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,,Rondom Jeruzalem zijn bergen" staat 
geschreven in den 125sten psalm en het 
was van een dier bergen dat eenmaal Jezus 
ten heme! voer. 

Deze woorden en gedachten kwamen on
willekeurig in mij op, toen ik, op Hemel
vaartsmorgen, stond aan den rand van den 
Dago-heuvel met het pracht-uitzicht op de 
Bandoengsche hoogvlakte. Waar men zich 
wendt of keert: bergen, hoogere en lagere 
en met een kleine variant op de woorden 
van David mag gezegd worden: ,,Rondom 
Bandoeng zijn bergen." 

Tijd, zoowel als plaats, waren meesterlijk 
door den energieken leider van het Leger des 
Heils uitgekozen om zijn strijdmachten saam 
te trekken tot het houden van ,,den eersten 
Velddag" van het Leger. En niet alleen voor 
Legermenschen ! 

Reeds vanaf vroeg in den morgen was het· 
,,ontrekk~n" na?r Dago. V~n u•t er>l 1 

ten der stad reden op gezette tijden opelet
tes, die vele belangstellenden met de heils
soldaten naar het theehuisje Dago voerden. 

Preoies om half negen betrad Kommandant 
de Groot, vergezeld van 1VIevrouw de Groot 
en den staf, het podium onder de ruischen:de 
bamboebosschen en waren alle zitplaatsen 
rondom het spreekgestoelte goed bezet. De 
roode, gele en blauwe wimpels gaven een 
kleurig en prettig aanzien aan het geheel. 

Na een woord van dank aan een ieder die 
was opgekomen, werd het openingslied ge
zongen. 

Het verde:r:e verloop was er een als van 
een samenkomst, zooals die op Leger des 
Heils-wijze wordt gehouden. De kommandant 
moedigde in zijn bezielende toespraak een 
.ieder aan tot het betrachten van het goede 
in ons leven. (Zie rapport J. K.) 

De pauze van een uur gaf een ieder ruim
schoots gelegenheid, den inwendigen mensch 
te versterken .en met oude vrienden en 
bekenden een handdruk te wisselen of een 
gesprek te voeren. 

Daarna werden op het Dago-terrein zelf 
verschillende oefeningen uitgevoerd door 
padvinders(sters) en meisjes uit het kinder
huis, afgewisseld door zangnummertjes. 

(Zie rapport P.M.L.). 

Het slot was gewijd aan muziek en zang 
en ook dit werd met zorg en gevoel afgewerkt 
en vormde een waardig einde van dezen, 
naar onze meening, welgeslaagden dag, waar
op de ontwerper van dit ,,Veldd~<tplan'', 

Kommandant de Groot, die altijd iets nieuws 

Bloemenmarsch door kinderen van het 
kinderhuis te Bandoeng. 

en aantrekkelijks weet te scheppen, zeer 
zeker met voldoening terug mag zien. 

Op het terrein was gelegenheid tot het 
posten van diverse stukken, welke voorzien 
zouden worden van een specialen poststem
pel: ,,Veld.dag Dago". Een blik in de bus 
toonde ons, dat hiervan een zeer druk ge
bruik is gemaakt, vooral waar ook postzegels 
en aanzichtkaarten verkrijgbaar waren. De 
Christelijke militaire tehuizen-zegels werden 
met groote hoeveelheden verkocht en zagen 
we meerdere brieven en briefkaarten, die 
met meer dan driedubbele waarden waren 
gefrankeerd. 

Parmantig verschenen daarna de ,,Kame
raadjes" en voerden onder groote hilariteit 
der toeschouwers een negerdans uit. Ze heb
ben wel hun best gedaan, en verdienen een 
pluim. 

Opnieuw zijn dan de Zonnestralen aan de 
beurt en doen hun muzikale orde-oefening 
correct en net. En dan de gymnasten van het 
Jongenshuis. Die maken op korte, kwieke 
commando's aardige standen. 

Een driestemmig lied door het Meisjes
koor van het Kinderhuis wordt dan gezongen 
met het thema ,,God is liefde." 

In witte kleedjes en met teergekleurde 

De Demonstratie. 

E. hloomen in hoepels van fijn groen verschijnt 
<·en lange rij meisjes om een keur van 
marschen in ontelbare figuren uit te voeren. 

Om half elf begon de Jongelieden Dem0n
sbatie. Voor het in Batak,:chen stijl opgerichte 
huisje is een flinke cementen plaats, welke 
prachtig dienst deed als platform. 

Zoodra er een openingslied was g~ongen 
•. n " K n,nn <l:'.'...~. c!1: dt:.n. z..eg~1 van C'.x0d 
over dit samenzijn had gebeden, trad een 
twintigtal ,,Zonnestraaltjes" voor het front 
en bracht onder guitaa~begeleiding van de 
leidster haar lief en duidelijk gezongen 

Nu alleen, getweeen, of met haar vieren 
marcheeren ze de plaats rond, dan loopen 
ze kruislings over het veld, om later kringen 
un ingewikkelde cirkelgangen en bogen te 
tnaken. Hier is een bekoorlijk spel dat wer-
<>lijk onberispelijk is gespeeld. 

Met een slotlied door de padvindsters van 
de Congreszaal is de demonstratie geeindigd 
en mag met alle respect een saluut gebracht 
worden voor het resultaat van weken-lange 

Belangstellenden bij de demonstratie. 

liedje ten gehoore. ,,Zonnestraaltjes'' zijn een 
jongere afdeeling van de padvindsters. Zooals 
zij zongen, leeren ze en trachten ze om met 
de hulp van Jezus behulpzaam en vriendelijk 
te zijn voor anderen en vreugde en licht om 
zich te verspreiden. 

Toen zij zich terugtrokken, maakte het 
muziekkorps zich klaar om te spelen. Doch 
niet om een marsch te laten hooren. Op zij 
was een stelling aangebracht met ringen, en 
hieraan werd door een der gymnasten van 
het Jongenshuis, een keurige ringoefening 
gedaan. Een blik op de bewonderende ge
zichten van de honderden toeschouwers ge
tuigde van de spannende belangstelling 
waarmee onze acrobaat op de maat der fan
farernuziek zijn toeren verrichtte. Het laatste 
staaltje van zijn spierkracht vooral lokte een 
spontaan applaus uit, dat even voortduurde. 

Het volgende nummer, getiteld ,,Lief klein 
huisje" was een spel met zang en gebaren 
en werd snoezig uitgevoerd door zeven pop
penmoedertjes. Dit vond natuurlijk veel bij
val bij de jongsten onder het publiek. 

training van de jeugd en haar !eiders. 
Dat het publiek de verrichtingen appre

cieerde bewees wel het herhaaldelijk applaus. 

P.M.L. 

De meeting. 

Nadat het eerste lied op plechtige wijze 
gezongen was, boog een ieder het hoofd voor 
het gebed, waarin Lt. Kolonel Brouwer en 
vervolgens Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel 
voorgingen. 

Hierna nam de Kommandant het woord 
en op de hem eigen wijze bracht hij den 
menschen de boodschap des Heils, der op
standing, het evanf,elie van de Hemelvaart 
van onzen Heiland J ezus Chri.stus, Die ten 
hemel voer om ieder menschenkind daar 
een plaats te bereiden. Bij menigeen werd een 
teere snaar aangeroerc1 en niettegenstaande 
een samenkomst in de openlucht altijd met 
zich meebrengt het gevaar van minder sterke 
gedachtenconcentratie, waardoor veel het 
verstand en zeer veel het hart ontgaat, toch 
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De Kommandant gekiekt op het 
Dago-terrein. 

gaven de gesprekken, hierna gevoerd, blijk, 
dat velen een rijken zegen hebben mogen 
wegdragen. Het was een plechtig gewijd 
oogenblik, waarop de ziel zich voor haren 
Schepper heeft gesteld. 

Het Muziek- en Zangfeest. 

Als slotnummer van dezen dag prijkte op 
het programma een muziek- en zangfeest, 
dat ingezet werd, nadat de Kommandant nog 
eerst psalm 103 had voorgelezen. Zoowel de 
muzikanten als de zangers hadden hun uiter
ste best gedaan, om dit feest zoo welslagend 
mogelijk te maken en de daartoe aangewen
de pogingen waren niet vergeefsch blijkens 
het krachtig applaus na ieder nummer. Bij
zondere vermelding verdient de guitaarband, 
gevormd door zu~ters van het Heilsleger. 

Een volkomen verrassing voor zeer velen 
was de mededeeling van den Kommandant 
aan het slot van dit feest, dat ieder jaar op 
Dago zoo'n Velddag zal word.en gehouden, 
waarbij dan de korpsen van West-Java zu1-
len word.en vertegenwoordigd. Hi) besloot 
zijn toespraak met den wensch, dat het vol
gend jaar nog veel meer menschen aan den 
Veld.dag zouden deelnemen . 

Nadat nog aan Majoor Kruschwitz, de zeer 
bekende collectante van het Leger, gelegen
heid gegeven was om een blij getuigenis te 
doen hooren en het zangkoor het : ,,Wij hou
den de banier omhoog" gezongen had, werd 
de eerste Velddag met dankgebed gesloten 
door den Divisie-Officier van Midden-Java, 
Brigadier Woodward. 

Om half een werd de laatste bijeenkomst 
gesloten en was om een uur de stilte over 
Dago wed(''.; teruggekeerd. 

J.K. 

Gymnastische oefeningen door jongens 
van ons jongenshuis. 
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ZOEK'I\ EN GIJ 
ZULT VINDEN 

DOOR 
MEVROU-W 

KOMMA.NDA.NT 
DE GROOT. 

,.En gii zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw gansche hart." 
/erem1a 29: 13. 
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~·~OVENSTAAND vers, zoo 
~ ;: - f;;;, ~vol hoop, ~s overgenomen 
lmuit een ~rief, aan gevan-

, . . . . ": ·. genen ger1cht. 
Het zenden van 'Elasa en Gemarja 

naar Babylon was bedoeld als hulde
blijk aan Nebukadnezar van den ko
ning Zedekia te J eruzalem. De pro
feet J eremia greep deze kans aan om 
door die twee mannen een troost brief 
aan de gevangenen te zenden, wier ver
driet hem aan 't harte ging, omdat hij 
zoo innig begaan was met hun lot. 

Hoe weinig vermoedden deze man
nen, die de parkementen rol met zich 
namen, dat hierin woorden van God 
Zelf stonden, een wonderbare bood
schap, van beteekenis voor de eeuwig
heid. 

Heden ten dage spreekt God op de
zelfde wijze tot het menschdom. Duide
lijk en eenvoudig geeft Hij den toe
stand weer. Wat Zijn werk betreft, is 
alles in orde. Boven de tegenslagen in 
het leven, den strijd, de teleurstellin
gen in de dingen dezer wereld, in ons
zelven, boven de beproevingen, veroor
zaakt door ziekte en verlies, staat de 
Vader, onveranderlijk in Zijn houding 
ten opzichte der menschheid. 

,,Want lk weet de gedachten, die lk 
over u denk, spreekt de Heere, gedach
ten des vredes, en niet des kwaads, dat 
lk u geve het einde en de verwachting." 

J eremia 29 : 11. 
Het zijn woorden, gericht aan hen, 

die begonnen zijn God te zoeken, maar 
die Hem niet kunnen vinden. Het zoe
ken naar God begon, toen zij, door 
de teleurstellingen van het leven van 
alle hoop ontroofd werden en er in 
hun ziel een leegte ontstond ; het leven 
gaf lmn geen houvast meer, geen re
serve kracht. 

Zien wij zulke toestanden niet tel
kenmale in onze dagen ? 

,,En gij zult Mij zoeken." God had 
van tevoren gezien, dat er een tijd zou 
aanbreken, wanneer zij Hem zouden 
moeten zoeken. 

En vandaag slaat Hij de menschen 
gade en ziet degenen, die begonnen zijn 
Hem te zoeken. 

Er zijn er, die spoedig vinden; an
deren hebben te worstelen met zich
zelven ; zij worden als 't ware, heen en 
weer geslingerd, gevoelsmenschen, die 
nu eens opgewekt zijn, clan weer to
taal terneergeslagen, zij zoeken, zelfs 
met tranen en zuchten, maar zij vin
den Hem niet. 

Maar Gode zij dank voor alien, die 
zoeken, zelfs al gevoelen zij zich dik
wijls ellendiger en ongelukkiger clan 
degenen die zorgeloos de vermakelijk
heden van de wereld najagen. Zij 
zijn er toch veel beter aan toe clan de 
onverschilligen, of die met zichzelf te
vreden zijn. De zoekenden bevinden 
zich op den juisten weg, want, indien 
zij volharden, zullen zij Hem gewis 
vinden. 

Moet het zooveel strijd kosten God 
te vinden ? Waarom moeten ~ammigen 
zoo lang naar Hem zoeken ? Waarom 
is die volharding noodig ? Is God ons 
clan niet nabij ? 

J a, zeker is Hij dat. 
Ware er geen zonde, dan zou er ook 

geen zoeken noodig zijn. Men zou da
delij k Gods tegenwoordigheid gevoe
len en daarin altijd vertoeven. Door de 
zonde worden de geestelijke vermo
gens verzwakt. 

Evenals een ziekte van het gestel 
ieder orgaan van het lichaam verzwakt, 
:modat het !even van den mensch niet 
normaal kan zijn,zoo heeft de zonde 
een helemmerenden invloed op den 

"\VOoruitgang der ziel. 

Men is blind voor de dingen, die van 
het meeste belang zijn, want de tijde
lijke zaken hebben te veel de aandae;ht 
getrokk.en. 

