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i MET DEN KOMMANDfas'~::k?!.tl?}!~~::~ DOOR MIDDEN JAVA. i 
i Krengseng, Solo, Ojocja, Magelang, Pelantoengan, Salatiga en Semarang. $ 
~~~~~~~~~ Veel . belangstelling ! Gods koninkrijk uitgebreid ! ~~@,;::Q)~~~<t:::=i)~~ 

0 P Maandag 11 Februari heerschte 
groote spanning onder de bevol

kl.ng te Krengseng, in verband met de 
komst van Kommandant de Groot. 
Den avond tevoren had een ieder ge
noten van de heerlijke samenkomst, 
geleid door Brigadier Woodward en 
Majoor Strandlund, doch Maandag was 
de dag, want dan zou de Kommandant 
er zijn. 

Het. werkvolk mocht een uur eerder 
eindigen dan op andere dagen, om tijd 
te hebben naar huis te gaan, zich te 
verkleeden en bijtijds terug te wezen 
om den welkomen gast te begroeten bij 
zijn aankomst uit Semarang ongeveer, 
5 uur in den :namiddag. 

De eerste, die onzen leider verwel
koinde, was de Heer T. T. Oeij, eige
naar der onderneming, waarna door 
een lange rij heilssoldaten en makkers, 
<le L g · 1 r erd ge ~ Ia lt. (reG.1-
terhand omhoog en de eerste vinger 
wijzend naar den hetnel). 

Hierop volgde een openluchtsamen
komst, door den Kommand~nt geleid. 

* 

Inzegening van heilssoldaten te Krengseng. 

De groote meeting zou om 7 uur be
ginnen maar Jang voor dien tij d was 
de zaal overvol, zoodat er zitbanken 
werden bijgezet op de voor- en achter
galerij, waarop zich een groep van on
geveer 40 moeders met haar baby's 
zette, die, zoo noodig, zonder iemand 
te storen, naar buiten konden gaan, 
terwijl de Jongsoldaten, de meisjes 
rechts en de jongens links van het 
platform, op den grand zaten, elke 
groep onder toezicht van een korps
kadet. 

De bijeenkomstzaal was van buit~n 
met palmen en bloemen versierd ; bin
nen zag men de vlaggen van de zeven 
buitenposten. Een groote, rood-geel
blauwe ballon werd even voor den 
aanvang der bijeenkomst opgelaten 
en verdween in de richting Semarang. 

Het was een vreugdevolle, enthou
siaste vergadering, vele getuigenissen 
werden spontaan gegeven door man
nen en vrouwen, die gedurende de 
laatste twee jaar tot bekeering zijn ge
komen. 

De Bijbeltoespraak van den Kom
mandant, door Majoor Hiorth in het 
J avaansch vertaald, vond ingang in de 
harten van deze eenvoudige dessalie
den en aan het eind kwam een groot 
aantal naar de zondaarsbank. 

Met blijdschap keerden de men
schen, door de rijstvelden, terug naar 
hun dessa en de Kommandant, even
eens verblijd over de heerlijke resul
taten van deze samenkomsi,, ging naar 
Semarane, om den volgenden dag de 
reis voort te zetten naar 

Solo. 
Mevrouw de weduwe Tan had haar 

huis opengesteld voor het houden van 
de samenkomst ; zij en haar familie
leden hadden moeite gedaan Chinee
sche vriei;i.den uit te noodigen om den 
Kommandant daar te ontmoeten en de 
films, het Legerwerk illustreerend, te 
komen zien. Er was een mooie op
komst ; , 425 personen waren tegen
woordig, buiten de vele jonge men
schen, die in den tuin plaats hadden 
genomen. 

Zooals het een enkelen keer ge beurt, 
'gerde het licht op een gegeven 

oogenblik, maar de pauze., hierdoor 
veroorzaakt, werd door den Komman
dant benut om te vertellen van het 
Legerwerk in Japan, Zuid-Afrika en 
Nederlandsch-Indie, waarbij duidelijk 
werd gemaakt, <lat de liefde Gods voor 
het menschdom de drijfveer is, bij al 
wat gedaan wordt. 

Met groote belangstelling werd de 
vertooning van de films gevolgd en 
een diepe indruk werd gemaakt op 
alle aanwezigen. 

Behalve de Chineesche vrienden, be
vond zich ook onder het gehoor , de 
adjudant van den plaatselijk-mili
tairen-commandant, die de groeten 
overbracht van zijn Commandant aan 
den onzen. 

Djocja. 

Een kijkje in de stampvolle, ruime 
zaal van de Chineesche societeit over
tuigde ons van het feit, dat het Leger 
des Heils zich beweegt onder alle vol
keren en inderdaad internationaal is. 

Onder de aanwezigen bevonden zich 
kapitein Blokland, die, als vertegen
woordiger van den plaatselijk-militai
ren-commandant, met zijn echtgenoote 
de lezing bijwoonde en de Heer Lie 

Ngo An, kapitein der Chineezen. De
zen werden door den Kommandant 
persoonlijk welkom geheeten. Verder 
een aantal Europeesche vrienden en 
oontribuanten, een groepje van de 
Chineesche Christelijke gemeente, een 
35-tai studenten van de Theologische 
School, een aardig groepje van ons 
Kinderhuis voor Javaansche kinderen 
te Djokja en vele anderen, in totaal 
ongeveer 650. 

Na het openingslied en gebed ging 
de Kommandant over tot de lezing, 
welke door Kapitein Palstra vlot van 
het Hollandsch in het Maleisch werd 
vertaald. De Kommandant vertelcle op 
interessante wijze van het veelzijdige 
werk, dat door de Officier'en van alle 
nationaliteiten ·hier in N ederlandsch
Indi€ wordt gedaan; het doel en stre
ven van het Leger des Heils werd 
d·1idelijk uiteengezet; verklaard werd, 
dat onze organisatie inderdaad beoogt 
een Reddingsleger te zijn, dat de hel
pende hand uitstrekt, niet alleen tot 
practische steunverleening, maar ook 
om de blijde tijding te brengen van 
bevrijding van zonde voor een ieder, 
die in Christus, Gods Zoon, wil geloo
ven en Hem als Redder wil aannemen. 

Enkele Chineesche makkers zongen 
in hun moedertaal een mooi lied, waar
na de Kommandant als inleiding, voor
afgaande aan de vertooning van een 
aantal films, in 't kort vertelde van het 
bezoek van Mevrouw de Jonge, echt
genoote van den Landvoogd aan de Le
prozerie te Pelantoengan, waar zij, door 
haar sympathie een diepen indruk op 
alle patienten maakte. 

W eken daarna spraken de verpleeg
den hier nog over. Ook werd vertoond 
een film van de opening, door Z. E. 
den Gouverneur-generaal, van de 
Werkcentrale te Bandoeng, een ge
bouw, dat door de Regeering aan het 
Leger werd afgestaan en waar thans 
bijna 120 jonge mannen, die geen werk 
konden vinden, zich bezig houden en 
in allerlei vakken worden opgeleid. 

Zooals in andere plaatsen, werd ook 
te Djokja zeer veel belangstelling be-

Patienten worden gebracht naar de samenkomst. 

We:g naar de bijeenkomstzaal. Boegangan, Semarang. 

toond bij het zien van deze films 
' waardoor aan velen, die v-0orheen zoo 

weinig begrip hadden van de werke
lijke strekking van onze organisatie, 
een duidelijk beeld gegeven werd van 
het Leger in actie. 

Met dankgebed werd deze zeer ge
slaagde avond gesloten. 

Den volgenden dag was 

Magelang 

aan de beurt, waar een lezing werd ge
houden in de Protestantsche kerk, voor 
deze gelegenheid welwillend aan het 
Leger afgestaan. 

Ofschoon het 's middags zwaar ge
regend had, klaarde 'tweer, even voor 
den aanvang der samenkomst, op 
en een flinke schare belangstellenden 
kwam bijeen. Onder meer werden op
gemerkt : de resident, de plaatselijk
militairen-conunandant, andere mili
taire officieren, de echtgenoote van 
den burgemeester en vele andere hoog
geplaatste en bekende Europeanen van 
Magelang, benevens enkelen uit Te
manggoeng. 

De lezing maakte diepen indruk op 
het gehoor door hetgeen verteld werd 
van het leed en de droefheid, waar
mede onze Officieren in aanrakiug ko
men. 

Zooals in andere plaatsen werd ook 
te Magelang veel belangstelling ge
toond in de mooie films, waaronder : 
het bezoek van Mevrouw de J onge aan 
Pelantoengan, de opening van de 
Werkcentrale door Z. E. den Gouver
neur-Generaal, de opening van de 
jongste Legerinrichting, het Tehuis 
voor Maatschappelijke Hulp te Bata
via, een openluchtsamenkornst te Se
marang, een marsch te Bandoeng, ge
houden in verband met het 40-jarig 
Jubileum, en, wat zeer interessant en 
buitengewoon was, een krijgsdans door 
jong~ Toradja-heilsofficieren, een dans, 
eertijds door hunne vaders in werke
lijkheid bij het koppensnellen uitge
voerd. 

Pelantoengan. 

Het was voor de Officieren en pa
tienten te Pelantoengan wat fijn een 
bezoek te ontvailgen van den Kom
rnandant, die, in den korten tijd, wel
ken hij te zijner beschikking had, sa
menkomsten hield in alle drie korpsen, 
aangesloten bij de Kolo.:rie. 

Kort na zijn aankomst vanuit Ma
gelang ging de Kommandant eerst de 
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ronde doen. Bij een Europeeschen pa
tient die reeds lang bedlegerig is en 
heel veel te verdragen heeft, ging 
de Kommandant binnen en bad voor 
hem. 

De eerste samen..."komst werd gehou
den in het Europeesche korps ( voor 
Europeesche patienten). Het woord 
van den Kommandant vond ingang. 

Een bijzonder nummer was een lied 
ten beste gegeven door een zangkoor
tje uit patienten. 

De tweede samenkomst was voor de 
bedienden (lKorps 2). De toespraak 
van den Kommandant was een bemoe
diging en bezieling voor de Heilssolda
ten, hen aansporende tot nog grootere 
daden en vernieuwde toewijding aan 
God en het Leger. Drie zielen zochten 
en vonden den Reiland. 

Hierna leidde de Kommandant een 
samenkomst in Korps 1 voor de in
landsche patienten. 

De sergeant-majoor sprak een wel
komstwoord en gaf den Kommandant 
de verzekering, dat het korps gestadig 
vooruitgaat en zich steeds verheugt in 
Gods zegen. 

De zangbrigade, die elke week een 
groote hulp is in de samenkorosten, 
zong een heerlijk overwinningslied. De 
boodschap van J ezus, met zooveel tee
deren ernst door den Kommandant 
gebracht, maakte een onvergetelijken 
indruk op alle aanwezigen en velen 
getuigden den volgenden dag van de 
rijke zegeningen, welke zij door de 
woorden van den Kommandant had
den ontvangen. Een patient, kort gele
den op de Kolonie aangekomen, gaf 
zijn hart aan God in deze samenkomst. 

Na de Officieren in gemeenschappe
lijk gebed aan God te hebben opge
dragen, verliet de Kommandant de 
kolonie om andere plaatsen van Mid
den-Java te bezoeken en daar even
eens zegen en bezieling te brengen aan 
onze makkers in den strijd. 

Salatiga. 

Maandag 18 Februari mochten WlJ 
den Kommandant als gast in ons Te
huis Oengaran ontvangen op zijn door
reis naar Salatiga, waar des avonds 
een lezing zou warden gehouden over 
onzen ar beid. 

't Was een dag van zaken doen, die 
spoedig voor bij was, voor den Kom
mandant en een dag van spanning voor 
dat deel der kinderen, hetwelk mee 
zou gaan naar Salatiga. Eindelijk was 
't zes uur en stond de auto bus voor. 

Onder lustig gezang ging het langs 
de sawah's. Spoedig was het doel be
reikt, de societeit te Salatiga. 't Re
gende, wat even spanning gaf. Zouden 
onze Legervrienden nu wel komen ? 
Om zeven uur was echter een aardig 
clubje bijeen. 

De gastheer van den Kommandant, 
de assistent-resident van Salatiga, 
sprak on-officieel een hartelijk woord 
van welkom. Op boeiende wijze, zijn 
gehoor medevoerend niet alleen door 
onze inrichtingen, maar ook door Japan 
en Afrika, gaf onze leider een inleiding 
tot 'de films, welke nu eens een harte
lijken lach, dan weer een uitroep van 
medelijden ontlokten. 't Was een goede 
avond, die ons de liefde Gods open
baarde, waarvan onze meisjes zongen 
en deed zien hoeveel arbeid we nog 
kunnen verrichten voor onzen Meester. 

Semarang. 

Het bezoek van den Kommandant 
aan Semarang op 16 en 17 Februari 
werd op kennelijke wijze door den 
Heer gezegend. In iedere samenkomst 
kwamen er zielen tot bekeering. Halle
luja ! 

