kerk ver
leende welwillende medewerking. 

Onder leiding van Adjudant Hansen 
werd eerst een openluchtsamenkomst 
gehouden in een der Chlneesche wij
ken. De menschen hadden zooiets nog 
niet eerder meegemaakt en bleven vol 
verbazing luisteren. Aan de uitnoodi
ging van de Heilssoldaten om hen naar 
de zaal te volgen, gaven zij gehoor, 
doch ...... op eerbiedigen afstand. Toen 
echter het muziekkorps voor de zaal 
een nummertje ten beste gaf, overwon 
de een na den antler zijn vrees en 
waagde het om naar binnen te gaan. 
De zaal, die plaats biedt aan honderd 
personen, borg er <lien avond honderd 
en twintig ! 

Zie verv. pag. 3 kol .(. 
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VRUCHTEN NA VELE JAREN. 

H OE wonderlijk zijn de werken Gods 
toch en 'hoe waar is het, dat slechts 

dat, wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, 
hier zijn waarde houdt en zal blijven be
staan. Onwillekeurig spelen deze woorden 
me door het hoofd, als ik denk, aan het
geen ik nu ga vertellen. 

Het gebeurde, toen ik eens bij mijn ouders 
thuis was. Terwijl ik met mijn vader zat te 
praten, kwam opeens, heel verbaasd, mijn 
zusje binnen en riep: ,,Pa, onze nieuwe babne 
is een Christin" en, om aan haar woorden 
meer kracht bij te zetten, vervolgde ze : 
,,Heusch waar, ik heb het al den heelen dM~ 
opgemerkt. Ze is heel anders dan andere 
meiden en ze bidt voor en na het eten." 
Nu weet ik niet precies wat mijn vader hier
op antwoordde, doch mijn belangstelling was 
opgewekt. Een Inlandsche vrouw, die zoo 
dapper voor haar geloof durfde uitkomcn ·"l 

een voor haar toch totaal vreemden werk
kring en nieuwe omgeving, (ik hoorde n.l. 
dat zij er dien dag voor 't eerst was), <lat 
was de moeite waard. Daar wilde ik meer 
van weten. Ik ging dus naar haar toe c:1 

vond haar bezig het waschgoed te strijken. 
Ze was geen mooie vrouw, integendeel, -t:! 

had een eigenaardig oog en wie haar aankeek 
moest onwillekeurig lachen. Haar kleerf'a 
waren echter bijzonder schoon en heel haar 
verschijning was netjes en zindelijk. Ev~n 
bleef ik haar werk stil gadeslaan, toen vroet! 
ik haar : ,,Is 't waar, ik hoor, dat je f':?"l 

Christin bent? En ik zou zoo graag wil1·~!1 

weten, waar je den Heer hebt gevonden en 
hoe je Hem hebt leeren ke.:men ?" · 

Ze antwoordde niet dadelijk en het lePl:, 
als ging ze met zichzelf te rade, doch plot
seling keerde ze zich vastberaden om c-•1 
zeide met duidelijke stem, terwijl tranen ha-ir 
oogen omfloersten, wellicht doordat ze zich 
thans voor het feit geplaatst zag haar lief:la 
voor den Reiland te belijden op groot geva:ir 
van daardoor waarschij.:ilijk haar betrekking 
te verliezen: 

.,Ja, ik heh Jezus lief met heel mijn hart. 
Hij is mijn Redder, mijn dierbare Verloss~f'. 
Ik kan zonder Hem niet leven. Mijn z•.d 
dorst naar den Heere, den levenden Gorl." 

0, wat stond ze daar mo01 en dapp"'!'. 
Nooit zal ik het vergeten. De glans op ha~r 
gelaat en de stralende oogen getuigden v-,in 
de echtheid harer woorden. 

Welk een mooi en heerlijk getuigenis h-i:l 
ze gegeven. Het was of ik een onzer heils
soldaten hoorde, en ik vroeg verder; ,,Wa<)1· 
heh je z66 den Helland Ieeren vi:lden "!" 
,,0, Zuster, dat is nu al heel lang gelede'I. 
Toen was ik nog in Sapoeran en h9orde daar 
vertellen van Christus. Het waren ook men
schen met S-jes op als U en sinds ik gehoord 
heb van Hem, Die stierf aan het kruis vo-,r 
mij, hen ik Hem gaan minnen en volgen .. , 

• • • 
0, welk een blijdschap is het te weten, d-:it 

vroeg of laat de vruchten warden geoog-;t 
van het zaad dat wij in Zijn naam op aar-!<? 
strooiden. De Officieren, Brigadier en 
Mevrouw Thomson, (thans uit actieven dienst 
getreden en wonende in Austrahe) die toen 
in Sapoeran arbeidden, hebben wellicht ni~t 
veel vruchten op hu:J werk gezien, doch hi~.c 
vinden we een van de velen, van wie zij ,b.~t 

niet weten, maar die toch heerlijk gewonn::·i 
werd voor Jezus. 

E. L. 

~ erv. van Kol. 4. 

Voordat men weder uit elkander 
ging, vroeg de heer Overd11in E'en kort 
woord te mogen spreken. Spontaan 
uitte hij zijn dank voor bet mooie werk 
van het Leger des Heils, in het bij
zondcr voor dit werk. Vol bewondering 
en waardeering is spreker voor den 
onvermoeiden ijver en het uithou
dingsvermogen der Officieren, die 
onbaatzucbtig dezen bij uits1ek zoo 
menscblievenden arbeid verrichten. 
Met den wensch, dat God dit werk en 
bet Leger moge zegenen, nam de oud
directeur afscheid. 

