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Het K weekschool-gebouw. 

DOOR alle eeuwen been is 
bet woord van Christus, 
eenmaal gericht tot de een
voudige visschers aan het 
meer van Galilea: ,,Volgt 

Mij na, en Ik zal u visschers van men
schen maken", gekomen tot mannen en 
vrouwen van allerlei natie en taal, arm 
en rijk. Sommigen moesten veel, 2. ::::le· 
ren minder opgeven om J ezus te vol
gen, doch I).adat men eenmaal Zijn 
stem vernomen had, vond de ziel geen 
vrede meer, voordat de stap gedaan, 
voordat alles verlaten was en, tredend 
in de voetsfappen van den Meester, 
kracht en tijd, gaven en talenten aan 
Zijn dienst gewijd waren. 

* ** 
Zoo is ook de roepstem gekomen tot 

de Kadetten van den ,,Wereld voor 
God" -cursus, die wij met hun !eiders 
hierbij afbeelden, en die momenteel de 
kweekschool aan den Boengsoeweg 
bewonen. Zij zijn van alle deelen van 
onzen Archipel gekomen om opgeleid 
te worden voor den dienst des Heeren 
en hiertoe blijven ze ongeveer 1 jaar 
in deze opleidingsschool. Tezamen ver
tegenwoordigen zij elf naties, waarvan 
een Indo-Europeesche zuster; verder 
zijn er 6 kadetten van Menado, 2 van 
Sangir, 2 van Talaud, 2 van Kaili, 5 
Toradja's van Midden-Celebes, 1 Ba
takker, 6 Javanen, 4 Timoreezen, 6 
Amboneezen, 2 Chineezen. 

Van deze 37 Kadetten hebben 15 
reeds een vooropleiding genoten in 
verband met hun Korpskadetschap, 
wat hun een grooten voorsprong geeft 
in Bijbelkennis, zoowel als Leger
organisatie. 

In de K weekschool 

De dagen in de K weekschool zijn 
druk bezet. Om 5.30 uur is bet opstaan, 
om kwart voor 6 komen allen tezamen 
om den dag met gebed te beginnen 
en dan gaat het £link aan den arbeid. 
Ieder heeft zijn of haar taak en om 7 
uur moet het geheele gebouw netjes 
in orde zijn ; alles wordt nauwkeurig 
gecontroleerd. Dan volgt het ontbijt en 
om kwart voor acht komt men tezamen 
in de groote ruime bovenzaal voor les
sen en lezingen. Wij nemen hier als 
voorbeeld den morgen van een Woens
dag: 
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HUN MOTTO: 

Getuigen van Christus, dat willen wij wezen, 
Een stemme des roependen alom gehoord ; 
Een levende brief, door een ieder gelezen : 
Getuigen van Christus, in wandel en woord ! 

8. - 8.45 - Studie van het Oude Testa
ment. 

9. - 9.25 - Persoonlijke, stille tijd voor 
overdenking en bijbellezing. 

9.30-10.15 - Lezing door een Staf-officier of 
een der Kweekschool-leiders. 

10.30-11.15 - Studie der Leger des Heils
Leerstellingen. 

11.30-12. - Persoonlijke studie. 
12 uur de maaltijd. 

ook ,,Eerste Hulp bij Ongelukken" 
wordt onderwezen door een gediplo
rneerd verpleegster-officier, mevrouw 
Brigadier Lebbink. 

,,De W ereld voor God" cursus vormt 
een goede zangbrigade. Onder de be
kwame leiding van mevrouw Majoor 
Rosenlund en Adjudante Lehmann 
zingen zij keurig en vol vuur hun 
strijdliederen met begeleiding van viool 
en gitaar, waardoor zij een groote hulp 
zijn in de bijeenkomsten. 

HOE IK JEZUS VOND. 

Enkele Kadetten geven bun getuigenis. 

Een Batakker. 

Voordat ik bekeerd was, wandelde 
ik in de iduisternis en volgde mijn 
eigen wil. Ik was geestelijk blind en 
kon den goeden weg niet van den 
kw a den onderscheiden. Ik deed wa t 
verkeerd was en volgde mijn eigen 
begeerten. Ik meende ook, dat ik best 
z66 door het leven kon gaan en mijn 
eigen wil doen. 

Maar omdat God mij liefhad, heeft 
Hij den Heiligen Geest in mijn hart 
gegeven en Die bracht licht in mijn 
duistere ziel. Hij riep mij tot bekee
ring en toen kwam er vreugde :in 
mijn leven, omdat ik in het Licht 
mocht wandelen. Ik mag de zekerheid 
in mij omdragen, dat mijn zonden ver-

Zoo gaat het iederen morgen, natuur
lijk met afwisselende lessen. Deze war
den met onverdeelde aandacht gevolgd 
en door de off icieren, die daarvoor 
verantwoordelijk zijn, met groote zorg 
voorbereid en eenvoudig en duidelijk 
uitgelegd. 

De ,,Wereld voor God" cursus. 

De Kadetten moeten soms zelf de les 
illustreeren, ook warden hun vragen 
gesteld, waarop zij moeten antwoorden, 
om op die wijze te leeren, hun gedach
ten over verschillende onderwerpen 
onder woorden te brengen. V ooral voor 
degenen, die zich moeilijk uiten en 
daaraan niet gewend zijn, is dit een 
moeilijke taak, doch naarmate de 
cursus voortgaat, ziet men meestal een 
grooten vooruitgang. 

De middagen worden ook besteed 
aan lessen, doch eenmaal per week 
wordt een middag gewijd aan 

Veld-oefening. 

Men zou dit ook de practische oplei
ding kunnen noemen. De groep Kadet
ten is verdeeld in twee Brigades. Een 
derde gedeelte van de jonge menschen 
spreekt Hollandsch en deze assisteeren 
in Bandoeng I, het E{.iropeesche korps, 
terwijl de overigen in het Chineesche 
korps aan den Gardo-djatiweg mee
werken. De Bandoengers zien hen 
zeker meermalen, de vlag voorop, 
marcheeren door Bandoeng's straten 
op weg erheen. 

Het doen van huisbezoek, twee aan 
twee in de kampongs, het verkoopen 
der Legerbladen, de bijeenkomsten, 
waarin zij getuigen en zingen, alles 
helpt mee menschenkennis op te doen. 
en de schuchterheid te overwin
nen, die sommigen, vooral degenen, die 
uit Midden-Celebes komen, nog niet 
afgelegd hebben. De Zondagen warden 
eveneens in genoemde korpsen door
ge bracht. 

* ** 
Ook aan de verstandelijke vorming 

der Kadetten wordt goede aandacht 
geschonken. Rekenen, lezen, schrijven, 
etc. wordt goed bijgehouden, terwijl 

v . 1. n. r. op de voorste rij : Kapt. Wilders, Adj. Lehmann, Majoor en mevr. Rosenlund, Kapt. Jatimin. 

Kommandant en mevr. de Groot, de 
Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel, als 
ook verschillende Hoofdkwartier-offi
cieren geven lezingen, die de karakter
vorming, zoowel als de algemeene 
ontwikkeling op Leger-gebied beoogen. 
In den loop van den cursus warden 
vier examens afgenomen om de vor
deringen te constateeren. Hierdoor 
krijgt men een goed inzicht in de ken
nis, die de Kadetten hebben opgedaan, 
terwijl ook de zwakke punten ontdekt 
warden. En straks - als de opleiding 
beeindigd wordt en zij worden uitge
zonden, sommigen terug naar bun volk, 
anderen op Java onder de lijdenden 
en armen in onze inrichtingen, of naar 
de dessa-posten en Chineesche korp
sen - dragen deze jonge menschen 
hun licht uit, getuigende van Christus 
in wandel en woord ! Magen het vurige 
strijders warden, die medehelpen dit 
deel van de wereld te winnen voor 
Christus ! God geve ook hun leiders 
wijsheid en genade hen te doen wassen 
in kennis bij God en de menschen ! 

geven zijn door het bloed van den Heer 
J ezus Christus. 

Simandj oetak. 

Een Kadet uit de Minahassa. 
Halleluja ! Geprezen zij de naam 

des Heeren, want ik kan getuigen van 
de vreugde, die in mijn hart leeft 
door J ezus Christus ! Ik gevoel, dat 
ik rijk hen door de genade van God, 
omdat ik in Jezus vond den Verlosser 
van mijn ziel. Ofschoon ik naar de 
wereld arm hen, hen ik toch rijk, want 
ik heb de Paarl van groote waarde 
gevonden. Daarom heh ik beloofd Hem 
overal te volgen, waar Hij mij ook 
leidt. Hij zal mij veilig leiden, want 
mijn naam is geschreven in het Boek 
des Levens. Ofschoon verzoekingen en 
beproevingen zullen komen, zal het 
licht blijven in mijn ziel. Ik hen ook 
blij de S. S . te mogen dragen op mijn 
uniform. Voor mij beteekenen zij 
,,Selamanja - Senang" (altijd blijde) , 
omdat mijn zonden vergeven zijn. 

DEREK. 
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Bronnen langs den Levensweg 
door Mevrouw DE GROOT. 

Mara en Elim ... - En deze dingen alien 
zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden". 

1 Kor. 10: lla. 

'!'evergeefs vroegen de kinderen : 
,,Moeder, wanneer zien wij nu het 
melkbeekje? Wanneer krijgen wij 
honig ?" Het lauwwarme water uit de 
lederen zakken, die waren meegeno
men, moest een vergoeding zijn voor 
alles, wat hun beloofd was, doch niet 
kw am. 

Op den derden dag echter was het 
bijna niet meer uit te houden geweest, 

~~i!~~~~~~~~::= ~:;;;;;;:::::::. ware de oase niet in 't zicht gekomen. 
{!~~~~~~®RBllll• =-=- Daar zou men stilhouden ! Daar kon 

