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Ecn echt gclukkig Toradja-meisje. 

Maandag 4 Maart vond eeh klein 
clubje Heils-Officieren te Donggala 
wachtende op de aankomst van het 
s.s. ,,Van Overstraten", waarmede 
Mevrouw Kommandant De Groot en 
haar metgezellen zouden arriveeren, 
h:1wijl de lucht al ruaar donkerue1 
werd, totdat eindelijk, op het oogen
blik waarop het schip op de reede 
voor anker kwam, een geweldige re
genstorm losbarstte, waardoor gezel
schap en afhalers genoodzaakt waren 
bijna anderhalf uur te wachten aan 
boord, alvorens te kunnen ontschepen. 
Een troosteloos begin of ........... . 
misschien toch niet zoo troosteloos, 
want de droge grond schreeuwde om 
water en misschien waren deze stroo
men van regenwater de symbolen van 
stroomen van zegen welke wij gedu
rende dit bezoek en gedurende de 
Congresdagen zouden ontvangen. 

Direct na het debarkeeren volgde 
een kort bezoek ter kennismaking bij 
den Assistent Resident van Donggala, 

en Weledelgestrengen Heer B. J. v. d. 
erg, waarna de tocht land-inwaarts 
egon om voor dien dag te Kalawara 
e eindigen. 

Aankomst te Kalawara. 
Een warm welkom wachtte den 

ezoekers hier namens de be
oners van de Kolonie en des avonds 
erd een gloedvolle welkomstsamen

_omst gehouden, waarin vreugde over 
wederzien en kennismaking tot uit-
rukking kwamen. 

Ecn oude krijgsman. 

Naar Roelawi en Gimpoe. 

Dinsdag 5 Maart werd gereisd van 
Kalawara naar Koelawi, tot welke 
plaats men nog gebruik kan maken 
van een auto, hetgeen wij dan ook 
dankbaar deden om op den daar
aanvolgenden dag gezamenlijk te paard 
den tocht te maken van Koelawi naar 
Gimpoe. Ofschoon geen bijzondere hin
dernissen opleverende was deze weg, 
vooral voor hen die voor het eerst te 
paard reden, wel interessant en werd 
nog interessanter toen bleek, dat de 
weg op sommige plaatsen in de rivier 
was ge·.rallen en een pad gezocht moest 
worden door het water om verderop 
weer den weg terug te vinden. Onder
weg ontmoetten wij de schoolkinderen 
van <ie Leger des Heils volksschool te 
Toro, die Mevrouw de Groot een 
aubade kwamen brengen op hun 
~ >'"1ings. 

Kantewoe. 

Donderdag 7 Maart, des morgens 6 
uur, vond ons in het zadel om den 
ruim 30 km. langen bergtocht aan te 
van.gen naar Kantewoe. Welk een 
heerlijkheid om des morgens in de 
vroegte uit te rijden in de stilte van 
God's schoone natuur. Er werd niet 
veel gezegd maar wel veel genoten. 
De eerste halte werd gemaakt bij d~ 
rivier Moe, alwaar men druk bezig 
was om een houten hanghrug te maken 
ter vervanging van de rottan-hangbrug 
welke wij nu nog moesten passeeren. 
Na een poosje werd de tocht voort
gezet naar Kodja, alwaar na het be
stijgen van den goenoeng Mama een 
rustpoos zeer aanlokkelijk was; het 
eenige bezwaar hieraan ver bond en 
was, dat na een tijdje gerust te hebben, 
de stijfheid der ledematen des te pijn· 
lijk 'r e eld we1·d bij het o-pnieu>v 

Opening van de nieuwe Leger des Heils-zaal tc Gimpoe. 

Bij aankomst te Laoea (3 km van 
Gimpoe) stonden de schoolkinderen 
van Gimpoe vol verlangen te wachten 
om voor het eerst in hun leven de 
Njonja Kommandant te zien en den 
Toean Chef Secretaris en zij hebben 
welkomstliederen gezongen en spee
ches afgestoken, dat het een lust was. 
V oorafgegaan door de kinderen ging 
het nu voort naar Gimpoe, afwisselend 
begeleid met fluitmuziek of door het 
gezang: ,,Angkatlah bandera jang 
soetji" etc. 

Na aankomst in Gimpoe, eenige rust 
en een welkom bad, begaven we ons 
's middags weer op weg naar Laoea 
voor het houden van een samenkomst 
in het huis van een onzer vrienden. Een 
aardig groepje menschen was bijeen
gekomen om te luisteren naar de 
Evangelie-boodschap, en sommigen uit 
het gezelschap bleken den volgenden 
dag met ons te zijn op weg naar 
Kantewoe. 

opstijgen. Toch ging de tocht welg.~
moed voort ; Majoor Strandlund nu 
voor, clan achter, steeds klaar met 
kiek- en filmtoestel om de interessant
ste kieken en ,,shots" te nemen. Na nog 
een rustpoos bij Mokoi werd eindelijk 
tegen ruim vier uur in den namidd<i.g 
Kantewoe bereikt, waar de goede zor
gen van de Kapiteins Tandaju 
weldra de vermoeienissen deden ver
geten. Prachtig was het, bij het binnen
rijden van de kampong, verwelkomd 
te worden met de klanken van het oude 
Wilhelmus. Eerbied voor Koningin en 
Nederland, zoover in het binnenland, 
deed ongetwijfeld het hart van den 
eenigen Hollander in het gezelschap 
goed. 

Vrijdag 8 Maart was bestemd voor 
het houden van een schoolmeeting, het 
bezoeken van de kampongs en het 
houden van een inspectie over ons 
werk. Onze fotograaf vergastte zich 
aan alles en allerlei wat te zien viel en 

De postjongen van Kantewoe. 

te zien gegeven werd en wij allen ge
noten mee. Na de schoolmeeting werd 
het heele gezelschap door Mevrouw de 
Groot betrokken in een spel met de 
jeugd, die het opperbest vond dat alle!l 
daa aan z o mee eden. 

Des avonds een groote bijeenkomst 
in de zaal te Kantewoe. Dit groote 
gebouw was goed gevuld en het was 
een voorrecht om over deze menschen 
uit te gieten van de genade die Chr1s
tus heeft voor ons alien. Natuurlijk 
werden Mevrouw de Groot en de 
Chef-Secretaris welkom geheeten door 
een lied van de schoolkinderen en door 
de Korpskadetten terwijl ook de kinde
ren van de Peana-school, overgekomen 
voor de gelegenheid, zich niet onbe
tuigd lieten. Vele zielen kwamen dien 
avond tot J ezus. Sommigen voor het 
eerst, anderen bij vernieuwing, en wij 
gelooven, dat God in hunne harten een 
werk gedaan heeft voor de eeuwigheid. 

Opening Nieuwe Zaal te Gin1poe. 
Zat~rdag 9 Maart trokken wij Ian.gs 

denzelfden weg weer terug naar Gim
poe om daar op Zondag 10 Maart de 
nieuwe Leger des Heils zaal te openen. 
Tot nu toe werden de bijeenkom ten 
te Gimpoe gehouden in het school
ge bouw of anders bij makkers of vrien
den, maar nu zou het eigen zaaltje 
w~rden geopend en voor deze gelegen
he1d waren de belangstellenden van 
de omliggende hooge bergtoppen naar 

Hoe vader zijn zoontje draagt. 
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Vervolg van Pag. 1. 

beneden gekomen om zich in bonte 
mengeling te verzamelen voor het 
zaaltje. Na een kort woord, waarin 
dank gebracht werd aan God, Die het 
mogelijk maakte, dat hier zulk een 
lokaal kon worden gebouwd, ver
klaarde Mevrouw de Groot dit gebouw 
geopend tot redding en heil van de 
bevolking in Gimpoe en omliggende 
kampongs. Een bijeenkomst volgde, 
waarin met belangstelling de Evange
lie-boodschap werd aangehoord en door 
sommigen werd aangenomen. 

Maandag 11 Maart vond ons terug 
in Koelawi, waar sommigen onzer 
dankbaar waren nu ,,adieu" te kunnen 
zeggen aan hun paard. 's Avonds om 
zeven uur een groote bijeenkomst in 
het Leger des Heils bijeenkomstlokaal. 
Een viertal Recruten van Korps Lindoe 
werd in deze bijeenkomst door 
Mevrouw de Groot ingezegend tot 
Heilssoldaat, terwijl de Chef Secretaris 
ons Gods Woord bracht. Ook in deze 
bijeenkomst kwam een aantal zielen 
tot Jezus. 

Dinsdag 12 Maart keerden wij terug 
naar Kalawara, waar op den 14den des 
avonds om 7 uur de eerste Congres
meeting zou worden gehouden.. De 
tusschenliggende tijd werd darikbaar 
hesteed aan inspectie. 

Het welkom aan de makkers Offi
cieren en goeroes, die van hun verschil
lende posten opgekomen waren naar 
hun Jeruzalem, op Donderdag 14 
Maart, was zeer opgewekt en warm en 
gaf reeds goede beloften voor de te 
houden Officiers-bijeenkomsten op de 
volgende dagen. 

Opening v.d. nieuwe zaal te Gimpoe. 

Vrijdag en Zaterdag 15 en 16 Maart 
waren op zij gezet voor besloten bijeen
komsten met Officieren en goeroes. 
Reeds bij den aanvang was een 
teedere geest aanvoelbaar in deze 
bijeenkomsten en de toespraken 
van Mevrouw de Groot en den 
Chef Secretaris, respectievelijk over 
bet leven der apostelen en zelf
onderzoek, vonden gereeden ingang. 
Aan het einde vah deze serie meetings 
vernieuwde een aantal makkers hun 
toewijding aan God en het Leger. 

Zondag 17 Maart om 8 v.m. een 
groote bijeenkomst in Sibalaja. Gevul
de zaal en zielen aan den voet van het 
Kruis. Om 10 uur heiligingsmeeting 
in Kalawara- Kolonie. Ook hier stamp
volle zaal. Goed gezang, ondersteund 
door het muziekkorps. Goede getui
genissen en aan het einde der bijeen
komst overgave aan den wil des Heeren. 

"s Avonds 7.30 de laatste bijeenkomst 
in Paloe in het bioscoopgebouw, waar 
in weerwil van alle hinderende invloe
den en de baldadigheid van de Paloe
sche jeugd ten spijt, wij toch een goede 
meeting hadden en wij gelooven mogen, 
dat bet brood gestrooid op de wateren 
na vele dagen gevonden zal worden. 

Dan Maandag 18 Maart vond ons 
weer in Donggala, waar Mevrouw de 
Groot scheep ging om met den Kom
mandant naar Manado te gaan en wij 
bet genoegen hadden onzen Leider 
weer eens te ontmoeten. 

Lt. Kolonel Ridsdel maakte, terwij] 
de Kommandant en Mevrouw ~le 
Groot in Manado waren, nog een tour
nee naar de Pekawa-streek om rle ver
schillende Korpsen te bezoeken en 
opende bij die gelegenheid ons .jui.st 
door de bevolking gebouwd zaaltJe m 
Gimpoebia. 

God zegene het Leger, opdat h~t 
st;ijdende steeds voorwaarts trekke' ' 
Halleluja!" D.r ... 

s T R IJ D K R E E T 

LUITENANT-KOLONEL RIDSDEL OP REIS IN DE ROUWIGA-SECTIE. 

Maandag 18 Maart werd de Chef
Secretaris te Rouwiga verwacht, al
waar hij ongeveer om 1 uur arriveerde 
en schoolkinderen van Bomba hem 
met gezang welkom heetten. De Kolo
nel was echter niet gekomen om te 
blijven, maar om verder te gaan, de 
bergen in. 

Dienzelfden dag ging het te paard 
naar Balane, waar kort geleden een 
nieuw Officierskwartier is gebouwd. 
Buiten de kampoeng stonden Officie
ren en Zondagsschoolkinderen het 
gezelschap op te wachten. 

De samenkomst werd gehouden in 
de Bantaja. Getuigenissen en liederen 
wisselden elkaar af. 

Aandachtig werd geluisterd naar het 
gesprokene en zeker is de boodschap 
verstaan want voordat de bijeenkomst 
geeindigd was kwamen er 25 zielen 
tot den Heer. 

Den volgenden morgen heel vroeg 
ving de tocht naar Wajoe aan; dat 
beteekende heel wat klimmen. De Ko
lonel heeft zich te paard £link gehouden 
en zoo werd reeds om 9 uur de plaats 
onzer bestemming bereikt. 

De Luitenant, de goeroe en de 
schoolkinderen stonden ook hier ge
reed onzen gast een welkomstlied toe 
te zinge!l. 

Na de school te hebben bezocht ging 
de Kolonel met Kapt. Frederiksen er 
op uit om te zien wat het Kajeli 
dessaleven is. 

's Avonds een heerlijke samenkomst; 
8 soldaten en 12 jongsoldaten werden 
ingezegend en voor den Heer gewon
nen. 

Wawogaga. 

W oensdag viel er een zware regen:.. 
bui en wij durfden bijna niet te hopen 
de reis te kunnen vervolgen, maar de 
Heer verhoorde onze g· beden en om 
half acht konden wij vertrekken. Het 
is een moeilijke tocht naar Wawogaga. 
Steile bergen moeten bestegen en ri
vieren overgestoken worden. 

Een lang stuk van den weg gaat door 
een diepen modderpoel. De menschen 
daarboven hadden echter zoo uitgezien 
naar bet bezoek van den Kolonel, dat 
we hen niet konden teleurstellen door 
weg te blijven. Om onzen gast tege
moet te komen droegen ze hem het 
laatste zware gedeelte. Ongeveer om 
2 uur arriveerden wij te Wawogaga, 
een kampoeng ver boven in de bergen, 
waar het leven nog zeer primitief is. 
Itonderden waren bijeengekomen om 
zich ervan te overtuigen, dat er wer
kelijk een Kolonel van Java was over
gekomen om hen te bezoeken. 