Men is doof voor de Goddelijke stem, 
sprekend door het geweten, want 
voortdurende ongehoorzaamheid heeft 
het hart verhardt. 

De smaak is bedorven door onge
schikt voedsel en nu kan men niet 
meer proeven wat goed is of niet, met 
het gevolg, dat men van het goede is 
afgeweken. Door zich met ruwe en 
grove dingen bezig te houden, is het 
fijnere gevoel verloren gegaan. 

Omdat de bedorven lucht van slech
te dingen de overhand heeft gekregen, 
is de aangename reuk verdwenen van 
het Gode welbehagelijke offer, door 
Christus gebracht. 

De voeten dergenen, die den weg 
ten hemel bewandelen, hebben eerst 
de modderige wegen van aardsche 
zorg betreden en hebben zich menig
maal bezeerd door het vallen op den 
steenachtigen weg. 

Hoe kan een geestelijk invalide zon
der geneesheer weer gezond worden ? 
Hoe kan men in aanraking met dien 
geneesheer komen zonder naar hem te 
zoeken ? Indien de vleugelen des ge-

kwaamheid, Of dat hij ongeleerd is, of 
hij bekend staat als rechtvaardig of als 
een groot zondaar. 

Er was een man, die onder tranen 
God zocht, hij was verontrust en be
zorgd, hij kon God niet vinden, om
dat hij de zonde toegelaten had, die 
in zijn ziel het vermogen om te geloo
ven vernietigd had. 

Door Christenvrienden werd hij zoo 
ver gebracht, dat hij tot het geloof in 
Christus kwam, maar toen hij nog een 
stap verder moest gaan en Hem aanne
men als zijn persoonlijken Verlosser, 
riep hij in wanhoop uit : ,,'t Is niet 
voor mij ! 't Is niet voor mij !" En toch 
was 't niet, dat God hem afwees, maar 
eigen ongeloof hield hem terug. Hier
voor was de man zelf verantwoorde
lijk. Had hij maar geloofd, dat God 
hem zijn ongeloof zou vergeven en 
hem het geloof schenken, clan had hij 
dadelijk het koninkrijk binnen kunnen 
gaan, maar zelfs dat geloofde hij niet. 
Had hij zich maar in Gods hand ge
steld, maar bet ongeloof weerhield hem 
zelfs van deze overgave. Dit beteekent 
een hel op aarde. Laat ons het gevaar 
van 't ongeloof ontvlieden. 

Maar al begint voor sommigen de 
hel reeds hier op aarde, toch kunnen 

EEN GETUIGENIS. 

Mijn voet was moe van 't dolen op zelf gekozen paan, 

Mijn harte krank van 't jagen naar dingen, die vergaan, 

Mijn oog was mat van 't staren op glans, die ras verdween, 

Tot Jezus met Zijn licht en heil mijn hart en weg bescheen. 

't Is alles voorbij, 'tis alles voorbij, 

Hij gedenkt mijne zonden niet meer. 

Vergeven zijn zij, door Zijne liefde zoo vrij, 

Neen, de Reiland verwijt nimmermeer. 

De whiter van mijn harte, dank God, hij is voorbij ! 

En uit der zonde banden maakte Zijn hand mij vrij. 

De Levenszon van Golgotha bracht lente in mijn hart, 

De nevel vlood en warmt' en vreugd dreef kilheid weg en smart. 

0, gij die zonder anker nog drijft op 's !evens zee, 

Nog onvoldaan van h,arte steeds zoekende naar vree, 

Tot u is 't woord des Heeren vol teederheid gericht : 

,,Zoo gij Mij zoekt met heel uw hart, rijst ook voor u het licht !" 

loofs gebroken zijn, hoe kunnen wij 
tot Hem vlieden en daar rust vinden ? 

Zonde maakt het !even zoo zwaar, 
zonde is de oorzaak van al de moeilijk
heden, die er zijn, de zonde bedriegt, 
de zonde verbergt de heerlijkheid 
Gods, de zonde doet ontzettend veel 
kwaad. De grootste zonde, de zonde 
het meest door J ezus veroordeeld, is 
het ongeloof. Deze rook uit de hel 
dringt door tot in de gedachten van 
duizenden jonge menschen en omringt 
met somberheid velen, die aan 't be
gin van hun leven genade hadden kun
nen vinden, voordat alles hun onver
schillig werd. 

Dit duivelsch ongeloof verspert den 
weg voor hem, die laat op den dag 
begint te zoeken en die in angst en 
wanhoop ontdekt, dat hij zich op den 
verkeerden weg bevindt ; ongeloof doet 
den twijfelaar denken, dat God hem 
verlaten heeft. 

Geen wonder, dat een volhardend 
zoeken noodig is, indien men een weg 
wil vinden ter ontkoming uit den 
chaos waarin een ieder, die buiten God 
leeft, zich gewikkeld ziet, of hij ge
leerd en toegerust is met veel be-

wij ook een heme! op aarde hebben. 
,,Zoekt, en gij zult vinden" zegt 

Christus. Die zoekt, bewijst daardoor 
zijn geloof. 

Gee£ 't niet op, gij zoekende. Uw 
zieke ziel zal gezond worden. Uw ge
zichtsvermogen zal u worden terugge
geven en dan zult ge zien hoe God 
steeds naar u zocht, maar dat gij Zijn 
zoeklicht niet hebt kunnen bespeuren. 

Laat uw schuldig geweten u niet 
terughouden, want uw zonde zal u ver
geven worden. Laat twijfel u niet ver
hinderen. Twijf el is te vergelijken met 
den mist, waardoor de piloot zich ge
noodzaakt ziet blindelings te vliegen 
volgens aanwijzingen, welke de weten
schap hem geeft. Wij hebben slechts 
het woord Gods te volgen, waardoor 
de weg duidelijk wordt aangegeven; 
of wij dien zien of niet, wij hebben 
maar te GAAN. 

,,Gij zult Mij vinden" zegt God, 
,,wanneer gij Mij met uw gansche 
hart zoekt." Met inspanning van alle 
krachten. 

,,Zoo Hij mij doodde, zou ik niet 
kopen?" vraagt Job. 

Wij moeten bereid zijn van alle gees
telijke hulp verstooten te zijn, welke 
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van de menschen komt, alleen te staan 
en toch niet aan ongeloof toe te geven, 
opdat wij die wonderbare ervaring zul
len meemaken en J ezus als Heer en 
Reiland vinden. 

,,Wanneer gij naar Mij zult vragen 
met uw gansche hart, zal Ik van ulie
den gevonden worden," spreekt de 
Heere, ,,en Ik zal uwe gevangenis wen
den.'' 

Bezoek aan het Meisjeshuis te Batavia. 

Zondag, 26 Mei, was het feest in ons huis, 
want Mevrouw Kommandant de Groot was 
onze gast. 

's Morgens zoowel als 's avonds werd met 
grooten ernst geluisterd naar de boodschap 
die Mevrouw ons bracht. Een aantal bui
tenmeisjes had zich vrij gemaakt en genoot 
mede van de samenkomsten. 

's Avonds hadden wij onzen altaar-dienst. 
'l1erwijl enkele Officieren dat mooie lied 
zongen: ,,Niet mijzelf behoort mijn leven," 
werd ieder in de gelegenheid gesteld haar 
offer te btengen. 

Het was een goede dag, waarin vijf meis
jes tot den Heer kwamen. 

Wij danken Mevrouw voor haar komst, 
en zien uit naar een volgenden keer. 

E. M. 

z'NNNN_~NN~":~N~"-' 
Z Het 25-3ar1g huwelijksJubileum ' 
~ van • 

~ Br. en Zr. Van der Veer. ~ 
~N"4NN~~N~N~~~N 

D EN 4den Juni was het 25 jaar geleden, 
dat hr. en zr. Van der Veer in den 

echt traden. Dit heuglijke feit werd fees
telijk herdacht in de Congreszaal van het 
Leger des Heils aan den Boengsoeweg. waar 
Dinsdagavond een gezellig samenzijn plaats 
vond. 

Het lokaal was keurig versierd, zooals bij 
zoo'n gelegenheid past; hier en daar had m"!:l 
zitjes neergezet, zoodat het geheel een ver
bazentl' 'gezelhgen indruk maakte. Verscheide
ne bloemstukken, gezonden door kennissen 
en vrienden, die niet allen zelf aanwezig 
konden zijn, doch op deze wijze van hun me
deleven blijk gaven, stonden voor en op het 
platform opgesteld. Kommandant de Groot 
en de Chef-secretaris, door omstandigheden 
verhinderd aanwezig te zijn, hadden ':iun 
felicitaties schriftelijk aangeboden. Later op . 
den avond kwam Mevrouw de Groot echter 
nog om persoonlijk geluk te wenschen. 

,,Dat 's Heeren zegen op u daal", klonk het 
bruidspaar tegen, toen het de feestzaal bin
nentrad. Onrniddellijk nadat plaatsgenomen 
was, begon Brigadier Palstra, bij wien de lei
ding van de bijeen.k:omst berustte, met het 
afwerken van het programma, dat uit een 
twintigtal nummers bestond. 

Terwijl muziek, zang en voordracht elkan
der afwisselden, waarvan een ieder ten volle 
genoot, werden ververschingen rondgediend · 
voor den inwendigen mensch was inderdaad 
goed gezorgd. 

Enkele toespraken werden gehouden, door 
vrienden van 20 jaar en meer terug, waarna 
ten slotte de jubilarissen gelegenheid kregen 
eenige woorden te zeggen om hun dank te 
brengen aan God voor Zijn leiding in hun 
!even. 

,,Vat, Heiland, bei mijn handen" was het 
laatste lied, door al de aanwezigen staande 
meegezonden. Hiermee was het feest waar
op alles even rustig en vlot verliep, t:n einde 
en kunnen hr. en zr. Van der Veer met groo
te voldoening op dezen avond terugzien. 

E. 



JULI 1935 S T R IJ D K R E E T 

1~1,;;;;;;;;;;;;;;; ___ v ___ e~O---lU___,,W 1E :N" E~,!, !kel~o~ :N" 6 JIJJ 6 E lLo 
Mevrouw Lt. K 0 L 0 N E L J. H. R I D S D E L 

~----------------------· --·-· .· .· .· .· .-.· .· .· .· -·---·~.1 ____ 1_2_. _n __ E __ V_R_o_uw _____ u_i_T __ H_E_T __ B_O_E_K......,D __ E_R ___ s_P_R_E_U_K_E_N ___ • ---~=--------

Z 00 langzamerhand zijn wij gena
derd tot het einde van het Oude 

Testament. Van Eva af tot de vrouw 
van Job toe, zijn wij het !even van 
verschillende Bijbelsche vrouwen na
gegaan. In het boek der Spreuken vin
den wij als het ware een samenvatting 
van al deze figuren en wordt de vrouw 
ons voorgesteld dan als een engel, dan 
als een booze geest, den huiselijken 
haard veraangenamend of verstorend, 
met een invloed ten goede of ten kwa
de op haren man. Het boek der spreu
ken is een boek met ,,dagelijksche les
sen voor mannen en vrouwen van alle 
leeftijden en standen", zooals het Bij
belsch handboek ons zegt, dus kunnen 
wij een ieder aanbevelen dit boek eens 
aandachtig door te lezen. Aan Salomo 
hebben wij de meest belangrijke hoofd
stukken te danken, en wat de Bijbel 
ons van dezen wijzen koning vermeldt, 
maakt hem wel een bijzonder geschikt 
beoordeelaar der vrouw. 

Een van de bewijzen, dat Salomo zeer 
rijk was, is wel, dat hij zooveel vrouwen 
had en daardoor was hij in de gelegen
heid verschillende karakters te leeren 
kennen, en de wijze, waarop hij haar 
beschrijft, is zeer . kenmerkend. Een 
dwaze vrouw breekt haar huis af met 
hare handen. Het is beter te wonen op 
eenen hoek van het dak, dan met eene 
kijfachtige huisvrouw, en dat in een 
huis van gezelschap. Eene gedurige 
druiping ten dage des slagregens en 
eene kijfachtige huisvrouw zijn even 
gelijk. Het gekijf eener vrouw is als 
een gestadig driiipen. Het is beter te 
wonen in een woest land, dan bij eene 
zeer kijfachtige en toornige huisvrouw. 

(Zie Spr. 21.) 

Korps Batavia I. 

Vrijdag 14 Juni hadden wij het voorrecht 
Mevr. Kommandant de Groot met ons te 
hehben voor het leiden van de Gezinsbond
samenkomst. Een twintigtal zusters was op
gekomen, en met verlangende harten hebben 
wij geluisterd naar de heerlijke hoodschap 
en rijke lessen welke Mevrouw ons racht. 
Ook mochten we luisteren naar een woord 
van Mevr. Majoor Meyer dat onze harten 
goed deed. Wij gezinsbondsleden danken U 
hartelijk Mevrouw voor Uw hezoek en zien 
uit naar een volgenden keer. 

• • • 
JONGELIEDENDAG. 

Zondag 16 Juni was voor de jeugd van 
Batavia een belangrijke dag. Majoor en 
Mevrouw Hiorth zouden over komen om de 
jongelieden-samenkomsten te leiden. Des 
morgens een goede bijeenkomst, de jonge 
menschen luisterden met aandacht. In de 
middagsamenkomst gaf elke afdeeling een 
paar stukjes ten heste. 

Tusschen de meetings in lieten de kinde
ren zich de limonade en krentenbollen goed 
smaken. Nu restte ons nog de avondsamen
komst. W ederom was de zaal geheel gevuld, 
en werd vol spanning geluisterd naar de 
woorden door Majoor Hiorth gesproken. 