Bij aankomst in het Ooglijdershospi
taal werd een eerewacht gevormd door 
de padvindsters en padvinders. Het 
deed prettig aan, bij den ingang van 
het ziekenhuis, het bekende grijs en 
rood der uniformen te zien, en nadat 
de Kommandant hun welkomstlied 
staande had aangehoord, hield hij on
middellijk daarop inspectie der beide 
troepen. 

's Avonds 7 uur was de zaal van Sa
jangan geheel en al bezet, zoodat het 

S T R IJ D K R E E T 

EEN INTERVIEW MET KOMMANDANT DE GROOT. 
Overgenomen uit de Indische Courant. ~~ 

Gistermiddag is hier ter stede met de 
Knihn gearriveerd de Kommandant van het 
Leger des Heils in Indie, de heer J. W. de 
Groot. Hij kwam zijn vrouw uitgeleide doen, 
die in gezelschap van Lt.-Kolonel Ridsdel, 
den chef-secretaris, en Majoor Strandlund, 
met de ,,Van der Wijck" naar Celebes is 
vertrokken. 

En verder had Kommandant de Groot 
natuurlijk allerlei plannen te bespreken hier. 

Vanmorgen kon hij zich in het Oranje 
Hotel, waar hij logeert, een half uurtje 
voor ons vrij maken, en zoo zaten we, als 
zoovaak v66r dezen, om half negen tegenover 
deze markante, suggestieve figuur met den 
leeuwenkop. 

De Kornmandant was ,,in high spirits". 
Hij had zoo juist een telegram uit Landen 
ontvangen, dat in April tien Hollandsche en 
vier Duitsche officieren naar Indie komen. 

,,D.at is een zeer groote uitbreiding ! 
Maar het was n66dig ! . . . . . . . . . . . . We moeten 
ons werk ontplooien, ontplooien, ontplooien 
...•.•...... " (Een teekenend energiek gebaar 
erbij). 

,,Mijn vrouw is nu naar Celebes. Ik ga 
daar binnenkort ook heen, en zal haar in 
Donggala opvangen. Maar ze wilde graag 
vooruit, om de uiterste posten van het 
,,Leger" te bezoeken, hoog in de bergen, 
op de grens van Posso. Zij is, zooals u weet, 
Zwitsersche. Zij verstaat het bergen te be
klimmen te voet of te paard". 

Bet ,,Leger''-werk in vogelvlucht. 

We peinsden er even over, hoe ons inter
view aan te vangen, en begonnen toen met 
de even neutrale als algemeene vraag: ,,En 
hoe staat het met ...... eh .•...• alles, komman-
dant ?" 

De heer de Groot is er de man niet naar, 
om in zulke gevallen om meer gespecifi
ceerde vragen te verzoeken. Propagandist 
par droit de naissance, stond hij onmiddellijk 
in vuur: 

,,Met alles, zegt u? ...... Gestadige ont-
plooilng over de geheele linie ! Van het 
eene eind naar het andere! Onder de Tora
dja's, in het Kalawaragebied, in het Paloe
dal doen wij groot en gezegend werk. 

In Manado hebben wij drie nieuwe posten, 
die ik in Maart hoop te openen. 

In de Minahassa bepaalt het werk zich 
nog tot evangelisatie, bezoek van zieken, 
Zondagsscholen. Ook is daar een officier voor 
onze Padvinderij. 

In Makasser wordt ons werk door autori
teiten en bevolking zeer gewaardeerd. Er 
is een goed ziekenhuisje met twee gediplo
meerde verpleegsters en eenige mantri-ver
pleegsters. En verder: kliniek- en wijkwerk. 

Verder denken wij in Koetaradja ons werk 
te beginnen. Met een tehuis voor school
gaande kinderen van onderofficieren, die in 
de rimboe zitten. 

De Werkcentrale. 
Een volgende vraag betrof de werkcentrale 

in Bandoeng. 
Sinds de opening nu vijf maanden geleden, 

namen wij 164 jongelui op, 21 van hen heb
ben wij inmiddels aan een betrekking kunnen 
helpen, 17 zijn er weggezonden, omdat ze niet 
werkwillig waren. Die ontvangen nu ook 
geen steun meer. Zij voelden meer voor 
lediggang dan voor arbeid, maar onze Werk
centrale is geen plaats van diedeldom-die
deldorn (een illustratief gebaar met de 
duimen); wie niet werkt, rnoet er uit! 

Wij spraken vervolgens kort over de 
Militaire Tehuizen van het Leger des Hells, 
de sociale tehuizen, waarvan nog steeds druk 
gebruik gemaakt wordt, het Ooglijdersge
sticht in Semarang onder dr. Pilon, die dr. 
Wille is opgevolgd - dit instituut bestaat 
15 Juli 20 jaar -, Pelantoengan, dat door 
sommige patienten, die geen gevaar voor de 
omgeving meer opleveren, verlaten mag wor
den, de vrouwen- en kinderhuizen . . . . . . Al 
de 51 inrichtingen, welke het ,,Leger" in 
lndie heeft, passeerden zoo even de revue. 

Een bijeenkomst met patienten te Pelantoengan. 

fluitmuziekkorps, het zangkoor en de 
padvinders(sters) tevreden moesten 
zijn met een plaats buiten de zaal. 
Gelukkig konden zij den Kommandant 
best hooren. Brigadier Woodward, die 
den Kommandant terzijde stond, gaf 
het eerste lied uit, hetwelk met geest
drift werd gezongen. N adat de samen
komst door Adjudant Poutiainen in het 
gebed aan God was opgedragen, kreeg 
de Brigadier gelegenheid een woord te 
spreken; op eenvoudige wijze vertel
de hij hoe God hem als jongen in het 
hart gegrepen en tot bekeering ge
bracht had. Vervolgens zong Mevrouw 
Poutiainen een lied met guitaar-be
.geleiding, waarna Luitenante de Graaf 
opgeroepen werd om haar persoonlijk 
getuigenis te geven. Toen stond de 
Kommandant op, en op zijn eigen ori
gineele wijze bevorderde hij haar tot 
den rang van Kapitein. 

Na de vurige toespraak van den 
Kommandant, kwamen vele zielen tot 
den Heer ; sommigen voor ver lossing, 
anderen voor heiligmaking. Prijst den 
Heer ! Hij voorziet in alle zielenooden. 

Zondag was de Kommandant in 
Boegangan, en daarom kwamen de 
makkers van Sajangan en het Ooglij-

dershospitaal tezamen in dit korps om 
naar hun leider te luisteren. Er was 
een goede geest, en bij het zingen van 
het eerste lied was dit reeds merkbaar. 
Gods stem sprak, en het verlangen om 
een rein hart te bezitten werd geboren 
onder het zingen van de heerlijke 
woorden: ,,Witter dan sneeuw". In 
deze samenkomst kregen Adjudant 
Poutiainen en Adjudante Kyle gele
genheid om te vertellen van Gods 
leiding in hun leven. Na een lied van 
de klnderen sprak de Kommandant, 
vertaald door Kapitein Palstra. Hij 
sprak bezielende woorden, Gods Geest 
werkte mede en bracht overtuiging, 
zoodat velen neerknielden en om 
vergeving baden. 

Ook de avondsamenkomst was heer
lijk. De boodschap van den Komman
dant vond ingang, velen voegden de 
daad bij dit woord ,,Mijn zware lasten 
leg ik neer, voor eeuwig aan Zijn 
voet". 

De Kommandant werd bijgestaan 
door Brigadier Woodward en Kapitein 
Palstra, terwijl Majoor Petterson van 
Pelantoengan een welkome gast was, 
die ook deel nam aan deze bijeenkom
sten. 

MAART 1935 

Bet Vrouwen- en Kinderziekenhuis. 

,,Bent u hier alleen maar om uw vrouw 
weg te brengen ?", informeerden wij. Want 
we kunnen ons den Kommandant niet 
voorstellen zonder dadelijk te denken aan 
,,plannen" en ,,besprekingen" ........... . 

,,Neen zeker niet. U kunt uw lezers wel 
vertellen, dat ons Vrouwen- en Kinderzie
kenhuis aan den Reiniers Boulevard uitge
breid wordt. Th: kan er op 't oogenblik niet 
meer van zeggen, maar u hoort er nog wel 
van . . . . . . . . . . . . En vermoedelijk zullen de 
Gouverneur-generaal en Mevrouw De Jonge 
een bezoek aan deze instelling brengen." 

Contact. 

Wij keken even van onze blocnote op in 
de energisch samengetrokken, schitterende 
oogen van dien Werker tegenover ons. En 
opeens ontviel ons de zeer onzakelijke 
vraag: ,,Wordt u nooit eens rnoe ?" 

,,Tja", zei de Kornmandant een beetje 
verbaasd. ,,Wat zal ik u zeggen. Th: ben ten 
slotte 66 jaar, en dan in die warmte. Ik 
voel, dat ik geen jonge kerel rneer ben, 
maar ik ben nog volkomen fit. En ........... . 
ik richt mijn leven er zooveel mogelijk op 
in om dat te blijven. Om tien voor zes sta 
ik altijd op. Als ik thuis ben, in Bandoeng, 
begin ik steevast met een korte wandeling. 
En dan ga ik, als ik eenigszins kan, vroeg 
naar bed ............ Kwart over negen, half 
tien. Met goed slapen kom ik een heel eind. 
Dat is voor mij belangrijker dan eten. Ik 
heb niet veel noodig ........... . 

Moe? ............ Och, het werk is zoo prach-
tig! En het is zoo n66dig ook, dat ik er 
geregeld op uittrek. U moet niet vergeten, 
dat onze 350 officieren in Indie werken uit 
liefde. Zij krijgen voeding en kleeding, maar 
veel meer ook niet . . . . . . . . . . . . U begrijpt wel, 
dat het niet altijd ,,honey" is, en ik moet 
stimuleeren, stimuleeren, altijd en overall ! 
lk moet contact houden met het werk en 
vooral met de officieren". 

En toen begon de Kommandant over een 
onderwerp, dat hij bij elk interview aan
roert: de medewerking van het publiek hier. 
Daarvoor is hij zeer dankbaar en ........... . 
daarop vertrouwt hij ook voor de toekomst. 

Ook voor de zeer. naaste toekomst. In 

April wordt de groote jaarlijksche collecte 
gehouden, en de Kommandant heeft er groote 
verwachtingen van. 

Medewerki.ng van allen kant! 
Van de Knilm, die hem kosteloos vervoert. 

De heer de Groot is enthousiast voor het 
knihnen. ,,In een auto heb je altijd kippen 
en kinderen en agenten en geiten op den 
weg; het is veel rustiger en sneller om door 
de lucht te gaan. En: die Knihn is altijd zoo 
punctueel op tijd! Zander dat zou ik mijn 
werk niet goed kunnen doen. Het past alle
maal als een bus in elkaar, ziet u. Morgen
ochtend ga ik terug; in Semarang hebben 
we een half uur om op het v liegveld een 
bespreking te hebben ............ " 

Dankbaar. 

Dankbaar is de Kommandant ook ten 
opzichte van de hotels, die hem gratis logee
ren: dankbaar aan de S. S. en alle mogelijke 
autoriteiten. 

Een interview met Kommandant de Groot 
brengt altijd wat nieuws. Een plan, verwe
zenlijkt of in staat van verwezenlijking; een 
sociale ,,vondst" ........... . 

Maar er zijn punten, die altijd terugkomen. 
Daar is die dankbaarheid, en daar is het 
slot . . . . . . . . .. .. Als wij uitgepraat zijn, pleegt 
de Kommandant ons vaderlijk bij een schou
der te grijpen en ons pal in de oogen te zien. 
En dan komt het: 

,,Schrijf da.ar nu eris iets moois over. 
Pittig ! Pittig ! . . . .. . . . . . .. Wij hebben steun 
noodig van allen. Wij hebben naast groote 
vreugde veel zorgen, yooral van financieelen 
aard. Help ons ! W ek het publiek op ! ! " ... 

Wei, wij doen niets liever dan aan dit 
verzoek voldoen. Want wij weten, dat wij, 
als we dezen fellen werker, dezen grooten 
organisator en zijn zich over heel Indie ver
spreid werk steunen, in den meest directen 
zin des woords het algemeen belang dienen ! 

Het Leger des Heils heeft in deze landen, 
met den geest van het Evangelie als machtige 
stuwkracht, veel groats bereikt, maar er is 
nog zooveel meer te doen. 

Laten wij allen voor dezen arbeid van 
practisch Christendom een plaatsje maken 
en houden in ons hart. 

En laten wij daarvan op nuchtere maar 
noodzakelijke wijze getuigenis afleggen bij 
de collecte in April. 