Wij hadden 's avonds een fijne sa
menkomst. De pas geopende zaal was 
stampvol en bij het binnentreden werd 
op echt Leger des Heils-wijze welkom 
geheeten. De Heer gaf ons Zijn zegen. 
Getuigenissen werden gegeven door 
den Kapitein en enkele makkers. On
der de Legervlag werden 8 recruten tot 
heilssoldaat ingezegend, terwijl · 15 
makkers als recruut werden aangeno
men. Deze plechtigheid maakte zeer 
diepen indruk op ons allen. Daarna 
werd een Bijbelgedeelte behandeld 
en bet was heerlijk 28 zielen neer te 
zien knielen. Zeker is het, dat ook voor 
deze eenvoudigen het eeuwige leven 
in J ezus is te vinden. 

Een herinnering aan ooze Jaarlijksche Aanvrage 
door den Kommandant. 

Waarde Makk.ers, 

Verblijdend nieuws van welslagen is van verschillende zijden binnen
"ekomen ; van enkele plaatsen hebben wij echter minder goede berichten. 
t> Willen wij het doelwit bereiken van het vorige jaar, dan zal er hard 
gewerkt moeten worden. • . . . 

Gebed en hard werken brengen de overwmnmg. Laat U met ontmoed1-
gen maar houdt aan in bet geloof. Gedenk aan de velen, die wachten op onze 
hulp. Hebt goeden moed. 

Vertrouwt op God ! Houdt de hand aan den ploeg ! 
Bearbeidt den akker tot in de uiterste hoeken. 

De Uwe vol vertrouwen, 

.. J. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

HOE WE DARMO KREGEN. 

Reeds jaren lang houdt het Leger des 
Heils openluchtsamenkomsten op den hoek 
van de straat naast den passar te Kr. Over 
bet aantal toehoorders valt niet te klagen. 
Dat bedraagt soms over de honderd. Niette
genstaande de betoonde belangstelling is het 
ons nog steeds niet gelukt een dezer men
schen in de zaal te krijgen. D.w.z. tot v66r 
vijf maanden. Onder het publiek bevond 
zich een jongeman, die vol aandacht luister
de. Dit bemerkende gaf ik hem een E·t mge
lie. Hij beloofde het te lezen en zoo vaak hij 
daartoe in de gelegenheiJ was terug te lro
men. Die gelegenheid kwam. In de volgende 
openluchtsamenkomst was hij aanwezig, 
vroeg zelfs een woord te Epreken, hetgeen 
ik, hoewel eenigszins huiverig toestond. 
Vol gloed getuigde hij van Jezus, den Ver
losser der wereld. Dat ook hij Christen 
mocht worden begreep hij evenwel niet. Al 
zijn familieleden waren immers Mchamme
danen. Ik wist hem van het tegendeel te 
overtuigen en smaakte de vreugde hen1 niet 
lang daarna in een der avondmeetings aan 
de zondaarsbank te zien komen. 

Dien nacht bleef hlj bij ons, maar den 
volgenden morgen gingen de Goeroe PD i~ 

met hem naar zijn dessa, waar hij, omdat 
zijn vader overleden was en zijn moeder als 

handelaarster geen vaste woonplaats had, bij 
een broer inwoonde. 

Deze zeide zeer verbaasd: ,.Als Danno 
Christen wil worden, kan hij niet langer hjer 
in huis blijven; niemand onzer is Christen." 

,,Allah heeft hem geroepen", antw,hirdde 
ik, ,,daarom mag u hem niets in den weg 
leggen, als hij zelf bere!d is die roepsi, m 
te volgen. Wanneer u hem niet wilt hebben, 
dan neem ik hem bij mij in huis." Dus pakte 
Darmo zijn koffer en ging d.idelijk rnede. 
Hij moest nu flink werken voor zijn kost
en zakgeld. Tot nog toe was hij op school 
geweest, had den Koran van buiten geleerd 
en nooit de handen uit de mouwen behoeven 
te steken. 

,,Zij waren allen erg trotsch op mij, 
omdat ik zoo goed kon leeren," vertelde 
hij, ,,en ik kreeg altijd mijn zin. Eens bedroog 
ik mijn grootvader. Hij dacht, dat ik 
bij den Kias te M. verblijf hield, maar ik 
was bij een vriend, E:en Christen. :Jaar 
maakte ik kennis met het Leger des Heils 
en verlangde meer te weten van den Chris
telijken godsdienst, omdat mijn hart geen 
bevrediging vond in den Islam. 

Thuis durfde ik niets te zeggen; daar 
haatte men de Christenen en bun geloof. 
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Gimpoebia. 

Den 21sten Maart werd de reis 
voortgezet naar Gimpoebia, waar vol 
verwachting naar de komst van den 
Chef-Secretaris werd uitgezien. Op het 
programma stond· de opening van de 
nieuwe, pasgebouwde Legerzaal. 

De reis daarheen was zeer zwaar en 
niet zonder gevaar, maar de Heer heeft 
ons wonderbaar er doorheen geholpen. 
Wij moesten over twee groote rivieren, 
vooral een ervan was zeer moeilijk 
voor de paarden, maar dankbaar en 
blij bereikten wij eindelijk de plaats 
van bestemming. 

Het was een onvergetelijk oogenblik, 
toen we daar aankwamen en zagen hoe 
blij de menschen waren. 

De opening van de nieuwe zaal trok 
veel belangstelling. Een groote schare 
had zich voor de deur verzameld en na 
een lied en gebed, waarin Kapt. Fre
deriksen ons voorging, opende de Ko
lonel de deur, waarna de sleutel aan 
den B.O., Kapitein Losoh, werd over
handigd. 

Hierna volgde een wonderbare me~
ting. De Kolonel maakte ons duidelijk, 
dat dit Gods huis was, gebouwd tot 
Zijn eer, waar wij samen zouden komen 
om tot Hem te bidden en kracht bij 
Hem te zoeken. 

Wij werden getroffen door het ge
tuigenis van makkers, waaronder ook 
die van den kepala-kampoeng, die 
sprak over zijn verlangen om trouw 1e 
blijven en onze nieuwe zaal vaak te 
bezoeken. 

De menschen luisterden vol spanning 
naar de boodschap uit Gods W oord 
en aan het slot smaakten wij de groote 
vreugde 16 zielen te zien komen tot 
den Heer. 

Den volgenden dag werd de terug
tocht via Rouwiga naar Kalawara aan
vaard, weer een zeer moeilijke reis. 
Op enkele plaatsen leek het ons bijna 
onmogelijk, maar weer was de Heer 
onze hulp en zonder ongelukken werd 
Kalawara bereikt. 

W1J zijn den Kolonel zeer dankbaar 
voor zijn bezoek en willen voorwaarts 
gaan ter overwinning. 

Nu zei ik tegen den Kias, dat ik naar mijn 
grootvader terugging en thuis liet ik hen 
denken, dat ik nog bij den Kias inwoonde; 
voor het geld, dat ik kreeg om mijn logies 
te bekostigen, ging ik naar de Christelijke 
school, waar mijn vriend was en daar 
beviel het mij best. Dat duurde ongeveer 
9 maanden; toen bezocht mijn groo ''elder 
den Kias en alles kwam aan 't li~ t. Ik 
werd wel niet gestraft, maar toch an die 
school genomen. 

Toen stierf grootvader en ik ging 
dessa terug; daarna leerde ik u ke en en 
heb nu zoo veel beter en meer geleert! dan 
ooit te voren." 

Zoo sprak Darmo. Hij was een maand bij 
ons, toen zijn familieleden hem uitnoodigden 
een huwelijks-plechtigheid in de dessa 
bij te wonen. Hij vroeg verlof en 
ik liet hem gaan, hoewel met eenigen 
tegenzin. Eerst den derden <lag, om 
8 uur 's avonds, kwam hij zeer neerslach
tig terug, <loch wilde niet zeggen wat er 
gebeurd was. Eenige dagen later vroeg hij 
om in de meeting een en antler te mogen 
vertellen van zijn uitstapje en hoorden wij 
dat hij zijn oom uit M. ontmoet had; deze 
had hem aangeboden, hem tot zijn erfge
naam te maken, wanneer hij terugkeerde tot 
den Islam. Maar Darmo weigerde, waarop 
als vloek over hem werd uitgesproken, dat 
hij nooit een eigen thuis zou hebben en 
steeds bij anderen zou moeten inwonen. Dit 
had hem zeer verdrietig gemaakt. Lang heeft 
dit niet geduurd. 

Darmo is nu weer vroolijk. Hij gaat nog 
altijd met ons mee naar de openluchtsamen
komsten en gceft een prachtig getuigenis van 
den vrede, dien hij in Jezus Christus gevon
den heeft. God beware hem en make hem 
tot een machtig werktuig, want hij kan voor 
zijn eigen volk van grooteren invloed zijn 
dan eenig Europeaan. Hij is voor ons een 
gave Gods en een heerlijke verhooring onzer 
gebeden. 

Een zaaier. 

\ 
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,,Ik weet : mijn Verlosser leeft." 
(Job 19: 25) 

S T R IJ D K R E E T 

GIJ ZUL,-r 1\11IJNE GETUIGEN ZIJN 
door 

3 

,,Ik weet, wien ik geloofd heh." J 
2 Tim. 1 : 12) J 

Deze twee getuigenissen, zooals die ~ KAPITEIN TH. HARDING-YOUNG. t uitgingen en dit vaste getuigenis voor 
uitgesproken werden, het eene in de j""""'""'""""..._.,.........,...,..........,_,....,..........,.,.......,...._~_.,........,,.._,....__.......,'"""......., ........ """"""'-......... ""..._._.... ............ _,._,.,......,_.......,."""'....., ...... ~ zichzelf verklaarden. 
dagen van het Oude Verbond en het 
andere door den apostel onder het 
Nieuwe Verbond, vertoonen zeer veel 
overeenkomst met elkaar. Beide wer
den geuit in een periode van groote 
moeilijkheden in de levens van de be
trokken personen; het eerste na een 
tijd van huiselijke beproeving, verlies 
van bezittingen, den tragischen dood 
zijner kinderen, ziekte, verwijt van zijn 
vrouw en het verkeerd begrepen war
den door zijn vrienden; het tweede, 
jaren later door een man, die, ter 
oorzake van deze zekerheid in zijn 
leven, zijn laatste dagen doorbracht in 
een kerker, wachtende op de onver
mijdelijke uitspraak der doodstraf. 

,,Ik weet" . . . . . . . . . welk een wonder
volle kracht gaat uit van zulk een 
getuigenis, huiselijke omstandigheden, 
ziekte, zelfs de scherpte van het zwaard 
en den deprimeerenden invloed van 
de gevangenis trotseerend, met vaste 
stem uitgeroepen: 

,,Ik weet, wien ik geloofd heh. 
Ik weet : mijn Verlosser leeft". 
De wereld heeft altijd behoefte ge

had aan waarachtige overtuiging; de 
man, die in staat is haven zijn kamera
den uit te steken en spreken kan met 
een stem vol zekerheid, is de man die 
vereischt wordt voor het leiderschap. 
De oude profeet had een goed inzicht 
in het leven, toen hij zeide, dat wij ge
lijk geschapen waren. 

De zakenman heeft graag het gevoel, 
dat vertrouwd kan warden op de ver
klaring aangaande de goederen, welke 
hij bestelt en eveneens is dit het geval 
met betrekking tot ieder ander arbeids
veld: wetenschap, politiek, ontwikke-

In tegenstelling met de geschiedenis 
eener weduwe eerder behandeld, is 
deze vrouw niet heidensch, zooals de 
weduwe van Zarphat ; haar man, dien 
zij door den dood verloren had, was 
een profeet des Heeren. Op het oogen
blik dat wij haar aantreffen is zij in 
grooten nood en ten einde raad gaat 
zij naar den profeet Elisa, wien zij 
openhartig haar wanhopigen toestand 
meedeelt. Treffend eenvoudig vertelt 
zij haar geschiedenis ; zij is een arme 
weduwe, zonder steun, zonder midde
len. ,,Uw knecht, mijn man is gestor
ven en gij weet, dat uw knecht den 
Heere was vreezende; nu is de schuld
heer gekomen om mijne beide kinde
ren voor zich tot knechten te nemen". 

Zij had een man, een steun, haar 
ontbrak niets; haar man, een geloovig 
Israeliet, nuttig in den dienst des Hee
ren, onmisbaar voor zijne familie en 
daar neemt God hem weg uit deze we
reld. Zeer groat is hare ellende, en 
nochtans komt er geen klacht uit haar 
mond voort en geen murmureering. 
Haar godsvertrouwen is haar tot steun. 
De Heer kan haar niet verlaten. Heeft 
Hij niet beloofd te zullen zijn: een 
Vader der weezen en een Richter der 
weduwen ? Door Zijn verbond met 
Mozes gemaakt heeft Hij op Zich ge
nomen de kinderen dergenen die Hem 
vreezen te zegenen. Alle dingen zijn 
Hem mogelijk; duizend middelen staan 
Hem ten dienst om Zijnen kinderen 
ter hulpe te komen. Rustig wacht de 
weduwe op verlossing en zij twijfelt 
geen oogenblik. Op haar vragenden 
blik zegt Elisa tot haar: ,,Wat zal ik U 
doen"? Wat zij moet doen ? dat is het 
juist wat zij niet weet, is daarom hulp 
komen zoeken. Zoo handelt het kind 
Gods; het is het volhardend geloof, het 
volle vertrouwen in de goedheid van 
Hem, Die gezegd heeft : ,,Ik zal u niet 
begeven, en zal u niet verlaten. 