Een jonge zuster besloot dien avond om 
den Heer te dienen. Wij zijn er zeker van dat 
er dien dag een goed werk gedaan is onder 
de jonge menschen. 

C.V.B. 

WIJ ZOEKEN: 

H. de Kruif, oud 62 jaar. Was indertijd 
Hoofdagent van Politie te Batavia Centrum, 
Pasar Baroe. 

Beleefd verzoek adres of andere inlichtin
gen te willen zenden aan: Kommandant J.W. 
de Groot, Leger des Heils, Javastraat 16, 
Bandoeng. (Opsporingsdepartement). 

V oorwaar zou het een zeer droeve 
toestand zijn, als deze beelden, door 
Salomo aangehaald, de eenige waren, 
doch hij weet ook hoe de goede vrouw 
te beschrijven! Ruis en goed is eene 
erve van de vaderen, maar eene ver
standige vrouw is van den Heere. 
Eene kloeke huisvrouw is eene kroon 
haars heeren. En beschouwen wij nu 
het rustige en zoo aangename portret 
der vrouw, wier waardij die der robij
nen te boven gaat, en waarvan geschre
ven staat, dat het hart haars heeren op 
haar vertrouwt. Wij hooren haar lof 
bezingen in Spreuken 31 : 10-31 en 
wij zien haar : zacht, bescheiden, ver
standig, vlijtig, zichzelf vergetend in 
het geluk om degenen, die haar om
ringen, te mogen dienen. Iedereen ten 
voorbeeld staat zij op terwijl het nog 
nacht is, en verliest haren tijd niet 
met beuzelachtigheden, want haar ge
luk vindt zij in haar huis, bij man 
en kinderen. Zij weet haar huis wel 
te regeeren en strekt hare handen 
uit tot den nooddruftige. Zij schikt 
zich niet op met sieraden, maar gordt 
hare lendenen met kracht, en spreekt 
woorden der wijsheid. (Zie Spr. 31). 

••• 
Deze vrouw behoort misschien niet 

tot degenen, die door de mannen ge
prezen worden om haar bevalligheid, 
bekoorlijkheid, schoonheid of geestig
heid ; ook zoekt zij dien lof niet, want 
deze krachtige vrouw weet het zeer 
wel, dat de bevalligheid bedrog is en 
de ~choonheid ijdelheid, maar dat de 
vrouw, die den Heere vreest, geprezen 
zal worden. Wat dunkt U van deze 
vrouw? 

En nu de vrouw uit de twintigste 
eeuw. In onze dagen heeft haar ge
zichtskring zich zeer uitgebreid; ten 
koste van veel strijd heeft zij vrijhe
den, waarop zij recht had, verkregen. 
Zij mag zich voortaan ontwikkelen, en 
geen gebied is meer gesloten voor 
haar. Zij heeft bijna dezelfde rechten 
en dezelfde voorrechten als de man, 
wiens gelijke zij geworden is in menig 
opzicht, ook maatschappelijk. En waar 
deze voorrechten, evenals alle voor
rechten trouwens, gevaren opleveren, 
zijn zij toch volkomen gewettigd. 

Maar zijn de vrouwelijke plichten 
ook omvangrijker geworden, veran
derd zijn ze niet, en de vrouwelijke 
deugden zijn dezelfde gebleven. De 
goddelijke wet is onveranderlijk in 
haar wezen, en heden, evenals in den 
beginne, behoort de vrouw een levens
gezellin te zijn, die haar man liefheeft, 
hem moet helpen, troosten en zoo noo
dig, behoort bij te staan in den strijd 
des levens. 

• • • 
Misschien zijn er heden ten dage 

handiger en ontwikkelder vrouwen 
dan in Salomo's tijd, vrouwen die veel 
gezien en veel geleerd hebben, maar 
zal men ook lichter een deugdelijker 
vrouw vinden, die al hare plichten kan 
vervullen, een vrouw, wier waardij 
die der ro bijnen te boven gaat, die 
haren man ten allen tijde ten zegen is ? 

God geve, dat ook in onzen tijd het 
aantal groot zij dergenen, die het beeld 
der krachtige vrouw van Salomo weer 
doen herleven. 

De bijbel dien moeder hem eens gaf. 

Het staat in den Bijbel. 

D IE machtige schrijver over Heiligheid, 
Commissioner S. Brengle, herinnert er 

on.s in een diepgaand artikel aan, dat de gods
dienstige standaard, bij dien naam genoemd, 
niet door menschen is gemaakt, maar ge
openbaard is van uit den hemel en dat wij op 
God en Zijn W oord moeten zien, ten einde 
den volmaakten en onveranderlijken stan
daard van Heiligheid deelachtig te worden. 

Zij, die tot deze ervaring komen en er in 
hlijven, zijn heoefenaars en heminnaars en 
zoekers van Gods W oord en daar beroepen 
zij zich op, wanneer hestrijders opdagen. 
Catherine Booth, de Legermoeder, las den 
Bijhel acht keer door voordat ze twaalf jaar 
oud was. Wesley zeide van zichzelf: ,,Ik 
hen een man van een boek". Finney sprak: 
,,Ik heh nooit heweerd, dat ik slechts va:i 
een hoek studie heh gemaakt; af en toe las 
ik andere boeken, maar heh weinig tijd of 
zin ze veel te lezen, omdat ik zooveel te lee
ren heh van mijn BijbeL lk vind hem een 
diepe mijn; hoe meer ik er in werk, des te 
rijker wordt zij. 

Wij moeten den Bijhel meer lezen dan eenig 
antler hoek. Wij moeten er hij nadenken en 
er over bidden, vers na vers, en deel voor 
deel vergelijken, er hij stilstaan, verwerken 
en in onzen geest opnemen, totdat wij voelen, 
dat de Geest van God ons vervuld heeft met 
den geest van Heiligheid. 

Mij is dikwijls gevraagd, door jonge be
keerlingen en jongemannen, die zich voor
bereidden voor het ambt van predikant, wat 
zlj lezen moesten en ik antwoord met na
druk: ,,Lees den Bijbel". lk wenschte het 
antwoord vijfhonderd maal te geven; he
studeer hoven alle andere dingen den Bijbel. 

Een ontwikkeld jong soldaat in New York, 
(zoo verhaalt de Commissioner) bestormde 
mij onlangs met zijn vragen en redeneeringen, 
maar ten slotte ging hij over tot het lezen 
van zijn Bijbel en tot het gebed en God 
heiligde hem en vervulde hem z66 en over
stelpte hem met zulk een vreugde, dat hij 
den Heer vroeg Zijn hand niet verder uit 
te strekken, want de zegeningen en de heer
lijkheid waren meer dan hij verdragen kon. 
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NU EN 
THAN S. 

Welk een onmetelijk en onbeschrij
felijk verschil zal er zijn tusschen het 
tegenwoordige heden en den eeuwig
durenden morgen. 

Vandaag de sombere schaduwen ge
worpen door de zonde, de ellende en 
het verdriet, morgen de openbaring, 
door geen wolken bedekt, van het 
licht van dat Gelaat eenmaal verdor
ven om des zondaars wil. 

Wij zullen staan in Zijn tegenwoor
digheid, v66r Zijn troon. Wij zullen 
Hem aanschouwen, er zal niets tus
schen komen, geen wolk, geen tijd, 
maar wij zullen J ezus aanschouwen, 
niet !anger ,,door eenen spiegel in een 
duistere rede, maar van aangezicht tot 
aangezicht", Jezus, Die kwam en hier 
op deze aarde leefde, Jezus, Die leed 
en stierf. 

Nu het wazige, door wolken bedekt 
gezicht, dan de altijd helderblijvende 
glans! Nu rurnoer en strijd, dan de 
rust - eeuwige vrede ! Nu het weenen 
en zuchten, dan het loflied en geen 
tranen meer ! Nu de dood, die de kin
deren van ons wegrukt, dan geen 
scheiding meer ! 

Nu de wateren, die ons scheiden, 
dan geen zee meer ! 

Nu het hartverscheurende van het 
graf, dan de blijde opstandingsgroet ! 
Nu de koude nachtwind, dan het aan
breken van den dag. 

Morgen op de bergtoppen ! 
Morgen in de valleien ! 
Eeuwiglijk morgen ! 

0, de wonderbare verandering, wel
ke plaats zal grijpen. 

Wij zullen ans zwaarste kruis her
kennen, maar het zal komen om ans 
te kronen. 

( Overgenomen) 

DE CHEF-SECRETARIS LEIDT EEN 
INDRUKWEKKENDEN ALTAAR

DIENST IN BANDOENG II. 

Het was ons een voorrecht om op Zondag 
16 Juni den Chef-Secretaris a1s !eider der 
samenkomsten in ons korps te hebhen. 

Hoewel er 's morgens niet zoo'n schare 
bezoekers was, kwam de Geest des Heeren 
met kracht in ons midden. De Kolonel gaf 
een korte uiteenzetting van de heteekenis 
van een zelfverloocheningsweek in het Leger, 
en daarna werd aan enkelen, die 's avonds 
niet zouden kunnen komen, gelegenheid ge
geven om hun gaven te hrengen op het uit 
kalisteenen opgebouwde altaar, dat voor het 
platform stond. 

Na enkele getuigenissen van soldaten van 
het korps, behandelde de Kolonel een gedeel
te uit Gods W oord en sprak over het offer 
van Abram. Wij werden alien zeer gezegend 
door den invloed van den Heiligen Geest 
Die kennelijk in ons midden was. 

's Avonds was de zaal zoo goed als vol, en 
werd ook weer met groote belangstelling ge
luisterd naar het getuigenis en de toespraak 
van den Kolonel. In het eerste gedeelte van 
de bijeenkomst werd een toewijdingslied 
gezongen en onderwijl brachten allen bun 
zelfverloocheningsgift op het altaar, waarna 
Lt.-Kolonel Brouwer den zegen Gods daar
over afsmeekte. 

Er werden enkele getuigenissen gegeven 
en daarna spoorde Lt.-Kolonel Ridsdel all 
aanwezigen aan om ernst te maken met de 
kansen hun in dit !even geschonken om de 
eeuwige zaligheid deelachtig te worden. Er 
waren vijf personen, die daarna neerknielden 
voor Christus om Hem aan te nemen als 
hun Zaligmaker, en nog twee Heilssoldaten 
die hun toewijding vernieuwden. Aan God 
lof! 

K. K. Leidster. 



S T R IJ D K R E E T 

EEN BOODSCHAP VAN DE GENERAAL 
AAN ALLE SOLD A TEN OVER 

Generaal E. Booth. 

MIJN WAARDE MAKKERS, 

Van ganscher harte wenschte ik, dat 
de afstanden tusschen ans overbrugd 
waren en <lat het mij mogelijk zoude 
zijn om de strijdmachten van ons Le
ger in een groote vergadering onder 
een hemel te ontmoeten. Dit kan nu 
eenmaal niet. Maar wat doet het er 
toe, dat landen zich tusschen ans uit
strekken, of zeeen ons scheiden, o.f on
ze omstandigheden verschillen, als on
ze harten een zijn in dit eene grnotc 
doel : ,,De wereld voor Christus en 
Christus voor de wereld ?" 

Dus verbreek ik in gedachten allen 
afstand en kom, door rniddel van de 
Strijdkreet, tot een ieder van u met 
een boodschap uit mijn hart. 

God heeft mij, als generaal van het 
Leger des Heils, een hoogen en belan
rijken post gegeven en ik denk, dat 
ik ten volle begrijp, de eer mij hierdoor 
te beurt gevallen ; doch oneindig veel 
dieper is mij het besef van de verplich
tingen, welke de haast overweldigende 
verantwoordelijkheid van rnijn nieu
wen rang met zich brengt. 

Maar God is met mij ! En bewijzen 
van vertrouwen en hoop in mij gesteld 
door makkers uit alle deelen der we
reld, doen mij ervan verzekerd zijn, 
dat ik ook op hen mag rekenen. Daar
om zie ik naar u uit, mijn soldaten, 
naar een ieder persoonlijk en tezamen, 
met een onbegrensd geloof, dat ge aan 
mijn zijde zult staan in den intensie
ven strijd tegen zonde en lijden langs 
het gansche oor logsfront. 

Op Donderdag, 23 Mei, maakten alle offi
cieren van Batavia zich op om naar Tandjong 
Priok te gaan ten einde bij aankomst der 
boot den Kommandant en de nieuwe makkers 
te verwelkomen in ons schoon Insulinde. 
Na de begroeting gingen wij tezamen naar 
het tehuis voor Sociale1f Arbeid, waar Me
vrouw Lorier ons wachtte. Na het gebouw 
bezichtigd te hebben, ging onze reis naar het 
Militaire Tehuis op Kramat, vervolgens naar 
het Meisjeshuis en het tehuis voor Maat
schappelijke Hulp te Rijswijk. Des avonds 
om 7 uur hadden we een mooie welkomst
samenkomst in het I.E.V.-gebouw, onder lei
ding van Kommandant en Mevrouw de•Groot, 
bijgestaan door den Chef-Secretaris. Onge
veer twee honderd belangstellenden woonden 
deze bijeenkornst bij. Nadat onze !eider de 
makkers een woord van welkom had 
toegesprokcn, kregen allen gelegenheid 
een woord van gctuigenis te spreken. 
Zij waren vol geloof voor de toekom~t 

en verzekerd in Gods weg te zijn. 
Wij luisterden toen naar het welkomstlied 
van de meisjes van het Meisjeshuis en naar 
den mooien zang van de makkers van het 
Inheemsche korps. Tot slot sprak Mevrouw 
de Groot, waarna de samenkomst werd 

DE GEHEELE WERELD. 