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1°~E;- s~~~~~~T~--;~~~B~~L~ ~~~~~~Zi;~RLOOCHENING. al 
Gelijk de Zoon des m enschen niet is gekomen om gediend 

c ,.,.,_ t e worden, maar om te dienen, en Zijne ziel te geven tot 
f een rantsoen voor velen. 1..-.-......... a 

DE kunstenaar Stenburg was bezig een l Mattheus 20 : 28. ~ zeer lief. H ij vertelde haar het verhaal van 
doek te schilderen, de kruisiging .....,,.........,....,.__~ dat wondervolle ]even, dien verschrikkelijken 

voorstellend. dood en de heerlijke overwinning der opstan-
T lfd tl.J'd engageerde hr'J" Pepi"ta, om heen, om te informeeren; maar stellig niet, het was, also£ goddelijke kracht hem be-erze er ding. Hij verklaarde haar de eenheid, die 

om zich bij hen aan te sluiten. Maar men kan kwaamde. In het openbare schilderijen-
drie maal in de week naar zijn huis te komen, van die reddende liefde een gevolg was . Zij 

niet tot vuur naderen zonder warm te museum werd zijn meesterwerk opgehangen 
teneinde geschilder d te worden als Spaansch luisterde, ontving en geloofde . 

worden ! Deze hervormde prediker sprak en en de menschen verdrongen zich, om het I.a 
danseresje. zag er uit, also£ hij de aarde met Christus zien. Stemmen klonken fluisterend en harten Twee jaren waren voorbijgegaan sinds 

Vol verbazing betrad ze het atelier; haar het schilderij besteld was. Het was bitter koud 
bewandelde; een man, voor wien Hij alles werden ontroerd, en bij het huiswaarts kee-

groote oogen dwaalden door het vertrek en en de wind huilde door de nauwe straten van 
was. Stenburg vend dat, waarnaar hij ver- ren hadden ze iets verstaan van Gods liefde 

spoedig t rok het groote doek, dat reeds Dusseldorf en deed de vensters van het huis 
langde - een levend geloof. en ze herhaalden de woorden, die er onder 

zijn voltooilng naderde, haar aandacht. Met van den kunstschilder schudden. Zijn dag-
H . · g Id · · · · 1 h t waren geschreven: verwondering bekeek ze het; toen vroeg ze, lJ evoe e m zi3n zie e vuur van een taak was gedaan en bij het vuur van gloeien-

met een stem, waaruit afschuw klonk : brandende liefde. ,,Dat alles deed Hij voor de denneblokken zat hij te lezen in zijn met 
•• 1 H k 'k d h ·t t n Dit Alles Deed Ik Voor U; Wat Doet Gij 

,,Wie is dat ?" 
,,De Christus," 

achteloos. 

mJJ · oe an l e mensc en ooi ver e en groote moeite verkregen Evangelic. Er klonk 
an twoordde Stenburg over die liefde, die peillooze liefde, die hun Voor Mij? een klop op de de<lr en een man werd bin-

leven, evenals het mijne kan verhelderen ? Stenburg placht er ook heen te gaan, en nengelaten. 

,,Wat doen ze Hem?" 
,,Kruisigen ! " riep de kunstenaar uit. 
,,Wie zijn die , menschen om Hem heen, 

die, met die booze gezichten ?" 
,,Nu hierheen kijken," zei de artist. ,,Ik 

kan niet met je praten. Je hebt niet anders 
te doen, dan te blijven staan zooals ik je zeg." 

Het meisje durfde niet weer te spreken, 
maar ze bleef naar het schilderij kijken e11 
Eich verdiepen in gissingen. 

Iederen keer, dat ze in het atelier kwam, 
vermeerderde de aantrekkingskracht, die het 
doek op haar had. 

,,W aarom hingen ze Hem aan dat Kruis ?" 
waagde ze nog eens te vragen. ,,Was Hij heel 
erg slecht ?" 

,,Neen, heel goed," was het antwoord, dat 
hij met tegenzin gaf. 

Dat was al, wat ze bij dat eene bezoek 
gewaar kon worden, maar ieder woord achtte 
ze kostbaar en iedere zin onthulde ha,ar iets 
van het geheim. 

,,Maar als Hij goed was, waarom behandel
aen zij Hem dan zoo? Lieten ze Hem niet 
gaan?" 

,,Dat was omdat ...... " De schilder zweeg, 
terwijl hij het hoofd schuin hield, en dan 
naar haar toe stapte, om iets aan haar s · rp 
te veranderen . 

,,Omdat ..... . ?" herhaalde Pepita met inge
houden adem. De schilder ging naar zijn 
ezel terug ; toen, terwijl hij haar aanzag, 
bewoog het verlangende gezichtje hem tot 
medelijden. 

,,Luister. Ik zal het je ditmaal vertellen, 
maar stel dan geen vragen meer." 

En hij vertelde haar de geschiedenis van 
het Kruis, nieuw voor Pepita, ofschoon ze 
voor den kunstenaar zoo oud was, dat zij 
opgehouden had hem te ontroeren. Hij kon 
de zielesmart van den stervende uitbeelden, 
zonder dat er een teedere snaar trilde. 

Het schoone meesterwerk werd gelijk met 
dat van het Spaansche danseresje afgemaakt: 
Pepita's laatste bezoek aan het atelier was 
daar. Zonder aandoening zag ze de schoone 
voorstelling van haarzelf, maar toen ze zich 
omwendde en voor het andere doek stond, 
was ze niet in staat om zich af te keeren. 

,,Korn," zei de kunstschilder, ,,hier is je 
geld en nog een goudstuk meer, want je 
hebt mij geluk gebracht; het dansende 
meisje is reeds verkocht." 

Langzaam keerde het meisJe zich om. 
,,Dank u, Signor!" Haar oogen stonden ernstig 
van aandoening. ,,Gij moet Hem wel zeer 
liefhebben, Signor, waar Hij dat alle:; voor u 
gedaan heeft, nietwaar ?" 

Het gelaat, waarin ze blikte, werd donker
rood. Het meisje in haar armelijke, ver
kleurde kleedje, verliet het atelier, maar 
haar woorden bleven naklinken in zijn hart. 
Hij probeerde ze te vergeten, maar dat was 
hem onmogelijk. 

Hij haastte zich, het schilderij naar zijn 
bestemming te zenden. Toch kon hij het 
nog niet vergeten. 

Op zekeren dag zag hij hoe een groep 
menschen zich naar een huis dicht bij de 
wallen spoedde. 

Enkele dagen later vernam hij, dat daar 
een vreemdeling woonde, een der ,,Hervorm
den'', een dier verachten, die zich bij iedere 
gelegenheid op Gods W oord beriepen. 

De schilder had gehoord, hoe deze her
vormden dikwijls alles wat ze bezaten in de 
waagschaal stelden, of er geheel van scheid
den, terwille van wat zij de waarheid achtten. 
Wellicht bezaten zij het geheim van innerlij
ken vrede. Daarom ging Stenburg er eens 

Hoe kan ik haar prediken? Ik kan niet spre- teruggetrokken in een hoekje sloeg hij de ,,Of mijnheer met hem mede wilde gaan, 
ken. Ik hen een man van weinig woorden. menschen gade en bad hij God, dat Hij zijn voor een zaak van gewicht?" 
Het hrandt in mijn hart, maar ik kan er geschilderde predikatie zegenen zou. ,,Waarom moet ik met u mee gaan ?" 
geen uitdrukking aan geven ! " Terwijl hij Teen hij zag, hoe op zekeren dag een arm ,,Dat kan ik niet zeggen, maar een sterven-
zoo dacht, teekende de schilder met een meisje alleen voor het schilderij stond en de wenscht u te zien," antwoordde de man. 
stukje houtskool een ruwe schets van een weende, naderde hij haar en vroeg: ,,Waarom ,,Korn, er is geen tijd te verliezeIL" De schil-
met doornen gekroond hoofd. Zijn oogen wer- hen je zoo bedroefd ?" der volgde hem. 
den vochtig, terwijl hij dit deed. Het meisje keerde zich om; het was Pepita. Zijn metgezel leidde hem vlug door de stra-

Plotseling zei hij tot zichzelf: ,,Mijn penseel ,,0, Signor, ,,ik hen maar een arme zigeu- ten en dan naar buiten in het open veld. Ten 
moet de boodschap verkondigen. Ach, in nerin. Voor u is die liefde, maar niet voor laatste kwamen ze aan een open plek in het 
mijn schilderstuk lag op Zijn gelaat wel meisjes zooals ik" en de tranen van wanhoop bosch, waar enkele tenten opgeslagen waren. 
zielesmart, maar geen liefde~ onuitsprekelijk stroomden haar over de wangen. ,,Ga daar binnen," zei de man op een van 
mededoogen, en gewillige overgave." ,,Pepita, het was ook voor u." En toen ver- de tenten wijzend. Bukkend kroop de kunst

De kunstschilder viel op de knieen en bad, telde de kunstschilder haar alles. Tot het schilder de tent binnen. Een schitterende 
dat hij waardiglijk mocht schilderen en op late uur, waarop het museum gesloten werd, straal van het maanlicht verlichtte het ar
die wijze spreken van des Heilands liefde. zaten ze daar samen en spraken over Jezus. melijke interieur. Op een hoop gedroogde 
En toen ging hij aan den arbeid. Zijn schit- Nu werd de schilder niet moe, haar vragen te bladeren lag een jonge vrouw. Haar oogen 
terende gave kwam tot volle ontplooii:ng en beantwoorden, want het onderwerp was hem stonden hol en haar gelaat had reeds een 
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Dit Alles Deed Ik Voor U; Wat Doet Gij Voor Mij? 
..-.. ...... ..-.-.-..-..0.-...-.-...-,..-..-..--....-....-.. ...... ..-...-....-.. ............. ..-..-.. ..-...-11~ ....... ..-... ..... .--.....-... 

~ Peillooze liefde d eed onzen Heiland gaan to t in den dood. I 
1 ,, Mijn leven gaf 'k voor u ; . ,,Th: Ieed zooveel voor u ; J 
! Mijn kostbare bloedstroom vloot. Mij werd geen hoon bespaard, I 
I Opdat gij redding vondt Dat gij voor eeuw'ge pijn ! 

En leven voor den dood. En wee zoudt zijn bewaard. i 
I Mijn leven gaf 'k voor u ; Ik leed zooveel voor u ; 
! Wat geeft gij op voor Mij ?" 0, wat draagt gij voor Mij ?" i 
t ~ 
S ,,Mijns Vaders huis vol licht, 0 laat uw !even dan ! 
7 Des hemels heerlijkheid Aan Hem gewijd slechts zijn ! I 
1 Verliet 'k voor aardschen nacht, Verlaat om Zijnentwil ~ I V oor droeve eenzaamheid. Der wereld glans en schijn. ~ 
~ 'k Verliet het al voor u; Breng nu uw al aan Hem C 
l Verliet gij iets voor Mij ?" En volg des Heilands stem! ! 
i ~ ...... ..._......._..._..._... .............. ~~~~..._.._._. ....... ,....er---~ ...... .._.~ ...... ~~.._.. ..... ~er.....~ .... 

• 

doodelijke bleekheid. 
,,Pepita ! " 
Toen ze de stem van den kunstschilder 

hoorde, sloeg Pepita de oogen op. Haar 
mooie, donkere oogen schitterden nog. Er 
trilde een glimlach om haar lippen en ze 
richtte zich op haar elleboog op. 

,,J a," zeide ze, ,,Hij is voor mij gekomen ! 
Hij strekt Zijn handen naar mij uit! Zij bloe
den! Voor u . Dit alles deed Ik voor u." Toen 
zeide ze hem vaarweL 

* * • 
Doe mij 't verhaal van den Reiland, 

Grif in mijn hart ieder woord! 
Doe mij 't verhaal, zoo aandoenlijk, 

't Schoonste dat ooit werd gehoord! 
Spreek van Zijn lijden aan 't kruishout, 

Spreek van Zijn zielsangst en smart, 
Hoe Hij voor onze verlossing 

Dood, graf en het heeft getart. 
Ja, 't was Zijn grenz'looze liefde 

Beter dan ooit zie ik 't nu -
En 'k hoor Zijn stemme, die fluistert: 

,,Zondaar, dit deed Ik voor u!" 

Lezing en Filmavond. 
overgenomen uit ,,Het Nieuws Van 

Den Dag, Batavia." 
Voor een stampvolle zaal hield gis

teravond Kommandant de Groot, bij
gestaan door een 8-tal officieren en 
soldaten een bijeenkomst in de socie
teit Soekamanah. 

Het begrip ,,Internationale Organi
satie met een Nationale Taruc" werd 
vlot door spreker behandeld waarbij 
het kleine begin van deze organisatie 
nog eens in herinnering werd gebracht. 

Op dikwijls geestige wijze schetste 
spreker voorvallen uit zijn loopbaan; 
sprak van de groote nooden welke ont
stonden bij het begin dercrisis, nu vier 
jaar geleden, het groote aanpassings
vermogen van deze organisatie wan
neer het er op aan kwam hulp te ver
schaffen, maar ook van den grooten 
steun die allerwege werd ondervonden. 

Niet alleen geestelijke hulp wordt 
geboden maar vooral eerst practische 
hulp, waardoor de weg naar een hoo
ger moreel vanzelf gebaand wordt. 