~~1;11111~~~~~~~ _,;_ ---=:::::.: ~ men naar hartelust drinken, zichzelf ---~•111'""1'1#-1 -==-'?IT - _ - en de kinderen baden, de lederzakken 

~~~~~~:~~-~~- ~-=~;::::.:-----~~ weer vullen ! Daar kon men rusten ! ~ ~ Eindelijk bereikten zij dan ook de 
bron, doch . . . . . . . . . . . . "zij konden het 
water van Mara niet drinken, want het 
was bitter"! 
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wij wellicht in heilige uren niet erva
ren, dat hetgeen bij aanvang bitter 
scheen, toch zoet is geworden ? Mara 
is een ervaring, die de grondslag voor 
ons denken moet zijn in tijden van 
beproeving, die soms voor de ziel smar
telijk zijn. 

~lie~~ EN volk dwaalt door de 
woestijn langs de weste
lijke kust van het schier-

Het volk, dat met machtige hand aan 
de Egyptische dienstbaarheid was ont
rukt, zou nu dien heerlijken God ook 
leeren kennen. Bekeering of weder
geboorte is slechts .het begin van een 
nieuw leven, waarin de Christen moet 
wassen in de kennis en genade des 
Heeren. 

Dat was een vreeselijke teleurstel
ling ! Bitter als het water zelf, was ook 
de nawerking voor hun geest. Hadden 
zij drie dagen geleden nog gezongen 
over de wonderbare macht van God -
nu vergaten zij spoedig al Z~jne wer
ken ! 

Den Israelieten gingen de oogen 
open voor een voor hen tot nu toe 
onbekende waarheid. De bijbel zegt : 
,,Aldaar stelde Hij het volk een inzet
ting en recht, en aldaar verzocht Hij 
hetzelve." Het was voor de eerste maal 
dat God Zich aan hen openbaarde al~ 
een Heeler ook voor lichamelijk lijden. 
,,Ik ben de Heer, uw Heelmeester !" 
Het was voor hen als een oorkonde en 
van welk een inhoud ! Bemoediging 
hield zij in en rust, temeer ·nog, omdat 
in de woestijn all~ medicijn of men
schelijke hulp ontbrak. 

l!'.~~~i1~ eiland Sina!. Uit ongeveer 
f<!! twee millioen zielen be-
staat deze menschenmassa, die zich 
onder de schaduw eener wolkkolom 
voortbeweegt. 

Vele menschen in onzen tijd noemen 
Mozes een dwaas man, om zulk een 
onverantwoordelijke zaak te d'oen. 
Zelfs de tocht van Napoleon naar Rus
land bracht niet zooveel risico met zich 
mee als, mensche:ijkerwijze gesproken, 
deze avontuurlijke uittocht der Israe
lieten uit Egypte. 

Het is waar, dat in latere eeuwen 
verscheidene volkeren van woon
plaats veranderden, doch altijd kozen 
zij hun route door een land, waar 
water en voedsel te verkrijgen was. 
Maar deze woestijn, met haar uitge
droogde waterputten, welk een pro
bleem op hygienisch en antler ge
bied zou ze opleveren ! Het verstand 
zegt: het is dwaas. 

Verstand en doorzicht zijn in ieder 
opzicht uitstekende dienaren, doch 
slechte meesters, omdat zij in hun 
afhankelijkheid van het menschelijk 
vernuft, begrensd zijn door vijf zintui
tuigen. Boven hen staat echter de 
Goddelijke Alwetendheid en uit deze 
eeuwige bron stroomde het licht der 
wijsheid den leider dezer Israelietische 
volksverhuizing toe. 

,,Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend 
gemaakt", zingt David later in een van 
zijn psalmen. Hij bezat, als wij het zoo 
mogen noemen, het zesde zintuig van 
inp.erlijk aanschouwen, ,,want hij hield 
zich vast, als ziende den Onzienlijke". 
Hebr. 11: 27. 

-s-
IK WEET. 

Ik weet, wat gij niet weten kunt, 
Aan wie de smart niet werd i:_egund. 

Ik weet, wat God, de Heer, kan zijn 
Voor hen, die in het donker zijn. 

Ik weet, wat ongeweten is 
Van hem, die schuwt de droefenis, 

Ik ken een vreugd, in pijn en nood, 
lk ken het leven uit den dood. 

lk weet, wat ieder heeft geleerd, 
Die in de smart tot God zich keert. 

Die houdt, wat Hij ons heeft beloofd, 
En zegent, die in Hem gelooft. 

Overgenomen uit ,,Het bloeiende Kruis". 

WAT EEN JAVAANSCH KADET 
GETUIGT. 

Ook ik wil U graag vertellen, hoe 
ik Jezus heb leeren kennen. Hoewel 
ik jong was, gevoelde ik toch, dat 
ik een groat zondaar was en dat mijn 
zonde oorzaak werd van allerlei leed 
in mijn leven. Toen began ik de Leger
sarnenkornsten bij te wonen en daar 
werd ik bekeerd. Onder het kruis van 
J ezus bad ik om vergeving van zonden, 
ik werd verlost van de macht des 
duivels en vrede kwam in mijn hart. 
Ik heb rnogen ervaren, dat de Heere 
Jezus de menschen van elke natie wil 
aannerr.en en hun het eeuwige leven 
wil schenken. 

Kadet Soehari. 

In elke klasse van een school zijn 
oplettendheid en concentratie onont
beer lijk, zal het onderricht voor den 
scholier werkelijk vruchtdragend zijn. 
Er zijn verscheidene methoden van 
onderwijs ; God schijnt het aanschou
welijk onderwijs, verbonden aan erva
ring, het meest doeltreffend te hebben 
gevonden. Met theorieen alleen kan 
men een volk, dat niet aan denken 
gewoon is, niet ver brengen. En nu 
volgt dan een lange keten van ervarin
gen, waarover de apostel Paulus later, 
schrijf t : ,,En deze ding en all en zijn 
hunlieden overkomen tot voorbeelden." 

0, de Mara's in het leven van een 
mensch, de bittere teleurstellingen, de 
hartverscheurende smart als orl.s ideaal 
vernietigd wordt, onze lang gekoester
de plannen in duigen vallen ! 0, die 
kommervolle, slapelooze nachten, waar
in onze onrustige geest als een vogel 
met geknakte vleugels heen en weer 
fladdert en zich niet meer oprichten 
kan ! Mara's met hun bittere tranen, 
komen vaak voor in een menschen
leven ! 

Met dit vooruitzicht ging het voor
waarts naar ,,Elim". Er zijn meer 
,,Elims" dan ,,Mara's" in het. leven. In 
Mara b:-hoefde men slechts zoo lanc:t 
te blijven tot de les geleerd was i~ 
Elim daarentegen mocht men de te~ten 
opslaan en genieten. Hoe verfrisschend 
ruischte de wind door de zeventig 
palmboomen ! Hoe goed smaakte het 
water uit de twaalf bronnen aan 
mensch en vee ! En de rust verkwikte 
hen bijzonder. 

** * 

,,Maar Mozes riep tot den Heer !" 

De omwandeling begon langzaam. 

De woestijn lag voor hen. In de verte 
blonken de kale, roode granietrotsen 
der laagste uitloopers van het gebergte. 
Wat een stof en zand en hoe warm en 
gewond waren de voeten der reizigers ! 
Den eersten dag ging het goed ; het 
nieuwe vervulde hen met verwachting; 
de vragende kinderen werden gerust
gesteld tnet de belofte : ,,Weest maar 
stil, wij gaan naar een land over
v loeiende van melk en honig." Schrei
ende kinderen kan men met zulk een 
aanlokkenden troost wel een tijdlang 
stil houden. Dach de tweede dag was 
moeilijk. 

Als antwoord wees de Heer hem een 
stuk hout, ,,dat wierp hij in het water, 
toen werd dat water zoet". Het was 
geen antler water, doch het smaakte 
anders. Wanneer wij slechts dieper in 
deze geestelijke wet zouden doordrin
gen, zouden wij beter beseff en, dat 
hulp dikwijls dichtbij is. Er is vaak 
alleen een geestelijke handreiking 
noodig om te ontdekken, dat voor ieder 
gif een tegengif bestaat, voor elken 
nood een uitredding, voor elke smart 
heeling. Het hout was een uiterlijk tee
ken van een innerlijke gebeurtenis. Is 
niet dit hout - evenals het Kruis -
het teeken der Ver lessing, :n:iet van 
uiterlijke vijanden, <loch van innerlijke 
vijandschap jegens God : bet ongeloof 
- het totaal van alle zonden ? 

Herinnert het kruis ons oak niet aan 
een overgegeven wil ? ,,Niet Mijn wil, 
<loch de Uwe geschiede". En hebben 

I I 
w~t 

.. 

In huis is bet vriendelijkbeid; in zaken is 

he~ eerlijkheid; in de samenleving is bet 

hulpvaardigheid; in bet werk is bet netheid; 

ten opzichte van de ong~'ukkigen is het, 

bet bieden van de helpende hand; ten op ... 

zichte van _de zwakken is bet, bet dragen 

van de las~en; ten opzichte van de zondaars 

is het, bet brengen van de Blijde Boodschap; 

ten opzichte van de sterken is bet ver ... 

trouwen; ten opzicbte van de berouwheb ... 

benden is bet vergevensgezindheid ; ten 

opzichte van d~ gelukkigen is het vreugde; 

ten opzichte van onszelf 1s bet zelfbe .. 

heersching; ten opzichte van God is bet 

eerbied, aanbidding en liefde. En bet funda

ment, bet motief, dat de steun is van al deze 

drijfveeren, is de geest van Jezus Christus. 

Men hoort soms zeggen: ,,Voor mij 
bestaan er geen Elims, alleen Mara's, 
en vast sluiten zich clan de lippen op 
elkaar. Doen wij onzen God geen on
recht aan, als wij Hem niets goeds toe
schrijven? Hebben wij Hem immer 
zoo op Zijn woord genomen, als het ans 
is toegestaan ? Of verdienen wij het 
verwijt, dat J ezus eens den bitter ge
wordenen geloovigen toevoegde : ,,Gij 
ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt." 

Ook Elim is een ervaring, die zich 
steeds weer herhaalt, wanneer wij den 
weg van den Meester trouw volgen. 
Voor de Israelieten was het na Mara, 
een wolk- en vuurkolom nawandelen; 
voor ons is het, achtgeven op Zijn stem. 
,,Zoo iemand achter Mij wil komen, die 
verloochene zichzelven, en neme zijn 
kruis dagelijks op, en volge Mij." Dan 
volgt een geestelijk Elim : ,,Ik ben ge
komen, opdat zij het leven hebben en 
overvloed hebben." 

NOG EEN GETUIGENIS. 

Een Amboneesch Kadet zegt : 

Gaarne wil ik vertellen, over al het
geen God in mijn leven deed. Door 
mijn godsdienstige opvoeding kende ik 
als jongen reeds de vreeze des Heeren 
en bezocht trouw de kerk. Daarna 
kwam er echter een periode, waarover 
ik mij schaam, omdat ik tegenover 
mijn vrienden den schijn ophield de 
eere Gods te zoeken, doch dit in wer
kelijkheid niet deed. Gods hand raakte 
mij echter aan en ik zag, dat er geen 
andere toevlucht was clan tot Hem te 
vlieden en de wereld vaarwel te zeg
gen. Vanaf <lien dag zocht ik naar ver
geving van zonden. Ik deed dit door 
het nala ten van de mij bekende zonden, 
maar telkens faalde ik. Ik wist, dat ik 
een vast besluit moest nemen, maar 
daar, in den modderpoel der zonde, 
zat ik vast en hield satan mij gebonden. 
Dach ten laatste riep ik uit: ,,0 God, 
hier ben ik, ik kan niet meer verder !" 
En, halleluja, God laat geen bidder 
staan. De last werd van mij afgenomen, 
want Christus kwam op aard, ook voor 
mij. Hij heeft mij verlost en nu ben ik 
vrij, vrij om te getuigen van Zijn won
derbare liefde en vrede en vreugde, die 
Hij mij schonk. Die vrede kan ook uw 
deel zijn, indien gij tot Jezus komt ! 

J. A. Corputy. 

JEZUS ZEIDE : 

,,Die tot Mij komt, zal 
Ik geenszins uitwerpen." 
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EEN BLOEM 

VOOR 

DE OPVOEDING IN HET C H RlSTELIJK GEZIN. 
EEN WOORD VOOR ONZE MOECERS - CCOR EEN 11/.0ECER MOEDER 

OP 

MOEDERSDAG . 

..... _...._ ~ ,..,.. .. - ..... -_. ............................... _ ........ d ............. ,,.. ........ _ .................... .-· ----

Dr. Kuyper heeft eens gezegd: ,,Uit 
de kiem moet het leven opwassen, maar 
niet in het wilde, niet naar eigen aan