Als soldaat ben ik bevoegd tot sol
daten te spreken. Door persoonlijke 
ervaring in het strijdperk ben ~k be
kend met uw bijzondere moeilijkheden 
en voortdurende zelfopofferingen. Zoo
wel van u als van mij, heeft de strijd 
soms gevraagd ons schrap te zetten 
tegen een niets ontziende overmacht, 
maar uw standvastige toewijding aan 
uw plicht als soldaat heeft u in staat 
gesteld, moedig te strijden voor de 
hoogste belangen van onze vlag en het 
koninkrijk Gods en duizenden malen 
is gebleken, dat Zijne genade u genoeg 
was. 

Een nieuw tijdperk en een nieuwe 
aanval. 

Gaarne wil ik uw aandacht er op 
vestigen, dat wij een nieuw tijdvak zijn 
ingetreden. Een nieuw tijdvak eischt 
een opnieuw ontwaken. De tijden zijn 
veranderd. De ·neiging tot wereldsch
gezindheid heeft zich gewijzigd, maar 
dit beteekent niet, dat het gevaar voor 
de ziel minder groat is dan voorheen. 
De nieuwe tijd zou wel eens gevaar
lijker kunnen zijn, misschien, omdat hij 
verraderlijker is. Niet dat er eenige 
verandering is gekomen in het genees
middel tegen de zonde of in de toepas
sing daarvan. Willen wij echter 
welslagend zijn, dat moeten wij de 
oude waarheden in een anderen 
vorm gieten en in woorden weergeven, 
welke begrepen en aangenomen war
den en op de menschen zullen inwer
ken. Daarom moet de Leger des 
Heilstactiek in dit opzicht aangepast 
warden aan de behoeften van den 
modernen tijd. 

De menschheid staat openlijk niet 
meer zoo vijandig tegenover den gods
dienst als zij placht te doen, maar de 
onverschilligheid van velen met betrek
king hiertoe is verontrustend. Het is 
mode om zorgeloos te leven. hetgeen 
maar al te vaak beteekent: zondig. Met 
veel dat kwaad is, heeft men zich lang
zamerhand vertrouwd gemaakt. Voor 
velen is genot het begin en het einde 
van het leven. 

Er zijn groepen menschen, die be
invloed warden door stroomingen, wel
ke verband houden met lichtzinnige 
gedachten en onzedelijke opvattingen. 

Deze toestanden zijn een geweldige 
kans voor alle heilssoldaten. 

Een krachtige aanval. 
Nu doe ik een beroep op u om mij 

ter zijde te staan in een nieuwen en 
meer krachtigen aanval aan ieder front. 

Ik vertrouw er op, dat een ieder van 

beeindigd met dankzegging door den Chef
Secretaris. 

J Aankom>t te Priok van de makke" uit_,...J 
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u zich met hart en ziel zal wijden aan 
de Goddelijke roeping, het Leger toe
vertrouwd, om de boodschap des heils 
te brengen aan allen, die ge bukt gaan 
onder elken vorm van : slechtheid, on
geloof, ellende, smart. 

Laat ons Christus verheffen, waar 
Hij vergeten is! Hem verheffen door 
lied, door ge bed, door leering en voor
beeld, opdat de zondaar Hem vinden 
moge ! 

Een zegevierende aanval. 

Mijn beste soldaten, gij weet, dat, 
om geestelijke resultaten te verkrij
gen, geestelijke gaven en Goddelijke 
uitrusting noodig zijn. Zander dit is de 
strijd verloren, alvorens hij zelfs be
gonnen is. Gij zijt geroepen tot het 
heil van anderen, maar vergeet nooit, 
dat ge allereerst hebt acht te slaan op 
uw eigen ziel. Uw talenten, bekwaam
heden en ervaring, hoe uitmuntend en 
verstrekkend zij zijn mogen, zijn van 
geen nut, tenzij door God Zelf gehei
ligd. Maar wanneer gij om Goddelijke 
wijsheid en kracht vraagt, dan is er 
geen strijd zoo moeilijk, geen vijand 
zoo sterk, geen verzoeking zoo listig, 
of ge kunt de overwinning behalen, 
want ,,in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem, Die ons lief
gehad heeft." 

Met luide stem doe ik een beroep op 
iedere(n) soldaat ! Zorg er voor, het 
moeizame strijden, bidden, zingen, en 
het moeilijke vergeven niet aan een 
ander over te laten. Laat niet uw aan
deel in den strijd over aan uw officier 
of aan uw generaal ! Indien ik mijn 
kroon zou willen geven, zij zou u niet 
passen. Gij moet uw eigen strijd strij-
den en uw eige r oon verwe ve . 

Een onmiddellijke aanval. 
Nu, mijn soldaten, komt ! Iedere 

strijder op zijn post en iedere strijder 
op zijn best. Houdt onwankelbaar vast 
aan datgene, wat goed is. Ziet niet 
achterom. Richt uw blik naar Golgo
tha. Stelt de belangen van het konink
rijk Gods altijd in de eerste plaats. 

Vreest niet ! Hebt goeden moed; 
hebt uw makkers lief en helpt ze; 
weest trouw aan de vlag ; staat vast 
in het geloof; verlaat u te allen tijde 
op uw generaal en God zal ons voort
leiden tot buitengewone overwinnin
gen ! 

Als altijd, 

De uwe onder de vlag, 
EV ANGELINE BOOTH. 

Achteraf vernamen wij hoe rijk-gezegend 
deze samenkomst was geweest voor vele der 
aanwezigen. Dat het geheel medegewerkt 
moge hebben tot de verheerlijking van on
zen Zender, Jezus Christus. 

A. v. 

Voor: Mevr. Kapitein Lippe, Kapiteins Sprokkereef. 
Achter : Kapitein Lippe, Kapiteins van Kralingen. 

VERSTE 
Tot onze groote blijdschap on tvin

gen w~j eenigen tijd geleden bericht 
van het Internationale Hoofdkwartier, 
dat wij erop konden rekenen, dat twee 
groepen nieuwe officieren onze gele
deren zouden komen versterken. 

Deze toezegging was ons dubbel wel
kom, omdat een belangrijk aantal offi
cieren, na het volbrengen van zeven 
of acht jaar dienst in deze gewesten, 
in den loop van dit jaar met verlof 
naar Europa is vertrokken of zal ver
trekken, terwijl ook onze uitbreidings
plannen weder krachten vragen. 

Eind Mei en begin Juni kwamen de 
eerste groepen in Nederlandsch-Indie 
aan, hartelijk verwelkomd te Batavia 
en Bandoeng. Ons past bier een woord 
van bijzonderen dank aan Komman
dant B. Vias, leider van het Leger des 
Hells in Nederland, die zes van zijn 
flinke Officieren, en Kolonel Fr. Stan
kuweit, leider van ons Leger in 
Duitschland, die vier zusters afstond 
om den arbeid van barmhartigheid in 
ons Indie te helpen voortzetten. 
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WILLIAM BOOTH 0 
TUINFEEST TER GE 

TWINTIGJA 

Het feit, dat 11 Juni 1915 het Ooglijders
hospitaal van het Leger des Heils te Sema
rang geopend werd, is gisteren herdacht met 
een tea in den tuin van het schitterend ge
legen hospitaal aan den Nieuw Tjandiweg. 

Gastvrouw en gastheer waren mevrouw 
en kommandant De Groot van het Leger 
des Heils; onder de talrijke gasten bevon
den zich enkele autoriteiten en vele andere 
bekende Semarangsche ingezetenen. 

Daar waren resident Orie en burgemeeste 
Boissevain en de regent van Semarang 
R. A. A. Amin Soejitno, de assistent-resi 
dent van Semarang de heer Slors, de in 
specteur van den D. V. G. in Midden-Jav 
dr. Gomperts en enkele vooraanstaande fi 
guren uit de handels- en bedrijfswereld. 

De tuin is feestelijk versierd. Guirlande 
en crepe-papier doen het aarqig tegen he 
groen der boomen, kleurige tuinzitjes zij 
in een halven cirkel op het gras necrgeze 
wat later op den avond, als de zon in ee 
gloed van paarsig-rood achter de Weste 
lijke heuvels is schuilgegaan en het prach 
tig panorama verwaast in een blauwige 
ncvel, flappen reeksen electrische lampje 
aan; ecn vriendelijkheid van de Aniem,, 
het ziet er alles .feestelijk uit. 

N adat met gezang de bijeenkomst geopen 
h;, heet de administratrice van het hospitaa 
adjudante Kyle, de gasten welkom. Vervol 
gens neemt kommandant De Groot he 
woord, die een overzicht geeft van he 
ontstaan en den groei van het William Booth 
hospitaal. Spreker herinnert eraan hoe 
Wille zijn menschlievend werk aanvankelij 
verrichtte in twee billiken hutjes op Bot:: 
gangan, acht jaar lang, en hoc men toen t 
de overtuigin/g kwam, dat een werkelij 
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ING EN. 
Deze versterkingen zijn int-Qsschen 

reeds op de plaats van bestemming 
aangekomen en druk aan het werk. 
Moge God haar Zijn rijken zegen 
schenken ! 

Door deze aanvulling zal bet ons nu 
mogelijk zijn aan de roepstemmen, die 
OJ\S van sommige plaatsen waar thans 
de ·Leger bani er nog niet wappert, be
reikten, in de naaste toekomst gehoor 
te geven. Wij willen en kunnen alleen 
daar ons werk beginnen, waar onze 
officieren van nut kunnen zijn. Er is 
nog zooveel te doen. 

Het stemt tot dankbaarheid, dat al
lerwegen een godsdienstige opleving 
valt waar te nemen, dat er meer in
tensief dan ooit gearbeid wordt aan 
de uitbreiding van Gods koninkrijk. 
Laat ieder de door God gegeven kan
sen om hen, die ons omringen, op te 
heffen en geestelijk te steunen, naar 
vermogen benutten. 

De Uwe in den Strijd, 
.J . . W. DE GROOT. 

COMMISSIONER. 

:);GLIJDERS HOSPITAAL 
EkGENHEID VAN HET 
i\IJG BESTAAN. 

·s- hospitaal noodig was, en dat als eerste het 
a- de heer Oei Tiong Harn was, die een bedrag 
Let schonk voor den bouw en dat kort daarop 
:e- de Semarangsche burgerij het bedrag van 
~g. f 34.000 benoodigd voor den bouw bijeen-

gebracht had. Spreker staat uitvoeriger stil 
lW 

bij de prestaties van dr. Wille. Ruim 23 
~er 

jaar van zijn leven heeft hij gegeven in dienst n-
der liJ. dende menschheid. Spreker betreurt 
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het, dat hij thans· niet aanwezig kan zijn. 
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Met een woord van hulde tot dr. Wille 
en allen die hebben gewerkt in het oog
l.ijdershospitaal, waarvan men thans het 
.iubileum viert, eindigt spreker. 

De volgende spreker zal zijn Semarang's 
l:urgemeester, mr. Boissevain, maar alvo
rt!ns dezen het woord verleend wordt geven 
meisjes uit bet tehuis te Oengaran een 
bloemendansje ten beste. Zoo worden ook 
de volgende toespraken afgewisseld door 
oeflmingen en zangnummers. 

Mr. Boissevain wijst erop hoe in de plaat
sen langs Java's Noordkust de vele tropi
sche oogziekten welig tieren. Semarang mag 
zich dan ook gelukkig achten in het be
zit te zijn van dit :fraaie hospitaal, dat op 
initiatief van het Leger des Heils en dr. 
~~me, den vermaarden oogheelkundige i.s 
tot stand gebracht met medewerking van 
de Semarangsche burgerij. 

Spreker getuigt van de groote waardee
ring dier burgerij voor het werk dat hier 
verricht wordt: zij is trotsch zulk een mooie 
menschlievende instelling hier te hebben ! 
Spreker eindigt met den wensch, dat het 
hospitaal nog talrijke jaren ten bate van 
de ooglijders in Semarang en Ommelanden 
mag blijven bestaan. 

De volgende spreker, die zijn gelukwen
schen aanbiedt bij het twintigjarig bestaan 
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MET DE GENERAAL IN AUSTRALIE EN NIEUW~ZEELAND. 

Sydney. 

Met overweldigend enthusiasme 
werd de Generaal te Sydney verwel
komd. Een groote schare was aan het 
station aanwezig en bij aankomst van 
de Generaal in de Town Hall voor de 
receptie door den burgemeester, werd 
zij eveneens door duizenden begroet, 
die wachtten v66r het gebouw om 
haar te zien. De burgemeester, onder 
meer sprekende over de decoraties, 
die de Generaal in de Vereenigde Sta
ten had ontvangen, zeide : ,,Al deze 
onderscheidingen heeft zij verdiend, 
maar die waar zij 't meest om geeft 
is degene welke zij van den Meester 
in haar hart draagt." 

De openbare samenkomsten ken
merkten zich door groote geestdrift. 
De eenige schaduwzijde was, dat er 
te Sydney geen grooter gebouw be
schikbaar was. Het grootste was stamp
vol ; een zaal, twee maal zoo groot, 
had geheel bezet kunnen zijn voor 
iedere samenkomst ; onder de gegeven 
omstandigheden moesten honderden 
menschen, waarvan sommigen groote 
afstanden hadden afgelegd, teleurge
steld huiswaarts keeren, zonder de 
Generaal gehoord te hebben. 

Op den Paasch-Zondag leidde de 
Generaal twee wonderbare samenkom
sten. In de uitnoodiging spaarde zij 
zich niet maar spande alle krachten 
in om den zondaar tot J ezus te bren
gen. De resultaten bleven niet uit. De 
campagne in deze stad eindigde met 
738 zielen, die den Heer zochten. 