Op welke wijze zal God nu de zoo 
noodige hulp zendcn ? Elisa weet wel, 
dat God zelfs de steenen in brood kan 
veranderen en hem onmiddellijk de 
som gelds kan doen vinden, die noodig 
is om de schulden der weduwe te be
talen. Maar toch heeft God bij verschil-

ling of godsdienst, wij willen allen het 
gevoel hebben, dat het ,,handelsmerk" 
echt is. Dat is altijd zoo geweest en ik 
ben zoo vrij te zeggen, dat deze be
hoefte heden ten dage grooter is dan 
ooit tevoren. In ieder land, bij iedere 
natie, in iederen tak van nijverheid 
hunkeren de menschen er naar dat 
een ,,ster" verrijzen zal met een vaste 
overtuiging, die in staat zal zijn te 
zeggen : ,,Ik weet" en wetende het volk 
zal kunnen leiden langs het pad, dat 
voeren zal tot voorspoed en vrede. 
Daarom legt de menschheid beslag op 
elke ,,ster", welke aan haar horizon 
verschijnt, die eenige aanspraak kan 
maken op buitengewone bekwaamhe
den. 

Zij hebben geen zekerheid voor 
zichzelf en zoeken ze in anderen, en 
het komt daardoor, dat deze twee 
getuigenissen, ofschoon oud, toch nag 
altijd dezelfde levenwekkende kracht 
bezitten, wijl zij werden uitgesproken 
door twee mannen, die wisten en bewe
zen, dat zij wisten, onder omstandighe
den die deze wetenschap schenen te 
loochenstraff en. 

Echter, het ligt niet in mijn bedoe
ling, te discussieeren over politieke of 
sociale vraagstukken, maar te spreken 
over de kracht van het levende getui
genis. 

De apostel Paulus zeide in een van 
zijn getuigenissen dat hij het stempel 
van zijn geloof droeg. ,,Ik draag de 
litt~ekenen van den Heere Jezus in 
mijn lichaam." Dat is het nu, wat de 
gewone mensch verlangt te zien in den 
volgeling van Christus, geen hooge le-

vensopvatting, geen · wonderbaren 
woordenvloed, alleen maar het stem
pel van het geloof, het merk van Jezus 
zelf, het waarachtige ,,Ik weet" in het 
leven van den Christen. 

De kerk van Christus gaat vooruit, 
en gaat snel vooruit, overal waar een 
stroom van levende, krachtige getuige
nissen is. We zien dat vooral in het be
gin der dingen; het waren niet zoo 
zeer de woorden, die gesproken wer
den als wel de getuigenissen van de 
eerste Christenen, die zoo veel men
schen beinvloedden en veroorzaakten, 
dat zij zich keerden tot den zoo diep 
verachten Nazarener. De apostelen en 
discipelen gaven hun getuigenis met 
veel kracht en er was genade voor 
iedereen. Dank God dat het getuigenis 
nooit gebluscht, maar als een fakkel 
door alle eeuwen heen doorgegeven is 
en tot op heden gedragen wordt door 
de Lutheranen, Moravische broeders, 
Calvinisten, Covenanters, Wesleyanen 
en als een erf enis gegeven is aan ieder 
waar heilssoldaat door onzen gelief
den Stichter en de pioniers van ans 
dierbaar Leger, een erfenis, die in de 
handen van de mannen en vrouwen 
van het ,,Gebroken aardewerk"-type 
een machtig wapen werd om de bol
werken van zonde en ongerechtigheid 
neer te halen. Het was het practische 

,,Ik weet" van deze eenvoudige ge
loovigen, dat ieder welberedeneerd en 
theologisch argument afbrak en de 
oorzaak was, dat duizenden gingen 
zoeken naar de bronnen van die over
tuiging, totdat zij hun discussies en 
redeneeringen achterwege lieten en 
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lende gelegenheden aan Zijn dienst
knecht getoond, dat hij zich bedienen 
moest van de hulpmiddelen, die hem 
ten dienste stonden. Zeer zeker kan 
God handelen buiten den mensch om, 
en zonder den mensch, doch Hij vraagt 
ans Hem als werktuig te dienen en mo
gen wij medearbeiders zijn met God. 
Hij acht geen ding te gering; Hij leert 
ans de restjes te verzamelen, opdat er 
niets verloren ga, en met alle talenten, 
die Hij ons toevertrouwt, te woekeren. 

Op de vraag van Elisa wat zij in huis 
heeft, antwoordt zij : ,,Uwe dienst
maagd heeft niet met al in het huis, 
dan eene kruik met olie" ,,Ga heen," 
zegt Elisa tot de weduwe; ,,dat weinige 
dat gij hebt, die kruik met olie, weinig 
van waarde in uw oogen, dat is juist 
wat gij behoeft, daaraan hebt gij ge
noeg om uw schulden te betalen". 

Het zoo kleine talent dat gij ver
zuimde, omdat het u onvoldoende 
toescheen, juist daarmede zal God u 
leeren winst te doen. De geschiedenis 
is vol van verhalen, waarin op mach
tige wijze het weinig beduidende in 
menschenoogen door God overvloedig 
gezegend werd en uit schijnbaar nieti
ge dingen zijn groote en machtige 
werken Gods tot stand gekomen. Een 
steen in een slinger in de hand van. 
David was de oorzaak dat een vijande
lijk leger op de vlucht gejaagd werd. 

Een klein wolkje aan de lucht was 
het begin dat een heel volk de knieen 
boog voor J ehova; en hoeveel andere 
voorbeelden zouden wij kunnen noe
men. 

Elisa zeide tot de vrouw : ,,Ga, eisch 
voor u vaten van buiten, van al uwe 
naburen ledige vaten; maak er niet 
weinig te hebben". 

Zij deed gelijk haar bevolen was en 
toonde daardoor haar daadwerkelijk 

geloof; er was geen twijf el, geen rede
neeren. 

Op het pad der gehoorzaamheid moe
ten wij wandelen door geloof en niet 
door aanschouwen. En wanneer God 
ons zegent, dan doet Hij dit niet ten 
halve; Hij geeft ons een volle, goed 
geschudde en overloopende maat. 
Halleluja ! 

,,Maak niet weinig vaten te hebben" 
had immers oak Elisa tot de weduwe 
gezegd. Wij behoeven niet aarzelend 
of bevend tot Hem te komen, also£ wij 
twijfelden aan de goedheid of den rijk
dom van God, want met de kleine 
kruik olie kan God zeer groote vaten 
vullen. 

De bijbel verhaalt ons verder : ,,Zoo 
ging zij van hem, en sloot de deur voor 
zich en voor hare zonen toe; die brach
ten haar de vaten toe, en zij goot in. 
En het geschiedde, als de vaten vol 
waren, dat zij tot haren zoon zeide: 
,,Breng mij nog een vat aan; maar hij 
zeide tot haar: Er is geen vat meer." 
En de olie stand stil, toen er ten slotte 
geen vaten meer waren en zij voldoen
de had niet enkel om haar schulden te 
betalen, doch 66k voor het verdere 
onderhoud van haar en hare zonen. 

Ziet u wel dat God nimmer karig is 
met Zijn zegeningen. Leer ook in uw 
grootsten nood tot Hem te gaan, Die 
gisteren en heden ja, tot in alle eeuwig
heid Dezelf de blijft. 

Opent uwen mond, 
Eischt van Mij vrijmoedig, 

Op Mijn trouwverbond, 
Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zoo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig. 

Wat is het geheim van het waarachtig 
en levend getuigenis ? W aarin ligt de 
kracht, die overwinning brengt in een 
bijna zekere nederlaag? In den brief 
aan de Romeinen zegt Paulus : ,,De 
Geest getuigt met onzen geest, dat wij 
kinderen Gods zijn" en Johannes zegt 
in zijn geschriften: ,,En de Geest is 
het, die getuigt, <lat de Geest de waar
heid is", zoodat deze beide oude getui
gen van de waarheid de bron van hun 
kracht in den Geest vonden, en dat is 
het geheim. 

Het !even, vervuld met den Geest, 
kan getuigen met een gewisse zeker
heid, omdat Gods Geest voortdurend 
Zijn inwerking blijft doen gevoelen in 
dergelijke levens, terwijl het onvrucht
bare, ledige leven slechts op papegaai
achtige wijze de woorden kan herhale~ 
die het gehoord of gelezen heeft. 
Hierdoor komt het, dat het getuigenis 
van een bekeerling uit ,,Gebroken 
aardewerk" door God gebruikt werd, 
om anderen tot Hem te brengen, ter
wijl de prediking van menig geleerd 
redenaar het eene .oor in, het andere 
uit gaat, omdat het de Geest is, die 
getuigt en niet het individu. 

* * 
Mogelijk is er iemand onder mijn 

lezers die zegt: ,,Ja, het is zeker waar., 
wat gij zegt, dat wisten we allemaal 
wel, maar voor mij is de vraag, hoe 
dit levende getuigenis te verkrijgen." 

Laat ons gaan tot het Baek des 
Levens. 

Wat vinden wij daarin ? Een van de 
schrijvers over ditzelf de onderwerp 
sprekende; zegt, <lat het verkregen kan 
warden door bezitter te worden van 
een onergerlijk geweten bij God en 
de menschen, terwijl een ander schrij
ver zegt, dat zijn geweten mede getui
genis geeft door de! kracht van den 
Heiligen Geest. ,,Het geweten is de 
getuige en het geheime oordeel van de 
ziel", zegt Cruden; het keurt recht
vaardigheid goed en veroordeelt wat 
verkeerd is en wij kunnen slechts be
zitters warden van een levend, krach
tig getuigenis, waar ans geweten is 
als dat van Paulus, onergerlijk bij God 
en de menschen. Dank God, voor een 
ieder van ons bestaat de mogelijkheid 
deze wondervolle verzekerdheid in ons 
geestelijk leven te bezitten; voor een 
ieder onzer is het mogelijk te zeggen 
,,Ik weet" zelfs als alles danker en 
wanhopig is, door ons geweten te 
wasschen in het bloed van J ezus 
Christus. Het is het geloof in het alles 
reinigende bloed van het Lam van God, 
dat van ans geweten wegneemt, het
geen God en menschen ergerlijk is. 
,,Hoeveel te meer zal het bloed van 
Christus, Die door den eeuwigen Geest 
Zichzelven Gode onstraffelijk opgeof
f erd heeft, uw geweten reinigen van 
d'oode werken, om den levenden God 
te dienen." 

Wij behouden het mysterie van ons 
geloof in een rein geweten. Even voor 
het begin van die tragische episode wel
ke eindigde met den dood van Chris
tus, bracht Hij Zijn vrienden tezarnen 
en vertelde hun iets van de geheime
nissen van een met den Geest vervuld 
leven en hun daarna onderricht heb
bende aangaande hun toekomstige 
handelwijze, gaf Hij hun de boodschap, 
het werk voort te zetten, dat Hij be
gonnen was. ,,Gij zult Mijne getuigen 
zijn." Hij verwachtte niet van ze, dat 
ze groote redenaars zouden warden, 
maar dat ze alleen maar uit zouden 
gaan en het getuigenis bekendmaken, 
dat in hen was, de uit den Geest ge
boren overtuiging van een levenden 
Reiland. Deze opdracht werd trouw 
vervuld tot aan den dag van hun dood 
en werd daarna overgedragen op de
genen onder ans, die in hun voetstap
pen zijn gevolgd. 
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KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT IN DE MINAHASSA. 
De drie eerste Legergebouwen officieel ingewijd. Enorme belangstelling. - Stampvolle zalen. 77 zielen. 

0 P 20 Maart was er feest in de 
Heilslegerkringen te Manado, 
want op dien dag hadden wij de 

eer, onze beminde leiders, Komrnan
dant en Mevrouw de Groot, in ons 
midden te hebben. 

Toen het s.s. ,,Van Cloon", in de 
vroege morgenschemering, nog voor
dat de Klabat zijn walk.en nachtmutsje 
had af gezet, de baai van Manado bin
nenstoomde, was reeds een talrijke 
schare Heilssoldaten en vrienden op 
de kade aanwezig ter verwelkoming. 
Majoor en Mevr. Rosenlund be
gaven zich per motorboat naar het 
schip om de gasten af te halen. Bij 
aankomst aan de kade sprang de Kom
mandant aan wal, alwaar een schare 
padvinders opgesteld stond, om onder 
leiding van Kapitein Boschma haar 
opperbevelhebber groot saluut te 
brengen. Na enkele welkomstwoorden 
van den Maj oor stelden all en zich in 
marsch op en ging het, met wappe
rende banieren en onder de tonen van 
't Kalawara-muziekkorps, in optocht 
door de stad. 

Minahassa. In enkele auto's werd 
de bergen ingetrokken. In den laatsten 
tijd waren er nogal onweersbuien, 
aardstortingen, wegversperringen, on
gelukken enz. geweest, doch nu was 
't weer zeer mooi. Wij genoten van de 
heerlijke natuur. De weg kronkelde 
zich door oerbosschen en mooie klap
pertuinen. Nu en dan had den wij het 
uitzicht op de baai van Manado, 't 
eiland Manado Toewa en den Klabat, 
den hoogsten top van Noord-Celebes. 

Bij aankomst te Tompaso werden 
wij verwelkomd door een troep pad
vinders en heilssoldaten; een paar 
fluitkorpsen speelden om de beurt. 

De opening van de nieuwe Zaal 
te Tompaso. 

Tompaso had de eer de eerste plaats 
van de Minahassa te zijn, waar een 
Leger des Heils-ge bouw werd geopend. 
In tegenwoordigheid van een groote 
schare trad Mevrouw Kommandant de 
Groot naar voren en opende de deur 
van dit nieuwe gebouw. Voordat 
iemand binnen ging smeekte de Kom
mandant den zegen des Heeren af. 

De Kommandant leidt een openluchtsamenkomst op de passar te Kawangkoan. 

Beide zalen in Manado waren rijk 
versierd met vlaggen en wimpels en 
het was duidelijk zichtbaar, dat er feest 
was bij het Leger des Heils. 

Na bij aankomst eerst de Officieren 
en plaatselijke Officieren te hebben 
toegesproken, gingen de Kommandants 
hun opwachting maken bij de auto
riteiten. Bij den Hoogedelgestrengen 
Heer A. Stuurman, wd. Resident 
speelden de muzikanten van Kalawara 
het Wilhelmus. 

In den namiddag verdeelden wij ons 
in twee groepen. Terwijl Mevrouw de 
Groot een rijk- gezegende samenkomst 
voor de dames leidde, trokken de an
dere makkers naar een openluchtsa
menkomst in het Chineesche kamp. Om 
5 uur werd een groote meeting gehou
den in de zaal van Manado I. Deze was 
stampvol. 