drift, maar onder tucht en die tucht 
moet de tucht van Christus zijn om 
het kind verder het bewustzijn diep in 
te prenten, dat het een onderdaan van 
Christus is, en dat Christus heel zijn 
opgroeien en verdere levensbestaan 
moet beheerschen." 

Dat is dus bet voornaamste : wij 
hebben ons kind op te voeden voor 
onzen Heiland. 

Hoe groot is de zegen, die uitgaat 
van het gezin, waar een innige lief de
band bestaat Lusschen moeder en kind, 
waar de moeder het middelpunt is, 
waar alles om draait voor de kinder
lijke belangen, waar zij altijd klaar 
staat om hulp en raad te geven, deelt 
in de vreugde, maar ook in het leed 
van haar kind, en altijd tijd .weet te 
vinden om de verhalen aan te hooren 
over de school, vrienden en vriendin
nen. Het is zoo heel noodig, dat wij 
ervan op de hoogte zijn met wie onze 
kinderen omgaan en in welke gezinnen 

Catherine Booth - de Legermoeder. 

G 
ELIJKELIJK met William Booth deelt 

Catherine Booth, de Legermoeder, de 
eer van het Stichterschap van het Leger 
des Heils, want zonder haar zou het Leger 
waarschijnlijk nooit geboren zijn. Catherine 
Booth deed zeer veel, meer, dan over het 
algemeen pekend is, om de staatkund<~ van 
het Leger des Heils te vormen. William 
Booth had het scheppingsgenie, maar zijn 
vrouw bezat den ontledenden geest. Terwijl 
hij de dingen maakte, veredelde zij die. Hij 
bezielde het Leger; zij overwocg het ,,waar
om" en ,,waartoe" van alles. Zij werd door 
velen als de merkwaardigste vrouw van 
haar tijd beschouwd, en als men haar levens
geschiedenis leest, beseft men de aanspraak 
op deze onderscheiding. Als vrouw, moeder, 
predikstcr, onderwijzeres, schrijfster, of raad
geefster in de overwe~ingen van het Leger, 
is het moeilijk haars gelijke te vinden. 

Mevrouw Mumford, de moeder van Cathe
rine, was een diep-geestelijke vrouw van 
strenge beginselen en zij gaf haar een zeer 
zorgvuldig_e opvoeding. De jonge Catherine 
was zeer zwak, en ongetwijfeld was het feit, 
dat ze niet mee kon doen aan de levendige 
kinderspelletjes, oorzaak, dat zij, reeds jong 
zeer ernstig was. Toen Catherine pas twaalf 
jaar was, had ze den Bijbel reeds achtmaal 
van het begin tot het eind doorgelezen. 

Ofschoon ze omringd was door goddelijke 
invloeden, had ze niet die bepaalde verande
ring des harten ervaren, totdat ze zestien jaar 
was. Ze was zoo eerlijk, dat zij bevreesd was 
voor zelfmisleiding in de zaak van haar Ver
lossing. Gedurende zes weken maakte zij een 
grooten strijd door, totdat zij op een morgen 
bij het ontwaken haar liederenboek open.de 
en haar oog op de woorden viel : ,,Mijn God, 
ik ben de Uwe ......... welk een zegen te 
weten, dat mijn Jezus de mijne is!" - Toen 
kwam de zekerheid van haar Verlossing in 
haar ziel. 

Wellicht is er van mevrouw Booth meer 
bekend als predikster en zielenwinnares dan 
als moeder en huisvrouw. Toch zag men 
mevrouw Booth als vrouw en moeder op 
haar best. 

zij verkeeren. Wij moeten <lit weten, 
niet enkel veronderstellen, dat alles 
wel in orde is. Hetzelfde geldt voor de 
boeken, die zij lezen ; men ziet helaas 
dikwijls te laat in, hoeveel wij op dit 
gebied verzuimd hebben. 

* * * 

Laten wij ook hartelijk met onze 
kinderen kunnen lachen, humor is een 
kostelijke gave, die veel onaangenaam
heid kan voorkomen. Hartelijk, gezond 
lachen kan zooveel goed doen ; maar 
geen lachen om ongepaste aardigheden 
of een zich vermaken ten koste van een 
antler! 

De Heer schenke ons tact om mee 
te !even met alle vreugde, met alle 
]eed, dat ons kind treft ; het moet zijn : 
een willen, een trachten te begrijpen 
van wat hun ziel ontroert. Als moeder 
die heilige, haar toevertrouwde taak 
niet verstaat, komen de zoon en doch
ter niet meer bij haar terug en zullen 
zij bij vreemden het hart uitstorten. 
Eenmaal teleurgesteld vertrouwen be
teekent soms een scheiding voor het 

leven. Onberekenbaar daarentegen is de 
invloed eener geloovige, biddende en 
verstandige moeder. 

Op een vergadering van 122 Ameri
kaansche leeraren noodigde men elkaar 
uit de menschelijke oorzaak op te ge
ven, waaraan elk onder Goddelijken 
invloed, de verandering zijns harten te 
danken had. Van die 122 personen 
gaven meer dan honderd de eer hier
van aan hun moeder ! Er moet een 
zedelijke kracht van moeder uitgaan, 
zoodat de kinderen later als vanzelf 
zeggen : ,;zoo deed of zoo sprak moe
der ." Daarom hebben de gewoonten 
van het dagelijksch !even zoo grooten 
invloed op het gezinsleven. 

Men sprak eens in een vergadering 
over de voortreffelijkheid van Luthers 
bijbelvertaling; de een noemde in ver
band hiermede ook de Septuagint, de 
ander de Vulgata ; een reeds bejaard 
toehoorder verklaarde de bijbelverta
ling van zijn moeder de beste. 

MIJ N MOEDERKE. 
---·---

Niet immer toch zal tijd de ware schoonheid hind'ren, 
Of wordt door moeite en leed 't ons lief gelaat verwelkt. 
M ijn Moederke, wier trekken ik zoo gaarne schouw, 
Geen jaren, neen, geen leeftijd kan uw mooi vermind'ren. 

'k Ken ied're rimp'ling om de innemend lieve oogen, 
En ied're lijning om uw fijn gevormden mond. 
Als ik me in eerbied buig en zacht uw haren streel, 
Dan weet ik, dat een blos uw schoonheid komt verhoogen. 

Wanneer als Rafael ik schilder was geboren, -
Wiens fijn penseel ons eens zoo schoone vrouwe schiep, -
Dan had, trots al den glans van· maagd'lijk mooi, ik toch, 
Ja toch, als studiebeeld mijn Moederke verkoren. 

Ik zou haar schild'ren in 't intieme, eigen hoekske; 
't Gelaat door zorg geteekend, niet ontsierd, 
Of schetste met veel wijding haar portret, vol ernst 
Gebogen over 't heilig, haar zoo dierbaar boekske. 

Maar wat geen kunst'naarsstift of geen penseel kan geven. 
Geen Michel Angelo met zijn houweel mij beeldt, 
Dat is haar stille geest, dat is haar vroom gebed, 
Dat is de heldenkracht van haar geloovig !even. 

E. Voorhoeve- Van Oordt. 

,,De vertaling van uw moeder, hoe 
bedoelt ge dat ?" 

,, Wel, mijn moeder heeft voor mij 
zoolang ik het mij kan herinneren, den 
bijbel in het dagelijksch !even omgezet; 
door haar is Gods W oord klaar en hel
der geworden." 

De meeste menschen zijn het product 
van hun opvoeding. Moeders invloed 
zal het sterkst zijn, als zij door Vader 
wordt gesteund, zoodat de kinderen ge
voelen, dat vader en moeder een zijn. 
Het maatschappelijke leven brengt zoo
veel mee, dat veeltijds indruischt tegen 
wat de Heer van ons vraagt. Het niet 
mee willen doen met de wereldsche 
dingen, het in alles buigen voor de 
eisch van Gods woord, het brengt strijd 
mee en dan heet het soms: ,,0, moeder 
is zoo ouderwetsch", of ,,dat gezin doet 
altijd anders dan iedereen", <loch onze 
mond zal vervuld worden met vreugde 
en ons loon zal groot zijn, als wij een
maal staande voor Gods troon, zullen 
mogen zeggen: ,,Heer, zie hier mij en 
de kinderen, die Gij mij gegeven hebt." 

J.B.-L. 

Onze Legermoeder. 

Ofschoon zij door haar prediken veel van 
huis weg was, werd haar gezin toch nooit 
verwaarloosd. De eischen van het Leger 
waren genoeg om het ordelijkste gezin in de 
war te sturen ; toch werden de maaltijden op 
tijd opgediend, en wee het kind, dat te laat 
kwam! 

Tot haar kinderen den leeftijd van tien of 
twaalf jaar bereikt hadden, maakte Catherine 
Booth zelf al hun kleeren, en dat was ook 
noodig, omdat de inkomsten beperkt waren. 
Zij was een bekwame naaister. Bij wijze van 
verdere bezuiniging verstelde zij de kinder
kleeren ook zelf en zij verrichtte die nederige 
taak met zulk een distinctie, dat een der 
kinderen, volwassen gewordEn, zei, dat hun 
moeder hen trotsch maakte op de ingezette 
stukjes! 

De kinderen waren eenvoudig gekleed, al 
zag mevrouw Booth - als alle moeders -
haar kinderen graag goed gekleed. Toen er 
nog maar twee of drie kinderen in het gezin 
waren, onderhield ze haar moeder over het 
zenden van een jurkje, dat niet eenvoudig 
genoeg was! 

Ofschoon mevrouw Booth een expert was 
in alle huishoudelijke zaken, is het toch alsc 
geestelijke raadgeefster en gids der kinderen, 
dat zij naar voren treedt, ten voorbeeld voor 
alle moeders. 



DE ,, WERELD VOOR GOD,,- VELDTOCHT. 
,,Heb ik u niet gezegd, dat, zoo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult ?" 

(Joh. 11: 40.). 

Door wijlen Commissioner Samuel L. Brengle (R.). 

·o E ,,reuzen" Ongeloof en Vrees, zullen 
ongetwijfeld de onmogelijkheid van 

een wereld-opwekking, onder de omstandig
heden, waarin die wereld op het oogenblik 
verkeert, naar voren brengen, maar wij mee
nen, dat Jezus evengoed vandaag tot ons 
zegt, wat Hij tot de weenende Martha zeide : 
,,Zoo gij gelooft, gij zult de heerlijkheid Gods 
zien." 

Ik hen er van overtuigd, dat er geen Leger 
des Heils-korps zoo dood, en geen kerk zoo 
koud en onverschillig en der wereld gelijk
vormig is, of er kan een opwekking ontstaan, 
zoolang er een biddende ziel in is, die ver
langend is, de heerlijkheid Gods in de red
ding en heiliging der menschen geopenbaard 
te zien. 

Die begeerte is door den Heiligen Geest in 
die ziel gelegd en het is een bewijs van Gods 
tegenwoordigheid en het verlangen - het 
onuitsprekelijk verlangen van den Geest van 
God - naar de zielen der menschen. De ge
beden van zulk een verlangende ziel worden 
ingegeven door den Heiligen Geest en wor
den opgenomen in den grooten stroom van 
de eeuwige smeekingen van Jezus, Die niet 
ophoudt onze Voorspraak te zijn. 

En indien die verlangende, biddende, op
rechte ziel aanhoudt in het gebed, dan zal 
zij de heerlijkheid Gods zien. 

Telkens en telkens weer, gedurende de 
tweeenvijftig jaar van mijn Evangeliepredi
king, heh ik opwekkingen zien uitbreken 
daar, waar deze het minst verwacht werden 
door de groote menigte en de naam-Chris
tenen. En dan was de aanleiding er toe een 
pleitende ziel, die met God geworsteld had 
,,tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de geweldhebbers der wereld, der duis
ternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boos
heden in de lucht." 

V66r den grooten burgeroorlog in Amerika, 
ongeveer zeventig jaar geleden, vierden 
slechtheid, wereldschgezindheid en geestelij
ke onverschilligheid hoogtij en de natie werd 
geplaagd en gefolterd door politieken strijd. 
Het groote probleem van de rechten der 
Staten en de slavernij vormde over het ge
heele land het onderwerp der debatten. 
Groote Christelijke Gemeenschappen - ker
ken - splitsten zich in verschillende groepen 
en de zaak der Eenheid werd bedreigd met 
verdeeldheid. 

Het was onder deze omstandigheden, dat 
een goede broeder, die verlangend was, de 
heerlijkheid Gods geopenbaard te zien, aan 