Hiermede werd Moedersda.s bes1o
ten en alles resumeerend kunncn wij 
niet anders zeggen dan dat het een 
rijk gezegende morgen was voor c..lle 
aanwezigen. 

J. K. 
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Goed nieuws vanuit Celebes. 
Opwekkende samenkomsten gehouden 

op Jongeliedendag. 

Van Adjudant Ramaker, secretaris voor de: 
Celebes-divisie, ontvingen wij zeer aanmoe
digende berichten aangaande den Jongelie
dendag onlangs gehouden in verschillende 
centra van Midden-Celebes. 

Kalawara. 

Adjudant Poutiainen Ieidde de bijzondere 
samenkomsten op de Kolonie en de jong~ 

menschen van de dichtstbijzijnde korpsen, 
Sibelaja en Pendere namen ook daaraan deel 
De B.O. schreef: ,,De Heiligingssamellkomst 
's morgens werd door 290 jonge mensch~:l 
bijgewoond. In de tweede samenkomst kwa
mcn 93 jongens en mcisjes naar de zonJaar::
bank. Wij ontvingen een bijzonderen zegen. 
De heele dag was 't inderdaad een dag met 
den Heer." 

II 

Rowiga. 

Hier waren bijeengekomen zooveel mogelijk 
jongelui uit de geheele Scctie en de samen
komsten, onder leiding van Kapitein 
Frederiksen werden dien dag bijgewoo:d. 
door enkele honderden. Ook hier werd:!n 
zielen gewonnen voor den Heer. 

Kantewoe. 

Majoor Ingham schreef zeer. opgewckt ov~r 
de samenkomsten met de jonge mensche;J. 
van Kantewoe, Peana en Oenoe. 

Bora. 

Hier leidde Adjudant Ramaker de samen
komsten, waar bijeenvcrgaderd waren :l.e 
jonge menschen van Kapiroei, Manoesi en 
Bora, alsook van Paloe. In de samenko:::stan 
waren uitsluitend jonge Heilssoldaten c.:i 
Korpskadetten en de dag werd gewijd aa.1 
het verdiepen van bet geestelijk leven. 

Gimpocbia en Wawocgaga. 

Deze twee korpsen waren vereenigd vonr 
dezen J. L. dag. De eerste samenkomst, on:l :r 
leiding van Kapitein Losoh, werd gehoud~n 
te K.anini, een buitenpost van Gimpoebia t!n 

werd bijgewoond door 107 menschen. Hier 
werden 5 kinderen aan den Heer opgedragen. 
Daarna werd een samenkomst gehouden in 
de kampong Dongaraa en vervolgens te 
Gimpoebia, waar 9 makkers werden ingcze
gend tot Heilssoldaat en tot recruut. 

Bet was een dag vol rijke zegeningen. 
Wij gaan voorwaarts en houden de banicr 

omhoog ! 
God zegene onze makkers en hun arbeid. 

~ 

II 

--
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Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, 

Als de ranken aan den wijnstok, 
Zijn w' aan U verbonden, Heer; 

Gij gaaft ons de heil 'ge roeping, 
Vrucht te dragen tot Uw eer. 

In onszelf zijn wij onmachtig, 
Zander U komt niets tot stand; 

Maar wij zullen veel vermogen, 
Zoo we in U zijn ing~plant. 

dat gij veel vrucht draagt. 
(Joh. 15: 8) 

Doode en verdorde ranken, 
Snijdt de groote Landman af, 

En ze worden onmeedoogend, 
In het vuur verbrand als kaf. 

Zie, dit dringt mij tot de bede: 
Heer, behoed mij voor den val, 

Dat ik nimmer Uw gemeenschap, 
En U w glimlach derven zal. 

Koor: 

Help mij, Heer, in U te blijven, 
Groeiend, wassend dag aan dag, 

Dat mijn leven U ter eere 
Rijke vruchten dragen mag! 

A1le rank, waaraan de Landman, 
Ziet, dat vruchten zijn gegroeid, 

Wordt door Hem met zorg en liefde, 
Maar met vaste hand gesr.oeid. 

Reiland, wil zuo ook mijn harte 
Reinigen van ied're smet; 

Leer mij meer dan ooit te z0eken 
Uw gemeenschap in 't gebed. 

OCTOBER 1934. 

MOEDERSDAG IN SOEKAMISKIN. 

Zondag, 26 Augustus j.l., werd voor 
de gedetineerden in de Stra£gevan
genis Soekamiskin een bij.wndf're 
dienst gehouden·: Moedersdag. De lei
ding dezer meeting berustte bij Lt.
Kolonel Ridsdel, bijgestaan door 
Brigadier Palstra, de Maj oors Hiorth 
en Strandlund en nog enkele leden van 
de Reclasset'rings brigade. 

Ruim 50 gedetineerden hadden bij 
den aanvang der samenkomst plaats 
genomen in de zaal, terwijl ook de 
heeren Overduin en Hofstra, resp. 
aftredend en pas benoemd directeur 
der strafgevangenis, aanwezig waren. 

Na samenzang en gebed zeide 
de Kolonel in zijn openingswoord, 
<lat deze dag om drie verschillende 
redenen van beteekenis was. Eerstens 
de herdenking van ,,Moeder", vervol
gens het welkom van Brigadier 
Palstra als voorzitter der Reclassee
ringsbrigade en ,,last but not least" 
bet afscheid van den heer Overduin 
en de verwelkoming van den nieuwen 
directeur, den heer Hofstra. 