De Kommandant, die de leiding had, 
sprak de schare gloedvol toe en 40 
zielen knielden neer aan de zondaars
bank. 

's A vonds werd een zeer interessante 
lezing in de Minahassa-raadzaal ge
houden, onder presidium van den wd. 
Resident van Manado, den heer Stuur
man: De elite van Manado was opge
komen en allen volgden belangstellend 
het gesprokene .. Ook de film, door Ma
joor Strandlund vertoond, voorstellen
de 't bezoek van Z. E. den Gouverneur
generaal bij de opening van de Werk
centrale te Bandoeng, trok bijzonder 
veel aandacht. De wd. Resident dankte 
na afloop den Kommandant in harte
lijke bewoordingen namens alle aan
wezigen. 

* * * 
Den volgenden morgen, heel in de 

vroegte, ging het gezelschap weder op 
reis, nu naar de bovenlanden van de 

Moge het een toevluchtsoord warden 
voor velen. 

In een minimum van tijd was de 
groote zaal overvol; er waren er, die 
buiten moesten blijven luisteren. Ma
joor Rosenlund opende deze plechtig
heid door enkele verzen uit Gods 
Woord voor te lezen over de inwijding 
van den tempel, droeg in een kort 
gebed het gebouw aan den Heer op, 
waarna hij allen dankte,' die meege
holpen hadden tot he.t oprichten van 
de eerste Heilslegergebouwen in de 
Minahassa. 

Verder luisterden wij naar de rede 
van den Kommandant, waarmee hij l ~ 
schare bijzonder wist te boeien. Hij 
bracht ons tegelijk het heuglij~<1:~ 
nieuws, dat na deze drie eerste Leg~r
gebouwen in het komende jaar weJcr
om drie andere in de Minahassa zuller.. 
verrijzen. Bij deze gelegenheid we1 d 
Majoor Rosenlund officieel aangesteld 
als Secretaris van deze nieuwe Divi
sie, die voortaan bekend zal zijn als 
Noord-Celebes Divisie. 

De Heer Stuurman nam hierop als 
dienstdoend Resident het woord, om 
namens de Regeering deze gebouwen 
officieel geopend te verklaren. De Heer 
Stuurman sprak als volgt: 

,,Dames en Heeren, 

Tengevolge van de afwezigheid van den 
Resident van Manado, Dr. Visman, rust op 
mtj thans de taak, om als plaatsvervanger 
van dien gewestelijken bestuurder het woord 
te voeren bij de opening en officieele inge
bruikneming van deze nieuwe gebouwen 
van het Leger des Heils, een taak, die ik 
volgaarne op mij genomen heb. 

Een wereldorganisatie, als het Leger des 
Heils is, blijkt het zich niet te bepalen tot 
hoofdplaatsen en belangrijke centra, doch ook 
in meer afgelegen streken zijn nuttig en 
algemeen gewaardeerd werk te willen ver
richten. Dat daartoe naas.t de voor de Mina-

hasa zoo belangrijke zending en R. K. 
Missie voldoende ruimte is biijven bestaan, 
behoe~ hier door mij niet nader te worden 
uiteengezet. 

Zelfs die meer afgelegen streken hebben 
echter de volle aandacht en belangstelling 
der centrale leiding, ge.tuige de aanwezigheid 
in ons midden ?Jan Kommandant en Mevrouw 
de Groot, wien geen moeite te veel blijkt, 
om zich overal in deze Gewesten persoonlijk 
van den gang van zaken op de hoogte te 
houden. 
.. . Gedreven door dienende liefde-zonder on
derscheid van ras of taal- zal ·voortaan 
ook vanuit deze gebouwen het Heilswerk 
worden verricht, vanzelfsprekend met de 
opgewek.theid en toewijding, waarmede door 
alle leden dezer organisatie pleegt te worden 
gearbeid. 

V oor zoover binnen den kring onzer be
voegdheden mogelijk is, zal het Leger des 
Heils ook steeds op steun van Bestuurszijde 
kunnen rekenen. En onder de bekwame en 
liefde,,;olle leiding van de plaatselijke 0 ffi
cieren van het Leger des Heils vertrouw ik, 
dat op dit schoone werk de onmisbare Hoo
gere zegen niet zal uitblijven. 

Mits deze verklaar ik de nieuwe gebouwen 
van he.t Leger des Heils te Tompaso officied 
geopend." 

In den nabidstond kwamen nog acht 
zielen tot bekeering. 

Vanuit Tompaso ging het verder 
naar Langowan, waar de Kommandant 
een heiligingsmeeting leidde in 't 
Wijkgebouw, ons vriendelijk afgestaan 
door de Protestantsche kerk. 

Kakas. 

In den n.m. werd het Legergebouw 
te Kakas geopend en ingewijd en des 
avonds werd aldaar de eerste verlos
singssamenkomst gehouden. De eerste 
22 zielen knielden aan de zondaars
bank neer, en baden om verlossing. 

Op 22 Maart brachten Kommandant 
en Mevrouw de Groot allereerst een 
bezoek aar 't Sanatorium te Naongan, 
waar zij roI1dgeleid werden door den 
directeur, dr. Tielaar. Verder werd een 
openluchtsamenkomst gehouden in 
Passar Minahassa te Kawangkoan, 
waar onze !eiders de gasten waren van 
't Districtshoofd, den heer W aworoen
toe. 

Sonder. 

Vanuit Kawangkoan ging het verder 
naar Sander, waar een allerhartelijkst 
welkom bereid wa:s door makkers en 
vrienden. Na de opening was de groote 
mooie zaal oogenblikkelijk geheel be
zet. Ook daar sprak de Kommandant 
vol bezieling, zoodat enkelen hun hart 
aan Jezus gaven. 

Gods zegen rustte op een wonder
lijke wijze op dezen vermoeienden 
tocht door de Minahassa. Overal waren 
stampvolle zalen, welke de groote 
scharen niet konden bevatten. Totaal 
zijn er over de 4.000 menschen in de 
samenkomsten geweest en 77 zielen 
hebben verlossing gevonden. Buiten 
de autoriteiten van het B. B. waren 
ook verscheidene kerkelijke autoritei
ten aanwezig, zooals dr. E. A. A. De 
Vreede, voorzitter van de Synode der 
Prat. Minahassasche kerk, de hulppre
dikers, de Inl. leeraars enz. 

Op 23 Maart waren de Komman
dants vroeg in den ochtend terug in 
Manado, want elk oogenblik moest 
benut warden, wilde het programma 
ten uitvoer gebracht warden. O.a. 
brachten zij een bezoek aan de leproze
rie te Malalajang, waar de wd. Resident 
met de beide geneesheeren, dr. 
Fischer van den D.V.G. en dr. Tielung, 
den geneesheer-directeur, aanwezig 
waren. De Kommandant sprak de 
patienten enkele troostvolle woorden 
toe, de legermuzikanten luisterden het 
bezoek op en de patienten zongen 
enkele mooie liederen. 

Daarna volgden nog verschillende 
besprekingen en voordat de boot ver
trok was daar nog een laatste meeting 
te Manado I. 

Wij prijzen God voor Zijn rijke zege
ningen, geschonken gedurende dit 
bezoek. 

Oema i Ritoe. 

ME I 

• 
Bezoe.k van Mevrouw de JongE 

aan bet ttWilliam Booth' 
Verleden maand mochten wij 

melding maken van een bezoek 
van Mevrouw de Jonge aan ons 
Meisjeshuis te Batavia en thans 
verheugt het ons dat bij haar 
bezoek aan Soerabaja, ons zie
kenhuis, gelegen aan de Rei
niersz Boulevard aldaar, niet 
vcrgeten werd. 

Bij haar aankomst in bet 
Ziekenhuis werd Mevrouw de 
Jonge ontvangen door Mevrouw 
Kommandant de Groot, die voor 
deze gelegenheid uit Bandoeng 
was overgekomcn, Majoor Vee
renhuis de directrice, Dr. Vita
lis, geneeshecr van het zieken
huis en Dr. Ort, leider van den 
vroedvrouwen cursus. 

De ingang van het Ziekenhuis 
was geflankeerd met de Neder
landsche vlag en de ,,Bloed en 
Vuur"-vlag van het Leger des 
Heils. 

In de hal stonden de leerling-verpleeg 
hunner werd cen bouquet bloemen aange 

Vol bclangstelling bczichtigde de ho 
telkenmale blijk van haar bewondering en 
wordt. 

Mevrouw de Jonge onderhield zich v 
alien als herinnering een zonnebloempje. 

KOMMANDANT EN MEVROU 

Wij voelden ons bijzonder bevoor 
recht onze leiders met ons te hebl:,e 
voor de samenkomsten in de Cong.res 
zaal op den Goeden Vrijdag. · 

De Kommandant zette het ee1:st 
lied in, dat ons al dadelijk in den gees 
deed vertoeven bij den Kruisber 
waar onze Reiland leed. Door he 
gebed, dat hierop volgde, werden wi 
nader gebracht tot Hem, Wiens liefd 
zoo peilloos en groot, wij dien <lag i 
het bijzonder herdachten. 

Na een twee de lied las de Kornman 
dant het altijd weer treffende Bijbel 
verhaal voor over de kruisiging va 

ezus. 

Een lied van het zangkoor volgde 
waarna het woord gegeven werd aar 
Dr. Wielinga die zeer hartelijk verwel 
komd werd. 

Met ingespannen aandacht luister 
den de aanwezigen naar de bezielend 
en gevoelvolle rede die als uitgangs 
punt had: den uitroep van den Heilan 
,,Eli, Eli, lama sabachthani". 

Welke gedachten bracht spreke 
naar voren; hoe duidelijk was het ons 
dat Jezus om onzentwil alles wild 
opgeven en lijden. Wij !even omda 
Hij stierf, wij zijn vrij omdat Hij ge 
bonden werd, wij mogen naar den He 
mel omdat Hij ging naar de Hel ! 
Niemand onzer is daar geweest. David 
in zijn 22sten psalm, waaruit dez 
woorden genomen zijn, maakte di 
ervaring niet zelf door maar spra 
van den Zone Davids, den Messias 
Jezus alleen ging in werkelijkheid i 
de hel en was daar door God verla 
ten. 

De ccrste samcnkomst ii 
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~t geb. Baronesse van W assenaer 
t .... Ziekenhuis te Soerabaia. 

ers en vroedvrouwen gegl'Ocpecrd; door een 
en. 

e bezoekster bet geheele ziekenhuis en gaf 
sympathie voor het werk dat bier verricht 

endelijk met verschillende patienten en gaf 

DE GROOT LEIDEN TE BANDOENG 

J HET KRUIS". 

Na het dankgebed werd deze zegen
rijke samenkomst gesloten. 

's Avonds werd aa:p.gekondigd dat 
twee broeders, rechters, zich bereid 
verklaard hadden een persoonlijk ge
tuigenis te geven. 

De eerste die tot ons sprak was een 
zoon van wijlen Ds. Wijers. Treffend 
was het te hooren hoe hij, stap voor 
stap door den Geest van God geleid, 
tot volkomen overgave was gekomen 
doordat hij, zooals hij het uitdrukte ,,de 
laatste kamer van zijn hart, die hij 
zoo lang voor zichzelf had gehouden, 
eindelijk voo den Heer ontsloot". 

Mr. van Apeldoorn sprak o.a. van 
de groote zegeningen welke hij door de 
liederen van het Leger des Heils had 
ontvangen. Door een koor, herhaalde
lijk gezongen in een onzer samenkom
sten, werd hij er toe gebracht om uit 
te roepen: 

,,U Heer alleen, 
U wil ik volgen, U en anders geen ." 

Majoor Rollfs zong een solo, waarna 
de Kommandant tot ons sprak naar 
aanleiding van Lukas 23. 

N og eens werden wij bepaald bij 
het grootsche werk door J ezus op 
Golgotha gewrocht en de verantwoor
delijkheid die bij een ieder van ons 
berust om deze groote gift van verlos
sing te aanvaarden. Met de woorden: 

,,Ik wil U toebehooren door de eeu
wigheid heen" maakten wij een nieuwe 
toewijding om God te volgen, waar 
Hij ook leidt. 

--·----- ~ 

de nieuwe zaal te Sondcr. 
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ZELFVERLOOCHE :r1NG 
DOOR • 

MIEVROUW KOMMANDA.NT DE GROOT. 

J ezus Christ us, Zoon van God, heeft 
Zijn betiteling als zoodanig prijsgege
ven (ter zijde gesteld) bij Zijn komst 
naar deze aarde en toen, aan het begin 
van Zijn levenstaak, Petrus Hem dien 
naam gaf, zooals die hem geopenbaard 
was, heeft J ezus hem verboden daar
over te spreken. 

Slechts een keer en wel in tegen
woordigheid van Zijn aardschen rech
ter, heeft Hij rustig te kennen gegeven, 
<lat Hij de Zone Gods was. 

Zelfver loochening was irnmer het 
kenmerk van het leven van den Rei
land. 

In het begin verborg Hij Zijn god
delijken stand en ,,heeft Zichzelven 
vernietigd"; Hij, Die de Schepper was 
van hemel en aarde en Koning van 't 
heelal, ,,heeft de gestal tenis eens 
dienstknechts aangenomen en is den 
menschen gelijk geworden." 

Hij werd daarom beschouwd als een 
gewoon mensch. Toen men Hem noem
de den Nazarener, den timrnerman's 
zoon, liet Hij een ieder gelooven dat 
Hij dat was en sprak niet van Zijn hoo
ge afkomst. W anneer Zijn vijanden 
een verkeerde voorstelling gaven van 
Zijn dienende en reddende liefde, ver-· 
dedigde Hij Zichzelf niet. 