Eenig inzicht van het practische 
wer k van het Leger des Heils werd 
gegeven door de vertooning van de 
films ,,Werkcentrale te Bandoeng" en 
,,Leprozerie te Pelantoengan" beide op 
duidelijke wijze door een der officieren 
toegelicht. Met een gebed werd deze 
bijeenkomst gesloten. 

• 
Den volgenden avond werd dezelfd n 

lezing te Buitenzorg, eveneens voor 
een belangstellend gehoor gehouden, 
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DOOR HET LEGER 
Bezoek van Mevrouw A. C. de Jonge, Baronesse van Wassenaer, 

aan het Meisjeshuis te Batavia. 

Het Meisjeshuis te Batavia viel een 
groote eer te beurt door het bezoek 
van Mevrouw de J onge op 24 
Februari. 

vertrouwelijk vertelde van den dokter, 
die haar pijn had gedaan. 

Na gebruik van een kopje koffie 
vertrok Mevrouw de J onge, vergezeld 

Mevrouw de Jonge toont haar belangstelling voor de kleuterafdeeling. 

Na eerst met de Directrice en and ere 
Officieren gesproken te hebben over 
het werk in het algemeen en over 
degenen, die in het Tehuis worden 
opgenomen, met betrekking tot haar 
omstandigheden, de redenen van haar 
zijn hier, en den duur van het verblijf 
in het Tehuis enz., enz. wilde Mevrouw 
de J onge de inrichting zelf bezichtigen. 
In alles toonde onze hooge gast heel 
veel belangstelling en was zeer inge
nomen met wat zij zag ; de netheid, 
eenvoud en practische indeeling van 
het Tehuis trokken de aandacht. 

De kleuterafdeeling, waar de klein
tjes enkele versjes zongen, werd zeer 
interessant gevonden. En de kinderen 
voeiden zich best op hun gemak. Dit 
bleek wel hieruit, dat een van hen heel 

van den Intendant ritmeester G. A. De 
Stoppelaar, na een bezoek van onge
veer een uur. 

Wij zijn zeer verblijd en dankbaar 
voor dit blijk van warme belangstel
ling in ons werk en voor de bijdrage 
ten bate daarvan geschonken. 

M.K. 

STATISTIEK VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. 
In de zeven Tehuizen voor Kinderen 

en Meisjes werden 360 kinderen, jon
gens en meisj es verpleegd. 

In het Ooglijders hospitaal te Sema
rang werden 464 patienten opgenomen 
en verpleegd met een totaal van 27.121 
verpleegdagen. 

In het Vrouwen- en Kinderzieken
huis te Soerabaja werden 1111 patien
ten verpleegd met 22.475 verpleegda
gen en daar werden 420 babies gebo
ren. 

In de hulpziekenhuizen te Pelan
toengan en Toeren werden 1752 patien
ten opgenomen en verpleegd met 
30.986 verpleegdagen. 

In de voornaamste steden zijn Tehui-

zen voor Militairen die door 80.888 
personen bezocht werden. 

In Midden-Celebes ligt de landbouw
kolonie Kalawara, waar 300 Javaansche 
kolonisten aan het werk zijn.' 

In Semarang werd in 1902 de eerste 
maatschappelijke inrichting van het 
Leger des Heils geopend; deze bestaat 
nog en in het afgeloopen jaar werden 
717 behoeftige Inlanders opgenomen 
met 123.303 verpleegdagen. 

In de Tehuizen voor maatschappelij
ke hulp in Batavia, Medan, Oengaran, 
Soerabaja en Semarang werden 731 
personen opgenomen. 

In het Reclasseeringsdoorgangshuis 
werden 35 personen opgenomen. 

Tehuis voor kinderen te Kalawara, Celebes. 

HEIL§ BEREIKT u 
Het mooie aanbod. 

Vreugde en voldoening in het zichzelf 
verloochenen. 

E EN comite, de Standard Oil Company 
vertegenwoordigend, vergaderde den 

ganschen nacht. Het voornaamste punt van 
bespreking was, een bedrijfsleider voor een 
nieuw arbeidsveld, hetwelk de maatschappij 
in China hoopte te openen. De voorzitter 
drong er op aan, dat de persoon die in aan
merking kwazn aan vier voorwaarden had te 
voldoen : hij moest beneden de dertig zijn, 
moest terdege geschoold wezen, een beproefd 
leider zijn en kennis hebben van de Chi
neesche taal. Menig bekwaam man was 
in overweging genomen, doch in ieder werd 
een tekort ontdekt. Het scheen, alsof de bij
eenkomst niet aan haar doel zou beantwoor
den. Ten slotte echter stond een jonge man 
op, richtte het WO?rd tot den voorzitter en 
gaf te kennen, dat hij iemand wist, die aan 
al de bepalingen voldeed. Hij voegde er aan 
toe, dat die persoon momenteel in China 
vertoefde en wel in de stad, waar de maat
schappij van plan was haar hoofdkantoor te 
vestigen. Hij was 28 jaar, had verschillende 
graden aan de universiteit behaald, had voor 
zijn college de afscheidsrede moeten houdeu 
en was een geboren leider. 

Hij had drie jaar van grondige studie in de 
Chineesche taal en had het volle vertrou
wen van de Chineesche bevolking onder wie 
hij wijd en zijd bekend was. 

Iemand vroeg, wat de jonge man verdiende 
en diens vriend bracht het comite in verba
zing door te antwoorden : 

,,Zeshonderd dollars per jaar". 
De voorzitter sprak: ,,Dan hapert er iets 

aan". 
De vriend van den jongen man hernam: 

,,Dat weet ik. De schuld daarvan ligt echter 
niet bij mijn vriend, maar wel bij de organi
satie die hem in dienst heeft. Hij werkt voor 
de zending". 

Na zorgvuldige informatie betreffende de 
zending zeide de voorzitter tot het bestuurs
lid : ,,Ga naar China en bied hem deze 
plaats aan". 

Het bestuurslid mocht tienduizend dollars 
per jaar aanbieden. Indien dit niet genoeg 
was, kon hij tot twaalf - ja, zelfs tot vijf
tienduizend gaan. 

De jonge man stak den oceaan over, trok 
half China door, vond zijn vriend en hood 
hem de betrekking plus tienduizend dollar 
per jaar aan. De jonge zendeling weigerde. 
Het aanbod steeg tot twaalf, daarna tot vijf
tienduizend, maar hij wees het van de hand. 

Ten slotte vroeg de zaakgelastigde: 
,,Hoeveel moet je dan toch hebben ?" 
Het antwoord luidde: 
Het gaat niet om de verdienste. Die is 

schitterend. Het ligt niet in het geld, het 
is het werk, dat is mij te nietig. Gij biedt 
mij een groot salaris aan, doch een werkkring 
van weinig beteekenis. lk krijg een klein 
salaris maar ik verricht een grootschen arbeid 
en ik heb liever een belangrijk werk met 
een klein, dan een onbeteekend met een 
groot inkomen. Ik dank u voor uw vertrou
wen, dat in uw aanbieding ligt, maar ik 
voel, dat ik een dwaas zou zijn, indien ik het 
zielen winnen zou opgeven ten einde olie 
te verkoopen. 

TER NAVOLGING. 
Een dezer dagen werden wij verblijd 

met een bijdrage voor het Jubileum
fonds, vergezeld van het volgend schrij
ven: 

,,In verband met het Jubileum van 
het Leger des Heils in Indie deed U 
op 13 November a.p. in 't Dagblad de 
,,Locomotief" een beroep op de Open
bare Liefdadigheid ten behoeve der 
Armen en der Crisiswerkloozen. 

Dien dag bezat ik wel 40 heele cen
ten, maar ook niet heel veel meer. 

Ik heb daarom dat bedrag bewaard 
tot de centen in ringgits zouden verarv
derd zijn. 

Thans kan ik U met het aangenaam
ste gevoel van bijmoedigheid een wis
sel voor Uw Jubileumfonds aanbie
den." 

Wij betuigen onzen hartelijken dank 
aan den gever en houden ons gaarne 
aanbevolen voor nog meer dergelijke 
verrassingen. 

·===-- ..... AAN DE VRIENDEN 
Een dringend v 
VAN DEN KO 

Bij het verschijnen van dit nummer 
van de ,,Strijdkreet", op den lsten 
April, zal de Week van Gebed, die~ 
de Zelfverloocheningsaanvrage vooraf 1 

gaat, gehouden zijn. 
Deze bijzondere poging, die over de 

geheele wereld bekendheid heeft ge· 
kregen, steunt op de zelfverloochening 
van degenen, die tot onze organisatie 
behooren en op de off ervaardigheid 
van de vrienden van onzen arbeid. 

Gedurende de laatste jaren heeft ons 
werk zich, niettegenstaande de nij· 
pende financieele omstandigheden, ge· 
stadig mogen uitbreiden. Het Leger des 
Heils heeft zich ingespannen om tege· 
moet te komen aan de nooden, die zich 
voordeden. Wij durven daarom met 
vrijmoedigheid wederom bij o:tUe 
vrienden aan te kloppen en hun te vra· 
gen ons door een geldelijke bijdrage te 
willen steunen. Wij hebben Uw hulp 
dringend noodig. 

Onze vijf Tehuizen voor Kinderen, 
waarin enkele honderden jongens ell 
meisjes verzorgd worden, blijven onze 
aandacht vragen. Als ooit eenig lief de· 
werk sympathie verdiende, dan is bet 
wel de arbeid in deze inrichtingen vet· 
richt : het opvoeden en klaar makeJI 
van jonge !evens om straks den zwareJl 
strijd om het bestaan met welslagen te 
kunnen aanvaarden. 

Onze organisatie heeft een uitge
breid medisch werk ; in leprozerielll 
ziekenhuizen, hulpziekenhuizen, oog· 
lijdershospitaal, poliklinieken en dool' 
wijkverpleging worden duizenden oil' 
gelukkigen verzorgd en verpleegd. 
. .. Hoe zouden wij U kunnen verhalefl 
van het eerste doorwerken der crisis, 
zoo ons de plaatsruimte daartoe niel 
ontbrak ! Toen de storm losbrak wer4 
het Leger des Heils klaar gevonden iP 
de hr.es te springen, en den eersteJI 
stroom, door het in snel tempo openefl 
van zeven Tehuizen, op te vangen. 

Als oplossing van het probleem vaJI 
dezcn zieldoodenden lediggang opende 
onze Organisatie de W erkcentrale te 
Bandoeng, waar, sinds de officieele 
opening, 164 jonge mannen te wer~ 
gesteld werden. Hiervan mochten 21 
in betrekkingen geplaatst worden, tet: 
wijl 12 als leerling werkzaam zijn bU 
verschillende vaklieden te Bandoenl· 
De overigen worden door allerlel 
werkzaamheden ,,fit" gehouden VO(J1 

de toekomst. Men maakt kasten, tafen 
trappen, waschrekk.en, vuilnisbakke-" 
en andere houten en metalen voQl:wet 
pen. Allerlei reparaties aan gebouwen 
meubilair, etc., worden door de jonge 
lui verricht. 

Het evangelisatiewerk onder de TO' 
radja's van Midden-Celebes ontploo• 
zich gestadig. Een belangrijk onderdeJ 
hiervan wordt gevonnd door het twill' 
tigtal volksscholen onzer Organisatif 
Kalawara, de Landbouwkolonie, mel 
haar 300 opgezetenen, biedt een be 

Kinderen in den tuin 
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DIE HET ME EST 

~ 
ONZEN ARBEID. 

ek om hulp 
ANDANT. 

4111 =-=- -==· 

aansmogel~jkheid aan vele gezinnen. 
ok in de Minahassa valt een goede 

ooruitgang van ons werk te consta
eeren. 

Als wij er dan in geslaagd zijn onze 
ganisatie nuttig te maken, tot heil 

an de bevolking dezer gewesten, dan 
anken wij God daarover, en geven wij 
em alle eer. Want Hij was het, Die 

ns zegende en ondersteunde. Ook 
oor de toekomst bouwen wij op God, 
ie het ons zal doen gelukken. 
Wij mochten, in het jaar dat pas
erde, meer dan ooit den steun erva
n van de Regeering en van de ge

eele Indische samenleving. Onze 
fficieren waren onvermoeid bezig om 
e hun opgedragen taak zoo goed 
ogelijk te volbrengen, en zij zijn 

astbesloten het beste dat zij bezitten 
dienst van God en den naaste te 

ijven stellen. 
Willen wij in staat zijn ons werk met 
acht voort te zetten , dan behoeven 
ij Uw steun. Mogen wij erop rekenen, 
t, wanneer straks een heilssoldaat bij 
aanklopt, U Uw gave zult willen ge
n? Wekt ook Uw vrienden en ken-

. ssen op o.ns werk te steunen. Bij 
orbaat onzen besten dank ! 
Zeer onlangs mochten wij het groote 
noegen hebben Mevrouw A. C. de 
nge, geb. Baronesse van Wassenaer, 
nd te leiden door ons Tehuis voor 
rouwen en Meisjes te Batavia. De 
ooge Gast sprak met groote waar
eering over hetgeen zij gezien had. 