anderen een voorstel deed, om in h,et hartje 
van New Yorks zakenwijk een middagbid
stond te houden. Men begon er mee en een 
paar menschen bezochten den bidstond ; 
daarna bleef de een na den antler weg. Maar 
onze goede broeder ging iederen dag naar de. 
kerk, opende de deuren en bad alleen. Na 
eenigen tijd voegden zich een of twee bid
ders bij hem en de geest van God begon 
Zich op machtige wijze te openbaren aan de 
harten van die paar menschen. Anderen 
kwamen - zakenmenschen, op weg om hun 
middagmaal te gebruiken, bankiers, koop
lieden en rechtsgeleerden traden de kerk 
binnen en spoedig kon deze de menschen, die 
deel wilden nemen aan den bid~tond, niet 
meer bevatten en werden in andere stads
gedeelten dagelijksche bidstonden georgani
seerd. Men hoorde er van in Philadelphia, 
Cincinnati, Cleveland, Chicago, St. Louis, ja, 
over het geheele land en in korten tijd werd 
in het geheele Noordelijk deel van de Veree
nigde Staten gebeden en een heerlijke op
wekking (1858-1859) brak in het land uit. 
Het heeft niet van de natie de verschrikke
lijke catastrophe van den oorlog geweerd, 

Lt. Kolonel en mevr. Ridsdel met de schare jonge menschen, die deelnam 
aan den Jongeliedendag te Bandoen{J. 

,,En Hij zeide . . . . . . . . . dat men altijd bidden 
moet en niet vertragen." (Luk. 18 : 1). 

Men moet bidden. 
Men moet altijd bidden. 
Men moet niet vertragen. 

Duizenden malen als moeheid, moeilijke 
omstandigheden, spottende duivels en een 
hart, dat bang te moede was de nutteloos
heid en het hopelooze van het bidden hebben 
willen aantoonen, hebben deze woorden 
van Jezus mijn ziel versterkt, mijn 
geest verlevendigd, mij aangemoedigd om te 
bidden en tot eer van God te getuigen, dat 
Hij ontelbare malen gebeden verhoord heeft. 

De Apostel Jakobus zegt: ,,Het geloof zon
der de werken is dood." Het biddend geloof, 
dat altijd bidt, wordt vergezeld door opoffe
renden arbeid. Ik herhaal : opofferenden 
arbeid. Er is werk, waarin het offer niet 
wordt gevonden. Maar de geest, die willig is 
te verdragen, die voortgaat, ondanks alle 
moeilijkheden, willig om een offer te brengen 
tot Gods eer, die zal overvloedig loon ont
vangen. 

maar het moreel van het volk werd ver
sterkt met het gevolg, dat het land behouden 
bleef en vier millioen slaven in vrijheid wer
den gesteld. Deze opwekking verspreidde zich 
over de zee naar Ierland en vandaar naar 
Engeland en er is zeker verband tusschen 
deze opwekking en de ge!egenheid, die Wil
liam Booth daardoor kreeg voor zijn werk 
in het East End van London, waaruit door 
Gods goedheid het Leger des Heils werd 
geboren. 

Het verlangen naar een opwekking over de 
geheele wereld in de harten van alle ernstige 
Heilssoldaten en Christenen wordt nog over
troffen door grooter verlangen in den heme!. 
En de hemelsche wachters zien uit, of wij 
voortgaan met bidden, met opofferenden 
arbeid, met het ik-durf-alles-wagen-geloof, 
omdat men op den almachtigen God rekent. 

Is iets voor den Heer te moeilijk ? 0, laat 
ons gelooven en zoo zeker als God in den 
heme! woont, zullen wij de Heerlijkheid 
Gods zien. Ik geloof. Halleluja ! 
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Het bericht, dat de Generaal het N eder

landsch-Indische Territorie zal bezoeken, is 

overal met de grootste voldoening ontvangen; 

in het bijzonder bij de heilssoldaten en vrien

den van het Leger, die de komst van de Ge

neraal beschouwen als een van de evenementen 

van hun leven. En terecht ! 
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hoogste positie in d 
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In Zweden, Denema 

serland, welke land 

bezocht, stroomden 

tezamen om naar ha 

Dezelfde liefde voor 

vuur, welke de pred' 

merkten, zijn ook in 

Generaal Evangeline Booth is een persoon 

van wereld-vermaardheid. Als dochter van den 

Stichter, William Booth, heeft zij vele jaren 

aan de zijde van haar vader gearbeid en trek 

al spoedig de aandacht door haar zeer bijzon

dere eigenschappen. Haar welsprekendheid ver

wierf een wereld .... vermaardheid. Haar organi

satietalent heeft zij getoond in de ruim dertig 

jaren, dat zij met groot welslagen het comman

do voerde over het Leger des Heils in de Ver

eenigde Staten. Haar eminentie op velerlei ge-

En nu zullen wij 

ens schoon Insulinde 

wij haar op Tandj 

clan vangt de tour 

nadere bijzonderhe 

den. 

DE JEUGD-WERKCENTRALE 

TE BANDOENG. 

,,- Over de resultaten van de werk
centrale te Bandoeng hebben wij reeds 
enkele opmerkingen gemaakt. Wij wil
len hieraan nog toevoegen, dat ofschoon 
de instelling van het Leger des Heils 
te Bandoeng van anderen opzet is dan 
de werkcentrales, welke sedert dien 
werden geopend, nochtans door Kom
mandant de Groot met de opening van 
de werkcentrale te Bandoeng de eerste 
stap is gezet op het terrein en dat deze 
werkcentrale in het afgeloopen jaar 
bewezen heeft een nuttige instelling te 
zijn. 

Het doet ons genoegen, dat de moei
lijkheden, welke in het eerste jaar na 
de oprichting werden ondervonden, 
geleidelijk konden worden overwonnen 
en dat thans na de periode van zeer 
sterke mutaties in de bezetting van die 
inrichting, geleidelijk daarin een kern 
van arbeidswillige jongelieden is over
gebleven, waarvan de verwachting ge
koesterd mag worden, dat zij in die 
instelling tot bruikbare krachten voor 
de maatschappij zullen worden opge
leid. 

Het voorbeeld van de jeugd-werk
centrale te Bandoeng zal ongetwijfeld 
stimuleerend werken, wanneer straks 
de plannen om de jeugdwerkloosheid 
intensiever te bestrijden dan tot nutoe 
het geval was, worden ter hand geno
men. 

Uit het overzicht van de aan het 
Leger des Heils in het jaar 1935 uit
gekecrde subsidies blijkt, dat de uit
gaven in 1935 grooter zijn dan in 1934, 
hetgeen veroorzaakt wordt door de 
omstandigheid, dat in 1934 de werik
centrale nog slechts gedurende 3 maan
den geopend was. Een geleidelijke 
daling van de uitgaven kan in 1936 
tegemoet worden gezien. 

Aan den Kommandant en officieren 
van het Leger des Heils betuigen wij 
op deze plaats wederom gaarne onze 
waardeering voor hetgeen door hen 

' in den loop van het verslagjaar in toe
gewij den arbeid ten behoeve van de 
werkloozen verricht werd en voor den 
steun, welke daarmede aan ons werk 
in het algemeen werd gegeven." 

( Overgenomen uit het jaarverslag van 
het centraal comite voor steun 

aan werkloozen). 

HET Nlf PEND J 
DOOR DEN 

De werkloosheid, waardoor de Indi
sche samenleving jarenlang geteisterd 
werd, heeft iets van haar scherpte ver
loren. Vele jongeren konden in betrek
kingen geplaatst worden ; anderen 
werden door de I.M.I.W. geholpen of 
keerden naar Nederland terug. Zij, die 
op meer gevorderden leeftijd waren, 
en voor wie er weinig of geen kans 
meer bestond een werkkring te vinden, 
werden overgebracht naar Armenzorg. 
Maar des te sterker treedt thans het 
probleem der jeugd-werkloosheid naar 
voren. Het is diep te betreuren, da 
telken jare honderden jongelui afstu 
deeren, en er practisch geen mogelijk~ 
heid voor hen bestaat om werk te vin 
den. Dit moet hen binnen enkele jare 
moreel ten gronde richten. 

Deze ruim 4000 jonge menschen, e 
dit aantal neemt ieder jaar toe, moete 
geholpen worden. Het is verblijdend 
dat de Regeering plannen in voorbe 
reiding heeft om dit probleem zoovee 
mogelijk op te lossen. Tijdens ee 
onderhoud, dat ik mocht hebben me 
den Directeur van Justitie, bleek mij 
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GD--PROBLEEM. 
MAN DANT. 

dat de Regeering het belang ervan in
iet deze jongemannen werkplichtig 
e maken. De vorm, waarin de ver
lichte tewerkstelHng der jeugd zal 
laats vinden, zal nader worden uit
ewerkt. 
Vanaf het begin der depressie heeft 

ok onze Organisatie medegeholpen de 
as ten der samenleving te dragen door, 
oen de nood drong, groote aantallen 
risis-slachtoffers op te nemen in onze 
ehuizen voor Socialen Arbeid. Ook 
ll. zal het Leger des Heils zich niet 
nttrekken aan zijn plicht maar, naar
ate de plannen van de Regeering zich 

()ntwiikkelen, zich toebereiden om de 
aarvoor passende jongemenschen in 
instens drie Werkcentrales op te 
emen. Dit voornemen werd door den 
irecteur van Justitie toegejuicht. Ook 
esprak ik onze plannen met het Hoof d 
an het Kantoor van Arbeid, Mr. E. A. 

C. den Hamer, en met den Secretaris, 
l\lrl". J. B. Akkerman. In haar plannen 
Zal door de Regeering ruimte gelaten 
\\rorden voor het particulier initiatief, 
e11. daarvan dankbaar gebruik maken. 

be Bijbel, dien u Moeder gaf, 

'U u van nu tot aan uw graf 

en fakkel op uw levenspad, 

en steeds vernieuwend zielebad 

trooster, waar de droefheid 

[schreit, 

en raadsman, waar de zonde vleit, 

en vriend, wien steeds om steun men 

[vraagt, 

anneer aan 't hart de iwijf el knaagt, 

ien men herdenkt met dankbaarheid, 

Zs men inslaapt voor de Eeuwigheid. 

N.v.K. 

GEESTELIJKE HYGIENE. 

W E weten allen wel, dat hygiene de 
leer der gezondheid is. Eertijds 

werd niet veel aandacht gewijd aan 
het verband tusschen reinheid en ziek
te, totdat Pasteur, een beroemd 
Fransch geleerde, ontdekte, dat bederf 
werd veroorzaakt door levende orga
nismen, die kiemen genoemd worden. 
Lister, een beroemd Engelsch doctor, 
ontdekte na vele experimenten, wegen 
en middelen, om wonden rein te hou
den, vooral na operaties. Hij ontdekte 
en bewees de waarde van antiseptica. 

Honderd jaar geleden werd er aan 
hygiene maar weinig aandacht ge
schonken en was het sterfte-cijfer over 
de geheele wereld zeer hoog. De 
methoden en de leer der moderne 
hygiene hebben tallooze levens gered. 
De hoofdwet der hygiene is reinheid, 
absolute reinheid op lichaam, kleeding, 
woning, voedsel, drinken en lucht. 

Ja, daar er in de lucht altijd ziekte
kiemen zijn, verminderen we het ge
vaar, dat wij loopen, tot een minimum, 
als we zooveel mogelijk in de frissche 
lucht blijven en toelaten, dat de fris
sche lucht bij dag en nacht overvloe
dig door ons huis kan circuleeren. 

Hier is nu de belangrijke zaak, waar
op ik den nadruk wil leggen: wij moe
ten even voorzichtig zijn ten opzichte 
van de reinheid van onzen geest, als 
van ons lichaam en huis. 

Het koesteren van onreine en onge
zonde gedachten, ideeen, verlangens en 
wenschen kan zijn, en is inderdaad 
ook even gevaarlijk, als toestaan, dat 
ziektekiemen en microben in het 
lichaam blijven. Gelijk ziektekiemen 
het lichaam ondermijnen en verzwak
ken en tenslotte vernietigen, zoo zul
len verkeerde, slechte of onreine ge
dachten den geest ondermijnen, den 
wil verzwakken en tenslotte al het ge-