Gedurende Zijn kort verblijf hier op 
aarde had Hij iets belangrijkers te 
verrichten dan naar aardsche reputa
tie te streven; Hij moest zijn in de din
gen Zijns Vaders, de bittere drinkbe
ker moest geledigd warden, het smar
telijkste lijden aan het kruis wachtte 
Hem en Hij zeide: ,,Maar Ik moet met 
eenen doop gedoopt warden; en hoe 
worde Ik geperst, totdat het volbracht 
zij." (Lukas 12 : 50). 

Hij gevoelde Zich zoo een met de 
menschelijke natuur dat hij er de voor
keur aan gaf ,,Zoon des menschen" 
genoemd te warden. Zoo wilde Hij be
kend zijn onder Zijn medemenschen 
,,en in gedaante geworden als een 
mensch, heeft Hij Zichzelven verne
derd". 

Dit was zelfverloochening, geheel 
en al, het ............ ,,incognito" zoo te 
zeggen van een Koninklijke Hoogheid, 
die zoo lang als een gewoon mensch 
beschouwd wenscht te worden. 

Niet van het begin af heeft J ezus in 
het kruis kunnen roemen, want hoe 
zou God Zijn gehoorzaamheid op de 
proef hebben kunnen stellen indien Hij 
van Hem gevraagd had wat Hij van 
nature volkomen gewillig was om te 
do en. 

God's plan voor de verlossing der 
wereld eischtc. een gehoorzaamheid 
die veel zou moeten kosten. Een bit
tere lij denskelk was het voor den Zoon, 
een lijdensdocp, die vrees en smart 
veroorzaakte. Zelfs in dat uur in Geth
semane beteekende het een onderwer
ping aan een wil niet in overeenstem
ming met Zijn eigen wil. 

Hier raken wij een teer punt aan: 
iets, dat niet verkeerd begrepen mag 
warden. Wij hebben slechts de woor
den van J ezus zelf te her halen en wij 
voelen hoe heilig de verhouding is: 
,,Niet mijn wil". Er waren er twee, de 
wil van den Vader en die van den 
Zoon. De wil van den Vader was vol
maakf in goedheid, wijsheid, recht
vaardigheid en heiligheid. 

Daar was de wil van den Zoon; vol
komen goed, volkomen heilig, volko
men edel. 

Wij weten niet tot in alle bijzonder
heden wat dit voor Jezus beteekende. 
W enschte Hij misschien langer bij Zijn 
discipelen te blijven en hen beter voor 
te bereiden voor hun toekomstig werk? 

Wilde Hij misschien nog eens aan 
Zijn volk de kans geven de beteekenis 
van het Koninkrijk Gods te leeren ver
staan? Wij weten 't niet. Wel weten 
wij, dat Hij vervuld was met een heilig 
ver langen, een schoon plan, een voor
stel, een bereidwilligheid overeenkom
stig Gods wil te handelen, toen God 
zelf opoff ering van hem eischte. 

Gethsemane is heilige grond. Daar 
was een ontmoeting ;van den wil van 
God den Vader en den wil van God 
den Zoon, en omdat de Zoon, tijdelijk 
in menschelijke gedaante, er van be
wust was, dat Zijn Vader in Zijn ab
solute volmaaktheid nog ver<l.er zien 
kon, onderwierp de Zoon Zich aan 
Zijns Vaders wil ,,gehoorzaam gewor
den zijnde tot den dood, ja, den dood 
des kruises." 

Ofschoon tot dusver verborgen in 
het leven van J ezus, kon de zelfver
loochening na dit heilig verbond niet 
langer verborgen blijven. Zij was 
overvloeiende als 't ware in voile over
gave, in zulk een liefde, dat Hij Judas 
in de oogen kon zien en in teederheid 
de vraag stellen:· ,,Vriend, waartoe zijt 
gij hier?" en deze zag het verkeerde 
in van . wat hij deed. Hij zag Petrus 
aan en Zijn liefde verpletterde den 
valschen trots in het hart van Zijn 
discipel, die Hem verloochend had. 

Zulk een liefde vervulde Zijn hart, 
dat Hij zonder \vraakneming al de on
ware beschuldigingen verdroeg, liefde 
zelfs om het hart van dien man te win
nen, die Zijn doodvonnis had getee
kend, lief de om vergiffenis te vragen 
voor degenen, die de spijkers in Zijn 
vleesch hadden gedreven, lief de voor 
allen, die om Hem heen stonden want 
Hij had gezegd : 

,,En Ik, zoo wanneer Ik van de aarde 
zal verhoogd zijn, zal hen alien tot 
Mij trekken." Joh. 12 : 32. 

Zelfverloochening is liefde en liefde 
is zelfverloochening. Zoo was 't met 
Jezus Christus. 

Toen Zijn wil een werd met dien van 
den Vader, zag Hij de machtige ge
volgen van zulk een Eenheid: de ver
lossing van het menschdom. Daarom : 
,,voor de vreugde die Hem voorgesteld 
was, heeft Hij het kruis verdragen." 

Opening van de nieuwe zaal te Tompaso. 

IRE c LA s s EE RI N G:._j 

DE reclasseeringsarbeid vormt een 
belangrijk onderdeel van ons 

werk, ook hier in Nederlandsch-Indie. 
Hieronder volgen enkele gegevens 

en mededeelingen, overgenomen uit 
het Jaarverslag, ons ter inzage gegeven 
door Brigadier F. Palstra, den Reclas
seerings-secretaris. 

Momenteel zijn er vijf brigades, t.w. 
te Semarang, Bandoeng, Soerabaia, 
Malang en Batavia, waarvan Officieren 
en enkele vrienden lid zijn. 

Buiten deze vijf steden, waar briga
des zijn opgericht, zijn er 12 corres
pondentschappen in plaatsen, waar 
het Leger wel werkzaam is, maar nog 
geen brigade kan vormen. 

Het Jaarverslag bewijst, dat gedu
rende het afgeloopen jaar een veel
omvattend en zegenrijk werk tot stand 
is gebracht. 

Door de Reclasseering tracht het 
Leger steun, raad en practische hulp 
te geven aan gedetineerden en hunne 
gezinnen en familieleden. 

Samenkomsten in de gevangenissen 
worden door onze officieren gehouden 
en dat hiervoor belangstelling is, 
blijkt uit het feit dat in het afgeloopen 
jaar de 682 sainenkomsten bijgewoond 
werden door 41192 personen. 

Deze tak van arbeid staat, evenals 
alle andere Leger des Heilswerkzaam
heden in cl.it territorie, onder directe 
leiding van Komrnandant de Groot, 
die niet nalaat, temidden van de vele 
zaken, die zijn aandacht vragen, ook 
van zijn warme belangstelling in cl.it 
werk blijk te geven. Het wordt door de 
gedetineerden zeer op prijsgesteld, 
dat hij af en toe ook voor hen een 
samenkornst komt leiden en rijke ze
geningen zijn hiervan het resultaat 
geweest. 

Door verschillende brigades werden 
850 uren aan huisbezoek besteed, 
waardoor zegen en bemoediging aan 
velen werd gebracht. Aan onderhouden 
met gedetineerden 399 uren. Van deze 
kans om zich uit te "preken en tevens 
raad en hulp te verkrijgen zoowel gees
telijk als anderszins, wordt door de 
gedetineerden gaarne gebruik ge
maakt. Uit den aard der zaak kan hier 
niet weergegeven worden, wat door 
deze gesprekken aan het licht komt, 
doch wij zijn er van verzekerd, dat 
menige ziel als een schipbreukeling --1en 
weg tot de veilige haven heeft gevon
den in God, Die een toevlucht wil zijn 
in iederen levensstorm. 

Ook wordt hulp gegeven aan ont
slagen veroordeelden, door dezen in 
de daarvoor bestemde tehuizen van 
het Leger des Heils op te nemen. 

Het jaarverslag vermeldt, dat op 
deze wijze 76 personen, met een aantal 
verblijfdagen van 2430, tijdelijk ge
huisvest werden. Voor enkelen zijn wij 
er in geslaagd een betrekking te vin
den en hen dus wederom op gang te 
helpen. 
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DJEMBER. 

Een bijzondere gebeurtenis had plaats op 
Maandag 8 April voor de ingezetenen en 
omwoners van Djember, want wat nog nooit 
was gebeurd, Kommandant de Groot van 
het Leger des Hells was gekomen om een 
lezing te houden over de nationale taak van 
een internationale organisatie. 

Dat er belangstelling bestond, daarvan ge
tuigde de opkomst. Vele autoriteiten en 
vooraanstaande ingezetenen waren aanwezig. 

Na gemeenschappelijk gezang, gebed van 
Kapitein Palstra en een solo van Mevrouw 
Majoor Uijlings, begon de Kommandant zijn 
lezing, die van het begin tot het einde met 
onverdeelde aandacht werd gevolgd. 

Ook werden enkele films vertoond die een 
waar beeld gaven van den onbaatzuchtigen 
arbeid van de Leger des Hen§-officieren. 
Vooral de aanblik van den arbeid onder de 
leprozen werkte er toe mee, dat velen ont
roerden en tot de overtuiging kwamen dat 
heel veel in 't openbaar, doch nog meer ach
ter de schermen wordt verricht. 

Na dank gebracht te hebben aan het be
stuur van de ,,Societeit Djember" dat de 
zaal welwillend had afgestaan, werd de ver-
gadering met dankgebed gesloten. P. H. 

MALANG. I 
Dinsdagavond hield het Leger des Hells 

in de tooneelzaal der societeit ,,Concordia" 
een samenkomst, die geleid werd door Kom
mandant, J. W. de Groot. Als steeds was 
- ondanks het slechte weer - de belang
stelling van de zijde der burgerij groot; de 
Malangers zien den stoeren en sympathie
ken Kommandant immer graag in hun mid

den. 
Onder de aanwezigen bevonclen zich 

Burgemeester Lakeman - een bekend vriend 
van het Leger - en enkele andere notabelen 
uit de stad; voorts nagenoeg alle offi.cieren 
van het Leger des Hells uit Malang en om

geving. 
De bijeenkomst werd geopend met het ge-

zamenlijk staande zingen van een Leger des 

Hells-lied. 
Na gebed en nog een lied nam de Kom

mandant het woord, zeggende, dat het hem 
immer genoegen deed, een bezoek aan Ma
lang te brengen, dat een centrum is van 
geestelijk leven ; Malang met zijn sympa
thieken burgemeester, die zich steeds een 

PASCHEN IN BANDOENG I. 

Samenkomsten geleid door Brigadier Lebbink. 

Zondag, 21 April, een stralende morgen. 
De zon bescheen in al haar volheid onze 
veste, verdrijvend het waas en den nevel, 
die Bandoeng vaak omfloerst. Geen trieste 
morgen dus, maar heerlijk zonnig weer, een 
echte Paaschmorgen, een ware Opstandings
dag. Is het een wonder, dat vele makkers op
kwamen om het heer lijke Paaschfeest te 
vieren? Want het was niet alleen zonnig 
buiten maar ook binnen in ons: Christus in 
ons hart opgestaan, dat was het feest, dat 
wij dien dag herdachten. 

Brigadier Lebbink had, zoowel 's morgens 
als 's avonds, de leiding der samenkomsten 
en wij genoten met elkander. Wij betreur
den het slechts, dat Mevrouw Lebbink wegens 
ziekte niet aan de zijde van den Brigadier 
kon zijn, doch wij gelooven en vertrouwen, 
dat God haar dien dag ook Zijn dichte tegen
woordigheid heeft doen gevoelen en hopen 
haar spoedig volkomen hersteld weer in ons 
midden te zien. 

Als punt van uitgang had de Brigadier 
des morgens gekozen de geschiedenis der 
Emmaus-gangers, die - hoewel steeds in des 
Hellands tegenwoordigheid vertoefd heb
bende - toch niet doordrongen waren van 
hetgeen Christus omtrent Zichzelf had ge
zegd totdat hunne oogen, bij het breken des 
broods, geopend werden. In de avondmeeting 
werd ons het verhaal voorgelezen van de 
ontmoeting tusschen Petrus en den kreu
pelen bedelaar voor den tempel en hoe Pe
trus, in naam van den Verrezen Helland, 
hem genas en tevens voor zijn Verlosser 
getuigenis aflegde ten overstaan der over-
heden in die stad. Verv. kol. 4. 
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goed vriend van het Leger betoonde; Ma
lang, met zijn volijverigen leider van het 
Heilswerk, Kapitein Harding Young, die wak
ker bijgestaan door zijn echtgenoote, de 
Christelijke gedachte bij zoovelen ingang 
had doen vinden. 

Dan hield Kommandant de Groot een in
drukwekkende rede, waarvan de tekst 
was het woord van Christus: ,,Mijn Konink
rijk is niet van deze wereld" en waarin hij 
er op wees, dat alle dingen hier op aarde 
vergankelijk zijn, alleen de Godsgedachte niet. 

Op uitnoodiging van Kommandant de Groot 
betrad daarop de Burgemeester het podium. 
De heer Lakeman memoreerde de jaren
lange vriendschap, die hij met het Leger 
had, welke vriendschap gebaseerd was op 
de groote waardeering, die hij voor het 
Heilswerk koesterde. . In verschillende 
deelen van den archipel had hij hiermede 
kennis gemaakt. Hij wist, dat het Leger hielp, 
daar, waar hulp noodig was; de wijze, waar
op de Kommandant geld vroeg, had zijn volle 
sympathie, wijl niet gevraagd werd uit eigen
belang, doch om anderen te helpen. 

Er zijri. plannen, dat het Leger des Hells 
ook te Malang een centraal-tehuis voor 
steunverleening zal oprichten. Spreker zei 
den Kommandant toe, dat hij allen moge
lijken steun daartoe verleenen zou, welke 
toezegging hij met een handdruk bekrach
tigde. 

Kommandant de Groot sprak nog een 
woord van dank tot den Burgemeester, als
ook tot alien, die het Heilswerk hadden 
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gesteund - de pers niet in het minst I -
waarna de secretaris van den Kommandant, 
Kapitein Palstra, den mooien avond met ge
bed sloot. 

SOERABAJA. I 
Een mooie samenkomst. 