Den volgenden avond hield de Ge
neraal een lezing, waarvoor eveneens 
veel belangstelling bestond. De Aarts
bisschop van Sydney, die de vergade
ring presideerde, vertelde, dat de ge-

van bet William-Booth-hospitaal is dr. H. 
C. Gomperts, inspecteur van den D.V.G. in 
Midden-Java. Ook de D.V.G.-inspecteur 
wijst op het groote nut van het ooglijders
hospitaal voor de bestrijding der oogziek
ten, die hier soms epidemisch voorkomen. 
Spreker hoopt, dat de instelling zal kunnen 
blijven voortbestaan en nog vele jaren tot 
heil van de oogpatienten in Midden-Java 
werkzaam zal zijn. 

Dr. Pilon, - de volgende spreker -, zegt 
sedert zijn artsexarnen 25 jaar geleden niet 
meer gesproken te hebben in het openbaar, 
en zal dus niet veel zeggen. Hij wenscht 
evenwel het Leger des Heils te feliciteeren 
met bet jubileum, dat gevierd wordt, en, 
aldus de tegenwoordige geneesheer van het 
hospitaal -, een woord van hulde aan de 
zusters mag hier niet ontbreken. Spreker 
zegt, dat zonder de opofferende zorg van 
de zusters het werk zeker niet zoo goed zou 
slagen. Er is nog geweldig veel te doen, 
spreker hoopt, dat hij het dankbare werk 
nog geruimen tijd zal kunnen voortzetten. 

De avond vindt zijn besluit vervolgens 
in het voorlezen van een roerend mooien 
felicitatiebrief van dr. Wille, wiens naarn 
voor immer aan het hospitaal zal verbonden 

dachte wel eens bij hem was opge
komen, dat het Leger des Heils ge
vaar zou kunnen loopen, door de po
pulariteit, welke deze organisatie thans 
geniet, in tegenstelling met den haat 
en de afkeuring van de eerste dagen. 
Maar toen hij de Generaal, ter gelegen
heid van de receptie, zoo duidelijk de 
beginselen van het Leger hoorde uit
eenzetten, was hij ervan verzekerd, 
dat er geen reden tot vrees voor de 
toekomst bestond. Hij spoorde de heils
soldaten aan, om hun ,,aanvallend 
evangelisatiewerk" voort te zetten en 
zeide, dat het bezoek van de Genemal 
aan Australie een belangrijken 'stoot 
voorwaarts zou beteekenen voor het 
Leger en voor vele kerken. 

NIEUW ZEELAND. 
Wellington. 

Het bezoek van de Generaal aan 
Nieuw-Zeeland en alles wat daarmede 
in verband stand, werd als de groot
ste campagne in de geschiedenis van 
het Leger des Heils in dit Territorie 
beschouwd ; de grootste openbare sa
menkomsten, de grootste bijeenkom
sten voor officieren en heilssoldaten, 
het grootste aantal aan de zondaars
bank. 

Heilssoldaten en vrienden waren 
vast besloten zoo veel mogelijk te zien 
en te hooren en de Generaal, bezield 
door den Heiligen Geest, werd op een 
machtige wijze door God gebruikt om 
de boodschap ingang te doen vinden 
in de harten van haar toehoorders. 
Honderden zochten bevrijding der zon
de ; padvinders en padvindsters met 
andere jongelieden knielden aan de 
zondaarsbank neer naast ouderen, 
waarvan sommigen jarenlang afvallig 

blijven, en die in de jaren, dat hij hier te 
Semarang werkzaam was, een zoo groote 
vermaardheid wist te verwerven wegens zijn 
hooge kundigheid, die hij, met geheele ver
onachtzaming van eigen belangen, in dienst 
der menschheid stelde. 

Ook met een enkel woord herdenkt dr. 
Wille in zijn schrijven zijn eerste vrouw, die 
heJn bijstond hi de moeilijke eerste jaren op 
Boegangan, maar midden in het werk is 
overleden. Ook zijn medewerkers en mede
werksters is dr. Wille nog niet vergeten en 
hij dankt ze voor hetgeen ze hebben gedaan. 
En zelfs den patienten dankt deze beschei
den ,mensch, wien juist zoovele duizenden 
die zijn patienten waren, dank verschuldigd 
zijn. 

Maar dat is dr. Wille altijd geweest, bet 
eenvoudigste was nog niet eenvoudig genoeg, 
de grootste bescheidenheid leek hem nog 
verkondigen van eigen lof, gold het. zijn ver
diensten. 

Met zang werd tenslotte de avond be
eindigd. Enkele der gasten maakten gebruik 
van de gelegenheid het hospitaal te bezich
tigen. 

( overgenomen uit ,,de Locomotief' van 
Woensdag 12 Juni). 

Patienten van de Leprozerie te Semaroeng 
(Soerabaja) aan 't spelevaren. 

waren geweest. Bijna 14000 woonden 
de samenkomsten bij gedurende de 
vier dagen te Wellington. 

Auckland. 

Even enthusiast als in andere plaat
sen was het welkom van de Generaal 
te Auckland en in de samenkomst in 
de Town Hall bevond zich de 
grootste schare, ooit bijeengekomen 
voor een Leger des Heils-samenkomst 
in die stad. 

De samenkomst werd door de radio 
naar alle deelen van Nieuw Zeeland 
uitgezonden. 

De Burgemeester zeide, dat alle eer 
de Generaal toekwarn als een begaafde 
vrouw, die haar schitterende talenten 
ter verzachting van der wereld nooden 
had gebruikt. Hij wenschte, dat 't 
mogelijk ware haar in Nieuw-Zeeland 
te houden om daar een godsdienstige 
opwekking teweeg te brengen. 

De toespraak van de Generaal was 
in een woord grootsch. 

Een parlementslid zeide: ,,Wij ken
nen en beminnen het Leger. Wij heb
ben den Stichter liefgehad en nu heb
ben wij zijn dochter leeren liefhebben. 
De geest van den Stichter heeft van 
avond onder ons vertoefd. De bood
schap van de Generaal is van God Zelf 
tot ons gekomen". 

Zoo eindigde deze wonderbare reeks 
van samenkomsten. 

De Territoriale Leiders verheugen 
zich in de niet te beschrijven zegenin
gen en den onschatbaren dienst door 
de Generaal aan de Leger des Heils
strijdmachten in Nieuw-Zeeland bewe
zen, terwijl de Generaal vol dankbaar
heid is aan God voor de heerlijke over
winningen. 

Gode zij alle eer. 

BRIEF VAN LT.-KOLONEL DR. WILLE 
AAN DEN KOMMANDANT, 

0 P dezen dag, waarop het 20-jarig be
staan van het William Booth Ooglij

dershospitaal wordt gevierd, neem ik gaarne 
de gelegenheid waar om mijne hartelijke 
gelukwenschen te brengen, ook namens mijn 
vrouw. 

Het is met dankbaarheid, dat ik terug zie op 
de 15 jaren, waarin het mij vergund was daar 
te werken. In de eerste plaats moet ik mijnen 
dank richten tot u, aan wiens toewijding en 
bekwaamheid het vooral te danken is, dat 
deze groote en goed uitgeruste inrichting is 
ontstaan. Daarna moet ik denken aan onzen 
toenmaligen beminden Generaal Bramwell 
Booth, die zijne toestemming en steun heeft 
gegeven, en ook aan onzen eersten, geliefden 
Generaal, William Booth, die veel belangstel
ling toonde voor het werk, en wiens naam 
is gegeven aan het hospitaal. 

Wij zullen zeker ook niet vergeten de 
royale hulp door het Gouvernement verleend, 
waarbij ik in het bijzonder moet denken aan 
Hunne Excellentien de Gouverneurs-Gene
raal A. F. W. Idenburg en J. P. van Limburg 
Stirum. Ook aan den D. V. G. zijn wij veel 
dank schuldig voor de belangstelling en hulp. 
Evenzoo aan het Binnenlandsch-Bestuur en 
in het bijzonder aan de Residenten en Gou
verneurs van Semarang, den Burgemeesters 
en den Gemeenteraad, en al de vrienden, 
die ons hebben geholpen gedurende deze 
twintig jaren, vooral degenen, die door hunne 
royale giften de dertig duizend gulden bijeen 
hebben gebracht, die noodig waren om het 
werk aan den gang te brengen. 

V oorts zou ik ook gaarne mijnen dank 
willen betuigen aan alle mijne assistenten, 
ook van de jaren, waarin wij op Boegangan 
werkzaam waren, en aan alle mijne patienten, 
die mij gedurende deze jaren hun vertrouwen 
hebben gegeven. Ik moet ook met dankbaar
heid denken aan mijne eerste vrouw, die mij 
zoowel hier als op Boegangan met zooveel 
toewijding terzijde heeft gestaan. 

Maar vooral gevoel ik dat ik op dezen dag 
den Heer moet danken voor Zijne hulp, 
leiding en zegen gedurende alle deze jaren. 

W. A. Wille. 
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D I UWE OFFIOI REN VERW LKOMD~ 
SAMENKOMSTEN GELEID DOOR KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. 

H ET stemt ons altijd blijde, wanneer 
wij nieuwe makkers mogen verwelko

men; wij voelen nog eens den band, die ons 
vereenigt met het groote Leger daar over 
de zee en de nieuwe makkers brengen nieuw, 
frisch leven met zich mede. 

Zooals vermeld in het vorige nummer van 
de S. K., was de Kommandant in de gele
genheid reeds te Belawan de nieuwe groep 
te ontmoeten; drie Hollandsche echtparen 
(zie foto pag. 4) en onze Noorsche makkers, 
Adjudant en Mevrouw Johannessen, die 
terugkeerden van Europeesch verlof. 

Donderdagmorgen heerschte aan de kade te 
Priok een vroolijke drukte en hartelijk wer
den allen door den Chef-Secretaris verwel
komd. Ook de Kommandant, die bijtijds de 
zaken te Sumatra had kunnen afhandelen om 
het laatste gedeelte van de reis met de ,,ver
sterking'' mee te maken. 

Donderdagavond leidde de Kommandant 
een openbare welkomstsamenkomst te Ba
tavia. Deze was goed bezocht en met zeer 
veel belangstelling werd geluisterd naar het 
getuigenis van de officieren over de blijdschap 
te weten door God hierheen te zijn gezonden. 

Den volgenden morgen reisde het gezel
schap met den eersten trein door naar Ban
doeng. Ook was meegekomen Kapiteine V.d. 
Schilden van Medan, die naar het Meisjes
huis te Batavia is overgeplaatst. 

Met verlangen werd uitgezien naar de 
avondmeeting, eveneens onder leiding van 
Kommandant en Mevrouw de Groot. 

De nieuwe officieren, voorafgegaan door 
onze leiders, namen plaats op het platform. 
De zaal was flink bezet. Met geestdrift werd 
gezongen en ernstig werd Gods zegen afge
smeekt, vooral voor de nieuw-aangekomenen. 

De Kommandant, die hen hartelijk welkom 
heette, las een Bijbelgedeelte voor, hetwelk 

aantoonde hoe de discipelen door Jezus 
geroepen werden om visschers van menschen 
te wezen. 

Hij wees op de overeenkomst tusschen het 
terstond verlaten hunner netten door de 
discipelen en het verlaten van ouders, fami
lie en land door de officieren van het Leger. 
De discipelen bekommerden zich geen oogen
blik om hun toekomst; het was hun genoeg 
in de nabijheid van Christus te mogen zijn. 
Zij zagen Zijn wonderen en hoorden Zijn 
woord, zij begonnen te begrijpen, dat hun 
werk was: het geestelijk opbouwen der 
menschen. De zielen der menschen te winnen. 

Welke lessen leeren wij van de discipelen? 
Zij zaten nederig aan Zijn voeten, zij zeiden: 
Meester, spreek, Uw dienstknecht hoort. 

Het is een heerlijke taak, uit te gaan om te 
arbeiden in het koninkrijk Gods. 

De Kommandant wees op de verscheiden
heid van gaven en aanleg. Wij hebben noodig 
een Johannes en een Petrus, een Jacobus 
en een Maria om zielen te winnen en kranken 
te verplegen. 

Al zijn zij verschillend, als de discipel 
Johannes, die begreep wat de Reiland zou 
moeten lijden en als Petrus, die aanstonds 

bereid was, het zwaard te trekken en eigen
machtig te handelen, zij hebben allen hun 
eigen taak in het Koninkrijk Gods. 

De Kommandant herinnerde aan het lied: 
,,Zielen voor God is 't devies van ons Leger." 
Zegen en blijdschap brengen, dat is de taak, 
die ons wacht. Als wij gaan in de kracht van 
den Reiland, dan zal God ons werk met zie
len bekronen. 

Aan ieder van de nieuwe officieren werd 
de kans gegeven enkele woorden te spreken. 
Het was heerlijk de opgewekte, blijde getcti
genissen te hooren, waaruit het geloof in 
God en in Zijn leiding sprak en het verlangen 
om zielen voor Hem te winnen. 

De aanstellingen waarnaar een ieder met 
spanning had uitgezien, werden in deze sa
menkomst bekend gemaakt. 

Het was een ernstig, plechtig oogenblik, 
toen de negen officieren, geschaard onder d'~ 
Legervlag, in het gebed aan den Heer wer
den opgedragen. 

De Kommandant herinnerde aan de woor
den: ,,Over weinig zijt gij getrouw geweest, 
over veel zal ik u zetten", en tezamen werd 
als slot door allen meegezongen: 

,,Ik wil de kruisvaan dragen." 