1 uk en de goedheid der ziel vernietigen. 

Evenals we ons beijveren, om te 
waken over hetgeen door mond en 
neus het lichaam binnen komt, zoo 
behooren we ook de uiterste zorg in 
acht te nemen, dat slechts datgene, 
wat rein en goed en nuttig is, den 
geest door oogen en ooren binnen
dringt. Dat is, wat ik met geestelijke 
hygiene, de leer der verstandelijke en 
geestelijke gezondheid, bedoel. 

Sommige j onge mensch en moeten 
heel veel van hun tijd doorbrengen in 
gezelschap van anderen, die niet alleen 
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WIE ZIJN ONZE NIEUWE OFFICIEREN? 
EEN KENNISMAKING. 

A LS goed nieuws is het be,richt door ons 
Territorie gegaan, dat er versterking 

is gekomen om ons in den arbeid voor God 
en zielen te helpen, en zeker zoeken onze 
makkers in Celebes, de Minahassa, Borneo, 
Sumatra en velen op Java dadelijk het groep
kiekje op om kennis te maken. Ter nadere 
lrennismaking geven wij hierbij enkele bij
zonderheden uit hun leven. 

* * * 
Daar zijn dan allereerst Kapitein en mevr. 

Duvekot met hun kleine. (Naast Adj. Walo, 
links) Mevrouw Duvekot, een zuster van 
Kapitein Helmhout, werd als meisje van 18 
jaar bekeerd in de Legerzaal en heeft sinds
dien haar kracht en leven in Gods dienst 
gewijd. De Kapitein werd reeds op 15-jarigen 
leeftijd bekeerd, eveneens in de Legerzaal 

. en mocht het middel zijn beide ouders voor 
Christus te winnen, zoowel als zijn zusters. 
De geheele familie heeft ook als Heilssoldaat 
meegeholpen in den strijd voor God en zielen. 
De Kapitein was een Veld-officier in Holland, 
doch heeft ook eenigen tijd in het Jongens
huis te Amersfoort gearbeid, welke ervaring 
hem nu in zijn eerste aanstelling in Indie 
goed te pas komt. 

Kapitein Hotvedt is een Noor van geboorte, 
doch vertrok reeds jong met zijn ouders naar 
Canada. Op 12-jarigen leeftijd ging hij met 
zijn moeder eens naar een dienst in de Lu
thersche kerk, waarvan zijn ouders lid waren. 
De dominee sprak over de tekst uit de Open
baring : ,,Och, of gij koud waart of heet !" 

Dit woord maakte diepen indruk op den jon
gen en is van grooten invloed geworden op 
zijn !even. Dien avond nam hij het besluit 
een prediker te worden. Het liet hem niet 
los, dreef hem tot overgave, waartoe hij 
echter niet kon komen. 

Toen · hij 16 jaar was, kwam hij in 
aanraking met een Stadszending. In een 
der samenkomsten was hij diep over
tuigd, doch het was als fluisterde een stem 
hem toe : ,,Dit is niet de plaats". Hij ging 

De nieuwe officieren met Komm. en mevr. 
de Groot te Medan. 

heen en vanaf dat oogenblik wierp hij zich 
in de wereldsche vermaken, bezocht dan
cings, cafe's, etc. Toch was er geen vrede. 
Zijn schreden werden geleid naar een verga
dering van de ,,Bible Students" ; diep onge
lukkig ging hij de zaal uit. Toen werd zijn 
oor getroffen door muziek, die kwam uit een 
Legerzaal. Vaak had hij openluchtsamen
komsten bijgewoond, nu trok de muziek hem 
binnen en dien avond deed hij de keuze voor 
Christus. Er was geen omzien meer naar oude 
paden; enkele jaren later werd hij heils
officier en ruim 6 maanden geleden kwam 

nalaten, het verkeerde te schuwen, 
maar een bedorven smaak schijnen te 
hebben en zich verlustigen in onrein
heir.l en zelfs in onzedelijkheid. 

Als je gedwongen bent, om dingen 
aan te hooren, die afkeurenswaardig 
zijn, dan moet je je geest reinigen, zoo 
als je het je lichaam zou doen: je moet 
een geestelijk bad nemen, dat is, je 
moet de afkeurenswaardige dingen 
verwijderen door weloverdacht goede 
literatuur te lezen, je geest te vullen 
met heilige gedachten, of door schoone 
liederen en gedichten uit het hoofd te 
leeren en te reciteeren. 

Bijbellezen en gebed vormen de 
meest uitgelezen hulp bij ons systeem 
van geestelijke hygiene. 

de roepstem tot het zendingswerk door mid
del van een lezing gegeven door Adjudant 
Mepham, tijdens <liens verlof in Canada. 

,,Vindt U het Hollandsch moeilijk ?", vroe
gen we hem. ,,Noga!", was het antwoord, 
vooral ,,het" en ,,de" ! Doch hij is hard aan 
het studeeren. ;Hij is ,,heet" voor 's Konings 
zaak en dan is geen arbeid te moeilijk. 

Kapiteine Huibregtsen is een van de hon
derden jonge menschen, die als kind door 
een openluchtsamenkomst van het Leger 
getrokken werden. Voor haar was het in 
Rotterdam en het was op een Moedersdag, 
dat een vriendinnetje haar een kaartje gaf 
voor een bijeenkomst. Toen ging het haar als 
zoovele anderen : ,,eenmaal" beteekende 
,,veelmaal." Spoedig vond zij in de Legerzaal 
den Helland. God had diepe wegen met haar. 
Er was een tijd, dat zij bijna blind was en 
niet dacht ooit meer te kunnen zien, doch 
wonderbaar heeft de Heer geleid. Zij is 
geheel genezen en heeft reeds verscheidene 
jaren gezegend werk in Holland mogen ver
richten. Het laatst was zij in het Kinderhuis 
te Naarden. 

Kapiteine Riemersma, die reeds in Meda.i. 
was achtergebleven, schrijft ons het volgende. 

,,Ik hen niet in het Leger en ook niet in 
den godsdienst opgevoed. 'k Was bijna negen
tien jaar, toen ik voor het eerst een Leger
samenkomst bezocht. Een groepje Heilszus
ters, dat op een slede een kerstboom had 
en onder het zingen harer kerstliederen 
voorttrok, maakte diepen indruk op me. 
Vrede en vreugde had ik in de wereld noch 
in de Geheelonthouders Jeugd-organisatie, 
waarbij ik mij had aangesloten, gevonden 
en er was een verlangen naar iets beters in 
me. Ik dacht, als die menschen zoo gelukkig 
kunnen zingen, nadat zij den heelen middag 
zieken hebben bezocht (dat had men mij 

verteld) bezitten zij meer dan ik. Na korten 
tijd kwam ik toen tot Christus en Hij schonk 
mij vrede en voldoening. Ik hen erg blij, dat 
ik uit wederliefde nu iets voor Hem mag 
do en." 

Luitenante Verwaal is een ,,kind van het 
regiment". Haar ouders zijn heilssoldaat en 
brachten haar reeds op vierjarigen leeftijd 
in het Leger. Heel jong nog deed zij zelf de 
goede keuze en naarmate zij ouder werd 
groeide het verlangen al haar krachten in 
Gods dienst te besteden. Als korpsofficier in 
Holland mocht zij in Amsterdam X, op het 
beroemde (of beruchte) Wittenburg voor den 
Heer een gezegend werk ·doen. 

Luitenante Visker is een gediplomeerde 
verpleegster, die in het Diaconessenhuis in 
Haarlem haar opleiding ontving. Haar jeugd
jaren bracht zij door in Bandjermasin, zoodat 
zij zich in haar geboorteland weer spoedig 
thuis zal gevoelen. Eenige jaren geleden 
kwam zij voor het eerst met het Leger in 
aanraking door een bijeenkomst, geleid door 
Generaal Higgins in Haarlem. Langs reeds 
zocht zij naar voldoening, in kunst, in de 
natuur, in den godsdienst, in de verpleging, 
doch tevergeefs. ,,Mijn vrede gee£ Ik u", 
was de tekst van den spreker in die bijeen
komst. Dat was het verlossende woord en 
dien avond werd zij bekeerd. Als een gevolg 
van dien stap ging zij eenigen tijd daarna. 
naar de Kweekschool en na haar opleiding 
werd zij regelrecht uitgezonden naar Indie. 
In ons Vrouwen en Kinderziekenhuis zal zij 
een mooie taak vinden. 

GEDACHTEN. 

,,Ik hen niet tevreden over de wereld" , 
zegt ge; maar heeft de wereld reden tevreden 
te zijn over u? 

Laat uw eigen tuin niet braak liggen om bij 
uw buurman het onkruid te wieden. 

Als elk mensch iederen dag eens hartelijk 
zou lachen, hadden de doktoren heel wat 
minder patienten! 

Telkenmale als de drift zich botviert,groeit 
ze. 

Ge werkt meer door 't geen gjj zijt, clan 
door datgene, wat ge doet en weet. 

• 
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Krachtige prediking 

Een Jongeliedendag beteekent altijd feest 
voor de jonge menschen. Daar zien zij hef 
gansche j~ar naar uit, daar bereiden zij zich 
op voor met energie en lust. Vooral voor de 
omliggende korpsen van Semarang is dit in 
bet bijzonder zoo en met vreugde en ver
wachting komen ze op. 

Ook ditmaal kwamen de jonge menschen 
van Ambarawa en Oengaran per vracht
auto's, die van Krengseng, Pekalongan en 
Solo per trein zingend Semarang binnen. Het 
was een fijne aanwinst voor de Semarang
sche korpsen, die hen hartelijk verwelkom
den. Er waren fluitkorpsen van Boegangan, 
Krengseng en Ambarawa, die goede assisten
tie verleenden dien dag. 

* ** 
De morgensamenkomst. 

De Kommandant is goed op z'n plaats in 
jeugdmeetings en weet er dadelijk ,,de glorie" 
in te brengen, zooals wij dat in ons Leger 
noemen, doch ook even spoedig weer de aan
dacht te boeien voor zijn bijbel-onderwerp. 
JOZEF was de figuur, die ons als voorbeeld 
gesteld werd dien dag en uit wiens leven 
onze Leider rijke lessen putte voor de jonge
lui van onzen tijd. ,,Niet een jongen zonder 
fouten en gebreken", aldus de Kommandant, 
,,doch een jongen met goede, oprechte bedoe
lingen. Een jongen, wiens godsvrucht zuiver 
en oprecht was en die trouw bleef aan zijn 
beginsel. Daarom kon God hem ook zegenen 
en leerden zijn breeders, inplaats van hem te 
verachten, hem te eeren om zijn godvree
zenden levenswandel". Dit waren de hoofd
trekken van V.:at de spreker zijn toehoorders 
trachtte bij te brengen. Met gespannen aan
dacht werd geluisterd. 

Twee en twintig jonge menschen gaven 
aan de uitnoodiging een diepere, geestelijke 
ervaring te zoeken, gehoor en stelden hun 
leven in Gods hand. Zij zullen deze bijeen
komst in de Loge-zaal niet .::poedig vergeten. 
De meisjes van Oengaran zorgden voor de 
noodige afwisseling door haar lied. 

De Demonstratie. 

Een volle zaal, flinke Padvinders-troepen, 
muziek en zang - en bovenal de Komman
dant aan de spits - dat belooft iets goeds. 
En het was een goede middag ! Het jongste 

INTERNATIONAAL NIEUWS. 

Nederland. 
Het Leger des Heils in ons vaderland hoopt 

op 8 Mei 1937 zijn gouden jubileum te vieren. 
Plannen hiervoor zijn reeds door Komman
dant Vlas ontworpen om deze gebeurtenis 
op grootsche wijze te vieren. Als blijvende 
herinnering wil men een A vondstond tehuis 
voor dames bouwen, daar het tegenwoordige 
tehuis veel te klein blijkt. V erder zal ook een 
bijzonder Jubileum-Gedenkboek worden uit
gegeven. 

Port-Said. 
Adjudant en mevr. Underhill van Engeland, 

zijn aangesteld om den arbeid van het Leger 
des Heils in bovengenoemde plaats te openen. 
Zij zijn begin Mei naar hun nieuwe arbeids
veld vertrokken. Deze pionierstaak zal zeker 
geen gemakkelijke zijn. 

Korea. 
De arbeid in dit land is den laatsten tijd 

bijzonder gezegend geweest, en vele merk
waardige gevallen van bekeering hebben 
plaatsgehad. Zoo werd een atheist bekeerd, 
die daarop 14 families uit zijn dorp voor 
Ohristus heeft gewonnen. 

Italie. 
Sommige makkers in dit land toonen bij

zonder veel toewijding om de bijeenkomsten 