Als korte inleiding gaf de Kolonel 
de beteekenis weer van Moedersdag, 
zooals deze door bet Leger des Heil-; 
ieder jaar wordt gevierd. 

Voortgaande heette spreker den 
nieuwen voorzitter der Reclassee
ringsbrigade, Brigadier Palstra, har
telijk welkom, hem daarbij een 
gezegenden werkkring toewenscbend. 
Zich vervolgens tot den beer Overduin 
wendend, dankte de Kolonel dezen 
namens den Kommandant voor diens 
betoonde sympathie met en hulp aan 
dezen tak van arbeid van bet Leger 
des Heils: het reclasseeringswerk, en 
wenschte hem Gods rijksten zegen toe 
in zijn verdere leven. Hierna heette 
Kolonel Ridsdel den nieuwen directeur 
hartelijk welkom, daarbij het vertrou
wen uitsprekend, ook op diens vollen 
steun en medewerking te mogen 
rekenen. 

Na dit min of meer officieele gedeel
te, werd het woord gegeven aan Bri
gadier Palstra ter behandeling van 
Gods W oord. Op treffende wijze schet
ste hij het geduldig wachten van de 
moeder van Siscra, een krijgs-overste, 
die ten strijde was getrokken. Vol 
verwachting, hoop en angst keek zij 
uit door haar venster naar de terug
komst van haar zoon, docb welk een 
teleurstelling en droefheid was bet 
voor haar toen zij hoorde, dat hij in 
den strijd was omgekomen. (Ricbte
ren 5: 28). 

Waar zou onze Moeder nu zijn? 
Van den een misschien ver weg, van 
den ander weer dichtbij, van weer 
een ander waarschijnlijk reeds in den 
hemel. Mogelijk is het, <lat een moeder 
met verlangen uitkijkt vanuit den he
mel, wachtend of haar zoon als over
winnaar thuis zal komen. 

Spreker weet dit niet met zckerbeid 
te zeggen, <loch een feit staat vast : 
Er is Een, Die ons altijd vol liefde 
gadeslaat, Die belangstellend Iiaar ons 
uitkijkt, Die zich afvraagt, ·uat een 
ieder van ons van zijn leven tere:ht 
brengt en Die Eene is J ezus. Zal Hij 
trotsch op ons kunnen wezen, omdat 
wij als hf'lden uit den strijd des levens 
zijn getreden, of zal Zijn wachten 
vergeefsch zijn, omdat de zoade ons 
heeft overwonnen? Uit ons zelf zijn 
wij zwak en zullen wij vast en zeker 
een jammerlijke nederlaag lijden; <loch 
- Halleluja - bij Jezus is kracht om 
te overwinnen, om ui t de mcicht der 
zonde vc-rlost te warden, i:1dien wij 
slechts in ootmoed en berouw onze 
knieen voor Hem buigen. Met den 
wenscb, dat deze Zondag voor velen 
der toehoorders bet begin '\-an een 
nieuw en overwinnend lev~n mocht 
wezen, besloot de Brigadier zijn 
rede. 

Als slot werd nog gezamenlijk ge
zongen en gebeden. 

Zie vervolg kol. 1. 
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AANTEEKENINGEN VAN 
DEN CHEF-SECRETARIS, 

LT. KOLONEL D. S. R1DSDEL. 

,,Hij zcidc dan tot h en: ,,De Oogst is 
wel groot, maar de arbeidcrs zijn wci
n :ge ; bidt daarom den Heer des oog
St !!s, dat Hij arbeiders in Zijnen oogst 
uitstoote." 

Lukas 10, vers 2. 

De nieuwe Generaal. 
Wij ontvingen van den Chef van den Staf 

bericht, dat Commander Evangeline Booth 
met een groote meerderheid van stemmen 
gekomen is oin Generaal E. J. Hig gins op. te 
volgen als Generaal van het Leger des 
Heils. De officieele telegrammen over dr.n 
Hoogen Raad zult u op een andere pagina 
vinden. Wij bidden allen, dat :;ods zegE>n 
m oge rusten op onze nieuwe L~iC:ster f'Tl 

gelooven, dat zij door God gebruikt zal 
worden voor de uitbreiding van Z!jn Konin
krijk en ons geliefd "Leger des Heils. 

De Territoriale Kommandant. 
Wij hebben goed nieuws van onzen Kom

mandant ontvangen ; hij maakt het uitste
kend en de reis naar Europa is hem best 
b€komen. De vergaderingen van den Hoo
gen Raad waren ongetwijfeld zeer vermoeiend 
D e besprekingen van Generaal Hig
gins met de Kommandants zijn zeer zeker 
van bezielenden aard geweest en er zullen 
natuurlijk vele vraagstukken in verband met 
het Leger besproken zijn. Zoo ;uist ontvingen 
wij bericht, dat de Kommandant 0p 21 Sep
tember met de ,,Dempo" uit Marseille ver
trekt, zoodat wij hem 11 Octobt>r a.s. te 
BatG.via verwachten. Voor de welkomst
samenkomsten verwijzen wij 011ze lezers 
naar de plaatselijke aankondigingen. God 
zegene onzen Kommandant. 

Mevrouw Kommandant de Groot. 
Mevrouw de Groot is op het moment op 

weg naar Makassar om enkele s::.menkom-
te te leiden en tegenwoordig te unnen 

zijn bij het officieele bezoek van Mevrouw 
A. C. de J onge, geb. Baronesse van Wasse
naer aan onze Kliniek aldaar. 