Het Soerabaiasch Handelsblad schrijft : 
,,Als Kommandant de Groot spreekt, dan 
vult als regel zijn gehoor de zaal tot de 
laatste plaats, en deze bijeenkomst maakte 
daarop geen uitzondering. . Want toen de 
stoere leider van het Heilslegerwerk het 
podium betrad, was in de zaal van loge de 
Vriendschap geen stoel onbezet; groot als 
immer was de aandacht waarmede hij van 
zijn eerste tot zijn laatste woord werd aan
gehoord." 

Het was een buitengewoon mooie samen
komst die de ziel zegende; zooals een van 
de nieuwsbladen schreef: ,,een prachtavond, 
een van die weinige avonden in Indie, waar
van men iets goeds mee naar huis draagt." 

De Kommandant haalde het Bijbelgedeelte 
aan, waarin verteld wordt dat Jezus het land 
doortrok, goed doende. 

De Kommandant vertelde iets van zijn reis 
door Celebes en door Oost-Java en het werk 
dat door het Leger gedaan wordt. Hij wees 
op den geest waarin het werk moet gedaan 
worden, wil het succes hebben. 

Hij vertelde o.m. dat het in de bedoeling 
ligt om naast de Werkcentrale te Bandoeng 
ook een Werkcentrale te Malang te vestigen, 

KAM PD AG 
onder 1eiding van 

KOMMANDANT en MEVROUW DE GROOT. 

op HEME L VA ARTS DAG 30 ME I a. s. 

8.30 v.m. Heiligingsdienst. 

10.30 v.m. J. L. Demonstratie. 

11.45 v. m. Muziek~ en Zangfeest. 

!EDER WELKOM. BRENG ANDEREN MEDE. 

NAKLANKEN VAN HET PAASCHFEEST. 
Kommandant de Groot in Bandoeng II. 

Wij hadden het voorrecht op den 
eersten Paaschdag Komma'.ndant en 
Mevrouw de Groot in ons midden te 
hebben. Dit is voor de makkers van 
Bandoeng II altijd een waar feest. 

V reugde was er in ons hart, niet 
alleen omdat onze Leiders bij ons wa
ren, maar bovenal omdat wij t~zamen 
mochten. herdenken, de opstandmg van 
onzen Heer en Zaligmaker, Jezus 
Christus, Die door Zijn sterven ons het 
leven verwierf. 

De heerlijke zonneschijn daarbuiten 
en de gelukkige gezichten der makkers 
verhoogden de blijde stemming. Het 
eerste lied: ,,J ezus is verrezen, Eere 
zij Zijn naam", weergalmde door de 
zaal. De geheele samenkomst door werd 
Gods geest gevoeld. 

Broeder Lengkong; Heilssoldaat mt 
Soerabaja, gaf een kort maar krachtig 
getuigenis. 

Nadat de Kommandant de welbe
kende en toch steeds weer nieuwe 
Paaschboodschap had voorgelezen, 
mochten wij luisteren naar de toe
spraak van Mevrouw de Groot. 
Rijke lessen waren ons deel. Op tref
fende wijze werd het volgende voor 
ons geschetst : De droefheid, angst 
en bezorgdheid der vrouwen bij het 
zien van het ledige graf - zoekende 
den Levende bij de dooden, terwijl 
de Heer reeds in het duister was 
opgestaan. Dit werd van toepassing ge
bracht op het leven van den Christen, 
dat heel vaak noodeloos gekweld wordt 
door zorgen, kleingeloof, twijfel, zoe-

kende daar, waar geen hulp te vinden 
is, terwijl wij een levenden Heiland 
hebben, die ten allen tijde bereid is om 
ons te helpen. 

's Avonds kwamen wij wederom bij
een voor een echte ,,Bloed en V uur
samenkomst". Ofschoon het 's middags 
zwaar geregend had, klaarde het weer 
gelukkig bijtijds op, zoodat de mak
kers en belangstellenden in grooten 
getale opkwamen. De zaal was tjokvol; 
stoelen moesten bijgehaald worden. 
Het eerste lied werd geestdriftig en uit 
voile borst medegezongen. Alles scheen 
een juichtoon te zijn. 

Na een inleidend woord gesproken 
te hebben, verraste de Kommandant 
ons met de mededeeling, dat 5 makkers 
tot soldaat en 9 tot recruut zouden war
den ingezegend en gaf zijn vreugde en 
dankbaarheid te kennen over dezen 
vooruitgang. De Kapiteins Baasto 
straalden van blijdschap, dit voor den 
Heer te hebben mogen doen. 

Onder het opnoemen der namen kwa
men de betrokkenen naar voren, waar 
zij een voor een door den Komman
dant werden toegesproken, vermaand 
en aangemoedigd tot den strijd. Daar
na had de eigenlijke inzegening plaats. 

Majoor Schulz las een Bijbelgedeel
te voor. Het woord Gods, door den 
Kommandant gebracht, vond zijn weg 
naar veler hart. Zeven personen kwa
men tot den Heer, twee bij vernieu
wing en vijf voor het eerst. Een mooi 
slot van een mooien Paaschdag. 

C.K. 
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op bescheidener schaal, maar met hetzelfde 
doel : jongemannen te leeren werken, hen 
bezig te houden en klaar te maken voor de 
taak, die hun wacht. Als alles meeloopt en 
een ieder zijn beste krachten inspant, dan 
zal die inrichting met Gods hulp binnenkort 
geopend worden. 

Slagen is de taak van het Leger, en die taak 
kan volbracht worden, mits daarvoor maar 
de geest, de innerlijke kracht aanwezig is. 

Natuurlijk behoeft men materieelen steun, 
en daarvoor is het Leger dan ook innig dank
baar, maar die innerlijke kracht, die tin
telende geestdrift, die in den strijd van het 
Leger de groote drijfveer is, die is niet te 
koop! 

Die komt van boven, van God, Die de groote 
kracht, de groote steun van het Leger is. 

,,En wie zou een Leger, met dien geest 
bezield, kunnen tegenhouden?" riep de 
Kommandant uit, ,,wie zou het kunnen 
weerstaan? Het is de geest, die God in ons 
leven brengt, welke tot de uiteindelijke over
winning voert ! " 

Op aanschouwelijke wijze, toegelicht door 
een der officieren, zag men in een beelden
reeks langs zich heentrekken het werk, dat 
verricht moest worden, v66rdat de werk
centrale te Bandoeng door Z. E. den Gou
verneur-Generaal officieel geopend kon 
worden. Men zag de jongens van het opsta&n 
tot het naar bed gaan aan het werk. Men 
zag hen zwoegen, aan de maaltijden, bij 
sport en vermaak, want er wordt in de 
centrale voor de werklooze jeugd, die wer
ken wil, goed gezorgd. 

Ook nog enkele tafereelen uit het Heils
leger-werk werden op het witte doek ver
toond. Daaruit bleek, hoe de wereldorgani
satie ook in Indie steeds verder voortschrijdt 
op den eenmaal ingeslagen weg, hoe zij het 
eens door William Booth aangevangen werk 
voortzet met liefde en groote opofferings
gezindheid. 

Dankbetuiging. 
Wij zijn de redactie der ,,Java-Bode" 

zeer erkentelijk voor haar welwillend
heid om onze redactie zoo nu en dan 
cliche's in bruikleen af te staan. Zoo 
hebben wij in ons vorig nummer het 
cliche mogen gebruiken van het bezoek 
van Mevrouw de J onge aan ons 
Meisjeshuis te Batavia. 

Verv. van Kol L 

Een Lege;r-bijeenkomst zou al heel ledig 
zijn, indien er geen getuigenissen werden 
gegeven. Ook op Paasch-Zondag kregen wij 
die te hooren, vol vlammend liefdevuur voor 
den Helland. Die ,,hartevonken", oplaaiend 
uit het binnenste zoo vol van den Verlosser, 
deed een ieder goed. 

Wij hadden, zooals reeds eerder gezegd, 
een goeden Paaschtijd; het was hoogtij in 
onze ziel en de kroon op dit alles was wel, 
dat twee jonge menschen God in al hun 
eenvoud zochten en vonden. De Reiland wil 
ook in hun harten opstaan. Dit was een heer
lijk besluit van ons gezegend Paaschfeest. 

J. K. 

Batavia I. 
Dat het bezoek van Brigadier en Mevrouw 

Lebbink door Soldaten en Officieren gewaar
deerd werd, was duidelijk merkbaar aan de 
groote opkomst in beide samenkomsten. 
In de heiligingsbijeenkomst mochten wij den 
Geest Gods kennelijk ervaren. Mevrouw 
Lebbink schetste duidelijk in haar toespraak 
het groote gevaar, dat daar is voor een 
Christen, om den Heer ie volgen zonder 
werkelijk bekeerd te zijn en allen werden 
door dit woord tot nadenkcn gebracht. 
Niemand ver liet de zaal dezen m0rgen zonder 
zich de vraag gesteld te hebben : ,,Ben ik 
werkelijk bekeerd?" 

De verlossingssamenkomst kenmerkte zicb 
door een fijnen strijdgeest. Wij waren getui
gen van de inzegening van drie nieuwe 
Soldaten, die na hun inzegening spraken 
van de liefde en de reddcnde kracht Gods. 
De Brigadier wees ons op de belangrijkheid 
van het stipt-gehoorzamcn aan de stem van 
God, die noodigt tot verlossing. Een zuster 
kwam tot J ezus en zocht redding. V. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

lNTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Lt. Kolonel ~enry Bowyer, Chef-Secreta
ris van Britsch-Indie (Zuid) is door de 
iGeneraal aangesteld als Territoriaal Kom
mandant voor Ceylon. 

HENRY MAPP. 
Chef van den Staf. 

* * * 
TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevordering : 

Luitenant A. Zitters tot Kapitein. 
Overplaatsingen : 

Kapitein P. Balt naar Soerabaia Kliniek. 
Kapitein M. Sikking naar Oengaran. 
Kdt. Luitenant F. Ngahoe naar Magelang. 

Bandoeng 25 April 1935. 

J. W. DE GROOT 
Kommandant. 

GOEDE VRIJDAG EN PASCHEN IN 
SOERABAJA. 

De Chef-Secretaris en Mevrouw Lt: Kolonel 
Ridsdel leidden de samenkomsten. 

Dag bij het Kruis 

,s Morgens was in de zaal van Soerabaja 
I een flinke schare bijeen, alien Christenen 
met ervaring van werkelijk geestelijk leven. 
Met aandacht werd geluisterd naar bet Bij
belgedeelte, door Majoor Veerenhuis (van 
de Kliniek) voorgelezen. Immer weer treft 
het aanhooren van de lijdensgeschiedenis van 
onzen Reiland de diepste gevoelens onzer 
ziel, en nogeens ontvingen allen een dieper 
besef van hetgeen Zijn dood voor ons betee
kent, door hetgeen Mevrouw Lt. Kolonel 
Ridsdel omtrent de kruisiging vertelde. In de 
stille oogenblikken van toewijding aan het 
einde der samenkomst kwam een broeder 
zich opnieuw geven aan den Heer. 

Ook des avonds was er een teere geest 
onder de velen, die waren opgekomen, om 
het sterven van onzen Reiland te herden
ken. Verscheidene van de Officieren uit 
Soerabaja ontvingen een gelegenheid om te 
spreken en ook zong de Zangbrigade, even
als 's morgens. Op duidelijke wijze beschreef 
.de Chef-Secretaris den strijd van Christus, 
totdat Hij riep: ,,Het is volbracht". Wederom 
was er een jonge man die zijn toevlucht zocht 
·bij Jezus, terwijl al Gods kinderen als een 
nieuw verbond opzongen: 

,,Voor zulk een liefde, wonderbaar, wil 'k 
·eeuwig, gansch de Zijne zijn." 

Stille Zaterdag. 

Reeds vroeg werd een bezoek gebracht aan 
ode Leprozerie ,,Semaroeng", even buiten 
Soerabaja. De Kolonels waren vergezeld van 
.een groepje Officieren en makkers. Op de 
kolonie gekomen, waren daar allen, die maar 
eenigszins konden, bijeen op de overdekte 
vergaderplaats. De patienten hadden met 
verlangen nal!lr dezen morgen uitgezien, 
vooral zij, die bij deze bijzondere gelegenheid 
tot rekruut zouden worden ingezegend. Dat 
waren er 29, mannen en vrouwen. Ook wer
den twee kindertjes opgedragen en de nieuwe 
Zangbrigade geinstalleerd. Wel teekenen, 
dat hier op de Kolonie een goed geestelijk 
werk gedaan wordt. De menschen zagen er 
zoo gelukkig uit en genoten van het zingen 
en van de muziek. Het muziekkorps hielp 
dapper mee en speelde de mooie Paasch
liederen. Verscheidene heilssoldaten gaven 
spontaan hun getuigenis. Nadat een Bij
belgedeelte was behandeld, kwamen drie van 
de patient.en vrijwillig naar voren om den 
weg der verlossing te zoeken. 

Zaterdagavond was er in Soerabaja I een 
bijzondere samenkomst voor de heilssoldaten. 
Ofschoon eigenlijk niet zoo'n geschikte 
avond, was er toch een mooi aantal makkers 
bijeengekomen en ontvingen wij zegen en 
hulp door het gesprokene, waarvan zeker 
nog wel de goede vruchten gezien zullen 
worden in de toekomst. 

Paschen. 

De Heiligingsdienst op den eersten Paasch
dag werd door de Kolonels geleid in de 
zaal van Soerabaja IU, welk Korps staat 
onder bevel van de Adjudants Roed. De zaal 
was vol, en het was een goede samenkomst. 
De Majoors Uijlings en Brandt hielpen mede 
en door alles ontvingen wij veel zegen voor 
ons eigen hart. 

Verv. kol. 4. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN ~ 
VAN DEN CHEF~SECRETARIS ..... _hi L 

Lt.~Kolonel D. S. Ridsdel. "' II~-~~!!!!!!!~~ 
,,In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed: 

Ik heb de wereld overwonnen!" Joh. 16: vers 33. 

De Kommandant. 