bij te wonen. Zoo moest b.v. een groep heiJs
soldaten, waaronder een veteraan van 80 jaar 
en een moeder met een baby, den ganschen 
nAcht loopen om een Kampdag mee te maken. 
Na afloop der samenkomsten ging het dade
lijk weer denzelfden weg terug. 

Mooie Demonstrat!e 

korps op Java, Krengseng, opende de rij met 
een nummer van bet fluitkorps. De Kom
mandant complimenteerde de jonge men
schen met hun prestatie, die voor hem het 
bewijs was van den groei van ons Leger in 
dezen post. Ook het lied, wat zij later zon
gen was keurig in orde, vooral de kleine 
tromslager van den grooten trom oogstte 
bijval. 

Ambarawa en Solo gaven elk gymnastische 
oefeningen, die ,,af" waren. 

Het Jongeliedenkorps van Semarang I 
bracht een zangdienst over de symbolen van 
ons Legerwapen. Dit was een bijzonder mooi 
nummer, wat zeer gewaardeerd werd door 
alle aanwezigen. Er viel veel te leeren dien 
middag ! 

De Padvinders van dit korps deden keu
rige E.H.B.O. oefeningen, alsook die van het 
Ooglijders-Hospitaal. Evenals de ,,stands" 
door dezen laatsten troep, toonde alles, ciat 
er daar flink gewerkt wordt ! De jongens 
van Boegangan, evenals de meisjes van 
Oengaran zongen hun liederen met veel 
enthousiasme. 

De Kommandant kon dan ook niet nalaten 
de verschillende posten geluk te wenschen 
met den grooten vooruitgang, die gedurende 
het afgeloopen jaar gemaakt was. En natuur-

Muziek en Zang. 

lijk glunderden vele gezichten en zal men 
deze aanmoediging ter harte nemen en het 
volgend jaar nog beter voor den dag komen ! 

De avondsamen.komst. 

De avondsamenkomst is feitelijk altijd het 
hoogtepunt van den dag. Alie spanning voor 
de demonstratie, etc. is dan voorbij en men 
zet zich rustig neer om te genieten. Zelfs 
verschillende ouderen, die belangstelden in 
de jeugd, waren mede opgekomen. Het Boe
gangan-Za;ngkoor zorgde voor een goed lied 
dien avond. 

Met onafgebroken aandacht werd nogeens 
geluisterd, toen de Kommandant het woord 
nam. Hij sprak met bezieling en drong aan 
op grondig zelfonderzoek, opdat na dezen 
J ongeliedendag in het eigen leV'en meer 

' kracht en godsvrucht zou geopenbaard wor
den dan te voren. De werking van Gods 
Geest was zichtbaar en een veertiental jonge 
menschen deed vrijmoedig de keuze om 
Christus te volgen. 

Wij kunnen terugzien op een gezegenden 
dag. Moge alles ons jonge Leger ten goede 
komen en de nawerking in alle posten, die 
vertegenwoordigd waren, tot groote zegening 
zijn ! 

H.K. 
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A. van Vlaardingen : In het Laaiende 
Licht. 

Envoy A. van Vlaardingen, schrijf
ster van ,,Mijn Jordanertjes", heeft 
thans een ander werk geschreven, ge
titeld: 

,,In het Laaiende Licht". Onlangs is 
het verschenen bij de erven J. Bij
leveld, te Utrecht. Het is een bundel 
schetsen, door de begaaf de schrijfster 
samengesteld tijdens haar verblijf in 
Nederlandsch-Indie, welke een beeld 
geven van het leven en streven der 
heilsofficieren in deze gewesten. Vlot 
en boeiend geschreven, met prettigen 
druk, voorzien van een zestal zeer 
fraaie afbeeldingen en in keurigen 
band, is het boek een waardevol bezit 
en een bij uitstek geschikt cadeau. De 
voorrede is van de hand van den be
kenden Dr. J. H. Gunning J. Hzn, die 
het boekwerk warm aanbeveelt. 

V. A. Wille: Does the Hare 
chew the Cud ? 

Bij ,,The Bible League", Londen, 
verscheen, in de Engelsche taal, een 
boekwerkje van de hand van den be
kwamen oogarts Lt. Kolonel Dr. V. A. 
Wille (R). De ti tel ,,Does the Hare 
chew the Cud?" (Herkauwt de Haas?) 
duidt op een theologische twistvraag, 

welke vele jaren onopgelost bleef. Lt. 
Kolonel Dr. Wille maakte deze kwestie 
tot het onderwerp van een diepgaande 
studie, waarin hij werd bijgestaan door 
Ir. Gad, Dr. J. Jacobsen, Prof. Moniez 
en Ds. R. Lindegaard. Het boekwerkje 
geeft een uitvoerige uiteenzetting van 
zijn bevindingen en de conclusie, welke 
hij ten slotte trok. 

E. Rosenlund : E'imo Soera Mpo
looelita I Poee Isa Bo Anagoeroena. 

Van de pen van Majoor E. Rosen
lund, thans K wee'kschoolleider te Ban
doeng, verscheen bij het Nederlandsch 
Bijbelgenootschap te Amsterdam, een 
boekwerk in de Idja-taal, gesproken in 
een bepaald gedeelte van Midden
Cele bes. Het boek is een vertaling van 
de bekende Engelsche uitgave ,,104 
New Testament Stories", en is verlucht 
met 25 platen. 

De Majoor heeft negen jaar in Mid
den-Celebes gearbeid en zich in dien 
tijd de Idja-taal eigen gemaakt. Dit 
boek zal van groot nut zijn voor ons 
zendingswerk in Midden-Celebes en 
medewerken om de Toradja's voor 
Christus te winnen. Ook vormt het 
goed studie-materiaal voor de officie
ren, die in die streek geplaatst worden. 

AUGUSTUS 1936 

BANDOENG. 

Welkom van de nieuwe officicren, 

door Kommandant en mevr. de Groot. 

De aankondiging, dat er een welkomst
samenkomst van nieuwe officieren zal zijn, 
trekt altijd velen naar de Congreszaal. Zoo 
ook op 26 Juni; om kwart voor zeven was 
de zaal reeds stampvol en moesten stoelen 
worden bijgedragen. 

's Middags op het perron hadden makkers 
en vrienden van Bandoeng hen reeds 
welkom geheeten, doch hen te zien of te 
hooren, is nog een verschil. Om zeven uur 
kwam de Kommandant binnen met mevrouw 
De Groot, den Chef-Secretaris en de frissche 
groep van zes nieuwe officieren. 

,,Zielen voor God is het devies van ons 

Leger." 

Dit ouderwetsche lied, geleid door den 
Kommandant, bracht weldra de rechte stem
ming in de samenkomst en bezielde allen, 
vooral natuurlijk de heilssoldaten met iets 
van het oude vuur. Ja, ,,zielen ' voor God" 
is ons streven, het is het doel ·van onzen 
arbeid, het doel ook van de komst van onze 
nieuwe makkers. Om echter <lit doel te be
reiken moet men krachtig zijn, krachtig in 
den Heer. Onze Leider sprak daarom zulk 
een toepasselijk woord, toen hij de vergade
ring en in het bijzonder de hoofdpersonen 
van den avond bepaalde bij het woord van 
Paulus, dat ,,Gods kracht in onze zwakheid 
wordt volbracht". 

Toen kwamen ze zelf aan de beurt, de een 
na den antler. Frisch, vrijmoedig, krachtig 
klonk hun getuigenis. Sommigen vertelden 
van hun bekeering, anderen van hun roeping 
tot het zendingswerk, doch bij allen was de 
hoofdtoon : onze beste krachten voor God in 
het Leger in Ned.-Indie. De Canadeesche 
Kapitein werd uit het Engelsch vertaald, doch 
het Maleische koor zongen allen mee, alsof 
ze voor de derde inplaats van voor de eerste 
maal hier kwamen ! 

Natuurlijk af de aankondiging van hun 
eerste aanstelling telkenmale warm applaus. 

Tot slot van de bijeenkomst werden onze 
makkers onder de Legervlag voor hun arbeid 
gewijd en met diepen ernst gaven zij nogeens 
hun leven in Gods hand, Die zeker den 
rechten weg voor hen zal kiezen. 

MALANG. 

Het uitstapje van den Gezinshond. 

Den 24sten Juni begaven onze 24 leden zich 
in opelettes naar de stille, vredig geleden 
badplaats van zuster Veenstra. Het werd een 
echten feestdag voor de leden van onzen 
Bond en er heerschte een prettige stemming. 
Spelletjes werden gedaan ; ieder had iets 
meegebracht om als prijs te dienen en deed 
mee om iets te winnen. De ouderwetsche 
stoelendans ga£ ons kinuerlijke vreugde en 
de ontspanning, die de meesten onzer zoo 
noodig hadden. 

Onze penningmeesteresse had gezorgd voor 
het noodige om ons inwendig te verkwikken 
en het geheel was een dag vol vreugde en 
genieten. Onder blij gezang ging het in den 
namiddag huiswaarts. Ons hart dankt God 
voor al het schoons, wat wij ook in de natuur 
mochten aanschouwen. 

De Secretaresse. 

De bovengenoemde boeken vormen een 
belangrijke aanwinst voor de Leger-biblio
theek. Moge het voorbeeld dezer makkers 
anderen, die ook de .,gave der pen" bczitten, 
aansporen, om hun deel te doen en daardoor 
mede te werken aan het bekendmaken van 
het Evangelie. 

Aan ons Handcls-Dcpartement, Javastraat 
16, Bandocng, zijn genoemde hocken ver
krijgbaar. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Tot Kapitein: 

Bevorderingen : 

P. Riemersma. 
M. Hans 

Overplaatsingen : 

Brigadier L. WoodwC\rd * naar Ambon. 
Majoor F. 1-Iiorth *, Divisie-officier voor de 

Midden-Java Divisie. 
Majoor Ch. Stewart, naar het Hoofdkwartier. 
Majoor A. R. Kyle, naar het Vrouwen ~n 

Kinderziekenhuis Soeraba1a. 
Majoor H. G. Veerenhuis, naar Oengaran, 

Tehuis v. Soc. Arl::.eid. 
Majoor B. Meyer*, naar de Werkcentrale te 

Bandoeng. 
Adjudant S. Cullen, naar Poeloe si Tjanang. 
Adjudant N. Digby, naar Koendoer (vervan

gen). 
Kapitein Duvekot * Bandoeng Jongenshuis 

vervangen). 
Adjudant M. A. Lorier * naar het Teh. v. 

Socialen Arbeid Batavia. 
Adjudant A. Wuite, naar BandoEng I. 
Kapitein H. Hctvedt voor bijzonder werk. 
Kapitein Hoetabarat * naar Poeloe si '.fjanai:g. 
Kapitein C. Huibregtsen, naar Batavia Me1s-

1 jeshuis. 
Kapitein Karepouwan * naar Makassar. 
Kapitein E. Pantea, naar Batavia Meisjes

huis. 
Kapitein E. Lopulisa,. naar Bandoeng Kin

derhuis. 
Kapitein P. Riemersma, naar Medan Kinder

huis. 
Kdt. Kapitein M. Steenhuizen, naar Djokja 

Militair-tehuis. 
Kdt. Luitenant J. Verwaal, naar Bandoeng I. 
Kdt. Luitenant H. Visker, naar het Vrouwen 

en Kinderziekenhuis Soerabaja. 

J. W. DE GROOT 
Terr. Kommandant. 

Bandoeng 1 Augustus, 1936. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Kommandant en mevr. de Groot. 

Malang 1 - 4 Augustus 
Blitar 5 ,, 
Batavia 15 - 17 
Bandoeng 20 - 23 " 

Conferentie 

" Majoo1· H. Loois. 
MENADO Jongeliedendag 
9 Augustus. 

BANDOENG I. 

Zondag 19 Juli had onder groote belang
stelling in de Congreszaal het afscheid plaats 
van Majoor en mcvr. Hiorth. Vele bewoners 
van de Werkcentrale waren opgekomen, 
zoodat de zaal geheel gevuld was. Majoor 
Rosenlund had de leiding en na het eerste lied 
en gebed, gaf hij dadelijk het woord aan den 
Werkloosheids-commissaris, den WelEd.geb. 
heer van Dorp, wiens tegenwoordigheid zeer 
gewaardeerd werd. Diens hartelijke toe
spraak, waarin dank en hoogachting voor het 
!even en werken van de scheidende beheer
ders der Werkcentrale naar voren kwam, 
zal door deze niet spoedig vergeten worden. 

Ook Adjudant Steen, de trouwe assistent 
van den Majoor, en Adjudant Lorier als 
korps-of:ficier spraken een woord van 
afscheid. Mevr. Hiorth zong ons nog eens 
voor het laatst een mooien solo en getuigde 
van Gods leiding in haar leven. De Majoor 
zelf getuigde van zijn vreugde over de erva
ring der laatste twee jaar, doch ook om den 
nieuwen werkkring, die hem wacht. Moge 
Gods zegen op onze makkers rusten ! 

MAKASSAR. 

In verband met den ,,Wereld voor God"