Adjudant en Mevrouw Mepham en Majoor 
Harvey zullen Mevrouw de Groot stellig 
een hartelijke ontvangst geven en we zijn 
er zeker van dat dit bezoek een bemoediging 
en zegen zal zijn voor onze Officieren en 
Heilssoldaten, die daar maar weinig be
zoekers van Java ontvangen, en met d mak
kers steeds moedig den strijd voortzetten 
voor God en het Leger. 

Mevrouw Lt. Koloncl Ridsdcl. 
Tot mijn leedwezen moest ik Mevrouw 

Ridsdel door onvoorziene omstandighedeu, 
alleen laten gaan. naar Djokja voor rle 
Zondagsamenkomsten. Naar hetgeen ik 
ervan vernomen heh, waren de bi3eenkom
sten goed bezocht en werden de Officieren 
en makkers er door gezegend en aange
moed:gd. Dit was tevens het eerste bezoek, 
dat mijn vrouw bracht aan ons Kinderhuis 
te Djokja, waar Majoor Midteide haar een 
goede ontvangst gaf. De Officieren in het 
Militair Tehuis maken het goed en geven 
zich geheel voor hun werk. 

Des Maandags werd Mevrouw Ridsdel in 
Solo verwelkomd door Envoy en Mevrouw 
Ste<.nbakker, die een speciale welkomst
samenkomst hadden belegd. Ook werd 
hier een nieuwe afdeeling van den Gezins
bond geopend. God zegene onzen arbeid in 
deze beide steden. 

Lt. Koloncl Brouwer 
De Kolonel en zijn dochter, de Kapi

teine, hebben aangename dagen te+amen 
doorgebracht in Garoet en andere plaatsen. 
Wij verheugen ons, dat de Kolonel het zoo 
goed maakt De makkers zullen blij zijn 
hen na hun verlof weer in het Korps Ban
doeng II te verwelkomen, waar zoowel de 
Kolonel a.ls de Kapiteine een werkzaam aan
deel hebben in den strijd. 

40stc Jubilcum. 
Er worden grootsche voorbereiclingen ge

maakt voor de viering van deze zoo groote 
gebeurtenis in de annalen van het Leger 
des Heils in Nederlandsch-Indie. Plannen 
zijn reeds in bewerking voor bijzondere 
herdcnkingssamenkomsten in Bandoeng, 
Soerabaja en Batavia. 

S T R IJ D K R E E T 

DE KOMMANDANT OP AUDIENTIE. 

Een Anet a bericht uit den H aag dd. 14 
September luidt als volgt: 

lf M. de Koningin ontving Kommandant 
J. W. de Groot in bijzondere audientie. H. M. 
was zee r belangstellend voor het Indische 
werk van het Leger des Heils en liet zich 
over de bijzonderheden inlichten. Nadat het 
onderhou d een u ur geduurd had, eindigde 
H . M. met zegcn te wenschen op dezen 
prachtigen arbeid . y . 

MAAIERS. 

Ledig staat gij op de mark tplaats 't gansche jaargct ij, 
Zeggend: ,,Goede Meester, is er eenig wer k v oor mij ?" 

Ach, hoevelen aarz'len toch, w ijl J ezus roept tot u : 
Maaiers, maaiers, wilt gij werken nu ? 

Slaat dan d 'oogen op en ziet het golvend graan, 
Wachtend op de maaiers in de velden staan, 

Komt toch, ontwaakt nu, want de Reiland, Hij roept u ! 
Wie wil tnet ons gaan en zeggen : ,,Meester, hier zijn wij !" 

Heind' en ver de volle schooven buigen neer, 
Ziet de wind ze zachtkens wieg'len heen en weer, 

Komt toch, ontwaakt nu, want de Reiland, Hij roept u, 
En. de gou~en tijd van 't oogsten gaat zoo snel voorbij ! 

't Morgenuur gaat snel voorbij en d'avondschecm'ring daalt, 
En de Heer des oogstes heeft straks d'oogst reeds ingehaald, 

Zult ge clan met leege handen voor Uw Meester staan? 
Maaiers, maaiers,, trouw uw werk gedaan. 

Ied're schoof, die g'hier vergaat voor Jezus, Gades Zoon, 
Wordt een schoone parel .straks in d'overwinnaarskroon, 

Zoekt toch de verloornen, want Hij kocht ze met Zijn bloed, 
Maaiers, maaiers, doe uw werk met spoed. 

1894 1934. 

KlfiGSSAMENKOMSTEN 
IN VERBAND MET HET 

40 -
JARIG BEST AAN VAN HET 

LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH- INDIE 

ZULLEN GEHOUDEN WORDEN IN DE MAAND 

NOVEM B ER 
ONDER LEIDING van 

KOMMANDANT EN MEV RO UW DE GRO OT 
Z1e uit naar nadere benchten. 

Wij raden makkers en vricnden aan om 
uit te zien naar de p]aatselijke bckendma
kingen. Als de Kommandant weer terug is, 
hopen wij de voorstellen aan hem ter 
goedkeuring voor te leggen. Laten wij 
'bovenal bidden dat door deze bijzondere 
pogingen het Evangelie van Jezus Christus 
zal worden verkondigd en kostbare zielen 
vcrlost zullen worden. 