Onze vier Duitsche zuster-officieren. 

, 

V.l.n.r. Kapiteines M. Koch, M. Krauth, A. Dzubiel en I. Keller. 

De tweede versterking verwelkomd. 

Het was iets buitengewoons, dat wij zoo 
spoedig achter elkaar twee groepen makkers 
uit Europa mochten verwelkomen. 

Op Donderdagavond, den 13den Juni, was 
de Congreszaal flink bezet; de welkomst
samenkomst voor onze makkers uit Duitsch
land, vergezeld van de Adjudants Tichelaar 
en hun twee lieve kinderen, teruggekeerd 
van hun verlof in Nederland, stond onder 
leiding van den Kommandant. 

Na lied en gebed sprak onze leider een 
hartelijk welkomstwoord; vervolgens werden 
een paar officieren in de gelegenheid gesteld 
onze makkers toe te spreken. 

Het deed ons goed Adjudante Hoffmann 
terug te zien; zij mocht de rij van getuige
nissen openen, welke door de pas-aangeko
menen gegeven werden en waarnaar met 
vreugde geluisterd werd. Allen vertelden 
hoe dankbaar ze waren, voor alles. wat de 
Heer voor hen had gedaan en voor het voor
recht voor Hem in dit land te mogen ar
beiden. 

Adjudant en Mevrouw Tichelaar getuigden 
van rijke zegeningen tijdens hun verlof in 
het vaderland en van het verlangen om in 
dit nieuwe tijdperk, dat voor hen ligt, weer 
zielen voor God te mogen winnen. 

Voor onze nieuwe makkers was 't bijzonder 
prettig dat Majoor Neddermeijer haar een 
bemoedigend woord in haar eigen taal toe
sprak. 

De Kommandant maakte hierna de aan
stellingen bekend, waar onze makkers zich 
met hart en ziel aan den arbeid zullen wijden. 
Staande onder de Legervlag werden zij in 
het gebed aan God opgedragen. Moge Zijn 
'.>nmisbare zegen overvloediglijk hun deel 
zijn. 

-·· BLIJDK DAQ lllET DE J UQD TE Sl:lllARA • 

H ET is moeilijk te schrijven wat al 
zegeningen wij hebben ervaren in de 

drie samenkomsten die door den Komman
dant en Mevrouw de Groot op Zondag 9 
Juni j.l in Semarang voor de jeugd geleid 
werden. 

Onder het zingen van het eerste lied de 
zaal binnenkomend, trof den bezoeker de 
aanblik van ruim 300 jonge menschen, die 
daar staande een lied zongen. Vooraan c.p 
het podium stonden de leiders van den dag, 
en aan hun zijde de D.O.'s van de Midden
Java Divisie, Brigadier en Mevrouw Leb
bink van het Hoofdkwartier te Bandoeng 
en de Terr. J. L. Secretaris, Stafkapitein 
Pearce. Het lied werd gezongen met ,,full 
swing". Daarna werd het stil. In geknielde 
houding met gebogen hoofden en ernstige 
aandacht werd de zingende bede aangehc
ven, waardoor men als het ware kon voelen, 
dat de Geest zeer nabij kwam. Mevrouw 
Brigadier Lebbink ging eerst voor in het 
gebed, in het Hollandsch, en daarna bad 
Kapitein Brouwer in het Maleisch. De jeugd 
bad in stilte mee. 

Dan wordt opnieuw een lied voorgelezen 
en vervolgens door de schare tezamen gezon
gen. Niet Jang duurt dit, of daar neemt de 
Kommandant het woord. Hij spreekt in het 
Hollandsch, Kapitein Palstra vertaalt hem in 
het Maleisch. Allen luisteren terwijl onze 
grijze, maar toch in zijn hart zoo jeugdige, 
leider begint te vertellen. 

Eerst laat hij een stuk uit het boek ,,Sa
muel" voorlezen, hoe David tot koning werd 
gekozen. En dan gaat hij spreken over den 
herdersknaap, die koning werd. Te veel 
om alles hier te herhalen, hoe hij ons in den 
geest meenam naar de weiden waar David 
zijn plicht getrouw volbracht bij de schapen. 
Hoe de oude Israelitische profeet Samuel 
opdracht kreeg van God om zijn oli~kruik te 
nemen en een van de zonen van Jesse te gaan 
zalven tot koning. De teleurstelling van de 
oudere zoons, de verwondering van vader en 
oudere broers toen David moest worden ge
roepen. 

ONDER LEIDING VAN 
KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. 

SAMENKOMSTEN GEHOUDEN IN DE LOGE. 

Dan legde de Kommandant de redenen van 
die keuze uit, en hierdoor werden enkele 
treffende lessen voor de jeugd in onze dagen 
naar voren gebracht. Geestelijke indrukken 
werden opgewekt, verdiept en versterkt en 
in de korte uitnoodiging die aan het eind 
der samenkomst werd gehouden, kwam een 
aantal jonge menschen tot den Heer om zich 
aan Hem toe te wijden. 

De Demonstratie. 

Om half vijf precies ving de namiddag
bijeenkomst aan met het zingen van een 
vroolijk lied. De Kommandant, die zich 
buitengewoon thuis gevoelde bij de jongelui, 
kon niet nalaten telkens weer op het 
onderwerp David terug te komen, zoodat de 
belangstelling voor dien jongeling uit de 
Bijbelsche geschiedenis levendig gehouden 
we rd. 

Direkt na het openingsgebed werd een aan
vang gemaakt met het programma. De pad
vinders van het Ooglijders-hospitaalkorps 
kwamen aangemarcheerd en vormden in hun 
marsch een kruis en een S., waarna zij onder 
guitaarbegeleiding een lied zongen. Daarna 
verscheen een aantal kleine meisjes op het 
podium en deed een lint-oefening. Nog enkele 
nummers werden er verricht door de padvin
sters en padvinders van het Ooglijders-hos
pitaal en wij moeten zeggen, dat hun keurige 
uitvoering getuigde van goed oefenen en 
goede leiding. 

Dit werd gevolgd door een voordracht, 
getiteld ,,'t Gebroken Pootje", een gedicht 
uit het boekje ,,'t Hart naar boven" door 
Mevrouw Kommandant Oliphant-Schoch. 
Een der meisjes van ons Tehuis Oengaran 
droeg dit heel aardig voor. 

Even was er een kort oponthoud en dan 
keken allen naar den linkerkant der zaal, 
vanwaar in dichte drommen de groote jon
genstroep van Ambarawa aankwam. Er was 
aangekondigd dat zij in 2 minuten tijds een 
kampeertent zouden opslaan. Wij keken op 
ons horloge en in minder dan den opgegeven 
tijd waren zij klaar en zaten zij in hun tent. 

Daar hoorde men een plons en opzij van het 
platfrom spatte water op. Een angstig ge
roep, een haastig verlaten van de tent en de 
z.g. drenkeling, een ventje van een jaar of 
tien, werd druipend bij de tent neergelegd. 
Terwijl de Assistent-leider met een der groo
te padvinders kunstmatige ademhalings-oe
fening toepasten, werd door de rest van den 
troep in allerijl de tent uit elkaar gehaald, 
en van twee stokken met een touw een draag
baar gemaakt. Het tentzeil diende tot hoofd
kussen en de drenkeling werd weggedragen 
om verdere hulp te ontvangen. Een luid ap
plaus beloonde dit schitterende staaltje van 
,,eerste hulp bij ongelukken". 

Nadat de meisjes van Oengaran een lied 
hadden gezongen onder leiding van Adjudante 
Barbier, voerden de grootere meisjes van het 
Ooglijdershospitaal een bloemenmarsch uit. 
Hun goudkleurige baadjes en donkerbruine 
sarongs maakten een aardig effect en zij 
deden hun oefening perfect. Toen kwam een 
tweetal korpskadetten aan de beurt om een 
opstel voor te lezen, dat zij gemaakt hadden. 
K. K. Djoeminah van het Ooglijders-hospitaal 
te Semarang vertelde, wat zij als korpskadet 
geleerd had. En K. K. Iskander van Kreng
seng gaf een uiteenzetting van de voordeelen 
van het dragen van uniform. 

Aan het slot werd nog een aantal padvin
ders van Semarang I in 't openbaar geinstal
leerd. 

Het Eind van den Dag. 

Na een half uurtje ontspanning, waarbij 
allen voorzien werden van een koelen dronk 
en een krentenbol, namen allen hun plaats 
weer in voor de laatste samenkomst van den 
dag. Er werd niet veel tijd besteed aan een 
inleiding, aanstonds vatte de Kommandant 
den draad van zijn toespraak over David 
weer op. Had hij 's morgens gedacht aan de 
nederigheid en eenvoud en trouw van den 
herdersknaap, zoo sprak hij nu verder over 
zijn dapperheid en geloof in God, hetwelk 
hij in zijn latere leven ook steeds behouden 
heeft. De Kommandant verliet de oude ge-

schiedenis en stond stil bij de moeilijkheden 
en den strijd van de jongelieden van heden. 
Ja, hij kent de gemoederen van de heden
daagsche jeugd en dat werd gevoeld. Maar 
niet alleen kent hij den strijd, Neen, hier is 
de Kommandant, die uit eigen ervaring weet, 
waar de bron te vinden is, waar wij gees
telijke kracht uit kunnen putten en hoe wij 
overwinnaar kunnen zijn door het bloed van 
het Lam Gods, J ezus Christus, Die de zonden 
der wereld wegneent. 

Wij willen niet trachten de laatste oogen
blikken van de samenkomst te beschrijven, 
die zijn daarvoor te heilig en te mooi. Maar 
de jeugd en haar Leiders hebben genoten, 
diep geestelijk genoten en wie kan meten of 
gissen, wat de resultaten van zoo'n dag zullen 
zijn in de eeuwigheid? 

Toen alien naar huis waren gegaan, telde 
men 79 namen van kinderen en jonge men
schen, die openlijk te kennen hadden gegeven 
Christus te kiezen als Leidsman hunner 
jeugd. Halleluja! 

M.M.B. 

r--~-;;~::;;;:-;~---i i IN OOST-SUMATRA. I 
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Op Zondag, den 19den Mei, hadden wij 
Commissioner de Groot met ons te Medan. 
Gedurende den dag werden de meetings ge
houden op de Leprozerie met de patienten 
en 's avonds in het korps te Medan. Op 
verzoek van Kapiteine v. Lith zouden de 
drie eerste recruten tot soldaat worden in
gezegend. 

Het was een vreugdevolle tijd en aan het 
eind der samenkomst kwamen twee zielen 
voor verlossing en twee zielen voor heili
ging uit. Het korps bestaat slechts negen 
maanden, gaat steeds vooruit en bezit een 
mooie groep jonge menschen. 

Refreshing Rain. 



JULI 1935. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen : 

Tot Majoor: 
"' Stafkapitein W. B. Pearce. 

Adjudant A. R. Kyle. 
Tot Luitenant: 

Kdt.-Luitenant Laoea. 

Aanstellingen : 

Majoor G. 0. Cornelius, naar Bandoeng, 
Werkcentrale. 

Majoor M. Harvey, naar Semarang, ,,Huize 
Elim". 

Majoor C. Koning, naar Batavia, Meisjes
huis. 

Adjudant M. Karrenbeld, Hoofdkwartier 
Kollektante. 

"' Adjudant M. Maatita, naar Ambarawa. 

"' Adjudant Tj. Tichelaar, naar Poerworedjo. 

Adjudant M. Hoffmann, naar Oengaran. 

Kapitein A. Dzubiel, naar Semarang, ,,Huize 
Elim". 

Kapitein I. Keller, naar Bandoeng, Kinder
huis. 

Kapitein M. Koch, naar Medan, Kinderhuis. 

Kapitein M. Krauth, naar Bandoeng, Jongens
huis. 

• Kapitein W. B. Muskee, naar Pelantoengan 
Leprakolonie. (in bevel). 

"' Kapitein H. J. Hondelink, naar Pelantoen-
gan. (Hulpziekenhuis). 

K.apitein S. Volharden, naar Solo. (asst.). 

• Kapitein J. Wattimena, naar Blitar. 

Luitenant E. Lanawaang naar Cheribon. 
(asst.). 

Luitenant Opi, naar Semarang, Ooglijders
hospitaal. 

Luitenant E. Rufener, naar Soerabaja, Zie
kenhuis. 

Luitenant P. Telaoembanoea, naar Djocja. 
(asst.). 

J. W. DE GROOT. 
Kommandant. 

Bandoeng, 25 Juni 1935. 

I KOMBNDE Gt!.BEURTENISSBN. 

Lt.-Kolonel D. S. Ridsdel. 

6 Juli Poerwonegoro. 
7 Juli Sapoeran. 
8 Juli Poerworedjo. 

27 Juli Bawen. 
28 Juli Ambarawa. 
29 Juli Tanggoeng. 

Brigadier Woodward. 

6 Juli Poerwonegoro. • 
7 Juli Sapoeran. • 
8 Juli Poerworedjo. • 

14 Juli Semarang 1. 
16 Juli Djokja. 
17 Juli Magelang. 
21 Juli Rembang. 
22 Juli Lasem. 
27 Juli Bawen. • 
28 Juli Ambarawa. • 
29 Juli Tanggoeng. • 

• met den Chef-Secretaris. 

Mevrouw Brigadier Woodward. 

7 Juli Solo. 
11 Juli Rogomoeljo. 
14 Juli Semarang 1. 
25 Juli Cheribon. 
26 Juli Tega!. 
27 Juli Pekalongan. 

28 Juli Pekalongan. 
29 Juli Krengseng. 

Adjudante Both. 