Veldtocht werd op Zondag 14 Juni een bij
zondere samenkomst gehouden in ons korps. 
Vijf nieuwe soldaten zouden ingezegend 
worden om voor God in het Leger te strijden. 
Tot onze nieuwe makkers behoorden een 
Chinees, een Mohammedaan en een bewoner 
van Nieuw-Guinea. Gods zei;_en rustte op ken
nelijk wijze op deze bijeenkomsten en tot onze 
vreugde zagen wij verscheidene nieuwe ge
zichten. De krijgsartikelen werden voorge
lezen en met blijdschap beaamd. Drie der 
nieuwe soldaten gaven hun getuigenis en 
spraken over de liefde Gods in hun !even en 
bun verlangen Zijn roepstem te volgen. 
Kapitein Hoetabarat, onze korps-officier, be
handelde daarop Gods woord, waarna de 
Kapiteine met dankgebed sloot. 

J. F. C. 
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De Generaal. 
Het nieuws, dat Generaal Evangeline Booth 

Nederlandsch-Indie zal bezoeken, is aller
wegen met belangstelling en vreugde begroet. 
De zegenrijke samenkomsten, welke zij in 
den laatsten tijd in Zweden, Denemarken 
Nederland en Zwitserland leidde, doen ons 
de hoogste verwachtingen koesteren van haar 
bezoek aan <lit Territorie. Het.. bijwonen van 
de door de Generaal geleide bijeenkomsten, 
zal voor velen onzer een van de hcogtijden 
zijn, zooals wij er in ons !even slechts weinige 
kennen. Zij is de eerste Generaal, die, in de 
ruim veertig jaar, dat het Leger des Heils in 
Ned.-Indie werkt, een bezoek aan Java zal 
brengen. 

Ik verzoek aller gebed en medewerking om 
dit bezoek zoo welslagend mogelijk te maken, 
voor zoover dit in uw macht Hgt. 

De Chef-Secretaris. 
Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel genieten 

van een welverdiend verlof in Midden-Java. 
Bij het verschijnen van dit nummer der 
Strijdkreet, zullen zij weer in Bandoeng 
terug zijn. 

Terug van Europa. 
Adjudante S. Cullen is van haar verlof in 

Engeland teruggekeerd en aangesteld om te 
assisteeren op de Leprakolonie te Poeloe si 
Tjanang. 

Kapiteine Oechsle, alsook Adjudant en 

mevr. Jansen, zullen op 6 Augustus a.s. 
terugkeeren. 

Wij_ roepen onzen makkers een hartelijk 
welkom toe! 

Binnenlandsch vcrlof. 
Een groep officieren, w.o. enkelen van het 

Hoofdkwartier, vertoeft momenteel in ons 
keurige rusthuis te Garoet. Zij genieten van 
hun verlof en zullen zekerlijk verkwikt en 
gesterkt naar hun posten terugkeeren, gereed 
voor den arbeid, die hun wacht. 

De officieren van Makassar, Adjudante 
Schot en Kapiteine Lohne, die tezamen een 
uitstekend werk doen, hoop ik spoedig in de 
gelegenP.eid te kunnen stellen ook enkele 
weken verlof te genieten. Zij hebben het 
hard noodig. 

De Conferenties. 
De voorbereidingen voor de Conferenties 

te Semarang, Soerabaja en Malang, zijn op 
flinke wijze in handen genomen. 

In Semarang, waar de Conferentie vooraf
gegaan zal worden door een J ongeliedendag, 
stelt Adjudante Brouwer al het mogelijke in 
het werk om de samenkomsten bekend te 
maken. 

Van Kapitein van Kralingen ontving ik een 
zeer bemoedigenden brief in verband met de 
vijfdaagsche campagne te Soerabaja. Kapitein 
Harding Young voorspelt een zeer gezegende 
Conferentie te Malang; de aanwijzingen daar
voor zijn in ruime mate aanwezig. 

INGRIJPENDE VERANDERINGEN. ·-
Het is noodzakelijk gebleken, in verband met het feit, <lat Brigadier 

Beckley niet naar Nederlandsch-Indie zal terugkeeren, eenige ingrijpende 
veranderingen te maken. 

Brigadier L. Woodward, die gedurende enkele jaren de leiding van onzen 
zendingsarbeid in Midden-Java gehad heeft, is aangesteld in bevel van onzen 
arbeid in Ambon. Hij zal Majoor Kyle opvolgen, die het werk aldaar is 
begonnen en een goed fundament heeft gelegd voor de toekomstige uitbreiding 
van ons Leger in Ambon. 

Majoor F. Hiorth is aangesteld om Brigadier Woodward als Divisie-officier 
voor Midden-Java op te volgen. De Majoor spreekt Javaansch, hetgeen hem 
in deze positie van groot nut zal zijn. Ik vertrouw, dat hij den arbeid verricht 
door zijn voorganger, in denzelfden geest zal voortzetten. 

Majoor B. Meijer volgt Majoor Hiorth opals beheerder van de Werkcentrale 
te Bandoeng. Na vier maanden het korps Bandoeng I geleid te hebben z.al 

Adjudant M.A. Lorier weer naar Batavia terugkeeren, teneinde het beheer 
over het Tehuis van Socialen Arbeid van Majoor Meijer over te nemen. 

Majoor Ch. Stewart verlaat Oengaran en wordt op het Hoofdkwartier 
aangesteld als Secretaresse voor het Vrouwen Maatschappelijk Werk. Wij 
gelooven, dat de Majoor, met haar jarenlange ervaring in verschillende 
aanstellingen, ook dezen verantwoordelijken post met welslagen zal bekleeden. 

Mevrouw Kommandant de Groot, die tijdelijk het Secretariaat van het 
Vrouwen Maatschappelijk Werk heeft waargenomen, zal nu weer volkomen 
vrij zijn voor het behartigen van vele andere werkzaamheden 

Majoor H. G. Vecrenhuis krijgt het bevel over het Tehuis van Socialen 
Arbeid te Oengaran. De Majoor zal hier met de ervaring, welke zij heeft 
opgedaan o.m. in de tehuizen te Bandoeng en Batavia, zeker op haar plaats 
zijn. Als Directrice van het ,,William Booth" -Vrouwen en Ki:iderziekenhuis 
te Soerabaja, heeft de Majoor een goed werk verricht. Als haar opvolgster 
is aangesteld 

Majoor A. R. Kyle van Ambon. Als directrice van het ziekenhuis zal de 
Majoor de volle verantwoordelijkheid van het bestuur dezer inrichting dragen. 

Adjudante A. Wuite en Kdt. Luitenante J. Verwaal zijn aangesteld voor 
het korps Bandoeng I. 

Kapiteine E. C. Lopulisa, die een trouwe hulp is geweest voor Majoor Kyle 
in Ambon, is overgeplaatst naar het Kinderhuis te Bandoeng. 

Moge Gods bijzondere zegen op deze makkers rusten tot een meerdere 
uitbreiding van Zijn koninkrijk in de genoemde posten ! 

Bandoeng, 30 Juli 1936. 

J. W. de Groot 
Leider van het Leger des Hells 

in Ned.-Indie. 
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Verschillende sprekers van buiten het 
Leger z len aan de Conferenties deelnemen. 
Mevrouw de Groot, mevrouw Ridsdel, Adju
dant en mevrouw Palstra zullen mij in de 
Conferenties te Soerabaja en Malang terzijde 
staan. 

Ik verzoek allen makkers en vrienden 
iedereen op te wekken om aan deze reeksen 
geestelijke samenkomsten deel te nemen en 
ervoor te bidden, opdat zij rijke vruchten 
mogen dragen. 

Ook te Batavia en Bandoeng wordt reeds 
met verlangen naar de Conferenties aldaar 
uitgezien. In iedere plaats zcllen in de Con
ferentie-dagen tevens 0£ficiers-samenkomsten 
plaatshebben. 

Onze officieren. 
Majoor Loois zendt ons bemoedigende 

berichten over den arbeid in de Minahassa. 
Hij zit blijkbaar goed in den zadel en zal, 
naar ik geloof, het werk £link kunnen uit
breiden in de toekomst. De berichten, welke 
Adjudant Ramaker ons vanuit Midden-Cele
bes zendt, getuigen van overwinning. 

De Adjudant doet daar een gezegend werk; 
vooral op administratief gebied heeft hij zijn 
sporen verdiend. 

Het is jammer, dat wij in den loop van het 
volgend jaar zoovele officieren zullen moeten 
missen, die met Europeesch verlof zullen 
gaan ; ofschoon zij dit ten voile verdiend 
hebben na zeven jaar ingespannen arbeid in 
de tropische hitte. 

Adjudant en mevr. Hansen, die kortgeleden 
verrijkt werden door de geboorte van een 
zoon, zullen spoedig met verlof naar Dene
marken gaan. Beiden hebben £link gearbeid, 
zoowel v66r als na hun huwelijk en zullen 
zeker met vreugde hun familie en vrienden 
ontmoeten. 

Majoor en mevr. Bridson staan ook op de 
lijst van verlofgangers en zullen over eenige 
maanden Ned.-Indie verlaten. Het zal geen 
gemakkelijke taak zijn, voor al deze vertrek
kende officieren plaatsvervangers te vinden. 

Majoor Ballmann, die het beheer voert 
over het rusthuis voor officieren en Huize 
,,Avondzon", beide te Garoet, is onvermoeid 
bezig om het haar gasten zoo aangenaam 
mogelijk te maken. Zij doet daar een voor
treffelijk werk mee. 

De inrichting voor Zieke en Behoeftige 
lnlanders te Kasijan. 

Deze voorziet in een dringende behoefte 
en Majoor en mevr. Uylings zijn met hun 
helpers druk bezig de Kolonie te vergrooten, 
zoodat zij binnenkort in staat zullen zijn een 
400tal armen en behoeftigen op te nemen. 
Moge God dit werk van bannhartigheid rijke
lijk zegenen ! 

Versterkingen. 
Met grooten dank maak ik melding van de 

groep nieuwe officieren, ons door het Neder
landsche en Canadeesche territorie afgestaan. 
Na een voorspoedige zeereis arriveerden de 
nieuwe makkers te Batavia, waar een open
baar welkom plaats vond. Ook te Bandoeng 
werd de groep in een bijzondere samenkomst 
verwelkomd. Thans bevinden zich deze ofii
cieren reeds in hun aanstellingen. Wij ver
wijzen hiervoor naar de officieele mededee
lingen. 

Tegelijk met de officieren, die op 6 Augus
tus terugkeeren uit Europa, hoopt Kapiteine 
Versluys te arriveeren, een gediplomeerd 
verpleegster ons uit Holland gezonden. Onzen 
dank aan Kommandant Vlas. 

Padang. 

Van de Commissie van Bijstand te Padang, 
ontving ik bericht, dat men druk bezig is 
met het treffen van voorbereidingen voor de 
opening van een Tehuis voor Zeelieden. Wij 
danken onze vrienden voor hun practische 
medewerking en hopen, dat het beoogde 
resultaat spoedig bereikt zal zijn. 

Moedersdag. 

Op Zondag 9 Augustus zal in onze korpsen 
en inrichtingen de Moedersdag gevierd wor
den. Bijzondere samenkomsten zullen in ver
band daarmede gehouden worden. Moge deze 
dag een bijzonder gezegende zijn vooral voor 
de moeders, doch ook voor vele zonen en 
dochters ! 

WIJ ZOEKEN: 

Augusta, Jehanna, Petronella Teffe, geb. 8 
Juli 1902 te Madioen. Gelieve inlichtingen ta 
zenden p/a Kommandant J. vV de Groot, 
Opsporings-departement, Javastraat 16, Ban
doeng. 
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AAN MIJN MOEDER! MOEDER ... LIEFDE IN DE PRAKTIJK. 
Een boodschap van een verloren zoon, die bekeerd werd in een 

Legersamenkomst. D E geschiedenis is zoo oud en is reeds 
zoo dikwijls verteld, dat ik er zeker 

van ben, dat iedereen ze zich zal herinneren. 
Ik geloof echter, dat ik nooit een geschiedenis 
gelezen heb, die juister beschrijft, hetgeen 
de Heer voor mij en voor duizenden andere 
menschen gedaan heeft, die zich verheugen 
in Zijn verlossende liefde. 

Jonge menschen, die een biddende moeder hebben, ioch niet geneigd zijn 
'l.aar haar goeden raad te luisteren, behooren onderstaande, ontroerende boodschap 
te lezen en die ter harte te nemen, opdat geen zelfverwijt tegenO'Ver de nagedachte
nis hunner moeder hen ooit zal kwellen. 

U W gebeden zijn verhoord ! Ik hoop, 
dat, terwijl u wandelt op de straten 

van het nieuwe J eruzalem, men u zal ver
tellen, dat al de smeekbeden, opgezonden tot 