De Minahassa. 
Majoor Rosenlund schrijft ons over ver

dere overwinningen. In Korps Manado I 
en II zijn weer nieuwc Soldaten en Reeruten 
ingezegcnd onder de Vlag. Bijzondere be
keeringsgevallen hadden plaats. In de 
gevangenis waren de Officieren in staat om 
met 21 mannen te bidden en ·s avonds 
thuisgekomen, vonclen zij uog acht anderc 
heilbcgeerigen. Ook begint er opleving 
te komen in de Hollandsche samenkomst, 
terwijl de Gezinsbond zich mag verheugPn 
in voortdurende belangstelling. 65 !eden zijTl 
reeds ingeschreven. De Liefdebond is pas 
geopend, en zoo gaat de arbeid voort. 
Moge de Heer onze Officieren, de Majoors 
Rosenlund en de Kapiteins Runtuwene, zoo
wel a1s de jonge Luitenants helpen in den 

ti" 

heerlijken arbeid, die hun daar is toever
trouwd, opdat Gods Naam verheerlijkt mo
ge worden. 

Onze zieke kamcraden. Met dankbaarheid 
melden wij, dat Adjudant Nyheim th:ms va!l 
zijn ziekte is hersteld en ook Kapitein 
Hondelink weer naar zijn arbeid is tereg
gekeerd. Kapiteine Kuneken hceft haar ar
beid in Toercn hervat, doch het spijt on<; 
te moeten melden, dat Majoor Palll1 nu in 
het ziekenhuis te Malang moest worden op
genomen. De laatste berichten zijn echter 
111eer bemoedigend, en bidden .vij, dat Go:i 
haar spoedig geheel zal doen herstellen. 

Opening Medan Korps. 
Mevrouw van Suchtelen, de echtgenootc 

van den Gouverneur van Sumah·::i's Oost
kust, heeft op 8 September j.l. onricr groote 
belangstelling onze zaal voor het nieuwe 
Korps te Medan geopend. Wij zijn blij, d:it 
thans het geestelijke werk in Medan is 
begonnen, zooals wij dat ook in onz:: Korpse'l 
op Java en Celebes hebbcn, en spreken d~ 
hoop uit, dat Kapiteine van Lith in haar 
arbeid tot grooten zegen moge worden 
gesteld. 

O FFIC IEE L E 
M EDE DEE LIN C.EN. 

Overplaatsingen : 
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Adjudant C. Nyheim * naar Batavia Socia:::.l 
T eh uis (asst.) . 

Kapitei1i A. E. Knopfli naar BandoE=.1~ 
Jongenshuis (Asst., . 

Kapitein H. Oikkonen naar Batavia LL 
(Asst.) . 

Kapitei.u F. Papilaja * naar S em arang B oe
gangan. (Asst.): 

Kapiteiii J. Rosk am. naar Semarang I 
(Asst.). 

Luitenant H. Doelati.p * naar Rogo Moeijo 
(Asst.) . 

Luitenant N. Lom boan naar Bandoeng K in
der huis. (Asst. ) . 

Luitenant C. N a:ilchy naar Sem arail.g 
Buiten post S ajan gan (Asst.) . 

Luitenant P . Teloembanoea naar Sob 
(Asst.) . 

J . W. DE GROOT 

KOMMANDANT. 

Bandoeng, 25 Sept. 1934. 

MAKASSAR. 

Het bezoek van Mevrouw de Jonge, 
Baronesse van Wassenaer, d ie verge
zeld was van den lnspecteur van den 
Dienst der Volks gezondheid, Dr. H. 
de Rook en den Intendant, den Wele
delgestrengen Heer G . A. de SLoppe
laar, was een groot succes. 

Mevrouw Kommandant de Groot 
stelde de Officieren-verpleegsters en de 
dames-bestuursleden van de Makas
saarsche Wijkverpleging voor. Het 
geheele Ziekenhuis werd met groote 
belangstelling door Mevrouw de Jonge 
bezichtigd en herhaalde malen werd 
met lof gewag gemaakt van het mooie 
werk aldaar verricht. 

Na het gebruik van eenige verver
schingen vertrok het 11ooge gezelschap. 

Nadere bijzonderheden over dit be
zoek, dat vijftig minuten duurde, zal 
v erschijnen in he t volgende nummer 
van den ,,Strijdkreet." 

Op weg naar lndie. 

Er is bericht gekomen, dat Adjuda'."lte 
Both met de ,,Marnix" weer onderweg is 
naar deze gewesten, en in het begin va'l 
October hier zal aankomen. Tegclijk met :le 
Adjudante reizcn ook twee andcre Officie
ren, die voor h et eerst naar lndie kome".l.. 
Luitenante Rufener van Zwitserland en 
Kapiteine Sapart van F rankrijk. \V"ij roepen 
hun een hartelijk welkom toe en bidden, 
dat God hen tot een rijken zegcn zal stel
len. 

Op toumee. 

Wij hebben ons eerste bezoek g!?bracht 
aan Pelantoengan, waar wij een goeden en 
nuttigen tijd hadden. In iedere afdeeling van 
de kolonie h ielden w ij samenkomstea met 
zeer bevredigende r esultaten, en later oo:.: 
een korte sarnenkomst met de Officiercn. Wij 
woonden eveneens ecn bcgraf~nis bij va'l 
een van de patienten. De Majoors Bridson en 
andere Officieren doen hun uiters te best voor 
de patienten. 

Zondagavond waren wij in Krengseng. De 
zaal was tjokvol. 450 m enschen en w ij had
den het genocgen om 52 nieuwe So1daten, 
14 Jongsoldat.en en •18 r ecruten in te zegenen. 
Deze kameradcn hadden de Krij gsartikele".l 
geteekend en lcgden de belofte af om trou•v 
te zijn aan de b eginselen van het Leger des 
Heils. 

Broeder Oey was tegenwoordig. en sprak 
ons cen hartelijk welkomstwoord toe. De 
Zangbrigade zong een lied, het Muziekkorps 
speelde en ook zong de Jongelieden-Zang
brigade cen welkomstlied. 