14 Juli l Batavia I. 
15 Juli 5 
16 Juli Batavia II. 
21 Juli t 
22 Juli 5 Semarang I. 

23 Juli Semarang, Oogl Hospitaal. 
24 Juli Ambarawa. 
25 Juli Oengaran. 

N aar het hemelsch tehuis. 

Enkele dagen geleden ontving Majoor 
Hiorth telegrafisch bericht vanuit Noorwe
gen, van het heengaan van zijn moeder. 

Wij gevoelen dat dit voor den Majoor en 
de andere nabestaanden een zwaar verlies 
beteekent en willen hen verzekeren van onze 
innige deelneming. Moge God hen troosten 
en sterken. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS. 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

Kommandant en Mevrouw de Groot. 

Wanneer deze Strijdkreet uitkomt, zullen 
Kommandant en Mevrouw de Groot Java 
reeds verlaten hebben voor een kort verlof 
naar Australie. De Generaal heeft dit n.l. 
willen toestaan, aangezien de Kommandants 
reeds jaren in tropische landen hebben door
gebracht. 

Wij wenschen hun Gods zegen en een 
prettige reis toe en een goed verblijf in 
Australie. 

De Kommandants zijn van plan om in 
enkele der groote centra samenkomsten te 
leiden. Ongetwijfeld zullen vele oude vrien
den de kennismaking hernieuwen, o.a.: Kom
mandant en Mevrouw Hay, die onlangs te
ruggekeerd zijn naar Australie, Lt.-Kom
mandant en Mevrouw Palstra, die in Indie 
bekend zijn, en andere Officieren die in on
zen archipel gearbeid hebben. 

De Kommandants McKenzie en Maxwell, 
de Territoriale Leiders van Australie-Oost 
en Zuid hebben onzen Kommandant en Me
vrouw de Groot reeds een hartelijk wclkom 
toegeroepen. 

Even voor zijn vertrek naar Australie 
werd de Kommandant in de gelegenheid 
gesteld door Zijne Excellentie den Gouver
neur-generaal i...'l audientie te worden ont
vange11. Het onderhoud duurde ongeveer een 
uur en belangrijke kwesties betreffende het 
Leger des Heils-werk hier te lande werden 
besproken. 

Conferenties. 
Na den terugkeer van de Kommandants 

zal de jaarlijksche conferentie-campagne weer 
beginnen in Malang en Soerabaja en andere 
groote steden. Zie nadere aankondigingen 

\ 
ri • ·-· 

Majoor Bridson van Pelantoengan vertrok 
naar Sumatra om aldaar het bevel over de 
Leprozerie Poeloe si Tjanang over te nemen 
van Majoor Meyer, die naar Java is geko
men om Adjudant Lorier op te volgen als 
beheerder van het Tehuis voor Socialen Ar
beid te Batavia. 

Majoor Harvey, die geruimen tijd last heeft 
gehad van haar voet ten gevolge van een 
val op haar laatste standplaats Makassar, is 
thans tot onze groote vreugde weer in zoo 
verre hersteld, dat zij in staat is om een 
aanstelling te aanvaarden. Zij gaat naar 
Huize Elim te Semarang als directrice. 

Majoor Koning van Huize Elim te Sema
rang is aangesteld als directrice van het 
Meisjeshuis te Batavia. Adjudante K.arren
beld, die daar het laatst gestationneerd was, 
is tijdelijk aangewezen voor bijzonderen 
dienst in verband met het inzamelen van 
gelden in de groote centra van Java. 

De nieuw-aangekomenen. 

Het was ons een vreugde om, behalve de 
4 nieuwe Duitsche Kapiteines, wier komst 
de vorige maand werd aangekondigd, ook 
Adjudante Hoffmann en de Adjudants Tiche
laar met hun beide kinderen te verwelko
men. 

De Kommandant leidde in de Congreszaal 
te Bandoeng hun welkomstmeeting en het 
was werkelijk een verkwikking om hun fris
sche getuigenissen te hooren. Allen zagen er 
opgewekt uit en zijn besloten om hun best 
te doen in den arbeid, waartoe zij zijn ge
roepen. Zij zijn nu reeds allen naar hun aan
stellingen vertrokken en zijn vol moed den 
arbeid begonnen. Hun aanstellingen staan 
elders in dit blad. 
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~ ~ 
~ OEDERSDAGt ~ 
~ ~ 
~ ZONDAG 4 AUGUSTUS, 1935. ~ 