U zult wel elders in dit blad lezen over 
de welgeslaagde campagne van de Komman
dants in de Minahassa. Wij prijzen God voor 
de overwinning. Hoewel het bezoek niet 
lang van duur was, heeft onze Leider met 
Mevrouw de Groot samenkomsten geleid L• 
Manado en ook de pas gebouwde zalen in 
Kakas, Sonder en Tompasso geopend. 

De Officieren, die in de buurt van Paloe 
gestationneerd zijn, waren verheugd on
zen Kommandant te kunnen ontmoeten, 
toen bet schip van Manado op weg naar 
Makassar Donggala aandeed. Na zijn terug
keer op Java, bleef de Kommandant enkele 
dagen in Bandoeng om verschillende drin
gende zaken op het Hoofdkwartier af te 
handelen, en begaf zich toen naar den Oost
hoek voor een tournee aldaar. Enkele 
plaatsen werden daartoe bezocht ; het 
was een zware maar goedgeslaagde campig
ne. Op de terugreis werden te Batavia onder
handelingen gevoerd met autoriteiten over 
uitbreiding van onzen arbeid. 

In Celebes. 

Na het Congres in Midden-Celebes, dat 
geleid werd !loor Mevrouw Kommandant de 
Groot, had ik het genoegen om nog bijna 
een week in het Pekawadistrict door te 
brengen, en daar met Kapit.ein Fredriksen 
enkele Korpsen te bezoeken. Ik was verrast 
om te zhn, hoe het werk daar vorderingen 
maakt. We openden een nieuwe zaal in 
Gimpoebija. Scharen van menschen kwamen 
naar de samenkomsten en velen kwamen 
naar V10ren om den Reiland te zoeken. 

Op onze terugreis ontmoetten we in Ma
kassar Kapiteine Schot, de Officier in bevel 
van onze Kliniek, en haar assistenten - ook 
de Kapiteins Hoetabarat, die de Korps
Officieren zijn. Met elkander doen zij een 
nobel werk voor God en het Leger . 

Z. V. Vorderingen. 

Van verschillende plaatsen hebben wij 
goede berichten ontvangen, en hier en daar 
zijn er zeker nog wel verrassingen voor ons. 
Het is nog wel wat vroeg om nu al bericht 
te ontvangen van doelwitten, die behaald 
zijn. Zij, die slechts kleine districten te be
werken hebben, zullen nu zeker wel bijna 
klaar zijn. Adjudant Lorier schreef ons, dat 
het Tehuis voor Socialen Arbeid er al is, en 
zij zelfs over hun doelwit zijn. Kameraden, 
doet Uw uiterste best. We weten dater geld 
noodig is voor ons zendingswerk. 

Onze makkers in verre landen. 

Adjudante Hoffmann schreef ons dezer 
dagen een opgewekt.en brief uit Duitschland. 

We hooren altijd graag van onze makkers, 
die met buitenlandsch verlof zijn, en het is 
ook aardig om in de Strijdkreten van andere 
landen hun namen te zien. Vele van onze 
Officieren, die met verlof zijn, houden dan 
samenkomsten, en wekken in hun eigen land 
de belangstelling op voor den ~beid in Ne
der landsch-Inciie. 

De volgende Officieren, die met verlof 
gaan, zijn de Kapiteins ter Telgte en hun 
gezin. Zij vertrekken 15 Mei van Priok en 
zijn zoo vriendelijk geweest om op zich te 
nemen, het zoontje van de Adjudants Ra
maker mee t.e nemen naar zijn grootvade:
in Holland. 

Wij wenschen dezen kameraden en ook 
Pietje een veilige en prettige reis. 

Onze zieken. 

Het doet ons leed te moeten melden, dat 
Majoor Palm plotseling ziek is geworden 
en in het ziekenhuis te Malang moest worden 
opgenomen. Dit bericht kwam wel wat on
verwachts, hoewel we wisten, dat de Majoor 
zich den laatsten tijd erg vermoeid gevoelde. 

Met Majoor Harvey gaat bet wondergoed 
vooruit. Zij heeft reeds wat kunnen loopen 
en we hopen dat binnen afzienbaren tijd 
de Majoor weer geheel op krachten zal zijn. 

Lt. Kolonel Dr. Wille, is de vorige maand 
minder wel geweest, maar het doet ons ge
noegen te kunnen zeggen, dat de dokter nu 
weer beter is en zijn praktijk heeft hervat. 
.Van heinde en ver komen patienten om 
door Dr. Wille te worden behandeld. Zijn 
adres is: Javastraat 1, Bandoeng. 

Deelneming. 

Bij het heengaan van den J. L. Sergeant
majoor Ruysink in Zutphen hebben wij zijn 
dochter, Adjudante Jansen-Ruysink van 
Pekalongan, onze deelneming betuigd. Br. 
Ruysink was een van die oude getrouwen in 
het Korps Zutphen, jarenlang had hij de 
leiding van het jeugdwerk, was altijd op 
zijn post en is tot een blijvenden zegen 
geworden voor zeer velen, die als kind bij 
hem op de kindersamenkomsten gingen. 

Versterkingen. 

Met vreugde ontvingen we bericht van 
het Internationaal Hoofdkwartier, dat de vol
gende Officieren ( drie gehuwde paren) uit 
Nederland zijn aangenomen voor den dienst 
in Nederlandsch-Indie, en op 23 Mei met de 
Christiaan Huygens te Priok verwacht 
worden: Kapiteins van Kralingen, Lippe en 
Sprokkereef. Ook verwachten wij binnenkort 
een aantal Officieren uit Dwtschland. Een 
hartelijk welkom zal hun bereid worden bij 
aankomst in deze gewesten. 

~~<!!:::li>@:::::c>~@:::1i)~ ~~~<!:::::i><!::::w~~~~~~~~<:!:::::i>+ 

i BOEKHANDEL VAN BET LEGER DES BEILS. i 
~ Javastraat 16, Bandoeng. ~ 
~ ENKELE MOOIE BOEKEN UIT ONZEN VOORRAAD: ~ 
@ Het Beste voor het Hoogste Celestine Oliphant-Schoch f 2.50 @ 
~ (Levensherinneringen) ~ $ Het Blijde Offer Minnie L. Carpenter ...... ,, 2.30 ~ 
@ (Levensschets van Staf-kapiteine Kate Lee) @ 
~ Voetsporen van Christus Hugh Redwood ............ ,, 2.20 ~ 
@ (Een epos der achterbuurten) @ 
~ God in de Schaduw Hugh Redwood . . . . . . . . . . . . ,, 2.50 ~ $ De Heilige Geest en ons leven Dr. S. L. Brengle ......... ,, 2.50 $ 
$ Een collectie Jongens- en Meisjesboeken: $ 
~ Het vertrapte kruis Joseph Hocking . . . . . . . . . . . . f 1.55 ~ 
@ De Hemelloods Ralph Connor ............... ,, 1.75 ; 
~ En 't was nacht Guy Thorne .................. ,, 1.75 ~ 
@ De gouden poort D. Speckmann ............... ,, 1.73 @ 
~ Zoo'n vreemde jongen W. G. van den Hulst ...... ,, 1.80 ei 
~ Het smidsgezin Jan Veltman . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1.80 @ 

Offers Dina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1.85 ei 
~ De verbannen prins D. K. Wielenga ............ ,, 1.80 $ 
@ Gerdientje W. G. van de Hulst .. . ,. 1.90 (f 
~ Het verloren verjaarsgeschenk A. C. van der Mast ,, 1.80 ~ 