Na afloop van de prediking kwamen er 1~ 
menschen vrijwillig naar voren om verlo:>
sing te zoeken. 

Ik had verder gelegenheid om in Semaran~ 

de verschillende Inrichti.ngen te bezoeken en 
met de 0 ficieren te spreken, alsoo~ te Soe
rabaia. In beide steden doen onze makkers 
hun uiterste best om den arbei.d voort te zet
ten en uit de ingekomen rappor~cn, ontvan
gen wij het bemoedigend bericht, dat veli? 
mannen en vrouwen zoekende zijn naar 
God. 
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VOOR DE PADVINDSTERS. 

EEN DAGJE UIT. 

Vrijdagmorgen, 31 Augustus, vertrokken 
wij, acht padvindsters van Soerabaia II, met 
onze leidster van uit Oendaan naar Won'l
kitri, in twee taxi's volgeladen :::iet alles en 
nog wat. Het duurde niet lang, of we waren, 
waar we wezen moesten. De auto's werd.~n 
uitgepakt, ieder moest haar deel dragen en 
nu ging het op zoek naar een geschik.t 
plekje, dat weldra onder een paur tjemara's 
gevonden werd. Vlug alles neergelegd en de 
dekens op den grond gespreid. Eerst dronk.::n 
we wat, maar daarna moesten ·:1;e ;;...n 't v;·!rk. 

Twee heuvels werden ui~gezocht en al .;eel 
gauw waren we druk bezig :net se•n .. t1. 

De morgen ging op deze wijze vlug voorbij. 
Het werd spoedig tijd om te gaan et.en ; 
borden, messen en lepels werden voor den 
dag gehaald en wat smulden we toen van 
de lekkere katoepats. Na 't eten moest alles 
natuurlijk worden afgewasschen, waarna we 
een uurtje mochten rusten. Na den rustt~i1 
trok onze Leidster er met een van de pad
vindsters op uit om sporen te maken, die 
wij moesten opzoeken. Het was niet gemak
kelijk die te vinden op de boomstammen en 
tusschen het gras. We deden echter flink 
ons best, zoodat we om half vier met spelle
tjes konden beginnen. Wat hadden we ~en 
pret ! We liepen wel een paar wondjes op, 
maar dan was onze Leidster er gauw bij om 
ze af te wasschen en te verbinden. Ile, daar 
begon het te druppelen ! Wat een teleur
stelling ! Alles werd nu ingepakt en de terug
tocht aanvaard. En wie kwamen ons daar 
tegemoet? Mevrouw en Majoor Uylings. Dat 
was een verrassing. En er kwam nog meer. 
We stapten in twee taxi's en toerden daarin 
de stad wat rond. Jammer, dat de verrassing 
verstoord werd, omdat het harder begon te 
druppelen. Toch hadden we veel plezier. 
Maar aan alles komt een eind en werd 
bet langzamerhand tijd om huiswaarts te 
keeren. Uit naam van de padvindsters zeg 
ik Mevrouw en Majoor Uylings en onze Leid
ster, die altijd voor ons en ande.::en k1aar 
staan, dank voor dezen heerlijken dag. 

Asst. Leidster 

A. Han. 

BET .JONGELIEDEN UITSTAPJE 

VAN .BANDOENG L 

Eindelijk was de lang verwachte dag van 
bet Jongelieden uitstapje aangehroken, 31 
Augustus. Jong en oud, want de !eden van 
den Gezinshond zouden ook mee gaan, had 
er zich al dagen van te voren op verheugd. 

's Morgens om half 7 waren de meeste 
kinde'l"en reeds aanwezig in de Congreszaal 
van het Leger des Hells aan den Boengsoe
weg. Om 7 uur zouden ze vertrekken. 

Na een korten hidstond werden de 8 auto
bussen, die hen naar Tjipanas en Garoet 
zouden brengen, hestormd door een troep 
joelende, juichende kinderen. Hoera ! Naar 
Garoet ! 

Nadat iedereen een plaatsje had gevonden, 
werd het sein tot vertrek gegeven. Wat zag 
alles er vroolijk uit, met de wapperende 
vlaggen en de lachende kinderen. Zingend~ 
vertrokken ze en zingend kwamen ze in 
Tjipanas aan. 

Degenen, die een zwempak hadden meege
nomen, plonsden al gauw in het warme water, 
de anderen hleven staan kijken, of ver
maakten zich in den speeltuin. 

Om half elf ging 't naar Garoet toe, waar 
de morgen verder in den tuin van het Rust
buis werd doorgebracht. 

De kinderen werden hartelijk verwelkomd 
door de Adjudants Gerth en de met verlof 
zijnde Officieren. 

Sommigen gingen hier weer eens zwemmen, 
anderen wandelden of korfbalden ; kortom 
ieder vermaakte zich kostelijk. 

Tegen half twaalf kreeg ieder kind ee.1 
portie nasi-goreng, wat heel welkom WlS. 

Na nog wat gespeeld en gesnoept te hebben, 
werden de autohussen weer volgeladen en 
gingen allen weer naar huis. 

't Was een heel gezellige dag en we danken 
de Officieren en medewerkers hartelijk 
voor dit uitstapje. 

W.L. 

S T R IJ D K R E E T 

Het was de eerste keer, dat de Chef-Secretaris en Mevrouw Ridsdel 
een bezoek brachten aan Krengseng en met groote verwachtingen werd 
naar hun kornst uitgezien. 

Bij aankornst aldaar werden de Kolonels en Brigadier Beckley, die 
hen vergezelde hartelijk verwelk.omd door de Officieren, door Broeder Oey 
en andere makkers. 