Toen Gouverneur van Aken, van 
oeta Radja korten tijd te Bandoeng 
ertoefde, mochten wij hem de voor
aamste inrichtingen in deze stad laten 
en. 
Ook U, belangstellenden, noodigen 
ij gaarne uit tot een bezoek aan onze 

· chtingen. Maakt persoonlijk kennis 
et ons werk, en ziet hoe Uw gaven 

esteed worden. 
U bij voorbaat dankzeggende voor 
w steun, verblijf ik, 
De Uwe om te dienen. 

J. W. DE GROOT. 

Kom.mandant. 

-=.c.=====--=====::=:========-===============i· 

t Tehuis te Oengaran. 

Haar offer. 
De predikant liet aandachtig onderzoekend 

zijn oogen over de gezichten zijner toehoor
ders gaan. Hij had een hartstochtelijk ver
zoek gedaan om hulp tot ondersteuning van 
een zendingskerkje in de bergen, een afdee
ling, waar ruwe mannen en vrouwen nau
welijks iets afwisten van God en den Chris
telijken godsdienst. Hij had gehoopt het volk 
te bezielen met een verlangen tot geven, het 
te doen gevoelen, dat dit een heerlijk, geze
gend voorrecht was - en daarin had hij 

gefaald. Een diep gevoel van troosteloosheid 
kwam over hem. ,,God helpe mij", fluister
den zijn lippen. Hij kon de gebogen figuur 
van de kleine, kreupele Maggie achter in de 
kerk niet zien - een figuurtje, dat beefde 
onder de vurigheid van zijn smeekbede. 

,,Heere Jezus'', zeide de kleine gebroken, 
,,ik heb niets om te geven; ik zou toch zoo 
graag willen, dat het volk in de bergen van 
mijn Reiland hoort en ik heb niets om te 
geven -" 

Wat was het, dat het kind den adem deed 
inhouden, alsof een koude hand zich om 
haar hartje had gelegd ? 

,,Ja, zeker, Maggie, zeker heb je wat", 
fluisterde een stem ergens vandaan. ,,Je 
hebt je mooie kruk, die men je gegeven 
heeft en die is heel wat blinkende dollars 
waard. J e kunt je beste vriend opgeven, die 
je helpt om in het park te komen en je in 
staat stelt naar een preek te luisteren en je 
leven gelukkig maakt". 

,,0, neen, Heer," snikte het kind schok
kend en huiverend. 

,,Ja, ja, ik doe het ! Hij gaf meer dan dat 
op voor mij." 

Drie kleintjes onder verzorging van het Leger des Heils 

Blindelings strekte zij de glanzende kruk 
uit en duwde ze in de hand van den diaken, 
die bezig was de schrale collecte in ontvangst 
te nemen. Een oogenblik leek de man ver
bijsterd; dan, haar bedoeling begrijpend, 
droeg hij de kruk tot voor in de kerk en leg
de ze op de tafel, die voor den ouden kansel 
stond. De predikant kwam van het spreek
gestoelte af en hield de kruk met bevende 
handen omhoog. De verhevenheid van een 
dergelijke zelfverloochening deed hem dus
danig aan, dat hij voor een oogenblik niet 
in staat was te spreken. 

,,Ziet gij het, menschen," stamelde hij ten 
laatste, ,,de kruk van de kleine, kreupele 
Maggie - al wat zij heeft om haar leven te 
veraangenamen? Zij heeft ze den Heer ge
geven en gij". 

Daar was een oogenblik van stilte. De 
menschen kregen een kleur en bewogen zich 
onrustig in de banken. 

,,Wenscht iemand bij te dragen voor de 
zending een bedrag gelijk aan de waarde van 
deze kruk en die dan aan het kind terug te 
geven, dat zonder haar zoo hulpeloos is ?" 
vroeg de predikant ernstig. 

,,Vijftig dollars", klonk het heesch uit den 
mond van den bankier. 

,,Vijf en zeventig". 
,,Honderd". 
En zoo vorderde de inschrijving, totdat de 

bankbiljetten, een waarde van zeshonderd 
dollars vertegenwoordigend, zich ophoopten 
over de kruk op de tafel. 

,,Ach ! nu zijn uw harten geraakt - dank 
God ! Laat ons den zegen ontvangen," fluis
terde de predikant, terwijl hij plotseling de 
handen uitstrekte, die van ontroering beef
den. 

STE UN BEHOEVEN. 
EEN GROOT DIENSTKNECHT VAN GOD IS VAN ONS HEENGEGAAN. 

OUD GOUVERi~EUR-GENERAAL A. W. F. IDENBURG. 

Wijlen Z. Exe. A. W. F. Idenburg. 
oud Gouverneur-G~meraal van N.I. 

Een man uit een stuk ; geniaal, op
recht, zachtmoedig in al zijn handelin
gen, die onze Kolonien zeven jaren 
lang bestuurde met groot welslagen, 
die ofschoon behoorend tot de Gere
formeerde Kerk, een ruimen blik had 
met betrekking tot het Koninkrijk 
Gods, ook buiten die gemeenschap. 

Menigmaal herinner ik mij hoe hij 
mij altijd bemoedigend toesprak, wan
neer ik met de lasten en pro bl em en 
en de verantwoordelijkheid van on
zen arbeid in Nederlandsch-Indie te 
Buitenzorg tot hem kwam. 

Hij was Christelijk in zijn <laden, 
hij was een leider, · zijn bestuur over 
onze Kolonien was meesterlijk en in 
zijn sympathie met den arbeid van 
het Leger des Hells was hij groot ; 
wij danken hem, voor wat hij voor on
ze organisatie gedaan heeft, in de ze
ven jaren van zijn aanwezigheid hier 
te Jande als Gouverneur-Generaal, van 
1909 tot 1916. 

De kleine Maggie, gansch en al in beslag 
genomen door de grootte van haar offer en 
de liefde, welke hiertoe had aangezet, be
greep niets van hetgeen plaats gegrepen had. 
Zij dacht niet aan de toekomst, zij dacht er 
niet aan hoe ze nu haar nederige woning 
moest bereiken, zij dacht niet aan de dagen, 
waarop ze hulpeloos op haar stoel zou zitten, 
net als vroeger. Christus had al wat zij had 
gevraagd en zij had het gegeven met het 
blinde vertrouwen van een Abraham. Zij 
begreep alles beter toen een vrouwenarm 
zich dicht om haar schouders legde en een 
zachte stem haar in het oor fluisterde: ,,Mag-

Het Leger des Heils heeft het 
beheer over 4 leprozenkolonies: 

Pelantoengan, bij Soekoredjo 
Kendal, de eerste kolonie die 
door het Leger in beheer ge
nomen werd, waar thans 42 
Europeesche, 32 Chineesche en 
100 Inheemsche patienten onder 
onze verzorging zijn. 

Poeloe si Tjanang bij Bela
wan Deli, Oost Sumatra, waar 
ongeveer 450 patienten, meeren
deels Chineezen, zijn opgeno
men. 

Semaroeng, bij Soerabaia, 
waar ongeveer 170 Inheemsche 
patienten zijn opgenomen. 

Koendoer, bij Pladjoe, Zuid 
Sumatra, waar wij bijna 200 
Inheemsche patienten verzor
gen. 

Hij stond ons niet alleen met raad 
en daad terzijde, maar hoe dikwijls 
heeft hij mij niet aangevuurd om toch 
met kracht de vlag van het Leger des 
Heils in Nederlandsch-lndie te ont
plooien. 

Zoo heb ik dezen man leeren ken
nen als een groot man, een machtig 
bestuurder en een deemoedig, eenvou
dig dienstknecht van God. 

Hoe heeft ' t ons verheugd in ver
band met mijn 45-jarig jubileum de 
onderstaande goede wenschen te ont
vangen. 

Gelukwenschen uit Nederland, 
van den 

Minister van Staat A. W. F. Idenburg. 
Hooggeachte Heer de Groot, 

Ook namens mijn vrouw moge ik U 
hartelijk gelukwenschen met Uw a.s. 
45-jarig jubileum als heilsofficier. 

God heeft U de genade gegeven om 
veel te mogen doen in Zijn dienst en 
tot heil van den naaste, ook in N eder
landsch-Indie. 

Ik blijf dit steeds dankbaar geden
ken, en ik verheug mij dat U ook 
thans wed.er Uw krachten aan Neder
landsch-Indie kunt wijden. 

God moge Uw arbeid zegenen. 
Hij zegene U ook in U w persoon

lijk - en in Uw familieleven. 
Met onze beste groeten gaarne en 

hoogachtend 
Uw. dienstw. dien. 

(w.g.) IDENBURG. 

Wij kunnen ons eenigszins indenken 
wat dit verlies beteekent voor Me
vrouw Idenburg en de haren, maar het 
zal haar tot troost en steun zijn te 
weten dat met dankbaarheid zijn na
gedachtenis herdacht en in eere ge
houden zal warden. 

J. W. DE GROOT. 

gie liefje, je kruk heeft zeshonderd dollars 
opgebracht voor de zendingskerk in de ber
gen en is teruggekomen om weer bij je te 
blijven. Hier kleintje". 

Als een bliksem.flits drong het tot haar 
door, dat op de een of andere geheimzinnige 
wijze haar offer door God was aangenomen 
en weer teruggegeven en met een kreet van 
vreugde sloot het kind haar geliefde kruk 
aan haar eenzaam hartje. 

Dan, glimlachend door haar tranen bij het 
zien der vriendelijke gezichten en de oogen 
vol eerbied, strompelde ze het heiligdom uit. 

( Overgenomen). 

De leprakolonie te Pelantoengan. 
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DE PAASCHBOODSCHAP. CHRISTUS IS VERREZEN 
HALLELUJA 1 

EN op den eersten dag der week, zeer vroeg in den 

morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende 

de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met 

haar. 

En zij vonden den steen afgewenteld van het graf; 

En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den 

Heere J ezus niet. 

En het geschiedde, als zij daarover twijf elmoedig 

waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende 

kleederen. 

En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht 

naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar : Wat zoekt 

gij den Levende bij de dooden ? 

Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, 

hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea 

was; 

Zeggende: De Zoon des menschen moet overgeleverd 

worden in de handen der zondige menschen, en ge

kruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan. 

En zij werden indachtig Zijner woorden. 

En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten 

zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen. 

J EZUS is verrezen ! Eere zij Zijn naam, 
Eere zij den sterken Held! 

J ezus is verrezen ! Looft Hem al te zaam ! 
Hij heeft satans macht geveld. 
Dood, waar is uw overwinning ? 
W aar is nu uw prikkel, hel? 

J ezus heeft verwonnen, schoon de strijd was fel 

Eeuwige eere zij Zijn naam ! 

Prijst den Heer! zingt Zijn eer ! 
Aard en hemel stemmen samen. 
Prijst den Heer ! zingt Zijn eer ! 
Halleluja! Jezus leeft! 

Zegevierend rees de Heiland uit het graf, 
Nu niet meer met vloek belaan. 

Allen word en vrij van zonde nu en straf, 
Die berouwvol tot Hem gaan. 
Englentongen moeten zwijgen, 
Maar de mensch mag vrijelijk gaan 

Spreken van zijn Heiland, Die is opgestaan, 
En Die redt uit doodsgeweld~ 

J ezus is verrezen ! Open staat de poort; 
Toe gang tot Gods troon is vrij. 

, 

,,Die maar wil, mag komen", is des Heeren woord, 
En dat woord is ook voor mij. En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en 

Maria, de moeder van Jakobus, en de andere met haar, 

die dit tot de Apostelen zeiden. 
,, Wat zoekt gij den Levende bij de · dooden ? 

Door Zijn lijden geeft Hij vreugde, 
Door Zijn dood het leven weer. 

Is Hij dan niet waard te ontvangen alle eer 
Nu en in alle eeuwigheid? Lukas 24 : 1-10. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan". 

W IJ hebben getracht in de ver
schillende schetsen na te gaan, 

hoe groat de invloed der vrouw kan 
zijn op het leven van anderen en wij 
ontdekten, dat vele bijbelkarakters 
hun invloed ten goede aanwendden. 

De geschiedenis van deze twee 
koninklijke vrouwen is een schrij
nende tegenstelling. 

Trouweloos hadden de Koningen 
van Juda en Israel den God hunner 
vaderen vergeten en brachten niet 
enkel heidensche vrouwen, doch met 
haar 66k afgoderij in hun land. 

Boven al de zonden van Achab, als 
om ze te kronen en ze alle te over
treff en, stelt de gewijde schrijver: de 
verbintenis van den Koning met eene 
ongeloovige. Van hoeveel belang is het 
bij het kiezen van een levensgezel of 
-gezellin rekening te houden met Gods 
woord, waar ons duidelijk gezegd 
wordt : ,,Trek niet een ander juk aan 
met een ongeloovige". Zij, die hierop 
geen acht sloegen en tegen beter we
ten in naar eigen wensch gehandeld 
hebben, moesten tot hun verdriet de 
wrange vruchten hiervan plukken. 