~ ~ 
~ Bijzondere samenkomsten zullen ~ 

~ warden gehouden in alle korpsen ~ 

~ en inrichtingen. ~ 

~ Zie nit naar plaatselijke aankondigingen. ~ 
~~~~~~~:xsc::::~::::::xsx::~~~~~~~~~~ 
hieromtrent. Wij hopen, dat het, evenals de 
vorige jaren, tijden zullen zijn van grooten 
zegen en een machtige uitstorting van den 
Heiligen Geest. Officieren en kameraden, 
maakt deze samenkomsten goed bekend en 
tracht nieuwe menschen te bereiken. 

Dago-Dag. 
De Bandoengsche Heilssoldaten en vrien

den hebben Hemelvaartsdag doorgebracht 
op Dago. Hoewel dit de eerste keer was, dat 
"Nij zoo'n velddag hielden, mag deze eerste 
poging toch als een succes beschouwd wor
den en heeft de Kommandant besloten om 
ieder jaar zoo'n dag te houden. Elders in de 
S. K. zijn meer bijzonderheden te vinden 
over de samenkomsten. 

Pinkster- en J.L.-dag. 
Op den eersten Pinksterdag werden in 

Bandoeng, Semarang en Soerabaja J.L.-da
gen gehouden. Deze bijzondere jeugdsamen
komsten bleken opnieuw een zegen te zijn 
voor de jongelui, die er aau deel namen en 
wij zijn er zeker van, dat zij hun nut zullen 
doen met hetgeen dien dag tot hen gespro
ken is. 

Overplaatsingen. 

Gedurende de afgeloopen maand zijn er 
enkele belangrijke overplaatsingen geweest. 

Zieke makkers. 
Met diep leedwezen moeten wij melden, 

dat Mevrouw Adjudant Gerth in Batavia 
ernstig ziek is en in het Ziekenhuis moest 
worden opgenomen. De berichten zijn niet 
zoo bemoedigend en onze lezers willen haar 
en den Adjudant wel gedenken in hun gebed 
voor den troon van Gods genade. 

Over Majoor Palm komen gelukkig betere 
tijdingen binnen. Zij is nu in Garoet om wat 
op te knappen en hoopt binnenkort weer 
naar Toeren te kunnen terugkeeren. 

Het spijt mij ook te moeten zeggen, dat 
Brigadier Palstra verre van wel is. Reeds 
geruimen tijd heeft zijn gezondheid te wen
schen overgelaten en nu is hij op order van 
aen dokter verplicht om gedurende een maand 
thuis te blijven, voordat hij weer zijn werk
zaamheden op het Hoofdkwartier kan her
vatten. 

Mevrouw Kapitein Hondelink moest we
gens zwakte ter behandeling worden opge
nomen in de C. B. Z. te Semarang. 

In hetzelfde ziekenhuis is ook Betoe, de 
oudste dochter van de Adjudants Nijheim 
opgenomen, waar zij een operatie moest 
ondergaan. 

Moge God Zijn genezende hand over onze 
zieke makkers uitstrekken en hun de ge
zondheid en kracht teruggeven. 
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Op weg naar huis. 
Na 7 jaren van trouwen en toegewijden 

dienst zijn de Adjudantes Wilson en Robin
son op den 12den dezer met de ,,INDRA
POERA" naar haar eigen land, Engeland, 
vertrokken. Kapitein Mathews, die eigenlijk 
nog niet den vollen diensttijd achter den rug 
had, moest wegens ziekte, ook met dezelfde 
boot naar Engeland terugkeeren. Het spijt 
ons voor den Kapitein, die, evenals 
zijn vrouw, het werk in Indie zeer liefhad, 
maar er was geen hoop, dat hij bier weer 
sterk en gezond zou worden. Zij zijn vol 
goeden moed aan boord gegaan en zien met 
dankbaarheid terug op de vele zegeningen, 
die God hun en hun beide lieve kinderen 
tijdens hun verblijf in Indie geschonken heeft. 
Zij zenden hun groeten aan alle maklrers 
en vrienden. 

Op 26 Juni vertrekken D. V. de Adjudants 
Lorier naar Nederland, en in Juli is ook 
Adjudante Friddle aan de beurt voor verlof. 
Zij hoopt den 20sten vanuit Medan scheep • 
te gaan naar Engeland. Wij wenschen al 
onzen makkers een voorspoedige reis en een 
goed verblijf toe bij vrienden en familie in 
Europa. 

BericJi,t nit Holland. 
Van Majoor Loois ontvingen wij opgewekte 

berichten. De Majoor was in staat om in 
verschillende plaatsen in Nederland samen
komsten te houden, waarin hij, met vertoo
ning van films, lezingen hield over den ar
beid in Insulinde. 

Blijdschap. 
De Kapiteins Tandaju-Hans van Kantewoe 

zijn verblijd met de geboorte van hun eersten 
zoon Sem Folkes. Wij wenschen den Kapi
teins veel geluk en bidden, dat de kleine 
moge opgroeien tot een grooten zegen voor 
velen. 

Bevorderingen. 
Onze gelukwenschen aan de makkers, die 

even voor het vertrek van den Kommandant 
door hem bevorderd werden tot den rang 
van Majoor. 

Dit zijn de T. J. L. S. Majoor en Mevrouw 
Pearce en Majoor Kyle, de administratrice 
van het William Booth Ooglijders-Hospitaal 
te Semarang. Wij verblijden ons met hen 
over de vele jaren van getrouwen dienst 
die zij in Nederlandsch-Indie hebben ver~ 
richt en gelooven, dat God hen in de toe
komst meer dan ooit zal gebruiken tot uit
breiding van Zijn Koninkrijk. 

Twee jubileums. 
Op 13 Juli zal het 25 jaar geleden zijn, dat 

Mevrouw Majoor Loois-Belderink, die mo
menteel met haar man en kinderen met ver
lof is in Holland, haar eerste aanstelling als 
Heilsofficier ontving. 

Brigadier Palstra hoopt op den 18den Juli 
den dag te gedenken, waarop hij v66r 40 
jaren Officier is geworden van het Leger des 
Hells. 

Wij wenschen beiden makkers en den hun
nen geluk met deze vele jaren van dienst. 
God, Die hen in het verleden voor zoovelen 
tot zegen heeft willen stellen, zal hen ook 
in de toekomst willen leiden en schragen en 
zoowel in eigen familiekring als voor ande
ren tot een zegen doen zijn. 

Gezinsbondsbelangen. 
Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel is juist te

ruggekeerd van haar tournee in Midden
J ava. Vergezeld van de Divisie-Secretaresse, 
Mevrouw Brigadier Wovdward, bezocht zij 
enkele van onze korpsen, teneinde de afdee
lingen van den Gezinsbond te zien en samen
komsten te leiden. Overal waar zij kwam, 
vond Mevrouw Ridsdel, dat de Gezinsbond 
zich in veel belangstelling mag verheugen en 
in de toekomst beboft meer en meer tot nut 
en zegen te zullen zijn voor de vele gezinnen, 
die daardoor beinvloed worden. 

Ook hadden zij de vreugde om in de sa
menkomsten in Ambarawa vijftien en in 
Magelang twee personen te zien uitkomen. 

Terug van verlof. 

Van ons Internationaal Hoofdkwartier 
vernamen wij, dat Adjudante Wuite en 
Kapiteine Hilbolling op 26 Juni met de ,,Van 
Oldenbarneveldt" uit Nederland zullen ver
trekken. Wij zullen hen hartelijk welkom 
heeten bij haar terugkeer in Indie. 
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JONGELIEDENDAG TE BANDOENG. 

Onder leiding van Majoor Biortb. 

Is er weer iets bijzonders in het Leger 
a:~ H eils?' ', zal m enige voorbijganger zich 
Zondagmorgen, 9 Juni, hebben afgevraagd 
bij het passeeren van den Boengsoeweg , 
waar een groote schare jongens en meisjes 
zich voor het kweekschoolgebouw had ver
zameld, wachtend op de komende gebeur

tenissen. 

J ongeliedendag - bijzondere samenkom
sten - speciaal voor jonge menschen van 
12 tot en met 26 jaar! Brigadier Palstra, 
de eigenlijke leider der bijeenkomsten, was 
door ziekte verhinderd, zoodat Majoor 
Hiorth diens taak overnam. 

Bij de opening der eerste samenkomst om 
half 10 waren alle plaatsen ingenomen en 
zelfs werden er banken en stoelen bijgezet, 
om ieder een goed plaatsje te kunnen geven. 

Vol vuur en enthousiasme leidde de Majoor 
de bijeenkomst. G€estdriftig werden de lie
deren gezongen en met aandacht luisterde 
.men naar de getuigenissen van Brigadier 
Beckley en de Majoors Strandlund en Jo
hansson. De guitaarclub van compagnieleid
sters gaf een lied ten beste, waarna Gods 
W oord behandeld werd: de roeping van 
Samuel. Zoovele stemmen komen er uit 
de wereld tot de jeugd, doch zaak is het 
uit al die stemmen Gods stem te vernemen. 
Met een opwekking tot de jonge menschen 
om hun hart voor den Reiland open te stel
len en hun oor te luisteren te leggen naar 
wat God persoonlijk tot hen te zeggen heeft, 
werd de morgenbijeenkomst besloten. 

De tweede bijeenkomst om 4 uur 30 n.m. 
was er een van bijzonderen aard - een 
demonstratie door de jeugd. Het programma 
werd vlot afgewerkt: een duet door zusters 
van het Chineesche korps, enkele nummers 
van het Jongelieden-muziekkorps, een lied 
van de guitaarclub en een voordracht met 
zang van de meisjes van de Bijbelklas, onder 
leiding van Kapiteine Lopulisa. 

Tevens had in deze samenkomst ook de 
installeering plaats van enkele padvindsters. 

De getuigenissen van Majoor Neddermeijer 
en Mevrouw Stafkapitein Pearce waren voor 
ieder een zegen. Er ging een bijzondere wij
ding van uit, toen zij spraken over de kracht, 
die zij in haar jeugd en ook in haar latere 
!even in haar Reiland hadden gevonden en 
velen zullen thans den weg naar J ezus 

weten. 

Om half 7 des avonds werd de verlossings
samenkomst bijgewoond door ruim 100 jonge 
menschen. Na de opening door zang en ge
bed werd aan twee Jong-soldaten gelegen
heid gegeven een door hen gemaakt opstel 
voor te lezen. Korpskadet F. Palstra van het 
Europeesche korps vertelde van de groote 
zegeningen, die zij ontvangen had door de 
korpskadetten-lessen, terwijl broeder Jacob 
van bet Chineesche korps in het Maleisch 
weergaf de voordeelen van bet dragen van 

uniform. 

Het was een blijde verrassing dat Mevrouw 
Brigadier Palstra 's avonds tegenwoordig kon 
zijn en gelegenheid had te spreken, waarbij 
zij jeugdherinneringen opdiepte en sprak 'JVE;r 
het geluk van Christelijke ouders te bezit

ten. 

Ook broeder Kern gaf een krachtig getui
genis en maande de jonge menschen aan -
nu ze aan het begin stonden van het volle 
leven - den juisten leidsman te kiezen. 
J ezus is de beste gids voor het leven. 

• 
De wereld biedt: geluk, roem, vermaak 

en rijkdom, doch het einde is de dood. Het 
volgen van Christus beteekent: zelfverloo
chening en het dragen van het kruis, maar 
daarna wacht den trouwen strijder het eeu
wige leven, en de overwinnaarskroon. 

Majoor Hiorth las een psalm voor, naar 
aanleiding waarvan hij de jongens en meisjes 
aanspoorde God reeds nu te volgen en te 
dienen. 

De uitnoodiging werd onder leiding van 
Mevrouw Brigadier Palstra voortgezet en 
terwijl ernstig gebeden werd, dat- God Zijn 
werk aan de harten van deze jonge men
schen wilde doen, kwamen 11 naar voren om 
zich met God te verzoenen; een heerlijk slot. 

M. 

S T R IJ D K R E E T 

STR1 D ,i~ KREET 
OfflCIEEL ORGAAN VAN HET LEGER ou HEIU IN NEDERLANDSCH OOH INDIE. 
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E R was veel verwachting voor den J L.
dag te Soerabaja. Reeds dagen te voren 

waren de officieren bezig met de noodige 
voorbereidingen in de Loge, waar de samen
komsten gehouden zouden warden. 

Bij aankomst van den Chef-Secretaris, Lt.
Kolonel Ridsdel, die den J. L.-dag zou leiden, 
was het wel een teleurstelling, dat Mevrouw 
Ridsdel door ziekte van een der kinderen 
verhinderd was, om mee te komen. 

Ofschoon de lucht op Zondagmortgen 
grauw zag en het regende, heerschte er in cle 
Loge een gezellige drukte. Daar was reeds 
een aantal jonge menschen gearriveerd ' uit 
Malang, terwijl ook de padvindsters van 
Soerabaja II in vol uniform aanwezig waren. 
In totaal was voor deze eerste samenkomst 
een 100-tal jongelui bijeen. 

Om half tien betrad de Kolonel onder 
hartelijk handgeklap het platform. 

Reiland, door 't bloed eens gestort ook 

voor mij, 

Maak Gij mij rein! 
was het lied, waarmede begonnen werd. 

Het werd zoowel in 't Maleisch, als in het 
Hollandsch gezongen. Een diep verlangen 
naar de kracht des Heeren vervulde ons 
en God kwam onze ziel dicht nabij. Nadat 
enkele offic;ieren gebeden hadden, volgde 
nog een tweede vers. Frisch en helder klon
keri de jonge stemmen op. 

Adjudante Both sprak over de beteekenis 
van het Pinksterfeest voor de discipelen; 
vervolgens werd een nieuw koor geleerd. 

,,De wapenrusting Gods" was het onder
werp van den Kolonel. Elk deel dier wapen-

rusting werd afzonderlijk behandeld, en m en 
ge voelde, dat het gesprokene ingang vond. 
Nu eens werd hartelijk gelachen, dan weer 
kreeg ernst de overhand. 

Het was een heerlijke morgen, die al te 
spoedig voorbij was. Na enkele mo0ie toewij
dingskoren sloot Majoor Uijlings deze welge
slaagde bijeenkomst met gebed. 

's Middags om half vijf werd een demon
stratie gehouden, waaraan de verschillende 
afdeelingen van Soerabaja deelnamen. De 
padvindsters brachten den Kolonel het ,,groat 
saluut", zoodra hij het platform betrad . 

Een opgewekt lied werd gezongen, uitge
geven door Majoor Hermes, waarna Majoor 
Brandt den Heer een zegen afsmeekte. Een 
inleidend woord wern door den Kolonel ge
sproken, vervolgens werd het programma 
voor den middag afgewerkt. Er werd begon
nen met een Maleisch lied, gezongen door 
de verpleegsters van de Kliniek. Z-uiver en 
lief klonk haar gezang. Daarna de kinderen 
van Soerabaja 1 met een lintoefening. Hoe
wel zij in 't begin wat zenuwachtig waren, 
brachten zij het er goed af en was het 
hartelijk applaus welverdiend. Voorts brach
ten de jongelui van Malang een mooi lied 
ten gehoore: ,,De Legervlag". Met hun aar
dige vlaggetjes en manieren hadden ook zij 
groat succes. Een snoezig klein Chineesr.:h 
meisje zong van de liefde van Jezus en een 
recitatie, getiteld ,,het sloofje", werd uitste
kend voorgedragen. De padvindsters hielden 
een kampvuur, waarbij ze luisterden naar 
een mooi verhaal van Kapiteine Balt. De 
Chineesche meisjes van Soerabaja vertoon-
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ALS JE JONG BENT ! 

D IKWIJLS zie ik lange rijen jonge 
menschen langs de straten gaan, met 

kleurige vaandels en banieren, vol levenslust, 
idealen en toekomstplannen, zingende: 

,,Wat is het fijn, 
Om jong te zijn." 

Als ik het hoorde, heh ik gedacht : ,,Ja, 
dat is zoo. Als je jong bent, hen je vol idealen. 
Je bouwt luchtkasteelen, je hebt de toekomst 
voor je. Je hebt alles, wat je hart begeert: 
ouders, die voor je zorgen, gezondheid, 
levenslust." 

En toch kwam er een dag in mijn leven, 
waarin ik voelde, dat dit alles niet genoeg 
was, dat ik iets anders verlangde. Het was, 
toen mij iets duidelijk werd van de groote 
liefde van den Heer. Zijn liefde, die Hem Zich 
liet nagelen aan het Kruis. Zijn liefde, die 
mij ouders had gegeven, die voor mij zorgden, 
maar bovenal, die mij van Jezus vertelden. 
En die liefde had ik altijd maar veronacht
zaamd, aan die liefde was ik altijd maar 
voorbij gegaan. Also£ het gewoon was. 

Maar, dank God, toen heb ik Zijn liefde 
aangenomen en Hem gevraagd, of Hij mij 
helpen wilde, om goed te zijn. 

Toen is God Zijn werk begonnen in mijn 
hart, en vandaag is Hij daarmede nog bezig, 
om mij meer te maken, zooals Hij dat gaarne 
wil. 

Het is zoo goed, om God te dienen. Elken 
dag meer voel ik het, dat het toch zoo'n 
groat voorrecht is, dat we Hem mogen lief
hebben en dat we Hem mogen dienen. 

Jonge menschen, die dit leest, misschien 
zegt ge, dat dit alleen voor ouderen is, en 
niet voor u. Maar het is wel speciaal voor u . 

God zoekt u, God heeft u lief. Hij wil u 

tot Zijn eigen kind maken. 

En als ge Zijn kind wordt, dan zult ge 
met mij ervaren, dat het goed is, om God 
jong te dienen. 

0, het is zoo goed, gered te zijn! Het is 
een leven, vol van geluk en zonneschijn! 

Getuigenis van een Korpskadet. 

JULI 1935. 

den: de vjjf wijze en vijf dwaze m aagden. 
De liederen werden in 't Chineesch gezongen. 
Bijzonder m ooi was ,,Gods Altaar". 

Plechtig en eerbiedig brachten de tneisjes 
hun gaven, onder het zingen van een solo 
door Kapiteine Balt. Deze voorstelling zal 
zeker tot veler hart gesproken hebben. 

Nadat nog een K. K. van l\llalang en een 
meisje van Soerabaja de beteekenis van ge
tuigen voor den Heer, en het dragen van uni
form hadden uitgelegd in een recitatie, werd 
het hoog tijd deze samenkomst te sluiten, 
om weer bijtijds in de avond-bijeenkomst te 
zijn. Kapitein Helmhout dankte den Heer 
voor dezen goeden middag. 

Nadat de inwendige m ensch versterkt was 
geworden met limonade en krentenbrood, 
waarvoor de Majoors Hermes gezorgd 
hadden, waren wij weer spoedig bijeen voor 
de laatste meeting. 

Ofschoon er reeds veel gevergd was van 
den Kolonel, betrad hij andermaal frisch en 
vol vuur het platform. Adjudant Roed gaf 
het eerste lied uit, waarna ook nu de sa
menkomst aan den Heer werd opgedragen 
in gebed. Als tweede lied zonge~ nogeens de 
verpleegsters van de Kliniek ons toe, waarna 
de Kolonel, den ernst van deze laatste sa
menkomst begrijpende, het woor d nam. Hij 
ging voort op het onderwerp van den mor
gen. Nog eens werd er wapenschouw gehou
den. Nu werd er met nadruk op gewezen, 
hoe noodig het is, ook voor jonge menschen, 
om de geheele wapenrusting Gods te bezitten, 
om aan de listen en pijlen van satan weer
stand te kunnen bieden. Men kon een speld 
hooren vallen, de aandacht was onverdeeld. 
Er volgde een ernstige uitnoodiging, er werd 
gewikt en gewogen, men gevoelde de span
ning. Met verlangen werd gebeden voor een 
doorbraak, maar ofschoon velen overtu1gd 
waren, hadden slechts twee den moed om 
openlijk hunne zonden te belijden. Wij weten 
echter, dat het werk van Gods Geest hier
mede niet is gedaan, maar dat meerdere 
vruchten in de toekomst zullen gezien war
den van dezen heerlijken dag. Majoor Uijlings, 
die de toespraken van den Kolonel in 't 
Maleisch v"ertaalde, komt zeker een woord 
van dank toe. T.P.V.O. 

IN KEER. 

't Was heel stil in de Zondagsschoolklas. 
Meneer vertelde dan ook een heel mooi 
verhaal. Van Ananias en Saffira. Hij tee
kende heel duidelijk de groote zonde van 
deze menschen. Hoe ze wel heel goed en 
braaf schenen, door zooveel geld aan de 
Apostelen te geven, maar hoe ze toch in 
hun hart heel slecht waren. Ja, niet alleen 
de roenschen bedrogen, maar zelfs den 
Heiligen Geest! Hadden ze maar · gezegd, 
dat het de helft van het geld was! Maar 
ze deden het nu voorkomen, also£ ze alles 
gaven voor de arrnen, uit dankbaarheid aan 
den Heer. Ze deden het echter, om van 
de menschen geprezen te warden. 

Meneer merkte wel, dat Jan, die anders 
altijd zoo rustig luisterde, vanmiddag wat in 
de war was. Hij luisterde wel, maar toch -
zijn oogen stonden zoo onrustig, alsof hij er 
niet bij was. 

Na afloop van de Zondagsschool bleef Jan 
wat dralen. 

,,Wat is er, Jan? Wou je me nog wat 
vragen?" 

,,Ja, meneer, ik ......... Ja, ziet u, ik wou 
u zeggen ... . ........ " 

,,Nou, zeg 't maar, Jan. Wat is er? Scheelt 
er iets aan?" 

,,Ik heh 't ook niet allemaal gegeven ........ . 
'k Heb de helft versnoept, altijd ............ " 

't Hoage woord was er uit. En toen meneer 
niet dadelijk begreep, vertelde Jan, hoe Moe
der hem altijd geld had gegeven voot 't 
gewone busje en ook twee centen voor 't 
busje, dat voor de Zending bestemd was. 't 
Was op Zondagsschool vrijwillig, om daar 
al of niet ook wat voor mee te brengen. En 
nu had Jan die twee centen ie~eren Zondag 
versnoept. 

Meneer wist niet beter, of voor de Zending 
had Jan nooit geld bij zich. 

Zwijgend had hij nu toegeluisterd. Hij 
was blij, dat Jan zijn kwaad had ingezien en 
bekend. 

Jan beleed ook zijn zonde aan God, Die 
een ieder gal).rne vergeeft, die in oprechtheid 
zijn zonde, al is zij nog zoo groat, aan Hem 
vertelt. J.F.V. 
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