F..r stand heel wat op het programma voor de avondsamenkomst en om 
7 uur ,..,.as er een groote schare menschen bijeen, zoowel binnen als buiten 
de za::tl. Het muziekkorps speelde en de menschen zongen met echte Leger 
des Heils geestdrift. Na een welkomstwoord van Broeder Oey luisterden 
wJj w:.ar een mooi lied van de kinderen. 

Tner werd overgegaan tot de inzegening van 52 makkers tot Heilssoldaat, 
48 tot Recruut en 14 tot Jong-Soldaat. Ernstig werd er gebeden, dat Gods 
zegen op hen allen moge rusten. 

Na een lied van de zangbrigade en een bemoedigend woord van Mevrouw 
Ridsdel, werd door den Kolonel een Bijbelgedeelte behandeld. 

Bij de uitnoodiging kwamen 15 zielen tot den Heer. 
Wij danken God voor de geopende deur te Krengseng waar ons de gele

genheid geboden wordt het heerlijke Evangelie aan zooveel honderden zielen 
te brengen. Wij danken God, dat er zoovelen zijn die de boodschap hebben 
aangencmen en wij bidden, dat Zijn zegen steeds in overvloedige mate rusten 
zal op alles wat daar in Zijn naam gedaan wordt. 

DE EERSTE JONGELIEDEN DAG TE MANADO. 

Op 12 Augustus j.l. hielden wij voor het 
eerst een Jongelieden dag te Manado. De 3 
Korpsen: Manado I, Manado II en Sonder, 
waren opgekomen voor gemeenschappelijke 
samenkomsten onder leiding van l\:!ajoor en 
Mevrouw Rosenlund. 

Wij allen hadden groote verwachtingen 
van dezen dag en prijs den Heer, wij zijn 
dan ook niet teleurgesteld. Het werd inder
daad een schitterend succes. 

's Morgens om half acht reeds kwamen 
wij tezamen in de zaal van Manado II. Een 
korpskadet gaf zijn getuigenis en Majoor 
Rosenlund las een Bijhelgedeelte voor, waar
na hij voor de aanwezige Jongelieden het 
onderwerp hehandelde: ,,Vriendschap met 
Jezus", met het gevolg dat in den nabidstond 
een 20-tal jonge menschen aan de zcndaars
bank neerknielde. 

In den namiddag werd een demonstraU.~, 
gevolgd door een Halleluja-meeting in de 
zaal van Martado I, gehouden. P.uim 300 

jongelieden waren aanwezig en de zaal was 
dan ook tjokvol Het programma was zeer 
uitgehreid. In het hijzonder trok de recitatie 
,,De Hoop der toekomst'', uitgevo!:!rd doo.t' 
enkele kinderen van de Zondagsschool Ma
nado I, de aandacht. Verscheidene i:;ersonen, 
voorgesteld als: China, Japan, Br. Indie, 
Afrika enz. maakten ons duidelijk, welk een 
Internationale instelling het Leger des Heils 
is. Onder het zingen van liederen als: ,,Wij 
zijn het jonge Leger," ,,Ik hlijf trouw aan de 
kleuren van het rood, geel en blauw'' wuifdea 
allen met kleine Legervlaggetjes. 

Verder genoten wij van muziek en zang. 
Een samenspraak tusschen twee jonge mak
kers over het Licht en een solo van e~n 
kleine peuter van Sonder vormden een zeer 
aardige attractie. Wij hadden een heerlijken 
tijd en allen waren bijzonder ingenomen met 
hetgeen zij hoorden en zagen. 

Hierna werden versnaperingen rondge .. 
diend, waarna de samenkomst aanving. De 
zaal was wederom met een groote schare 
jonge menschen gevuld. Ook nu werden wij 
rijkelijk gezegend en aan het slot mochten 
wij de vreugde smaken 6 zielen te zien neer
knielen. 

Den volgenden avond werd onze Jongelie
den week voortgezet met een gratis film
avond in Manado I. Voor andere meetings 
hadden de kinderen toegangkaartjes ont
vangen, doch nu kwamen zij zoo talrijk op 
dat onze zaal letterlijk door de jeugd werd 
overstroomd. Er waren zeker 500 l!anwezig, 
hoewel wij niet meer dan 250 zitplaatsen 
hadden. Door deze films kregen alien 
gelegenheid iets te mogen zien van het 
Legerwerk in verschillende streken van 
In die. 

Vele andere bijzondere samenkomsten 
werden nog te Manado en in de hinnenlanden 
van de Minahasa gehouden gedurende de 
J ongeliedenweek. 

Dit alles zal zeker tot groote hulp voor 
ons werk zijn en zoo gaan wij voort, want 
,,ook het Jonge Leger strijdt voor zegepraal 
,,onder eene Vlag met onzen Generaal". 