Gehuwd met een Israelietische, had 
men inderdaad kunnen hopen, <lat 
Achab tot staan zou gekomen zijn op 
de noodlottige helling, waarop hij zich 
begeven had. Als echtgenoot van Ize
bel echter zinkt hij dieper en die-per 
en voert zelfs den Baalsdienst in het 
koninklijk paleis. Weldra heerschte 
lzebel oppermachtig over het hart des 
konings. 

Hoe meer een mensch zich onder het 
juk der zonde buigt, hoe laff er hij 
wordt; eens toegegeven aan het kwade, 
wordt het de tweede maal nog gemak
kelijker, totdat ten laatste geheel geen 
weerstand meer wordt geboden. 

• 
Het is Izebel, die den moord op al 

des Heeren profeten gebiedt en als 
Elia aan deze vreeselijke slachting ont
komen is, laat zij hem waarschuwen, 
dat zij hem met haar haat vervolgen 
zal, totdat ook hij onder hare slagen 
zal bezwijken. Hoe groat haar invloed 
en haar wreedheid geweest moeten 
zijn, voelt men, als Elia, de sterke, 
moedige man, de grootste der prof eten 
van dien tijd, moedeloos nederzit en 

Lukas 24 : 5-6. 

llF================================================================• 

VROUWEN UIT DIEN lllJBEL 
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 

• 9. !ZEBEL EN ATHALIA. • 

zegt tot God : ,,Het is genoeg, Heere, 
neem mijn ziel". 

De Heer zendt echter versterking 
tot Elia en verkwikt hem, door Zich
zelf aan hem te openbaren in het sui
zen van een zachten wind. Izebel ging 
echter voort Achab tot het kwade aan 
te sporen. W einige dagen daarna is zij 
het, die den koning aanzet om Naboth 
te doen omkomen, ten einde zich van 
zijn wijngaard meest~r te maken. Zelf 
bezat Achab uitgestrekte landerijen, 
doch hij had zijn hart gezet op dat 
kleine stukje erfgoed van Naboth. 
Daar deze weigerde . het den Koning 
voor geld te geven, zal Izebel met lis
tigen kunstgreep zeker wel slagen. 
1 Koningen 21 verhaalt ons in aangrij
pende trekken de worsteling tusschen 
Achab en Izebel, hoe zij spot met de 
zwakheid van karakter van haar echt
genoot. ,,Zoudt gij nu het koninkrijk 
over Israel regeeren ?" (vers 7.) ,,Gij 
kunt U zelfs niet redden in zulk een 
eenvoudige zaak ! Gij zijt koning; gij 
hebt macht over het leven en den dood 
uwer onderdanen; hebt gij zin in een 
wijngaard, ontdoe U van een kleinen, 
lastigen eigenaar !" Izebel heeft vlug 
den knoop doorgehakt; zij schrijft 
brieven in den naam van Acha b, roe pt 
valsche getuigen op, do et Na both be
schuldigen en steenigen. Als zij ver
neemt, dat Naboth dood is1 gaat zij 
Achab opzoeken en zegt kalm tot hem: 
,,Sta op, bezit den wijngaard van Na
both erfelijk, hij weigerde dien voor 
geld te geven, nu is hij niet me er". 

Welk een schaamteloosheid en welk 
een wreedheid ! Een schrijver heeft 
haar de ,,Lady Macbeth" van den Bij
bel genoemd en voorzeker past haar 
een plaats in de beeldengalerij naast 
dezulken als Lucretia Borgia, Catheri
ne de Medici en andere vrouwen, die 
door haar wreedheid en roofzucht voor 
immer als eerloos gebrandmerkt zijn. 

0, vrouw, hoe groot is uw invloed 
en hoe menigmaal hebben uw listig be
raamde plannen, belegd om uw doel 
te bereiken voor uzelf of uw echtge
noot vreeselijke gevolgen gehad. Welk 
een vloed van ellende kwam over 
Frankrijk door de intrige van Cathe
rine de Medici. 

Hoewel deze namen ons herinneren 
aan het gr:ijs verleden, komt het mij 
voor, dater op dit oogenblik in Chris
tenlanden en heidenlanden menschen 
leven, die een hart hebben als een 
tijger, die loert op zijn prooi in de wil
dernis. Zijn er niet velen, die hun ziel 
in ruil geven voor geld of positie, en 
die in de duisternis sluipen, omdat hun 
daden kwaad zijn ? De nieuwsbladen 
meld en ons ge beurtenissen, die niet 
onderdoen in wreedheid en list. 

Men meene echter niet, dat dit alles 
ongestraft zal blijven. Zoo zeker als 
het oordeel, door Elia op bevel des 
Heeren uitgesproken over Izebel, let
terlijk werd vervuld, en men het moest 
aanschouwen, dat deze vrouw door 
haar dienaars naar beneden werd ge
stooten en de honden haar aten, zoo 
zeker zullen uw zonden U vinden, en 
onbeleden, zal Uw zonde steeds v66r 
U zijn, zooals David dit in zijn 
boetpsalm erkent. 

Athalia, dochter van Izebel ! 
Athalia, onafscheidelijk verbonden 

aan wree~id, list, goddeloosheid, hei
ligschennis. Zij werd de echtgenoote 
van Joram, koning van Juda, voerde 
te J eruzalem de gruwelen in, waar
door haar moeder Israel had doen zon
digen. Niet tevreden met de afgoden in 
het paleis te kunnen aanbidden, liet 
zij een afg1.,dstempel in de heilige stad 
oprichten; het altaar van den waren 
God werd verlaten en het volk ging 
aan dezen w1eeden afgod offeren. 

Tevergeefs stapelt Athalia misdaad 
op misdaad. God heeft Zich onder Zijn 

volk zevenduizend behouden, die de 
knieen niet voor Baal gebogen hebben, 
en in het paleis der moordenares 
zelve, werd Joas, de erfgenaam van 

en troon, bo gen e . e bc-
lofte aan David en het verbond, dat 
God met hem gemaakt had, kon niet 
ver broken word en door een listige, 
slechte, wreede vrouw. Neen, 

't verbond met Abraham, Zijn 
vrind, 

bevestigt Hij, van kind tot kind. 
Jojada, de hoogepriester en Joze

bath, zijn vrouw, houden den jeugdi
gen Joas zorgvuldig verborgen en 
J ojada verzamelt random zich de ver
strooide over blijfselen der Priesters 
en Levieten; hij spreekt hun moed in 
en brengt hun Gods gunsten jegcn.s 
Zijn volk in gedachtenis. Te gelegener 
tijd warden allen saamgeroepen en zal 
de kleine Joas, Juda's hoop, het volk 
vertoond warden, en zal men hem in 
den tempel als koning uitroepen. Als 
Athalia het rumoer hoort, stelt zij 
zichzelve aan de deur van het heilig
dom, maar zij wordt schandelijk weg
gejaagd en vindt den dood in haar 
eigen paleis. 

Dadelijk begint men de altaren van 
Baal af te breken, de Levieten warden 
in hun diensten hersteld en de jonge 
koning op den koninklijken troon ge
plaatst. 

,,En al het volk des lands was blijde 
en de stad werd stil, nadat zij Athalia 
met het zwaard gedood hadden". 

De dood van den rechtvaardige 
brengt rouw over het gansche volk, 
de dood van den booze is een verlos
sing voor zijn omgeving. 

Vele vrouwen, ook zonder als Izebel 
en Athalia stroomen bloeds te hebben 
vergoten, hebben zooveel tranen doen 
vloeien en zooveel twisten veroorzaakt 
en zooveel haat verwekt, dat niemand 
er aan denken zal om te weenen op 
haar graf. Het gras des velds heeft het 
weldra overdekt en spoedig gedenkt 
men haar zelfs niet meer. 

God beware ons, dat wij, deze aarde 
verlatende, niets dan puinhoopen zou~ 
den achterlaten en door niemand zou
den betreurd warden! De gedachtenis 
des rechtvaardigen echter zal tot zegen 
zijn. 
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OFFICIEELE 
M EDEDEELINGEN. 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 
Bevordering : 

Lt. Commissioner A. E. POWLEY, 
Hoofdredacteur, Letterkundig- en Parle
ments-Secretaris, verbonden aan het lnter
nationaal Hoofdkwartier, bevorderd tot 
COMMISSIONER. 

HENRY W. MAPP 
CHEF VAN DEN STAF. 

Territoriaal Hoofdkwartier. 

Overplaatsingen : 

Kapitein H. Mathews * naar Cheribon. 
Kapitein P. Helrnhout Kollektant. (H.K.). 
Kapitein A. Sterk Mil. Tehuis, Malang, 
Kapiteine A. Weers naar Semarang 1. 

(in bevel). 
Kapiteine M. de Graaff naar Semarang 1. 

(asst.). 
Luitenante M. Hans naar Oengaran. 
Luitenant Jatimin. naar Bandoeng 2. (asst.). 
Kdt. Luitenant Ngahoe naar Malang. (asst.). 

Bandoeng, 23 Maart 1935. 

J. W. DE GROOT 
Territoriaal Kommandant. 

INTERNATIONAAL NIEUWS. 

DE GENERAAL. 
Uit de Britsche ,,War Cry" vernemen 

wij, dat de Generaal zeer ingenomen 
was met de resultaten van de reeks 
van welkomstsamenkomsten die ge
houden werd i.n de verschillende groote 
centra en vol enthousiasme voor groo
te overwinningen in de toekomst. 

Bij haar vertrek naar Australie 
sprak de Generaal over plannen voor 
bijiondere campagnes in het Britsche 
Territorie na haar terugkomst, onder 
meer een J ongelieden-campagne. En 
ten slotte zeide zij: ,,Vergeet niet de 
Zelf r ocheningsaanv age". 

De Chef van den Staf vergezelde 
de Generaal tot aan de boot. 

Malaria-epidemie in Ceylon. 
In de laatste berichten wordt mede

gedeeld, dat de malaria-epidemie niet 
alleen de dorpen, doch ook de steden 
heeft bereikt. Duizenden personen zijn 
door de ziekte aangetast. 

De autoriteiten hebben verschillende 
tehuizen ter beschikking gesteld, waar 
patienten kunnen warden opgenomen 
en een onzer Officieren, in bevel van 
het Legerwerk in het Madampe dis
trikt, heeft toezicht over een dezer; zijn 
tijd :wordt hierdoor heelemaal in beslag 
genomen. 

Het werk in Japan. 
Eenigen tijd geleden was de gezond

heidstoestand van Commissioner Ya
mamuro, Territoriaal Kommandant 
van Japan, verre van bevredigend en 
ofschoon hij alles in het werk heeft 
gesteld om het Legerwerk staande te 
houden en daarin ten volle geslaagd is, 
ziet de Commissioner toch duidelijk in, 
dat het hem onmogelijk is de ver
antwoordelijkheid te dragen, welke op 
de schouders van een Territoriaal 
Kommandant rust. 

Tot haar groote spijt heeft de Gene
raal dan ook toegestemd in het verzoek, 
door den Commissioner gedaan, om 
hem te ontheffen van zijn last, maar 
bij de volgende schikkingen zal hij het 
Legerwerk in Japan ter zijde blijven 
staan. 

Japan zal voortaan onder leiding 
komen van twee territoriaal-komman
danten nl. Lt.-Kolonel Victor Rolfe, 
den tegenwoordigen Chef-Secretaris 
en Lt.-Kolonel Yasowo Segawa, den 
tegenwoordigen Veld-Secretaris. Met 
het oog hierop zal de aanstelling van 
Chef-Secretaris vervallen. 

Commissioner Yamamuro zal in de 
hoedanigheid van raadsman optreden, 
op deze wijze de hulp schenkend, 
welke door zijn jarenlange ervaring 
van onschatbare waarde is. Lt.-Kolo
nel Masuzo Uyemura, Maatschappe-
1.ijk-secretaris, is aangesteld tot Veld
secretaris. 

S T R IJ D K R E E T 
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Mevrouw A. C. de Jonge, geb. Baronesse 
Van Wassenaer: Adjudante Karrenbeld, de 
directrice van het Meisjes-Tehuis te Batavia, 
werd ten zeerste verblijd door een bezoek 
van Mevrouw De Jonge aan haar Inrichting. 
Mevrouw De J onge sprak, nadat zij het Te
huis bezichtigd had, zeer waardeerende en 
bemoedigende woorden tot de Officieren en 
de meisjes, en liet bij haar vertrek een enve
loppe, met als inhoud een prachtige gift, 
achter. 

Mevrouw de J onge zal op 17 April a.s. een 
bezoek brengen aan het Vrouwen- en Kin
derziekenhuis te Soerabaja. 

Mevrouw Kommandant de Groot : Me
vrouw de Groot heeft, vergezeld van den 
Chef-Sec;etaris en Majoor Strandlund, de 
verre reis naar Midden-Celebes aanvaard. 