~ Liederenboek van het Leger des Hells. ~ 

@ Muziekhunde1 ( ~~9 liederen) . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . f 5.- @ 
~ Liederenboek met Bijbel ing. leer (zwart) . . .... ,, 6.- ~ 
~ Liederenboek met Nieuw Testament ing. leer (zwart) ...... ,,4.51 ~ 

~~~@:::::c>~~~~~~~~~~@:::::c>~~~~~~~ 
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Een prachtboek. 

Een boek, dat niet genoeg kan worden 
aanbevolen, voor hen die Engelsch lezen, en 
dat met vreugde begroet is door allen, die 
belangstelling gevoelen voor den schrijver 
van vele boeken over Heiligheid, is thans nog 
op ons Handels - Departement verkrijgbaar 
voor den prijs van f 3,25. Het is de levens
beschrijving van Commissioner Dr. S. L. 
Brengle, getiteld ,,Portrait of a Prophet' '. 387 

bladzijden hoogst interessante lectuur, 
spannend, opwekkend en bezielend. De 
voorraad is beperkt, dus dringen wij aan op 
een spoedige bestelling. 

Een bijdrage. 

Van iemand die onbekend wenscht te 
blijven, doch zich een vriend van ,,Boegangan 
en de armert11 noemt, ontving Adjudant Pou
tiainen, de beheerder van onze Kolonie, voor 
zieke en behoeftige inlanders te Boegangan 
(Semarang) een briefje inhoudende bankbil
jetten ad. f 60.-. Wij zeggen den gever hier
voor hartelijken dank. 

Kampdag. 

Hemelvaartsdag, 30 Mei, a.s., za.1 de Kom
mandant een Kampdag houden op Dago. 
Toespraken, muziek, zang, oefeningen door 
Padvinders staan o.m. op het programma. Ai
le posten en inrichtingen alsook de geheele 
Hoofdkwartierstaf zullen Kommandant en 
Mevrouw de Groot ter zijde staan. Een ieder 
is hartelijk welkom. 

Schoenen voor ~ een Bijbel 

Onder de oude kleeren en opgeruimde 
artikelen, die van tijd tot tijd op ons Hoofd
kwartier binnenkomen, ter verdeeling onder 
werkloozen en minderbedeelden, lag eens 
een Bijbel. Deze zag er oud en veelgebruikt 
uit. Op zekeren dag kwam een bejaarde 
dame die graag een Bijbel wou koopen, maar 
er · geen geld voor had. Wel bezat ze een 
paar nieuwe schoenen, en vroeg of ze daar
voor het verlangde kon krijgen voor haar 
zuster die er vroeger een met duidelijke let
ters had bezeten. Deze was echter met andere 
oude artikelen opgeruimd. 

De ingekomen Bijbel werd voor den dag 
gehaald. Wie beschrijft de verbazing en ont
roering van onze bezoekster, toen zij be
merkte, dat dit de Bijbel was, die aan haar 
zuster had toebehoord. Het kostbare Boek 
werd naar den boekbinder gezonden om wat 
opgeknapt t.e worden en werd daarna aan 

de eigenares overhandigd, die overgelukkig 
was haar ouden geliefden Bijbel weer terug 
te hebben. 

Verv. v. kol. 1. 

Het lokaal van Korps IT is ruim en dat was 
maar goed, want een groot.e menigte was 
opgekomen, meest Chineezen, om te luiste
ren naar de boodschap der Opstanding van 
Christus. Er was tevens een inzegening van 
8 broeders, die heilssoldaat werden, en eeni
ge makkers hadden verzocht hun kinderen 
te willen opdragen onder de Vlag. Verder 
werd nog een Wijk-Sergeant aangesteld. 
Met gespannen aandacht luisterden allen naar 
het Paaschevangelie hetwelk gebracht werd 
door Mevr. Lt. Kolonel Ridsdel. Het spreekt 
vanzelf, dat de Korpsofficieren, de Adjudants 
Roed, den geheelen tijd deelnamen aan de 
samenkomsten en wij gevoelen, dat het Korps 
tintelt van enthousiasme en ze daar een 
wonderbaren tijd hebben. Aan het eind der 
meeting kwamen drie heilbegeerigen tot 
Christus. 

Het is opmerkelijk hoe de makkers van 
dit Korps alles doen wat ze kunnen om mee 
te helpen, niet alleen in de samenkomsten, 
doch ook op practische wijze. Een nieuwe 
zondaarsbank was gemaakt en als gift ge
schonken door enkelen; anderen hadden de 
leuning van het platform laten vernieuwen, 
en een keurige rubberlooper laten leggen. 
Weer een antler, een schrijnwerker, gaf vier 
goede stoelen voor het platform. Dit is zeker 
prijzenswaardig en getuigt van prettige sa
menwerking. 

Elke inrichting in Soerabaja werd door 
den Chef-Secretaris bezocht en zoowel in 
het Militair Tehuis, waar de Majoors Hermes 
een heerlijk werk doen onder de militairen 
als in de Kliniek, waar Majoor Veerenhuis 
en haar trouwe helpsters arbeiden, en niet 
te verget.en het Tehuis voor Socialen Arbeid, 
doen onze kameraden hun best om anderen 
te helpen en het leed van de lijdenden ie 
lenigen. 
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Aanmoedigende rapporten over het Jongelieden- Werk. 

JONGELIEDEN- WEEK. 

door den T.J.L.S. 

De binnengekomen rapporten omtrent de 
J. L. Week getuigen van een geslaagde po
ging. God zij daarvoor dank en eer gebracht. 

Zelf had ik het voorrecht de volgende 
Korpsen te bezoeken : 

Bandoeng II. Op Zondag, 24 Maart, hadden 
wij gezegende samenkomsten. De J. L. Wer
kers waren in het front; 6 kinderen werden 
aan God opgedragen en 6 bekeerlingen tot 
Jong-Soldaat ingelijfd. Tevens smaakten wij 
de vreugde 10 kinderen tot den Heer te zien 
komen. 

De demonstratie op Dinsdag bezorgde ons 
een goeden avond. De Jongelieden deden 
flink hun best en de nummers van het pro
gramma waren goed verzorgd. Ofschoon het 
tamelijk hard regende, was de opkomst 
boven verwachting en alien gingen wij vol
daan naar huis. 

Bandoeng I. Maandagavond had de J. L. 
Prijsuitdeeling plaats. De zaal was bezet met 
± 150 kinderen, die reikhalzend naar hun 
,,boek" uitzagen. Een kotte Bijbeltoespraak 
ging hieraan vooraf. Majoor Rollis zorgde 
voor vlugge en ordelijke uitdeeling der 
prijzen. 

Ooglijdcrs-Hospitaal Semarang. Hier wer
den wij begroet door een flinken troep Pad
vinders en Padvindsters. Het was ons een 
genoegen deze troepen te mogen installee
ren. De demonstratie, door hen ten uitvoer 
gebracht, was aardig. Wij hopen, dat zij 
voort zullen gaan in de goede richting. In 
deze samenkomst werden 6 Jong-Soldaten 
ingezegend tot Soldaten van het Korps der 
volwassenen. 

Boegangan Semarang. Ook hier is een mooi 
J. L. Korps, waar wij wederom een prijsuit
deeling mochten bijwonen. Stralende gezicht
jes en hartelijk handgeklap spraken van de 
blijdschap, die er leefde in deze kinderhar
tjes. Even nog werd hun geduld op de proef 
gesteld tot na de Bijbellezing, waarna hun 
de belooningen werden overhandigd. 

Oengaran. Dienzelfden avond werd de reis 
voortgezet naar Oengaran. Een flinke schare 
kinderen zoowel als volwassenen was aan
wezig. De Officieren doen hier een goed 
geestelijk werk onder de meisjes en kinderen 
die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Vijf 
kinderen (de zesde was tot onze spijt onge
steld) werden ingelijfd tot Jong-Soldaat, ter-

WAT CHARLEY VERLOOR. 

,,Charley heeft gisteravond iets verloren", 
zeide de leeraar van een klas jongens op 
een Maandag in den namiddag. 

,,Wat dan ?" vroeg er een. 

,,lets van groote waarde." 

Charley keek met evenveel nieuwsgierig
heid als de andere jongens tot zijn leer
meester op. 

,,Waar verloor hij het ?" vroeg een antler. 

,,Bij de kerk." 
Charley schoof nu een beetje onrustig heen 

en weer. 

,,Hoe laat ?" 

,,Om en bij half negen." 
Charley liet het hoofd zinken. 
,,Was het een dollar?" vroeg weer een 

antler. 

,,Neen." De leeraar schudde het hoofd. 
,,Het was veel meer dan een dollar ja, veel 
meer dan tien, clan twintig dollars." 

,,Kunnen we er niet naar gaan zoeken ?" 
stelde een van de klasse voor, die altijd 
klaar stond te speuren naar verloren voor
werpen. 

,,Neen", luidde het antwoord. ,,Niemand 
anders dan Charley kan het terugvinden en 
daarvoor zal hij langen ttjd noodig hebben." 

De klas scheen er niets van te begrijpen. 
,,Willen jullie graag weten, wat hij verlo

ren heeft ?". 

Alle jongens keken op vol verlangen om 
te weten - allen, behalve Charley; die zat 
met gebogen hoofd. 

,,Hij verloor de goede opinie van vijf men
schen." 

De leeraar sprak ernstig. 
,,Onder kerktijd, gisteravond, liep Charley 

buiten het gebouw. B'.ij dacht, dat het wel 

wijl een zuster tot soldaat werd ingezegend. 
"Dit is inderdaad een prachtige vooruitgang. 
Majoor Stewart hoopt binnenkort ook en
kele Korpskadetten te hebben. 

Semarang. Kortgeleden heeft de Komman
dant den Maleischen buitenpost Sajangan 
overgeplaatst naar Semarang I, waar wij het 
voorrecht hadden op Vrijdag een demon
stratie van het J. L. Korps te leiden. De 
kinderen kwamen dapper naar voren en te 
oordeelen naar wat wij gezien hebben, zul
len zij zich spoedig ontwikkelen tot flinke 
strijders en strijdsters. 

Tanggoeng. De Luitenant had een samen
komst in den morgen gearrangeerd. Het was 
ons een vreugde de makkers van Tanggoeng 
te mogen ontmoeten, in het korpsje tusschen 
de Djatibosschen gelegen. Vele jonge men
schen waren aanwezig. Er heerschte een 
ware Leger des Hells-geest. Moge dit Korps 
het middel zijn, dat vele menschen voor God 
gewonnen worden ! 

Krengseng. Wij kwamen hier wel een dag 
na de J. L. Week aan, maar toch zouden wij 

nog gaarne melding willen maken van het 
verloop der samenkomsten. De opkomsten 
waren heel goed en overal heerschte er een 
prettige stemming. In iederen kampong wer
den pogingen gedaan om de jeugd te berei
ken. Achttien kinderen en 8 volwassenen 
kwamen in de avondbijeenkomst tot den 
Heer. God zegene deze jonge bekeerlingen ! 

W.P. 

TEGAL. 

Z<>ndag, 3 Maart, was een buitengewone 
dag voor de makkers en vrienden van het 
korps, die hun dank betuigden voor de 
zegeningen Gods. De dag hierop volgende 
bracht het bezoek van Brigadier Woodward. 
De hartelijke ontvangst en een groote op
komst in de meetings bewezen hoe welkom 
hij was. De samenkomsten waren, evenals 
die van Stafkapitein Pearce, die de week 
daarop onze gast was, zeer gezegend. Ook 
in Tega! zijn vele zielen, die dorsten naar 
het Levende Water. 

Jongelieden-week. 
Deze zette in met een goeden bidstond. 

Adjudant Nijheim lichtte ons in omtrent de 
beteekenis van de J. L.-week. 

Des Zondags werden, zoowel 's morgens 
als 's avonds meetings gehouden, welke en 

door kinderen en door volwassenen goed 
bezocht waren. 

Afwisseling brachten twee lichtbeelden
samenkomsten, waarvoor een bijzondere 
zaal gratis afgestaan was en de Aniem zeer 
gereduceerde prijzen voor het licht rekende. 

De Maleischsprekenden werden niet ver
geten. Ook voor hen was een dergelijke 
avond georganiseerd. 

Een andere bezoekster was Adjudante 
Both. Ook zij was, in haar functie als Pad
vinder-Organisatrice, gekomen, om kindersa
menkomsten te leiden. -Zij sprak o.a. over 
het oprichten van een liefdebond en zette 
het doel hiervan uiteen. Tot de grootere 
jongens en meisjes sprak zij over de padvin
derij, de aanwezige ouders opwekkend het 
jeugdwerk te steunen. De laatste samenkomst 
was een van lof en dank. Hiermede was de 
J.L.-week tot een einde gekomen. 

Moge de Heer Zijn zegen geven op het 
werk in Tegal, zoodat Zijn koninkrijk worde 
uitgebreid. 

Een oud strijdmakker. 

Mevrouw de Groot, de Chef-Secretaris en 
andere officieren op weg naar Gimpoe. 

J. L.-Week, Bandoeng 1. 
De jeugdweek in ons korps is goed van 

stapel geloopen. De vereenigde samenkomst 
ov Zondagmorgen onder leiding van Mevrouw 
Slrandlund bleek in goede handen te zijn. 
Er heerschte orde, aandachtig werd geluis
terd en prettig verteld. Ziedaar wat wij op
merkten. Vier kinderen kwamen tot den 
Kindervriend. Adjudante Both leidde de 
meetings voor volwassenen en het waren 
kostelijke oogenblikken, waarin veel zegen 
ontvangen werd. 

Maandagavond: uitreiking van enkele hon
derden boeken en teksten. Wat glundert 

Ir- II BELANGRIJKI VOOR ONZE JONGE VRIENDENI 
Jongeliedendag. 

Buitengewone interessante samenkomsten zullen warden 
gehouden als hieronder vermeld ! 

Op Z o n d a g 9 J u n i, te 

SEMARANG, geleid door Kommandant en Mevrouw de Groot. 

SOERABAIA, geleid door den Chef-Secretaris en Mevrouw 
Lt. Kolonel Ridsdel. 

BANDOENG, geleid door Brigadier en Mevrouw Palstra. 

SUMATRA, MAKASSAR, MIDDEN-CELEBES, 
MINAHASSA, geleid door Officieren ter plaatse. 

BATAVIA, 16 Juni, onder leiding van Majoor Hiorth. 

MAGELANG, 23 Juni, onder leiding van Stafkapitein Pearce. 

II 
Zie uit naar plaatselijke aankondigingen. 

II 

grappig zou zijn, om een venster eerst enkele 
duimen omhoog te duwen en het daarna met 
een flinken slag te laten neervallen. Hij 
deed, wat hij dacht en werd gezien. Natuur
lijk, die dingen komen immers toch altijd 
uit. 

En toen de dienst geeindigd was, hoorde 
ik vijf of zes mannen, goede menschen, lie
den van beteekenis, over het gedrag van 
den jongen spreken. 

Zij waren heel erg verbaasd, ze hadden 
een hoogen dunk van Charley gehad en 
dachten niet anders of hij zou opgroeien tot 
een flinken nuttigen jongen. 

Maar nu, wel, zij schudden hun hoofden. 
Een dergelijk gedrag was een slecht begin." 

De leeraar sprak spijtig en scheen zeer 
teleurgesteld. 

,,Het is vreemd hoe sommige jongens niet 
begrijpen, wat wel een grap is en wat niet. 
Het is vreemd hoe zij vergeten van welk 
een groote waarde een goede naam is, van 
hoeveel waarde een goede opinie van een 
goed mensch en hoe dom het is, die te ver
liezen. Daar ligt toch werkelijk niets grap
pigs in. Ieder weldenkend mensch houdt er 
van, dat jongens grapjes uithalen. Maar, 
wanneer een jongen of een man anderen 
door zijn ,,grappen" onrecht doet of bena
deelt, dan is dit niet in zijn voordeel en zal 
hij de goede gedachten, welke de menschen 
van hem hebben, daardoor zekerlijk verlie
zen." 

ME I 1935 

zoo'n toet van een jongen of meisje, als de 
prijs meevalt. Kapiteine Lopulisa kwam 
Dinsdagavond in het front met de meisjes
leden van haar BiJ belklas. Evangelie in 
woord en beeld zouden wij dezen goedge
slaagden avond kunnen noemen. Oefeningen, 
zang en voordracht, alles zat er ,,goed in". 

Zaterdagavond: Padvinders (sters)-demoh
stratie. 't Was een prachtavond. Wel gefeli
citeerd instructeurs met Uw succes. Alle 
nummers werden vlot afgewerkt. De oefe
ningen van Zonnestraaltjes en Kameraadjes 
gingen keurig. De ,,kunstmatige ademha
ling" door de Padvindsters was af. Oefe
ningen aan de ringen door Tommy : een 
sterk staaltje van gymnastiek. Oefening baart 
kunst. Dan de finale met de internationale 
kleederdrachten en ,,national songs". 

Wat hebben wij genoten en wat is zoo'n 
avond leerrijk. Dank aan leidsters en leiders, 
die ons zoo hebben laten genieten. 

De heiligingsmeeting, geleid door de K. K. 
Sergeante Mevrouw Kapitein Palstra, bij
gestaan door de korps-kadetten, was zeer 
gezegend. W oord en lied brachten ons in een 
sfeer van geestelijk genieten. De J. L.-week 
werd gesloten met een vurige verlossings
samenkomst, waarin Kapitein v.d. Herik op 
de commandobrug stond. 

Cheribon. 

Zaterdag-avond 6 April arriveerde Majoor 
Hiorth uit Bandoeng om hier ter stede eenige 
samenkomsten te leiden. 

Allereerst werd er Zondag-ochtend om 
8 uur een bijeenkomst in de gevangenis ge
houden, welke zeer druk bezocht was. 

De Geest van God was merkbaar in ons 
midden en de bijbeltoespraak vond ingang in 
de harten der rnenschen, zoodat aan het einde 
der meeting 22 mannen naar de zondaarsbank. 
kw amen. 

Zondag-avond werd de samenkomst in 
onze Legerzaal gehouden. Ook nu zaten allen 
aandachtig te luisteren naar Gods W oord 
en nadat Kapitein Mathews met gebed geslo
ten had, keerde een ieder gezegend en 
met blijdschap huiswaarts. 

Broeder Schermers. 

I KO MENDE GEBEURTENISSEN. .J 
KOMMANDANT J. W. DE GROOT. 

Zondag 19 Mei v.m. Poeloe Si Tjanang. 
n.m. Medan. 

Donderdag 23 Mei Batavia. (Welkorn nieuwe 
Officieren.) * 

Vrijdag 24 Mei Bandoeng I. (Welkorn 
nieuwe Officieren.) * 

Maandag 10 Juni Semarang. (Tuinfeest in 
het Ooglijdershospitaal. * 

*) Vergezeld door Mevrouw de Groot. 

MEVROUW KOMMANDANT DE GROOT. 

Zondag 26 Mei. Batavia Meisjeshuis 
Al taardienst. 

De Chef-Secretaris, Lt. Kolonel Ridsdel. 
Zaterdag 11 Mei Solo. 
Zondag 12 Mei Djokja. 

Brigadier Lebbink. 

Zondag 5 Mei Semarang. 
v.m. Ooglijdershospitaal 
n.m. Korps I. 

Brigadier Palstra. 

Zondag 5 Mei Tegal. 
Zondag 12 Mei Soekamiskin. 
Zondag 19 Mei Soerabaja I. 
Maandag 20 Mei Malang. 
Dinsdag 21 Mei Soerabaja II en III. 

Stafkapitein Pearce. 

Dinsdag 21 Mei Solo. 
Woensdag 22 Mei Ngawi. 
Donderdag 23 Mei Malang. 
Vrijdag 24 Mei Soerabaja III. 
Zondag 26 Mei Soerabaja I. 
Maandag 27 Mei Soerabaja II. 

Adjudante Both. 

Zondag 5 Mei Batavia. 
Zaterdag 18 Mei Pekalongan. 

(Demonstratie P. V.). 
Zondag 19 Mei Pekalongan. 
Maandag 20 Mei Semarang I. 
Dinsdag 21 Mei Djokja. 
Woensdag 22 Mei Poerworedjo. 

Radio-uitzending van het Leger des Hcils, 
over allc West-Java zenders dcr N.I.R.O.M. 

Dinsdag 7 Mei Avondwijding 9.- -9.20. 
Maandag 20 Mei Ochtendwijding 11.30-11.45. 
Vrijdag 24 Mei Ziekenuurtje 12.--12.20. 
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