E. R. 

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

~ BOEKHAND~A:A!~!!T ~.~T :;~~!a?ES HEILS. ~ 
~ ~ 
~ VERKRIJGBAAR. ~ 
~ Christus Legenden door Selma Lager!Of Prijs f 8.- V 
~ (Luxe Band) ~ 
~ Bijbelsche Geschiedenis aan S. Ulfers Prijs f 9.75 ~ 
y kinderen verhaald. (Luxe Band) r\ 
'1 Zevende Kerstboek. ,, G. F. Callenbach Prijs f 4.25 V 
U V eldtocht der Lief de. Het leven van ~ 
R William Booth, Stichter van bet ~ 
~ Leger des HeHs. ,, Harold Begbie ,, ,, 7.- U 
~ Christus en de Tafelronde. ,, Stanley Jones ,, ,, i.- R 
~ Op iederen weg Christus. ,, ,. ,, ,, ,, 3. 40 V 
~ Christus langs den Indischen Heirweg. ,, ,, ,, . ,, ,, 3.40 ~ 
R Het Beste voor bet Hoogste. ,, Mevrouw Celestine Oliphant- ~ 

~ Leven - Lieven - Loven, Schoch " " 
2

·
50 ~ r<i ,, ,, ,, " 1.75 • 

U Het Blijde Offer. Levensschets van ,, Mevrouw Commissioner Car~ 
~ [Stafkapiteine Kate Lee. penter . ,, ,, 2.30 ~ 
U De Heilige Geest en ons Leven.: ,, Dr. S. L. Brengle ,, ,, 2.50 U 
R Alleen op de wereld. ,, Hector Malot ,, ,, 3.75 R 
~ Ben Hur. ,, Lewis Wallace . ,, ,, 3.50 ~ 
~ ~::!:: :::_ i:::::· als Paulus de ,, Ds. M. Beversluis ,, ,, 3.50 ~ 
U Apostel. ,, Ds. M. Beversluis ,, ,, i.- U 
R Voetsporen van~Christus. ,, Hugh Redwood ,, ,, 2.20 R 
~ God in de Schaduw. ,, ,, ,, ,, 2.50 ~ 

~ Tevens verkrijgbaar een prachtige collectie ~ 
~ leerzame en interessante kinderboeken tegen billijken prijs. ~ 

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

OCTOBER 1934 

KOMENDE GEBE URTENISSEN. 
KOMMANDANT EN MEVROUW 

DE GROOT. 

Donderdag 11 October Bandoeng I. 
Zaterdag 20 October Semarang 
Zondag 21 October Semarang I. 

Opening v.d. Nieuwe Zaal 

Lt. Kolonel en Mevrouw RidsdeL 

Donderdag 11 October Bandoeng L 
• Zaterdag 20 October Semarang. 
• Zondag 21 October Semarang I. 
Zondag 28 October v.m. Batavia I. 
Zondag 28 October n.m. Batavia IL 

Brigadier Lebbink. 

• Zaterdag 20 October Semarang, 
• Zondag 21 October Semarang L 

Brigadier Palstra. 
Zondag 14 October Bandoeng L 
Donderdag 18 October Pekalongan. 
Vrijdag 19 October Tega!. 
Zaterdag 20 October Cheribon. 
Zondag 21 October Cheribon. 

Majoor Hiorth. 
Zondag 21 October Semarang 

(Boegangan). 

• Met den Commandant. 

VOOR OUD EN JONG. 
OPSTAND IN DE KEUKEN. 

Op zekeren dag heerschte er in de keuken 
een hevig oproer. Iedereen was beu van z:ijn 

werk. ,,Wat is het leven vreeselijk eentoru,s," 
riep de pook uit. ,,Zou ik voor niets anders 
geschikt zijn dan alleen het vuur op tP .ra
kelen ? Ik hen er zeker van, dat ik nog andere 
gaven bezit, en ik zou ze graag willen ge
bruiken." 

Toen begonnen de stoelen; ,,Waarom zou
den wij altijd gedoemd zijn, om platgezeten 
te worden ?" 

En een stoof klaagde jammerlijk : ,,Heeft 
dan niemand medelijden met mij, die voor 
niets nut ben, dan tot steun te dienen voor 
zware voeten ?" 

,,En als iemand rust noodig heeft, hen ik 
't wel, gromde de oude klok aan den wand. 
,,Anderen moeten de menschen nu maar 's 
vertellen, hoe laat 't is, ik ga een dutje doen." 

,,We hebben eens een verandering noodig," 
riepen allen in koor uit en nu werd eenparig 
hesloten, dat ieder voortaan slechts dat werk 
zou doen, wat hem 't meest aanstond. 

Den dag daarop weigerde de klok af te 
loopen. Niemand anders kon vertellen, 

hoe laat 't was; de kolenschop ten minste 
versliep zich wel twee uur. De pook verkoos 
den grond te vegen, wat natuurlijk niet ging, 
en de bezem zou de tafel dekken, met het 
gevolg, dat hij twee kopjes en een hordje 
brak. 

De stoelen wandelden het heele huis door, 
de kolenbak wilde graag voor braadpan 
spelen, en je had moeten zien, hoe zwart 
de pannekoekjes er uit zagen. Ter zelfder tijd 
verklaarde de ketel er genoeg van te hehhen, 
op het vuur te staan en te zingen. 

Daarop ging hij den tuin in en besloot de 
hloemen te begieten. Hij deed het wel heel 
voorzichtig, maar, helaas - toen het heete 
water de teere plantjes aanraakte, verschrom
pelden ze en stierven. 

,,Wat hen ik een dwaas, wat '.a dwaas, .. 
mompelde hij, en keerde gauw terug. ,,Mor
gen komt de keukenmeid weer thuis,'' merkta 
de pook op. Wat dunkt jullie, zullen we bij 
ons voornemen blijven ?" 

,,Och om 's hemels wil, Iaat ons als je 
blieft maar ons vroegere werkje weer opne
men !" riep de tang uit, en de ketel, die 
aan de plantjes dacht, zuchtte diep. Hetzelfde 
deed de hezem, die de gehroken kopjes niet 
kon vergeten. 

,,Per slot van rekening,'' vie! de peperbua 
in, die veel van moraal hield, is niets beter 
dan ons eigen werk nauwkeurig en net te 
doen, en niet te verlangen op andermam 
terrein te komen. 
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