Ik geloof, dat God hun bezoek aan de Tora
dja-landen zal zegenen, dat de Officieren, die 
daar in de eenzaamheid arbeiden, er door 
bemoedigd zullen worden en groote scharen 
Toradja's bijeen zullen stroomen om naar 
de boodschap des Heils te luisteren. 

Mevrouw de Groot is van haar jeugd ge
wend aan de beklimming van bergen, en dat 
zal haar zeker goed van pas komen op haar 
tochten naar de uiterste posten van ons werk 
in de hooge en moeilijk bereikbare gebieden 
van Midden-Celebes. 

SOERABAJA. 

William Booth Vrouwen- en kinderzieken
huis te Soerabaja : Tijdens mijn jongste be
zoek aan Soerabaja mocht ik, tot mijn ge
noegen, eenigen tijd doorbrengen in dit 
ziekenhuis. De besprekingen, die ik had met 
de directrice, den dokter en de zusters zul
len, naar ik geloof, goede resultaten hebben 
voor de nuttigheid van dit hospitaal in de 
toekomst. 

Dr. F. Vitalis is belast met de algemeene 
medische leiding van het Ziekenhuis, terwijl 
Dr. F. J. Ort, een onzer bekwame medewer
kers, door het Hoofd van den D. V. G. 
benoemd werd tot leider van den Vroed
vrouwen-Cursus verbonden aan deze inrich
ting. 

Plannen tot uitbreiding van het zieken
huis worden thans uitgewerkt; nadere bij
zonderheden hierover zullen volgen. 

Over enkele andere posten in Soerabaja : 
Het was mij een vreugde Adjudant en 

Mevrouw Roed, in bevel van Soerabaja II, 

daar een groot aantal der: meisjes vrij ernstig 
ziek is geweest. Gelukkig is alles thans weer 
in orde. Een 70-tal grooteren en kleinen 
wordt in dit Tehuis verzorgd. 

SEMARANG. 

Ooglijdershospitaal Semarang : Met genoe
gen vernam ik dat Mevrouw Pilon te Sema
rang in het Ooglijdershospitaal is aangeko
men; wij heeten haar hartelijk welkom in 
ons midden. 

Op 15 Juni a.s. zal het 20 jaar geleden 
zijn, dat het Ziekenhuis geopend werd. Het 
prachtige werk dat in al deze jaren hier is 
geschied, zal door een tuinfeest herdacht 
worden. 

Boegangan : De Adjudants Poutiainen 
van Midden-Celebes naar Java overge
plaatst zijn, als !eiders van deze Inrichting 
voor zieke en behoeftige Inlanders, met goe
den moed hun arbeid begonnen. Zij kunnen 
rekenen op den vollen steun der Officieren, 
die hen terzijde staan in dit belangrijke 
werk. 

DE MIDDEN-JAVA DIVISIE : Brigadier 
Woodward is voortdurend op het pad 
om zijn posten te bezoeken en de 
Officieren aan te moedigen, terwijl 
Mevrouw Woodward in dien tijd de 
belangen van het werk in Magelang 
blijft behartigen. Ook voor Magelang zijn 
piannen tot uitbreiding van ons werk in 
voorbereiding, waarover later berichten zul
len volgen. 

Majoor Loois, die met zijn familie moeite
volle dagen heeft doorgemaakt, zal in het 
koele klimaat van Magelang Brigadier 
Woodward in diens arbeid ter zijde staan. 
Zoodra de Majoor en de zijnen voldoende 
op krachten zijn gekomen, zal hij weer een 
nieuwe aanstelling met eigen verantwoor
delijkheid kunnen aanvaarden. 

Solo : Het Tehuis voor Militairen wordt 
gevestigd in een nieuw, zeer geschikt pand. 
Ongetwijfeld zal dit ons werk aldaar, sedert 
kort aan de Kapiteins Hondelink toever
trouwd, ten goede komen. 

Djokja : Het jonggehuwde paar, de Kapi
teins De J onge, zijn druk in de weer met 
het werk verbonden aan het Korps en het 
Militair Tehuis, waarvan zij de leiding heb
ben. 

Majoor Midteide van het .Tavaansche 

BIJZONDERE SAMENKOMSTEN 
zullen warden gehouden in alle afdeelingen van het Leger des Heils 

Op Goeden Vrijdag, 19 April: 

EEN DAG BIJ HET KRUi~~ 
Zondag 21 April: PAASCH-ZONDAG. 

Zie uit naar plaatselijke aankondigingen. 

enkele oogenblikken te mogen ontmoeten. 
Zij zijn zeer gelukkig in hun werk en vol 
verwachting voor de toekomst. 

Het Rorps Soerabaja I staat thans onder 
bevel van de Kapiteins Barteling. Beiden 
beseffen zij tenvolle welke prachtige kansen 
dit arbeidsveld hun biedt. 

Bij mijn bezoek aan de Leprozerie Sema
roeng mocht ik constateeren, dat de gebou
wen en de tuin keurig onderhouden en de 
patienten goed verzorgd zijn. De arme lijders 
toonden mij hun dankbaarheid op duidelijke 
wijze. 

Onder de goede leiding van de Majoors 
Uijlings, vindt nog steeds een flink aantal 
crisis-slachtoffers een veilig tehuis in het 
Tehuis voor Socialen Arbeid. 

In het Militair Tehuis trof ik als steeds 
een groot aantal bezoekers aan, die bij de 
Majoors Hermes blijkbaar een werkelijk 
,,tehuis" hebben gevonden. 

OENGARAN. 

Majoor Stewart en haar staf heb
ben een moeilijken tijd achter den rug, 

Kinderhuis is, versterkt door haar verlof in 
Garoet, opgewekt van geest naar haar aan
stelling teruggekeerd. 

Pelantoengan : Ik mocht een zeer nuttig 
bezoek brengen aan deze Leprozerie. Ik had 
o.m. gelegenheid tot het houden van een 
bijeenkomst voor de Europeanen en voor de 
Inheemschen. Majoor Bridson en zijn staf 
verrichten daar een heerlijk werk der liefde. 

BATAVIA. 

De Adjudants Lorier : zijn niettegenstaande 
de zeer drukke werkzaamheden verbonden 
aan het beheer der 2 groote inrichtingen, 
welke onder hun bevel staan opgewekt en 
gelukkig in den dienst des Heeren. 

De Rapiteins Voogt : verwachten, nu het 
Korps Batavia I in een nieuwe, geschikte 
zaal gevestigd is, belangrijken vooruitgang 
in de toekomst. 

De Adjudants Gerth : ervaren Officieren 
wat betreft ~ :ct werk onder militairen zullen 
ongetwijfeld een goed werk kunnen verrich
ten in het Tehuis te Batavia, waarvoor tj! 
onlangs werden aangesteld. 
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BANDOENG. 

De Kapiteins Baasto : die aangesteld zijn 
in bevel van het Korps Bandoeng IT, raken 
langzamerhand ingeburgerd in hun nieuwe 
werk. 

De Kapiteins Muskee: hebben een goed 
begin gemaakt in het l\IIilitair Tehuis te Ban
doeng en thans reeds valt er een aarunerke
lijke vooruitgang in het bezoek waar te 
nemen. 

Versterkingen: Van het Internationaal 
Hoofdkwartier mochten wij bericht ontvan
gen, dat een belangrijk aantal nieuwe Offi
cieren op het punt staat uitgezonden te wor
den voor dienst in Nederlandsch-Indie. In 
verband met de vele plannen tot uitbreiding 
van ons werk in deze gewesten, is deze 
versterking ons ten zeerste welkom. 

Sumatra : Van verschillende posten in 
Sumatra bereiken ons goede berichten. De 
plannen tot uitbreiding van ons werk aldaar 
zullen naar ik hoop verwezenlijkt kunnen 
worden, wanneer de nieuwe, ons toegezegde 
Offic:.:ren uit Europa zijn aangekomen. 

l\linahassa : Terwijl ik dit schrijf, bereid 
ik mij voor om naar de Minahassa af te rei
zen. Drie nieuwe gebouwen zullen daar offi
cieel worden geopend door den waarnemend 
Resident van Menado. Mevrouw De Groot 
en Majoor Strandlund zullen mij vanaf 
Donggala vergezellen, terwijl ook het mu
ziekkorps van Kalawara onder leiding van 
Adjudant Ramaker van de partij zal zijn. 

Europeesch verlof: Een groot aantal Offi
cieren zal in den loop van dit jaar, na 7 jaren 
dienst in Nederlandsch-Indie volbracht te 
hebben, voor enkele maanden met verlof 
naar Europa vertrekken. Gaarne maak ik 
een eere-saluut voor de getrouwe wijze, 
waarop zij, in de hitte van den dag, onder 
vaak moeilijke omstandigheden, hun taak 
hebben volbracht. 

Met verlof : Den 13en Maart jl zijn de 
Adjudants Motte en hun kinderen met ver
lof naar Europa vertrokken. Moge de zegen 
van God hen vergezellen op hun reis. 

Zelfverloocheningsaanvrage : Den lsten 
April begint de jaarlijksche Zelfverlooche
nings-Aanvrage. Elders in dit blad schrijf ik 
over dit onderwerp meer uitvoerig. 

Financieel Jaarverslag : Het Accountants
kantoor H. J. Vooren onderzocht op ons ver
zoek de geheele boekhouding van ons Hoofd
kwartier, waarna door dit Kantoor een uitge
breid Financieel rapport werd samengesteld. 
Wij zenden dit op aanvraag gaarne aan be
langstellenden toe. 

Naar bet Vaderland omhoog. 
Van Adjudante Hoffmann ontving ik een 

persoonlijk schrijven waarin verteld werd 
van het heengaan van Majoor Becker, een 
oud strijdmakker ;an .Java. 

Ofschoon het nu bijna 21 jaar geleden is 
dat de Majoor Java verliet en nooit meer in 
de gelegenheid was om terug te keeren, heeft 
hij steeds vol belangstelling het werk hier 
gevolgd en vanaf zijn ziekbed zond hij har
telijke groeten en zegewenschen aan zijn 
makkers in Indie, die hem nog kenden. Zijn 
strijd is gestreden en· hij is de Heerlijkheid 
ingegaan. 

God zegene zijn vrouw en de beide kin
deren. 

• 
Van Majoor Ingham werd bericht ontvan

gen dat op den 15den Februari haar lieve 
vader naar Ruis geroepen werd. 

De Majoor schreef dat zij zoo dankbaar 
was gedurende de laatste weken van zijn 
ziekzijn haar vader te mogen helpen ver
p1egen en nu, ofschoon het verlies zeer zwaar 
is, is zij God dankbaar te weten, dat haar 
vader thans bevrijd is van alle leed. 

Moge God de Majoor en de andere fami
lieleden troosten. 

• 
Onze zieke makkers. 
Met leedwezen vernamen wij, dat onze 

dappere kollektante, Majoor Kruschwitz, op 
reis ziek is geworden en genoodzaakt is rust 
te nemen. 

De Rapiteins Voogt en hunne beide kin
deren hebben den laatsten tijd ook met 
ziekte te kampen gehad. 

Moge de Heer Zijn genezende hand over 
onze makkers uitstrekken en hen allen spoe
dig doen herstellen. 

Majoor Harvey. 
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat er 

steeds vooruitgang is in den toestand van de 
Majoor en dat er alle hoop bestaat, dat haar 
voet volkomen genezen zal, waarvoor wij den 
Heer innig dankbaar zijn. 
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BRIGADIER P ALSTRA BF.ZOEKT 
MAGELANG EN AMBARAWA. 

!Brigadier Palstra, de reclasseerings-secre
taris van het Leger des Heils in Neder
landsch-Indie, bezocht Magelang en Amba
rawa op 21 en 22 Februari j.l. Nadat in 
eerstgenoemde plaats verschillende reclas
seeringsaangelegenheden afgehandeld waren, 
leidde de Brigadier een heiligingsmeeting, 
waar tien makkers werden ingezegend tot 
heilssoldaat. 

Nu kwam Ambarawa aan de beurt. Ook 
daar zou een samenkomst gehouden worden. 
Het weer werkte in het begin niet mee. 
Donkere wolken hadden zich saamgepakt 
en ieder oogenblik. dreigde een fik.sche 
regenbui. God was echter met ons. De he
vige wind, die op het laatste oogenblik. kwam 
opzetten, verdreef het onweder. 

Tegen een uur of vier begon de drukte 
met de komst der padvinders. Op een enke
len na waren ze alien present, stelden Zich 
op en marcheerden onder tromgeroffel en 
muziek naar het hotel, waar de Brigadier 

logeerde. 
Deze demonstratie had te Ambarawa heel 

wat bekijks. In zoo'n klein, stil plaatsje ge
beurt immers zoo zelden iets bijzonders. De 
menschen liepen hun huizen uit om ons 
troepje te zien. De padvinders zelf vonden 
het wat fijn een officier van het Leger des 
Hells te mogen afhalen, die van een andere 
plaats was gekomen, ten einde hun de blijde 
boodschap van verlossing te brengen. 