den troon der genade voor uw verloren, 
afgedwaalden zoon, niet tevergeefs zijn 
geweest. 

U weet, hoe ik in een booze bui van huis 
wegliep, omdat u in uw verlangen voor mijn 
welzijn, vol liefde trachtte mij te stuiten in 
mijn ondergang en slechte leven. Hoe goed 
herinner ik mij met brekend hart, uw lieve 
gezicht, nat van tranen, terwijl u mij smeekte 
te breken met de slechte vrienden, die sinds
dien mijn leven verwoest hebben. Toen ben 
ik de deur uitgeloopen, u vervloekende, u 
- de liefste moeder op de heele wereld -
en ik noemde u bij een leelijken naam ! 

De volgende 15 jaren zagen mij dole:q, door 
de wereld, steeds dieper zinkend in de zonde, 
mijn tijd doorbrengend in de gevangenis en 
onder bruggen of in de parken - dakloos. 
En nooit liet ik u, die elken dag voor mij 
bad, daarvan ben ik zeker, iets weten. 

Op zekeren avohd werd ik uitgeput, met 
doorgeloopen voeten, hongerig en verwaar
loosd, door een heilssoldaat bijna gedragen 

VOLHOUDEN. 

De beroemde Engelsche predikant Spur
geon kwam op een van zijn talrijke reizen in 
een klein dorp in Schotland. J uist ging de 
school uit, die vlak bij de kerk stond. Een 
tiental kleine jongens vloog als een pijl uit 
de hoog de torendeur in en ging met alle 
macht aan bet klokketouw hangen en trek
ken. Maar wat zij ook deden - het hielp 
niet ; in de klokken boven in den hoogen 
toren kwam geen heweging. 

De onderwijzer stond er rustig bij te kijken, 
met de armen over elkaar, en stak geen 
hand uit. Spurgeon maakte zich daar boos 
over. Hij kwam wat dichterbij en zei: ,,Maar 
meneer! ziet u dan niet, dat die kleine kin
deren dat werk niet doen kunnen? Waarom 
doet u dat zelf niet?" 

De onderwijzer keerde zich om naar den 
onbekende, en zeide: ,,Mijnheer! u bent een 
beetje ongeduldig; het zal wel komen. Dit is 
de grootste belooning voor mijn jongens. Als 
zij goed oppassen, mogen zij de klokken lui
den!" 

Meteen moedigde hij met een paar woorden 
de jongens aan. Deze trokken nu nog harder, 
en . . . .. . . . . jawel, na veel worstelen begon-

naar een Legerzaal in Sydney. Bij den eersten 
maaltijd, dien ik sedert twee dagen voor mij 
kreeg, lag een briefje, waarop stond : 

Wanneer hebt gij het laatst aan uw 
moeder geschreven ? 

Hongerig als ik was, kon ik toch dien 
maaltijd niet beeindigen. Heete tranen 
stroomden mij langs het gezicht, tranen van 
berouw, van wanhoop, van bitter zelfverwijt. 
Maar zij kwamen te laat ! Want een brief, 
dien ik nog dienzelfden avond verzond, kwam 
terug met een bijschrift van een der buren 
van ons oude huis, die deze boodschap be
vatte: ,,Uw moeder ligt op het oude kerk
bof hier onder de twee oude eikeboomen, 
die ge u zeker wel zult herinneren." 

Ik ben juist op dit plekje geweest en neer
knielend op het gras, heh ik het verbond in 
de Legerzaal te Sydney gesloten, met God 
vernieuwd. Heeft u mij daar zien knielen, 
moeder ? Kent u mijn verdriet en mijn be
rouw ? Maar of u het nu reeds weet of niet, 
eenmaal voor Gods troon, zal ik het u zelf 
zeggen, dat u de liefste moeder op aarde 
geweest is, zal ik u ook vertellen van het 
berouw, dat ik heh om alles, wat ik u aan
deed !" 

Het gaat over een moeder in Zwitserland, 
vrouw van een eenvoudigen hoer. Op een 
zomerdag gaat zij haar echtgenoot helpen bij 
het oogsten, terwijl ze haar kindje in een 
hoekje van het korenveld legt. Zachtjes wik
kelt ze den jongen in de doeken; met zorg 
heeft ze dit plekje voor hem uitgekozen. Zoo 
nu en dan kijkt ze om, om te zien, of hij 
veilig is. Doch na een poosje, is zij zoo ver
diept in haar arbeid, dat zij vergeet om te 
kijken en haar kind een oogenblik uit haar 
gedachten laat gaan. 

Hoog in het naasthijzijnde gebergte heeft 
een arend zijn nest: een reusachtige vogel 
is het, die meer dan eens een lammetje uit 
de kudden in de vallei heeft weggenomen. 
Terwijl de heete zon van uit den hemel 
brandt, vfilegt de arend weg, ongemerkt, 
terwijl men hem vanwege het felle zon
licht moeilijk kan waarnemen. Zijn scherpe 
blik heeft de slapende baby bemerkt en 
daarin een gemakkelijk te veroveren prooi 
gezien. H.ij daalt al lager en lager, sneller 
dan een pijl en terwijl hij zijn klauwen in 
de doeken slaat, waarin de moeder het kindje 
gewikkeld heeft, strekt hij de vleugels 
uit en vliegt weg hooger en hooger naar zijn 
nest. 

II 
!/lloedersdag / 

Vergeet, mjjn. kin.cl, CZ!w grzoeder n.ood, 

!Vie ooor CZ! !eed, die ooor CZ! 6ad; 

(}'eden.k !war on.der lief en. leed, 

Waardeer haar als CZ!w kost6 're sclwt; 

5?k ken. geen. 6an.d, die nauwer 6indt, 

!Van. die de grzoeder lzeclzt aan 't 9'itnd 
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VOOR DE KLEINTJES. ,,Ik vind het donker nu niet naar pappa, 
nu is het mooi." 

/ 

De Sterren - Godslichtjes. 

Een klein me1sJe lag in haar bedje en 
schreide, want zij was bang in het donker. 
Haar vader in de kamer beneden hoorde 
haar en kwam naar boven. 

,,Wat scheelt eraan, kleintje, waarom 
schrei je zoo ?" vroeg hij vriendelijk. 

,,0, pappa, ik hen zoo bang in 't donker. 
Juf zegt, dat ik te groot wordt om een bran
dende kaars hier te hebben, maar al de hoe
ken zijn vol vreeselijke zwarte dingen. Het 
is net of ze oogen hebben en me aankijken. 
0, ik hen zoo bang! Waarom moet het toch 
zoo donker worden, waarom kan het niet 
altijd licht wezen ?" 

De vader nam de kleine in zijn armen en 
droeg haar naar buiten in de zoele avond
lucht. 

,,Kijk nu eens naar hoven, liefje", zei hij 
met zijn sterke, vriendelijke stem. ,,Kijk eens 
naar boven, naar Gods kleine lichtjes." 

De kleine keek op en zag de sterren fon
kelen aan den donkerblauwen hemel, helder 
als brandende kaarsjes. 

,,0, Pappa," riep ze uit, ,,wat zijn dat alle
maal ?" 

,,Dat zijn de sterren, liefje, dat zijn Gods 
lichtjes." 

,,Maar waarom heh ik die dan vroeger niet 
gezien ?" 

,,Omdat je nog maar een heel klein meisje 
bent en nooit eerder 's avonds laat buiten 
bent geweest", vertelde vader. 

,,Kan men sterren dan alleen maar 
's avonds zien, pappa ?" vroeg het kleintje 
verder. ,,Alleen maar 's avonds", bevestigde 
vader. 

,,Komen ze dan alleen maar als 't donker 
is aan de lucht ?" 

,,Neen, klein meisje, ze zijn er altijd, maar 
men kan ze niet zien, als de zon schijnt." 

,,Ja, kleintje", zegt vader dan meer tegen 
zichzelf als tegen zijn kleine meisje, ,,het 
donker is altijd mooi, als wij maar immer 

de sterren keken, inplaats van naar de 
donkere hoeken !" 

Kaarsjes. 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 

Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in den 

nacht. - Laat ons dan op aarde held're licht

jes zijn, - Gij in uw klein hoekje en ik in 

't mijn'! 

Jezus zegt, dat Hij ieder kaarsje ziet, -

Of het helder licht geeft of ook bijna niet, -

En Hij w~nscht, dat ieder tot Zijn eere schijn', 

- Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn'! 

Jezus zegt ons ook, dat 't zoo donker is, 

- Overal op aarde zonde en droefenis. - Laat 

ons dan in 't duister held're lichtjes zijn, 

Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn' ! 

Waarom draait de moeder zich om? Is het 
door het geschreeuw van verschrikt vee in 
het veld, of van een arheider, of is het door 
haar moederinstinct? 

v oordat de groote vogel in voile vlucht is, 
rent de moeder over het veld om haar lie
veling te redden, hetgeen echter hopeloos is. 
Sneller dan haar voeten zijn de machtige 
vleugelen. Een golf van wanhoop gaat over 
het veld en allen zien op naar den hemel. 
Allen? Neen, niet allen. Een is er, die niet 
stilgestaan heeft, sinds zij haar kind in het 
hezit zag van dien roover. 

Zij herinnert zich het pad, dat over de 
rotsen naar boven loopt en haar moederliefde 
versnelt haar pas; zij klimt hooger en hooger. 
Zij struikelt over de losse steenen, zij wondt 
haar handen aan de puntige rotsen, zij valt 
op haar knieen, maar ze staat weer op en 
holt voort. 

* * * 
Het pad houdt op, de afgrond is nabij, 

Hier steekt de rots wat uit, daar is wat struik
gewas. Elke voetstap, dien zij doet, houdt, 
elke handgreep is juist; nu is zij vlak bij 
haar kind. Daar beneden in de diepte slaan 
de dorpsbewoners haar gade; het duizelt hun 
voor de oogen. Een is haar gevolgd, de vader 
van het kind. 

Het doel is bereikt, de arend vliegt boven 
de rots, waarop hij zijn nest gebouwd heeft 
en waarop zijn prooi ligt, terwijl hij zich 
gereedmaakt voor de verdediging. Maar in 
weerwil van zijn scherp geschreeuw en in 
weerwil van het slaan met zijn vleugels, 
grijpt de moeder het kind ongedeerd, zij 
drukt het aan haar borst en zoo onderneemt 
zij den nog gevaarlijker terugtocht. maar het 
kind is gered. 

En als de dorpsbewoners rondom haar 
staan in het veld, dan is h~t, alsof slechts 
een lied toepasselijk is voor deze gelegenheid. 
n.l. ,,Weest blijde met mij, want ik heh ge
vonden, dien ik verloren had." 

Is dit niet een treffend beeld van de liefde, 
die Jezus heeft voor u en voor mij? 

E. H.J. 

nen de klokken te luiden - eerst langzaam 
eenige slagen, maar hoe langer hoe krachti
ger, totdat het een vroolijke muziek was. 

Nu keerde de onderwijzer zich nog eens 
om naar dien driftigen mijnheer en zeide: 
,,Ziet u wel, dat het kan, als ze maar vol
houden? Mijn kinderen moeten maar vroeg · 
leeren, dat, als wij hier op aarde maar blijven 
trekken aan het klokketouw, de klokken 
Daarboven in de hoogte eindelijk wel begin
nen te luiden." 

--~--

Leer ons gelukkig rnaken, 
De menschen, groot en klein, 
Niet slechts op onze wijze 
Maar z66, als zij 't graag zijn. 

V ADERS STEM! 

Mama ging telefoneeren met Papa, die in 
de stad op zijn kantoor aan het werk was. 
Kleine Jeanne bedelde om mee te mogen 
gaan en even ,,goeden dag" te mogen roepen. 
Vader praatte met haar over de telefoon en 
vroeg: 

,,Ben je lief geweest vandaag, kleintje ?" 

Inplaats van te antwoorden, riep de kleine 
opgewonden : 

,,Maar Papa, ik kan U heelemaal niet 
zien . . . . . . .. . en toch is het Uw stem, is het 
niet ? U is toch mijn eigen Papa ?" 

En zoo was bet, kleine Jeanne zag haar 
vader niet, doch op zulk een verren afstand, 
kon zij duidelijk zijn stem herkennen. 

En gij, kleine lezers, kunt ook uw hemel
schen Vader niet zien. Wij zien de schoone 
natuur, door Hem geschapen, maar Hemzelf 
kunnen wij niet zien. Echter, diep in het hart 
kunnen wij Zijn stem hooren. W anneer wij 
in alle stilte bidden, komt die stem heel 
duidelijk tot ons en zegt ons rein en waar 
en goed te zijn. Zullen wij allen naar die 
stem luisteren ? 
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