Toen om 6.30 de bijeen.komst begon, bleek 
de groote zaal in de officierswoning te kle:in; 
alle stoelen en banken waren bezet. Een 
aantal menschen dat zich in de voorgalerij 
verdrong, moest zich met een staanplaats 
aan de deur tevredenstellen. In totaal waren 
ongeveer 180 personen aanwezig. 

Voor het begin der samenkomst werden 
eenige muzieknummertjes door de padvinders 
ten beste gegeven. Na een lied en gebed, 
werd de Brigadier door Kapitein Wattimena, 
den bevelvoerend officier van Ambarawa, 
hartelijk welkom geheeten. 

Met groote aandacht werd het gesprokene, 
in het bijzonder het bijbelwoord, bandelende 
over Zachelis (Lukas 19 : 1-10) gevolgd:. 

Wie kent niet de gescbiedenis van Zacheus, 
die zoo graag J ezus wilde zien en daartoe 
in een boom klom ? Het gevolg hiervan was : 
en inaanraking komen met den Helland en 

:aardoor een algeheele verandering in het 
hart van den tollenaar. Het oude, zondige 
leven had voor altijd afgedaan. 

Om 8 uur werd de samenkomst met gebed 
gesloten, nadat twaalf personen neergeknield 
waren aan de zondaarsbank, daarmee h~ 
besluit kenbaar makend, voortaan den H:1-
land te willen volgen en in Zijn kracht met 
een leven van vallen ·en opstaan te leiden, 
doch een leven van overwinning over de 

zonde. 

GOED NIEUWS UIT MEDAN. 

Kapiteine van Lith, die ongeveer een half 
jaar geleden door den Komrnandant werd 
aangesteld om het Korps Medan te openen, 
zendt ons het volgende : 

Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek om een 
en" antler over het korps te schrijven. Tot 
mijn groote vreugde kan ik U zeggen, dat 
het werk flink vooruitgaat. Over gebrek 
aan opkomst in de samenkomsten behoe
ven we niet te klagen. In de afgeloopen 4 
maanden zijn 18 personen tot bekeering 
gekomen, waaronder 1 vrouw. Dit zijn Batak
kers, Niassers en Amboneezen, doch nog 
geen Chineezen. De Bekeerlingen-Meeting 
wordt goed bezocht. Wij hebben wel een 
verlies geleden, doordat de eerste bekeerling, 
een jonge Niasser en een van de besten, 
op straat een ongeluk heeft gekregen en aan 
de gevolgen is overleden. 

Er is veel vraag naar Bijbels en Evan
gelien. 

Ook het kinderwerk gaat heel goed. Zon
dagmorgen komen behalve de kinderen van 
het Kinderhuis een 18-tal Indo-Europeesche 
kinderen in de Compagniesamenkomst. 
Zondagmiddag houden wij een samenkomst 
voor de Chineesche kinderen, die altijd heel 
goed bezocht is. De Liefdebond telt nu meer 
dan 50 leden, zoodat splitsing in 2 groepen 
noodzakelijk was. 

We houden zoo nu en dan een dienst 
voor de Radio op Zondagmorgen." 

Moge God dit werk steeds zegenen. 

S T R IJ D K R E E T 
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Er was feestvreugde. 

Het Ooglijdershospitaal, waar de Kapiteine 
geruimen tijd met zegen heeft gewerkt, 
hood een vriendelijken aanblik, want vlugge 
en rappe handen hadden een eerepoort 
aangebracht en zalen en gangen versierd, 
opdat alles zou meewerken om dezen dag 
tot een overgetelijken te maken in het leven 
van onze beide kameraden. 

's Morgens bij hun terugkeer van het 
Stadhuis werden bruid en bruidegom door 
de Padvindsters en Padvinders, die een 
eerewacht vormden en verder den ganschen 
dag behulpzaam waren bij de bediening, 
begroet. Het was een aardig gezicht ze in 
actie te zien en een woord van hulde komt 
hun allen zeker toe. 

's Avonds om 7 uur had de inzegening 
plaats. Men waardeerde het ten zeerste, dat 
Lt.-Kolonel en Mevrouw Ridsdel overgeko
men waren om deze samenkomst te leiden, 
temeer, waar de Kolonel aan den vooravond 
van zijn vertrek naar Midden-Celebes stond. 
De zaal was tjokvol; er was veel belangstel
ling van vrienden en makkers ; sommigen 
waren zelfs van Djokja gekomen om de 
plechtigheid bij te wonen, en dit was erg 
prettig voor den Kapitein, die daar gesta
tioneerd is. 

Na het eerste lied en gebed ging de Ko
lonel over tot het lezen van de huwelijks
artik.elen, maar niet voordat Mevrouw Rids
del ons een gedeelte uit Gods W oord had 
doen hooren, en bet bruidspaar in enkele 
welgekozen woorden had toegesproken. 

Hierop volgde de inzegening onder de 
Leger des Heils-vlag. 

Vele gelukwenschen, · waaronder die van 
den Kommandant, waren telegrafisch 
overgeseind en deze werden door Majoor 
Uijlings voorgelezen. Adjudante Car
dinaal en Adjudante Kyle van het Ooglij
dershospitaal hadden het voorrecht iets te 
zeggen over de bruid, en haar Gods besten 
en rijksten zegen toe te wenschen. Daarna 
sprak Majoor Rollis. Hij vertelde enkele 
maanden geleden de ouders en vrienden 
van bruid en bruidegom in het oude vader-

Kapitein en Mevrouw de Jonge-Kerkhoven. 

land te hebben ontmoet ; ook de Majoor 
wenschte hun Gods ommisbaren zegen toe. 

Het mannenkoor zong nu een lied, waarna 
de bruidegom gelegenheid kreeg een woord 
te zeggen. In de allereerste plaats sprak hij 
zijn dank uit aan God voor Zijn leiding in 
zijn leven ; in korte woorden vertelde hij, 
hoe Majoor Rollis hem toegesproken had, 
zoowat 9 jaar geleden toen hij muzikant was 
in Holland. Deze woorden hadden indruk op 
hem gemaakt en toen Gods roepstem tot 
hem kwam, kon hij niet anders doen, dan 
gewillig volgen, ook naar dit land, waar hij 
het voorrecht had onder de militairen te 
werken. 

Toen de bruid opstond om te spreken, na
dat de kinderen haar een lied hadden toege
zongen, werd zij hartelijk toegejuicht. Waren 
er niet velen onder de patienten, die zij 
persoonlijk had geholpen ? Ook zij getuigde 
zich bewust te zijn van de leiding des Hee
ren, en ofschoon het werk in Djokja heel 
anders zou zijn dan in bet ziekenhuis, wist 
zij dat haar taak daarin ligt, haar man ter 
zijde te staan, een tehuis te scheppen voor 
de jongens, die ver van hun vaderland zijn 
en te trachten ze voor den Heer te winnen. 

De samenkomst werd met dankgebed ge
sloten en zoo was deze gezegende en geluk
kige dag voorbij. 

Ark. 

De patienten van Semaroeng aan het spelevaren. 

BATAVIA Il. 

In verband met het bezoek van Stafkapi
. tein en Mevrouw Pearce aan het Chineesche 
korps te Batavia, zorgde de bevelvoerend 
Officier, bijgestaan door hare twee assisten
ten, voor de noodige bekendmakingen. 

Haar moeite werd door den Heer beloond, 
want ofschoon het Chineesch-Nieuwjaar 
dien dag gevierd werd, was de zaal bij aan
vang van den morgendienst goed gevuld. 

Wij hadden een zegenrijke samenkomst en 
voelden de tegenwoordigheid van den 
Heiligen Geest in ons midden. 

Ook voor de avondsamenkomst was de zaal 
flink bezet met een schare, aandachtig 
luisterend naar de stem van den Goeden 
Herder; een ziel kwam tot den Heer. Halle
luja. 

Wattimena. Sergeant-majoor. 

Wat moeilijk is. 

J ongens houden van lastige karwei
tjes, bezigheden welke tijd en arbeid 
vereischen. Makkelijke ,,zaakjes" zijn 
niet de moeite waard. 

Het valt niet mee : 
Zijn verontschuldiging aan te bieden, 
Weer opnieuw te beginnen, 
Onzelfzuchtig te zijn, 
Raad aan te nemen, 
Zijn misslagen te erkennen, 
Spot te trotseeren, 
Zacht in zijn oordeel te zijn, 
D66r te zetten, 
Succes te verdragen, 
Met gemaakte fouten zijn voordeel te doen, 
Te vergeven en te vergeten, 
Van alles, hoe nietig ook, het beste te maken, 
Overal iets goeds in te zien. 

Maar het loont wel de moeite. 

APRIL 1935 

BRIGADIER EN MEVROUW LEBBINK 
TE PEKALONGAN. 

Zaterdag en Zondag 23 en 24 Februari j.l. 
werden we verblijd met een bezoek van 
Brigadier en Mevrouw Lebbink. 

Op Zaterdagavond h adden wij een goeden 
bidstond, waarin de Brigadier een woord 
sprak van hart tot hart. 

De samenkomst in de gevangenis op 
Zondagmorgen was zeer gezegend. Heel wat 
mannen waren opgekomen en enkelen hun
ner kwamen tot den Heer. 

Oak in de Heiligingsmeeting mochten wij 
Gods tegenwoordigheid ervaren. Het woord 
van Mevrouw Lebbink en de Bijbellezing van 
den Brigadier, brachten ons tot het besef, 
dat willen we een zegen zijn, wij naar de 
stem van den Heer moeten luisteren en Hem 
gehoorzamen. 

De openluchtsamenkomst was prachtig, een 
groot aantal menschen luisterde naar de 
Boodschap, door de Heilssoldaten gebracht. 

Een flinke schare vulde ons zaaltje voor 
de avondsamenkomst. De liederen, de getui
genissen, het woord van Brigadier en Me
vrouw Lebbink, alles werkte er toe mede, 
dat twee zielen tot den Heer kwamen. 

* * * 
Maandag 25 Februari j.1. werd de samen-

komst geleid door Brigadier Palstra. We 
hadden ook toen een goeden avond en veel 
zegeningen waren ons deel. 

B. 0. 

Een ware geschiedenis. 

Een klein meisje placht met de veel oudere 
korps-officieren Strijdkreten te verkoopen 
en te collecteeren. Op zekeren dag, uit zijn
de voor de zelfverloochenings-aanvrage, kwa
men ze aan een boerderij. De Kommandeur 
zette de kleine Gladys over het muurtje en 
zond haar naar het woonhuis met de collec
tebus en de boodschap of Mevrouw asje
blieft de zelfverloochenings-aanvrage wilde 
steunen. Het kind kweet zich van de op
dracht, waarop de dame vroeg: ,,Wat be
teekent zelfverloochening ?" 

,,Ik weet het niet". 
,,Dat dacht ik wel". 

Maar toch liet ze een zilverstukje in de 
bus vallen. 

Het kleine meisje holde nu terug. 
,,Waarom heeft u mij niet verteld wat 

zelfverloochening beteekent ?" 
De Kommandeur gaf ten antwoord: 
,,Omdat jij, zonder de beteekenis van het 

woord te kunnen verklaren, weet, wat zelf
verloochening is. En dat is veel belangrijker. 
Ik zal je duidelijk maken, wat ik bedoel. Je 
herinnert je nog wel den landlooper, dien 
we zoo juist op den weg tegenkwamen? Jij 
gaf hem je twaalfuurtje en moet het nu zelf 
zonder doen. Dat is zelfverloochening, ,;z:elf
verloochening in de praktijk." 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

KOMMANDANT EN MEVROUW 
DE GROOT. 

Maandag 8 April Djember. 
Dinsdag 9 April Malang (Societeit). 
W oensdag 10 April Toeren en Malang. 
Donderdag 11 April Soerabaja. 

Brigadier Woodward. 

Zondag 7 April Semarang. 
Maandag 8 April Rembang. 
Dinsdag 9 April Rembang. 
Woensdag 17 April Solo. 
Donderdag 18 April Tanggoeng. 
Vrijdag 19 April Semarang. 
Zondag 21 April Magelang. 

Majoor 

Vrijdag 
Zondag 

en Mevrouw Scheffer (R.). 

19 April Batavia. 
21 April Batavia. 

Majoor Hiorth. 
Zondag 7 April Cheribon. 
Vrijdag 19 April Tegal. 

Stafkapitein Pearce. 
Zondag 14 April Cheribon. 
Vrijdag 19 April Djokja. 
Zondag 21 April Magelang. 
Maandag 22 April Sapoeran. 
Woensdag 24 April Ambarawa. 

Adjudante Both. 
Zondag 21 April Pekalongan. 
Maandag 22 April Pekalongan. (P. V.) 
Dinsdag 23 April Rembang. 
Vrijdag 26 April Malang. (P. V.) 
Zaterdag 27 April Malang. 
Zondag 28 April Ngawi (Parade). 
Maandag 29 April Blitar. 
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